Alþingi 1942
Þingsetning.
A.
í sameinuðu þingi.
Árið 1942, niánudaginn 16. febrúar, var hið
fimmtugasta og níunda löggefandi Alþingi sett í
Reykjavík. Er það fertugasta og fimmta aðalþing í röðinni, en sjötugasta og fjórða samkoma
frá því er Alþingi var endurreist.
Þingmenn komu saman í alþingisbúsinu kl.
12,50 miðdegis og gengu þaðan til guðsþjónustu
í dómkirkjunni kl. 1 miðdegis. Síra Jón Þorvarðsson, prófastur, steig í stólinn og lagði út
af I. Kor. .3 -11.
Að lokinni guðsþjónustu gengu þingmenn aftur til alþingishússins, fundarsals neðri deildar.
Þessir þingmenn voru til þings komnir:
1. Árni Jónsson, 9. landsk. þm.
2. Ásgeir Ásgeirsson, þm. V.-ísl'.
3. Bergur Jónsson, þm. Barð.
4. Bjarni Ásgeirsson, þm. Mýr.
5. Bjarni Bjarnason, 2. þm. Árn.
6. Bjarni Snæbjörnsson, þm. Hafnf.
7. Brynjólfur Bjarnason, 1. landsk. þm.
8. Eiríkur Einarsson, 8. landsk. þm.
9. Einar Olgeirsson, 4. þm. Revkv.
10. Emil Jónsson, 6. laiulsk. þm.
11. Eysteinn Jónsson, 1. þm. S.-M.
12. Finnur Jónsson, þm. Isaf.
13. Garðar Þorsteinsson, 7. laiulsk. þin.
14. Gísli Guðmundsson, þm. N.-Þ.
15. Gísli Sveinsson, þm. V.-Sk.
16. Haraldur Guðmundsson, þm. Seyðf.
17. Helgi Jónasson, 2. þm. Rang.
18. Hermann Jónasson, þm. Str.
19. Héðinn Valdimarsson, 3. þm. Revkv.
20. Jakob Möller, 2. þm. Reykv.
21. Jóhann Jóscfsson, þm. Vestm.
22. Jóhann G. Möller, 6. þm. Revkv.
23. Jón Pálmason, þm. A.-Húnv.
24. Jónas Jónsson, þm. S.-Þ.
25. Jörundur Brynjólfsson, 1. þm. Árn.
26. Magnús Gíslason, 11. landsk. þm.
27. Magnús Jónsson, 1. þm. Reykv.
28. Ólafur Thors, þm. G.-K.
29. Páll Zóphóníasson, 1. þm. N.-M.
30. Pálmi Hannesson, 1. þm. Skagf.
31. Pétur Ottesen, þm. Borgf.

32. Sigurður Kristjánsson, 5. þrn. Reykv.
33. Sigurjón Á. Ólafsson, 2. landsk. þm.
34. Skúli Guðmundsson, þm. V.-Húnv.
35. Steingrímur Steinþórsson, 2. þm. Skagf.
36. Sveinbjörn Högnason, 1. þm. Rang.
37. Þorsteinn Briem, þm. Dal.
38. Þorsteinn Þorsteinsson, 5. landsk. þm.
Voru framantaldir þingmenn allir á fundi,
nema 6. þm. Reykv., sem boðað hafði veikindaforföll. En ókomnir voru til þings þessir alþingismenn:
1. Bernbarö Stefánsson, 1. þm. Eyf.
2. Einar Árnason, 2. þm. Eyf.
3. Erlendur Þorsteinsson, 10. landsk. þm.
4. Ingvar Pálmason, 2. þm. S.-M.
5. ísleifur Högnason, 4. landsk. þm.
6. Jón ívarsson, þm. A.-Sk.
7. Páll Hermannsson, 2. þm. N.-M.
8. Sigurður E. Hlíðar, þm. Ak.
9. Stefán Stefánsson, 3. landsk. þm.
Ríkisstjóri setur þingið.

Þá er þingmenn höfðu skipað sér til sætis,
kom ríkisstjóri, Sveinn Björnsson, inn í salinu
og gekk til ræðustóls. Las hann upp opið bréf,
er stefnir saman Alþingi til reglulegs fundar
mánudaginn 16. febr. 1942, dags. 4. febr., svo
bljóðandi:
Ríkisstjóri Islands

gerir kunnugt: að ég samkvæmt stjórnarskrá
liins íslenzka ríkis frá 18. maí 1920 hef ákveðið,
að Alþingi skuli koma saman til reglulegs
fundar mánudaginn 16. febrúar 1942.
l’m leið og ég birti þetta, er öllum þeim, er
setu eiga á Alþingi, boðið að koma nefndan dag
til Reykjavíkur, og mun ég þá setja Alþing'i,
eftir að guðsþjónusta hefur farið fram í dómkirkjunni.
Gert á Bessastöðum 4. febrúar 1942.
Sveinn Björnsson.
(L. S.)
Hermann Jónasson.
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Samkvæmt þessu opna bréfi lýsti rkisstjóri
því næst vfir, að Alþingi væri sett. Síðan mælti
Ríkisstjóri (Sveinn Björnsson): Háttvirtu
þjóðarfulltrúar!
Rikisstjórnin telur, að þing það, sem nú
kcmur saman, verði að gera allumfangsmiklar
ráðstafanir til þess að halda niðri sivaxandi
dýrtíð í landinu. Jafnframt því verði aðgerðir
þingsins að beinast að því að gera undirbúning
að því að geta mætt þeim vandræðum, sem búast má við, að fari í kjölfar styrjaldarinnar, atvinnuleysi og öðrum erfiðleikum. Til þess þarf
meðal annars að leitast við að safna i sjóði, svo
að fé verði fyrir hendi til þess að inna af hendi
nauðsynlegt viðrcisnarstarf. Verður óumflýjaniegt að afla ríkissjóði frekari tekna í því skyni.
Auk venjulegs fjárlagafrumvarps munu frumvörp þau, er stjórnin leggur fyrir Alþingi að
þessu sinni, aðallega beinast í þá átt, sem greint
hefur verið.
Að svo mæltu vil ég biðja alþingismenn að
minnast fósturjarðar vorrar, Islands, með því
að risa úr sætum sínum.
Þingheimur stóð upp, og forsætisráðherra,
Hermann Jónasson, mælti: „Lifi ísland!" —
Tóku þingmenn undir þau orð með ferföldu
húrrahrópi.
Ríkisstjóri kvaddi nú elzta viðstaddan þingmann, Jakob Möller fjármálaráðherra, til þcss
að stýra fundi, þar til er kosinn væri forseti
sameinaðs þings. Gekk ríkisstjóri síðan út úr
salnum.
Aldursforseti gckk þá til forsetastóls og tók
við fundarstjórn.
Minning Matthíasar Ólafssonar.
Aldursforseti (JakM): Frá því er síðasta þingi
sleit, hefur iátizt einn fyrrverandi alþingismaður, Matthías Ólafsson, fyrrum þingmaður
Vestur-ísfirðinga. Hann andaðist í sjúkrahúsi
hér i bænuin 8. þ. m, á 85. aldursári. Aður en
þingstörf hefjast, vil ég minnast þessa manns
nokkrum orðum.
Matthías Ólafsson fæddist í Haukadal í Dýrafirði 25. júní 1857, sonur hjónanna Ólafs Jónssonar bónda þar og Ingibjargar Jónsdóttur
bónda í Stapadal Bjarnasonar. Hann ólst upp
með foreldrum sínum og stundaði á unglingsárum sjómennsku og ýmis sveitastörf. Þegar
Möðruvallaskóli var stofnaður fyrir 62 árum,
réðst hann þangað til náms og útskrifaðist
þaðan að 2 árum liðnum, 1881. Næstu tvo vetur
fekkst hann við kennslu i Þingeyrarhreppi, var
siðan verzlunarmaður á árunum 1883—1892, en
stundaði jafnframt kennslustörf 1885—1889 við
barnaskóla, er hann og fjórir menn aðrir reistu
á eiginn kostnað i Haukadal. Árið 1892 setti
hann sjálfur á stofn verzlun i Haukadal, en
seldi hana 5 árum siðar, 1897, Gram á Þingeyri,
veitti henni þó forstöðu um næstu 11 ára bil.
Þá keypti hann verzlunina aftur og rak hana til
ársins 1914, en á þvi ári fluttist hann til Reykjavikur og gerðist ráðunautur og erindreki Fiskifélags fslands. Því starfi gegndi hann til 1920,
en þá tók hann um missiris skeið að sér for-

stöðu matvælaskömmtunarskrifstofu, er rikið
hafði sett á stofn, eða til þess tima, er sú stot'nun hætti störfum. Þá tók hann við gjaldkeraslarfi í landsverzlun og siðar, 1928; þegar sú
verzlun var lögð niður, sams konar starfi i Olíuverzlun fslands. Af því starfi lét hann ekki fyrr
en áttræður, 1937.
Meðan Matthías Ólafsson dvaldist vestra, átti
hann mikinn þátt í flestum framfaramálum
sýslu sinnar, bæði í verklegum efnum og öðru
því, er til menningar horfði, og gegndi þar
mörgum trúnaðarstörfum. Hann var þingmaður
Vestur-ísfirðinga 1912—1919 og sat þvi á 9 þinguni alls, átti leiigi sæti í hreppsnefnd og sýslunefnd auk ýmissa annarra starfa, er á hann
hlóðust. Hann átti þátt í vélbátaútgerð í Haukadal, gckkst fyrir stofnun Sparisjóðs Vestur-fsfirðinga um aldamótin og stofnun brunabótafélags í Þingeyrarhreppi árið 1904. Þegar suður
kom og hann var orðinn ráðunautur Fiskitelags
fslands, gerðist hann um hríð umboðsmaður
þess i útlöndum, dvaldist tvo vetur i Vesturheimi til þess að kynna sér þar markaðshorfur
sjávarafurða og verkunaraðferðir, og síðar ferðaðist hann til Suðurlanda í sömu erindum. Af
öðruin störfum hans i almenningsbágu má
nefna, að haun var þingkjörinn yfirskoðunarmaður landsreikninganna utn nokkurra ára
skeið.
Matthías Ólafsson var fjörmaður, glöggskyggn
og áhugasamur, hugkvæmur um verklegar framkvæmdir og fús til nýbreytni, ef honum þótli
vænleg til framfara, en þó gætinn og vildi
jafnan kunna fótuin sinum forráð. Liðtækur var
liann til allra starfa á þingi, enda hafði hann
aflað sér góðrar þekkingur á landsmálum, einkum þó um allt, er laut að útgerðar- og verzlunarmálum. Hann var og lipurmenni og manna
vinsælastur.
lig vil biðja háttvirta þingmenn að votta
minningu þessa merka manns virðingu sína mcð
því að risa úr sætum.
Þingmenn risu úr sætum sinum.]
Með þvi að allmargir þingmenn voru cnn
ókomnir til þings, frestaði aldursforseti fundi,
og kvaðst mundu boða framhald fundarins með
dagskrá.
Miðvikudaginn 18. febr., kl. 1% miðdegis, var
fundinum fram haldið. Af þeim 9 þingmönnum,
sem ókomnir voru til þings við þingsetningu,
voru nú komnir: Einar Árnason, 2. þm. Eyf.,
Ingvar Páhnason, 2. þm. S.-M., ísleifur Högnason, 4. landsk. þm, og Páll Hermannsson, 2.
þm. N.-M.

Kosning forseta.
Aldursforseti, Ingvar Pálmason, 2. þm. S.-M.,
kvaddi sér til aðstoðar sem fundarskrifara þá
Bjarna Bjarnason, 2. þm. Árn, og Jóhann Jóscfsson, þin. Vestm, og lét síðan ganga til kosningar um forseta sameinaðs þings.
Kosningu hlaut

Gísii Sveinsson, þm. V.-Sk,
með 16 atkv. — Haraldur Guðmundsson, þm.
Seyðf, fékk 3 atkv, Magnús Jónsson, 1. þm.
Reykv, fékk 1 atkv, en 18 seðlar voru auðir.
Þá gekk hinn nýkjörni forseti til forsetastóls
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og tók við fundarstjórn. Lét hann fyrst fram
fara kosningu fvrri varaforseta sameinaðs Alþingis.
Kosinn var
Bjarni Ásgeirsson, þm. Mýr.
með 16 atkv. — Jónas Jónsson, þm. S.-Þ., fékk
1 atkv., en 21 seðill var auður.
Þá fór frant kosning annars varaforseta sameinaðs Alþingis, og var kosinn
Finnur Jónsson, þm. ísaf.,
með 17 atkv. — Magnús Jónsson, 1. þm. Reykv.,
ftkk 2 atkv., Haraldur Guðmundsson, þm. Seyðf.,
fékk 1 atkv., en 18 seðlar voru auðir.
Kosning skrifara.
Þessu næst fór fram kosning skrifara sameinaðs Alþingis, að viðhafðri hlutfallskosningu.
Komu fram tveir iistar, A. og B. — Á A-lista
var BjB, en á B-lista JJós. — Þar sem ekki vorn
fleiri til nefndir en kjósa skyldi, lýsti forseti
yfir, að rétt væru kjörnir skrifarar sameinaðs
þings án atkvgr.:
Bjarni Bjarnason, 2. þm. Arn., og
Jóhann Jósefsson, þm. Vestm.
Kjörbréfanefnd.
Loks var tekin til meðferðar kosning kjörbréfanefndar, að viðhafðri hlutfallskosningu.
Fram kom aðeins einn listi, er á voru jafnmörg
nöfn og menn skyldi kjósa i nefndina. Lýsti
forseti þá menn rétt kjörna, cn þeir voru þessir:
Pétur Ottesen,
Emil Jónsson,
Einar Árnason,
Þorsteinn Þorsteinsson,
Bergur Jónsson.
Kosning fastanefnda.
Á 2. fundi í Sþ., 19. febr., var tekin til meðferðar kosning í fastanefndir samkv. 16. gr.
þingskapa.
1. Fjárveitinganefnd.
Fram komu tveir listar. Á A-lista voru JJ,
BjB, EmJ, HelgJ, PHerm, en á B-lista PO, ÞÞ,
SEH, SK. Þar sem ekki voru fleiri tilnefndir en
kjósa skyldi, lýsti forseti yfir, að kosnir væru
án atkvgr.:

Jónas Jónsson.
Pétur Ottesen,
Bjarni Bjarnason,
Þorsteinn Þorsteinsson,
Emil Jónsson,
Helgi Jónasson,
Sigurður E. Hlíðar,
Páli Hermannsson,
Sigurður Kristjánsson.

2. Utanríkismálanefnd.
Fram komu þrir listar. Á A-lista voru JJ, BJ,
ÁÁ, BÁ og til vara PHann, PZ, HG, GG; á Blista MJ, JJós, GÞ og til vara ÓTh, BSn, ÁJ, og
á C-lista EOl. — Atkv. féllu þannig, að A-listi
hiaut 20 atkv., B-listi 14 atkv. og C-listi 3 atkv.
Samkv. þvi iýsti forseti yfir, að kosnir væru:
Aðalmenn:
Jónas Jónsson,
Magnús Jónsson,
Bergur Jónsson,
Jóhann Jósefsson,
Ásgeir Ásgeirsson,
Bjarni Ásgeirsson,
Garðar Þorsteinsson.
Varamenn:
Pálmi Hannesson,
Ólafur Thors,
Páll Zóphóniasson,
Bjarni Snæbjörnsson,
Haraldur Guðmundsson,
Gísli Guðmundsson,
Árni Jónsson.

3. Allsherjarnefnd.
Tveir iistar komu fram. Á A-lista voru JörB,
EÁrna, FJ, PZ, og á B-lista EE, ÁJ, ÞBr, eða
saintais jafmnörg nöfn og menn skyidi kjósa i
nefndina. Samkv. því lýsti forscti yfir, að
kosnir væru án atkvgr.:
Jörundur Brynjólfsson,
Eirikur Einarsson,
Einar Árnason,
Árni Jónsson,
Finnur Jónsson,
Þorsteinn Briem,
Páll Zóphóniasson.
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B.
í efri deild.
Að loknum fyrsta fundi í sameinuðu þingi var
fyrsti fundur efri deildar settur. Deildina skipuðu þessir þingmenn:
1. Árni Jónsson, !). landsk. þm.
2. Bernharð Stefánsson, 1. þm. Eyf.
3. Bjarni Snæbjörnsson, þm. Hafnf.
4. Brynjólfur Bjarnason, 1. landsk. þm.
ö. Einar Arnason, 2. þm. Eyf.
(i. Erlendur Þorsteinsson, 1(1. landsk. þm.
7. Hcrmann Jónasson, þm. Str.
<3. Ingvar Pálmason. 2. þin. S.-M.
9. Jóhann Jósefsson, þm. Vestm.
10. Jónas Jónsson, þm. S.-b.
11. Magnús Gislason, 11. landsk. þm.
12. Magnús Jónsson, 1. þm. Reykv.
13. Páll Hermannsson, 2. þm. N.-M.
14. Páll Zóphóníasson, 1. þm. N.-M.
lö. Sigurjón A. Ólafsson, 2. landsk. þm,
16. Þorsteinn Þorsteinsson, 5. landsk. þm.
Allir deildarmenn voru á fundi, nema Bernharð Stcfánsson og Erlendur Þorsteinsson, sem
ókomnir voru til þings.
Forsætisráðherra
kvaddi
elzta
þingmami
deildarinnar, Ingvar Pálmason, til þess að gangast fvrir kosningu forseta deildarinnar. Aldursforseti gekk þá til forsetastóls og kvaddi sér til
aðstoðar sem fundarskrifara þá Pál Hermannsson og Bjarna Snæhjörnsson.
Iíosning forseta og skrifara.
Var síðan gengið til forsetakosningar. Kosningu lilaut
Einar Árnason, 2. þm. Eyf.,
með 10 atkv. — 3 seðlar voru auðir.
Hinn kjörni forseti tók nú við fundarstjórn
og lét fyrst fram fara kosningu fyrri varaforseta. Kosinn var
Magnús Jónsson, 1. þm. Ileykv.,
með 10 atkv. — 3 seðlar voru auðir.
Þessu næst fór fram kosning annars varaforseta. Kosningu blaut
Sigurjón Á. Ólafsson, 2. landsk. þm.,
með 8 atkv. — ö seðlar voru auðir.
Þá voru kosnir skrifarar dcildarinnar, að viðhafðri hlutfallskosningu. Fram komu tveir listar.
A A-Iista var PHerm, en á B-Iisla BSn. Samkv.
því lýsti forseti yfir, að kosnir væru skrifarar
deildarinnar án atkvgr.:
I’áll Hcrmannsson, 2. þm. N.-M., og
Bjarni Snæbjörnsson, þm. IJafnf.

Sætaskipun.

Loks skyldi hlutað um sæti deildarmanna
samkv. þingsköpum. Fram kom till. um, að sætaskipun héldist óbreytt eins og hún var á síðasta
þingi. Afhrigði um þá tillögu voru samþ. með
12 shij. atkv. og till. síðan sjálf samþ. með 11
shlj. atkv.
Kosning fastanefnda.

Á 2. fundi deildarinnar, 19. fehr., fór fram
kosning í fastancfndir samkv. 16. gr. þingskapa
Við kosningu hverrar ncfndar kom aðeins fram
einn listi, cr á voru jafnmörg nöfn og menn
skyldi kjósa i nefndina. Kosningar fóru þvi fram
án atkvgr., og urðu nefndirnar svo skipaðar:
1. Fjárhagsnefnd.

Bernharð Stefánsson,
Magnús Jónsson,
Erlendur Þorsteinsson.
2. Samgöngumálanefnd.

Páll Zóphóníasson,
Árni Jónsson,
Sigurjón Á. Ólafsson.
3. Landbúnaðarnefnd.
Páll Zóphóníasson,
Þorsteinn Þorsteinsson,
Erlendur Þorsteinsson.
4. Sjávarútvegsnefnd.

Ingvar Pálmason,
Jóhann Jósefsson,
Sigurjón A. Ólafsson.
5. Iðnaðarnefnd.

I’.áll Hermannsson,
Bjarni Snæbjörnsson,
Erlendur Þorsteinsson.
6. Menntamálanefnd.

Jónas Jónsson,
Arni Jónsson,
Bernharð Stefánsson.
7. Allsherjarnefnd.

Ingvar Páhnason,
Magnús Gíslason,
Sigurjón Á Ólafsson.
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C.
í neðri deild.
Fyrsti fundur ncðri dcildar var settur, þá cr
sameinað Alþingi hafði lokið störfum sinum á
fyrsta fundi og þcir þingmenn voru gcngnir til
cfri deildar, cr þar áttu sæti.
Þcssir þingmcnn sátu neðri deild:
1. Asgeir Asgcirsson, þm. V.-ísf.
2. Bergur Jónsson, þm. Barð.
3. Bjarni Ásgeirsson, þm. Mýr.
4. Bjarni Bjarnason, 2. þm. Árn.
5. Einar Olgeirsson, 4. þm. Reykv.
6. Eiríkur Einarsson, 8. landsk. þm.
7. Emil Jónsson, 6. landsk. þm.
8. Eysteinn Jónsson, 1. þm. S.-M.
9. Finnur Jónsson, þm. ísaf.
10. Garðar Þorsteinsson, 7. iandsk. þm.
11. Gísli Guðmundsson, þm. N.-Þ.
12. Gísli Svcinsson, þm. V.-Sk.
13. Haraldur Guðmundsson, þm. Seyðf.
14. Helgi Jónasson, 2. þm. Rang.
lá. Héðinn Vaidimarsson, 3. þm. Reykv.
16. ísleifur Högnason, 4. landsk. þm.
17. Jakob Möller, 2. ‘þm. Reykv.
18. Jóhann G. Möller, 6. ,þm. Reykv.
19. Jón Ivarsson, þm. A.-Sk.
20. Jón Pálmason, þm. A.-Húnv.
21. Jörundur Brynjólfsson, 1. þm. Árn.
22. Ólafur Thors, þrn. G.-K.
23. Pálmi Hannesson, 1. þm. Skagf.
24. Pétur Ottesen, þm. Borgf.
25. Sigurður E. Hlíðar, þm. Ak.
26. Sigurður Kristjánsson, 5. þm. Reykv.
27. Skúli Guðmundsson, þm. V.-Húnv.
28. Stefán Stefánsson, 3. landsk. þm.
29. Steingrimur Steinþórsson, 2. þm. Skagf.
30. Sveinbjörn Högnason, 1. þm. Rang.
31. Þorsteinn Briem, þm. Dal.
Fjármálaráðherra, Jakob Möller, aldursforseti
deildarinnar, setti fundinn. Kvaddi hann sér til
aðstoðar sem fundarskrifara þá Emil Jónsson,
6. landsk. þm., og Eirík Einarsson, 8. landsk. þm.
Kosning forseta og skrifara.

Var síðan gengið til forsetakosningar. Kosningu hlaut
Jörundur Brynjólfsson, 1. þm. Arn.,
með 13 atkv. — 11 seðlar voru auðir.
Hinn kjörni forseti tók nú við fundarstjórn
og lét fyrst fara fram kosningu fyrri varaforseta. Kosningu hlaut
Emil Jónsson, 6. landsk. þm.,
með 16 atkv. — Pétur Ottesen, þm. Borgf., fékk
eitt atkv., cn 7 seðlar voru auðir.

Þá fór fram kosning 2. varaforseta. Kosningu
hlaut
Jón Pálmason, þm. A.-Húnv.,
nieð 9 atkv., en 15 seðiar voru auðir.
Þessu næst voru kosnir skrifarar, að viðhafðrí
hlutfallskosningu. Fram komu tveir listar, A og
B. Á A-lista var nafnið Sveinbjörn Högnason,
en á B-Iista Eiríkur Einarsson. Þar scm ekki
voru fleiri tilnefndir en kjósa skyldi, lýsti forseti vfir þvi, að kosnir væru skrifarar deildarinnar án atkvgr. þeir:
Sveinbjörn Högnason, 1. þm. Rang., og
Eiríkur Einarsson, 8. landsk. þm.
Sætaskipun.
Loks var hlutað um sæti deildarmanna samkv. '
þingsköpum, og fór sætahiutunin á þessa ieið:
7. sæti hlaut Pétur Ottesen,
8. —
— Ásgeir Ásgeirsson,
9. —
Stefán Stefánsson,
10. —
- - Bjarni Bjarnason,
11. —
— Jón Ivarsson,
12. —
— Þorsteinn Briem,
13. —
— Skúli Guðmundsson,
14. —
-- Einar Olgeirsson,
15. —
- Helgi Jónasson,
16. —
- Sigurður E. Hlíðar,
17.
ísleifur Högnason,
18.
Jóhann G. Möllcr,
19.
Héðinn Valdimarsson,
20.
— Sigurður Kristjánsson,
21.
— Bergur Jónsson,
22.
— Steingrímur Steinþórsson,
23. - - Haraldur Guðmundsson,
24.
- Gísli Guðmundsson,
25. —
— Bjarni Ásgeirsson,
26.
— Pálmi Hannesson,
27. Jón Pálmason,
28.
Gísli Sveinsson,
29. —Finnur Jónsson,
30. - Garðar Þorsteinsson,
31. -Emil Jónsson.
Kosning fastanefnda.
Á 2. fundi deildarinnar, 19. febr., var tekin til
meðferðar kosning i fastanefndir samkv. 16. gr.
þingskapa. Við kosningu allra nefndanna komu
fram tveir listar, A og B, og var í hverja nefnd
stungið upp á jafnmörgum mönnum og kjósa
skyldi. Kosningar fóru þvi fram án atkvgr., og
urðu nefndirnar svo skipaðar:
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Þingsetning i Nd.
Kosning fastanefnda.

1. Fjárhagsnefnd.
4f A-lista: Sveinbjörn Högnason,
Skúli Guðmundsson,
Haraldur Guðmundsson.
Af B-lista: Jón Pálmason,
Stefán Stefánsson.
2. Samgöngumálanefnd.

Af A-lista: Steingrímur Steinþórsson
Sveinbjörn Högnason,
Asgeir Ásgeirsson.
Af B-lista: Gisli Sveinsson,
Eiríkur Einarsson.
3. Landbúnaðarnefnd.

Af A-lista: Bjarni Ásgeirsson,
Steingrímur Steinþórsson,
Haraldur Guðmundsson.
Af B-lista: Jón Pálmason,
Pétur Ottesen.
4. Sjávarútvegsnefnd.

Af A-lista: Gísli Guðmundsson,
Jón Ivarsson,
Finnur Jónsson.

At B-lista: Sigurður Kristjánsson,
Sigurður E. Hliðar.
5. Iðnaðarnefnd.

Af A-lista: Bjarni Ásgeirsson,
Pálmi Hannesson,
Emil Jónsson.
Af B-lista: Eirikur Einarsson,
Jóhann G. Möller.
6. Menntamálanefnd.

Af A-lista: Bjarni Bjarnason,
Pálmi Hannesson,
Ásgcir Ásgeirsson.
Af B-lista: Gisli Sveinsson,
Þorstcinn Briem.
7. Allsherjarnefnd.

Af A-]ista: Bergur Jónsson,
Gísli Guðmundsson,
I-'innur Jónsson.
Af B-lisla: Garðar Þorsteinsson,
Jóhann G. Möiler.

Lagafrumvörp samþykkt
1. Loftvarnir o. fl.
A 5. I'undi i Nd., 25. febr., var útliýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 52 27. júní 1911,
um ráðstafanir til loftvarna og annarra varna
gegn hættum af hernaðaraðgerðum (stjfrv.,

A. 12).
A 6. fundi í Nd., 26. febr., var frv. tckið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Afbrigði lcvfð og samþ. með 17 shlj. atkv.
*Forsrh. (Hermann Jónasson); I'cssi brcyling
á gildandi lögum var gcrð vcgna þcss, að nauðsynlcgt var talið vegna cldhættu, scm af loftárásum getur komið, cr miniist varir, cinkum
þar sem eru timburhús, að koina scm l'yrst hinum einföldustu cldvarnatækjuin i öll hús. Húseigcndur hafa vcrið skyldaðir til að hafa þau i
húsum sinum, og ráðstafanir þessar liafa þegnr
verið framkvæmdar í aðalatriðum. I’yrst og
t'remst er það sandur, scni notaður cr tii að
slökkva í eldsprengjum, þar scm vatn má alls
ckki nota til þess. Frckari skýringar liygg cg
ckki þurfi að fylgja iþessum ráðstöfunum.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. mcð 17 slilj. alkv. og til
allshn. mcð 18 shlj. atkv.
Á 18. fundi í Nd., 12. marz, var frv. tckið til
2. umr. (A. 12, n. 48).
Frsm. (Bergur Jónsson): Hcr cr aðcins um
það að ræða að bæta við, inn í lögin um ráðstafanir til loftvarna, ákvæði uin það, að húseigendum sé skylt að hafa nauðsynlcg cldvarnatæki, cftir því sem fyrirskipað cr af loftvarnancfnd.
Allshn. liefur athugað frv. og leliir sjálfsagt
að taka þctta ákvæði inn i lögin. Lcggur hún
því til, að frv. vcrði samþ.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
2. gr. samþ. mcð 21 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. mcð 21 slilj. atkv.
Á 9. fundi í Nd., 16. marz, var frv. tckið til
3. mnr.
Enginn tók til máis.
Alþt. 1942. B. (59. löggjafarþingi.

ATKVGR.
Frv. samþ. incð 22 slilj. atkv. og afgr. til Ed.
Á 16. fundi í Ed., s. d., skýrði forscti frá, að
scr hcfði borizt frv. frá Nd., cftir 3. umr. þar.
Á 19. fundi í Ed., 19. inarz, var frv. tckið til
1. uinr.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Frv. þctta þarf
cngra verulegra skýringa við, svo að cg hef ekki
ástæðu tii þess að vcra langorður. Ástæðan til,
að þcssi bráðabirgðal. voru sett cr sú, að cf
kviknar í húsum, cinkum timburhúsum, út frá
cldsprcngjum, scin cf til vill yrði varpað hér,
þá cr saiidur talinn bczta slökkvitækið.
Sandur þcssi er gcymdur á cfsta lofti húsanna, og gcfur loftvarnancfnd Iciðbeiningar um
notkun bans. Sandinum á að dreifa yt'ir eldsprcngjuna, sem út frá kviknar. Ef nolaðar cru
icnjulegar slökkviaðfcrðir, t. d. vatn, cr talið,
að cldurinn inuni frcinur magnast cn slokkm.
Eftir því hcfur vcrið gciigið af bæjaryfirvöldum, að þcssu yrði framfylgt, cn ckki er hægt
að skvlda inann til þess, ncma mcð bráðabirgðal.
þcssuin. Eg gcri ráð fyrir, að tækjum þessum
liafi vcrið koinið fyrir í öllum eða allflestum
liúsum. Eg tel svo ckki ástæðu til að liafa um
þctta flciri orð', cn óska, að inálinu vcrði að
uinr. lokinni vísað til 2. uinr. og allshn.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. unir. mcð 10 slilj. atkv. og til
allslin. incð 10 shlj. atkv.
Á 25. fundi í Ed., 31. inarz, var frv. tckið til
2. umr. (A. 12, n. 121).
()f skannnt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði lcvfð og samþ. mcð 10 slilj. atkv.
Frsm. (Ingvar I’álmason): Frv. þetta cr lagt
fram í þiiiginu af ríkisstj. til staðfestingar á
bráðabirgðal. frá 9. des. 1941, og licfur það
gengið gcgnum Nd. og vcrið samþ. þar án breyt.
Efni frv. er aðcins það, að bæta við gildandi I.
um „ráðstafanir til loftvarna".
Gcrt cr ráð fvrir að bæta við því ákvæði, að
húscigcnduni skuli skylt að Iiafa til í liúsum
sinuin nauðsynlcg slökkvitæki, eftir þvi scm
loftvarnancfnd ákvcður. En tæki þcssi cru aðallega sandpokar. Alishn. licfur atliugað málið og
tclur rétt, að það vcrði samþ., því að þessi
ákvæði virðast vera ofur cðlilcg og húseigcndum
ckki scrstaklcga kostnaðarsöm.
2
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Loftvarnir o. fl. — Vegabréf innanlunds.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
P'rv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.
Á 27. fundi í Ed., 7. april, var frv. tekið lil
3. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 139).

2. Vegabréf innanlands.
Á 3. fundi i Ed., 23. febr., var útbýtt:
Frv. til 1. um notkun vegabréfa innanlands

(stjfrv, A. 8).
Á 1. fundi i Ed, 24. febr, var frv. tekið til
1. umr.
()f skammt var liðið frá utbýtingu frv. — Afbrigði lcyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. mcð 8 shlj. atkv. og til
allshn. með 9 shlj. atkv.
A 20. fundi í Ed., 20. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 8, n. 68).
Frsm. (Ingvar Pálmason): F. h. allshn. hef
ég fátt eitt að segja uni frv. fram yfir það, sem
tekið er fram í nál. á þskj. 68. N. hefur ekki
haft skilyrði til þess að afla sér sjálfstæðra
upplýsinga um málið og nauðsyn þess að koma
á slíkri vegabréfanotkun, en við 1. umr. málsins skýrði hæstv. dómsmrh. fyrir deildinni,
hvers vegna brbl. voru sett, en frv. er horið
fram til staðfestingar á þeim.
Okkur er það ötlum ljóst, að þeir atburðir
gela gerzt, að nauðsyn beri til, að rikisstjórnin
grípi til ýmissa ráðstafana, og um þetta mál
gildir það sama. N. leggur þvi til, að frv. verði
samþ. óbreytt. En ég vil sjálfur benda á það,
að ef til kæmi að nota þessa heimild um vegabréfanotkun víðar en hér í Revkjavík og' Hafnart'irði, að óhjákvæmilegt er, að ríkisstj. geri ráðstafanir til þess að gera slíkt framkvæmanlegt,
því að það getur orðið miklum erfiðleikuni
bundið fyrir menn úti á landi að afla ljósmynda
með stuttum fyrirvara, nema jafnframt séu
gerðar ráðstafanir til þess að greiða fyrir mönnum um ljósmyndaöflun.
Hér í Reykjavík og Hafnarfirði, þar sem
gnægð er Ijósmyndara, virðist það ganga fu!lseint.
En hins vegar getur svo farið, að grípa þurfi
til slíkra ráðstafana sem þessara viðar á landinu en hér, enda mun nú vera farið að krefja
ferðamenn um vegabréf, t. d. þá, sem ferðast

með flugvél. Ég vil benda á þetta og tel vafasamt, að það, sem enn hefur gert verið, sé fullnægjandi. Eg fjölyrði svo ekki frekar um mál
þetta, en nefndin er á einu máli um að samþ.
beri brbl.
®Forsrh. (Hermann Jónasson): Ég vil þakka
n. fyrir, að liún hefur tekið málinu með skilningi, og mun ég taka tillit til leiðbeininga hennar. hað er rétt, að erfitt hefur revnzt að fá
hæfar Ijósmyndir í tæka tíð, en ekki er gert ráð
fyrir, að þessi heimild verði notuð nema hér
og í Hafnarfirði.
Eg tók þetta fram við 1. umr, en siðan hafa
crfiðleikarnir vaxið, og hefur það eklsi allt
komið í ljós í umr. hér á Alþingi.
En það er eitt atriði, sem menn hnjóta um
og reka augun í, að ekki er skylt að bera vegabréf undir 12 ára að aldri, og hafa menn bent
á það, að nauðsyn væri engu að síður fyrir
hendi fyrir unglinga innan 12 ára að bera vegabréf. Ég hef hins vegar bent á, að ef til árása
kynni að koma hér, yrðu börnin flutl úr bænum og svo, að börnin eru að öllum jafnaði
meira licima við en fólk, sem stundar atvinnu
sína úti um bæ, og lögreglu- og hjálparsveitir.
Við þetta er aldurstakmarkið miðað. Hins vegar
er svo ekki heldur líklegt, að unglingar innan
12 ára hafi hirðusemi á þvi að gæta vegabréfa
sinna, en mundu týna þeim. Ekki er heldur
krafizt, að eldra fólk beri vegabréf, og eru fyrir
þvi sömu ástæður, þ. c. a. s. álitið er, að það
sé meira heima við og hafi þess vegna minni
þörf fyrir þau. I’ær ástæður, sem ég færði fyrir
þessu frv, eru vafalaust fyrir hendi nú og hafa
heldur aukizt. Herstjórnin álítur landið vera i
mikilli hættu, án þess að hún geti gefið neinar
nánari upplýsingar, og viti ekkert um það frekar
en aðrir.
Erlendur Þorsteinsson: Ég hef heyrt, að herstjórnin heimti vegabréf af almcnningi víðar en
hér í Reykjavík, t. d. á ýmsum samgönguleiðum,
og af þeim, er með flugvél ferðast. Ég veit ekki,
hvort þetta er rétt, en vil spyrja hæstv. forsrh..
livort menn úti á landi geti fengið vegaliréf,
án þess að það sé fyrirskipað.
Ég álit, að það sé alveg nauðsynlegt til þcss
að firra menn vandræðum, einkum ef þeir ferðast eitthvað. Menn utan af landi, bæði kaupsýslumenii og aðrir, koma oft hingað til Reykjavíkur, og ef herstjórnin er farin að krefjast
vegabréfa af öllum, er ferðast á lielztu saingönguleiðum, verður ekki hjá því komizt, að
Iiigreglustjórar úti á landi hafi vegabréf handa
þeim, er þess óska.
’Forsrh. (Hermann Jónasson): Það er rétt, að
það liefur farið í vöxt, að vegabréfa væri krafizt. Enn fremur hefur herstjórnin farið fram á
að fá helzt afrit af öllum vegabréfum, til þess
að liægt væri að bera þau saman. Stafar þetta
af því, að herstjórnirnar hafa þótzt komast að
því víða annars staðar, að allur almenningur
væri ekki eins hlynntur stefnu þcirra og þær
töldu nauðsyn til bera.
Af þcssu stafar sú tortryggni, sem Islendingum er sýnd, sem ég vil segja að sé að ástæðu-
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Vegabréf innanlands. — Útsvör.

lausu. Hér hcfur aldrei neitt það borið við, scm
liægt er að kenna skemmdastarfsemi í neinni
mynd. Af þeim sökum er okkur sýnd meiri tortrvggni en hægt er með góðu móti að þola og
sætta sig við, og tel ég það höfuðverkefni rikisstj. að fá þessi mál leyst á viðunandi hátt. Hitt
er vitanlega hægt að taka til athugunar, og alvcg
sjálfsagt að láta lögreglustjóra hafa þessi skírteini til, ef einhverjir óska eftir þeim, og mun
ég iáta dómsmálaráðuneytið fyrirskipa það.
Hins vegar geta þeir, sem hér eru, fengið vegabréf hjá lögreglustjóranum i Reykjavík, þótt
þeir séu húsettir annars staðar.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
■ 2.—5. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.
.4 22. fundi í Ed., 24. marz, var frv. tekið til
3. uinr.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Erv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. til Nd.
A 25. fundi í Xd, s. d, skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Ed, eftir 3. umr. þar.
.4 27. fundi í Nd, 30. marz, var frv. tekið til
1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og
til allshn. með 18 shlj. atkv.
Á 35. fundi i Nd, 15. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 8, n. 153).
Enginn lók til máls.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. —5. gr. samþ. með 17 shij. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
I'rv. vísað til 3. umr. með 17 shij. atkv.

3.

Á 37. fundi í Nd, 17. apríl, var frv. tekið til
umr.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 20 slilj. atkv. og afgr. scm lög
frá Alþingi (A. 206).

3. Útsvör.
.4 2. fundi í Iid, 19. febr, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 106 23. júní 1936,
um útsvör (stjfrv, A. 3).

Á 3. fundi í Ed, 23. febr, var frv. tekið til
1. umr.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Hv. þdm. rekur sennilega minni til þess, að á haustþinginu var borið
fram frv, sem var að efni til mjög samhljóða
því frv, er hér hefur verið lagt fyrir. En með
því að það náði ekki fram að ganga á því þingi,
sá ríkisstj. sér ekki annað fært en að gefa út
brbl. i samræmi við það.
Ástæðurnar fyrir þessu eru i rauninni svo nákvæmlega grcindar í grg. frv, að það er í sjálfu
sér óþarft að viðhafa langa framsögu um málið,
og hv. þdm. hafa að sjálfsögðu kynnt sér grg.
frv. I’að er því að eyða tímanum til ónýtis að
lesa það upp hiér. Aðeins tel ég rétt að taka það
fram, vegna setningar þessara brbl, að ríkisstj.
sá ekki betur en nauður einn ræki til þess, þvi
að eins og á stóð hefði niðurjöfnunarnefiidin í
Reykjavik verið óstarfhæf, þegar átti að jafna
niður útsvörum hér í bænum. Núverandi skattstjóri var eindregið búinn að biðjast lausnar frá
þessu starfi, en starfið er orðið svo umfangsmikið, að hann telur sér alls ekki fært að gegna
því vegna annarra forgangsstarfa. Rikisstj. sá
því ekki annað úrræði en að gefa út brbl, eins
og ég hef nú þegar greint.
Eins og hv. þdin. sjá af grg, er þetta að efni
til ekki annað en að færa fyrirkomulagið á niðurjöfnun útsvara í Reykjavík til samræmis við
það, sem cr í öðrum kaupstöðum landsins.
Ég vil svo leyfa mér að leggja til, að frv. verði,
að þessari umr. lokinni, vísað til hv. allshn. og
2. uinr. Og ef n. teldi sig þurfa að fá eitthvað
nánari upplýsingar frá ríkisstj, mun ég að sjálfsögðu veita allar slíkar upplýsingar.

*Sigurjón Á. Ólafsson: Herra forseti! I>að er
nu um þetta mál að segja, að það lá fyrir hv.
Ed. á síðasta þingi og var þá visað til hv. allshn. N. þá var mjög í vafa um, hvort rétt væri
að gera þær breyt, sem nú hafa verið gerðar
með útgáfu þessara brbl.
I’að, sem virðist vera fært sem aðalröksemd
fyrir þessari breyt, er, að skattstjóri sé nú orðinn svo störfum hlaðinn. Við athugun á málinu
Iijá allsiin. i fyrra var það viðurkennt. að þessi
rök væru takandi til greina á árinu 1941 í byrjun ársins, en það stafaði m. a. af þcim miklu
lireyt, sem Alþingi gerði þá á skattal, og hve
seint sú ráðstöfun var gerð. Það var því skiijanlegt, að það hlaut að vera erfitt fyrir skattstjórann, eins og á stóð, að sinna þcssu starfi.
Nefndin hafði þá samband við skattstjórann og
bar þetta mál undir hann, og hún fékk þau svör
þá, að á venjulegum tímum væri þetta ekki
meira verk en svo, að hann gæti annað því, ef
ekki væri um stórfelldar breyt. að ræða.
Nú sé ég, að i grg. frv. eru færð önnur rök,
sem eru þau, að í Reykjavík sé skipun niðurjöfnunarnefndar með öðrum hætti en tíðkast í
öðrum bæjum. En svona hefur það nú verið siðan
1936 og virðist ekki hafa valdið neinum árekstrum. Og eitt af því, sem allshn. i fyrra lagði
mikla áherzlu á, er hið nána samband, sem hún
laldi að þvrfti að vera á milli skattstjórans hér
i bænum og nefndarmannanna um niðurjöfnun
útsvara. En það er vitanlegt, að eins og nú er
háttað með niðurjöfnun útsvara, er aðalgrundvöllurinn undir álagningu útsvara skattskýrslurnar, sem segja eiga til um efnahag manna.
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Hér í Reykjavik er það svo, að enginn maður
getur þekkt allan þann fjölda bæjarmanna, sem
jafnað er niður á. Það gefur þvi að skilja, að
útsvörin verða að byggjast á framlögðum skýrslum. í kaupstöðum eru það bæjarstjórnirnar, sem
skipa oddamenn niðurjöfnunarnefnda, en þeir
fylgjast oft mjög vel með skattaframtölum
manna. Þess vegna tel ég einmitt hliðstætt að
liafa skattstjóra hér sem oddamann. Og ég vil
einnig benda á það, að skattstjóri á að vera algerlega hlutlaus embættismaður, og ég legg álierzlu á þetta, hlutlaus embættismaður, án þess
að ég sé á nokkurn hátt að væna niðurjöfnunarnefnd, sem nú er kosin pólitiskt, en þá ræður
atkvæðamagn flokkanna. En eins og hún hefur
verið skipuð, hafa oftast verið tveir og tveir,
sem flokkarnir hafa eignað sér, Framsfl. 1, AIþfl. 1, Sjálfstfl. 2 og oddamaður hinn hlutlausi
embættismaður, og ég hef ekki orðið var við í
þessum bæ, að þctta hafi verið talinn neinn
Ijóður, nenia siður sé. En með þessu fyrirkomulagi er meiri hlutinn orðinn pólitískur meiri
hluti. Og ég er ekki alveg viss um, að borgararnir í þessum bæ telji það á nokkurn liátt
betra fyrirkomulag en það, sem hefur verið.
(BSn: Þeim er vist ekki vandara cn öðrum kaupstöðum.) Það er nú sagt, að hér í Reykjavík séu
átökin hörðust um, hvernig jafna eigi niður útsvörum, og sú var tiðin, að í Reykjavik þurfti
að leggja mikið á borgarana. Það var því að
sjálfsögðu oft mikið matsatriði, hvernig byrðamar ætti að leggja á, kannske öllu frekar í
þeim mannfjölda, sem hér er, heldur en í minni
bæjum, þar sem miklu meiri kunnugleiki rikir
um ástæður og efnahag.
Eg skal á þessu stigi málsins ekki fjölyrða um
þetta frekar. Málið fer til nefndar. og það má
vera, að einhver skoðanamunur komi þar fram
um þá ráðstöfun, sem nú hefur verið gerð, en
eftir því scm ég bezt veit er búið að kjósa þcnnan mann, i staðinn fyrir að kjósa nefndina í
heild. En það upplýsist siðar, hvað hæstv. ráðli.
meinti, hvort ætti að kjósa einn mann eða
nefndina að nýju.
®Magnús Gíslason: Herra forseti! Eg kannast
ekki við það, sem ég hlaut að skilja á orðum hv.
2. landsk., að allshn., sem hafði frv. likt þessu
lil meðferðar í fyrra, hafi látið uppi nokkurt
álit um þctta mál. Hinu man ég eftir, að form.
n., hv. 2. landsk., var mjög tregur til þess að taka
þetta mál fyrir í n., og það fór þannig, að það
l'ékk enga afgreiðslu hjá honum. Ég vil þess
vegna, hvað mig snertir, taka það fram, að ég
vil ekki skrifa undir þau orð hv. 2. landsk., að
það hafi verið álit ii., að það væri varhugavert
að samþ. frv. það, sem þá lá fyrir. Þvert á móti
var það álit mitt, og ég lét það uppi þá, ef ég
man rétt, að það væri i sjálfu sér nokkuð cinkennilegt að setja sérstakar reglur hvað snertir
niðurjöfnun útsvara i Reykjavík, í stað þess að
láta sömu reglur gilda þar og í öðrum kaupstöðum landsins. Og ég hygg, að meðnm. inínir
inuni, að ég taldi, að eins og skattstjóri væri
nú störfum hlaðinn væri það fullmikið á hann
lagt að eiga líka að starfa sem formaður niðurjöfnunarn. Hitt er annað mál, að það er sjálfsagt, að nefndin hafi sem fullkomnast samstarf
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við skattstofuna, þvi að þar liggja öll gögn, sem
fara verður eftir.
Mér finnst það vera fremur léttvæg ástæða
til að vera á móti þessu að segja, að nefndin sé
skipuð pólitískt i Reykjavík, þannig er það alls
staðar á landinu, það er búið a'ð koma því fyrirkomulagi á, og það er því ekkert sérstakt fyrir
Revkjavik.
®Fjmrh. (Jakob MöIIer): í raun og veru hefur
hv. 11. landsk. að mestu leyti tekið af mér ómakið, og sé ég þvi ekki ástæðu til að tefja þessar umr. Ég vil aðeins undirstrika þetta um pólitiskan meiri hluta, sem hv. 2. landsk. virtist
frekar líta hornauga til. Mér skilst, að honum
gleymist, að allt okkar stjórnarfar byggist á
því, að það sé pólitiskur meiri hluti, sem ræður.'
En það er eins og sumum vilji gleymast þessi
meginregla stundum, en fyrir mér er þetta, eins
og raunar kemur fram í grg., meginatriði, að
réttur kjósendanna komi þannig fram, að <á
meiri hluti, sem er meðal þeirra, ráði í meðferð
rpinberra mála. Þannig er það í öllum öðrum
kaupstöðum á landinu, og þannig á það þess
vegna að vera i Reykjavik.
Hvað viðvíkur samstarfinu á skattstofuuni.
sem ég viðurkenni að sé fullkomin nauðsyn, þá
er fyrir því séð i frv., að það haldist eins og
nauðsynlegt er, þ. e., að n. hafi not af öllum
gögnum skattstofunnar til að bvggja niðurjöfnun á.
:sSigurjón Á. Ólafsson: Ég ætla að segja örfá
orð út af ræðu hv. 11. landsk.
Það var rétt hjá honuin, að það var ekki gefið
ú! opinhert álit af hálfu allshn. i málinu, og það,
sem ég hef þá túlkað í minni fyrri ræðu, er það,
sem við röbbuðum saman innan n. En ég lield,
að ég fari i öllum aðalatriðum rétt með, þegar
ég segi, að skoðun n. þá hafi vcrið sú, að hún
teldi þessa breyt ekki timabæra. I’m önnur rök
hirði ég ekki að ræða.
Ég hygg, að það sé svo í þessu máli sem öðrum, að erfitt muni að snúa mönnum frá sinni
fyrri stefnu.
Eg skal þá vikja örfáum orðum að þvi, sem
hæstv. fjmrh. sagði. Hann kom í raun og veru
ekki með neitt nýtt, sem ekki er þegar vitanlegt, að með þessu væri verið að berjast fyrir
að koma á sama skipulagi hér sem annars staðar, að það sé pólitískur meiri hluti, sem ræður
um álagningu útsvara.
Ég tel það alveg sérstakan kost fyrir Reykjavík, að sú regla hefur gilt, að hlutlaus maður sé
oddamaður. Og ef ég hef skilið allshn. rétt í
fyrra, þá hygg ég, að hún sé ekki fráleit þessari skoðun. Og þó að það sé útséð um það,
hvernig um þetta mál fer, þar sem nú er næstum búið að framkvæma 1., þá á það jafnan rétt
á sér að láta koma fram skoðanir, hversu ólikar
sein þær kunna að vera.
Ég tæpti á því í ræðu minni áðan og lagði
enga spurningu fyrir hæstv. fjmrh. um það,
hvort bæri að leggja þann skilning i 1. eins og
þau eru nú, að kjósa ætti einn mann. Mér finnst
eftir orðalagi 1. gr. frv., að full ástæða hefði
verið til, þegar farið væri að framkvæma 1., að
kjósa n. á ný, og ég vildi þá spyrja hæstv. ráðh.,
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hvort þetta sé hans skilningur á þessum 1., eins
og þau liggja fyrir. l'm hitt skal ég ekki þrátta
meira, hvort þetta sé heppilegra eða ekki.
*Fjmrh. (Jakob Möller): Ég get einnig sagt
það, að það er minn skilningur á þcssum 1., að
það ætti að kjósa eins og kosið var. Ég skildi
það einnig svo, að lögfræðingarnir í stjórnarráðinu hefðu skilið 1. þannig. Hins vegar var
það orðað þannig á bæjarstjórnarfundi, þar sem
þessi skoðun kom fram, að þessu máli yrði
skotið til úrskurðar, og tel ég þess vegna ekki
rétt að tilkynna neitt fyrirfram um þann úrskurð.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með !) shlj. atkv., að v’ðhöfðu nafnakaili, og sögðu
já: HermJ, IngP, .1.1, MG, MJ, ÞÞ, BSt, BSn.
EArna.
EriÞ, PZ, SÁÓ greiddu ekki atkv.
4 þm. (JJÓs, PHerm, ÁJ, BrB) fjarstaddir.
I'rv. vísað til allshn. með 10 shlj. atkv.
Á 11. fundi í Ed., (i. marz, var frv. tckið til 2.
umr. (A. ,3, n. 26 og 28).
*Frsm. meiri hl. (Magnús Gíslason): Herra
forscti! Allshn. hefur haft mál þetta til athugunar og ekki getað orðið sammála um afgreiðslu
þess. Hv. 2. landsk. hcfur skilað nál. á þskj. 28,
þar sem hann leggur til, að frv. verði fellt. En
við hv. 2. þm. S.-M. höfum orðið sammála um
að fallast á þær ástæður, scni fyrir frv. eru
færðar í grg. þess, og ieggjum til, að það verði
samþ. óbreytt.
Málið liggur mjög I.jóst fvrir. Sú regla gildir
nú í öllum kaupstöðum utan Revkjavíkur, að
bæjarstjóri, sem kosinn er af bæjarstjórn, skal
vera formaður niðurjöfnunarnefndar, og er með
því móti tryggt, að þeir, sem fara með meirihlutavald í kaupstaðnum eftir réttum lýðræðisrcglum, hafi einnig vald á því á hverjum tima,
hver er formaður nefndarinnar. En í Rvík er
skattstjóri ákveðinn formaður i n. og er skipaður af ríkisvaldinu, sem kunnugt er. Þar með
er brotin hin viðurkennda lýðræðisregla, sem er
meginuppistaða i löggjöf okkar um bæjar- og
sveitarfélög, að réttur þeirra til að ráða sérmálum sínum skuli sem allra minnstum takmörkunum háður og aldrei takmarkaðri hjá einu
bæjarfélagi en öðrum. Hér er það engin knýjandi nauðsyn, sem brýtur lög. Þess vegna er óeðlilegt og alrangt réttarfarslega skoðað, að í
útsvarsl. skuli vera ákveðin sérstök íhlutun af
hálfu ríkisvaldsins í Reykjavík og ekki annars
slaðar, — gengið á rétt Iþess bæjarfélags. Þetta
getur leitt illt af sér á ýmsan hátt. Þó að cinn
flokkur hafi meiri hluta í bæjarstjórn og hafi
aleinn vandann af stjórnarframkvæmdum, getur
hann orðið í minni hluta í niðurjöfnunarn. fyrir
því og litlu fengið ráðið um það, sem mörgum
skattþegnum bæjarins mun finnast skipta sig
einna mcst allra stjórnarathafna. Ef það veltur
í hvert sinn á atkvæði hins stjórnskipaða formanns, hver útsvarsstigi er notaður, getur það
orðið ofan á, sem brýtur bág við meirihluta-

vilja bæjarstjórnar. í mörgum einstökum tilfellum lilýtur hinn sami árekstur að gela orðið,
t. d. um útsvör iðnfyrirtækja, — hvort á þau
skuli lagt og þá eftir hvaða stiga.
Mér virðast svo glögg rök mæla með frv., að
ckki þurfi að fara lengra út í efnið. Það hefur
verið talin nauðsyn, að skattstjóri væri formaður
n. sakir sérstaks kunnugleika síns á öllum framtölum og ýmsu athugaverðu í sambandi við þau.
Þetta getur verið gott og blessað. En nú er gert
ráð fyrir, að skrifstofustjóri skattstofunnar skuli
aðstoða nefndina eftir þörfum við öll hennar
störf. Auk þess hefur n. aðgang að öllum framtölum og getur leitað hverrar þeirrar vitneskju
um þau, sein skattstofan kann að hafa aflað sér.
Þó að það hafi þótt heppilegt einhvern tíma að
sameina skattstjórastarf og formennsku n„ er
skattstjórastarfið nú orðið það umfangsmikið,
að ekki er forsvaranlegt að hlaða meira en því
cinu á einn og sama mann á þeim tíma, sem
höfuðannirnar eru bæði í n. og í skattstofunni.
Skattstjórastörfin nú eru ekki saman berandi
við það, sem var, þegar þetta var fyrst leitt í
lög. Ég gcri ráð fyrir, að hv. 2. landsk. eigi eftir
að skýra sjónarmið sitt betur en á þskj. 28 og
færa fleiri rök en þar, og sé ekki ástæðu til að
svara honum fyrr en hann hefur talað fvrir
máli sínu.
*Frsm.

minni

hl.

(Sigurjón

Á.

Ólafsson):

Herra forseti! Eg hafði þegar við 1. umr. látið
í ljós afstöðu mína til þessa máls og drepið á,
hvers vegna ég gæti ekki fallizt á breytinguna.
Ei það i samræmi við skoðun mína, þegar málið
lá fyrir allshn. á síðasta þingi, og ekki fjarri
skoðunum annarra nm. ]>á, að ég hvgg, þeir
virtust vcra niér sammála. Þá sögu hef ég rakið,
hverjar ástæður lágu til þess í öndverðu, að
skattstjóri Reykjavíkur varð að vera í niðurjöfnunarnefnd. Það 'hefur verið talin rétt stefna
i kaupstöðum aiínars staðar á landinu, að formenn skattanefnda væru einnig formenn niðurjöfnunarnefnda, og er staðfest í 1. gr. þessa frv.
Sýnir það bezt, hver nauðsyn það er og verður
ætíð talin, að ein sé forstaða beggja og sami
kunnugleiki notaður til fullnustu á báðum stöðum, og því verður ekki náð vel á neinn annan
liátt en þann, að skattstjóri Reykjavíkur sé eins
og hingað til i niðurjöfnunarnefnd bæjarins.
Þrátt fyrir ýmsar breytingar, sem gerðar hafa
verið á þessari löggjöf síðan 1921, hefur aldrei
verið hróflað við þessu ákvæði hennar. Ég er
algerlega samþykkur þeirri stefnufestu, sem Alþingi hefur þar sýnt, og vil brýna fyrir hv.
þm. að fallast ekki á neitt það i þessu máli, sem
þótt hefði fjarstæða lengst af þeim tíma, sem
ákvæðið er búið að standa í lögum.
Það má vera, að losa þurfi skattstjóra við þær
miklu annir, sem á hann hlaðast þennan tima
árs og eru vafalaust umsvifameiri cn þær urðu
nokkurn tíma á tímabilinu 1921—1935. Starf hans
eykst að sjálfsögðu með vexti bæjarins. En
skattstofan hefur aukið starfslið sitt. ef ekki
nákvæmlega að sama skapi og viðfangsefnin
jukust, þá mjög í átt til þess, og vandkvæði
ættu ekki að verða á því að létta hinum hversdagslegri störfum af skattstjóra, svo að hans
yrði aðeins að úrskurða ágreining, sem rísa kann
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inilli einstakra framtala og upplýsinga, sem rekast á. Ég fæ ekki annað séð en hverjum fullvinnandi manni í skattstjórastarfi ætti að vera
mögulegt að inna þetta af hendi samhliða starfi
í niðurjöfnunarnefnd.
Ég held nú, að þessi höfuðrök hv. frsm. meiri
hl. séu í raun og veru ekki eins þung á metum
og hann vill vera láta. Enginn annar maður en
skattstjóri hefur aðstöðu til að kynna sér eins
vel framtölin og hann, hvað þá að eignast jafnmikla reynslu og hann fær við að starfa að
þessu ár eftir ár. En samkv. frv. á að kjósa
niann tii þessa starfs fyrir eitt ár i senn, og
kunnugir vita, að það þarf meira en ár til þess
að fá nokkurn botn í starfi eins og þessu. Ef
svo ætti að koma nýr formaður með hveriu
kjörtímabili, sjá allir, hvilíkt vandræðaástand
gæti af því sprottið. Þá er nokkur inunur á, að
utan Reykjavíkur er sami formaður bæjarstjórnarkjörtímabilið á enda, en hér, sem erfiðast er
uð verða starfhæfur án langrar reynslu, á að
mega skipta um árlega.
Hins vegar er mér að fullu Ijóst, að liv. frsm.
meiri hl. talar f. h. flokks sins, sem hefur að
sjálfsögðu ákveðið markmið með þessari breytingu. Þessi krafa er ekkert ný fyrir Sjálfstfl.
Eftir 1930 mun það hafa verið allfast sótt að
fá henni framgengt, en árangurslaust, — og
hvers vegna? Vegna þess, að það er ekki alveg
sama, hvernig farið er að því að jafna niður
þeim fjárhæðum, sem bæjarstjórn leggur á
skattþegnana á hverjum tíma. Þetta kom fram
b.já hv. frsm. meiri hl, þegar hann minntist á
álagningarstiga og útsvör fyrirtækja, t. d. í iðnaðinum, þar sem að miklu levti getur verið um
veltuútsvör að ræða. Það er vitanlegt, að veltuúlsvör voru ekkert annað en neyðarráðstöfun,
þegar ekki reyndist með öðru móti hægt að pína
út úr skattþegnunum þá heildarupphæð, sem
bærinn þurfti að fá. En tvær stefnur hafa að
öðru leyti verið uppi, önnur að dreifa útsvörunum sem' mest á mjóu bökin, hin að lcggja meginþungann á þau breiðu. Hin fyrri var leugi ofan
á, eftir að ó manna nefnd var tekin við niðurjöfnuninni og íhaldsmenn höfðu meiri hlutann.
Þann tíma vill Sjálfstfl. innleiða aftur. Mig
undrar nokkru meir, ef Framsfl. er samtaka
honum um það.
Þegar Framsfl. og Alþýðufl. sigruðu við þingkosningar 1927 og ríkisstj. notaði aðstöðu sina
til að skipa skattstjóra, leiddi af því breyting
á niðurjöfnunaraðferðinni, breiðari bökin fóru
að bera meira en áður. Stefnubreyting þessi,
sem liinn nýi oddamaður olli, varð síðan að algerum straumhvörfum. Þó hef ég engan heyit
halda öðru fram, a. m. k. um núverandi skattstjóra, en hann væri fullkomlega neutral pólitískt, fullkomlega réttlátur sem embættismaður
í þessu starfi sínu, þar sem hlutverk hans var
að halda uppi jafnvægi milli hinna andstæðu
stefna pólitísku flokkanna, sem fulltrúa áttu í
nefndinni. Þetta hafa margir þeir sjálfstæðisnienn, sem ég hef átt tal við, látið i ljós um
liann ekkert síður en aðrir. (Fjmrh.: Hvað stóð
um þetta i Alþbl. í vor?). Ég veit vel, hvað þar
stóð, og það er annað mál, hvernig þá var i
pottinn búið, og ummælin þar hrekja ekki það,
sem ég hér hef sagt, og sizt fremur fyrir það,

þó að stundarástæður í því hlutverki yrðu ofraun, sem jafnvel reið e. t. v. heilsu þessa manns
að fullu. Það er þessi stefna, sem gerði mig
undrandi, og þó að Sjálfstfl. vilji koma þessari
slefnu á, þá undrast ég það þó enn meir, að
Framsfl. skuli fylgja þessari breyt. Af því að
ég vil ekki ætla, að það séu orðin straumhvörf
i skoðunum meðal kjósenda Framsóknar í þessum bæ, enda þótt margir þeirra séu orðnir meðeigendur í verksmiðjurekstri, þá er ég þess fullviss, að þessi breyt. er þeim mjög á rnóti skapi.
Nú geri ég ekki ráð fyrir því, eftir fylgi okkar
i d., að till. mínar verði teknar til greina í þessu
máli, g'eri ráð fyrir, að málið fari sína leið og
breyt. verði eins og hún er hér hugsuð. Samt
sem áður vil ég drepa á örfá atriði í breyt., eins
og hún leggur fyrir,
Ég gerði fvrirspurn til hæstv. fjmrh. við 1.
umr. um það, hvort hann legði þann skilning í
frvgr., að heimilt væri eftir henni að kjósa einn
mann sem 5. mann í niðurjöfnunarnefnd. Hann
vildi af vissum ástæðum ekki úttala sig í þessum efnum, þar sem mér skilst, að úrskurðurinn
heyri undir hann sjálfan. En ég vildi benda
honum á, að gr., eins og hún er orðuð, er það
sama og frv. það, sem verða átti að I. á haustþinginu. Þá var hægt að kjósa niðurjöfnunarn.
cftir þeini breyttu 1., alla 5 nm. Nú hefur svo
til tekizt, að gr. er tekin orðrétt eins og hún
var lögð fyrir haustþingið, eina breyt., cins c.g
frsm. minntist á, er sú, að skrifstofustjóri skattslofunnar skal aðstoða við störf n. Þetta cr eina
breyt., sem koniin er inn i frv. frá s. 1. hausti.
Ég skil það vel, að hv. frsm. hefur hér komið tii
skjalanna og bent á þetta sem möguleika lil
þess að leysa vandann í þessu efni. Ég held, að
engum hafi dulizt, að samkvæmt gr., eins og
hún var orðuð, þá var ætlazt til, að ráðuneytið
kvsi alla 5 nni. í einu, en ekki að kjósa fyrst 1
og einn á eftir. Nú er það vitanlegt, að með því
oð liaga löggjöfinni eins og hér er gert, 'þá er
lekinn sá möguleiki af andófsflokkunum í bæjarstjórn Reykjavíkur að fá 2 menn kosna. Að vísu
iná segja, að það gildi einu, livort það eru einn
eða tveir menn. En ég held, að samvizkan hafi
eitthvað ekki verið góð, því að í rauninni viðurkennir Sjálfstfl. þetta óbeint, því að hann kýs
einróma mann, sem ekki er talinn úr meiri hb,
heldur úr núv. bandalagsflokki (Framsfl.), sem
álti einn mann í bæjarstj., honum er gefinn
annar maðurinn eða 5. maðurinn í niðurjöfnunarnefnd. Hinir flokkarnir, sem höfðu möguleika til þess að fá tvo menn kosna, þeir eru
algerlega útilokaðir. Hér eru I. fullkomlega misnotuð. Ég er á móti þvi, að þessi breyt. verði
gerð, tel hana til skaða fyrir hina efnaminni
borgara þessa bæjar, tel 1. eins og þau eru nii
fram sett hafa verið misnotuð af núv. bæjarstj.
— Eg skal svo ekki hafa ræðu mína lengri að
þessu sinni.
*Frsm. meiri hl. (Magnús Gíslason): Éig hafði
búizt við þvi, að það mundu koma fram frekari röksemdir í þessu máli. En það virðist svo,
sem aðalrökin séu þau fyrst og fremst, að þetta
ákvæði sé búið að standa lengi í 1. og sé bvi
engin ástæða til þess að hrófla við því. Þessi
ástæða virðist heldur mæla gegn því, að ekki
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eigi að breyta ákvæðunum, því að )>vi lengur
sem 1. standa, þvi liklegra er, að þau komist i
ósamræmi við það ástand, sem skapast.
Það, sem gat verið skynsamlegt að gera fyrir
20 árum, getur verið mjög óheppilegt nú. Hverníg
þctta ákvæði er komið inn i 1., veit ég ekki, en
það mun fvrst hafa verið sett 1923 samkvæmt 1.
frá 1921. Astæðan fyrir þvi, að þetta var sett í
1., mun vera sú, að framan af árinu 1926, þegar
útsvarsl. voru sett, hygg ég, að ekki hafi verið
heimild til þess i 1. að veita niðurjöfnunarn. aðgang að framtölum manna, og þá gat það verið
skynsamleg ástæða að láta skattstjóra vera
form. n. Hann einn sat þá inni með þessa þekkingu.
Niðurjöfnunarn. hafði ekki aðgang að franitölunum 1926. Svo hafði þetta ákvæði orðið
innlyksa i 1. þangað til þetta stangaðist á við
þær reglur, sem settar eru um þetta i öðrum
kaupstöðum. Hv. 2. landsk. minntist á það, að
þetta væri ekki ný krafa frá Sjálfstfl, og það er
alveg rétt, því að það hefur verið óánægja, eins
og eðlilegt er, með það, að Reykjavík hefur
verið sett skör lægra í þessum efnum en allir
aðrir kaupstaðir á landinu.
Hitt er það, að þessar till. hafa ekki fengið
framgang fyrr en í fyrra. Þá leit svo út, eins og
hv. 2. landsk. veit, sem þessar reglur yrðu settar
og það jafnvel af 'þeim ráðh, scm þá fór ineð
telagsmál, sem er flokksbróðir hv. 2. landsk.,
því að það var fyrir lians tilstilli, sem allshn.
var í fyrra falið að flytja þær. Ég skal ekki
segja, að félmrh. hafi verið þetta sérstakt
keppikefli, að málið næði fram að ganga í þinginu, en hins vegar lagði hann ekki beinlínis á
móti því. Hv. 2. landsk. var að tala um það, að
síðan skattstjóri varð íforrn. niðurjöfnunarn,
liafi það valdið straumhvörfum i niðurjöfnun
útsvara hér í Reykjavík. Hv. þm. er kunnugri
þessum málum en ég, cn satt að segja veit ég
ekki, á hverju hann byggir þessi ummæli. Það
einasta, sem ég hef verið að halda fram í þessu
ináli, er það, að þessi skipun mætti ekki ieiða til
þess, að meiri hl. einnar bæjarstjórnar hefði
ekki þau áhrif sem aðrir bæjarstjórnarmeirihl.
hafa í landinu. Þetta er einmitt kjarni málsins.
Þetta er það, sem um er barizt, hvort það eigi að
gera rétt Reykjavikur minni í þessum efnum en
annarra bæja.
Ég ætla ekki að fara að væna hv. 2. landsk.
um það, að hann tali hér ekki i fullri einlægni
um þetta mál, ég hef enga ástæðu til þess. En
mér er nær að halda, að ef svo stæði á, að “á
flokkur, sem hv. þm. telur sig til, Alþfl, hefði
meiri hl. i bæjarstj. lteykjavíkur, en Sjálfstfl.
á sama hátt færi með völdin í landinu og skinaði skattstjóra til þess að vera form. niðurjöfnunarn, þá mundi það hafa þau áhrif, að hlutur
Sjálfstfl. væri fyrir borð borinn í gegnum kosningu i niðurjöfnunarn. A. m. k. held ég, að Alþfl.
mundi þá ekki berjast svo mjög á móti þessu
frv. sem hann gerir nú.
*Fjmrh. (Jakob Möller): Ég get verið þakklátur meiri hl. n. fyrir afgreiðslu málsins, og í
sjálfu sér hef ég enga ástæðu til þess að vanþakka minni hl. fvrir afskipti hans af málinu.
I rauninni má segja, að hv. 2. landsk. í nál. sínu

staðfesti, þó að það komi aðeins óbeint fram,
að sú breyt, sem gerð er hér á gildandi 1, sé
alveg réttlát. Það er á dálitlum misskilningi
byggt, sem hann segir um þetta mál i nál, og
hann segir i ræðu sinni: „Það var talið og er
talið rétt, að form. skattan. séu form. niðurjöfnunarn." Eiginlega væri miklu réttara að
segja, að það hafi verið talið rétt og sé talið
rétt, að bæjarstj. ráði form. niðurjöfnunarn.,
þar sem almenn 1. um skipun niðurjöfnunarn.
mæla svo fyrir, að bæjarstjóri skuli vera forni.
niðurjöfnunarn, en ekki skattan.
Ræjarstjóri er kosinn af bæjarstjórn, og þess
vegna ræður hún ekki aðeins, hver verður form.
niðurjöfnunarii, heldur einnig skattan, svo að
með þessari breyt., sem hér er farið fram á, er
ekki gengið eins langt og í hinum almennu I.
En svo er hitt, ef það skyldi vera eina „prineipið“ í þessu máli, að form. þessarar n. væri
cmbættismaður, þá er það bara misskilningur.
Nei, það eina, sem hér er spurt um, er það,
hvort það skuli gilda annar réttur í Reykjavik
en í öðrum kaupstöðum, og ef það á að vera,
hvers vegna á það þá að vera?
Hv. 2. landsk. var að tala um mjóu og breiðu
bökin. Það er bara engan veginn tryggt, að
frekar væri tekið tillit til mjóu bakanna, þó að
skipað væri svo fyrir, að bæjarstjóri skyldi vera
form. niðurjöfnunarn. Ég get bent hv. þm. á
ákveðið dæmi, en það er í Vestmannaeyjum.
Hvernig er séð fyrir þessu þar? Þar er bæjarstjóri kosinn af nieiri hl. bæjarstjórnar, flokksmeirihl, og er liann formaður niðurjöfnunarn.
„Prineipið" er þar ekki meira en það, að hann
ber ábyrgð á stjórn bæjarins, og það er líka
1 að rétta. Það fer svo eftir atvikum, hvort það
eru breiðu eða mjóu bökin, sem bera aðrar
byrðar. Ef verulega harðnar á, þá hygg ég, að
það verði breiðu bökin, sem verða að taka við
byrðunum. enda hefur sú orðið reyndin bæði
liér og annars staðar.
Svo var hv. þm. að tala um það, að sér þættu
störf skattstjóra liafa vaxið mikið siðan þetta
fyrirkomulag var tekið upp, að hann væri foruiaður niðurjöfnunarn. Náttúrlega er það um
þetta að segja, að höfuðverkefni skattstjóra er
að hafa stjórn á hlutunum og skera úr, þar sem
um vafaatriði er að ræða, gagnrýna framtöl o.
s. frv, og starf hans vex auðvitað eftir því, sem
framtöluin fjölgar.
Mér þykir annars leiðinlegt fyrir hönd þess
flokks, sem hv. þm. heyrir til, að hann skuli nú
h'ggjast á móti þeirri alveg viðurkenndu lýðræðisreglu, að meiri hl. skuli ráða i hverju slíku
ináli, sem hér um ræðir, og bera ábyrgð á stjórn
þess. Ég greip fram í fyrir hv. þm„ þegar hann
var að hrósa skattstj, og skal ég ekki neitt
draga úr því hrósi, ég minnti hann bara á það,
að það söng öðruvísi í tálknunum á málgagni
flokks hans i fyrra heldur en i hans eigin tálknum nú, því að sannleikurinn er sá, að það var
ekki fyrst og fremst vegna starfseminnar, heldur
vegna svívirðilegra árása af hálfu þess flokks.
sem hv. þm. heyrir til, að þessi maður hafði
nær beðið tjón á heilsu sinni. Ég lief svo ekki
meiru við þetta að bæta, þar sem hv. frsm.
hefur einnig talað í þessu máli og gert glögga
grein fyrir afstöðu meiri hl, nefndarinnar.
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*Frsm. minni hl. (Sigurjón Á. Ólafsson): Hv.
frsm. meiri hl. kom meíl svo fátt nýtt sem rök
fyrir máli sínu, að ég veit ekki, hvort það tekur
því að gagnrýna ræðu hans. Hann vildi meina,
að þetta hefði stafað af breyt, sem gerð hefði
verið á I. 1926, og að þá hafi n. verið gefinn sá
réttur. sem var i höndum skattan, þ. e. að fylgjast með skattaframtölum. Það má vel vera. að
þetta sé rétt, en það breytir ekkert þvi, sem við
deilum um. Hins vegar vildi liann halíla þvi
fram, að félmrh, sem lagði fram frv. í þessari
d. á s. 1. hausti, að það hafi verið hans skoðun
persónulega, að þessa breyt. skvldi gera. En ég
heht, að ég hafi skýrt frá því innan n., að hann
legði áherzlu á það, að þetta mál gengi fram.
En það er annað, sem ég vildi svara hv. frsm.
meiri hl. Hann sagði, að það væri dálítið varhugavert fyrir meiri hl. hæjarstj. að geta ekki
ráðið niðurskiptingu útsvara, og varpaði hann
þeirri spurningu fram til mín, hvernig ég mundi
líta á þetta, ef Alþfl. hefði rneiri hl. hér í bæjarstjórn. Nú skal ég hreinskilnislega svara honum frá mínu sjónarmiði — ég get ekki svarað
fyrir alla mína flokksmenn —, að ég lít þanuig
á. að hér í Reykjavík, sem liefur um 40 þús.
íl.úa, sé það ekkert keppikefli fyrir einn flokk
að eiga meiri hl. í bæjarstj. til þess að jafna
niður útsvörum. Og það er allt annað atriði
hehlur en það, að ein bæjarst.jórn segir við
ríkisstjórn: Þefta verðum við að fá til þess að
fullnægja þörfum okkar sveitartelags. Niðurjöfnunarn. er ekkert annað en tæki til þess að
skipta á milli skattborgaranna, lu'in má ekkert
undan draga, eins og þar stendur. Þetta starf
niðurjöfnunarn. er nokkuð hliðstætt því, þegar
farið er fram á söfnun í góðgerðaskyni. Það er
allt annars eðlis, þegar margir eiga að n.jóta
þess, þá er reynt að deila fénu á milli sem
flestra aðila. l't frá þessu sjónarmiði tel ég, að
heppilegast sé fyrir skattborgarana, að enginn
cinn flokkur hafi meirihlutavald um það, hvernig jafnað er niður. fig bef mi svarað hv. þin. frá
mínu brjósti, livernig ég lít á þetta mál, og ég
hef 30 ára reynslu af því í þessum bæ, hvað
heppilegra hefur reynzt.
Þá skal ég með örfáum orðum víkja að ræðu
hæstv. fjmrli. Fyrri hluti hennar var ekki laus
við að vera hálfgerður útúrsnúningur, en hann
er sérstakur meistari í að snúa út úr ræðum
manna, þegar hann brestur rök. Allir vita, að
maðurinn er vel greindur, og það er einkennandi fyrir hann, hvað hann er Iaginn á þessa
hluti. En i þetta sinn tókst honurn svo hrapallega illa, að í raun og veru segii' það allt annað.
Eg býst við, að enginn hafi skilið hann í þessari hv. d.
Hann segir, að samkvæmt mínum till. verði
ekki hægt að tryggja m.jóu bökin, að þeirra
hlutur verði ekki illa úti, eins og ég hafi vil.jað
mála hér upp. Þetta viðurkenni ég algerlega
rétt. I>að er ckki hægt í öllum tilfelluin, eins og
dæmin sanna nú. En hvernig fékk bæ.jnrstjórnin
i Keykjavík þcnnan ineiri hluta í niðurjöfnunarnefnd? Með því að kjósa 4 í einu lagi og
svo einn á eftir, sem ég hef bcnt á, að sé á móíi
anda I. ()g ég vil benda á sem einn þátt í því, að
svona tókst til, að það má vel vera, að það liefði
orðið hlutkesti, sem ráðið hefði um fjórða

inunninn, og af tilviljun hefði þá ineil’i hluti
getað skapazt á þann veg. Hann bcnti á Vcstmaiinaeyjar. Hann getur bent á alla kaupstaði
iandsins með réttu, að þar sé meiri hluti í niðurjöfnunarnefnd i höndum bess flokks, sem
Jiefur meiri hluta í bæjarstjórn, og þar eru
bæjarstjórar formenn. fig hef lika viðurkennt
þessa skipan, en bent á um leið, að þessi maður
er í raun og veru skattstjóri um leið og hann
er formaður niðurjöfnunarn. Þá gat bann þess
einnig, út. af kosningu þessa eina manns að
það hefði verið svo undanfarin ár, að maður úr
þessum flokki hafi setið í nefndinni. Þetta skal
líka viðurkennt, og sá maður, sem var í n. síðast af hálfu þessa flokks, liefur verið áður í n„
og það er m. a. kunnugleiki lians og reynsla af
störfum n, sem kann að hafa ráðið eins iniklu
um, að hann var settur inn í hana á ný. Hins
vegar skal játað, að það getur cnginn kunnugleiki ráðið í |)cssum bæ nema í gegnum skattstofuna. En sá mæti maður, sem nú tekur sæti
í niðurjöfnunarn, er, eftir öllum líkum, einna
ólíklegastur til þess, þar sem hann er nýfluttur
í bæinn. Enda var eitthvert blaðanna svo gamansamt að geta sér þess til um kosningu þessa
manns, að hann ætti að verða varamaður í ba'jarstjórn tit þess að skapa meiri hluta hjá Sjálfstfl. að loknum bæ.jarstjórnarkosningum 15.
|). m. Og þá er skiljanlegt, að gott sé að trygg.ja
hann í niðurjöfnunarn., þegar þeir eiga von i
honum til að tryggja sér völdin í framtiðinni.
Möguleikarnir fyrir, að svona g'eti farið, eru
talsvert iniklir, og þess vegna skil ég vel, hvers
vegna hæstv. ráðh. leggur svona mikið upp úr,
að þessi breyt. fái að standa.
Hann minntist hér á núv. skattstjóra og hans
miklu störf. Iíg skal síður en svo draga úr því,
sem ég viðurkenndi áðan, að störf skattstjórans
fara stöðugt vaxandi með vaxandi skattskýrslum. En hinu rildi hæstv. ráðh. ekki neita, að
liann hefur möguleika til að auka við starfslið
silt. Það er ekkert sérstakt með þennan mann.
Ef störfin aukast svo, að hann fái þeim ekki
annað, þá dettur engum annað í hug en að hann
verði að meira eða minna leyti að leggja þav
á aðra. Eg skal t. d. benda á lögmannsembættið
og lögreglustjóraembættið. Það er búið að skipta
lögreglustjóraembættinu i tvennt, og allir virðast hafa nóg að gera. Þeir fá lærða menn til
að vera fulltrúa og geta því gripið inn í störf,
þar sem nærvera þeirra er óhjákvæmileg. Og
eitt af því, sem ég tel óhjákvæmilegt, er, að
skattstjóri sé meira eða minna leiðandi kraftur
i þessari n, og það er því sjálfsagt, að létt sé
af honum störfum.
Þá vildi hæstv. ráðh. segja, að við hefðum nú
ckki alllaf hlaðið á liann lofi, eins og ég hetði
gert. Ég skal taka það fram, að svipað mætti
segja um hæstv. ráðh, að Vísir hefur sagt ýmislegt um menn, sem hæstv. ráðh. hefði ekki
skrifað, og' sama má segja um hvaða blað scm
i r. Auk þess vil ég segja það, að ég get ckki
alltaf verið sammála öllu ]>ví, sem i Alþýðublaðinu stendur. Iin hinu neita ég algerlega, að
það hafi á nokkurn hátt haft áhrif á lieils'i
þessa mæta manns, ])ótt AlþýðubJaðið minnti
á, hvað gerzt hafði bak við tjöldin. Ég hygg, að
lieilsubrests lians hafi gætt áður en réttmæt

33

34

Lagafrumvörp samþykkt.
í'tsvör.

gagnrýni af hálfu Alþýðublaðsins var hafin i
þessu máli. Það er því algerlega rangt að kenna
Alþýðublaðinu um, að það hafi valdið þvi, að
þessi mæti maður er kannske ekki heill heilsu.
Að siðustu var það bomba hjá hæstv. ráðii..
sem átti að slá allar aðrar út, að við værum hér
algerlega á móti okkar hjartans „princip“-málum. En ég vil hara benda honum á, að í lýðræðisskipulagi allra þjóða er það ekki höfuðkjarninn, hvort nefnd, sem hefur þýðingarmikil
slörf með höndum, er skipuð af einum vald.)flokki, eða hvort aðrir viðurkenndir flokkar
eigi að hafa þar íhlutun um. Eg þekki svo kallað
iýðræði, sem við köllum einræði, bar sem i raun
og veru enginn má koma til skjalanna nema sá
eini viðurkenndi flokkur. Við bekkium dæmin
frá Hitler og Mussolini. Ætli þeir hafi marga
framsóknarmenn og kommúnista eða jafnaðaimenn, sem fá að vera í n. þar? Xei, sannarlega
er það Sjálfstfl., sem í n. fær að vera. Mér skilst,
að það sé svona lýðræði, sem hæstv. ráðh. viJl
hafa hér á- íslandi. Valdaflokkurinn á að ráða,
undir öllum kringumstæðuin, þegar uin það er
að ræða, hvernig jafna eigi niður útsvörum og
hverju sem vera skal. Eg ætla ekki að svara
hæstv. ráðh. meiru um lýðræðisskipulagið, en
það byggist á allt öðru en þessu. Lýðræðisskipulagið byggist á hinum almenna kosningarrétti.
Það byggist á því, að þjóðin á hverjum tíma getur sagt við valdhafa sína: Við viljum ekki nota
ykkur lengur. Og ég verð að segja það, að ég
hef aldrei vænt þennan hæstv. ráðh. um það,
að hann sé ekki lýðræðissinni, en það er ekki
hægt að segja um alla ráðh.
Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Mönnum er
kunnug mín aðstaða til þessa máls frá þvi það
lá fyrir hv. d. á aukaþinginu s. 1. haust. Síðan
hefur sú hreyt. iþó orðið á, að hæstv. ríkisstj.
hefur tekið tillit til þess, sem ég sagði, þegar
ég benti á, hve geysilega óheppilegt væri að
afnenia tengiliðinn milli skattstofunnar og niðurjöfnunarnefndar. Nú er ákveðið, að skrifstofustjóri skattstjóra skuli vera tengiliðurinn, þetta
er ákafleg'a mikið til bóta, en fullnægir varla
því, sem ég vildi vera láta.
Það, sem sérstaklega gaf mér þó tilefni tíl
að standa upp, voru orð hv. 2. landsk. um framsóknarmanninn, sem nú á sæti í niðurjöfnunarnefnd, þar sem hann gaf í skyn, að hann væri
alókunnugur þessum störfum og lítt til þeirra
fallinn. Ég vil í þessu sambandi upplýsa það, að
þessi maður hefur verið bæjarstjóri á Isafirði
og þar með formaður niðurjöfnunarnefndar Isafjarðar í mörg ár, og ég vil leyfa mér að efast
um, að nokkur þeirra, sem nú eiga sæti í niðurjöfnunarnefnd Reykjavíkur, sé betur til þess
starfs fallinn en hann að jafna réttlátlega niður
útsvörum. Af störfum hans á Isafirði vil ég
segja það, að hann er allra manna ólíklegastur
til að hjálpa Sjálfstfl. í þeim málum, sem skipta
stefnum milli flokka. Maðurinn er ákveðinn og
slefnufastur flokksmaður, og ég ber engan kvíðboga fyrir því, að hann gangi inn í Sjálfstfl.
Það yrðu aðrir til þess frekar en hann.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Ég þarf i raun og
veru ekki að svara hv. 2. landsk. neinu verulegu.
Alþt. 1942. B. (59. löggjafarþing).

Hann byrjaði með því að lýsa yfir, að líklega
hefði enginn skilið, hvað ég var að fara í fyrri
ræðu minni. Ég sá á þvi, sem hann sagði, að
hann hefur eliki skilið það. Ég vil þá snúa því
við, sem hann sagði, og segja, að hann hafi verið
eini maðurinn í hv. d., sem ekki hefur skilið
það. Og þetta er allnóg því viðvikjandi.
En þai' sem hann har fram þá spurningu ineð
allmikilli áherzlu, hvernig Sjálfstfl. liefði náð
meii'i liluta í niðurjöfnunarn., og sagði, að það
l.efði veriö með því að láta kjósa einn mann
nú til viðbótar, í staðinn fyrir formann, og með
þvi náð meiri hl., þá er þvi til að svara, að það
er sagt og viðurkennt af honum sjálfum, að
þessi maður, sem kosinn var í n., er ekki sjálfsiæðismaður, svo að á þann hátt hefur Sjálfstfl.
ckki náð nieiri hl. í n. Nei. Sannleikurinn er sá,
að flokkurinn var búinn að ná meiri hl. í nóv.
s I., og skattstjórinn hefði þá komið inn sem
maður. Þá hefðum við haft 3 af 5, en ekki 3
al' 4, en þetta notaði Sjálfstfl. sér ekki til að ná
meiri hl. Ég' bendi á þetta til að sýna fram á,
að Sjálfstfl. þurfti ekki að fá þessa lagabreyt.
til þess að fá meiri hluta í n., heldur til þess
að slá því föstu, að meiri hl. eigi að ráða, eins
og í öðrum kaupstöðum, og eitt verði þannig
látið vfir alla ganga í þessu efni.
Þegar hv. þm. fór að tala um lýðræðið, þá
gerði liann ráð fyrir því, að menn teldu vera lýðræðisskipulag á Italíu. Þetta er fyrsti maðui'inn,
sem ég hef hevrt segja það. Og ég veit með
fullri vissu, að Mussolini gerir enga kröfu til
þess að vera lýðræðissinni eða vilja halda uppi
lýðræðisskipulagi. Hv. þm. skildi þá ekki meira
i þeim málum lieldur en það, sem ég sagði áðan.
l'm lýðræðið hér á íslandi hélt ég, að allii'
viðurkenndu, að það væri grundvallað á því, sem
hann sagði, að það væri meiri hluti kjósendanna, sem réði, þegar fram hafa farið almennar
kosningar með jöfnum atkvæðisrétti. Og það er
einmitt þetta, sem er grundvöllurinn undir
stjórnskipulagi okkar, alveg eins í bæjarstjórn
Reykjavíkur og annars staðui'. Þess vegna er hér
uni það að ræða, að lýðræðislegur meiri hl.
borgaranna í Reykjavík fái að ráða málum sínum. Þessi liv. þm. segir nei, og er þess vegna
ekki fvlgjandi lýðræðisskipulagi. Hann vill fá
þá undantekningu frá lýðræðisskipulaginu, ið
það gildi ekki uin skipun niðurjöfnunarn. í
Reykjavík. Þessa skoðun er honum frjálst að
hafa, og það kemur mér síður en svo á óvart, cn
hitt er ekki satt, sem hann sagði, að ég áliti, að
lýðræðismálið sé hjartans mál hans og hans
flokksmanna, slíka vitleysu hefur mér aldrei
dottið í hug að segja.
*Frsm. minni hl. (Sigurjón Á. Ólafsson): Ég
skal nú ekki þreyta umr. úr hófi fram.
Hv. fyrri þm. N.-M. stóð hér upp og hélt því
fram, að ég hefði viljað gera lítið úr þeim mæta
manni, sem nýlega var kosinn í niðurjöfnunarn.
Það er algerlega rangt, að ég hafi borið brigður
á hæfileika þessa manns, heldur sagði ég hitt,
að hann væri ókunnugur i þessum bæ og þess
vegna ólíklegri en margur annar flokksmanna
hans til að starfa að þessum málum hér af
nokkrum kunnugleik. Hins vegar gengur nú sú
skoplega saga, að þetta hafi aldrei átt áð lenda
3
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á þessum manni, heldur hafi það orðið fyrir
hrapalleg mistök. Aftur á móti ætla ég ekki að
spá í eyðurnar um það, hvor okkar verður fyrr
sjálfstæðismaður. Ég býst við, að það verði likt
um okkur báða.
Hæstv. fjmrh. skal ég ekki svara mörgum orðuin. Það er óþarfi. Hann þarf ekki að ætla sér
að halda því fram, að hann liafi verið svo ljós
í máli, að allir hafi skilið, hvað hann meinti.
Og hvað sem hann álítur um minn sljóa heila,
býst ég' við, að þeir hafi verið fleiri, sein ekki
áttuðu sig almennilega á þvi, sem hann sagði.
l’t af því, sem hann sagði um lýðræðisskipulagið, vil ég segja það, að þar er annaðhvorl
um misskilning eða hártogun hjá honum að
ræða. Ég sagði, að ef meirihlutavald ætti undir
ölluan kringumstæðum að vera ríkjandi, bá
þyrfti það ekki alltaf að eiga rétt á sér. Slíkt
á sér stað hjá þeim, sem ekki vilja viðurkenna
nema alræði eins flokks, en ég býst við, að við
þurfum ekki að deila um, hver stigmunur er á
þeim mönnum, sem við ræddum um, og þeini,
sem hér eiga hlut að máli. Hitt vil ég benda
hæstv. ráðh. á, að það er hugsanlegur möguleiki,
og hefur komið fyrir, að Sjálfstfl. hafi meiri
hluta í bæjarstjórn með minni lil. kjósenda, og
sá möguleiki er alltaf fvrir hendi. I>að geta verið
ö eða 4 listar á móti. Sumir fá engan kosinn, og
þó að þeir fái inann, þá geta alltaf farið forgörðum atkv., þannig að Sjálfstfl. liafi minni hl.
atkv. í bænum. Hvaða réttur er þá fólginn í þvi,
að hann hafi meiri hl. í n., sem á að jafna niður
þeim skattabyrðum, sem bærinn þarf að leggj i
á borgarana? Ég sé ekkert réttmæti í þvi. Og nú
vita allir, að þetta cr mikið tilfinningamál,
hvort rétt er í sakirnar farið eða einum hlíft á
kostnað annars. Iig veit, að hæstv. ráðh. skilur
þetta. En það, sem vakir fyrir mér, er, að niinni
hl. í bænum hafi ekki meiri hl. í niðurjöfnunarnefnd. I>að er sannarlega ekkert lýðræði í því.
Hins vegar viðurkenni ég, að það er rétt, að um
margra ára skeið fékk Sjálfstfl. meiri hh, af því
að andstöðuflokkarnir stóðu ekki saman uni eð
kjósa á móti honum, 6 atkv. veittu báðum 4.
mann. Annars er ég sannfærður um það, að það
séu engar líkur til, að bæjarstjórnin verði
þannig skipuð eftir kosningarnar 15. marz, að
nokkur einn flokkur geti tekið meiri hl. Og þó
að svo færi, að Sjálfstfl. næði 8 mönnum, þvi
á hann þá að hafa 3 í niðurjöfnunarn. með
minni hl. kjósenda? Jafnvel hæstv. ráðh., sem
ég trúi að sé lýðræðissinni, getur ekki neitað,
að rök mín hafa fullt gildi.
*Fjmrh. (Jakob Möller): Það form á lýðræði,
sem komizt hefur verið næst, er að láta kosningar fara fram með hlutfallskosningum, og sá,
sem fær meiri hluta, er talinn hafa réttan lýðræðislegan meiri hluta. En þetta form cr hv.
þm. óánægður með og vill hafa leyfi fyrir sinn
flokk til að lagfæra lýðræðið eftir því, sem á
stendur á hverjum tima. Hann vill taka upp bá
aðferð, að aðrir en kjósendur lagfæri þetta, en
þá er skainmt yfir á braut Mussolinis.
Nei, ef við viljum vera trúir lýðræðinu, verðum við að lialda okkur að þeim reglum, sem um
það eru settar.
Hv. þm. sagði, að Sjálfstfl. hefði ekki réttan

lýðræðislegan meiri hluta í bæjarstjórn, af þvi
að hann hefði ekki meiri hluta kjósenda. Þetta
er ekki rétt. f mörg ár hefur Sjálfstfl. verið í
breinum meiri hluta i Reykjavík, og við komumst ekki nær lýðræðinu en þetta.
Eins og hv. frsm. meiri hl. hefur oft tekið
fram, er það, sem deilt er um, þetta: A það
sama að gilda hér og i öðnnn kaupstöðum? Ég
sé ekki ástæðu til annars, því að fjöldinn er
ekkert atriði i því sambandi. Réttlætið fer ekki
e-ftir mannfjöldanum. Það er ekki lýðræðislega
rétt að ætla að fara að skapa mismunandi reglur
fyrir hina ýmsu kaupstaði.
Það er auðsjáanlega skylt með Alþýðuflokknum og bræðraflokki hans til vinstri, að þeir
telja ekkert lýðræði nema það, sem getur gefið
þeiin rneiri rétt en þeir eiga.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9:2 atkv.
2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9:3 atkv.
A 13. fundi í Ed., 10. marz, var frv. tekið til
3. umr. (A. 3, 44).
Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 44
— Afln-igði leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.
Bernharð Stefánsson: Élg' hef ásamt tveim liv.
þm. öðrum, hv. samþm. mínum og þeiin landsk.
þm., sem hér á sæti úr okkar héraði, borið fram
þessa brtt. á 44. þskj., sem hér var leitað afbrigða fyrir. Það skal að vísu játað, að þessi
brtt. er um annað efni en frv. fjallar um og því
óskylt. En okkur hefur þó ]>ótt rétt að bcra hana
fram sem brtt. við frv., því að hún fer fram á
breytingu á útsvarsl. eins og það. Okkur fannst
eðlilegra, ef hv. þd. vildi fallast á þetta á annað
borð, að hvort tveggja yrði þá tengt í einum
lögum í stað þess að bera fram tvö frv. um
brevlingu á sömu 1. á sama þingi.
Till. fer fram á það, að rýmkaður sé að nokkru
réttur at vinnusveita um útsvarsálagningu á
rekslur, er þar fer fram. A-liður fyrri brtt. er á
þessa leið: „A eftir b-lið í 8. gr. laganna komi
nýr liður, svo hljóðandi: Ef hann rekur atvinnu
í fleiri sveitum en einni, ekki skemur en 8 vikur. Svo og ef rekin hefur verið verzlun, hvalveiði, síldarkaup, síldarsala, sildarverzlun eða
annar síldaratviunurekstur, verksmiðjuiðnaður,
hvers konar sem hann er, enda þótt skeinur sé
rekið.“ B-liðurinu er aðeins eðlileg afleiðing aliðs. En þessir stafliðir í 8. gr. 1. fjalla um það.
hvenær leggja megi útsvar á í atvinnusveit. í
till. er talinn ýmiss konar rekstur, sem nefndur
ei einnig í 9. gr. frv., eii þar eru ákvæði um rétt
atvinnusveitar til hluta af útsvari. Er því hér
farið fram á, að atvinnusveit megi beinlinis
leggja útsvar á þennan atvinnurekstur í slað
þess að fá aðeins hluta útsvarsins.
Eg átti sæti á Alþ. árið 1926, er útsvarsl. voru
sett, og mér er kunnugt um, að ráðh. sá, er bar
þau fram, og raunar þingið í heild, ætlaðist til
þess, að það skvkli vera höfuðregla um utansveitannenn, að atvinnurekstur skyldi útsvarsskyldur í þeirri sveit, þar sem hann fer fran,.
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en útsvörum, scm lögð eru á laun og' aðrar slíkar at vinnutekjur, skyidi skipt milli atvinnusveitar og heimilissveitar. En ákvæði um þetta
urðu ekki nægilega skýr, og framkvæmd og
skilningur dómstólanna hefur verið þveröfugur
við tilgang þingsins, er 1. voru sctt. Það hafa
gengið dómar um þessi mál, sem ég sem leikmaður sé ekki betur cn brjóti algerlega í bág
við bókstaf I. Xú er ég ekki að bera það á dómarana, að þeir kveði visvitandi upp ranga dóma,
en Alþ. hefur auðsjáanlega ekki tekizt að orða
tilgang sinn nægilega skýrt. I útsvarsl. er það
yfirleitt skilyrði fyrir því, að útsvar megi leggja
á utansveitarmann, að atvinnufyrirtæ'ki hans sé
heimilisfast I útsvarssveitinni. En þetta ákvæði
hefur orðið til þess, að stór atvinnurekstur hefur sloppið alveg undan útsvari, því að allavega
befur verið hægt að skjóta sér undan því að
kalla atvinnurekslurinn heiinilisfastan. Nú mælir
þó allmikil sanngirni með því, að þar sem sve>tarfélag eða bæjarfélag hefur lagt til ýmis skilyrði til atvinnureksturs utansveitarmanna, bá
séu þeir útsvarsskyldir einmitt þar, sem þeim
eru veitt slík skilyrði, oft með miklum fórnum
hlutaðcigandi sveitarfélags. I’ví viljum við með
till. okkar rýmka heimildina til að leggja útsvar á slíkan atvinnurekstur.
Ég sé ekki ástæðu til að leyna þvi, að þessi
lill. er borin fram sérstaklega vegna eins bæjarfélags hér á landi, sem sé Siglufjarðar. Allir
vita, að þar er mikill atvinnurekstur utanbæjarmanna um síldveiðitímann, og hafa margir atvinnurekendur miklar tekjur af, án þess að þeir
séu útsvarsskyldir þar. I>að er annað, að bæjarfélagið eigi heimtingu á hluta af útsvarinu, sem
heimilissveitin leggur á, því að bæði er það, að
misjafnlega gengur að heimta kröfurnar, og eins
hitt, að þessir atvinnurckendur eiga oft heima i
sveit, sem leggur yfirleitt á lægri útsvör en hlutaðeigandi bæjarfélag.
Ég veit ekki, hvernig hv. þm. muni taka í
þetta mál að þessu sinni. Hér hefur áður verið
reynt að afla þessu bæjarfélagi sérstaklega
tekna, og höfum við þm. Eyf. borið fram frv.
um þetta. A það ber að líta, að þetta bæjarfélag
hefur verið í fjárþröng undanfarið vegna útsvarsl. frá árinu 1926, því að þegar þau voru
sett, skipti algerlega um tekjuöflunarmöguleika
þess. Ég sagði áðan, að þessi till. væri sérstaklega borin fram vegna þessa bæjarfélags, en þó
að svo sé, gæti vel verið, að líkt stæði á um
önnur bæjarfélög og ástæða væri til að samþ.
hana einnig þeirra vegna.
Ég verð að harma það, að ekki var hægt að
útbýta till. fyrr en á þessum fundi. Hv. allshn.
hefur því ekki átt þess kost að athuga hana. En
þetta mál er þó alkunnugt hér í þinginu, og er
því ekki óliklegt, að hv. þm. séu undir það búnir
að taka afstöðu til þess og afgreiða till. Ég hef
þó ekkert á móti því, að henni verði frestað, til
þess, að frekari athugun hennar geti farið fram,
þó að ég geri það ekki að till. minni, því að ég
vil, að málið tefjist sem minnst.
Páll Zóphóníasson: Ég tel þörf á að endurskoða útsvarslöggjöfina í heild sérstaklega í
þeim tilgangi, að henni verið breytt þannig, að
niðurjöfnunarn. gefist ekki kostur á að starfi

hver með sinum hætti, eins og nú er, heldur lái
ramma til að starfa eftir og starfa innan.
t'm þessa till. er það að segja, að ég held, að
hún sé á misskilningi reist. Mér skildist á hv.
flm., að hann teldi, að Siglufjörður hefði misst
iniklar tekjur vegna þess, að útsvarsálagning er
oft lægri í heimilissveit manna en á Siglufirði,
þar sem þeir reka atvinnu. En í 12. gr. útsvarsl.
i'rá l!)3li eru ákvæði, sem fyrirbyggja þetta. Sá
hluti útsvars, sem fellur i hlut atvinnusveitar, er
hækkaður upp í það, sem hann hefði oi'ðið þar á
lagður. Ef t. d. er lagt 3000 kr. útsvar á mann
i heiinilissvcit og atvinnusvcit á að fá
og
útsvarsskali þar sé helmingi hærri en í heimilissveitinni, þá hækkar hluti atvinnusveitar i 2000
og heildarútsvarið i 4000. Atvinnusveit fær ]>ví
a’tið sinn hluta réttan, miðað við útsvarsstiga
hennar. En þcgar Siglufjarðarbær kvartar um
að missa af útsvörum manna, sem heima eiga
annars staðar, en reka þar atvinnu, þá kemur
það af tvennu. Annars vegar af þvi, að bærinn
vanrækir að fara éftir 11. gr. útsvarsl. og tilkynna viðkomandi sveitar- og bæjarst jórn, á
hverja þeir telja sig eiga kröfur, og hins vegai'
af því, að þeir krefjast ekki skiptingar, heldur
berja höt'ðinu við steininn og leggja útsvör á
mcnn, sem þeir hafa ekki rétt til að leggja á.
I’á eru líka til þar, eins og hér i Reykjavík,
menn, sem telja sig eiga hcimili annars staðar,
en eiga raunverulega heima á Siglufirði. Á slíka
menn ber að leggja á Siglufirði, og þar ber þcim
að greiða útsvar, og eru þegar komnir inargir
dómar, er sýna, að það er liægt.
Annars hygg ég, að Siglufjarðarbær hafi í aðalatriðum vanrækt að krefjast sldptingar á útsvörum. Isafjörður og Reykjavík hafa vcrið þar
bezt á verði og flestar kröfur komið frá þeim
um skiptingu á útsvörum til ríkisskattanefndar.
l'mr. frestað.
A 15. fundi i Ed., 13. marz, var frv. tekið til
frh. 3. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
A 16. fundi í Ed., 16. marz, var fram lialdið
3. uinr. um frv. (A. 3, 44, 53).
*Frsm. meiri hl. (Magnús Gislason): Herra
forseti I Eg sé ekki ástæðu til að ræða sérstaklega um frv. sjálft, því að fyrir því var gerð
grein við 2. umr. og þeim ágreiningi, er var í
allshn. um það. Eg læt því útrætt um það að
mestu og sný máli minu að brtt. þeim, er fram
komu við 3. umr. og var visað til allshn. Allshn.
liélt fund um málið og fékk á fund sinn einn flm.
brtt., sem ég geri ráð fyrir að sé í bæjarstjórn
Siglufjarðar, enda munu brtt. þaðan runnar. .4.
fól mér að athuga brtt., og það hef ég gert, en
ég hef ekki borið álit mitt undir meðnm. mína.
I’að, sem ég segi hér, er því aðeins álit mitt. Pá
er það fvrst formhlið málsins. í brtt. á ]>skj. 44
stendur, að útsvarsskyldur skuli vera ýmis atvinnurekstur, og cr þar nefnt hvalveiði, sildarkaup, sildarsala, síldarverzlun o. s. frv.
Ég hygg hér eitt atriði vera á misskilningi
byggt, því að í c-lið 9. gr. gildandi útsvarsl., sem
brtt. eru teknar eftir, er ekki minnzt á síldarverzlun, heldur sildarverkun, enda er hitt meiningarlevsa, þekar búið er að minnast á sildar-
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kaup og sildarsölu. Mér var að detta í hug, að
hér væri um prentvillu að ræða, sem vel mætti
leiðrétta.
Við 3. umr., þegar þessar brtt. voru til umr.,
var bent á af 1. þm. N.-M., að rétt væri að fella
niður c-lið 9. gr. gildandi útsvarsh, ef brtt. yrði
samþ. Þetta höfðu flm. til athugunar og gerðu
ráð fyrir, að þessi liður félli niður. En ef þetta
cr fellt niður, þá finnst mér meira þurfa að
fella niður, t. d. 1. lið a i 9. gr. í 1. gr. brtt.
stcndur, að ieggja megi útsvar á mann þar, sem
hann hefur unnið 8 vikur. í 9. gr. segir, að skipla
megi útsvörum milli sveita. Hér er um hliðstæð ákvæði að ræða, sem geta valdið ágreiningi milli gjaldenda annars vegar og niðurjöfnunarn. eða sveitastjórnar hins vegar. M. ö. o.,
ef brtt. yrðu samþ., þyrfti iíka að fella niður 1.
lið í 9. gr. Það geta líka verið fleiri atriði í 9.
gr., sem breyta þarf, ef brtt. verða samþ., en
ég hef ekki talið ástæðu til að gera till. í þá
átt, þvi að ég er á móti brtt. í heild.
Eg mun þá víkja að efnishlið málsins. Brtt.
á þskj. 44 sýnist hin meinleysislegasta, þegar
fljótt er á litið, en hún er þó róttækari en við
fyrstu athugun sést. í g'ildandi útsvarsl. er slegið
föstu, að ekki megi leggja útsvar á mann utan
heimilissveitar nema hann reki þar fastan atvinnurekstur. Mönnum er sem sagt heimilt að
reka atvinnurekstur utan sinnar sveitar, en til
þess að atvinnusveitin verði ekki liart úti, bá
er heimiit að skipta útsvarinu eins og tekið er
fram í 9. gr. 1. Verði því þessar brtt. samþ., þá
serður vikið frá reglunni i stórurn stíl. í a-lið
brtt. á þskj. 44 segir, að leggja megi útsvar á
mann þar, sem hann hefur stundað atvinnu í
8 vikur eða ineira. Athugum nú, hvenær þessi
löggjöf var sett. Hún var sett árið 1926, eti þau
1. voru felld úr gildi vegna þess að þau þóttu
sundurleit. Enda var eftir þeim hægt að leggja
útsvar á tnann, hvar sem hann nam staðar á
landinu í atvinnuleit. Arið 1926 á Alþ. var þetta
aðalágreiningsatriðið, en svo varð sú skoðun
ofan á, að ekki mundi rétt að lntfa þetta lengur,
og varð það þá að aðalreglu, að ekki mætti
leggja útsvar á mann nema þar, sem hann ælti
heinta, þó með undantekningum annars staðar,
svo að atvinnusveitin yrði ekki of hart úti.
Xæst er að athuga, hvort aðstæður séu orðnar
svo breyttar hér á landi, að hverfa beri frá þessari reglu. Ástæðan fyrir þvi, að þetta ákvæði
var sett, var missætti það, er skapaðist fyrir
alvinnurekendur. Það, sem gerði, að meira bar
á þvi hér á landi en annars staðar var, hversu
menn þurftu oft að skipta um stað við atvinnu
sína. Menn fara úr kaupstöðum i sveitir um
sumarmánuðina, og sjávaratvinnuvegurinn er
stundaður eina árstíðina fyrir Norðurlandi og'
aðra fyrir Suðurlandi o. s. frv. I’essar ástæður
eru jafnt fyrir hendi nú og árið 1926.
Svo er annað, sem bætist við. Útsvarslöggjöfin er svo hér, að ekki eru neinar fastar reglur unt, hvað leggja megi há útsvör á menn. f
öðrum siðuðunt löndunt eru þó einhverjar hönilur á þvi, hér engar. Reynsla undanfarinna ár:t
hefur og sýnt, að niðurjöfnunarn. og sveitarstjórnir eru ekkert feimnar við að leggja mikil
útsvör á menn, er koma í atvinnuleit. Ég sé við
athugun ýmissa liða í brtt., að þeir geta komið
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allharkalega niður, ef þcir yrðu samþ. í brtt.
er lalað um að leggja útsvör á síldgrsölu, áður
var í því sambandi aðeins um skiptingu útsvara
að t-æða. Ef t. d. bátur af Austurlandi, sem er á
síldveiðum við Faxaflóa, legði afla sinn upp ýmist í Hafnarfirði, Keflavík eða Akranesi, þá gæti
liatin eftir iþessum ákvæðum orðið útsvarsskyldur á öllum stöðunum, og það gæti skapað mikil
óþægindi og útgerðin orðið hart úti í því. Svo
að ég tali nú ekki unt Norðurland, ef leggja
ætti útsvör á báta á öllum þeirn stöðum, setn
þeir legðu þar upp afla sinn. Eg sé ekki ástæðu
tit að gera síldarkaup útsvarsskyid, þvi að I.
gera eltki ráð fyrir, að kaup á vörum komi undir
útsvör. Svo er að athuga, hvort atvinnusveitirnar verði svo lrart úti í því að hafa utanaðkomandi menn við atvinnurekstur, að nauðsyn
beri til að breyta 1. Eg sé ekki, að svo sé, þvi að
ákvæðin unt skiptingu útsvara eru svo rúm, að
atvinnusveitiu getur á þann hátt fengið það útsvar, sem hún mundi fá, ef sanngjarnlega væri
lagt á. Enn fretnur er yfirskattan. skylt að
hækka útsvar þeirra manna, sé útsvarsstiginn
hærri í atvinnusveitinni heldur en í lieimilissveitinni. I’etta veit ég, að er notað af sveitarfélögum.
Ég 'þekki talsvert vel til starfa yfirskatlanefndar hér í Reykjavík og veit, að á tveimur
síðustu árum hefur ekki komið nein krafa frá
Siglufirði um skiptingu á útsvörum. Árið 1939
kom krafa, en siðan ekki. Sem sagt, ef atvinnusveitin nofar sér Jiessar reglur, þá má hún vel
við una, og ég sé því enga ástæðu til að breyta
þessari higgjöf, á meðan ákvæðin eru jafnrúm
og raun her vitni um.
Erlendur Þorsteinsson: Herra forseti! Iig ber
engar brigður á það, sem hv. 11. Iandsk. sagði,
að engin krafa liafi komið frá Siglufirði um
skiptingu útsvara síðustu tvö árin, og er það af
því, að bæjarstjórn Siglufjarðar ákvað að leggja
útsvar þar á jiessa menn, og hv. 11. landsk.
veit, að ekki er hvort tveggja mögulegt að leggja
á útsvar og óska eftir skiptingu. Enn frernur
gætir dálítils misskilnings hjá hv. 11. landsk.
viðvíkjandi brtt. okkar á þskj. 44. Það er ekki
tilgangurinn með þeim að taka upp ákvæðin
frá 1926, heldur ætlazt til með þeim að ná útsvörum af föstum atvinnurekstri á Siglufirði,
sem hefur sloppið með því að telja atvinnurekandann eiga heimili annars staðar.
I>að, sem við viljum fá með þessu, er að fá
þcnnan atvinnurekstur, sem raunverulega er
fastur þarna, útsvarsskyldan til Siglufjarðar.
I’arna munu vera um 30 síldarstöðvar, en ekki
nema 3—4, sem greiða gjöld til bæjarins, en
bærinn hefur hins vegar orðið.að sjá þeim fyrir
nauðsynlegri vegalagningu og öðru sliku, en engar tek.iur fengið liar á móti. Þetta viljum við
koma í veg fyrir, fyrir nú utan það, hversu
geysilegt misrétti er hér um að ræða, því að
þótt þarna séu tvær stöðvar, sem hafa kannske
jafnmikinn atvinnurekstur, þá verður önnur að
greiða full gjöld til bæjarins, en hin aðeins örlítið eða ekki neitt.
I>ví hefur verið haldið fram af hv. 1. þm. N,M. <>g hv. 8. landsk., að hægt væri að ná þessu
gegnum ákvæðið um skiptingu útsvara. Ég við-.
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urkenni, að „teoretískt" séð er það hægt, og ég
fullyrði ckki nema megi ná einhverju með miklum eftirgangsmunum. Ég er þessu talsvert kunnugur, af því að ég hef vcrið í 10 ár fulltrúi hjá
bæjarfógetanum á Siglufirði, sem ég hygg að sé
talinn mjög duglegur og samvizkusamur embættismaður. hetta var reynt ár eftir ár, cftir
þvi sem mögulegt var, og ég held, að við höfuin komizt hæst upp í að fá eitthvað um 2000
kr. eitt árið. Eg skal ekki fullyrða, hvort málin
hafa verið rekin áfram til rikisskattan., sem
hefði citthvað getað úr þessu bætt. Annars er
eins og það sé héraðsrígur i þessum málum og
heimilissveitin vilji hjálpa mönnum tit að
sleppa við að borga til atvinnusveitarinnar, og
yfirleitt er erfitt að fá nauðsynleg gögn um
tekjur manna, enda er oft erfitt fyrir mennina
sjálfa að gefa slíkar upplýsingar fyrir þann
tima, sem atvinnusveitin á að fá þessai' skýrslur.
Af þessu hefur leitt það, að Siglufjörður hefur
orðið að hækka áiögur sinar á þeim, sem hann
hefur getað lagt á, svo að útsvarstiginn hefur
orðið talsvert hærri þar en víða annars staðar.
Þeir, sem eftir hafa verið af þessum mönnuin,
sem t. d. reka síldarsöltun, hafa farið að athuga möguleika á að flytja alveg hurt, sclja
þessar eignir eða stofna félög um þær, leigja
þær síðan og liafa þá engar tekjur nema lítilfjörlegar leigutekjur, og komast þannig hjá að
borga til bæjarins af atvinnurekstrinum, en það,
sem i okkar till. felst, er að fá bætt úr þessum
órétti gagnvart Siglufirði og fleiri bæjum, sem
likt eru settir.
Ég liygg, að það sé elíki rétt hjá hv. 11. landsk.,
að það sé ástæða til að vera hræddur við þessa
breyt. vegna þess, að sama ástand skapist og
var 1920. Tilætlunin er ekki sú að leggja útsvör
á alla aðkomumenn, sjómenn, verkamenn etc.,
heldur ekki á háta, er leggja upp afla, enda væri
það ekki heimilt, heklur einungis á þá, er reka i
Siglufirði raunverulega fasta atvinnu, en sleppa
við öll gjöld. Þar að auki er nú ríkisskattan.,
sem þeir gætu kært til, er teldu sig órétti heitta,
og þá fengið verðskuldaða leiðréttingu, í staðinn fyrir það, að nú verður atvinnusveitin að
kæra, og ég efast ekki um, að þeir, sem teldu
sig órétti heitta, mundu með að fá leiðréttingu
sinna mála verða ýtnari en atvinnusveitin hefur
aðstöðu til, eins og nú standa sakir.
Þegar þetta allt er athugað og það, að þessar
till. miða ekki að því, að upptekin verði stefnan
frá 1926 að leggja á skip eða menn, sem yrðu
þarna 8 vikur eða svo, heldur einungis að þvi
að ná útsvörum af þeim atvinnurekstri, sem er
þarna stöðugur, en virðist hafa fundið smugu
ti! að koma sér undan réttmætum álögum, og
þegar þessir einstaklingar hafa möguleika til að
kæra áfram, ef þeir eru órétti beittir, og ég tel
engan vafa á, að þeir fengju leiðréttingu, þá sé
ég ekki annað en að hér sé um réttlætiskröfu
að ræða.
Bernharð Stefánsson: Hv. meðflin. minn, sem
síðast talaði, hefur tekið af mér ómakið að
mestu leyti að svara þeim atlis., sem fram hafa
komið gegn þeim till., sem við þrir höfum borið
fram á þskj. 44, og þarf ég því ekki nema liHu
við það að bæta.

Eg skal fyrst víkja að því, sem hefur verið
fundið að forminu á þessum brtt. okkar. I fyrsta
lagi benti háttv. 1. þin. N.-M. á það við fyrri
hluta þessarar umr., að cf brtt. okkar á þskj.
44 verður samþ., þá ætti 2. liður 1. málsr. 9. gr.
1. að falla niður. Þessi aths. hans viðvíkjandi
forminu er rétt, og þess vegna er það, að við flm.
að upprunalegu till. flytjum viðaukatill. við hana
á þskj. 53 um, að þessi liður falli niður.
I’á geri ég ráð fyrir, að það sé rétt hjá hv. 11.
landsk., að um prentvillu sé að ræða þar, sem
slendur „síldarverzlun". hað á að vera „síldarverkun“. Aftur á móti get ég ckki fallizt á það,
sem hann hafði á móti forminu á þessari till.
okkar. Hann sagði, að ef hún yrði samþ., yrði
að fella niður a-lið i 1. málsgr. 9. gr. Ég held,
að þess sé ekki þörf, því að þótt þar sé svipað
komizt að orði, þá sakar ekki, þó að þessu sé
bætt við, og samkv. þcssum lið í 1. hefur útsvar
ekki verið lagt á i atvinnusveit eins og gert yrði
samkv. okkar till. I>ess vegna held ég, að óþarft
sé að fella þennan lið niður, þó að brtt. okkar
verði samb.
Hv. 11. landsk., frsni., segii' í ræðu sinni, að
með þessari till. væri vikið frá meginreglu útsvarsl. Ég vék nokkuð að þessu við fyrri hl.
þessarar umr. Ég held, að þetta sé ekki rétt hjá
þessum hv. þm. Till. okkar miðar eininitt ::ð
því að koma samræmi á útsvarsl., svo að þau
nái sinum upprunalega tilgangi, en eins og ég
gerði grein fyrir þá, var þeirra upprunalegi tilgangur sá, að allur ahnenningur manna greiddi
litsvarið til heimilissveitar sinnar, en atvinnurekstur væri útsvarsskyldur þar, sem hann væri
rekinn, og bera I. sjálf vitni um það, þar scm i
þeim er tekið fram, að búrekstur á jörðum sé
utsvarsskyldur þar, sem búskapurinn er rekinn.
þó að sá, sem rekur hann, eigi ekki heima þar.
I>að er alveg rétt, að ástæðan til setningar útsMirsl. 1926 var m. a. sú, að löggjafinn var alltaf
að teygja sig lengra og lengra i að heimila útsvarsálagningu á menn utan sinnar heimilissveitar. I>að gekk svo langt, að frarn kom till.
um, að Faxaflói skvldi ákveðinn stærri en hann
er landfræðilega, það kom jafnvel fram till., sem
leyndar var ekki samþ., um, að Faxaflói skyldi
ná að Olfusárósum. Iín það er oft svo, að þegar
breyta á til batnaðar og taka aðra stefnu, þá
ei sveigt of iangt út í hina hliðina, og það var
gert með útsvarsl. 1926, sem nú gilda i þessu
ntriði, að það var gengið of langt, m. a. með
því, að stórkosllegur atvinnurekstur varð ekki
útsvarsskyldur á þeim stað, þar sem hann er
rekiiin. og þá sérstaklega síldaratvinnuvegur í
sínuni ýmsu mynduin, vegna þess, hvernig hann
er. Haim er rekinn stuttan tíma af árinu og er
;.ð ýmsu leyti ólíkur mörguin öðrum atvinnugreinum. Ég get ekki séð, að rétt hafi verið að
ganga svo langt sem gert var þá, þegar líka þess
er gætt, að með þessu var eitt bæjarfélag svipt
mjög iniklum tekjum og hefur siðan haft við
nokkuð þröngan fjárhag að liúa. Hv. frsm. segir,
að menn hafi verið sammála um að gcra þessa
breyt. 1926. I>að er alls ekki rétt, það var mikill
ágreiningur um hana, og ég man, að ég hafði þá
sömu afstöðu og ég hef nú í þessu niáli.
Hv. síðasti ræðumaður svaraði Jieirri röksemd
liv. frsm., að varasamt væri að gefa frekari
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hcimild til útsvarsálagningar utan heimili'.svcitar heldur en nú er, m. a. af þvi, að menn
hefðu tilhneigingu til að leggja hærra útsvar á
ulansveitarmenn en á þá, sem þar ættu heima.
I’etta kann rétt að vera, en eins og síðasti ræðuir.aður benti á, þá er hægt fyrir þá, sem verða
fyrir óréttlæti í þessu efni, að ná rétti sínum
nicð ]>ví að kæra til yfirskattan. og þá síðan
i íkisskattan.
Hv. 1. þm. X.-M. hélt þvi fram við fyrri hl.
þessarar umr, að flutningur þessarar till. væri
byggður á misskilningi, vegna þess að atvinnusveitin hefði rétt til að fá hluta af útsvarinu,
og það hækkað, ef útsvör voru vfirleitt lægri í
heimilissveitinni. Eg vil segja hv. þm, að mér
\ar fullkunnugt um þetta, en einmitt hann
sjálfur upplýsti, að það hefði ekki verið nema
Reykjavík og ísafjörður, scm hefði neitt ve»-ulega notað þetta. Hann segir, að atvinnusveitin
geti kært, ef heimilissvcitin leggi lágt útsvar
á, og krafizt þess, að sinn hluti verði hækkaðui.
En hvernig stendur þá á þvi, sem hv. þm. upplýsti, að þessi réttur til þess að fá hluta af útsvarinu hefur ekki verið notaður nema svona
litið? Ég geri ráð fyrir, að hann svari þvi, að
þetta sé fyrir vanrækslu bæjaryfirvaldanna, og
verður hver að meta það eins og honuin þykir
trúlegt, en mér virðist miklu eðlilegra að álíta,
að það stafi af þvi, sem hv. siðasti ræðumaður
bélt fram, sem er kunnugur þessum málum.
Þetta er nefnilega svo flókið, að erfitt cr að
ná rétti sínum á þennan hátt, og þess vegua
hefur það farizt fyrir, að þessi ákvæði væru
notuð eins og bókstafur I. gefur tilefni til að
halda, að hægt sé.
Eg get sparað mér það, sem ég var að vona,
að ég hefði tilefni til, að þakka n. fyrir undirtektir hennar undir þessa till, og er ekkert við
því að segja; n. hefur sína skoðun og við okkar,
og verða atkv. að skera úr. Eg mun ekki fara
að beita málþófi í þessu niáli, en það er ég ekki
í vafa um, að ef sanngirni ætti hér að ráða, þá
yrði brtt. okkar sam|).
Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Ég hvgg,
að það liafi komið frajn i þessum umr, af
liverju gengur svo erfiðlega með þessar kröfur
um þessi skipti. I>að er af því, að bæjarstjórnirnar liafa stungið höfðinu niður í saudinn cins
og strúturinn og ekki hugsað um að fara eftir
1.. lieldur Iagt á útsvör, sem dómstólarnir liafa
svo fellt niður. l’eir hafa ætlað sér að fá meira
en þeir gátu fengið eftir skiptunum. L. mæla
svo fyrir, að atvinnusveit skuli senda kröfur
sínar til hcimilissveitar, sem er skyldug að
skipta útsvarinu eftir því, sem hún telur rétt.
Ef atvinnusveit líkar það ekki, getur hún skotið
því til yfirskattan. og rikisskattan, og ef krafan
er rétt, er ríkisskattan. skyldug til að hækka
þann hlutann, er atvinnusveit ber, ef útsvarsstiginn er hærri í atvinnusveitinni en heimilissveit. hetta er þvi ekkert meiri fyrirhöfn nema
siður sé, því að þá losnar þó atvinnusveit við
að rukka inn þessi útsvör, en fær ]iau send í
einu lagi frá heimilissveitinni. (BSt: .Etli þa.'i
vilji ekki verða Hálfdanarheimtur á því?) Ekki
í f.iii
b .i io á
]>\ í |::ir, sem vakandi sveitarstjórnir eru.

I>á vil ég benda á annað dæmi, sem allar
sveitarstjórnir virðast ekki hafa áttað sig á enn
þá, en það er það, að einstöku menn telja sig
annars staðar til heimilis til þess að skjóta sér
undan útsvörum. Reykjavik hefur tekið eftir
þcssuni mönnum og fengið um það dóm. Siglufjörður hefur ekki gert það. A Isafirði er einn
maður, sem í þrjú ár lét skrifa sig annars staðar,
og hefur nú loks verið dæmdur af því heimili,
þar sem hann taldi sig eiga heima. A Siglufirði
veit ég um eina fjóra menn, sem eru byrjaðir
að leika þeunan leik. Ég held |því, að þessur
lill. eigi ekki að ná samþ, því að það mundi aðeins verða til bins verra. Ég held, að ekkert
mæli með þeim annað en það, að hægara kann
að vera að ná útsvari frá mönnum, sem bafa
gerviheimili, sem ég vil kalla svo. Þess vegna
legg ég til, að þær verði felldar.
’Frsm. meiri hl. (Magnús Gíslason): Ég sé
(kki ástæðu til að þreyta langar umr. um þetta
mál.
Eg skildi hv. 1. þm. N.-M. svo, að hann vildi
lialda því fram, að einungis Isafjörður og einn
staður annar hefðu notað sér þetta ákvæði um
skiptingu útsvara til hlítar. En ég veit til þess, að
s. I. ár bafa komið kröfur um skiptingu útsvara
frá enn fleiri stöðum en áður, t. d. PrestliólaIireppi og Hafnarfirði. Mig furðar á því, ef það er
rétt, sem hv. 10. landsk. sagði, að síðastliðið ár
liefði aðeins komið til greina að skipta útsvari
þriggja manna frá Revkjavík, sem atvinnu reka
á Siglufirði, þar scm 10 eða 12 kröfur um skiptingu útsvars bárust frá Presthólahreppi einuiu
Iíf ekki sækja fleii'i en 3 menn frá Reykjavík til
Siglufjarðar, þá finnst mér ekki vera mikil þörf
þcirrar breyt, sem þeir fara fram á. Hv. þm.
sagði líka, að þeir ætluðust ekki til þess, að
tekin vrði upp gaitfla reglan um álagningu á atviiinurekstur utan heimilissveitar, en góð meining gerir enga stoð, því að í till. segir, að leggja
beri á mann utan heimilissveitar, ef hann rekur
þar atvinnu eigi skemur en 8 vikur.
Hv. þm. sagði líka, að ekki væri hætta á, að
lögð yrðu útsvöi' á sölu sildarbáta, sem seldu
afla sinn annais staðar en í heimilissveit sinni.
I’að getur verið, að hv. flm. ætlist ekki til þessa,
en samkv. till. yrði samt að gera það. En nú er i
b-lið !). gr. gert ráð fyrir því, að útsvarinu sé
skipt, ef skip leggur upp afla sinn utan heimilissveitar útgerðannanns eða eiganda a. m. k. samtals 4 vikur af útsvarsárinu. Og þetta er sitt
hvað. Hér er raunar bara talað um það, að skip
leggi upp afla sinn. En ef brtt. verður samþ, þá
verður það gert að aðalreglu, að síldarsala verði
útsvarsskyld, livar scm hún fer fran>. Það yrði
]>ví að breyta orðalagi 9, gr. þannig, að síldarsala, sem fram fer utan lieimilissveitar, skuli
ekki vera útsvarsskyld, heldur skuli skipta útsvarinu, þvi að annars verður eilifur ágreiningur
uin það, hvort heldur skuli vera.
Hv. 1. þm. Eyf. sagði það óþarfa athugasemd
hjá mér, að fella yrði niður 1. lið a. 9. gr, ef
brtt. ætti að ná fram að ganga. Mér skildist
liann skýra þetta svo, að ef ekki hefði verið lagt
útsvar á mann í heimilissveit hans, mætti skipta
því samkv. !). gr. En hér á gjaldaiulinn líka hlut
að máli. Hann krefst þess, að útsvarinu sé skipt,
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cn sveitarstj. krefst þess, að útsvarið sé lagt á.
Hér yrði því sífellt tilefni til ágreinings.
Hv. flm. sagði líka, að of langt hefði verið
gengið árið 1926, þegar sú regla var upp tekin, að
lcggja yfirleitt ekki á atvinnurekstur utan heimilissveitar. En ég vil minna á, að Magnús Guðmundsson tók það fram í þingræðu, að aðalreglurnar, sem farið hefði verið eftir við samningu
þcssara 1., hefðu verið teknar eftir 1., sem eru i
gildi á Xorðurlöndum, hafa verið reynd i mörg
ár og gefizt vel. T. d. hefðu Danir og Norðmenn
tekið upp þetta fyrirkomulag, sem þcir nefna
„den interkommunale Beskatning", en við skiplingu. Eg hygg, að í Noregi a. m. k. sé fyrirkomulagið líkt og hér, enda atvinnuhættir að ýmsu
leyti likir. Og ég hef ekki heyrt þær ástæður
bornar fram gegn þessu fyrirkomulagi, að rétt
geti vei'ið að víkja frá því, þar eð reynsla er á
það komin í öðrum löndum, þar sem líkt stendur á og hér.
*Jóhann Jósefsson: Eg skil, að þessi till. muni
rekast á það, sem hingað til hefur verið venja um
skiptingu útsvara, en býst þó við, að eitthvað
tnutii verða samþ. svipað þvi, sem hér cr lagt til.
En mér fitinst það á skorta, að þessi ákvæði séu
nógu viðtæk. Hér getur verið um að ræða verzlutt með fleira en síld, t. d. fiskverzlun, og yrði
hún þá að hlíta sömu lögutn, ef horfið yrði að
þvi að skattleggja atvinnurekstur utanhéraðstnanna. I‘á skilst tnér þetta ákvæði brtt. geta tekið til báta, sem leggja upp veiði til söltunar eða
bræðslu á Siglufirði. Að vísu hefur hv. frsm.
sagt, að ekki sé til þess ætlazt, að þetta eigi við
það, er bátur selur veiði sína í verksmiðjur eða
til söltunar. En æskilegt væri samt, að þetta væri
tekið frani, svo að ótvirætt væri. Ég leyfi mér því
að liera fram ski'ifl. hrtt. í þessa átt. Till. mín
er i tveim liðum og hljóðar svo: „Við 1. gr. a.
I. A eftir orðunum „svo og ef rekin hefur verið
verzlun" koini: sala eða kaup á fiski cða fiskaturðum, o. s. frv. 2. Við liðinn bætist ný
málsgr., svo hljóðandi: Akvæði þessi ná eigi til
veiðiskipa, þótt þau setji afla sinn á land til
söltunar eða i verksmiðjur, né til skipshafna
tða annars verkafólks, sem starfar utan dvalarsveitar uni stundarsakir." Og þegar ég segi hér
„um stundarsakir", á ég við vertiðarfólk, hvar
sem er á landinu, sem hverfur frá heimili sínu
uiii vertíð til þess að leita sér atvinnu. Eg tel,
að ákvæði gr. eigi ekki að ná til slikra inanna.
Ekki heldur til fiskiskipa, sem setja afla sinn
á land til hræðslu eða söltunar, né áhafna slikra
skipa.
Leyfi ég inér svo að afhenda luestv. forseta
hessa brtt.

ATKVGB.
Afbrigði uin skrifl. brtt. (sjá þskj. 66) leyfð
og samþ. ineð 11 slil.i. atkv.
Erlendur Þorsteinsson: Eg get vel fallizt á
þessa viðbótartill. fi'á hv. þm. Vestm., því fyrir
okkur vakti cngan veginn, að lagt yrði útsvar á
fiskiskip, sem leggja upp afla sinn á Siglufirði,
eða verkafólk, sem þangað Ieitar til þess að afla
sér atvinnu.
Hv. 11. landsk. fannst það litið. ef ekki væru
nema ,'i menn í Revkjavík, sem við gerðum kröfu
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til að fá útsvarshlut frá. En eftir að breytingin
var gerð á b-lið 9. gr., eru ekki nema 3 slikii'
menn í Rvík. I’að eru ekki fleiri, sem söltun reka
á Siglufirði. Af þessu dró hv. þm. þá ályktun, að
ekki væri mikil þörf á brtt. okkar. En þetta er
misskilningur. Till. okkar er eins nauðsynleg fyrir þessu, þvi að það eru aðrir aðilar, er atvinnu
reka á Siglufirði, sem við viljum ná útsvari frá.
Arið 1939 lögðum við útsvar á alla þessa menn,
og vil ég taka hér tvö dæmi, sem sýna, hver
nauðsyn er á till. okkar. Eru komnir hæstaréttardómar í málum þessara tveggja aðila. Annar
þeirra saltaði á Siglufirði 8 eða 9 þúsund tunnur
á einu sumri. Hann taldi sig eiga heima á Akurevri órið 1939 og hafði þá ekki aðra atvinnu en
þessa söltun á Siglufirði. En hann var sýknaður
á grundvelli þcss, að hann ætti heima á Akureyri og liefði ekki haft opna skrifstofu á Siglufirði allt árið. Hinn aðilinn er félag, sem skrásett er á Akureyri, en á eignir á Siglufirði. Félag
þetta hefur haft starfrækslu á Akureyri, en starfræksla þess á Siglufirði er þó heldur meiri. Það
var sýknað á grundvelli þess, að það ætti heimili
á Akureyri. Hins vegar býst ég við því, að eitt
félag, sem lagt var á, muni verða dæmt til útsvarsgreiðslu vegna atvinnurekstrar á Siglufirði,
því að það liafði þar opna skrifstofu allt árið. Er
þá spurningin, hvort þctta félag tekur ekki upp
þann hátt til þess að losna við útsvarsgreiðsluna
að loka skrifstofu siimi á Siglufirði í einn eða
tvo mánuði á ári.
Hv. 1. þm. N.-M. taldi, að þetta væri ekki rétt
leið bjá okkur, og get ég ekki verið honum sammála um það. Hann viðurkenndi þó, að með till.
okkar yrði koinið í veg fyrir, að menn liefðu
gerviheimili, sem hann nefndi svo. Eg veit t. d.
um nokkra skipstjóra á Siglufirði, tekjuháa
menn, sem hafa flutt heimili sin inn í Fljót.
Bóndinn í Tungu í Fljótum hefur leigt einuin
þeirra húsnæði og látið skrá hann þar. Það getur sennilega orðið erfitt að neyða þessa menn
til að liúa á Siglufirði. Þetta eru einhleypjr
menn, en hafa alla sina atvinnu á Siglufirði eða
á siglfirzkum skipum. Þá má nefna tvo skipaeigendur, er báðir eiga skip i ísfiskflutningum,
sem nú gefa góðan arð. Bæði skipin eru skrásett á Siglufirði. Annar bessara manna hefur
flutzt til Hafnarfjarðar og telur skipið rekið
þaðan. Hinn hefur stofnað félag í Reykjavik,
sem á að reka lians skip. Hvort tveggja er þetta
úlsvarsflótti frá Siglufirði, sem stafar af því,
að ekki er unnt með núverandi útsvarslöggjöf
að ná útsvörum af þeiin atvinnurekstri, sem þar
ler fram.
Ég tel, sem sagt, öll rök mæla með því, að brtt.
okkar sé samþ. Hins vegar hef ég þcgar tekið
það fram. að ég er reiðubúinn að taka upp í brtt.
viðbót, sem litiloki, að ha>gt sé að misbeita lienni
gagnvart skipum, sjómönnum og verkafólki, og
binu sama hefur hv. 1. flm. lýst yfir.
Bernharð Stefánsson: Herra forseti! Það er
misskilningur hjá hv. frsm. n., að ég hafi talið
óþarfa að fella niður a-lið 1. töluliðs 9. gr. sökum þess, að niðurjöfnunarnefnd væri i sjálfsvald
sett, hvort hún legði útsvar á mann, sem atvinnurekstur ræki i sveitinni, eða gerði kröfu tB
skipta. Ég álit, það sjálfsagt, að niðurjöfnunar-
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nefnd leggi á útsvör eftir
eins og þau eru, og
ct' brtt. okkar verða samþ., eigi hún að leggja
útsvör á allan þann atvinnurekstur, sem þar er
talinn upp. Nú er það óþarfi að fella niður alið 1. tölul. 9. gr., sökum þess, að það er einmitt
tekið fram, að hann komi þvi aðeins til greina.
að stafliðirnir i 8. gr. komi ekki til greina. Hann
er aðeins um það, ef einhver atvinna er rekin,
sem ekki þykir heyra undir neinn af þeim liðum,
sem í 8. gr. segir. t>að kann að vera, ef okkar till.
nær samþ.. þá sé það alveg útilokað, að hægt
sé að reka slika atvinnu, og liðurinn kann að því
leyti að vera óþarfur. En ég sé ekki ástæðu til
að fella hanu niður, þó að till. okkar nái samþ.,
og ég sé ekki, að greinarnar brjóti í bág hver
við aðra fyrir þetta. Ég stóð upp til þess að gera
þessa stuttu aths., en ekki til að ræða það, sem
fram hefur komið síðan ég talaði síðast, enda er
það lítið. bað er aðeins eitt atriði, sem hv. 11.
landsk. minntist á, sem gefur tilefni til að beina
spurningu til hv. d. Hann upplýsti það, að úr
einum hreppi, Presthólahreppi, hefðu komið 10
kröfur hingað til Reykjavikurbæjar um skiptingu útsvara. Sennilega munu þá hafa komið
viðar að af landinu kröfur um skiptingu. Finnst
mönnuni ekki, að allar bessar kröfur um skiptingu útsvara orsaki ol' mikla skrifstofuvinnu ?
Er ekki réttara, að sveitin eða bærinn, þar sem
atvinnureksturinn er stundaður, hafi meiri rétt
heldur en nú er til þess að leggja sjálf á útsvör?
Mér kemur þetta mál svo fyrir sjónir. Eins og
kom fram hæði hjá hv. 1. þm. N.-M. og fleirum,
þá er það einn kosturinn, sem okkar till. fylgir,
að það inundi verða miklu minni viðleitni á
eftir til þess að fá sér „gerviheimili“, eins og
hv. 1. þm. X.-M. nefndi svo. Mér finnst þetta
vera töluverður kostur á till. út af fyrir sig, en
svo er líka ýmislegt fleira, sem kemur til greina.
Mér þvkja dómar, sem dæmdir hafa verið í
þessum máluin, harla einkennilegir. En ég ætla
ekki að bera það á dómara landsins, að þeir liafi
dæmt ranga dóma í þessum málum. En ég veit,
að dóniar, sem upp hafa verið kveðnir, brjóta
algerlega í bág við þann tilgang, sem mér er
kunnugt um, að hafi legið til grundvallar fvrir
úlsvarsl., þegar þau voru sett. Líklega hefur
Alþ. þá ckki tekizt að láta vilja sinn koma nægilega skýrt fram. I d-lið 8. gr. er skýrt tekið
fram, að eigi maður lögheimili í flciri en cinuni
stað, og sé lagt á hann fullt útsvar í báðum stöðunuin, þá á hann heimtingu á, að útsvarið sé
numið burt á öðrum staðnum. Nú þekki ég einti
inann, sem átti heimili á tveirn stöðum. Hann
iai' dæindur til að greiða útsvar í þeirri sveit,
þar sem hann hafði gert kröfu um, að útsvarið,
samkv. þessu lagaákvæði, yrði numið burt. Mér
er vel kunnugt um þetta, því að það var ég sjálfur, sem dæmdur var. Ég sé ekki annað en þetta
brjóti algerlega i bág við ákvæði 1., en mér dettur ekki í hug að segja, að dómarar hafi dæmt
vísvitandi ranga dóina. Þessu ináli var ekki vísað
til hæstaréttar af þeim sökum, að þá var nýfallinn dómur út af öðru máli. Dómur þessi virtist vera á þann liátt, að ekki þýddi að vísa slikum málum til dómstólanna lengur. Ðóniar, sem
í þessum málum hafa fallið, virðast benda á það,
að Alþ. hafi ekki tekizt að koma vilja sinum nógu
skýrt fram. sem það hafði um þetta ákvæði,
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þegar útsvarsl. voru sett. Það er þvi full ástæða
til, að útsvarsl. verði tekin til rækilegrar endurskoðunar og að lagaákvæðin verði gerð nægilega skýr, svo að dómar í þessum málum falli
á sömu leið og Alþ. ætlaðist til með lögunum.
*Frsm. meiri hl. (Magnús Gíslason): Út af
þcim brtt., sem fram hafa komið frá hv. þm.
Vestm., vil ég taka það frarn, að þar sem ég er
mótfallinn brtt. á þskj. 44, þá er ég einnig á
móti fyrri brtt. hv. þm. Vestm. TiII. er á þá leið,
að I. verði viðtækari og nái til kaupa á fiski og
fiskafurðum, sem hingað til hafa vei'ið látin i
friði fyrir útsvarsl. flg skil ekkert í hv. þm., að
liann skuli koma nieð slíka tilk, sem hlýtur að
liafa í för ineð sér aukin óþægindi og er varhugaverð fyrir þessi viðskipti manna. En hvað
hina brtt. snertir, að sildarsalan skuli ekki vera
útsvarsskyld, þá er ég henni ekki samþykkur.
Hv. 10. landsk. endurtók það, sem ég hef sagt
hér áður, að aðeins 3 menn komi til greina við
skiptingu útsvara á Siglufirði. Er þvi inikil þörf
á að breyta þessu ákvæði, og þó að aldrei verði
girt fyrir með )., að eitthvert misrétti verði i
frainkvæmdinni, er sjálfsagt að reyna að lagfæra það, ef hægt er. En maður má ekki kaupa
það of dýru verði, svo að atvinnurekendur verði
ekki of hart úti, sem ég hygg að verði, ef þessar
1,1'tt. verða samþ. Ég held, að menn færi sig þá
upp á skaftið, þar til komið er í líkt horf og
áður en útsvarsl. voru sett. Hv. 1. þm. Eyf.
skýrði afstöðu sína til 9. gr. þannig, að það
hefði verið misskilningur hjá mér, að sveitarstjórnir gætu valið um, hvort þær skiptu útsvörum eða ekki. Ég skal ekki deila um það.
Hann taldi þetta að vísu óþarft ákvæði, en ekki
væri nauðsynlegt að fella það niður. En þar sem
það er óþarft ákvæði I., er nauðsynlegt að fella
það iiiður, til þess að 1. verði ekki misskilin af
þeiin, sem framkvæma lögin. Er sjálfsagt að
hafa ekki fleiri ákvæði en nauðsynlegt er og fella
niður ákvæði, sem einungis eru til að villa. Ég
mun ekki hafa fleiri orð um þetta, en ég tel,
að málið sé ekki nægilega upplýst og undirbúið,
svo að maður geti talið rétt að gera breyt. á I.
á þessu stigi málsins.
ATKVGR.
Ertt. 66,1 felld með 10:5 atkv.
Brtt. 44,I.a. felld með 8:6 atkv.
Aðrar brtt. komu ekki til atkv.
Frv. samþ. með 9:1 atkv. og afgr. til Nd.
A 19. fundi i Nd., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.
A 21. fundi í Nd., 18. marz, var frv. tekið til
1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og til
allshn. með 17 shlj. atkv.
Á 34. fundi í Nd., 14. apríl, var frv. tekið til
2. unir. (A. 3, n. 150, 166).
Ol' skamnit var liðið frá útbýtingu brtt. 166.
— Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.
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*Frsm. (Jóhann G. Möller): Það þarf nú ekki
mörg orð um þetta frv. Það er komið frá hv. Ed.
og er flutt til staðfestingar á brbl., sem út voru
gefin 4. febr. 1942, og er samhljóða þeim.
Astæðan fyrir þessari lagasetningu er sú, að
það hefur þótt rétt að færa til samræmis skipun niðurjöfnunarn. í Reykjavik við það, hvernig
slíkar n. eni skipaðar i öðrum kaupstöðum
landsins, þannig að niðurjöfnunarn. verði svipur af því pólitíska valdi, sem ræður í bæjunum.
Astæðan til þess, að gefin voru út þessi brbl.,
var það, að komið var fram að þeim tíma, að
jafna ætti niður útsvörum, og skattstjórinn í
Reykjavík þurfti að snúa sér að þessu starfi.
Og ef þessi 1. hefðu ekki verið sett, hefði n. orðið óstarfhæf.
Allshn. hefur orðið sammála um að mæla með
þessu frv. óbreyttu.
Eg sé, að hér er komin fram brtt. á þskj. ltítí
frá hv. þm. Mýr. og hv. þm. V.-Húnv. Þó að þeir
hafi ekki ennþá talað fyrir þessari brtt., vil ég
taka það fram, a. m. k. fyrir mitt leyti, að ég er
henni sammála. Og ég man ekki betur en að
lítillega væri ymprað á efni hennar í allshn. Þó
að ég þori ekki að fullyrða, að allir hv. nm. verði
með þessari brtt., vil ég ekki fara fram á, að
henni verði frestað til 3. umr. Ég álít það atriði,
sem brtt. fer fram á, svo sjálfsagt að samþ., að
ekki sé ástæða fyrir n. að fá þessa b'rtt. til atbugunar sérstaklega.
*Bjarni Ásgeirsson: Herra forseti! Við höfum,
ég og hv. þm. V.-Húnv., leyft okkur að bera hér
fram brtt. við útsvarsl. Það hefði verið ástæða
til að gera fleiri brtt. við þessi 1. En við vildum
i þetta skipti ekki fara lengra heldur en þetta.
Úr því að útsvarsl. voru á annað borð opnuð, þá
vildum við, að þessi breyt. væri sett í 1.
Efni þessar brtt. er það, að breyta ákvæðum i
tveim liðum 9. gr. I., sem eru um það, að heimilt er nú að skipta útsvörum á milli sveita, þegar menn, sem eru útsvarsskyldir í einu sveitarfélagi, hafa vinnu eða reka atvinnu í öðru svcitarfélagi, sem nemur nokkru verulegu. En það er
sýnilegt, að löggjafinn hefur, þegar þessi 1. voru
sett, ekki ætlazt til, að verið væri að eltast við
hverja smáupphæð, sem menn ynnu sér inn
utan hcimilissveitar, heldur ætti þessi skipting
aðeins fram að fara, ef um verulegar slíkar upphæðir væri að ræða. Það er ákveðið í 9. gr. 2.
tölul., að þegar maður hefur unnið a. m. k. 3
mánuði utan sveitar samtals á útsvarsárinu i
sömu sveit og hefur fengið kaup a. m. k. 3000 kr.
að öllu samanlögðu, sem til greina kemur, þá
geti sú sveit, þar sem hann vinnur sér þetta inn,
(ekið hluta af útsvari hans. Og sama gildir, samkvæmt 3. tölul. sömu lagagr., ef maður er lögskráður á skip utan heimilissveitar a. m. k. 3
mánuði af útsvarsárinu samfleytt í sömu sveit
og hefur fengið kaup a. m. k. 5000 kr.
Nú þykir okkur flm. þessarar brtt. sjálfsagt,
að sama regla sé við höfð, þegar þessar upphæðir eru ákveðnar, eins og í skattal. gildir um umreikning á tekjum, þannig að áður en til útsvarsskiptingar komi, þá hækki þessar upphæðir, sem miðað er við í þessum tilfellum, eftir
verðvísitölu. Þvi að með þeirri breyt., sem hefur orðið á verðgildi peninganna og vinnulaunum,
Alþt. 1942. B. (59. löggjafarþing).

mundi þetta að óbreyttum 1. verða einlægur e!tingarleikur með útsvarsskiptinguna. Er þetta ákvæði brtt. í samræmi við útsvarsl. um umreikning á tekjum, að það sé ákveðin hækkun á
þessum tveimur upphæðum, sem kaupið þarf að
ná, sem sé hækkun, er nemi meðalverðlagsvísilölu skattársins, til þess að heimilt sér að skipta
útsvörunum. Þetta er aðalbreyt. með brtt.
Hinn liður brtt. er um það, að aftan við 2. gr.
bætist ákvæði um það, að þetta komi til framkvæmda við innheimtu útsvara, sem falla á 1942
og lögð eru á tekjur af vinnu á árinu 1941.
Vænti ég þess, að bv. þm. verði okkur flm.
sammála um, að þetta sé ekki nema sjálfsögð
brevt., eins og ástandið er nú í landinu.
ATKVGR.
Brtt. lfitíjl (ný 1. gr.) samþ. með 18 shlj. atkv.
1. gr. (verður 2. gr.) samþ. með 15:2 atkv.
Brtt. 16tí,2 samþ. með 17 shlj. atkv.
2. gr. (verður 3. gr.), svo breytt, samþ. með 17
shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
I’rv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.
Á 36. fundi í Nd., 16. apríl, var frv. tekið til
3. umr. (A. 174, 175).
*Garðar Þorsteinsson: Við liv. 5. þm. Reykv.
og ég höfum borið hér fram brtt. við útsvarsl.
frá 1936, sem er á þskj. 175. Þessi brtt. gcngur
út á það, að heimilt iskuli að leggja útsvar á
gjaldþegn, þó að hann sé ekki heimilisfastur i
sveitinni, ef hann rekur atvinnu þar, þ. e. utan
sinnar heimilissveitar, ekki skemur en 8 vikur;
og það sé, eins og hér er tekið fram, heimilt í
þessum tilfellum að leggja á gjaldþegn á þeiiuan
hátt útsvör, þó að hann reki atvinnu skemur en
8 vikur utan heimilissveitar, ef það er verzlun,
hvalveiði, síldarkaup, isíldarsala, síldarverzlun
eða annar síldaratvinnurekstur og verksmiðjuiðnaður, hvers kyns sem hann er. Hins vegar er
gerð undantekning frá þessu á þá leið, að þessi
ákvæði nái ekki til veiðiskipa, sem leggja upp
afla sinn utan heimilissveitar. Þetta ákvæði
mundi í raun og veru vera raunhæfast á Siglufirði, því að eins og hv. þm. vita, er atvinnurekstur þar timatakmarkaður við síldvciðitímann eingöngu. Siglufjarðarbær befur tiltölulega litlar
tekjur af þeim mikla atvinnurekstri, sem þar
er rekinn. En útgjöld bæjarins af ýmsum ástæðum, bæði vegna fátækraframfæris og vegna lögreglukostnaðar og ýmiss annars kostnaðar, liafa
farið mjög vaxandi siðast liðin ár. En tekjurnar, sem liann fær af atvinnurekstri á Siglufirði,
bafa ekki nærri því aukizt í samræmi við aukin
útgjöld bæjarins. Eftir þeim upplýsingum, sem
ég hef fengið, mun atvinnurekstur á Siglufirði
útsvarsskyldur til Siglufjarðarbæjar nema að
verðmæti um 3 millj. kr., en annar atvinnurekstur, sem rekinn er þar, en er ekki útsvarsskyldur
til Siglufjarðarbæjar, IV2 millj. kr. Og þetta
kemur til af því, að síldarsöllun og síldarverkun og síldarsala á Siglufirði, sem þar fer fram
yfir þann stutta tíma, sem þessi atvinnurekstur
cr rckinn þar, cr ekki útsvarsskylt að því leyti
sem þeir einstaklingar og félög, sem þessa at4
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vinnu rcka þar, ciga ckki heima á Siglufirði.
Nú licfur rcynslan vcrið sú undanfarið, að meginþorri þcirra manna og félaga, sem reka sildarverkun og sildarsölu á Siglufirði, telja heimili sitt utan Siglufjarðar, og útsvör eru því
lögð á þcssa aðila utan Siglufjarðar, cn bæjarfélagið fær engar útsvarstekjur frá þessum aðilum. Og þeir hafa allar sínar tckjur í raun og
veru af þcssari síldarvcrkun og síldarsölu á
Siglufirði, og því lífsframfæri sitt alveg, en telja
lögheimili sitt annars staðar, þar sem lægri útsvarsskali cr, t. d. inni i Fljótum, á Akurcvri
cða inni í Eyjafirði. Fjöldi af þeim cr einnig
búsettur hér i Bcvkjavík. Síldarstöðvar, sem
hafa vcrið reknar af mönnum búsettum á Siglufirði, hafa margar verið seldar mönnum eða félögum utan Siglufjarðar, sem svo hafa leigt
þcssar stöðvar til sildarverkunar mönnum cða
fclögum, þannig að Siglufjarðarbær hcfur cngan útsvarsskyldan tekjustofn af þessum atvinnurckstri annað cn leiguupphæðirnar af stöðvunum. Aflciðingin af þessu cr sú, að Siglufjarðarbær hcfur ckki gctað fengið neitt verulegt af
þeim útsvörum, sem ;þessum mönnum niuudi
vcra skylt að grciða til bæjarins, ef þessir atvinnurekendur væru búscttir á Siglufirði. Það,
scm því farið er fram á hér í þessari brtt. viðkomandi Siglufjarðarkaupstað, er, að heimilt sé
að leggja á þcnnan höfuðatvinnurekstur þcssara aðila útsvör til Siglufjarðarkaupstaðar, þó að
viðkomandi atvinnurekendur telji ekki löghcimili sitt á Sig'iufirði. Hins vegar vcit ég það, að
móti breyt. slíkri scm þessari hafa staðið ýmsir
hv. þm. hér i d. af þeirri ástæðu, að skip, sem
afla sinn lcggja upp t. d. á Siglufirði, áttu, eftir
lirtt., scm áður hafa vcrið lagðar fram í sömu
átt og þessi brtt., að vcra útsvarsskykl til þess
staðar, ,þar scm þau lcgðu upp afla sinn. En
samkvæmt þessari brtt. cru þessi skip ekki útsvarsskyld þar, scm þau leggja upp afla sinn
utan heiinilissveitar. Fyrir það cr girt með ákvæðinu í niðurlagi 1. tölul. hrtt. okkar hv. 5.
þm. Reykv.
Það cr ckki ncinn vafi á því, að það rétta í
þessum málum er það, að menn greiði útsvar af
atvinnurckstri sínum cins og hann er á hverjum
stað, þó að löggjafinn hins vcgar hafi farið inn
á þá Icið að takmarka útsvarsskylduna við heiinilisfcslu, eins og gcrt cr.
Eg vil bcnda á í þcssu sambandi, að mér er
tjáð, að á síðasta sumri inuni nokkur félög og
cinstaklingar liafa haft frá 200 þús. kr. upp í
550 þús. kr. hagnað af atvinnurekstri á Siglufirði, en liafi ekki greitt neitt útsvar þangað
En cinn af þeim inun hafa greitt 8 þús. kr. i
útsvar til sinnar hcimilissvcitar. I>að cr þvi augIjóst. að Siglufjarðarbær cr í þcssu cfni mjög
aískiptur, og cr ekki nema sanngjarnt, að bærinn fái heimild til að Icggja útsvar á þann atvinnurckstur, sem þar cr rekinn. I>ess veg'ni
lænti ég þess fastlega, að hv. þd. gcti fallizt á
þá brtt., scm hér cr borin fram.
*Fjmrh. (Jakob Möller): Eg þarf að hera mig
upp við hv. þd. og hv. fhn. þcssarar brtt. út af
því, hvernig hún er borin fram. Þetta mál cr
komið hér gegnum fyrri umr. og er búið að
vera i n. hér í d., og þá fyrst koma hv. þm. með
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hrtt. við frv. og ætlast til þess, að hún verði
samþ., án þess að n. fái tækifæri til að athuga
hana. Þcir liljóta þó að vita það, hv. flm., að
sams konar brtt. var borin fram í hv. Ed. og féll
þar. Og því er hcrsýnilegt, að ef þessi breyt. væri
gcrð á frv. hér í þcssari hv. d., væri frv. stofnað
í vcrulcga hættu. Og það þætti mér ákaflega
lcitt, þar scm málið að öðru leyti hefur vcri'ð
samkomulagsmál innan þingsins. Þar við bætist
nú þctta, að allur þessi málflutningur hv. 7.
landsk. bvggist á algcrðum misskilningi fvrir
þessari þörl', scm hér er um að ræða, því að
útsvarslöggjöfin liefur séð fyrir því, að Siglufjarðarbær gcti fengið tekjur af atvinnurckstri,
scm þar cr rekinn. Það er þannig fyrir mælt í
I.. að það skuli skipta útsvörum, sem þeir aðilar greiða, seni hv. 7. landsk. talaði sérstaklega
um, milli heimilissvcitar og þeirrar sveitar, þar
sem atvinnan cr rekin. Og eftir því sem framkvæindin er á því, þýðir atvinnurekendum ekkcrt að stofna sér lögheimili í annarri sveit, þar
sem útsvör eru lægri, því að ríkisskattan. getur
liækkað útsvörin á þessum mönnum og félögum
mcð tilliti til þeirra gjahla, sem sanngjarnt ei
talið, að þcssir aðilar horgi vcgna atvinnurckstrar síns utan sinnar hcimilissveitar. Og sannleikurinn cr sá í þessu máli, að það er þá aðeins fyrir framkvænidaleysi bæjarstjórnar Siglufjarðarkaupstaðar, cf hann hcfur farið á mis við tekjur
ad' þcssum atvinnurckstri á uiidanförnuni áruni.
Eg vcrð a'ð lokum að láta undrun mina í ljós
yfir því, að cinmitt þcssir 2 hv. þm. skuli flytja
þessar brtt., scm í sambandi við skattal. eru að
bcra sig, mcð miklum rétti, upp undan því, hvað
skattgreiðendur scu bcrskjaldaðir fyrir útsvarsáiagningu. En cf á að gefa bæjar- og sveitarstj.
lausan tauininn, þannig að þær geti sjálfstætt
iagt útsvör á atvinnurckendur, cr hag þeirra teflt
í cnn þá meiri tvísýnu heldur cn með útsvarslöggjöfinni, ciiis og hún er nú.
Eg vænti þess, að hv. d. felli þcssar hrtt. og
afgrciði frv. eins og það koni frá 2. umr.
*Garðar Þorsteinsson: Mér þykir leitt. að
bæstv. fjmrh. skuli taka svona i þctta mál, og
ég held, að það gæti mciri misskilnings i ræ'ðu
hans hcldur en minni.
Það má rétt vera, að þessar brtt. hefðu mátt
koma fvrr frain, cn það cr ckkert óvanalcgt, að
komið sé mcð brtt. við ,3. umr. Enda var hægurinn hjá fyrir hv. n. að athuga þcssar brtt., því
a'ð þær komu fram fvrir nokkrum dögum. A. m.
k. gæti n. haldið fund um þessar till. áður en
gengið vrði frá málinu. Mér finnst þess vegiia.
að það þurfi ckki að standa í vcgi fvrir því, að
málið fái réttláta afgreiðslu, þó að till. hafi ckki
komið fyrr fram.
Þá sagði hæstv. ráðh., að flm. þcssarar lill.
ættu að vita það, að samskonar till. hefði komið fram í Ed. og vcrið felld þar. Þetta er rangt,
cins og hæstv. ráðh. getur sannfærzt um, ef hann
vill lesa báðar till. Það eru alls ekki sömu tilb
Hér cr gcrð sú mikilvæga breyt. á þessari tilk,
frá því sem var í Ed., að skip, sem leggja upp
afla utan heimilissveitar, cru samkvæmt þessari till. ekki útsvarsskyld, eins og þau voru samkvæmt orðalagi till. í Ed.
Það cr rétt, sem hæstv. ráðh. sagði, að það cr
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til ákvæði um það í útsvarsl., að heimilt sé að
skipta útsvörum. En ég hygg, að þessum hæstv.
ráðh., scm situr nú í bæjarstjórn og bæjarráði
Reykjavikur, sé það mjög vel kunnugt, af þeirri
rcynslu, sem hann hefur fengið hér í Reykjavík, að það er mjög erfitt að ná slíku inn í
sambandi við skiptingu útsvars. Mér er kunnugt
um, að Siglufjarðarbær hefur ekki nema í 2 eða
3 tilfellum fengið hluta af útsvari, þótt hann
hafi farið fram á það. f>að gengur ekki hetur en
svo að fá þetta. Enda hafa hæjarstjórnir ekkert
úrskurðarvald þar um, heldur koma þar aðrir aðilar til greina.
Þá vil ég Iíka henda á það, að það hefur sýnt
sig að vera erfitt að fá útsvör gjaldþegnanna
liækkuð í samræmi við það, sém hækka bæri í
því tilfelli að skipta ætti útsvari þannig, að atvinnusveit fái frá heimilissveit tiltölulega réttan
hluta útsvars. En ef það kemur í sama stað niður
fyrir gjaldþegn, að útsvari er skipt, er þá þessi
sami gjaldþegn nokkuð verr settur, þótt lagt sé
á hann á báðum stöðunum, ef tekið er tillit til
þess á hvorum staðnum fyrir sig? Það fæ ég
ekki séð. Mér virðist, að ef maður, sem býr uppi
í sveit, greiðir af 200 þús. kr. ágóða 8 þúsund kr.
i útsvar, þá sé lítil sanngirni í því, ef allur sá
ágóði er fenginn af atvinnurekstri á Siglufirði.
að hann greiði ekkert útsvar til þess bæjar.
Þó að ég og hv. 5. þm. Reykv. séum að bera
okkur upp undan öryggisleysi í útsvars- og
skattamálum, þá eigum við enga sök á því. Þeir
niega taka það til sín, scm hafa haft völdin á
undanförnum árum. Og hvað sem öryggisleysinu
í þcssum málum líður, þá er það að bæta gráti
ofan á svart, ef á að svipta Siglufjarðarbæ tekjum, sem lionum að réttu lagi ber. Hitt skal ég
játa, að það kann að vera meiningarmunur um,
hvaða fyrirkomulag á að hafa í sambandi við
skiptingu útsvara að því er snertir gjaldþegna,
sein heimilisfastir eru á einuin stað, en hafa atvinnurekstur á öðrum. Það fellst ég á. Og ef
hæstv. ráðh. vill henda á aðrar leiðir heppilegri,
sem háðir mega vel við una, skal ég ekki setia
fótinn fyrir það. En það liggur bara ekki fyrir
hér. Og það er sannarlega ekki til of mikils
mælzt, þó að litið sé á það, að af 11 millj. kr.
útsvarsskyldum atvinnurekstri á Siglufirði eru
ekki nema 3 millj. útsvarsskyldar til Siglufjarðarkaupstaðar. Hitt lendir til annarra sveitar- og
bæjarfélaga. Við skulum hugsa okkur félag hér
i Reykjavík. I>að er sama, hvað það lieitir. Það
hefur stofnað hlutafélag og keypt eina stærstu
síldarsöltunarstöðina á Siglufirði. Þessi stöð er
siðan leigð mönnum búsettum utan Siglufjarðar, sem reka har stóran rekstur, sem ekki er útsvarsskyldur til Siglufjarðarkaupstaðar, lieldur
aðeins þær leigutekjur, sem eigendurnir hafa af
stöðinni sjálfri. Það er þetta, sem við flm.
þessarar till. erum að reyna að hæta úr og fá
samræmi í.
Eg hef ekkert á móti því, að sú n., sem liefur
þetta inál til meðferðar, bað mun vera allshn.,
taki þetta til athugunar á fundi. Og ef hæstv.
fjmrh. vill stvðja það, að úi' því geti orðið, og
ef hann mundi vilja ræða málið við n., þá væri
kannske hæg't að komast að einhverju samkomulagi. og ég hef síður en svo á móti því, en hcf
hins vegar ekki talið þess þörf. Það, sem hér er

farið fram á, er ekkert annað en það, að Siglufjarðarkaupstaður fái réttmætar útsvarstekjur af
þeim atvinnurekstri, sem þar er. Og þetta er
ein hezta leiðin til þess. Það má líka hugsa sér
þá Ieið, að greitt sé visst gjald af brúttóumsetningu þessara aðila, eins og síldarverksmiðjurnar horga ákveðið gjald. l’á má enn fremur
hugsa sér, að sildarsaltendur greiði einhvei'n
ákveðinu hundraðshluta af þeirri umsetningu,
sem þeir hafa á staðnum. Og ég vildi leyfa mér
að spyrja hæstv. fjmrh. að því, hvort hann
mundi mæla með sliku ákvæði til þess að auka
tekjur Siglufjarðarkaupstaðar. Iig veit, að hæstv.
fjmrh. er þess vel vitandi hæði nú og af fvrri
viðkynningu við svipuð mál, að Siglufjörður hefur ekki þær tekjur af atvinnurekstri þar, sem
lionura eru nauðsvnlegar.
Það er ekkert höfuðatriði fyrir mér, og ég
hygg ekki hæjarstjórn Siglufjarðar heldur, að
fá tekjur á þann máta, sem hér hefur verið
farið fram á. Hitt er aðalatriðið, að Alþingi sjái
Iionura fyrir nægilcgum tekjum af heim atvinnurekstri, sem þar á sér stað. Mig langar til
að heyra það frá hæstv. fjmrh., hvort hann vill
viðurkenna nauðsvn þess, að bærinn fái nægilegar tekjur, og hvort hann vill mæla mcð annarri heppilegri leið.
*Fjmrh. (Jakob Möller): Ég held fast við það,
að sams konar till. liafi verið borin fram í hv.
Ed. Till. um það, að flytja þatin atvinnurekstur,
sem hér greinir, undir fyrirmælin um skiptingu
útsvara, og undir það, að leggja megi á hann
þar, sem hann er rekinn.
Vm reynslu mína í Revkjavík af skiptingu útsvara hef ég ekki nema gott að segja. Og það er
alger misskilningur hjá hv. þm., ef hann heldur,
að hún hafi reynzt illa fyrir Reykjavík.
Þá talaði hv. þm. um það, að Siglufjarðarkaupstaður fái ekki réttmætar tekjur. En það er
þá bara honum sjálfum að kenna. Það er ekki
reynslan, eins og hv. þm. hélt fram, að Sigluf.iarðarkaupstað hafi ekki tekizt að fá góðar
tekjur. Heklur ei' það af því, að hann hefur ekki
reyiit það. Ég veit það, og það er viðurkennt
af hv. 8 landsk., flm. till. í Ed., að það hefur
verið látið undir höfuð leggjast af Siglufjarðarbæ að ganga eftir skiptingu útsvara. l'm það er
alls ekki að deila. Og þess vegna eru þau rök,
sem þessi hv. þm. færir fyrir þessu, í rauii og
veru úr lausu lofti, af því að þau eru hyggð á
rönguni forsendum.
Það geta koinið margvíslegar kröfur um sérstaka útsvarslöggjöf vegna hagsmuna einstakra
sveitarfélaga. En ef á að setja sérstaka útsvarslöggjöf til að trvggja hagsmuni hvers einstaks
sveitarfélags, þá geta hv. þin. gert sér grein
fyrir, hvernig fara muni um öryggi skattgrciðendanna.
Það er alveg rétt, að það mætti fresta þessari
uinr. og fela allshn. að taka málið til nýrrar athugunar, en ég lield, að það væri miklu réttara
af þessum hv. þm. að flytja sérstakl frv. um
það efni, sein þcir fjalla uin, og vera ekki að
stofna þessu máli í hættu með því að leiða inn
i það deilumál, sem áreiðanlega veldur mikilli
togstreitu innan þingsins, því að, ef satt skal
segja, er það að gerbreyta þeim grundvallaratr-
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iðum, sem tekin voru upp í útsvarslöggjöfinni
frá 1936. Ég held fast við till. mína um það. að
þessi till. verðí felld.
Pétur Ottesen: Það er í raun og veru ekki
þörf fyrir mig að taka til máls nú, af því að
hæstv. fjmrh. hefur bent svo greinilega á, að
með þessari till., sem hér liggur fyrir, er kippt
grundvellinum undan útsvarslöggjöfinni, eins og
hann var lagður í 1. frá 1936. Þar er nefnilega
svo ákveðið, að eingöngu megi i þeim tilfellum,
sem tilfærð eru í 8. gr. 1., leggja á menn útsvar
á fleiri en einuin stað. Þetta má gera i þessum
tilfellum: ef maðurinn hefur heimilisfasta atvinnustofnun, ef hann hefur leiguafnot af landi,
þótt ekki fylgj áhúð á jörð, ef hann er búsettur
crlendis, ef maður hefur löglieimili á fleiri en
einum stað, og á vátryggingarfélög þar, sem aðalumboðsmaður þeirra er heiinilisfastur. Það er
eingöngu í þessum tilfellum, sem samkvæmt útsvarslöggjöfinni nú er heimilað að leggja á menn
á fleiri ■ töðum en einum. Aftur á móti geta
menn orðið útsvarsskyldir á fleiri en einum stað.
Það er samkv. ákvæðum 9. gr., ef rekin er verzlun, selveiði, hvalveiði, síldarkaup, síldarsala,
sildarverkun eða síldarbræðsla, verksmiðjuiðnaður, hvers kyns sein hann er, cnda þótt skemur
sé rekið en 4 vik'ur. Auk þess tekur þetta til
þess, ef einstakir menn reka atvinnu i fleiri en
einni sveit, þó ekki skemur en 8 vikur, ef tekjur
þeirra fara fram úr 3000 eða 5000 kr., eftir þvi,
livort atvinnan er rekin á sjó eða landi.
I þessum tilfellum getur komið til mála að
skipta útsvari, en undir þessum kringumstæðuin
á að lcggja útsvar á í heimilissveit viðkomandi
gjaldanda. Það er sá grundvöllur, sem útsvarslöggjöfin hvilir nú á. Og ástæðan til þess, að
þessi gruudvöllur var lagður, var sú, að það fyrirkomulag, að leggja á menn á mörgum stöðum,
var orðið svo gersamlega óviðhlítandi, að ekki
þótti tiltækilcgt að byggja þessa löggjöf leiigui' á þeim grundvelli. Það er þess vegna augIjóst, að ókostirnir á framkvæmd þessara mála,
sem lciddu til þess að lögunum var breytt,
mundu undir eins koma fram, þegar fara ætti
að „praktísera" Iöggjöfina á sama hátt og áður.
Þeir yrðu jafnvel enn mciri en áður, af þvi að
nú cr meira um það, að menn stundi titvinnu
á mörgum stöðuin, heldur en þekkt var, þegar
þessi breyt. var tekin upp. En með þessari
brtt., sem hér liggur fyrir, á að kippa þessu algerlega í gamla horfið. Og við getum hugsað
okkur, eins og atvinnulífi okkar er háttað nú.
livaða hringiða mundi myndast um útsvarsálagningu.
Þeir annmarkar, sem m. a. eru á því, að menn
séu úlsvarsskyldir i atvinnusveit, eru, að sú
svcit, scm tagt hefur á mann, sem unnið hefur
í 8 vikur eða lengur, þekkir í mörgum tilfellum
ekkert til raunverulegra ástæðna viðkomandi
manns. En grundvallarreglan undir álagningu
útsvars er sú að leggja á eftir efnum og ástæðinii. Og það er yfirleitt ekki hægt að framkvæma
útsvarsl. á þessum grundvelli á öðrum stað en
i heiniilissveit, þar sem fullur kunnugleiki ríkir
á hag og ástæðum gjaldenda. Það er af þessari
ástæðu m. a., að Alþingi hefur horfið að þessu
fyrirkomulagi.

Mér finnst svo ckki ástæða til að fara frekar
út i þetta. En það kemur náttúrlcga ekki til
mála, með svona skyndilegum hætti, eins og
hæstv. fjmrh. benti á, að ætla sér að fara að
gerbreyta grundvellinum undir útsvarslöggjöfinni hér undir einni umr. og án þess að nokkur
nánari athugun á því fari fram. Annars býst
ég við, að mcnn hafi áttað sig á, hvað hér er á
ferðinni, og að óhætt sé, að það korni undir
atkv., en ef svo er ekki, þá er sjálfsagl, að sú n„
sem licfur þetta mál til meðferðar, taki það til
athugunar. En ég vil í þessu sambandi geta þess,
að hv. Nd. hefur nokkra aðvörun í þessu máli,
þar sem sams konar till., sem borin var upp í
hv. Ed., var felld, af því að sá vilji var ekki til
slaðar að fara að gerbreyta útsvarslöggjöfinni.
Hún var áður fyrr búin að rcynast óframkvæmanleg og mundi, eins og ég sagði áðan, reynast
sýnu verr nú en í hið fyrra skiptið.
*Sigurður Kristjánsson: Ég hef gerzt meðflm.
þessarar tili., sem hér liggur fyrir. Ég heyri,
að hæstv. fjmrh. og hv. þrn. Borgf. eru mjög
undrandi yfir þvi, að þessi till. skuli koma hér
fram, og finnst hún vera hrein fjarstæða. En ég
vil nú rifja þetta mál svolítið upp fyrir hv. þm.
Það er sem sagt ekki alveg eins nýtt hérna og
þeir vilja vera láta. Það er eins og það hafi
hrapað af himnum ofan, fyrirvaralaust. En sannleikurinn er sá, að það er búið að deila um það
i hv. Ed., og á undanförnum þingum hefur verið
deilt uin það óbeinlínis í sambandi við tekjumöguleika fyrir Siglufjarðarkaupstað. Það, scm
ég tel æskilcgt að gera og brtt. fer fram á, er
frá minni hálfu miðað sérstaklega við Siglufjörð. Og það er ekkert undarlegf, þó að þessi
lill. komi fram.
Ég held, að hv. þm. ættu að muna svo langt,
að harðar deilur stóðu um tekjumöguleika fvrir
Siglufjörð. Ég og fleiri hv. þm. báru fram, samkvæmt ósk bæjarstjórnar og bæjarfógeta Siglul'jarðar, þá hóflegu till., að vegna þess, að Siglufirði vrði að sjá fyrir tekjum, væri honum beimiiað að leggja l/í>% vörugjald á allmargar vörutegundir. Þessi till. var drepin hér algerlega
rakalaust, bara af því, að hv. þrn. voru hræddir
um, að það mundi geta komið illa við einhverja
kjósendur sína, einn á Akranesi, einn i Hafnarfirði, einn í Grindavik, einn á Akureyri, einn á
Norðfirði o. s. frv. i kringum landið. Það var
svo sem ekki tekið sein landsmál. Nci, heldur
var það tekið sem kjósendamál, og till. var
drepin. Þá stóð þannig á með Siglufjörð, að
rúm 50% af öllum atvinnurekstri þar var ekki
útsvarsskyldur, og kaupstaðurinn hafði því ekki
niciri tekjur af þessu í bæjarsjóð. Nú er svo
komið, að það eru aðeins lio, sem eru útsvarsskyldir á venjulegan hátt. Allir hljóta að sjá, að
við þessu verður eitthvað að gera. Það er búið
að gera tilraun til þess að láta þennan kaupstað
fá sérstakar tekjur, en Alþingi hefur þverneitað
og engin rök fært fyrir. Nú er komið með þessa
till., að honum sé hcimilað að leggja á atvinnurekstur, sem rekinn er um stundarsakir, en það
niætir sömu mótspyrnu. Og nú eru færð tvenn
rök fyrir þessu. í fyrsta lagi, að till. komi mönnum á óvart við 3. umr, en það er hv. 7. landsk.
búinn að sýna fram á, að ekki er rétt. Málið
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hefur verið á leiðinni í gegnum þingið og sætt
venjulegri málsmeðferð. Þá hefur hann einnig
leiðrétt, að sama till. hafi verið flutt í Ed. og
felld þar. Sá stóri munur er á þeim, að hér eru
felld undan veiðiskip. Annars hefur hér oft verið breytt málum, sem komið hafa frá Ed., og
það er engin skylda fyrir þessa hv. d. að leyfa
sér ekki að hafa aðra skoðun en hv. Ed. Hin
ástæðan, sem færð er gegn þessari till., er sú,
að rangt sé að skapa öryggisleysi um útsvarsálagningu, og var vitnað i það, að núverandi ákvæði, sem með þessari till. á að breyta, hafi
verið sett til öryggis, af því að menn liafi verið
verndarlitlir fyrir nokkuð frekum útsvarsálagningum þar, sem þeir höfðu selstöð um stuttan
tíma.
Út af þessu vil ég segja það, að hér er mikil
breyt. á orðin. Ég ætla alls ekki að mæla Siglfirðinga undan þvi, að þeir kunni að hafa gengið
fulllangt um útsvarsálagningu áður. En þeir
liafa a. m. k. rekið sig á það síðan, að það borgaði sig ekki. Og síðan það gerðist, hefur verið
skapað öryggi fyrir útsvarsgreiðendur. Það er
vitað, að þá gátu menn ekki komið málum sínum lengra en tii ríkisstj., ef þeir vildu kæra
undan útsvari, og þá átti pólitískur ráðh. að lokum að skcra úr, hvort útsvarið skyldi lækka,
hækka eða standa óhaggað. Og í þeim hörðu
pólitísku erjum og með þeim pólitísku fylkingum, sem verið hafa hér í landinu, þá þótti þetta
vafasamt öryggi, og var það oft og tíðum ekkert
öryggi. Nú hefur skipazt þannig, að ríkisskattan.
sker úr þessu. Og ég sé enga ástæðu til að ætla
annað en að bæði hafi hún tök á að afla sér
upplýsinga um þessi mál, og heldur hef ég ekki
ástæðu til að efast um, að hún muni fella úrskurði sína ópólitískt og cftir beztu samvizku.
Hér er því skapað mikið aukið öryggi.
Hæstv. fjmrh. sagði, að það væri ekki nema
ódugnaður bæjarstjórnar Siglufjarðar að ná
ekki sínum hluta af útsvörum þeirra manna, sem
búsettir eru utan Siglufjarðarbæjar, en reka atvinnu þar, og hann taldi þessi mál í góðu lagi
hér i Reykjavík, af því að fast væri fylgt eftir
um framkvæmd þeirra. En ég hcf talað um þetta
alriði við ráðandi menn í bænum, sem kvarta
undan því að ná gjöldum, sem önnur sveitarfélög eiga að greiða. Og mér er kunnugt um það
viðkomandi Siglufjarðarkaupstað, sem átti að
ganga eftir sínum hluta af gjöldum þeirra manna,
sem ráku atvinnurekstur þar snertandi sjávarútveg, að það hefur gengið ákaflega hörmulega,
mest vegna þess, að undanfarin ár höfðu verið
mestu vandræðaár fyrir sjávarútveginn. Og þó
að menn hafi fengið úrskurðaðar svo og svo
miklar upphæðir til sinna sveitarfélaga af þessum útsvörum, hefur oft ekki verið hægt að ná
þeim sökum fátæktar og fjárhagsvandræða. Og
það þýðir í þessu efni ekkert að miða við þann
stríðsgróðatíma, sem nú er. Þetta er og verður
alltaf mestu vandræðum háð að eiga að sækja
úlsvörin á þennan hátt, sem ætlazt er til í I.,
þegar á að skipta þeim.
Nú fer því fjarri, að ég vilji halda fast við
það fyrirkomulag, sem til er lagt í brtt. okkar
hv. 7. landsk., að haft verði á þessu. En ég er
sjálfur búinn að reyna að fá hæstv. Alþ. tii að
ganga inn á aðra leið í þessu máli, og því hefur

verið þverlega synjað. Og ég veit ekki, hvort
hæstv. Alþ. og þá hæstv. fjmrh. telja sér það
óviðkomandi, hvort sveitarfélögin geta náð inn
þeim gjöldum, sem þau þurfa til þess, að þau
geti fullnægt fyrirskipunum 1. Mér skilst, að
vandi hæstv. fjmrh. vaxi nokkuð, þar sem þcssi
mál heyra undir hann. Og ef hann vill beita
sér gegn þessari breyt. á útsvarsl., verð ég að
vænta þess, að hann muni telja sér skylt að
finna einhverja aðra leið, sem fullnægi tekjuþörf a. m. k. þessara svcitarfélaga, sem ég hef
hér haft alveg sérstaklega í huga. Fyrst hann
gerist nú aðili í þessu máli, vil ég vænta þess,
að hann hugsi sér að koma því í viðunandi
form, þó að hann með sinni málafylgju verði
kannske þessari brtt. að bana.
*Fjmrh. (Jakob Möller): Það væri sjálfsagt að
taka þessi tilmæli hv. þm. til greina um það
að athuga til hlítar, hvaða tekjuöflunarleiðir
alti að finna fyrir þetta sveitarfélag, ef það
væri staðreynd, að það gæti ekki fengið nægar
lekjur með því að hagnýta sér þær leiðir, sem
því eru til þess leyfðar. En nú vill svo til, að
það er ineira og minna upplýst af málflytjendum þessa sveitarfélags hér í þinginu, að Siglufjarðarkaupstaður hefur ekki notað þær leiðir,
sem útsvarsl. heimila honum til að afla sér
tekna. Og ef málið liggur þannig fyrir, að þetta
sveitarfélag þverskallast við að framfylgja þeim
1., sem sett hafa verið um þetta, af því að það
hyggi, að það geti haft meira upp með því að
fá aðra lagasetningu, sé ég ekki, að hæstv. Alþ.
geti sætt sig við það. Og ég sé þvi ekki ástæðu
til að breyta gildandi 1. hvað þetta snertir. Það
er opin leið fyrir Siglufjarðarkaupstað til þess
að fá tekjur af öllum þeirn atvinnurekstri, sem
hér er um að ræða, jafnvel þótt hann sé ekki
rekinn ncma einn einasta dag, „enda þótt hann
sé skemmri tíma en 4 vikur“ stendur i 1. Svo á
bærinn að eiga undir högg að sækja um það,
livaða tekjur hann fær af því. Hver á að skapa
honum kjör i þcssu efni? Það er ríkisskattanefnd, og sú n. hefur vald til þess að hækka útsvör gjaldandans i hans heimilissveit til þess
að fullnægja réttmætum kröfum Siglufjarðarkaupstaðar. Þetta vill Siglufjarðarkaupstaður
ekki sætta sig við, honura þykir öryggi sitt ekki
nægilega tryggt með þvi, að ríkisskattan. skeri
úr um þetta, heldur vill liann hafa betra tangarhald á því. Þetta öryggi hefur hv. þm. ekki þótt
nægilegt fyrir Siglufjarðarkaupstað, og ef svo
væri, þá væri það heldur ekki nægilegt öryggi
t'yrir það sveitarfélagið, þar sem gjaldandinn á
heimilissveit, að breyta til eftir till. hv. þm. nú.
Og ef það væri ekki, þá liggur í augum uppi, að
hagur annars hvors væri fyrir borð borinn.
ATKVGR.
Brtt. 175 felld með 15:7 atkv.
Frv. samþ. með 20:3 atkv. og endursent Ed.
Á 34. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.
(A. 174).
Á 37. fundi í Ed., 20. apríl, var frv. tekið til
einnar umr.
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Ingvar Pálmason: Þetta frv., sem fyrir liggur
á þskj. 174, er komið frá hv. Nd., og hefur sú
hv. <1. gert á því eina breyt., um að bæta gr.
framan við frv,, þar sem lagt er til, að aftan
viö 9. gr. I. komi ný málsgr., sem hljóðar, eins
og sjá má í frv., um það, að á meðan vísitala
kauplagsn. sé hærri en 110, miðað við grunnlöluna 100 í jan.—marz 1939, skuli fjárhæðir
þær, sem um getur í 2. og 3. töluL, hækkaðar sem
neinur meðalframfærstukostnaði á skattárinu
samkvæmt visitölu kauplagsn. Þessir liðir í 9.
gr. 1. fjalla um það, hvenær eigi að skipta útsvari inilli hreppa, ]>. e. a. s. hvaða liámark
kaups, sem viðkomandi útsvarsgreiðandi vinnur
sér inn, eigi að miða við, þegar um er að ræða
að skipta útsvarinu milli sveitarfélaganna, ef
það hefur komizt upp fyrir það hámark. Þetta
hámark er í sunium tilfellum 3000 kr., en í öðrum 5000 kr. eftir því, við hvað er unnið. Breyt.
er sem sé um það, að meðan vísitalan er 110 eða
ineira, þá skuli við þá upphæð bætt kauplagsnefndarvísitölunni, t. d. nú 83%, og verður í
fyrrnefnda tilfellinu útkoman 5490 kr. og hinu
hlutfallslega hærri, og eftir þeirri breyt. á frv.,
sem gerð var í Nd., yrði þá fyrst skipt útsvörunum inilli sveitarfélaga, þegar innunnið kaup
þessara manna hefur náð þessu marki og önnur
skilvrði eru fyrir hendi, sem um getur í 1. Ég
fæ ekki betur séð en að þessi breyt. sé mjög
réttmæt, því að úr því að í 1. er ákveðin viss
npphæð kaups, sem miðað ei' við til þess að útsvar komi til skipta, þá virðist mér eðlilegt, að
til greina komi í því sambandi verðlagsvísitalan,
því að annars er það alveg sama sem að færa
niðui' þá kaupliæð, sem fyrir löggjafanum vakti,
þegar I. voru sett.
Eg hef ekki náð til hv. samnm. míns, þess,
sem var ásamt mér í meiri hluta allshn. um
þetta mál við meðferð þess, því að n. klofnaði í
málinu. En hv. 11. landsk. og ég lögðuin til, að
frv. næði fram að ganga. En hv. 2. landsk. er
á móti frv., og þá sennilega eins, þó að þessi
hrtt. komi til greina.
*Frsm. minni hl. (Sigurjón A. Olafsson): Ég
skal Iýsa afstöðu minni til þeirrar breyt., sem
þetta frv. hefur tekið í hv. Nd., sem hv. frsrn.
nieiri hluta allshn. lýsti, að ég sé út af fyrir sig
ekkert við hana að athuga, og gæti ég því greitt
atkv. með frv. liennar vegna, ef ég væri samþ.
því að öðru leyti.
Hins vegar hefur 2. gr. frv., sem er aðalkjarni
þess, ckki tekið neinum breyt. í hv. Nd., og er
þá sýnt, að þingvilji ei' fyrir þessari breyt., sem
með frv. er lagt til, að gerð verði á 1. Ég mun
því samt sem áður ekki ganga með málinu, þó
að þessi breyt. hafi verið gerð á frv., þar sem
ég álít, að hér hafi verið skakkt að farið, cins
og ég áður hef bent á.
En ég vildi gjaman koma fram einni leiðréttingu við þetta frv. Það er svo gert ráð fyrir í
þessu frv., að formaður niðurjöfnunarn. í
Keykjavík skuli kosinn til eins árs í senn. Ég
tel, að það sé ekki heppilegt, að einnig sé hægt
að skipta um formann niðurjöfnunarn. árlega
eins og hina nefndarmennina. Ég hef rætt við
menn úr niðurjöfnunarn. um þetta atriði, og
þeir telja, að það mundi vera til bóta, ef í frv.

væri komið ákvæðum, sem tryggðu, að formaður
þessarar n. sæti a. m. k. út það kjörtimabil.
sem umboð bæjarfulltrúa gildir fyrir. Með því
mundi skapast ineiri festa í störfum þessarar
ii., ef tryggt væri, að formaðurinn gæti verið
svo langan tíma sem oddamaður í n., því að
annars gæti verið möguleiki til að skipta um
alla nefndarmennina í einu. En störf þessarar
n eru svo vandasöm, og það kostar svo mikla
reynslu og kunnugleika að geta leyst þau vel af
hendi, að það er nauðsynlegt, að sá, sem á að
leiða þessa n„ sé ekki þannig scttur, að hægt sé
að taka hann út úr starfinu eftir eitt einasta ár,
Eg lief því leyft mér að bera fram við frv.
skrifl. hrtt. um þetta atriði, sem ég hef þegar
afhcnt hæstv. forseta. Það var mcira fyrir
gleymsku en að það væri af öðrum ástæðum, að
þessi brtt. var ekki látin koma fram í hv. Nd.
Forseti (EArna): Mér hefur boi'izt skrifl. brtt.
frá hv. 2. landsk. (SÁÓ), svo hljóðandi: „Vi'ð
2. gr. A eftir orðunum „og einn þeirra formann
nefndarinnar“ komi: og sé hann kosinn til 4
ára.“ — Brtt. er of seint fram komin og auk
þess skrifl., og verður því að veita tvenn afhrigði frá þingsköpum, ef hún á að komast
hér að.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 217) leyfð
og samþ. með 10 shlj. atkv.
Fjmrh. (Jakob Möller): Ég vildi nú helzt
mælast til þess, að hv. þd. væri ekki að gera
þessa breyt. á frv. nú, sem brtt. liv. 2. landsk.
felur í sér, ekki af því, að ég sé í sjálfu sér mótfallinn því, að formaður niðurjöfnunarn. sé kosinn til 4 ára. Þó er það dálítið andkannalegt,
þegar hinir iiefndarmenn eru ekki kosnir nema
til eins árs í senn, en mætti þó e. t. v. hafa það
fyrirkomulag. En ég geri ráð fyrir, að það megi
trúa bæjarstjórninni fvrir því að sjá, hvað
haganlegast er I þessu efni, og' að hún skipti
ekki um formann þessarar n. frá ári til árs. Þvi
að að sjálfsögðu er bæjarfulltrúum það eins
Ijóst eins og hv. þm., að það muni lienta betur,
að formaðurinn sé sá sami um lengri tíma, og
að því leyti tel ég þessa breyt. óþarfa.
En að fara að gera þessa breyt. á frv. nú, tel
ég ástæðulaust á elleftu stundu, og teldi réttara, að það væri ekki gert.
Ingvar Pálmason: Ég skal ekki dæma um það,
liversu mikið réttlæti felst í þessari brtt. hv.
2. landsk. Það er ekki óscnnilegt, að það sé
betra, að formaður þessarar n. sié ekki kosinn
aðeins til eins árs í senn; þó er það náttúrlega
undir atvikum komið. Það getur verið, ef svo
hittist á, að valinn sé óreyndur maður í þetta
formannsstarf, sem þó hafi skilyrði til að
reynast vel, þá sé heppilegt, að hann sé kosinn
til 4 ára. En hins vegar, ef bæjarstjórnin er svo
heppin að hafa valið góðan formann í fyrsta
skiptið, þá sé ég ekki ástæðu fyrir því að búast
við, að það þurfi að leggja það fyrir bæjarstjórnina, að hún skuli ekki skipta um formanninn.
Svo er formsatriðið í þessu efni. Ég er ekki
búinn að átta mig svo vel á efni þessarar skrifl.
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brtt., aS ég, þó að ég hafi heyrt hana lesna einu
sinni, sé búínn að sannfærast um, að hún ekki
skemmdi form frv., ef hún væri samþ. Það
inundi e. t. v. vera álitið klasturslegt form á
frv., ef brtt. væri samþ. Og þegar ég get ekki
fundið svo brýna ástæðu fyrir iþví, að þessi
efnisbreyt. á frv. komist að, þá get ég ekki fylgt
brtt., þar sem hún mundi e. t. v. líka skemma
form frv.
*Frsm. minni hl. (Sigurjón A. Olafsson): Eg
sé ekki í fljótu bili, að skrifl. brtt. geti ekki
komizt að vegna þess, að hún skemmdi form
frv. (IngP: Hún getur komizt að þess vegna.)
En það er náttúrlega leið, ef hv. 2. þm. S.-M.
vill fá málinu frestað til þess að koma þessu
í hið æskilega form, og væri að mínu áliti æskiiegt, að málinu yrði frestað til-þess.
En hæstv. fjmrh. telur, að í raun og veru geti
bæjarstjórn ráðið þessu. Jú, það er gott og
blessað. En það geta ráðið þvi ýmis öfl innan
bæjarstjórnarinnar, hvort formaður þessarar n.
er lengur eða skemur í starfinu. Hugsanlegt er
nú, að i formannssætið hafi valizt maður, sem
úr því vildi losna og fara í annað, þó að hann
væri búinn að vera aðeins stuttan tíma í starfinu, og það getur alltaf komið fyrir. Þá er það
ckki nema eftir gildandi 1., að skipt sé um
manninn eftir stuttan tíma. En ef það væri
vitað, að kjósa ætti formanninn til 4 ára, þá
eru líkur til þess, að ekki yrði fyrir valinu annar
maður en sá, sem líklegt þætti, að mundi gegna
því þau 4 ár. Og ég tel því að þessu leyti öruggara að hafa ákvæði minnar skrifl. brtt. í I.

ATKVGR.
Brtt. 217 felld með 9:2 atkv.
Frv. sainþ. með 9:2 atkv. og afgr. sem lög frá
Alþingi (A. 220).
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því að skera úr um, hvort sá maður, sem fyrir
réttargerðinni verður, er heilbrigður eða vanl’.eill. En stundum er ekki hægt að ná til hans.
Og vafi getur verið á því, hvort úrskurður hans
á að gilda um slík mál eða annars læknis. Þetta
hefur valdið ringulreið, sem rétt er að fyrirbyggja. Og þegar við þetta bætist það, að á
seinni árum hafa verið leidd í 1. margs konar ákvæði viðvíkjandi heilbrigðislöggjöf, um læknisúrskurði, þá þarf enn að ákveða, hvaða læknar
eigi að framkvæma þessa læknisúrskurði, en um
það er ekkert í ]., hvaða læknar það skuli vera.
Þetta frv. er flutt til þess að bæta úr þeim vanda
og óreiðu, sem á vissan hátt hefur verið i þessu
efni, og það er eðlilegt að setja í 1. ákvæði þessa
frv., af því að þessi störf hafa vaxið, úrskurðir
lækna í ýmsum tilfellum. Menn finna til þess
meira eftir því, sem þessi störf aukast meira,
að það vantar sérstakt úrskurðarvald í þessu
efni. Hér er gert ráð fyrir, að sérstakt læknaráð fari með úrskurðarvaldið í þessum málum.
En af þvi að gert er ráð fyrir, að þetta ráð
verði nokkuð fjölmennt, þá hefur verið svo ákveðið í þessu frv., að læknaráðið geti tilnefnt
tvo menn eða fleiri til þess að úrskurða um
slík mál. Yrðu þá valdir af læknum menn, sem
sérstaklega væru færir um að úrskurða i málum, sem fvrir liggja í hvert skipti.
Ég lief fallizt á, að þetta frv. væri gert að
stjfrv. Ég tel, að það, sem frv. fer fram á, sé til
bóta. Vil ég vekja athygli á því, að í frv. eru
ákvæði, sem takmarka algerlega starfssvið þessa
ráðs, þannig að störf þess eiga að vera algerlega
innan eðlilegs ramma í okkar þjóðfélagi.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 18 slil.j. atkv. og til
allshn. með 18 shlj. atkv.
Á 33. fundi í Nd., 13. aprit, var frv. tekið til
2. umr. (A. 60, n. 149).

4. Læknaráð.
Á 19. fundi í Nd., 16. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um læknaráð (stjfrv., A. 60).
A 20. fundi í Nd., 17. marz, var frv. tekið til
1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Þetta frv., sem
liér liggur fyrir um læknaráð, var fyrir siðasta
reglulegu Alþ. og er þess vegna hv. þm. kunnugt
áður.
Það ber stöðugt meir á því, sem ég veit, að
Iiv. þdm. er ljóst, að það þarf úrskurði lækna
um fjöldamargt. Og þeir, sem fást við réttarrannsóknir, vita, hve oft þarf að leita til lækna
um úrskurði í sambandi við réttarrannsóknir
þeirra. í raun og veru hefur það verið þannig,
að það er ekki ákveðið, hver á að veita slík vottorð. Það hefur að vísu verið sérstakur læknir
fyrir fangahúsið í Reykjavík. Það hefur verið
vitjað til bæjarlæknisins, þegar þurft hefur að
framkvæma réttargerð, þar sem hefur staðið á

Frsm. (Finnur Jónsson): Allshn. hefur haft
mál þetta til meðferðar og hefur litið svo á, að
nokkur bót sé að samþykkt þess. Væri æskilegt,
ef sett yrði á laggirnar sérstök stofnun, þar sem
sérfræðingar gæfu upplýsingar og leiðbeiningar
um þessi mál. N. er á einu máli um að sarnþ.
frv. óbreytt.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. —8. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.
.4 35. fundi í Nd., 15. apríl, var frv. tekið til
3. umr.
Enginn lók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. til Ed.
Á 33. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.
Á 35. fundi í Ed., 17. apríl, var frv. tekið til
1. umr.
Enginn tók til máls.
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ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. mefi 11 shl.j. atkv. og til
allshn. með 10 shlj. atkv.
A 39. fundi i Ed., 22. apríl, var frv. tekið til
2. uinr.
Forseti tók málið af dagskrá.
A 40. fundi í Ed., 24. apríl, var frv. aftur tekið
til 2. uinr. (A. 60, n. 218).
‘Frsm. (Magnús Gislason): Herra forseti! Frv.
þetta er borið fram af rikisstj. og hefur gengið
í gegnum Xd. óhreytt. Frv. gengur í þá átt, að
setja skuli á stofn nýja stofnun, sein kallast
læknaráð. I’að á að vera skipað 9 læknisfróðuin
inönnum undir forsæti landiæknis. Starfssvið
þessa ráðs á að vera þrenns konar. í fyrsta lagi
er því ætlað að láta i té umsagnir um hvers
konar læknisvottorð, sem lögð eru fyrir dómstóla, þó því aðeins, að þeim sé beint þangað
samkvæmt dómsúrskurði, sem þar um hefur
gengið. Þó er sú takmörkun gerð á þessu í 3.
gr., að læknaráð lætur ekki í té umsagnir um
sakhæfi rnanna, nema áður liggi fyrir umsögn
sérfræðings á þvi sviði. Sömuleiðis lætur það
ekki í té umsagnir um dánarmein, nema áður
liggi fyrir álit sérfræðings.
f öðru lagi er ætlazt til, að læknaráð láti stj.
heilbrigðismálanna i té álit sitt um, hvort tiltekin framkoma lækna og annarra manna í þjónustu heilhrigðismálanna er tilhlýðileg eða ekki.
í þriðja lagi er gert ráð fyrir, að heilbrigðismálastjórnin geti borið undir læknaráðið ýmis
mál, sem varða mikilsverðar heilbrigðisframkvæmdir, sérstaklega sóttvarnarráðstafanir, sem
mikil áhvrgð fylgir og mikill vandi er talinn að
taka ákvörðun um.
Fyrsta atriðið tel ég mjög til bóta. I’að het'ur
mjög vantað yfirdómstól í þessu efni, þar sem
hægt væri að fá fullnaðarúrskurð um vafamál,
sem upp koma hæði við dómsmál og sérstaklega
skaðabótamál út af slysum og einnig við opinher mál. Dómarar hafa oft orðið að láta sér
nægja að afla sér vottorða frá þeim, sem ekki
hafa verið sérfræðingar í því sainbandi, og það,
sem verra er, að fyrir hefur komið, að fyrir
dómstólana liafa verið lögð vottorð frá læknum, sem ekki hafa verið á sama máli. Til þess
að taka af tvímæli í þessu efni, er dómara heirnilt samkv. þessu frv., ef að 1. verður, að skjóta
slikuin vottorðum til læknaráðs til álita og umsagnar, og mundi þá að sjálfsögðu vera álit þess,
sem lag't yrði til grundvallar í málinu, vegna
þess að þetta ráð ætti að geta gefið fullkomnari
upplýsingar um þessi mál en óbreyttir Iæknar.
Viðvíkjandi því að láta í té álit sitt um ávirðingar þeirra manna, sem eru í þjónustu heilhrigðismálanna, þá er það atriði, sem að sjálfsögðu hefur heyrt undir landlækni. Má vera, að
ekki sé mjög mikil þörf á breyt. i þvi efni, en
]>ó virðist ekki vera nerna til bóta, að heilbrigðisstj. geti i vissum tilfellum skotið slikum
málum til læknaráðs og fengið álit þess þar um.
I.oks eru það sóttvarnarráðstafanirnar. I>að
getur oltið á mjög miklu, hvernig tekst að gera
ráðstafanir, sem skyndilega þarf að gera, ef
næmar sóttir koma upp eða geisa í nágranna-

64

löndunum og öðrum þeim löndum, sem við höfum miklar samgöngur við. Það hefur verið á
valdi landlæknis, hvaða ráðstafanir væru gerðar
í slíkum efnum. Hér er mál, sem getur haft svo
víðtækar afleiðingar, að aldrei er of vel til þess
vandað, hvernig brugðizt er við sliku. Það er
því til bóta, að heilbrigðisstj. skuli 1. samkvæmt
hafa slíkt ráð til að ráðgast við og fá álit þess
um, hvernig slíkar ráðstafanir skuli upp teknar
og framkvæmdar.
Gert er ráð fyrir, að slík stofnun fái einhverja
þóknun fyrir starf sitt, og verður ríkissjóður
sjálfsagt fyrir einhverjum útgjöldum í sambandi við það, en ætla má, að þau séu ekki svo
mikil, að á nokkurn hátt sé horfaiidi í það,
samanborið við þá kosti, sem það ætti að hafa i
för með sér, að þessi nýskipun vrði tekin upn.
X. hefur farið yfir þetta frv. og ekki fundið,
að hún mundi geta breytt því til batnaðar.
Leggur hún því til, að frv. verði samþ. óbreytt.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 8 shlj. atkv.
2. —8. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.
Á 41. fundi í Ed., 27. april, var frv. tekið til
3. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 266).

5. Skemmtanaskattur.
Á 5. fundi í Xd., 25. febr., var útbýtt:
Frv. til 1. um heimild fyrir rikisstjórnina til
að innheimta skemmtanaskatt með viðauka árið
1942 (stjfrv., A. 13).
Á 6. fundi í Xd., 26. febr., var frv. tekið til
1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. ■—
Afbrigði levfð og sarnþ. með 17 shlj. atkv.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Vegna þess að
síðasta þingi láðist að framlengja þau ákvæði,
sem hér ræðir um, þótti ríkisstjórninni nauðsyn að gera það með bráðabirgðalögum, og virtist henni einsætt, að það mundi vera jafnt vilji
Alþingis sem hennar.
Eg óska þess, að málinu verði vísað til 2. umr.
og nefndar.
*Isleifur Högnason: Vegna þess að hér er
kominn fyrir þingið til samþykktar heill bunki
af bráðabirgðalögum og flest sett rétt áður en
það kom saman, vildi ég mega spyrja nánar um
nauðsyn þessa frv. Er fjárhagur hins opinbera
svo slæmur í raun og veru, að ekki mætti bíða
Alþingis að ákveða þetta? Sé svo ekki, hlýtur
þessi lagasetning hálfum mánuði fvrir þing að
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vera eitl af því, seni stjórnin gerir tii að storka
þinginu og traðka á virðingu þess og rétti.
*Fjmrh. (Jakob Mölier): Það er einber misskiiningur hjá hv. 4. landsk., að þetta komi ríkisfjárhagnum við, því að tekjur af skemmtanaskatti renna nú til þjóðleikhúss, eins og í öndverðu var lögleitt. Einmitt af því, að síðasta
þing afréð að framlengja ekki bráðabirgðaákvæðin um, að féð rynni til ríkisins, og þetta
liætti um leið að vera mál fjármálaráðuneytis,
en þjóðleikhúsið Iiggur undir ráðuneyti dómsmála og kennslumála, láðist að framiengja ákvæðin um viðauka við skattinn, þau féllu svona
ofan í milli við flutninginn.
Engin hrcyting varð á aðgöngueyri skemmtana við þetta, og þar sem skatturinn var þannig
þegar innhcimtur, var spurningin ekki um annað en það, hvort þjóðleikhúsið fengi viðauk■nn eða iáta hann renna i vasa hióeigendanna
og annarra, er skemmtanaaðganginn setdu. Var
það einkum áhugamál hv. 4. landsk.?
*ísleifur Högnason: Það kom fram, sem mig
varði, að skatturinn hélzt og enga nauðsyn hafði
borið til þessara bráðabirgðalaga, nema þá að
traðka á þingræðinu, og það er það, sem við getum ekki þolað mótmælalaust, þingmenn utan
af landi. Má vera, að stjórnin eigi hægari heimatökin við þm. hér í Reykjavik. Auðveldari og
hetri en bráðabirgðalögin hefði sú leið átt að
vera að ná samkomulagi um greiðslu skattaukans við þá, sem búnir voru að innheimta hann,
ekki sízt þar sem einn helzti bíóeigandinn er
þm. i stuðningsflokki stjórnarinnar.
*Fjmrh. (Jakob Möller): I’etta cr enn hraparlegri misskilningur hjá þm., því að það er aigerlega á þingsins valdi, hvort skattaukinn er
hirtur eða verður gefinn þeim, sem að þessum
einkarekstri standa. Það er líka misskilningur,
að samkoinulagsieiðin hefði verið fær. Bíóin eru
aðeins ein tegund þeirra fyrirtækja, sem um er
að ræða, og þm. sá, sem hv. 4. landsk. veik að,
er aðeins meðeigandi í einu þeirra. Auðvitað
þurfti löggjöf, og nú er það Alþingis að ákveða
hana.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og til
fjhn. með 18 shlj. atkv.
A 22. fundi i Nd., 19. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 13, n. 63).
*Frsm. (Stefán Stefánsson): Herra forseti I
Samkvæmt nál. á þskj. 63 hefur fjhn. þessarar
d. lagt til, að frv. þetta verði samþ., þó með
nokkrum breyt. Einn nm, hv. þm. Seyðf., hefur
skrifað undir nál. með fyrirvara, og mun að
sjálfsögðu gera grein fyrir ástæðunni til þess
fyrirvara.
Við leggjum það til í brtt. í nál., að í stað
þess, að heimiit sé að innheimta skemmtanaskattinn af kvikmyndasýningum með 80% álagi,
verði heimilt að innheimta hann með 200%
álagi, og að í staðinn fyrir, að eftir frv. á að
vera heimilt að innheimta þennan skatt árið
Alþt. 1912. B. (59. löggjafarþing).

1942, skuii það heimilt árin 1942 og 1943. Við
gerum ráð fyrir, að ekki komi til þess, að haldið
verði haustþing í haust, og þá mætti búast við,
að ef ætti að framlengja skemmtanaskattinn
fyrir árið 1943, þá yrði að gefa út bráðabirgðal.,
ef sú framlenging verður ekki gerð á þessu
þingi, og höfum við því iagt þetta til nú.
Skemmtanaskatturinn er fyrst iagður á með
I. nr. 40 frá 1923. Þessum 1. var breytt árið 1927
með I. nr. 56 það ár. Síðan voru gerðar breyt. á
þessum 1. 1933. Þá var 80% álagið á skemmtanaskattinu af kvikmyndahúsum heimilað og 20%
álag á aðrar skemmtanir, sem hefur verið innlieimt frá 1933. Með bráðabirgðabreyt. á 1. sama
ár var heimilað, að skattur þessi, sem ætlaður
var til þcss upphaflega að koma upp þjóðleikliúsi, rynni allur í ríkissjóð, og var þjóðleikhúsið þannig svipt tekjum af þessum skatti öll
árin frá 1934 til 1941, sem alls nema um 1%
milljón kr. Fram til ársins 1941, eða í 7 ár, er
skattur þessi að upphæð alls kr. 1094360.52, en
síðasta árið, 1941, mun hann hafa numið um
350 þús. kr., þannig að þetta er sanianlagt um
1% millj. kr.
Það má varla teljast vansalaust að láta þjóðieikhúsið standa lengi hálfgert, sérstaklega úr
þessu, og ber að kippa því í lag við fyrstu
hentugleika. Nú viljum við flm. brtt. þeirra, sem
cru í nál., bæta leikhússjóði þann tekjumissi,
sem hann hefur orðið að sæta og ég gat um,
með þessum tekjuauka, sem við leggjum hér
til, að leikhúsið verði iátið fá, sem mun geta
aukið tekjurnar fyrir leikhúsið um 100 til 200
þús. kr. á ári. Kvikmyndahúsin í Reykjavik
munu hafa borgað á árinu 1941 í skemmtanaskatt kr. 220731.70, en samkv. 1. um Iestrarfélog
og kennslukvikmyndir ganga 15% af þessum
skatti í þann sjóð, þannig að kvikmyndahúsin
liafa borgað að frádreginni þeirri upphæð kr.
191940.61.
Eg get ekki gert mér grein fyrir, hvað það
mundi kosta að fullgera þjóðleikhúsið, en ég
geri mér í hugarlund, að það mundi verða um
2 millj. kr. Og ef þessi brtt. verður samþ. og
miðað er við sama eða meiri skemmtanaskatt
á þessu og næstu árum, eins og hann var síðasta
ár, má vænta þess, að á 4 árum náist inn með
þessum skatti nógar tekjur til þess að fullgera
þjóðleikhúsið.
Þessi 1. um skemmtanaskatt og þjóðleikhús
tru eingöngu miðuð við þjóðleikhúsbyggingu í
Reykjavík. En þennan skatt greiða allir bæir á
Iandinu, sem hafa yfir 1500 íbúa, svo að það
sýnist ekki úr vegi að breyta þessum 1. þannig,
að þegar nægar tekjur séu komnar inn með
þessum skatti til þess að fullgera þjóðleikhús í
Reykjavík, þá eigi skatturinn að halda áfram
til þess að byggja fyrir hann leikhús í þeim
kaupstöðum landsins, sem leggja og hafa lagt
drjúgan skerf til þjóðleikhússins.
Ég sé ekki ástæðu til að hafa fleiri orð um
þetta, en vænti þess, að hv. þdm. geti samþ.
þessa brtt. okkar fjhnm., sem beinlinis miðar
og styður að því, að meira fé safnist í þjóðleikhússjóðinn, og flýtir þannig fyrir endanlegri byggingu þjóðleikhússins, og munu allir
þm. vera sammála um, að okkur beri skylda
til að stuðla að því, að svo megi verða.
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*Haraldur Guðmundsson: Ég hcf skrifað undir
þetta nál. með fyrirvara. Ég hefði kosið, að gerð
hefði verið ein breyt. á þessu frv., en það náðist
ekki samkomulag um hana, sem sé, að undanþága 1. gr. yrði færð nokkuð út og látin einnig
ná til skemmtana, sem félög halda til tekjuöflunar fyrir menningarstarfsemi. Áskil ég mér rétt
til að konta við síðari umr. með brtt. um það
efni, ef mér virðist það liklegt til árangurs.
Ég er hinum nni. sanimála um, að rétt sé að
láta þessa heimild ná leiigra en til næstu áramóta, því að óheppilegt er að þurfa að gefa út
bráðabirgðal. til þess að framlengja þessi lagaákvæði, en gera verður ráð fyrir, að ekkert
haustþing verði. Ég hefði talið nægilegt, að þau
hefðu verið látin gilda til 1. júní, en tel það þó
e.kki skipta miklu máli.
Að því er snertir brtt. um, að í staðinn fyrir
80% verði skemmtanaskattur af kvikmyndasýningum innheimtur með 200% viðauka, þá hef ég
ásamt öðrum þin. borið fram frv. um sérstakan
skatt á kvikmyndasýningar. Ég tel gerlegt nú
að hækka þennan skatt vegna hinnar gífurlegu
aðsóknar, sem nú er að kvikmyndahúsunum, en
ég tel, að slíkir „ástandspeningar" eigi fyrst og
fremst að ganga til þess að vinna á móti dýrtíðinni. Ég get því ekki greitt till. atkv., fyrr
en ég veit, livcrnig tekið verður undir frv. það,
sem ég á hér á þingi um þetta efni.
Annars vil ég kasta því fram, að mér finnst
full ástæða fyrir Alþ. til að athuga, livort ekki
st ástæða til að tryggja með löggjöf, að sú sérstaða, sem tveir menn eða félög hafa nú í
Reykjavik til fjáröflunar með kvikmyndahúsorekstri, verði ekki lengur látin haldast. Það ma
segja, að nær væri, að bæjarstjórn tæki þetta tii
athugunar, en ég álit, að rétt sé að athuga, áður
en þelta frv. er afgr., hvort rekstur kvikmyndaíiúsa eigi ekki að vera á hendi þess opinbera,
annaðhvort þannig, að bærinn liefði hann, eða
þá, ef bærinn kynni að óska þess, að ríkissjóðor
tæki hann að sér.
*Sigurður E. Hlíðar: Herra forseti! Mig langar
tii að gera eina fyrirspurn í sambandi við þetta
frv. og þær brtt., sem n. hefur gert við það.
Ég sé, að n. vill hækka þetta álag verulcga.
Mér þykir þetta nokkuð stórt stökk, og það er
vitanlegt, að þessi hækkun lendir á fólkinu, sem
sækir kvikmyndahúsin, og mun aðgangseyririnn
þá um það bil þrefaldast. Gert er ráð fyrir, að
þetta skuli standa árin 1942 og 1943. Bendir það
til þess, að n. geri ráð fyrir, að þctta óeðlilega
ástand muni ríkja svona langan tíma, en ég
vona, að það verði ekki svo lengi. Ég tel ekki
eftir erlenda hernum að borga þetta, en mér er
sárara um innlenda borgara, ef þeir eiga að
borga þrefalt hærra gjald cn áður. Ég vil þá
spyrja, hvort allar kvikmyndasýningai- eigi að
sæta þessum álögum. Bæði í þingsölunum og
annars staðar er lagt mikið upp úr kennslukvikmyndnm. hað er eins og allir hafi gleymt, að
þetta merkilega tæki er notað í þágu kennslunnar. Við höfum séð kennslukvikmyudir, bæði
læknislegar og heilbrigðilegar, og mér þætti
óeðlilegt, et' ætti að tolla þær með 200%. Ég vii
þvi spyrja, hvort þessar sýningar mættu ekki
koma í undantekningu.

Pétur Ottesen: Ég vil aðeins skjóta þvi fram
i sambandi við þá miklu hækkun, sem hér er
lagt til að gera á skatti á ákveðnar skemmtanir,
hvort ekki væri ástæða til, jafnframt því, sem
það væri gert, að endurskoða þcssa löggjöf aö
öðru leyti. Það horfir dálítið sérstaklega við
með þennan skatt, þar sem hér er lagt til aö
leggja skattinn á í öllum kaupstöðum víðs vegar
um land, sem hafa 1500 íbúa eða fleiri, og verja
því fé til ákveðinna framkvæmda á einum stað
á landinu, sem sé þjóðleikhússins í Reykjavík,
og nú er lagt til, að þessi skattur verði svo
gífurlega hár sem gert er ráð fyrir í þessu frv.
og brtt. Mér virðist þetta gefa fullkomlega tilefni til, að 1. séu tekin og athuguð að öðru leyti,
um leið og gengið er frá þessum breyt., svo
mikil hækkun sem þar er lögð til. Segja má,
að gott sé að koina upp myndarlegu þjóðleikhúsi og það sé að vissu leyti landsmál og sá
nienningarauki, seni að því er, geti haft þýðingu
fyrir leikmenntina á landinu yfirleitt, en þó er
það vitanlegt, að það er víðar en í Reykjavík,
sem nienn em með leiksýningar og annað slíkt.
Það er því fullkomin ástæða til að athuga, hvort
þeir staðir, seni greiða þetta gjald, eigi ekki að
fá eitthvað af því, til þess að greiða götu leikmeniitarinnar, þar sem hún er rekin, sein mun
vera alls staður í kaupstöðum, þar sem íbúar
eru yfir 1500.
Ég vildi aðeins hreyfa þessu, hvort n. vildi
ekki laka þetta til athugunar fyrir 3. umr. málsins. Mér virðist þessi mikla liækkun gefa fullkomlega tilefni lil þess, að 1. vrðu líka að þessu
leyti endurskoðuð.

•;Garðar Þorsteinsson: Ég skal ekki lengja
þessar unir., en af því, að ég er kunnugur þessum niálutn, tel ég rétt að segja hér nokkur orð.
Eg vil fyrst svara hv. þm. Seyðf., þegar hann
var að' tala uin, hvort hér ætti að vera bæjarrekstur eða einstaklingsrekstur á kvikmyndaliúsuin. Eg hef ekkert við það að athuga, þó að
hann láti þá skoðun í ljós, að kvikmyndahúsin
tigi að vera reltin af riki eða bæjuin. Þeir, sem
aðhyllast bæja- eða ríkisrekstur, vilja sjálfsagt
fylgja þeirri stefnu sinni frani sem víðast. Það
er skoðun mín, að það eigi ekki að vera, en
hans, að það eigi að vera, og um þetta má endalaust deila, eins og alltaf má deila um, hvort atvinnurekstur eigi að vera í höndum einstaklinga
og félaga eða ríkis og bæja, en ég hygg, að það
kvikinyndahús, scm rekið hefur verið af bænum
á lsafirði. — (FJ: Það er ekki rekið af bænum.l
Eg hef haldið, að svo væri. Hvers vegna hafa
þeir ekki gert það? (SK: Það var bæjarrekstur,
en hann bar sig ekki.i Ef þessir menn vilja
endilega, að bæirnir reki kvikmyndaliúsin, þá
áttu þeir að byrja þar, sem þeir höfðu aðstöðu
til þess. Ég hygg, að það stafi þá af því, að
annaðhvort hafi þeir ekki talið rétt, að bærinn
ræki það, eða þá að flokkurinn, sem á þetta hús,
þar sem kvikmyndasýningarnar eru, hagnast á
því, en ber þá ininni umhyggju fyrir bænum en
liann vill vera láta.
Eg veit ekki heldur betur en að Alþfl. vildi
fyrir nokkrum árum kaupa (iamla Bíó, svo að
liann hefur þá viljað komast i þá aðstöðu, sem
hv. þm. Seyðf. segir, að tveir menn eða félög
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hér í'bænum hafi, en hann vill nú, að sé tekin
af þeim. Annars vil ég benda á, að það eru
fleiri en þessi tvö félög, sem hafa þessi sérréttindi, en það er ekki þessum tveimur félögum að kenna, þó að ekki hafi verið rekin fleiri
kvikmyndahús. Hv. þm. veit, að þjóðleikhúsið
hefur, frá því að 1. um það voru sett, haft rétt
til kvikmyndasýninga, og háskólinn liefur hann
einnig nú og er í þann veginn að bvrja þennan
kvikmyndarekstur.
Það vita allir, að síðan brezka setuliðið koni.
hefur aðsókn að kvikmyndahúsunum aukizt gífurlega, en ég hygg. að fyrir þremur árum hafi
kvikmyndahúsin hér verið fullkoinlega nógu
rúm fyrir þennan hæ. Ég hygg, að í bæjum á
Xorðurlöndum muni siður en s\o vera t’ærri áhorfendur miðað við sýnin.garsæti, sem sést af
því, að fram til þess, að setuliðið kom, var ekki
nema ein kvikmvndasýning á dag, sem sýnir,
að aðsóknin var ekki það mikil, að gera mætti
ráð fyrir, að fleiri kvikmvndahús gætu starfað
í bænum.
lig skal þá víkja með nokkrum orðum að
þessu frv., sem er staðfesting á bráðabirgal.,
sem gefin voru út. Eins og hv. þm. er kunnugt,
eru 1. frá 1927 um skemmtanaskatt heimildarl.,
þannig að fjmrh. er heimilt að innheimía
skemmtanaskatt af kvikmyndasýningum með
80% viðbót, og þessa heimild hefur rikisstj.
notað. Heimildin féll úr gildi 31. des. 1941, en
bráðabirgðal. voru ekki gefin út fyrr en 1. febr.
þ. á., svo að þarna er dauður punktur, þar sem
engin 1. eru um þessa viðbótarinnheimtu. Nú
er mér ekki kunnugt, að hæstv. fjmrh. hafi gefið
hlutaðeigendum neina tilkynningu með bréfi
eða í Lögbirtingablaðinu um, að þessi heimild
vrði notuð. Hins vegar er í þessum bráðabirgðal
og i frv. sjálfu sagt, að skemmtanaskatt samkv.
I. frá 1927 skuli á árinu 1942 heimilt að innheimta með álagi o. s. frv. Nú veit ég ekki, hvort
er meining hæstv. stj. eða n., að þessi heimild
eigi að gilda aftur fyrir sig, þannig að ef frv.
er samþ. i marz eða april og 1. koma þá út, að
heimilt sé að innheimta skemmtanaskattinn með
200% álagi og hæstv. stj. vill nota þessa heimild, þá eigi að innheimta þennan skatt frá 1.
jan. þ. á. Eins og frv. er orðað virðist, að 1. eigi
að gilda allt árið, en mér finnst ekki koma til
greina, að hægt sé að leggja skatt á tekjur, sem
fengnar eru, áður en 1. eru samþ. Ég vil þvi
spyrja, við hvað sé hér átt. Ég vil einnig spyrja
hæstv. fjmrh., hvort hann hugsi sér að nota
þessa heimild til þess ýtrasta og innheimta
þennan skatt mcð 80 eða 200% álagi.
Ég get ekki fallizt á þá ástæðu, sem hv. frsm.
færði fram fyrir þessari miklu hækkun á skattinum. Ég hygg, að það sé sönnu nær, að hugsanagangur þeirra þm., sem eru i n., hafi verið
sá, að kvikmyndahúsin hefðu nú mikla aðsókn
og græddu það mikið, að þau væru ekki of góð
til að borga þessi 200%. En í staðinn fyrir að
segja sannleikann eins og hann er, segja þeir,
að þetta stafi af umhyggju fyrir þjóðleikhúsinu.
Ég vil segja, að ef þjóðleikhúsið á að fá bættan
þann tekjumissi, sem það hefur orðið fyrir vi'ð
það, að skatturinn hefur ekki undanfarin ár
gengið til þess, heldur ríkissjóðs, þá á sá aðili,
sem hefur notið þessara peninga, að bæta þenn-

an tekjumissi. Fyrst ríkissjóður hefur fengið að
undanförnu þessa peninga, sem þjóðleikhúsið
átti að fá, þá er ekki rétt að ætla að bæta þjóðleikhúsinu tekjumissinn með því að hækka nú
skemmtanaskattinn svona gífurlega, því að hv.
n. hlýtur að vera það alveg ljóst, að þessi
hækkun lendir ekki nema að litlu leyti á kvikmyndahúsunum sem slíkum, heldur á þeim, sem
\ ið þau skipta, því að verð aðgöngumiða mun
að sjálfsögðu hækka, og' leyfi ég mér þar að
henda á, hvað hefur orðið áður fyrr, þegar
skatturiun hefur verið hækkaður. Þá hefur verð
miðanna hækkað.
Það má ef til vill segja, að kvikmyndahús séu
óþörf. en þetta er þó sú skemmtun, sem mun
vera vinsælust og mest sótt af almenningi, og
ég hygg, að hann vilji ekki án þeirra vera. Þá
er á það að lita, að kvikmyndahúsin verða þrjú,
en ekki tvö, og fjögur, þegar þjóðleikhúsið kemur. Eg veit ekki, hvort háskólinn á að greiða
skatt, en ekkert réttlæti virðist vera í, að hann
borgi ekki sk'att eins og hver annar bíóeigandi.
Eg hvgg, að hv. frsm. hafi ekki farið rétt með,
þegar hann sagði, að skattur af kvikmyndasýninguni hefði ekki verið nema 220 þús. kr. tvö
síðastliðin ár. Ég veit ekki, hvaðan hann hefur
þær upplýsingar, en ég hvgg, að það sé iniklu
meira. Vera kann, að skatturinn sé ekki meiri
af bíóunum hér í Reykjavík, en það eru til fleiri
kvikinyndahús, og þau borga líka skatt.
Pað er rétt, að kvikmyndahúsin í Reykjavík
hat'a haft geysilega aðsókn og hafa að sjálfsögðu
grætt peninga. En þau greiða eins og aðrir skatt
og útsvar og enn fremur skemintanaskatt, sætagjald o. s. frv. Ég vil enn fremur benda á, að
það er ómögulegt, bæði fyrir Alþ. og einstaka
þm., að miða þennan rekstur eða aniian við það
óvanalega ástand, sem nú er. Það þarf ekki að
lita nema tvö ár aftur í tímann til þess að sannfærast um það. Þá var ein sýning á dag og kvikmyndahúsin sjaldan full, og þegar setuliðið fer
aftur, mun sækja í gamla horfið og aðsóknin
minnka stórlega. Að visu má gera ráð fyrir, að
bæjarbúum hafi þá fjölgað, en hins vegar er á
það að líta, að þá verða kvikmvndahúsin orðin
fleiri.
Þá er einnig á það að líta, að nú fær enginn
amerískur hermaður að fara inn í bíóin hér í
bæ, og er ætíð lögregluvörður við dyrnar til
þess að gæta að því. Nú skilst mér, að brezku
hermennirnir eigi að fara héðan úr bænum, og
munu þá ekki aðrir sækja bíóin en íslendingar
og erlendir sjóliðar, sem hingað koma.
Ég vil líka benda á, að amerisku hernaðaryfirvöldin eru í þann veginn að reisa kvikmyndahús víðs vegar um land. Ég veit ekki,
hvað mörg eru í nágrenni Reykjavíkur. Ég vil
lika upplýsa, að það er skylda filmleigufélaganna í Ameríku að senda filmurnar til hernaðarslöðvanna úti um hcim, strax og þær koma á
markaðinn, þannig að kvikmyndafélögin í Ameríku, sem við skiptum við, eru skyldug til að
senda myndirnar undir eins til íslands eins og
annarra landa, þar sem amerískar herstöðvar
eru, svo að nærri því hver mynd, sem kemur til
íslenzku kvikmyndahúsanna síðar, hefur áður
verið sýnd hér fyrir ameríska herinn. Ég hef
gert tilraun með nýjar og góðar myndir að fá
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þær sýndar hér um leið, en ]>að hefur alJs ekl;i
fengizt, svo að mönnum má þá vera það Ijóst,
að jafnvel þótt amerísku hermönnunum yrði
siðar leyft að sækja íslenzku kvikmyndahúsin,
þá munu þeir vera búnir að sjá flestar myndirnar, þegar við fáum þær, þar sem þær verða
þá kannske ársgamlar og hafa verið sýndar hér
áður fvrir hermennina. Þess vegna er alveg Ijóst,
að aðsókn að kvikmyndahúsunum hlýtur að
minnka við þetta. Eg vil þess vegna aðeins
iKuda á, að það er ekki Iiægt að gera ráð fyrir
rekstri kvikmyndahúsanna á þann hátt á næstu
árum eins og hann nú er og hefur verið um
skeið. Ef gert væri ráð fvrir því, værí það eins
og að gera ráð fvrir, að hér g&‘ti aldrei komið
atvinnuleysi aftur, af því að nú hafa allir nóg
að gera. Og þó að kvikmyndahúsin hér 1 Reykjavik gætu borgað þetta 200% álag með því að
hækka inngangseyrinn, þá gildir ekki það sama
um önnur kvikmyndahús hér á landi, þar sem
dýrara er að reka þau, t. d. á ísafirði, í Hafnarfirði, KefJavík, Akranesi, Borgarnesi, Seyðisfirði
og Xorðfirði. Iívcrnig eiga þessi kvikmyndahús
að geta þolað, að skemmtanaskatturinn sé hækkað'ur upp í það, að haun sé innheimtur ineð
200% álagi? Mér hef'ði fundizt sanngjarnara, að
þessi hækkun hefði verið sett með bráðabirgðuákvæði og næði eingöngu til kvikmyndahúsanna
í Reykjavík, þvi að ég veit, að sum kvikmyndahús úti á landi hafa nauinast borið sig. Og ég
veit lika, að þorpsbúar á ýmsum stöðum vilja.
að kvikmyndahús séu starfrækt hjá sér, vegna
þess að þar er kannske ekki um aðrar skemintanir að ræða. En verði skatturinn hækkaður,
þannig að hann nái til allra kvikmvndahús.i
jafnt, má búast við, að ibúar þessara þorna
hætti við að revna að hafa kvikmyndahús hjá
sér, vegna þess að þeir væru þess ekki umkomnir að bera þennan skaít á kvikmyndasýningarnar. Eg vil skjóta því til hv. þm., hvort
þeim finnist ekki ráðlegt að láta þessa skatthækkun ná aðeins til kvikmvndahúsanna hér í
hænum og vera aðeins til bráðabirgða.
Vil ég svo Ijúka máli mínu með því að óska
eftir upplýsingum um þetta Ivennt: í fyrsta
lagi, hvort rikisstjórnin skilur þetta frv. þannig.
að það eigi að verka aftur fyrir sig, ef að 1.
xei’ður, og í öðru lagi, hvort hæstv. fjmrh.
hugsar sér að nota heimild þessara 1. þannig, að
skemmtanaskatturinn verði innheimtur með
þessu 200% álagi skilyrðislaust.
*Fjmrh. (Jakob Möller): Petta mál heyrir
raunverulega undir dóms- og kirkjumálaráðuneytið, eins og sjá má af frv., og ég stend nú
ekki upp fyrir þann ráðh. En þar sem fjármáíaráðuneytið hefur haft þetta mál til meðferðar
að undanförnu, þá má segja, að það sé eðlilegt,
að ég hafi eitthvert orð í að Ieggja um þetta mál.
Vm það, hvernig ríkisstjórnin hugsi sér að
framkvæma þcssi b, skilst inér það vera augIjóst af frv. eins og það liggur fyrir, að skemmtanaskatturinn verði innheimtur með 80% álaginu allt árið 1942. betta kann kannskc að þykja
dálitið hæpið, vegna þess að heimildin féll niður
frá 1. janúar til 4. febrúar þetta ár. En það er
vitað, að kvikmyndahúsin héldu áfram að innheimta skemmtanaskattinn með 80% álaginu, þ.

e. a. s. hafa aðgangseyrinn það háan sem sVaraði
l)\í. Pess vegna er það talið réttmætt að innheimta skeminta naskattinn fyrir þetta tímabil,
sem ég gat um, með 80% álaginu, af því að kvikinvndahúsin hafa gert það á þennan hátt. Oðru
máli gegnir um það, ef Aiþ. ákveður að hækka
skattviðaukann upp í 200%, hvort fært þvkir
að innheimta skattinn frá nýári með 200% álaginu. Ég býst ekkí við, að það verði gert og hann
verði ekki innheimtur með því álagi nema frá
þeim tíma, er hráðahirgðal. voru sett og kvikmyndahúsin fengu tilkynningu um það, að sá
skattur væri genginn í gildi og heimild 1. til
innheimtu á honuin yrði notuð. Annað held ég
ekki, að sé ástæða fyrir ríkisstjórnina að lcggja
orð í belg um þetta.
bað skal játað, að 200% skattviðauki hljóinar
náttúrlega ákaflega illa 1 evrum manna, sem
þurfa að borga hann. En þegar þess er gætt. að
grundvallarskatturinn er ekki nema 10%, þýðir
þetta. að allur skatturinn vcrður 30% hækkun
á aðgangseyri að kvikmyndum. Pað má sjálfsagt segja, að það sé nokkuð hár skattur, og ég
skal ekki neita því. Eu það er iuál hv. þd. að
ákveða uni það, hvort hún vill leggja samþykki
sitt á það, að skatturinn verði hækkaður eins
og hér er farið fram á.
*Frsm. (Stefán Stefánsson): Hv. 7. landsk.
þm. vildi draga í efa, að þær hvatir, sem fjhn.
hefði gengið til að mæla með þessari skatthækkun, hefðu verið góðar, og hann sagði, að
]>að væri ekki af umhyggju fyrir þjóðleikhúsinu.
heldur hefðum viö lagt þetta til til þess að ná
okkur niðri á kvikinyndahúsunum hér i Rcykjavík. Eg vona samt, að þessi hv. þm. sannfærist
um ])að, að ef n. hefði verið þess hugar virkilega að hefna sín á einhvern hátt á þessum kvikmyndahúsum hér í Reykjavík, sem ég veit ekki
til að ástæ'ða sé til að gera, þá hefði hún farið
aðrar leiðir til þess heldur en hér er lagt til, p\ í
að þessi hækkun kemur öll niður á leikhúsgestum, en ekki á nokkurn hátt niður á kvikinyndabúsunum sjálfum. En ég vil geta þess fvrir
hönd n., að þessi hækkun skattviðaukans upp í
200% er miÖuð við gildistöku 1., en ekki árshyrjun.
Hv. ]mi. Ak., hv. 7. landsk. og hv. þm. Borgf.
gera mikið úr þessari óttalegu hækkun á aðgöngumiðunum. En þessi hækkun er ekki eins
óttaleg eða hættuleg eins og inenn vilja vera
láta. Almennir aðgönguiniðar munu kosta nú
kr. 2.25 hér í Bevkjavík. ()g su skattha'kkun,
sem yrði eftir frv., er 25 aurar á hvern miða.
betta álit ég ekki óttalega hækkun. (PO: Ég var
ekki að andinæla hækkuiiinni út af fyrir sig.)
I>essi kvikmvndahús eru sótt að alhniklu levti
af erlenda setuliðinu, sem dvelur hér á landi, og
finnst mér ekki ástæða til að vera með neina
sérstaka hlifni við það um að greiða þennan
skatt.
I sambandi við það. sem kv. þm. Ak. spurðist
fyrii’ um, hvort þetla ælti einnig að taka til
skattsins, sem á að renna til kennslukvikinynda,
þá er það að segja, að eftir orðanna hljóðan á
þetta að ná til þeirra. En ég veit ekki til, að
kennslukvikmyndir hafi verið sýndar hér á
landi. En þó svo væri, mætti koma þeim undir
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3. gr. 1., scm ákveður, að skcmmtanir, bar scm
haldnir cru fræðandi fyrirlestrar, skuli vcra
undanþegnar skcmmtanaskatti. Eg býst við, að
ráðuncvtinu sc fært að koma kennslukvikmvndum þar undir, því að fræðandi fyrirlestrar
munu vcra haldnir í sambandi við þær myndir.
Eg gat um það áðan, að cg teldi ekki ólíklcgt,
að þcssum 1. um skemmtanaskatt og þjóðlcikhús yrði brcytt, þannig að þegar lokið er að
fullnægja þcirri skvldu, scm á Alþ. hvílir um
að skilja sómasainlcga við þjóðlcikhúsmálið með
byggingu þjóðlcikhússins, þá yrði haldið áfram
að innheimta skemmtanaskattinn, scm yrði þá
látinn renna til annarra kaupstaða á landinu til
þcss að styrkja þá til að koma upp lcikhúsum
hjá scr, því að allir þeir kaupstaðir á landinu,
scm hafa yfir 1500 íbúa, hafa vcrið og cru látnir
grciða þcnnan skatt til þjóðleikhússins, cða scm
ætlaður var til þcss. ()g hv. þm. Borgf. var að
ra?ða um, hvort n. vildi ckki fyrir 3. umr. gcra
brtt. viö frv. í þcssa átt. Ég skal færa þctta í
tal við n. En mér finnst ckki þurfa að flýta sér
að því að sctja 1. um þctta atriði málsins, vcgna
þcss að fvrirhugað cr, að skatturinn rcnni allur
næstu a. m. k. 3 til 4 árin til þjóðleikhússins hcr
í Rcykjavík. Og að skatturinn rcnni cftir þann
tima til byggingar lcikhúsa utan Reykjavíkur
cr því framtíðarmál, cn ckki aðkallandi til
ákvörðunar á Jjcssum tíma. Ég skal þó gcra nvtt
til þcss, að n. taki þctta til athugunar. Og cinnig
mun ég Icggja til, að n. taki til athugunar till.
hv. 7. landsk., scm hann bar fram af umhyggju
fyrir kvikmyndahúsum utan Reykjavíkur, t.ð
losa þau við þcnnan skattauka. En cg cr cindregið fylgjandi því, að skatturinn nái til allra
landsmanna, og vil ckki frá því hvika.
Gísli Guðmundsson: I sambandi við Jjær umr.,
scm hcr hafa farið fram, vildi cg spyrjast fyrir
um það hjá hæstv. ríkisstj., hvaða tekjur þjóðIcikhúsið hefur nú af þeirri notkun, scm á þvi
t r. Eg minnist þess ckki, að ncitt hafi vcrið
gert kunnugt um það. En það væri fróðlcgt, að
það \icri upplýst.
Finirh. (Jakob Möller): Þcssu cr fljólsvarað.
!>að hafa ckki tckizt samningar cnn milli þjóðlcikluisn. og hernaðaryfirvaldanna um leiguna
á húsinu, út af ágrciningi í máli út af húsinu.

ATKVGR.
Brtt. 63.1 .a saniþ. mcð 17 shlj. atkv.
63,l.h samþ. mcð 13:6 atkv.
1. gr., svo breytt, samþ. mcð 16:1 atk\ .
2. gr. samþ. mcð 17 shlj. atkv.
Brtt. 63,2 samþ. án atkvgr.
Evrirsögnin, svo brcytt, samþ. án atkvgr.
Erv. vísað til 3. umr. mcð 17 shlj. atkv.
Á 24. fundi í Xd., 23. niarz. var frv. tckið iil
3. umr. (A. 83. 00).
Forseti (JörB) : Brtt. á þskj. 00 cr of seint
fram komin, og þarf afbrigði, til þcss a'ð hún
mcgi komast hér að.
ATKVGR.
Aíhrígðin lcyl'ð og samþ. mcð 21

shlj. atkv.

Pétur Ottesen: Eg hrevfði því, þcgar þetía
mál var til 2. umr., að cg teldi cðlilegt, að sá
skattauki, scm aflað vcrður samkv. þcssu frv.,
rcnni til þcirra staða, scm skatturinn cr innhcimtur á. Eg gat þcss, þótt álíta mætti, að ckki
væri óeðlilegt, að mcð þessum hætti væri aflað
nokkurs fjár tit þess að byggja Jijóðleikhús í
Bcvkjavík, sem cr komið á nokkurn rckspöl, J)ó
að nú hafi orðið bið á frainkvæmduni þar, þá sé
ja fncðlilcgt, að Jiegar svo mikil hækkun vcrður
á þcssum skatti, J)á séu þær tekjur ckki ineð
öllu. tcknar frá J)cim stöðum, scm teknanna cr
aflað á. og fluttar til Rcykjavikur. I>að cr skoðun okkar fhn. hrtt., að cðlilegt sé, að þannig
vcrði ráðstafað þeini skattauka, sem fcllur til
samkv. þcssu frv. Þcgar skcmmtanaskatturinn
var upphaflega lagður á, átti hann að renna til
þcirra staða. 1>ar scm hann var innheimtur, og
það var á valdi hrcppsncfnda og hæjarstjórna
að ráðstafa skattinum til þeirra J)arfa, scm þær
álitu, að honum væri vcl varið til. Þessu var
hrcytt árið 1023 og allur skatturinn látinn rcnna
í svonefndan þjóðlcikhússjóð, en jafnframt var
mjög þrengdur sá rammi, sem scttur hafði vcrið
um innheinitu skattsins, því að þá var hann
cingöngu bundinn við staði, scm höfðu yfir
1500 íhúa, cn áður voru því ckki takmörk sctt.
Við flm. litum svo á, að eðlilegast væri, að
skatturinn gcngi til þeirra staða, scm hann fcllur til, og væri nota'Öur til nauðsynlegra framlnæmda þar, cn að vísu væri ckki ócðlilcgt, að
hið opinhera hcfði cinhvcrja ihlutun um, hvernig honuin væri ráðstafaö, cn cins og ég gat um,
var árið 1023 horfið að J)ví ráði að vcrja honuin til J)jóðlcikhússins. En á þcssu hcfur orðið
vcrulcg hreyting, J)ví að um langt árabil hefur
skatturinn runnið í rikissjóð. Nú er aftur gcrt
ráð fyrir, að frá siðustu áramótum rcnni hann
i þjóðlcikhússjóð, jafnframt l>ví scm sú hækkun
er gcrð. scm í frv. fclst. Eg held J)css vcgna, að
J)að sé ckki ncma cðlilcg tilhögun, að þessum
skatli yrði varið cins og við hv. J)m. Isaf.
lcggjum til í þessari brtt. okkar.
Mér Jiykir svo ekki ástæða til að fara lcngra
út í þetta mál. Við höfum ckki viljað á þcssu
stigi lcggja til, að skatturinn rcnni allur í Jiann
farvcg, scm hann álti að rcnna upphaflega,
að hann færi allur til þcirra staða, scm hann cr
innhcimtur. heldur lcggjum aðeins til. að þessi
ráðstöfun verði gcrð mcð skattaukann og vonum,
að svo vcrði Jitið á. að J)etta sé cðlilcg og sanngjörn ráðstöfun og till. fái J)ví góðar undirtcktir í d.

8l!Frsm. (Stcfán Stefánsson): IIv. þm. Borgf.
flytur hér ásamt hv. J>m. ísaf. hrtt. við frv.. og
vilja J)cir nú krukka í þann sjóð, scm nú á að
afla til viðbótar í J>jóðleikhússjóð íslands. ELg
gct lýst yfir J>ví f. h. meiri hl. n., að hann cr
Jiessu mótfallinn. Eins og hv. siðasti ræðumaður
gat uin. {)á á skcmmtanaskatturinn samkv. I.
1 i’á 1023 að rcnna óskertur í Jijóðleikhússjóð íslands, og við Jiann tilgang I. viljum við halda
okkur óskorað. Við viljum, að allt það fé, scm
fæst mcð J)cssu móti, gangi að svo stöddu og
]>ar til nóg fé er fcngið til byggingarinnar, í
einn og sama sjóð. Hv. flm. gat J)css, að með
Jicssu væri verið að flytja fé til Rcykjavíkur.
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Það kann að vera, einhverjar örlitlar tekjur, en
cins og ég gat um um daginn, þá verður fé flutt
frá Rcykjavík og til leikhúsbygginga utan
Reykjavíkur, þegar nægilegt fé hefði fengizt i
þjóðleikhússjóðinn. En svo er einnig á það að
líta, að þjóðleikhúsið er ekki aðeins fyrir
Revkjavik, heldur fyrir allt landið, og það má
vera öllum landsmönnum metnaðarmál. Með
þessari till. á að stíga spor aftur á bak, en ég
heid, að við ættum að sleppa allri hreppapólitik,
þangað til þjóðleikhúsið er komið upp, og með
tilliti til þessa greiði ég atkv. á móti þessari
lill.
*Finnur Jónsson: Ég tel, að skemmtanaskatturinn eigi í rauninni að renna til sveitarsjóðanna eða almennra menningarframfara á þeim
stöðum, sem hann er greiddur, en eigi að síður
mundi ég geta látið það vera óbreytt með þann
skatt, sem er innheimtur samkv. núgildandi ].,
að hann rynni til þjóðleikhússins, þai' til það
er fulihúið, en ég tel ástæðulaust, að sú viðhót,
scm hér er farið fram á, renni til þjóðleikhússins. Þetta munar þjóðleikhúsið ekki miklu, en
getur rnunað hina einstöku bæi talsverðu. Ég
vænti þess, að þeir, sem standa fyrir þessu meirihlutanál., hafi tækifæri til að greiða atkv. um,
að þeir efni það loforð, scm hv. frsm. gaf hér,
að skemmtanaskatturinn renni þá til þeirra
slaða, þar sem hans er aflað, þegar þessu marki
cr náð, en ég óttast, að vanhöld verði i þeim
efnum, þegar húið cr að byggja húsið, því að þá
þarf að reka það, og það kostar mikið fé. Ég
vil því fá því slegið föstu með samþykkt þessarar till. frá okkur hv. þrn. Borgf., að það væri
prinsípmál þingsins, að skemmtanaskatturinn
renni framvegis til þeirra staða, þar sem hans
er afiað, þó að látin sé gilda undanþága sú,
sem nú er í gildandi 1., en viðbótin fari i þann
tarveg, sem skemmtanaskatturinn á að renna i.
ATKVGR.
Rrtt. 90 felld með 11:8 atkv.
Frv. samþ. með 14:3 atkv. og afgr. til Ed.
Á 21. fundi i Ed., s. d., skýrði forscti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar
(A_83).
Á 23. fundi i Ed., 25. marz, var frv. tekið ti,
1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Erv. vísað til 2. unir. með 10 stilj. atkv. og til
fjhn. með 9 shlj. atkv.
Á 39. fundi i Iid, 22. april, var frv. tekið til
2. uinr.
Forseti tók niálið af dagskrá.
Á 40. fundi i Ed., 24. apríl, var frv. aftur tekið
til 2. umr. (A. 83. n. 203).
*Frsm. (Magnús Jónsson): Þetta frv. er cins
og það næsta á undan (frv. uni breyt. á 1. uni
gjaldeyrisverzlun) borið fram af stj. til staðfestingar á bráðabirgðal. Það tók tveimur breyt-
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ingum í Nd. í stjfrv. er gert ráð fyrir að frainiengja aðeins um eitt ár að innheimta skemmtanaskatt með viðauka, en Nd. breytir því í 2
ár. Sömuleiðis var þar gert ráð fyrir að innheimta skatt af kvikmyndasýningum með 80%
álagi, en sama d. hækkar það upp í 200%.
Þannig breytt kom svo frv. þetta til hv. d.
hér.
Fjlin. hefur skilað sameiginlegu áliti um það,
þótt ekki væru allir nm. í rauninni alveg sammála og skrifuðu undir með fyrirvara.
N. leggur öll til, að liorfið verði að því sama
og' var í ■ stjfrv., að 1. þessi verði aðeins framlengd uin eitt ár. Telur hún það einfaldast og
auðveldast, en teiur hitt fremur muni valda
ruglingi, ef farið verði að framlengja ein 1. um 1
ár, önnur 1. uin 2 ár o. s. frv., þannig að fremur
gleymist þá að framlengja einhver lögin.
Erlendur Þorsteinsson: Herra forseti! Ég hef
skrifað undir nól. nieð fyrirvara. Ég Ift svo á,
að 200% álag á skemmtanaskatt af kvikmyndasýninguni sé of hátt, þar eð það mundi ekki
konia niður á kvikmyndahúsunum, heldur þeim,
er sækja þau. Það vill oftast verða svo, ef skattlagðar eru vörur, að sköttunum er velt yfir á
neytendurna í bækkuðu verði varanna, sem þó
oflast eru hækkaðar rúmlega um það, er rikið
ællai' í sinn hlut.
I frv, sem Aiþfl. flytur í Nd. um ráðstafa'.iir
gegn dýrtiðinni, er í 7. gr. lagt til, að 25% al'
andvirði seldra aðgöngumiða renni í sjóð. er
verja skuli til að iialda niðri dýrtíðinni.
Vænta mætti, að það, eins og annað, er miðar
að því að halda dýrtíðinni í skefjum, mætti
ekki niótstöðu nú á Alþingi, og yrði það samþvkkt og skattui'inn auk þess innheimtur með
200% viðauka, ætla ég, að aðgöngumiðar yrðu
svo dýrir, að alinenningur mundi vart geta sótt
þessar skeinmtanir, er hann hefur helzt átt völ á.
Þá eru, eins og menn vita, kvikmyndahús úti
uni allt laiid, sem þessi hækkun nær einnig til.
Þó að nienn gætu orðið sammála um, að Reykjavík mundi ekki muna mikið um þetta vegna
þcirra tekna, sein menn hér hafa, þá hafa tekjur manna víða úti urn land ekki vaxið mikið
fram yfir það, sem nemur dýrtíðinni. Þess vegna
liygg ég, að þessi hækkun gæti Iiaft það í för
mcð sér, að menii iieyddust til að hætta að
sækja þessar skemmtaiiir.
Þá má einnig um það deila, hvort þessi skattabækkun öll eigi að renna í þjóðleikhússjóðinn i
Reykjavík og hvort ekki væri réttara að verja
þessu fé til styrktar leiklistarstarfsemi á hverjuin þeim stað, sem þessi skattur er greiddur. Um
Jíetta kom fram brtt. í Nd., en náði ekki samþ.
Eg bef ekki enn borið fram brtt. í þessa átt og
veit ekki, hvort hún kemur frá hv. meðnm, minum, 1. þin. Eyf, en ég mun a. m. k. fylgja slíkri
brtt.. ef hún kemur fram, og mun athuga til 3.
umr, hvort ég ber hana fram sjálfur.
Bernharð Stefánsson: Eins og liv. frsm. gat
um og nál. á þskj. 203 ber með sér, höfum við
Iveir nni. skrifað undir nál. með fyrirvara.
Það er ekki allskostar rétt, sem hv. flm. sagði,
að okkur þætti hækkunin á skemintanaskattinum of mikil. Hvað mig snertir er það ekki. Ég
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álit, að eins og ástandið er í landinu, þegar allir
virðast hafa fullar hendur fjár, ekki sízt það
fólk, sem slíkar skemmtanir sækir aðallega, bá
sé ekkert á móti því að hækka skemmtanaskattinn eins og hér er farið fram á. Það var
hitt, sem fyrir mér vakti, sem hv. 10. Iandsk.
minntist á í ræðu sinni, að mér finnst ekki
ails kostar sanngjarnt, að allt þetta fé, sem innheimt cr víðs vegar um landið, renni til þjóðleikhússins í Reykjavík, því að þótt það sé kallað þjóðleikhús, þá vita allir, að þegar það verður tekið til notkunar, þá verður það hér um bil
eingöngu leikhús fyrir Reykjavík. Og þótt leikstarfsemi í Reykjavík eigi við mikla örðugleika
að stríða og rétt sé að styðja framgang hennar,
þá er á það að lita, að leikstarfsemi úti um land
á við enn meiri örðugleika að stríða. Mér finnst
því sanngjarnt, að einhver hluti a. m. k. rcnni
til kaupstaða, þar sem skemmtanaskattur er innheimtur, og væri varið til leikstarfsemi þar. En
það er svipað að segja um mig og hv. meðnm.
minn, er síðast talaði, að ég hef þó ekki borið
fram hrtt. um þetta við þessa umr, aðallega
sökum þess, að cins og hann gat um, var borin
fram í Nd. brtt. um þetta efni, en hún var felld.
Eg geri því ráð fyrir, að þótt brtt. í þessa á‘t
yrði samþ. hér, þá vrði hún numin burt í Nd.
En ég vil a. m. k. með þessum fyrirvara minum
áskilja mér rétt til þess við 3. umr., ef slík till.
keinur fram, að greiða hcnni atkv., hvort sem ég
sé ástæðu til að flvtja hana sjálfur, með öðrum
eða ekki.
*Frsm. (Magnús Jónsson): Ég þarf ekki margt
að segja, þar sem brtt. liggja ekki fyrir út af
þcim ágreiningi, sem varð í n.
Út af þessari liækkun úr 80% í 200% vil ég
scgja það, sem er reyndar öllum kunnugt, að
þótt þetta líti ægilega út á pappirnum, þá er
þetta lítill viðauki. Ég ætla, að það muni vera
25 nurur á miða eða eitthvað þess háttar. Mér
virtist hv. 10. landsk. búast við, að verð aðgöngumiða mundi hækka meira en skatthækkuninni næmi, en mig minnir, að það sé þannig.
að prentað sé á hvern aðgöngumiða, hvað skatturinn er. Miðarnir mundu vera áfram í sama
verði, þannig að sama verðið vrði á ]iá prentað,
en aðeins bætt við skatthækkuninni.
flg bið hv. 1. þm. Eyf. afsökunar á, að ég
skuli ekki hafa haft rétt eftir honum fyrirvara
lians. Élg skildi liann svo, að hann hefði einnig
verið á móti hækkuninni, en það er ekki. og
leiðréttist það þá hér með.
Viðvíkjandi breyt., sem hv. meðnm. ínínir
ympruðu á í n. og eins hér við umr. um það,
hvcrt skemmtanaskatturinn ætti að rcnna, þá
fer ég ekki langt út í það, úr því að engin brtt.
liggur fyrir, en það er veruleg ástæða á móti að
bera fram slíka brtt, að hún mundi valda ágreiningi inilli d. og hæpið, að málið kæmist i
gegnum þingið. Ég vil aðeins segja, að það er
rétt, að það virðist hart að styðja á þeiinan
hátt lcikhús í Reykjavík, þar sem eru kannske
bezt lífsskilvrði, en sannleikurinn er sá, að til
þjóðleikhúss eru gerðar kröfur, sem eru umfram þær, sem gerðar eru til gróðarekstrar. Það
eru gerðar kröfur til, að þau haldi uppi leikmennt, sem er umfram það, sem praktiskast cr

fyrir leikhús, og þegar þau eru sett i höfuðborgina, þá eru þau auðvitað til mests gagns fyrir
þá borg, en þau eru sett þar af því, að flestir
koma þó þangað og önnur leikhús geta notið
þeirra mikið i sambandi við leikmcnnt, skóla
og allar aðferðir, sem þar eru notaðar.
Ég vil svo að endingu mæla með, að frv. verði
samþ. með þeirri brevt, sem n. leggur til.
ATKVGR.
Brtt. 203,1 samþ. með 10 shlj. atkv.
1. gr, svo breytt, samþ. með 9:1 atkv.
2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Brtt. 203,2 (fyrir „árin 1942 og 1943“ í fyrirsögn kemur: árið 1942) samþ. án atkvgr, og
fyrirsögnin þar incð ákveðin.
Erv. visað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.
Á 41. fundi i Ed„ 27. april, var frv. tckið til
3. umr. (A. 250).
Enginn tók til máls.
ATKVCR.
Erv. samþ. með 9:1 atkv. og endurscnt Nd.
A 42. fundi í Nd„ s. d„ skyrði forseti frá, að
frv. væri endursent frá Ed„ eftir 3. umr. þar.
Á 44. fundi í Nd„ 29. april, var frv. tckið til
einnar umr.
Enginn tók til máls.
I’mr. (atkvgr.) frestað.
Á 45. fundi i Nd„ 30. april, var fram haldið
einni utnr. um frv.
ATKVCR.
Erv. samþ. með 14:4 atkv. og afgr. sem lög frá
Alþingi (A. 292).

6. Læknisvitjanasjóðir.
Á 19. fundi i Nd„ 16. marz, var útbýtt:
Frv. til I. um læknisvitjanasjóði
59).

(stjfrv., A.

.4 20. fundi i Nd„ 17. marz, var t'rv. tekið til
1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Eins og hv.
þd. er kunnugt, voru sett um þetta lög á seinasta reglulegu Alþ. En þegar átti að fara að
framkvæma þessi 1., kom í Ijós, að á þeim voru
ýmsir ágallar. sem nauðsynlegt var að lagfæra.
Það er gert ráð fyrir því í þessum 1., sem
um læknisvitjanasjóði voru sett, að visst framlag af hálfu rikissjóðs komi gegn framlagi þeirra
héraða, sem stofna til þessara sjóða. Og þegar
farið var að athuga, hvernig fjárhagsútkoma
fvrir þessa einstöku staði yrði, kom í ljós, að
styrkirnir, sem sum pláss höfðu til þess að
kosta . læknisvitjanir, voru hærri en þær fjár-
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hæðir, scm lagðar höfðu verið til sjóðanna frá
ríkinu samkv. 1. um læknisvitjanasjóði. Það var
þess vcgna fjarri því að þessi 1. yrðu nokkur
réttarbót, heldur það gagnstæða, svo að menn
niundu ekki leggja út í að stofna þessa sjóði til
þess að hafa af því fjárhagslegt gagn. Það er
því gert ráð fyrir, að framlögin verði svipuð og
i þeim 1., sein um þetta voru sett. En þar sem
nú eru greiddar nokkrar fjárhæðir til þess að
kosta læknisvitjanir, þá er hér gert ráð fyrir,
að þær renni í þessa sjóði, þannig, að sú upplneð, sem gert er ráð fyrir að verði greidd samkv. þessum I., verði greidd til viðbótar því, sem
nú er greitt, enda auðsætt, að annárs kom þetta
misjafnt niður samanborið við þá styrki, sem
nú eru veittir til þeirra staða, er hafa sérstaklega erfiða aðstöðu til læknisvitjana.
Enn fremur hefur sú brevting verið á gerð,
sem einnig sýndi sig að vera nauðsynleg, að hér
er heimilað, að einstakir hreppar megi vera sér
um sjóði. Þetta kom i Ijós, þegar átti að fara
að stofna þessa sjóði. Ég hygg, að landlæknir
Iiafi fyrstur rekið sig á það, þegar hann heimsótti pláss nokkur á Norðurlandi, að það eru
ákaflega lítil félagssamtök um þetta út fyrir þau
svæði, sem hrepparnir inarka. Hann rak sig á
það t. d. við Hrútafjörð, að öðrum megin fjarðarins töldu menn ástæður sinar svo bærilegar,
að þeir kærðu sig ekki um að vera með. Hinum megin fjarðarins var þetta gagnstætt. Þess
vegna er gert ráð fvrir því hér, að einstakir
hreppar megi vera sér um sjóði.
Þetta eru þær tvær meginbreyt., sem gerðar
hafa verið á 1. frá þvi að gengið var frá þeim
á siðasta þingi. Og þær eru gerðar vegna þess,
að þeir ágallar komu í ijós, að ekki þótti fært
að framkvæma þau, ef þau áttu að korna að
notum. Eftir að landlæknir hafði séð þessa galla
og athugað málið, beitti hann sér fyrir að þessar breyt. yrðu gerðar. Frv. er fiutt eftir hans
till. og undirbúið af honmn.
Ég vænti þess, að hv. þd. geti fallizt á að
samþ. þettá frv, og vil óska þess, að því verði
að lokinni þessari uinr. visað til 2. umr. og
allshn.
Helgi Jónasson: Herra forseti! Frv. þetta er
mjög svipað frv. því, scm lagt var fyrir Alþ. i
fyrra. Að vísu eru i því smábreyt, sem ég tel
að ýmsu leyti til bóta.
Þegar verið var að undirbúa þetta frv. í fyrra,
var það aðailega gert vegna þess, að styrkir
þeir, sem að undanförnu hafa verið veittir til
ýmissa læknishéraða, hafa verið mjög af handaliófi. Upprunalega var tilgangurinn með læknisvitjanastyrkjum, sem einstökum hreppum hafa
verið veittir i fjárlögum, sá, að styrkja þá
hreppa, sem áttu erfiðara um læknissókn en þeir,
er enga styrki hafa fengið. Þó hefur í einstökum
tilfellum skort nokkuð á, að gætt hafi verið
fuils jafnaðar um þessar styrkveitingar. Til þess
að ráða nokkra bót á þessu, fiuttum við hv. þm.
N.-ísf. frv. um þetta efni á aðalþinginu í fyrra,
þar sem öllum héruðum, sem áttu erfiða læknissókn, var gefinn kostur á að stofna læknisvitjanasjóði. Þetta var til mikilla bóta frá þvi,
sem áður var. Við vitum, sem í dreifbýliuu búum, hve erfitt og kostnaðarsamt er að ná til
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lækna sums staðar á landinu. Og ef notaðir eru
bilar, þá er það svo dýrt, að ókleift er fyrir
héruðin að rísa undir því. En með samþykkt
þessa frv. eru mál þessi komin i mun betra horf
en áður hefur verið.
Ég vil að lokum aðeins' benda þeirri n, sem
fær þetta til meðferðar, á, hvort ekki væri ráðlegt að leyfa þeim ráðh, sem þetta heyrir undir.
að heimila, þegar sérstaklega stendur á, að hver
einstakur hreppur fái að stofna sérstakan sjóð,
þó ekki sé gert ráð fyrir því i I. Þetta vildi ég
benda á, af því ég veit, að ýmsir hreppar eru
þannig settir, að þeir vildu mynda sinn eiginn
s ióð.
Um hinar breyt. vil ég segja það, að þær eru
mjög smávægilegar, og mæli ég með því, að frv.
vcrði samþ. eins og það liggur fyrir.
*Gísli Sveinsson: Herra forseti! Þegar þetta
eða skyit frv. til I. um læknisvitjanasjóði var
hér fyrir síðasta reglulegu Alþ, mátti segja, að
menn væru ekki alveg á eitt sáttir til að byrja
með, hvert ætti að stefna í því efni.
Eins og kunnugt er, hafa margir hreppar, sem
vitað er, að voru þannig settir, að þeir áttu erfilt til læknissóknar, fengið úr ríkissjóði nokkurn styrk. Hann hefur ekki verið mikill, en þó
svo, að þá hefur um munað. Um þetta hefur
ekki verið neinn ágreiningur. Þegar umsóknir
um þessa styrki bárust til fjvn, bar mönnum
tkki alltaf saman um, hvaða hreppur var betur
í sveit settur en annar. Samt var vinsað úr, og
mér er kunnugt, að það var engin örtröð af
þessum umsóknum. Það var meira orð á því
gert en raunveruleikar greindu. En svo kom það
til, að fulltrúar tveggja sýslufélaga vildu haga
þessu öðruvísi, og þannig varð þetta frv. til.
scm hv. 2. þm. Rang. og landlæknir báru fram.
En það er um það, að tekið verði upp annað
form, þannig að hinir sérstöku hreppastyrkir
falli niður, og öllu sé komið í eina súpu. Auk
þess á, samkv. frv. þessu, að leggja nokkrar
kvaðir á héraðsbúa til þcss að þeir verði aðnjótandi þessara styrkja.
Ég og nokkrir fleiri hv. þm. vorum ekki alls
kostar ánægðir með þetta í upphafi, og var það
vegna þess, að við vildum ekki, að einstakir
hreppar yrðu sviptir þessum styrkjum, scm að
okkar dómi verðskulduðu þá. Fyrir það varð að
samkomulagi, að inn í 1. um læknisvitjanasjóði
var sctt ákvæði um, að þessir styrkir héldust,
þótt einstakir hreppar héldu sig utan við sjóðina. Nú er samt svo komið, að landlæknir og
sjáifsagt cinhverjir meðal hv. þni. vilja koma
þessu i það horf, að i rauninni eiga þessir hrcppar ekki undankomu auðið, að geta haldið sér út
af fyrir sig með sína styrki, svo framarlega sem
læknisvitjanasjóður verður stofnaður í hverju
héraði. Og eins og kunnugt er, þá virðist mjóg
auðvelt að stofna þessa sjóði, ekki sízt þegar
nákvæmar reglur vantar um það. Örfáir menn
geta t. d. fundið upp á að stofna læknisvitjanasjóð, sem gildir fyrir heilt hérað. Og þeir, sem
styrks hafa notið og vilja halda honum áfram,
en telja sig ekki hættari með þvi að fara í samlögin, verða nauðugir viljugir að fara inn i þessa
sjóði Nú er svo komið, að þar, sem hreppar
eru sér um eignarhlutdeild í sjóðnum, eru þeir
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þrátt fyrir það háðir till., scm ráðsmcnn þessara sjóða vilja vera láta. Þetta tel ég miður farið. Eg tel, að 1., eins og þau voru orðin, hafi
verið við hlítandi, þótt ég hins vegar hafi grun
um, að þau hafi ekki komið að sérlega miklum
notum.
Ég segi fyrir nrig, að ég vil mótmæla þvi, að
þessu er slegið svona saman, eins og í þessu frv.
á sér stað. Með því er réttur einstakra, afskekktra og mannfárra hreppa, sem svo illa eru
settir, að þeir geta vart styrklaust horið þann
kostnað, sem af því leiðir að vitja læknis, mjög
fyrir borð borinn. Þð að vegir og aðrar samgöngubætur hafi batnað mjög á síðari árum, þá
viil svo einkennilega til, að það er tiltölulega
dýrara að ná til læknis núna en áður var.
Þetta vildi ég segja til aðgæzlu fyrir þá hv.
n., sem fær þetta til meðferðar. Ég vil ekki, að
gerð sé nein réttarskerðing á einstökum hreppum, scin hafa fengið þennan styrk. Þeir eiga að
halda honum öllum. Fyrir þvi tel ég réttara að
haga orðalagi þesa frv. öðruvísi en hér er gert.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Þær athugasemdir, sem komið hafa hér fram, ganga helzt
i þá átt, að einstakii- hreppar fái að skilja sig
frá með sína sérstöku sjóði og þá styrki, sen
gert er ráð fyrir, að þeir haldi samkv. þessum
i. Ég vil taka það fram, að ég er ekki mótfallinn því, að þessi breyt. verði gerð. Og eftir að
frv. kom fram, hefur fulltrúi hreppsfélags nokkurs bent á, að sér þætti ákvæði þessara 1. um
sjóðstofnanir einstakra hreppa tæplega nógu
rúmt. Hann var ekki ánægður með að hafa þessa
séreign í sjóðunum. Og þannig kann að vera um
fleiri.
Ég vil ekki fara út í umr. um þetta meira en
komið er, en vil bæta við, að þær breyt., sem
komið hafa, eru sízt á móti vilja mfnum eða
ráðunevtis míns í þessu máli.
Helgi Jónasson: Mér skildist á hv. þm. V.-Sk.
sem hann áliti, að þær till., sem um þetta cfni
komu fram á þinginu í fyrra, hefðu komið af
öfund okkar, sem þannig erum settir, að við
áttum ekkert að fá í fjárl. til okkar héraða.
Þetta er mesti misskilningur. Eg tók það fram
í fyrra og einnig nú, hversu mikið ósamræmi
væri orðið í þessum styrkveitingum. Þó að fyrir 20—00 ánim væri sums staðar erfitt að ná til
læknis, þá er það nú orðið ekki meiri erfiðleikum bundið en víða þar, sem enginn styrkur hefur verið veittur af því opinbera. Þessu vildi
ég beina til hv. þm. V.-Sk. f hans kjördæmi fá
nú flestir hreppar styrk í fjárlögum, og að mínu
áliti eiga þeir lika fulla sanngirniskröfu á þvi.
En þar er það þó hvorki erfiðara vegna vegalengda né annars heldur en í fjölda hreppa á
landinu, sem líkt stendur á um og engan styrk
hafa fengið. Þetta viljum við samræma. Og ég
get ekki séð, að sú breyt., sem ráðgerð er hér á
1., skerði á neinn hátt rétt þeirra hreppa, sem
Aður hafa haft hlunnindi úr rikissjóði til læknisvitjana. Tel ég breyt. þessa á 1. eins réttmæta
fyrir því, þó að ég vilji einnig, að þcir hreppar,
sem notið hafa styrks í þessu efni, fái hann óskertan áfram. En verði ekkert gert í þessu efni
í þá átt, sem frv. fjallar um, fullyrði ég, að yfir
Alþt. 1912. B. 159. Iöggjafarþing).

Alþ. muni rigna umsóknum um slíka styrki frá
2. eða 3. hverjum hreppi í landinu.
Mikið hefur verið gert hér á landi til þess að
greiða fyrir samgöngum. Ár hafa verið brúaðar
og vegir eru víða góðir. En þar sem 70—80 km
leið er til læknis, þá vita allir, sem til þekkja,
hvað kostar að kaupa bíl alla þá leið til og frá.
Bilkostnaður í slikar ferðir getur orðið 80—100
kr., og allir sjá, live dýrt þetta er ofan á allt
annað, sem þeir, sem vitja þurfa iæknis, verða
að borga.
Það, sem samþ. var um þetta efni. læknisvitjanastyrkinn, i fyrra, var ekki stórtækt, og
hefðu þau frainlög kannske inátt vera hærri.
En það var þó til stórra bóta fyrir héruðin, og
það má alltaf bæta við þetta. Tel ég ekki erfitt
að framkvæma I. frá í fyrra viðast hvar. Veit ég
það a. m. k. fyrir initt hérað. Læt ég svo útrætt
um þetta.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. unir. með 18 shl.j. atkv. og lil
allshn. með 19 shlj. atkv.
A 39. fundi í Nd., 21. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 59, 84, n. 213, 214).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Afhrigði leyfð og samþ. með 20 shlj. atkv.
*Frsm. (Bergur Jónsson): N. hefur haft frv.
þetta til meðferðar og telur það vera til mikilla
bóta. Hún leggur því til, að það verði samþ. með
nokkrum brevt.
N. hefur borið fram brtt. á þskj. 213, þar sem
í fyrsta lagi er lagt til, að í 1. gr. frv. komi 2
kr. í stað 1 kr. og 1500 kr. í stað 1000 kr. — 2.
brtt. á sama þskj. er í samræmi við þetta. — N.
mælir með brtt. þm. V.-Sk. á þskj. 84, en flvtur
sérstaka viðaukatill. við 2. brtt. á því þskj., sem
fer í þá átt, að mjög afskekktir hreppar, sein
eiga óhægt með þátttöku í rekstri læknisvitjunarsjóðs læknishéraðs, t. d. Gríinsey, fái heimild til að vera sér um sjóð, og að hreppstjóri
hafi yfirstjórn sjóðsins á hendi ásaint tveimur
mönnum kjörnum af hreppsnefnd, í stað sýsluinanns. Með þessum breyt. leggur n. til að frv.
verði samþ.
ATKVGR.
Brtt. 213,1. samþ. með 17 slilj. atkv.
1. gr., svo breytt, samþ. með 17 slilj. atkv.
Brtt. 84,1 sainþ. með 18 slilj. atkv.
—• 213,11. samþ. með 17 slilj. atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með 17 shl.j. atkv.
3. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
IJrtt. 214 samþ. með 17 slilj. atkv.
— 84,2 (ný gr., verður 4. gr.), svo brcytt,
samþ. með 18 shl.j. atkv.
4. gr. (verður 5. gr.) samþ. með 17 slilj. atkv.
Fyrirsögn saniþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. uinr. með 17 slilj. atkv.
Á 41. fundi í Nd., 24. april, var frv. tekið til
3. umr. (A. 233).
Enginn tók til máls.
ATKVGB.
Frv. samþ. með 17 slilj. atkv. og afgr. til Ed.
6
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A 40. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
sér bcfði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.
Á 41. fundi í Ed., 27. apríl, var frv. tekið til
1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Erv. vísað til 2. untr. mcð 11 slilj. atkv. og til
allshn. með 13 shij. atkv.
Á 40. fundi í Ed„ 5. maí, var frv. tekið til 2.
umr. (A. 233, n. 2994.
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði lcyfð og samþ. með 12 shlj. atkv.
Frsm. (Ingvar Pálmason): l’m málið hcf ég í
raun og veru lítið að segja fyrir hönd allshn.
N. hefur fallizt á, að frv. verði samþ. óbreytt
cins og það kom frá Nd. I Nd. voru gerðar
nokkrar breyt. á frv, en þær breyt. skipta litlu
ntáli, og enda þótt við hefðum fremur kosið, að
frv. væri óbreytt eins og það var fyrst, þá hefur
þessi aðalbreyt. þó mikið til síns máls. Málið er
mikil nauðsyn, því að stuðla ber að því, að
læknisvitjunarsjóðir komist upp i sem flestum
læknishéruðum.

tekið, að rikisstj. skyldi heimilt að ákveða, að
bankarnir skyldu leggja hluta af þeim crlenda
gjaldeyri, sem skilað er til þeirra, inn á biðreikninga í erlendri mynt og geyma hann þannig
fyrir reikning eigenda gjaldevrisins og á þeirra
áhættu. Einnig var ákveðið, að skipa skyldi
fimm manna n, sent átti að úrskurða, hve mikiil
hluti gjaldeyrisins skyidi keyptur af bönkunum
og hve mikill hluti lagður á biðreikninga. í 3.
gr. 1. þessara segir svo, að heimiit sé að ákveða
nteð reglugerð, að óheimilt sé að selja eða veðsetja innstæður á biðreikningum, sem myndaðar
séu samkvæmt ákvæðum 1. bessara. En þar eru
engin ákvæði um viðurlög við broti á þessu
hanni. Hinn 9. des. s. 1. voru því gefin út brbl.
um viðurlög við brotum á reglugerðinni og
málsmeðferð út af slíkum brotum. Þetta frv.
á 14. þskj. er flutt til staðfestingar þeim brbf
Hcfur frv. verið athugað í fjhn, og mælir n. með
því, að það sé saniþ, eins og fram kcmur i nál.
á 27. þskj.

Á 14. fundi í Nd, 0. marz, var frv. tekið til 2.
umr. (A. 14, n. 27).

*Garðar Þorsteinsson: Það mun vera rétt, sem
fram er tekið í þessum brbl, er hv. n. hefur athugað og mælt með, að ákvæði um refsingu
vegna brota á reglugerðinni vanti. Og það er
auðvitað rétt að hafa slík viðurlög, fvrst bannað
er að selja eða veðsetja þessar innstæður. En ég
vildi nú leggja þá spurningu fvrir hv. n, hvort
hún hafi athugað, hvort ekki sé mögulegt, að
þessi pundainnieign, sem nú stendur á reikninguin einstakra manna, verði gefin frjáls, þannig
að hankarnir keyptu hana eins og aðrar innieignir, áður en 1. gengu í gildi, og eins og innieignir þær, sem myndazt hafa eftir að samningarnir við Bandaríkin gengu í gildi. Mér skilst.
að þarna sé um fremur litla upphæð að ræða,
en þessi ákvæði bitna hins vegar misjafnlega
á ýmsum félögum eftir því, hver sambönd þau
hafa og hve heppin þau hafa verið um það að
fá yfirfærða innieign sína i isl. kr, eftir að I.
gengu i gildi. Síðan Bandaríkin fóru að kaupa
pundainnieignina og yfirfæra í dollara, er lítil
hætta á, að pundainnieign vaxi, og mér skilst
auk þess, að þetta sé ákaflega lítill hluti af
þeirri fúlgu, scm bankarnir verða nú að taka á
sig'. Ég' sé ekki annað cn hér sé um að ræða
millibilsástand að því leyti, að þessi pundainnieign hindur fyrir félögunum mikið fé, þó að
hún hljóti fyrr eða síðar að koma á bankana.
Þau félög, sem eiga pundainnieign, geta oft ekki
greitt skuldir sínar, nema bankarnir kaUDÍ
pundin. Það hcfur komið sér mjög illa fyrir
mörg félög að hafa þessa peninga bundna.
Það kann að vera rétt, að heimilt sé að greiða
nokkurn hluta þessara biðpunda í nýbyggingarsjóð. En mér er hins vegar kunnugt um, að ýmis
lelög geta ekki greitt útsvör sin, skatta og
skuldir, nema þessi biðpund séu losuð og þeim
gefinn kostur á að nota þau til slíkra greiðslna.
þannig að Landsbankinn kaupi pundin. Ég beini
því þeirri fyrirspurn til hv. fjhn, hvort hún liafi
athugað þennan möguleika eða vilji mæla með
lionum.

Frsm. (Skúli Guðmundsson): Á þinginu 1941
voru samþ. 1. um viðauka við 1. nr. 73 31. des.
1937, um gjaldeyrisverzlun o. fl. Þar var fram

Frsm. (Skúli Guðmundsson): N. hefur ekki athugað þetta atriði, því að það snertir i rauninni
ekki frv. það, sem hér er til umr. Eins og ég

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 0 shlj. atkv.
2.—5. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Evrirsögn saniþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.
Á 51. fundi í Ed, 7. maí, var frv. telsið til
3. umr.
Ehiginn tók til máls.
ATKVGR.
Erv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 348).

7. Gjaldeyrisverzlun o. fl.
Á 5. fundi í Nd, 25. fehr, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 82 9. júlí 1941, um
viðauka við 1. nr. 73 31. des. 1937, um gjaldeyrisíerzlun o. fl. (stjfrv, A. 14).

Á 9. fundi i Nd, 27. febr, var frv. tekið til
1. um r.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr. mcð 22 shlj. atkv. og til
fjhn. með 23 shlj. atkv.
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tók fram áðan, er frv. aðeins um það, að í reglugerðinni megi ákveða um viðurlög við brotum á
henni. Það er annað mál, hvernig fara skuli með
innistæður þær i erlendri mvnt, er ýmis félög
eiga og myndazt hafa vegna ákvæða þessara 1.
Eg er ekki kunnugur þessum málum, en mér
skilst, að n. sú, sem ákveður, hve mikill hluti
gjaldeyrisins skuli keyptur, hafi farið eftir því,
liver væri þörf útfiytjenda á gjaldeyri til þess
að greiða kostnað af rekstri sínum. Eins og hv.
7. landsk. veik að, var það ákveðið í fyrra, þegar
sett voru í skattai. ákvæði um nýbyggingarsjóð,
að nota mætti nokkurn hluta þess fjár, scm
væri á biðreikningum í erlendri mynt, til að
greiða tilskilin framlög í þann sjóð. Ég hef
heyrt, að á þeim reikningum muni hafa verið
hálf milljón sterlingspunda, eða milli 10 og 15
millj. ísl kr. Hins vegar hef ég heyrt, að nokkur
brevting hafi á þessu orðið, siðan farið var að
greiða mikinn hlula útflutningsins í dollurum.
Til þessa mun hafa verið full þörf allra dollaranna, en við höfum hins vegar ekki þurft á að
halda nema litlu af hinni miklu sterlingspundaeign bankanna.
Fyrirspurn hv. 7. landsk. snertir sem sagt ekki
beinlínis þetta frv., en hann og aðrir hv. þm.
geta að sjálfsögðu fengið upplýsingar um það
hjá hæstv. rikisstj., hvernig þessi 1. hafa verið
framkvæmd. Ætti því ekkert að vera því til
fyrirstöðu, að málinu yrði nú vísað til 3. umr.
*Haraldur Guðmundsson: Ég vil leyfa mér að
beina þeirri fyrirspurn til hæstv. stj., hvort ekki
liafi verið upp tekinn sérreikningur fyrir biðriollara. Eg hygg, að n. sú, sem á að fjalla um
þessi mál, hafi eitt sinn ákveðið vissa lágmarksupphæð sterlingspunda, sem mætti flytja heim.
Mun hafa vakað fvrir henni, að allan kostnað,
beinan og óbeinan, bæri að flytja heim, en aðeins þann hlutann, sem væri hreinn gróði, skyldi
binda á biðreikninguin erlendis. Þetta mun hafa
verið gert til þess að koma í veg fyrir það, að
hreinn stríðsgróði yrði fluttur inn i landið til
þess að'auka á verðbólguna. Nú hefur orðið á
sú breyting, að útflytjendur fá 'vöru sína greidda
í dollurum, og sá hluti þessarar greiðslu, sem
er hreinn gróði, hefur sams konar áhrif um
það að auka á verðbólguna og hinn hreini stríðsgróði í sterlingspundum. Því spyr ég hæstv. stj ,
hvort engar ráðstafanir hafi verið gerðar til
þess að setja slíkt fé á biðreikninga, eða fá seljendurnir þann hluta verðsins, sem er hreinii
stríðsgróði, til frjálsra umráða?
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Til þess hefur
ekki komið enn, að dollarar væru settir á hiðreikninga, því að við höfum ekki enn liaft nægiItga dollara, en það er kunnugt, að innilokun
sterlingspundanna stafaði af því, að við höfðimi nieira af þeim en þurfti að nota í svipinn
eða fvrst um sinn. Því þótti betra að loka slíkan
gróða inni erlendis en flytja hann heim, og þótti
eðlilegast, að þeir, sem áttu sterlingspundhi,
liefðu áhættuna af því. Hins vegar verður það
sjónarinið fyrst um sinn að sitja í fyrirrúmi,
að við höfum nægilegan gjaldeyri til að kaupa
frá Ameríku nauðsynlegar vörur, og verða því
ekki dollarar settir á biðreikning fyrst um sinn,

enda er nú lagt mikið kapp á að kaupa vörur
frá Ameríku.
Viðvíkjandi sterlingspundunum vil ég taka
það fram, að þótt ég geti ekki fallizt á það, að
rétt sé að gefa þau frjáls, þykir mér rétt að gefa
mönnum kost á að greiða skatta og gjöld í sterlingspundum. Tryggingin gegn þeim áhrifum,
sem stór gróði hefur á verðbólguna, — en mikill hluti af þeim gróða er fvrir seldan fisk —.
(sú, að skattakerfi ríkisins sé eins og það á
að vera á slíkum tímum sem þessum og sé miðað við það að gæta þeirrar hliðar á verðbólgunni. En hvað sem aðferðum til að ná þessu
marki líður, get ég sagt það, að innilokun dollara er ekki fyrir liendi, bví að við höfum hingað
til þurft á okkar dollurum að halda.
*HaraIdur Guðmundsson: Eg þakka hæstv.
forsrh. fvrir svörin. Ég býst við, að það sé rétt,
að þörf bankanna á dollurum liafi samsvarað
fyllilega eða jafnvel meira en það þeirri upphæð dollara, sem inn hefur komið á hverjum
tíma. En hæstv. ráðh. svaraði ekki spurningu
minni um það, hvort seljendur fá þennan hluta
verðsins til frjálsra umráða. Það svarar til þess,
að afgangurinn verði um fjögur þús. pund, eða
nálægt 16000 dollarar. Þennan gróða þarf að vera
hægt að binda úti.
Forsrh. (Hermann Jónasson): Eg vænti þess,
að hv. þm. og aðrir sjái, að hinn hæsti gróði er
ekki eins mikill og menn vilja vera láta.

ATKVGK.
1. gr. samþ. með 1!) slilj. atkv.
2. gr. samþ. ineð 18 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Erv. vísað til 3. umr. með 18 slilj. atkv.
Á 16., 28., 30., 31., 32., 33. og 34. fundi í Nd.,
10. og 31. marz, 8., í)., 10., 13. og 14. apríl, var
frv. tekið til 3. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
A 36. fundi i Nd., 16. apríl, var frv. enn tekið
til 3. umr. (A. 14, 46).
*Sigurður Kristjánsson: Brtt. liér á þskj. 46
cr uin það, að 1. um svo kölluð geymslupund
verði felld úr gildi.
Ég verð að rifja upp með nokkrum orðuin,
hvernig þessar sakir standa. Það er vitað, að 1.
um geymslupundin voru sett í þeim tilgangi að
skipta áhættunni af þessari geymslu milli bankanna og þeirra manna, sem eignuðust þau í Englandi. Þegar innieignir okkar fóru að skapast
þar í stórum stíl, þótti það að vonum ákaflega
áhættumikið að láta bankana eina bera ábyrgð á
þessu. Nú hefur reynslan fallið þannig, að
pundainnieignin hefur hlaðizt upp svo að segja
öll hjá þjóðbankanum. Og þessi geymslupund
eru orðin í raun og veru ákaflega miklir smámunir, borið saman við pundaeignir Iandsmanna
í heild. Eg hef fengið upplýsingar um þetta,
talað um þetta bæði við formann n. og lika við
stjórnir bankanna og fengið skýrslur um þetta.
Um síðustu mánaðamót átti þjóðbankinn erlendis inni 172 millj. kr., 120 millj. kr. i bönk-
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um, i verðbréfuin 40 millj. kr. og í gjaldeyrisvarasjóði 12 millj. kr. En á saina tíma voru á
reikningum þessa banka ekki ncma 7 millj. kr.
af þessuni geymsiupundum. <)g án þess að sá
bankastjóri, sem ég talaði við, leyfði mér a'ð
bafa það el’lir sér, að hann teldi bankanum
þetta einskis virði, þá lél hann þau orð falla \ io
mig. að hann teldi það hégóma að halda þessu
fyrirkomulagi við. ()g sömuleiðis álítur n. þetía
\era smámuni eina.
Vin Útvegsbankann er það að segja. að hann
áili engin pund erlendis um síðuslu mánaðamót. En á hans vegum voru þá eitthvað um 3
millj. kr. í þessum geymslupundum, eða 137
þús. sterlingspund. Hann munar ekkert um, þó
að hann þurfi að yfirfæra þetta, af þeirri
ástæðu, að hann á engar innistæður ytra.
Spurningin hefur verið og er um það, hvað
mæíi með því að Iáta þessi geymslupund vera
þarna áfram og halda við 1. um það og n., sem
þar er utan um, og hvaða ástæða er til 'þess að
afnema þetta. Eg skal skýra frá mínu sjónarmiði í þessu efni. Eg veit það af viðtali við
ýmsa menn, sem þar eiga hlut að máli, að eigendur þessara punda geta hagnýtt sér þau, ef
þeir fengju þau út, sumpart til skuldagreiðslna
<>g sumpart, og kannske aðallega, til þess að
kaupa fyrir þau vörur til landsins. Eg er nú
alveg sannfærður um það, að þótt ekki sé um
meiri upphæðir að ræða en þetta, 10-11 millj.
kr. alls, væri ákaflega hagkvæmt fyrir landið, ef
hægt. væri að breyta þeirri eign sumpart i
greiðslur á skuldum erlendis og þó aðallega 01
að flytja þarflegan varning inn í landið fyrir
þessar upphæðir. Mjkið af þessu fé er í eigu
manna, — náttúrleg'a ekki svipað því allt
sem enn halda uppi siglingum til England.s og
selja þar íslenzkan fisk. bessir menn eiga skip
í förum og eiga þvi hægt með að flytja vörur
til landsins. I>eir hafa kunnugleika ytra og sambönd og eiga ])\í hægt með að afla sér nytsamra
vara fyrir sína vöru. bað er cnn J)á luvgt að !á
talsvert af útgerðarvörum, sumar tegundír vélu.
byggingarefni og margt fleira. Og cg hygg, <-f
þessar innieignir væru gefnar lausar. að þæ--r
mundu fara út úr landinu á þann hátt, að þeim
\æri breytt í þarflegan varning, scm kæmi til
landsins, <>g varið til lúkningar á erlendum
sk uldum.
Eg \ il lika, áður en ég lýk máli minu, geta
þess, að þessi geymsla fjárins Iiei’ur k nniö !a!svert óréttiátlega niður af óviðráðanlegum ástæðum. Það hefur l’allið þannig. að þegar samningarnir voru gerðir um kaup Breta á sjrvaraíurðuni hér, þá urðu margir menn, sem áð'ur böfðu
selt fisk til Englands, að hætta J)\í. Skipum. <em
sigldu, var fækkað úr rúmum 50 niður í 30. og
þeir inenn, senr áltu skip, sem þurftu að hætta,
átlu meira og minna af lokuðum pundum. Ýmsir
menn höfðu flutt fisk út á öðrum skipum aðeins
fyrir flutningsgjöld, og sú sala á ísuðum fiski
hvarf alveg úr sögunni, og ýmsir þeirra mnnna
áltu þá nokkuð af geymslupundum lokuðum
þarna inni. beir rnenn, sem halda nú áfram
að selja fisk til Englands, íá hann greiddan,
hvern einasta skilding fyrir hann, 1 dollurum.
I’essir menn njóta þess vegna allt annaría kjara
heldur en hinir, sem þurftu að hælta siglingum

með pund sín innilokuð. Eg veit, að eí hægt cr
að meinalausu fvrir ríkið að gera þessuni mönnum jafnt undir höfði og hinum, þ. e. ;>. s. að
leysa pund þeirra manna, sem ekki gela baldið
áfrain neinuin at vinnurekstri snertamii sölu
sjávarafurða til Englands, þá á hivstv. Alþ. náttúrleg'a að vera mjög fúst til þess.
Höíuðatriðið er þá þetta, að ég tel, að það
mundi vera hagkvivmt fyrir heildina, ef hægt
væri að breyta þessum eignum í erlendar skuidagreiðslur og einkuni í varning, sem fluttur yrðí
til landsins. En það er vitað, að þeir menn, sem
mundu gera slíkt, J)eir hafa ekki nein.i hagsmuni af því eða tök á því að gera þa<\ ef þeir
hafa ekki ]>essi pund sín til umráða,
::Yiðskmrh. (Eysteinn • Jónsson): Pessi brll. á
þskj. 40 frá tveimur hv. J)m. gerir ráð fyrir, að
I. um bindingu gjaldevris verði felld úr gildi.
Eg gel ekki nuvlt með ]>ví, að þessi brtl. verði
samþ., af J)eim ástæðum, sem nú ska! greina:
I>að voru aðaJlega tvenns konar rök, sem Jágu
lil J)ess. að byrjað var á J)\ í að hincla inni Jiluta
af' ])chn gjaldevri, sem mcnn fengu fyrir útfiuttar afurðir. I>að fyrst, að mönnum óx í augum, liversu innistæður bankanna erlendís jukust
öil, og menn töldu ekki réttlátt, að bankarnir
héidu áfram lakmarkalaust að kaupa gjaldevri,
þcgai’ |>annig st;eði á. Mönnum fannst, að ef
lakmarka þyrfli gjaldey riskaup bankanna, t>á
vicri eðlilegast, að sú takinörkun væri ]>annig
framkvivmd. að bankarnir keyptu ekki þann
Jiíuta af gjaldeyrinum, sem svaraði til gróðans
af útílulníngnuin. bess vegna voru sett ]>au i..
sem hér eru lil unir., sem heiiniluðu að loka
inni erlcndis hluta af þeiin gjaldeyri, sem menn
fengu fyrir Jiessar afurðir. I’etta hefur verið
framkvæmt þannig að visu, að ekki hefur J>óil
færl að binda inni hluta af verði J)\í, sem ísJenzkir framleiðendur hafa fengið fyrir sínar
vörur, t. d. fisk. sem seldur liefur verið hér skv.
brezka samningnuin í skip til útflutnings. Og
ckki hcfur heldur verið liundið ncitt af gjalde\ ri fyrir aíurðir, sem hliöstætt befur veríð
faríð með. Hins vegar Iiel’ur verið bundinn in’ii
gróði Jæiria, sem flutt liafa isfisli á erlendan
markað, og lílið eða ekkert annað, vegna J>ess
ac þar er gróðinn alveg ósambærilegur að vöxtuni við það. sem menn almennt hafa grætt af
s.ölu afurða. l‘að hefur ekki heldur þótt fært að
binda inni neitl af J>ví kaupi, sem Islendingar
hafa unnið l'yrir bjá erJendu berjunum, sem Jiér
bafa verið. Af þessu hcfur leitt J)að, að J>að eru
tillöjulcga lillir fjármunir, sem þannig liafa
bundnir verið. Alls er bundið inni J)annig í dag
mn 400 þús. slcrlingspund. En það. sem þannig
hefur verið bundið. er stórgróöinn, sem mönniini ci’ ekki eins mikil nauðsyn á að fá í sínar
hcndui’ eins og tekjur af öðrum útflutningi.
En ástæðan, sem lá til Jiess, að menn scttu
]>essi I., var taisverl annars eðlis. Menn fuiniu
það mjög greinilega, að bað peningaflóð, sem inn
! laiidið liafði flætt um skeið fyrir nfleiðmga/
siyrjaldarinnar, hafði ýinis miður heppileg áhrií
á fjármálaJifið. Og mönnum virtist liggja i
augum uppi, að stórgróðinn, ef hann mætti
óhindrað flæða vfir, mundi ýta mjög undír alls
konar l)rasl< og verðbólgu, sem mönniini JtóUi
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sérstaklega óheppilegt, aó leikið gæti lausum
hala. Mcnn fundu þess vegna, að ef síór hhjti
stórgróðans, eða mestur liluti hans, væri bundinn á þennan hátt, sem hér er um að ræða.
mundi líka vinnast það, að hann yrði ekki notaður á þann hátt, að hann yki verðhótguna og
þá miklu hættu, sem á því er, eins og nú slauda
sakir, að fasteignasölur eigi sér stað i stórum
stíl, þannig að l'asteignir i landinu fljótl vppi
í peningaflóði, ef maður mætti svo að orði kveða,
með þeim afleiðingum, sem flestir eru sammála
um, að séu mjög óheppilegar. Xú er það svo,
l'i'á minu sjónarmiði, að háðar þessar ástæður
eru fyrir hcndi. Og þess vegna get ég ekki séð
ástæðu lil að afnema þessi 1. bví er enn sva
háttað, að gjaldeyrisinnieignir bankanna erlendis eru nokkuð miklar. ()g ekki .?r minni
hætta nú en áður á hvers konar óhepoitegum
afleiðingum af fastcignavcrzlun og öðrum slikum afleiðingum, sem mundu óhjákvæmilega
konui fram, ef allur stærsti gróðinn væri laus
látinn til ráðstöfunar.
I’að er rétl, sem hv. 5. þm. Revkv. uppiýsir,
að um stundarsakir hefði verið horí'ið frá að
binda hluta af andvirði fisksins, sem fluttur
hefur verið til Englands, þ. e. a. s., Islemi: nguin
hefur verið greitt með dollurum, en þaó er
slundarfyrirbrigði, því að það hefur verio dollaraskortur, en ef að líkum lætur, yei’ður að
hinda þetta á ný alveg eins og sterlingspundið
áour.
Eg geri ráð fyrir, að bent verði á, að siðari
ástæðan sé veigalítil, að nauðsynlegt sé að hafa
þetta fé hundið til frambúðar til ýmissa hluta,
sem hafa óheppilegar afleíðingar, þar sem
meginhlutinn af þessu fé mundi fara til rikis
og hivja samkv. I. um þann skatt. sem við erum
nú að lögleiða. hetta er að verulegu íeyti retf,
langmestur hlutinn mundi fara í skatt eða verða
bundinn í sjóðum. En þess er að gæta, að það
mundi líða hátt á annað ár, frá þvi að groðina
keinur fvrst eigendunum í hendur og hangað til
þyrfti að greiða hann þannig að mestu leyti.
I’að er því víst, að þetta fé mundi verða laust
til venjulegrar umferðar langan tíma, bangað til
það yrði þannig hundið. Mér virðast því báðar
ástæðurnar enn fyrir hendi í talsvert. i'ikum
inæli. Má segja, að síðari ástæðan sé ekki fyrir
hendi í alveg eins ríkum mæli og áður, en báðar
í það rikuin rnæli, að ekki sé ástæða til að afnema þessi 1. Auk þess vil ég benda á, að ef
hessi 1. vrðu afnumin nú, þá mundu losna til
ráðstöfunar talsvert stórar fjárhæðir, sem mundi
áreiðanlega ekki verða heppilegt frá almennu
sjónarmiði.
Eg sé ekki ástæðu tit að fjölyrða um þetta,
en þetta eru þæv meginrætur, sem mér finnst
liggja að því, að ekki sé rétt að afnema þessi 1.,
en tel rétt, að þau standi í gildi með þeim
breyt., sem lagt er til í frv.
*Garðar I’orsteinsson: Hæst.v. viðskmrh. hefur
upplýst, að þetta fé, sem bundið er í sterlingspundum, muni vera um 10 millj. kr. begar það
er athugað, að innieignir bankanna munu nú
vera 160 inillj. kr., er ljóst, að sú upphæð, sem
héi' um ræðir, er ákaflega smávægileg. T\að er
líka þannig, að mikill hluti þessarar fjárhæðar
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mundi vera notaður til þess að greiða ríkissjóði
og bæjarsjóðuin skatta og útsvör. Hygg ég, að
ekki sé fjarri því, að um 60% a. m. k. fari heinlínis í þær greiðslur. I>að, sem mér virðist skipta
aðalmálinu, er, að það er svo lítill hluti af þessu,
þar sem væri um raunveruleg kaup af hendi
hankanna að nvða umfram þa'ð, sem eigendurnir
hafa kröfu til, að keypt sé af þeim upp í útsvar
og skatt. I>að er ekki nema 2—1 millj., sem um
va’ri að ræða, og sér hver maður, að það getur
ekki haft neina úrslitaþýðingu fyrir peningafióðið eða dýrtíðina hér, hvort þetta er gert eða
ekki. Mér er kunnugt, að það eru til félög, sem
eiga ekki einn einasta eyri nema þessi bundnu
slerlingspund og geta ekki keypt svo mikið sem
róðrarhát fyrir íslenzka peninga, og er ósanngjarnt, að svo þurfi að vera. Eg vcit um félag,
scm stundaði útgerð nokkurn tíma, byrjaði ekki
að sigla fyrr en þessi 1. voru gcngin í gildi og
er hætt fyrir nokkru og fckk ekki yfirfærslu
nema fyrir brýnasta útgerðarkostnaði. Hver
eyrir, sem félagið hafði afgangs, var bundinn í
sterlingspundum. Eg vil líka benda á, að það er
ósanngjarnt gagnvart slíkum félögum, að nú um
nokkurt skeið, siðan sainningurinn við Ameriku
gekk I gildi, hafa öll skip, sem selt hafa fisk til
Englands, fengið allt yfirfært, og ég hygg, að
fiá því að þessi samningur gekk í gildi og frain
til þessa dags, hafi sala sízt verið verri en áður.
verið svo heppin að hafa getað selt, síðan farið
T\ið er því ósannjarnt, að þau félög, sem hafa
ui’ að horga i dollurum, skuli fá allt yfirfært,
en þau, sem hafa húið við þrcngri kost, skuli
tkkvrt hafa fengið yfirfært umfram nauðsynJegasta kostnað og verði að hafa fé sitt áfram
bundið í slerlingspundum. Hæstv. ráðh. segir,
;ið það komi af því, að það hafi verið dollaraþörf. Iíg hygg, að ef réltsýni hefði átt að gilda
og jafnt hefði átt að ganga yfir alla, hefði stj.
gelað greitl þessuiu mönnum íslenzka pcninga
eða. látið þá hafa sínar greiðslur í sterlingspundum. heir. sem selja til Englands, selja fyrir
sterlingspund, þó að Bandaríkin hafi greitt í
dolluruin. Eg er sizt að mæla með, að sú leið
verði íarin, en hitt er auðséð, að ósanngjarnt
ei að kaupa sterlíngspund af einum aðilanuin,
en neita öðrum um það.
Hæstv. ráðh. hcfur nú játað, að siðari ástæð:m, sem hann færði fram, að peningaflóðið
mundi verulcga aukast, cr niður fallin, og að
þvi er snertir stórgróðann, að síður sé þörf
á að yfirfæra hann, þá skal það játað í þcini
lilfellum, sem það er rétt. En þar sem hæstv.
ráðh. ininnlisl á, að það væri nokkur timi, sem
bankarnir fengju ineð J)ví að þuvfa ekki að
kaupa peningana, fyrr en þegar skattarnir ættu
að greiðast, þá vil ég spyrja hæstv. ráðh., hvort
hann vilji til samkomulags fallast á, að 1. falli
iir gildi 1. sept. 1942, sem sé á þeim tíma, sem
bankarnir verða nauðugir viljugir að kaupa upp
i 70 % af þessum sterlingspundum vegna greiðslu
á sköttum og útsvari. l>að er nokkur ivilnun, að
l>eir, sem eiga ]>essi sterlingspund, niegi eiga
von á að fá þau laus, en þá er gengið til nióts
YÍð ráðli.., nð pundin komi ekki í umferð, fvrr
en þau konia lil greiðslu sem skattar og útsvar.
.... Eg mun svo ekki fara fleiri orðuin um mál
þetln að sinni.
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*ViSskmrh. (Eysteinn Jónsson): Ég get ekki

fallizt á að vera með því, að þessi 1. falli úr
gildi 1. sept. þ. á., af því að þótt gera megi ráð
fyrir, að mikill hluti þessa fjár verði þá á einhvern hátt notaður til þess að greiða skatta og
útsvar, þá iná gera ráð fyrir, að þá verði komnar nýjar innstæður.
Hv. þm. virtist ganga út frá því, að hankarnir
mundu kaupa það, sem félögin þyrftu til greiðslu
á sköttum og útsvari, en það hefur ekki verið
gengið enn frá þeirri hlið málsins, og ég dreg í
efa, að nokkur hanki hafi skvldu lil að gera það,
en það iná taka þetta til athugunar í sambandi
við skattal., sem hér eru til meðferðar.
*Sigurður Kristjánsson: I’að eru örfá orð, sem
ég vil bæta við. Ég tók ekki fram nema aðra
ástæðuna fyrir, að þessi 1. voru sett, en hæstv.
viðskmrh. hefur bætt við annarri ástæðunni,
sem er rétt, að var færð frain, en ég tei, að
nú sé úr gildi fallin. Ég tel, að sú ástæða að
létta á hönkunum sé úr gildi fallin að mestu
leyti. Eg vil taka til dæmis innieign Landshankans erlendis, að á móti henni er þetta ekki
nema 1 :24, sem hann ber áhyrgð á. Hins vegar
er það með Utvegsbankann, að þótt hann hafi
3—4 miJij. á sinni könnu, þá á sá banki alls
engar innieignir, og þar af Jeiðandi hefði hann
engin veruleg óþægindi af þvi, þótt þetta yrði
yfirfært.
Ég glevmdi að færa það fram, til þess að engin skekkja sé i reikningunum, að á móti þessum 172 millj. kr., sem Landsbankinn átti inni
um síðustu mánaðamót, skuldar hann 5—10
inillj., svo að það er eliki nema 162 millj. fram
yfir skuldir, en það raskar ekki miklu í þessu
efni.
Hæstv. viðskmrh. sagðist álíta þessar ástæður,
sem voru fyrir hendi, þegar I. voru sctt, enn i
gildi. Um þetta má deila. Hann veit vel, að það
var gert ráð fyrir, að hlutföllin í innieignum
bankanna á þessum lokuðu reikningum yrðu
önnur en raun varð á. Það var álitið, að verulegur hluti mundi vera á reikningum útflytjenda, en reyndin varð sú, að það varð aðeins
10 millj. og líklegt, að það fari að verulegu leyti
út, eins og hv. 7. landsk. tók fram. Ég er því
sannfærður um, að þessi ástæða er að miklu
leyti úr gildi fallin.
Að ekki þótti fært að láta þessar innieignir
verða meiri, stafar af ýmsum ástæðum, sem í
ljós komu, eftir að 1. voru sett. Það vita allir,
að eklíi kemur til mála, að þessar 7—10 millj. sé
svipað því allur gróðinn fyrir útflutning á þessum fiski. Það hefur verið yfirfært mikið fram
yfir það, sem skylt var, því að það var nauðsynlegt fyrir útgerðina að fá þar fram yfir.
Að peningarnir verði í umferð til mikilla óþæginda, er nokkuð fræðileg ástæða. Það er
náttúrlega rétt, að þegar ekki er verðmæti til
að mæta peningunum, þá lækkar verð pe.’Mnganna ósjálfrátt og verð á eignum hækkar. Ég
vil segja án allra ýfinga, að mér hefur ekki
fundizt hæstv. viðskmrli. sýna mikinn áhuga á
þvi, a. m. k. ekki áður, að koma í veg fyrir
þessi vandræði, því að ég held, að hann hafi
staðið mjög á móti því, að verðmæti væru flutt
inn i landið til þess að mæta hinu mikla pen-
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ingaflóði. Ég held, að hann hafi litið á þetta
og ýmsir bankamenn afar mikið frá hinni fræðilegu hlið. Ég talaði lengi um það við einn
bankamann, að eitt útgerðarfélag vildi þá borga
erlenda
skuld
með
sterlingspundainnieign.
Bankamaðurinn vildi gjarnan, að útgerðarmaðurinn borgaði þessa erlendu skuld og í staðinn
kæmi innlent skuldabréf. Það varð að ráði i
rikisstj., því að ég talaði Iíka við hæstv. viðskmrh. um að leyfa þetta, að það mætti ekki
selja bréfið. Þessi bankamaður sagði við inig:
Það hefur enga þýðingu að hafa skuldabréfið
laust, af því að það stendur í núlli. Það verður
að standa fast, annars verður það selt. Þetta er
vitleysa, en svona getur fræðimennskan farið
ineð menn í gönur.
Eg er sannfærður um, að þótt það fé, sem
hér um ræðir, komi mest inn í landið á þennan
hátt, þá muiidu menn kaupa fyrir það erlenda
vöru. Það mundi lítil áhrif hafa, vegna þes'
að peningaflóðið er mest vegna innanlandskaupgreiðslu, sölu á veitingum og annað þess
háttar, en stafar langminnst beint frá atvinnurekstrinum. Nú er þetta ekki mikið fé, og þótt
eitthvað af því yrði til að auka peningaumferðina, þá mundi það nema aðeins ákaflega litlu.
Ég vil vænta þess, að hæstv. ráðh. vilji líta
á þetta mál frá sama sjónarmiði og ég, að þjóðhagslega er hagkvæmt að nota þessar gagnslausu innieignir sumpart til lúkningar skulda
og sumpart til kaupa á þarflegum verðmætum,
sem yrðu þá flutt inn i landið og við höfum
mikla þörf fyrir.
Umr. (atkvgr.) frestað.
Á 37. fundi í Nd., 17. april, var fram haldið 3.
umr. um frv.
ATKVGB.
Brtt. 46 felld með 13:5 atkv.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og afgr. til Ed.
A 35. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.
A 38. fundi í Ed., 21. apríl, var frv. fekið til
1 umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til
fjhn. með 9 shlj. atkv.
Á 40. fundi í Ed., 24. aprfl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 14, n. 234).
Frsm. (Erlendur Þorsteinsson): Herra forseti!
Fjhn. hefur athugað frv. þetta, og þykir henni
rétt að staðfesta það.
Eins og hv. þdm. er kunnugt, var ákveðið, að
viss hluti af andvirði ísfiskssölu í Englandi
skyldi settur á biðreikning fiskeigenda þar i
landi, og var sá hluti ekki til frjálsra afnota
liér heima. Var gengið út frá, að svo yrði til
síyrjaldarloka.
En nú hefur þetta breytzt, eins og menn vita,
þannig að fiskeigendur fá yfirfært hingað, en
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ríkið eða bankarnir í dollara vestan hafs. —
Enn er ekki tekin ákvörðun um, hvort peningar þessir skuli leystir út eða ekki, en meðan það
er ekki gert, er sjálfsagt að ákvæði séu í löguin
um það, að ekki sé heimilt að selja eða veðsetja þessa innistæðu, því að á meðan lögin
eru, er rétt, að viðurlög séu við því, að þau séu
brotin, og mælir n. með, að þetta frv. verði
samþvkkt.
ATKVGR.
1. gr. samþ. ineð 9 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.
Á 41. fundi i Ed., 27. apríl, var frv. tekið til
3. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
A 42. fundi í Ed., 29. apríl, var frv. aftur tekið
til 3. umr. (A. 14, 263).
•’Jóhann Jósefsson: Herra forseti! Eins og
kunnugt er, hefur mál þetta gengið i gegnum
Nd,, og er rétt að geta þess, að sams konar
brtt. og sú, sem ég flyt hér, var felld í Nd.,
mér er nær að halda að lítið athuguðu máli. Ég
veit ekki, hvort það þýðir að telja fram þau
rök, sem ég álít, að liggi til grundvallar brtt. á
þskj. 263, án þess, að sá ráðh., sem þar um fjallar, sé við. Astæðan til þess, að þessar brtt. eru
fluttar, er sú, að lög þau, sem um er að ræða,
eru orðin bókstaflega þýðingarlaus. Lög um viðauka við gjaldeyrisverzlun frá 1937, þar sem
ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að bankarnir skuli leggja nokkurt fé inn á biðreikninga
crlendis, eru í raun og veru orðin úrelt, síðan
gerðir voru samningar við Bandaríkin, að sá útllutningur, sem um er að ræða, skuli greiddur
i dollurum. Sú upphæð, sem hér er um að ræða,
mun vera um 400 þús. sterlingspund, eða sama
og rúmar 10 millj. króna. Það mun hafa verið
tilgangurinn með þessum lögum, að þessu lé
yrði' ekki hleypt inn í óþarfa veltu og brask
og skapa verðbólgu á þann hátt. Það getur vel
verið, að á þeim tímum, sem þctta var gert, hafi
verið rétt, að stjórnin hefði þessa heimild. Þó
er nær að halda, að af öðru fé en hér er um að
ræða hafi frekar skapazt verðbólga í peningamarkaði hér á landi. Það er vitanlegt, að það
fé, sem bundið hefur verið inni eða fryst, er
eingöngu fyrir ísfisk. Nefnd sú, sem hafði með
þetta að gera, ákvarðaði í hvert sinn, hve mikið
fé hvert ísfiskskip mætti heim flytja af andvirði farmsins til nauðsynlegra útgjalda, en hitt
var svo bundið í Englandi. Ég hef átt tal við
einn af bankastjórum Landsbankans fyrir löngu,
áður en kom til, að Amerika borgaði í dollurum fisksendingar til Bretlands, og hann taldi
þau þýðingarlaus. Enda er hér aðeins um að
ræða 10% millj. kr., og það mun hafa litla þýðingu að frysta þá upphæð inni í öllu því peningaflóði, sem nú er. Enn fremur hljóta þessi
lög að koma ójafnt niður, og mér finnst ekkert
i éttlæti í því að frysta fé inni fyrir aðeins eina
vörutegund, því að þannig hefur það verið i
framkvæmdinni, þó að ekki sé tekið fram f

heimildinni, að hún skuli aðeins ná til einnar
vörutegundar. Það eru til menn, sem hafa aðeins sclt fisk á erlendum markaði á því tímabili, sem bindingin var lögleidd og eftir það, en
ekki áður. Ef þessir sömu menn hættu slíkri útflutningsstarfsemi nú, mundu þeir aðeins hal'a
stundað hana á þeim tíma, sem bindingin átti
sér stað.
Þeir, sem á undan voru, og þeir, sem á eftir
komu, fá sína peninga uinreiknaða á venjulegan
hátt, cins og áður en bindingin var lögleidd. Nú
frá nýári er mér ekki kunnugt um annað en að
afreiknað hafi verið livert einasta pund, sem
aflazt hefur fyrir ísfisk. Þessi binding er í
sjálfu sér lítið til óþæginda fyrir þau fiskútflytjendafélög, sem starfað hafa frá byrjun
slriðsins, og þau hafa fengið næstum allt sitt
andvirði umreiknað, því að pundin, sem eru
bundin fyrir þeim, eru ekki nema lítill hluti af
þeim peningum, sem þau geta velt i þessu skyni.
Eins og ég benti á, þá eru til fyrirtæki, sem
eingöngu hafa lent í þessari bindingu, og þau
eru þannig stödd i dag, að þó að þau eigi talsvert fé í frosnum pundum, þá hafa þau ekki
nokkurt fjármagn í rekstrinum. Einn slikur
maður komst þannig að orði við mig um daginn, að þó að hann ætti fleiri þús. pund úti í
Englandi, gæti hann ekki keypt nauðsynjar sínar
hér á landi né fengið nægilegt fé í reksturinn.
Þetta er sýnilegt misrétti gagnvart þegnum
landsins. Ég hygg, að togarafélögin liafi lítíð
kvartað í þessum efnum, enda voru þau, áður
en bindingin koin til greina, búin að senda fiskinn og fá andvirðið umreiknað. Eins og ég benti
á, hafa þessi lög ekki verið framkvæmd siðan
Ameriku-umreikningurinn á fiski kom til greina.
Þegar þess er gætt, að nokkrir þegnar þjóðfélagsins eru settir á verra sess heldur en aðrir,
enn fremur, að liér er um svo litla peninga að
ræða, þá virðist mér, að annaðhvort ætti að
nema lögin úr gildi eða gera gagngerðar umbætur á þeim, þannig að sumir þegnar þjóðl'élagsins verði ekki beittir svo herfilegu misrétti. N'ú verða þeir menn, sem eiga þessa peninga, að telja þá fram til skatts, þó að þeir hafi
þcirra engin not og ómögulegt sé að segja, hvenær þeir verða fluttir inn. Peningar þessir eru
geyindir úti á ábyrgð eigandans. Nú geri ég
ekki ráð fyrir, að skattanefnd geri sig ánægða
með, að þcssi frosnu pund séu talin fram til
skatts með öðru gengi en nú tíðkast, þó að enginn vilji umreikna þau. Sennilega fer mikið af
þessum peningum til skattgreiðslu, og þegar
loksins þau verða flutt heim, verður komið
annað gengi og menn munu ef til vill verða fyrir
tjóni á þann hátt. Mér finnst þetta mæla með
því, að hér þurfi að koma breyting á, og ég
sá ekki annað ráð vænna en að flytja till. um
að afnema lögin. Ef einhver ný hætta væri í
uppsiglingu með dollarann, gæti ríkisstjórnin á
hvaða tíma sem er gefið út brbl. og komið nýrri
bindingu á. Ég vildi heyra undirtektir hæstv.
viðskmrh. og hvaða rök hann hefur fram að
færa. Það eru einkum tvö atriði, sem mig langar
til að heyra álit hæstv. ráðh. um, í fyrsta lagi,
livaða þýðingu þessi lög hafa fyrir þjóðarbúskap okkar og peningamál; í öðru lagi, hvcrnig
sé hægt að réttlæta það misrétti, sem hér á sér
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stað gagnvart þegnum þjóðfélagsins. — Ég vil
ekki hafa orð niín fleiri að sinni.
*Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Eins og hv.
þm. Vestin. gerði grein fyrir, leggur hann til,
að Jögin, scm hér er farið fram á að breyta
lítilsháttar, verði t'elld úr gildi, og færir hann
fyrir því nokkur rök frá sinni hálfu. Hann færir
tvær ástæður fram fyrir þessari tillögu sinni.
í fyrsta lagi, að þau hafi litla þýðingu, og í
öðru lagi, að framkvæmd þeirra skapi misrétti,
sem sé óæskilegt.
Eg mun fyrst víkja að fyrra atriðinu. Það
runnu tvær stoðir undir þessa lagasetningu á
sinum tíma. Önnur var sú, að mönnum óx i augum, að bankarnir keyptu allan þennan gjaldeyri.
Landsmenn höfðu ekki þörf fyrir allan þennan
gjaldeyri og fannst þvi réttmætt, að nokkur
hluti hans vrði tagður fyrir erlendis á reikning
þeirra, sem öfluðu hans með útflutningi, i stað
þess að kaupa hann allan. Hin stoðin var sú, að
mönnutn ógnaði peningaflóðið í landinu og sáu
gleggra og gleggra, að ef engar ráðstafanir yrðu
gerðar til þess að draga úr þvi, mundi það hafa
óheppileg áhrif á allt fjárhagslif í landinu. Ýmsar leiðir voru hugsanlegar til þess að draga úr
þessari liættu og' ein einmitt sú að binda eriendis hluta af útflutningsverði þeirra afurða,
sem mestum gróða skilaði, tii þess að koma í
veg fyrir, að sá gróði kæmist í umferð í landinu. Þetta eru þær tvær stoðir, sem runnu undir
þessa löggjöf á sínum tima.
Það er óhætt að fullyrða, að þeir, sem stóðu
að þessari löggjöf, gerðu sér vonir um, að framkvæmd hennar mundi marka tímamót í þessum efnum, og að þær fjárhæðir, sem bundnar
yrðu, mundu reynast hærri. En til þess, að ekki
er meira fé bundið en raun lier vitni um, liggja
þær ásta'ður, sem nú skal greina :
Það vai' ljóst, að ekki var hægt að binda nema
hreinar tekjur, þ. e. hreinan gróða. I’að var
óhugsandi að binda það, sem framleiðendur
þurftu til greiðslu innanlands. Enn fremur var
á sinni tíð gengið út frá, að einnig yrði að taka
til greina, hvort þeim, sem hlut áttu í máli, bar
brýna nauðsyn tit að greiða upp í skuldir sínar.
bað þótti ekki fært að binda þann hluta af ágóðanum, sem framleiðendur töldu nauðsynlegt að
nota til þess að greiða niður skuldir sínar viðkomandi atvinnurekstrinum. Það var talið, að
það yrði að fara gætilega í það að binda þann
hluta af ágóðanum, sem þyrfti að ganga til
þessa.
Xú kom það fljótlega til greina, þegar fara
átti að nota lögin, hversu viðtækt skyldi gera
þetta. Hvort ætti að binda aðeins nokkurn hluta
at andvirði fiskjar og annarra sjávarafurða, eða
hvort það ætti að binda það allt. Nánar tiltekið,
hvort það ætti að binda nokkuð af þvi verði,
sem Englendingar gæfu fyrir fiskinn hér á íslenzkri höfn. Þótt menn vissu, að hér var um
nokkurn ágóða að ræða, var talið erfitt að ganga
inn á iþá braut að binda nokkurn hluta af þessu
fisksöluverði. Alveg sama máli gegndi um það,
sem landsmenn unnu í þágu setuliðsins, og kom
það til umræðu, en var ekki talið framkvæmanlegt né út í það leggjandi, enda aðilar þá svo
margir. Sem sagt, pundatekjur landsmanna fyrir

fisk eða aðrar afurðir, sem framleiðendur sjálfir
seldu, eða fyrir vinnu, hlutu að koma inn i
landið. Það var ljóst, að ef ekki yrði farið út
i að binda nema nokkurn hluta af þessum tekjum, yrði starfsemi pundabindingarinnar að einskorðast að mestu leyti við ísfiskútfhitning
þeirra, sem veiddu í eigin skip eða keyptu fisk
til útflutnings, enda hefur verið mikill gróði
hjá þessum aðilum. Þannig hafa lögin verið
framkvæmd, og þannig atvikaðist það, að ekki
var farið út í víðtækari pundabindingu.
Sú upphæð, sem um er að ræða, er eitthvað
um 10% milljón króna. Það er sá gróði, sem
hefur orðið að pundabindingunni mínus þvi, sem
eigendur hafa þurft að hafa i sérstakar greiðslur. Þetta er ekki há uppliæð, ef miðað er við
pundainnieign landsmanna erlendis, cn þess ber
að gæta, að þetta er gróði, sem mundi hafa
t'árið í umferð í landinu, ef hann hefði ekki
verið bundinn. Og það er þessi toppgróði, sem
er hættulegur öllu fjárhagslífi, ef hann er látinn leika lausum hala. Ég er ekki í nokkrum
vafa um það, að bindingin hefur meiri þýðingu
en hún virðist hafa fljótt á litið af upphæðinni
sjálfri, af því að hér er um umframgróða ao
ræða í sambandi við útflutninginn. Ég held, að
allar þær ástæður, sem voru fyi'ir hendi, þegar
þessi lög voru sett, séu fyrir hendi í aðalatriðum. Það hefur ekki verið talið fært að fara út
í víðtækari bindingu af ástæðum, sem ég nú
hef nefnt, en mér finnst það ekki fullnægjandi
rök fyrir því að sleppa hendinni af toppgróðanum, að bindingin var ekki stórfelldari en
þetta. Ég get þvi ekki mælt með því, að þessi
lög verði felld úr gildi. Það gæti vel verið, að
ýmsir vildu nota sér þær heimildir, sem i þessum lögum felast, í ríkara mæli en gert hefur
verið. Þá væri ógætilegt að vera búinn að fella
þau og sleppa milljónum þeim lausum, sem hafa
verið bundnar. Ef milljónunum væri sleppt lausum, mundi það varla teljast mögulegt að byrja
á ný, því að þá væri hægt að vísa i það, að því,
sem búið væri að gera, væri sleppt lausu og því
ekki réttmætt að liyrja á slíku. Það er ekki
heldur rétt að afhenda þetta bundna fé að sinni.
Það er rétt, sem hv. þm. Vestm. gat um, að
lögin eru nú sem stendur ekki framkvæmd að
neinu leyti.
Astæðurnar eru þær, að hér hefur um lengri
tíma verið skortur á dollurum. Það hefur verið
mikil eftirspurn eftir þeim, meiri en hægt hefur
verið að fullnægja. Af þessu leiðir, að bönkunum hefur verið heimilt að kaupa skilmálalaust
alla þá dollara, sem fengizt hafa, og liefur það
verið gert. Nú er þetta að breytast þannig, að
bankarnir eru byrjaðir að eignast dollara, Iítið
að visu, en ekki er hægt að gera sér grein fyrir,
live ört þeir kunna að berast. Af því leiðir að
mínum dómi, að bráðlega verður tímabært að
taka upp framkvæmd þessara laga með dollarana
eins og pundin. Og eftir því, sem ég lít til, get
ég ekki betur séð en að timabært sé á næstunni
að byrja á að binda eitthvað af þeim dollurum,
sem við erum ekki knúðir til að kaupa fyrir, því
að framboðið virðist vera að nálgast það að fullnægja eftirspurninni. Af þessu get ég ekki séð,
að rétt séi' að fella lögin.
Hv. þm. Véstm. minntist á, að hægt væri að
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grípa til þess að setja lögin aí'tur siðar, ef það
teldist skynsamlegt. En ég vil sérstaklega benda
á það atriði í ræðu hans og undirstrika, að ef
búið er að sleppa lausum þeim gróða, sem lil
t'ellur í punduni, mundi hann verða til þess að
auka verðbólguna. Ég vil einnig undirstrika það,
sem ég sagði áðan, að það eru líkur til, að dollararnir séu að fara í sama farveg. Svo getur
komið til álita, bvort menn telja skynsamlegt
að ganga lengra en áður var gert, þannig, að
meiri hluti af útflutningnuin verði bundinn en
áður var. En á því eru margir erfiðleikar. Et'
sleppa á útflutningnum, vrðu innistæðueigendur
margir og mjög erfitt að gera sér grein fyrir,
livc mikla þörf hlutaðcigandi hefur fyrir að fá
yfirfærslu. Ég held þess vegna, að þar sem það
er vitað mál, að hér er ekki bundið annað en
stærsti gróðinn, toppgróðinn, þá sé það skynsamlegt að haida þessari löggjöf og framkvæma
liana a. m. k. svipað og verið hefur.
Ég hef hér minnzt aðallega á fyrri ástæðuna,
sem hv. þm. Vestm. bar frain fyrir því, að það
bæri að fella þessi lög, seni sé það, að þau liefðu
litla þýðingu. Um síðara atriðið vil ég aðeins
segja það, að ég hef ekki fylgzt með í einstökum atriðum í framkvæmd ,þessarar löggjafar. Ég
skildi hv. þm. Vestm. þannig, að þessi löggjöf
hefði komið þyngra niður á þeim, sem byrjuðu
eftir að Iögin gengu í gildi, en hinum, sem byrjuðu að starfa áður en þau öðluðust gildi. Ég
geri ráð fyrir, að erfitt sé að koma í veg fyrir,
að slíkir hlutir geti átt sér stað, ef hægt er að
kalla þetta misrétti, þegar allir búa við það sama
eftir að lögin eru gengin í gildi og komin til
framkvæmda. I’ó má vera, að frá sjónarmiði
þeirra, sem byrjuðu eftir að lögin öðluðust gildi,
komi þetta undir að heita misrétti, en ég held,
að það verði að líta á það sem óhjákvæmilega
nauðsyn, að þeir komi undir lögin eins og aðrir,
þótt þeir hafi starfað áður, og það getur þó
aidrei orðið verra en það, að kannske verulegur
hluti af gróða þeirra verði lokaður inni.
Ég veit ekki, hvort mönnum þykir það svo
voðalegt, að meiri hlutinn af þessum gróða verði
að bíða þangað til þjóðfélagið hefur meiri þörf
fyrir gjaldeyri.
Ég held, að ég hafi minnzt á mest af því, sem
hv. þm. Vestm. talaði um. Ég get ekki fallizt á
réttmæti þess að fella þessa löggjöf úr gildi. Ég
tel, að hún eigi að vera í gildi og framkvæmast
líkt og verið hefur, ef ekki er hægt að l'ramkvæma hana þannig, að hún komi að meira
gagni, en á því eru ýmsir annmarkar, sem menn
hafa fram að þessu talið svo veigamikla, að ekki
sé hægt að komast fram hjá þeim.
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binda gjaldeyri erlendis fyrir reikning eigenda,
en það er öllum vitanlegt, sem til þeklija, að
hvorki verkamaðurinn né sjómaðurinn eiga erlendan gjaldeyri. Ef um bindingu væri að ræða
fyi'ir setuliðsvinnu, mundi þurfa að binda féð
hjá setuliðinu, sem eignast gjaldeyrinn, og ef
um fé fyrir fisk væri að ræða, þá hjá þeim, sem
kaupir hér fyrir ísl. peninga, sem mun vera
Ministry of Food. Mér finnst aldrei geta komið
til mála að binda kaup þessara manna. Það
hefur aldrei koinið fram, og ég býst ekki við, að
ueinum hafi dottið það í hug nema hæstv. viðskmrh. að binda kaup þeirra, sem aðeins iiafa
þurftarlaun, og hafi ensku samningarnir orðið
þess valdandi, að íslenzki fiskveiðiflotinn verði
rekinn með stórtapi, getur það aldrei komið ti!
mála, að tílætlunin hafi verið með þessum lögum að setja fastan crlendis gjaldeyri, sem þarf
að nota hér heima á Islandi til þess að greiða
slik töp.
Þá talaðí hæstv. viðskmrh. um, að þörf væri
að taka til athugunar að binda gjaldeyri fyrir
nokkurn hluta af þeim isfiski, sem seldur er í
Iinglandi. En eins og nú háttar, fæst þessi fiskur greiddur i dollurum, sem notaðir eru til
kaupa á nauðsynjavörum vestan hafs. Ut af
þessu vildi ég spyrja, hvort það sé rétt, að
gjaldeyrisnefnd hafi neitað um gjaldeyrisleyfi
fyrir járnvörum og öðrum slíkum vörum, sem
þurfti að fá forgangsleyfi fvrir í Ameríku, og
ekki þýðir að sækja um nema gjaldeyrisleyfi sé
lil staðar. Ef svo skyldi vera, að nægir dollarar
séu til, nær það ekki nokkurri átt, að hægt sé
að neita um gjaldeyrisleyfi fyrir nauðsynlegum
vörum eftir geðþótta eins eða tveggja manna og
valda með því mikilli töf á afgreiðslu vörunnar, eða jafnvel.því, að hún fáisl ekki
Þetta var að visu útúrdúr, en var nauðsynlegur
vegna ræðu hæstv. viðskmrh.
Ég minntist í framsöguræðu minni á það atriði, sem kom fram í ræðu hv. þm. Vestm. N.
liefur ekki tekið afstöðu til þess, enda kom engin slík tillaga fram þar, og enginn nm. minntist á það að taka hana upp. Það, sem ég segi
hér, segi ég því einungis sem mina skoðun, og
bera meðnm. mínir enga ábyrgð á því.
Ég tel það út af fyrir sig réttlátt, að þessi lög
verði látin gilda, ef aðeins er tekinn toppgróðinn þannig, að öruggt sé, að nauðsynlegar yfirfærslur fáist til þess að greiða verkakaup, og
þannig að alltaf sé tekið til athugunar, þegar um
aðrar vörur er að ræða en ísfisk, livort sala
slíkra vara þoli bindingu. Það kom beinlinis
fram í ræðu hv. þm. Vestm., að togaraútgerðin
hefur engan hnekki beðið af þessu, og ég get
ekki fallizt á það, sem hann segir, að eldri félögin hafi orðið sérstaklega fyrir barðinu á
Frsm. (Erlendur Þorsteinsson): Herra forseti!
Aður en ég ræði þá brtt., sem hér liggur fyrir
þessari löggjöf. Það, að lögin hafi komið misfrá hv. þm. Vestm., vil ég aðeins drepa á tvö
jafnt niður, hlýtur að koma af því, að þau félög,
sem um er að ræða, hafi aðeins flutt út á þeim
atriði, sem komu frain í ræðu hæstv. viðskmrh.
Það fyrra var, að hæstv. viðskmrh. minntist á
tíma, sem lögin voru til framkvæmda, en hvorki
það, að komið hefði til mála að binda hluta af
fyrir né eftir. Mér skilst því, að með slíku reglutekjum manna í setuliðsvinnunni og hluta af
gerðarákvæði mætti gefa þeim heimild til þess
tekjum þeirra, sem seldu fisk samkv. brezka
að fá þetta fé laust. En ég get ekki séð, út af
samningnum. Mér þykir allmerkilegt, að nokkrfyrir sig, að nokkur ástæða sé til að nema þessi
um manni skuli hafa komið til hugar slík bindlög úr gildi. Ef framkvæmd þeirra er skynsaming. Að minu áliti er það alls ekki meiningin. ,lega hagað, geta þau komið að notum, t. d. með
með lögunum. Þar stendur, að einungis skulb vþví að taka úr umferð óhæfilegar fjárfúlgur.
Alþt. 1942. B. (59. löggjafarþing).
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Og ef til þess kæini, eins og hæstv. viðskmrh.
minntist á, að nægileg dollaracign myndaðist,
þá væri það mjög óeðlilegt að láta bankana
eina bera ábyrgð á öllum þeim innistæðum cða
gróða einstaklinga, sem af þessuni sölum myndaðist.
*Jóhann Jósefsson: Eg bjóst nú ekki við öðru
en því, að hæstv. ráðh. mundi vilja lialda i
þessi lög, þótt hann kannaðist við, að þær vonir, sem til þeirra voru gerðar í byrjun, hafi
slaðið hærra en raun bæri vitni um. Eg hef
enga löngun til að vera að karpa við hæstv,
ráðh. um þetta „prineip“-atriði. Ég er hins vegar á þeirri skoðun, að hafi tilgangurinn með
þessum löguin vcrið sá að koma í veg fyrir óþarfa eyðslu í landinu, þá hcfur bonum ekki verið náð. Það er sýnilegt. En áður en ég eyði ineira
af tíina þessarar hv. d., þá vil ég, að gefnu tilefni eftir ræðu hv. 10. landsk., spyrja hæstv.
ráðh., hvort hann inuni vilja taka til athugunar
hreyt. á reglugerðarákvæðinu, til þess með þvi
að rétta nokkuð hlut þeirra, sem vissulega eru
til í þessu máli, sem bókstaflega geta ekki gre'tl
skatta sína nema með því að fá yfirfært.
Hæstv. ráðh. talaði um toppgróða. Hvað á atvinnurekandinn að gera við þann gróða, sem
hann hefur fram yfir útgjöld? Hann vill gjarnan halda áfram að starfa. En hann getur bara
ekki haldið áfram, ef þessi gróði er bundinn og
hann fær ekki hreyft við honum. Við skulum
l. d. gera ráð fyrir, að menn, scm hefðu skip i
förum á þessu tímabili, fengju það, sem hæstv.
ráðli. kallar toppgróða. Þcir mundu vilja eignast skipið, kaupa báta og halda áfram að gcra
út. En þetta geta þeir ekki, þeim er haldið. Þcir
liafa ekki leyfi til að ráðstafa sínum pundum.
Þetta er dálitið einkennileg peningapólitík, cn
svona er það.
Ég vildi spyrja hæstv. ráðh. að því, hvort
hann vildi fallast á að láta mig fá frest til að
ræða við n., um að fá einhverja tilhliðrun, sem
gæti þá komið fram í reglugerð, í þessa átt,
og mundi ég þá taka till, mína aftur, um afnám laganna. En ef hæstv. ráðh., og ef til
vill eiiibverjum fleiri hv. þm,, er það keppikefli
að halda í þessi lög, sem eru ónýt og verða ónýt
í framkvæmd, þá skal ég ekki standa i striði
með það. En hitt vil ég gjarnan, að hæstv. ráðh.
fallist á að lagfæra það, sem hægt er, með
reglugerð.
I fyrra var þetta mál hér til umræðu, og varð
þá að samkomulagi við hæstv. ráðh., að hann
féllst á að gefa pundakaupan. fyrirmæli um það,
að hún leyfði mönnum að kaupa skip og vélar
fyrir þessa pcninga. Ég held, að mér sé óhætt
að fullyrða, að það loforð hafi a. m. k. verið
hálfsvikið. Ég veit ekki, hvers er eiginlega verið
að hefna á einstökum mönnum, sem lenda innan
þessa lagakerfis. Það eru ekki togaraeigendur,
sem þarna ciga hlut að máli, heldur einstakir
útflytjendur, margir hverjir smáir, sem hafa
farið út i þennan fullkomlega leyfilega atvinnuveg á þvi tímabili, sem þessi binding hefur gilt,
og vegna samningsins við Breta eru farnir út
úr honum. Það var ekki levfilegt eftir honum
að hafa nein útlend skip i förum með ísvarinn
fisk fvrir fslendinga og ekki kaupa hann nema

á vissum stöðum. Þess vegna finnst mér, að
hæstv. ráðli. gæti gengið svo langt til samkomulags í þessu efni að fallasf á það, að inn í lögin
væri sett ákvæði um það, að i reglugerð skyldi
t.ekið tillit til þess, hvort menn hcfðu atvinnurekstur sinn að öllu lcyti bundinn á þcnnan
liátt eða ekki.
Eins og ég sagði áðan, geri ég ráð fyrir, að
ríkið vilji fá sinn hluta af þessum tekjum eins
og öðrum. Það verður auðvitað ekki komizt hjá
þvi. En hvernig hefur ríkið hugsað sér, að
greiddir yrðu skattar af frosnum pundum? Það
er ég enn ekki farinn að sjá. ()g eiga ekki þjóðfélagsborgararnir fullan rétt á því að fá að
nota þann afrakstur, sem þeir hafa af atvinnu
sinni? Ég segi fyrir mig, að ég held, að þeir
eigi rétt á því, þó að það megi með ólögum
binda hendur þeirra á einhverju tímabili.
Ég man eftir þvi, þegar ég spurði hæstv. ráðh.
að þvi á síðasta þingi, hvers vegna bankarnir
hefðu keypt sterlingspund af togarafél. algerlega
umyrðalaust á því háa geng’i, seni þá var, og
miklu meira en maður gat íinyndað sér að bankarnir vildu hlaða að sér af þeirri mvnt, að þá
vildi haun skýra það með því, að það hefði verio eftir beiðni bankanna. Þeir hefðu gert það
til þess að geta umreiknað þau og borgað upp
sínar skuldir. Hér hefur verið mikil tilhliðrun
sýnd, og það er ekki ástæða til að lasta það.
En hún rekst óneitanlega á við fyrri afstöðu
hæstv. ráðli. gagnvart togarafél. og gengur mjög
á nióti þvi, sem öðrum en togaraeigendum, sem
þó hafa rekið líkan atvinnurekstur, er ætlað að
búa við, því að þeirra afrakstur, sem hæstv.
ráðh. kallar toppgróða, á nú að binda. Það er nú
orðið svo ineð afrakstur þeirra nianna, sem
þennan atvinnuveg stunda, að hann er í svoleiðis
járnklóm, að þeir mega ekki kaupa fyrir hann
neinar vörur, heldur verða þeir að skila bönkunum lionum, sem banna að láta þá fá liann i
isl. krónum. Og enn þá er ekki sýnt, hvort liægt
verður einu sinni að fá hann til að greiða með
lögboðin gjöld, eins og’ skatta. Það er líka ýmislegt fleira, sem mcnn vildu óska að gera við ágóðann af atvinnurekstri sínum, eins og ég tók
fram í þessari hv. d. í fyrra, t. d. að auka framleiðslutæki sín.
Ef hæstv. ráðh. vill fallast á, að þetta verði
lekið til athugunar, þá vildi ég bera fram þau
tilmæli, að þessari umr. verði frcstað, og að n.
athugi, hvort ekki inætti leiðrétta það misrétti,
sem hér er á orðið, með reglugerðarákvæði.
*Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Hv. 10. landsk.
lýsti yfir reiði sinni út af því, að það hefði
komið fram í ræðu minni, að komið gætí til
mála að binda einhvern hluta af tekjum manna
í Bretavinnunni. Mér finnst ekki, að hv. þm.
þurfi að taka þetta á þennan hátt, því að það
er ölluni vitanlegt, að þegar verið var að undirbúa þessi lög og gera sér grein fyrir þvi, hvernig
hægt væri að draga úr pundasöfnun bankanna
sjálfra, þá var náttúrlega rannsakað til hlítar,
hvaðan pundin komu. En i þvi sambandi voru
auðvitað teknir til athugunar allir þeir liðir, sem
til mála gat komið, að hægt væri að minnka
pundastrauminn um. Þar höfðu menn fyrir framan sig alla þá læki, sem mynda hina stóru á.
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Og eins og ég hef áður sagt, þá var komizt að
þeirri niðurstöðu, að ekki væri fært að stifla
þennan læk né takmarka hann að nokkru leyti.
Það má vera, að hv. þm. hafi skilið mig svo,
að ég teldi liægt að binda þetta með löggjöf, en
það hefur ekki þótt fært. Það var lagt til hliðar sem óhugsanlegur möguieiki áður en frv. var
iagt fram.
Hv. þm. skaut því inn i fyrirspurn sína, hvort
nýlega hefði verið neitað um innflutningsleyfi
frá Ameríku fyrir brýnum nauðsynjavörum, eins
og t. d. járnvörum. Og fannst mér hann gera ráð
fyrir, að það hefði verið gert, og að það væri
óheppileg ráðstöfun, þar sem nú hefði rætzt úr
mn dollara. I des., jan. og febr., og raunar inarz
líka, var ákaflega lítið um dollara. Þá þurftu
bankarnir að lifa á yfirdráttarlánum, i von um
væntanlegar dollaratekjur, en bá var ekki húið
að koma því á að greiða fiskandvirðið í dollurum. A þessu timabili var það svo, að menn
neyddust til að flokka niður það, sem bezt veri
að nota þennan gjaldeyri í, og kaupa aðcins það.
sem mest lá á að fá. Og það varð að gæta þess,
að það skipsrúm, sem fyrir hendi var á hverjum
tíma, yrði notað sem bezt, og að fyrst og fremst
vrði það flutt, sem beinlínis vantaði, og eft:r
þessu hefur gjaideyris- og innflutningsnefnd
fvrirskipun frá ráðuneytinu um að haga störfum
sinum. Það stóð alltaf til, og ráðuneytið var
þess hvetjandi um þessar mundir, að taka meira
ián í Bandarikjunum, til þess að ekki þyrfti að
láta dollaraskort hainla sér í viðskiptunum, en
ýmsar tafir urðu í sambandi við þá lántöku,
svo að ekki varð úr henni fyrri en of seint, að
farið var að rætast úr. En hins vegar var það
um tíma svo, að innflutningsleyfi urðu að miðast við dollarainnistæðu, þvi að það þurfti ævinlega að borga um leið og varan var keypt.
l'm járnvörurnar cr það að segja, að við fengum ákveðinn „koda“ fyrir þær í Ameríku, ég held
10 eða 11 þúsund tonn. Og það var búið að
tryggja, bæði af hálfu sendiráðsskrifstofunnar í
Wasbington og innkaupanefndarinnar í Ncw
York, að þessar vörur eru fáanlegar. En til þess
hins vegar að þessi „kodi“ gæti skipzt sem réttlátast niður milli innflytjenda, þá var ekki annað ráð fyrir hendi en að auglýsa eftir umsóknum um þessar vörur, til þess að þær gætu allar
komið til athugunar í einu. En ef þessi aðferð
hefði ekki verið tekin upp, gat farið svo, að
sumir hefðu orðið útundan, en aðrir fengið
meira en þeim réttilega bar. Það má vera, að
eitthvert stutt tímabil hafi mönnum þótt standa
á svari, en það hefur þá einungis verið vegna
þess, að það varð að taka umsóknirnar fyrir i
einu lagi. (JJós: Það var ekkert stutt tímabil,
cða hefur hæstv. viðskmrh. ekki fylgzt með
því?) Það hefur þá engu að síður verið fyrir
það, hvað innflytjendur hafa verið seinir að
senda umsóknir sínar nógu snemma. Sem sagt,
málið liggur þannig fyrir, að með aðstoð þessara
manna fyrir vestan hafið hefur járnið verið
tvyggt, svo að það er nú til staðar fyrir þá, sem
kunna að vilja kaupa það i gegnum viðskiptanefnd, sem hefur milligöngu um þetta í umboði
rikisstj. Annars hygg ég, að ef staðið hefur á
þessum hlutum, þá sé það fyrst og fremst fyrir
það, að mönnum gekk illa að fá forgangsleyfi

vestra, og sendiherrann í Wasliington símaði,
að það væri hætt við að rcyna forgangsleyfi, því
að það væri tilgangslaust. Aftur á móti ráðlagði hann að kaupa í gegnum opinbera stofnun. En eins og hv. þm. vita, þá er innflutningsverzluninni frá Aineríku þannig fyrir komið. að
útbúin eru þar ýmiss konar forgangsleyfi, en ef
ekki er hægt að fá þau, sem fyllilega er upplýst
að á sér stað um sumar vörur, eins og t. d. stál
og járn, þá er það keypt af opinberri stofnun,
sem hér heima er viðskiptanefnd, en vestra 2ja
manna nefnd í Xew York. Til viðbótar um járnið vil ég segja það, að það var, að ég hygg í
janúar eða febrúar, auglýst af viðskiptamálaráðuneytinu, að menn skyldu senda járn- og
stálpantanir sínar til ráðuneytisins til frekari
t'yrirgreiðslu, en það kom aðeins lítið af þeim,
af því að menn vildu reyna forgangsleyfaaðferðina sjálfir, en hún hefur ekki reynzt framkvæmanleg.
Hv. þm. Yestm. sagði, að sér hefði í fyrra,
undir meðferð þessa máls, verið gefið fyrirheit
um það, að mönnum yrði leyft að kaupa skip
og vélar fyrir frosin pund. Hann komst svo að
orði, að það hefði a. m. k. verið hálfsvikið. Ég
veit ekki, hvað hann á við með þessu. Eftir þvi
sem ég bezt veit, þá hefur verið staðið við þetta
til þessa. Hins vegar hefur það ekki verið samþ.,
að menn fengju heimild til þess að láta öðrum
mönnum í té sín Iokuðu pund, til þess að þeir
g'ætu keypt fyrir þau skip eða vélar. Það var
heldur aldrei tilætlunin. Eg hygg því, að þetta
liljóti að vera á misskilningi byggt hjá hv. þm.
(JJós: 0, ekki mikið.) Það má vera, að pundanefndin hafi brugðið út af þessari reglu, og ef
svo væri, þætti mér vænt um að fá að vita það.
Hv. þm. Vestm. gerði sér far um í sinni seinustu ræðu að sýna fram á það misrétti, sem
kæmi fram gagnvart þeim mönnum, sem hefðu
byrjað atvinnurekstur sinn eftir að þessi pundalokun fór að eiga sér stað, miðað við þá, sem áður höfðu starfað og baft hafa tækifæri til þess að
borga upp skuldir sínar og jafnvel safna eínhverju i sjóði. Ég vil í þessu sambandi benda
hv. þm. á það, að þegar þetta mál var til umr.
i fyrra, var talsvert rætt um þessa hlið málsins
og áherzla lögð á það af ýmsum, að félögum og
einstökum mönnum yrði leyft að fá fé sitt laust
til þess að greiða með því skuldir, fyrst og
fremst venjulegar afborganir, og enn fremur
aukaafborganir, ef þess var nokkur kostur. Og
ég veit ekki betur en að það hafi yfirleitt verið
mjög vel í þær umleitanir tekið, sem komið hafa
til pundakaupanefndarinnar af þessu tagi. Það
hafa skilvrðislaust verið afgreiddar yfirfærslur
til greiðslu afborgana, og í nærri því öllum tilfellum hefur nefndin fallizt á að heimila greiðslur á verulegum aukaafborgunum, sem mér finnst
sanngjarnt.
Þá spyr hv. þm„ hvort ég sé reiðubúinn að
athuga breytingu á fyrirkomulagi reglugerðarinnar út af þessum lögum. Það er rétt hjá hv.
þm„ að það hefur enn þá ekki verið gefin út
reglugerð um þessi lög, og það er fyrir það, að
þau atriði, sem komið gæti til mála að ákveða
í reglugerð, eru þannig vaxin, að það hefur ekki
þótt heppilegt að gera ákvarðanir um þau til
frambúðar nú. En ég hef sizt á móti því, að
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Eftirlit með ungniennum <>. I'l.

þetta mál verði tekið af dagskrá <>g rælt i þeirn
frcsti, sem fengist á umr. Eg get verið til viðtals
í því hléi, sem þá skapaðist. Hins vegar er mér
ekki ljóst af þeim ræðuhöldum, sem farið hafa
okkar á milli, hvað fvrir honum vakir i þessu
efni, eða hvaða tilefni gefur ástæðu til þess að
fá þennan frest.
Eg sé ekki ástæðu til að fara nánar út i þetta,
en get fallizt á, að umr. verði frestað um skeið,
<>g tekið til athugunar í hléinu, hvort hugsazt
gæti, að hægt væri að gera einhverja þá framkviemd, sem gerði hv. þm. Vestm. ánægðari með
lögin en nú á sér stað.
*Jóhann Jósefsson: Eg vil láta í l.jós ánæg.ju
mína' yfir því, að hæstv. ráðh. vill ræða þetta
mál frekar, og þar sem ínálum er svo komið, cr
ekki ástæða til langra umr. nú. Vonast ég til að
fá tæ'kifæri til að tala við n. og ráðh., þegar þar
að keinur.
t’mr. frestað.
Á 54. og 58. fundi í Ed.s 11. og 15. maí, var frv.
tekið til frh. 3. umr.
Eorseti tók málið af dagskrá.
A 60. fundi í Ed., 18. maí, var fram haldið 3.
umr. um frv.
*Atvmrh. (Magnús Jónsson): Hv. þm. Vestm.
á hér brtt., sem hæstv. forseti lýsti hér, sem er
um það. að 1. nr. 82 frá 9. júlí 1941 skuli numin
úr gildi. Hv. þm. Vestm. hefur nú verið veikur
og er það enn og hefur því ekki getað koinið
hingað á fund. En eins og hv. þdm. inuna.
bcindi hann til þáv. hæstv. viðskmrh. nokkrum
íyrirspurnum í sambandi við þessa brtt. og
kvaðst mundu taka hana aftur, ef hann fengi
fullmegjandi svör frá hæstv. ráðh. um það, sem
hann spurði þar að. bessi svör hafa nú ekki fram
komið. En ég hef átt lítillega símtal við hv. flm.
hrtt. og vil segja það, að ég mun fyrir mitt leyti
ieitast við að setja mig inn í það spursmál, sem
fvrirspurnin var um, svo fljótt sem ég get þvi
við komið. Eg býst við, að öllum hv. þm. þyki
það eðlilegt, að ég sé ekki búinn að gera það
nú, þegar. Og ég hef sagt hv. þm. Vestm., að ég
muni taka spurningar hans til athugunar, sem
voru sérstaklega um gjaldevri þeirra fyrirtækja,
sem hafa lent í því að fá sinn enska gjaldeyri
svo að segja allan bundinn, þannig að þau
standa uppi eiginlega gjaldmiðilslaus til að
greiða skatta og annað. Eg mun taka þessar
fyrirspurnir hv. þin. Vestm. til velviljaðrar athugunar í sambandi við þær athuganir, sem gerðar verða i þessu máli í heild sinni. I>vi að það
er ekki ástand, sem getur verið til frambúðar,
að taka þannig lítinn part af þeim erlenda gjaldeyri, sem myndazt hefur ytra, og binda hann,
en láta annað af gjaldeyrinum vera laust. Eg hef
íjáð hv. flm. brtt., þm. Vestm., þessi svör min,
sem að vísu eru nokkuð óákveðin, en þó svo ákveðin, að ég held, að óhætt sé að skila því til
hæstv. forseta, áð hv. þm. Vestm. taki brtt. aftur.
ATKVGR.
Rrtt. 263 tekin aftur.
Erv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 453).

8. Eftirlit með ungmennum o. fl.
Á 3. fundi i Ed., 23. febr., va.r útbýtt:
Frv. til 1. um eftirlit með ungmennum o. fl.
(stjfrv., A. 9).
A ö. fundi i Ed„ 25. fehr., var frv. tckið til
1. umr.
::Forsrh. (Hermann Jónasson) : Þetta frv.
slendur í nánu sambandi við annað frv., seni
lekið var fyrir í gær, en það var frv. til I. uni
vegabréf. Því miður vildi svo til, að ég gat ekki
verið viðstaddur þær umr, vegna þess að ég
þurfti að vera á fundi annars staðar. Þetta frv.
stendur í beinu sambandi við það, og til þess að
þetta verði framkvæmanlegt, er óumflýjanlegt,
að frv. um vegabréf verði að lögum. Auk þess
geri ég ráð fyrir, að þau lög verði sett, til þess
að bægt yrði að fylgjast betur nieð öllu eftirliti,
ef eilthvað kvnni að koma fyrir, árásir eða
annað, sein við vituin auðvitað ekkert uin.
Þetta frv. er samið upp úr frv., sein ríkisstjórnin liafði komið sér saman um í aðalatriðuni, áður en aukaþingið koin saman í liaust. Frv.
Iiafði verið undirhúið af nefnd, 3 konum og 2
lögfræðinguni, sem rikissljómin liafði kvatt til
þess að endurskoða það. Koni í ljós af viðtali
við þm. úr flestum floklium á Alþ, að þeir voru
tkki ánægðir með frv. eins og það var. Þeim
þóttu afskipti af málum þess fólks, sem liér er
uin að ræða, vera of víðtæk. Var auðsætt, að
málið mundi af þeim ástæðum ekki fá fylgi á
Alþ. Vegna þessarar óámegju var frv. ekki lagt
fyi'ir aukaþingið, og ekki var búið að lagfæra
það fyi'i' en að því þingi loknu. Nú má segja
seni svo, að þar seni litið hafi verið gei't i þessiiin niálum hingað til, þá hafi verið mjög liæpin
þiirf á að gefa út brhl. um þetta atriði. En þvi
er til að svara, að fvrst og fremst var nolíkur
þörf á undirbúniiig'i undir þessar framkvæmdir,
sem liiutu að miðast við það, hvernig þessuni
brbl. yrði tekið. Brhl., sem lágu fyrir í gær, eru
þegar byrjun að framkvæmdum, og án þeirra er
nijög erfitt að framkvæma ákvæði þessara 1.
í aniian stað var búizt við af hálfu ríkisstjórnarinnar, að mögulegt yrði að hrinda þessuin 1. að einhverju Ieyti í framkvæmd fyrir síðastl. áramót. En vegna mikillar húsnæðiseklu
liér í bienum, var hið eina hús, sem rikisstj. gat
í hráðina tekið til afnota í þessu skyni, sóttvarnahúsið, tekið sem bráðabirgðaíbúð handa
tiúsnæðislausu fólki. Vrðu ráðh. sammáta um að
láta sjónarmið þessa fólks sitja fyrir. En til
þess að hefja framkvæmdir í þessum málum
þarf athuganastöð og móttökustöð, og um ekkert
aiuiað húsnæði var að ræða í því skyni en sóttvarnahúsið. Auk þess mátti búast við, að flytja
þyrfti fyrirvaralítið úr því húsi, af skæðar farsóttii' kæmu upp í liænum og taka þyrfti það til
sóttvarna, sem það er gert fyrir. En þegar sóttvarnahúsið var athugað, kom i Ijós, að gera
þurfti við það, en það var ekki liægt fyrr en
eftir áramót, að fólkið flutti þaðan. Jafnframt
var gert ráð fyrir að koma upp dvalarheimili
fyrir þau ungmenni, — sérstaklega ungar stúlkui' —, sem voru svo langt leidd, að þau þvrftu
að dvelja á uppeldisstofnun. f þessu skyni hafði
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ríkið ætlað í haust að kaupa jörðina Kleppjárnsreyki í Reykholtsdal, þegar hinn nýi læknisbústaður væri tilbúinn. Nú var þetta nýja læknishús síðar tilbúið en gert var ráð fyrir, vegna
þess, hve erfitt er að fá verkamenn og sniiði til
þess að reisa hús. Nú hcfur ríkið fest kaup á
Kleppjárnsreykjuni samkv. heimild í 1. frá siðasta Alþ. Hefur það sent mann þangað til að
athuga húsið, og er ætlazt til, að það verði
dvalarbeimili fyrir ungar stúlkur, sem ckki megir að leiðbeiua á þann hátt, sem tekið er fram í
I. þcssum. Jafnframt þarf að velja menn til að
standa fyrir framkvæmdum þessum.
Eg hef nú gert nokkra grein fyrir, hvers vegna
brbl. voru sett. Tilgangurinn ineð þeim var sá,
að hægt yrði að hefja framkvæmdir á áramótum, en það reyndist ókleift vegna húsnæðisleysis og fólkseklu. Eg ætla ekki, án sérstakIcga gefins tilefnis, að orðlengja frekar um þetta
mál. Eg hygg. að flestir séu sammála um það
nú, að Aiþ. geti ekki látið undir höfuð leggjast
að gera ráðstafanir í þessu máli. I’að voru ef til
vill skiptar skoðanir um, hvort nokkuð ætti að
gera i þessu máli. En nú hefur reynslan sýnt, að
hjá einhverjum ráðstöfunum til varnar verður
ckki komizt. l’m það eru flestir sammála nú.
Enn hakla sumir því fram, að mál þetta sé búið
að grafa svo um sig, að láta fólkið, sem i þessi
vandræði er komið, eiga sig. Ekkert muni þýða
að taka það „úr umferð“, eins og sagt er um
ölvaða menn. Nýtt fólk mundi koma í þess stað,
og bezt sé að láta það sitja þar, sem það er.
Eg geri mér ekki von um, að hægt verði að leiðrétta þær misfellur og bæta það tjón, sem þcgar
cr orðið.
Eg veit dæmi til þess, að einstakir meiin hafa
gert tilraunir til þess að fá ungt fólk, sem komið
cr út á þessa háiu braut, til að snúa til baka.
og margir fullyrða, að þær hafi borið árangur.
Eg býst ekki við, að það tjón verði bætt, sem
þegar er orðið. En við megum búast viö, að
styrjöldin standi lengi yfir enn, þó að við vitum það ekki. I>ess vegna þarf að gera ráðstafanir til þess að hindra, að ungmenni, sem eftir
1 -3 ár komast á hið hadtulega aldursskeið fvrir
unglingana hér í bænum, gangi sömu götu og
það fólk, sein er 3—4 árum eldra. I>að má búast
við, að engu minni hættur verði á leið þessara
harna en þeirra unglinga, sem nú hafa glatað
svo miklu vegna þess, hvernig þeir höguðu sér
gegn hættunum, sem nú eru í landinu.
Eins og hv. þm. sjá við athugun á frv., er
gcngið sem allra skemmst í þvi að hefta einsfaklingsfrclsið, þar sem ekki er gripið til þessara úrræða fyrr en í lengstu lög, eftir að allar
leiðbeiningar hafa reynzt árangurslausar. !>að
eru barnavcrndarneíndir og skólanefndir, sem
hafa hér mikið starf að vinna með áminningum
og leiðbeiningum. I>etta fólk er ekki svipt frelsi,
fyrr en áminningar og leiðbeiningar hafa ekki
náð tilgangi sínum. Eg vildi að síðustu óska
þess, þó að frv. yrði eitthvað lagfært, að það
fengi að halda sér í öllum aðalatriðum og því
verði að lokinni umr. vísað til 2. umr. og allshn.
"Sigurjón Á. Ólafsson: Eg verð að segja, að
mér var ekki ókunnugt um á siðasta þingi, að
löggjöí um þetla mál væri í uppsiglingu. Eg sé.

að eins og frv. lítur út, þá er þar um að ræða
allverulegar breytingar, en það er náttúrlega
vandi að gagnrýna frv. á þessu stigi málsins. Eg
mun því í aðalatriðum leiða það bjá mér, ekki
sizt fyrir þá sök, að málið fer til n., sem ég á
sæli í. Eg vil benda á það, sem er töluvert atriðl
í frv., að barnaverndarn. eiga að fá völd yfir
ungmennum að 20 ára aldursskeiði. Hér er tekið
stórt. skref, og það getur orkað tvímælis, hvað
aldurstakmarkið á að vera bátt, og hvort barnavevndarnefndir eigi að hafa völd vfir ungmcnnunum fram eftir öllum aldri.
Sú till. hefur ekki verið tekin til greina, og
hygg ég þó, að hún hafi legið fyrir þeirri n., sem
mér skilst, að sé höfundur frv., en það er hin
svonefnda ástandsnefnd. PZg bendi aðeins á þetta,
en vel má veva, að ekki hafi þótt fært að taka
það til greina, sem ég er nú að tæpa á, en ég
vil þó gjarnan heyra rök hæstv. ráðh. um þetta
atriði, hvort hann sem gamall lögreglustjóri og
núverandi dónismrh. telji það langt frá vegi að
mynda siðferðislögreglu.
Mér skilst einnig á frv., að af því muni leiða
alherulegan kostnað, og er að sjálfsögðu ekkert
við þvi að segja, ef það nær tilgangi sínum, en
ég hefði gjarnan viljað fá að vita, hvort hæstv.
ráðh. gelur gefið okkur nokkra hugmynd um,
hver þessi kostnaður mundi verða, því að það
hefur l>ó nokkra þýðingu, hvort verið er að
stofna til kostnaðar, sem menn hafa ekki meir
en svo trú á að borgi sig.
Hitt er það, sem við hentum á í þingn. okkar,
sem hefur nokkuð verið tekið til greina, en það
er, að ekki má líta aðeins á annan aðilann, þann,
sem er undir þyngstum áfellisdómi hjá almenningj. Mér skilst, að frv. sé fram komið mcst
vegna ungra kvenna, og vil ég þá geta þess, að í
okkar tilk, og eins má sjá þess merki í 8. og að
nokkru leyti i 9. gr., er ætlazt til, að tillit sé
tekið til þess, að til er fólk, karlar sem konur,
sem Iciðir þessi ungmenni á glapstigu. Spurningin er sú, hvort í þessum 1. eru nógu sterk
ákvæði gagnvart þeim, sem eru að meira og
minna Ieyti óbeinir hvatamenn þess, að ungar
stúlkur og kannske ungir piltar leiðast á glapstigu, og hvort nógu sterkt eftirlil er með því,
cn slíkt er ekki verk barnaverndarn., heldur lögveglunnar, og er bá komið aftur að þeirvi spurningu, hvort ekki þyrfti að vera siðferðislögregla,
sem sérstaklega hefði svona mál með höndum,
sérstaklega í bæjum eins og Revkjavík, þar sem
mannfjöldinn er* mestur, bæðí ibúar og útlendingar.
Hivstv. ráðh. gat þess, að þrautaúrræðið gæti
orðið að koma einhverju af þessu unga fólki á
hæli, og er þá sennilega búið að Iryggja byggingu sliks hælis. I>að getur vel verið, að þetta
sé rétt stefna. Veldur mjög miklu, hver þar
stjórnar. Sennilega vrði það kona. Er mjög
mikið undir því komið, að luin sé þeim vanda
vaxin að leiða þær ungu sálir, sem í almennings
augum hafa lent á glapstigum. Mér virðist þessu
vera sérstaklega bcint gagnvart þeim ungmennum, sem í augum borgaranna ættu ekki marga
málsvara eða mikils úrkosti, m. ö. o., að efnaðri
borgarar slyppu við slika typtun, en þeir efnaniinni yrðu fremur fyrir henni. Og ef við förum
í alvöru og einkrgni að tala um þetta ástand,
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þá vitum við, að þess eru alveg eitis dæmi um
liina efnuðu, sem hina fátæku, að þeir leiðist út
á þá braut, sem í augum íslendinga er talin
miður æskileg. Þcss vegna legg ég mjög mikið
upp úr því, að 1. séu látin ganga jafnt yfir alla.
Ég skal ekkert segja um, hvort hér er rétt
stefnt eða ekki, en ég hef heyrt, meira af afspurn en eigin raun, að þetta hafi verið reynt í
nágrannalöndum okkar og árangurinn hafi orðið
mjög vafasamur. Ég er samþ. í meginatriðunum
efni og anda þessa frv. Ég álít, að eitthvað verði
að gera. Spurningin er bara, hvaða leið á að fara.
Ég veit ekki, hvort það er goðgá að minnast
á það, en mér skildist á hæstv. ráðh., að frv.
það um vegabréf, sem tá fyrir d. í gær, væri í
nánu sambandi við þetta mál. Ég veit, að ég hef
ekki levfi til að tala um það mál nú, en ég hefði
gjarnan viljað óska eftir upplýsingum um, hvers
vegna varð að grípa til þess að fara að fyrirskipa
mönnum að bera vegabréf og gefa út um það
brbl. Það getur verið, að hægt verði að fá þann
fróðleik inn i n., en engum blandast hugur um,
að undirbúningur þess frv. var ófullkominn, þvi
að það er torvelt fyrir ibúa Reykjavikur að fá
ljósmyndir af sér, og þar að auki er þetta nokkur skattur á menn, 5—8 kr. á nef, þó að ef til
vill megi segja, að menn muni ekki mikið um
það nú, en Ijósmyndararnir segja, að þetta hafi
komið eins og þruma yfir þá, því að þeir höfðu
t. d. ekki nægan ljósmyndapappír fvrir allar
þessar myndir. Annars skal ég ekki fara að ræða
það frv. nú, þvi að það mál liggur ekki fyrir, en
ég vona þá, að hæstv. ráðh. geti rætt um þetta
mál við n. og skýrt henni frá því, hvað hér á
bak við býr.
Brynjólfur Bjarnason: Herra forseti! { gær
var hér til 1. umr. frv. til I. um staðfestingu á
brbl. um vegabréf. Hæstv. ráðh. lét þá ekki svo
lítið að upplýsa, hver tilgangurinn hefði verið
með þeirri lagasetningu, enda þótt stj. hafi ekki
lcyfi til að gefa út brbl., nema brýna nauðsyn
heri ti). Hæstv. forsrh. hefur lítið eitt bætt úr
þessu nú, er hann mælti fvrir frv. því, sem nú
liggur hér fvrir, og sagði, án þess að fara nánar
inn á þetta frv., hver tilgangurinn væri. Það
iiefði verið gott að fá að vita þetta i gær, vegna
þcss að það er ekki gott fyrir þm. að greiða
atkv. um mál, sem þeir liafa ekki hugmynd um,
Iivaða tilgang hefur, sérstaklega þegar um er
að ræða brbl., sem stj. hefur ekki heimiid til að
gefa út, nema brýna nauðsyn bcri til. Eg ætla
ekki að bera brigður á nauðsyn þessara brbl., en
það ber a. m. k. ekki vott um mikla virðingu
fyrir stjórnarskránni, þegar ráðh. gerir enga tilraun til að gera þm. skiljanlegt, hvaða nauður
bafi rekið stj. til að gefa þessi 1. út. Þeirn er
nefnilega nokkuð farið að fjölga, þessum brbl.
Það er engu Iíkara en að hæstv. stj. hafi alveg
fallið úr minni, að ekki má gefa út brbk, nema
brýna nauðsyn beri til. Nú liggur fyrir þinginu
sægur af brbl. Hvaða nauðsyn hefur borið til
fyrir hæstv. stj. að gefa þau öll út? Það kann
að vera, að nokkur rök megi færa fyrir nauðsyn þeirra 1., sem lágu fyrir d. í gær, en ég
hygg, að erfiðara verði að færa fram gild rök
fyrir þeim 1., sem liggja hér fyrir nú, og i rauninni mörgum öðrum.
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Alér hefði þótt æskilegt að fá að vita, hvaða
nauðsyn hefur borið til að gefa ut þessi brbl.
þennan stutta tíma síðan síðasta þingi lauk.
Hæstv. ráðh. upplýsti, að skiptar skoðanir hefðu
verið milli flokka um frv., sem legið hefði fyrir,
áður en þing kom saman i haust, og þess vegna
hefði frv. ekki komið fram. En fyrst skiptar
skoðanir voru um það, skils mér, að það hefði
verið hlutverk þingsins að ræða það. Nei, hin
leiðin var farin. Frv. var ekki lagt fyrir þingið,
en þennan stufta tíma, sem leið milli þinga,
voru ónefndar konur og menn látin taka að sér
það starf, sem Alþingi ber, og svo gaf stj. þetta
út sem brbl., tók þannig alveg að nauðsynjalausu löggjafarvaldið af Alþ. og virti stjórnarskrána að vettugi. Nú fer allmikill hluti þingsins í að samþ. öll þessi brbl. Þm. standa augliti til auglitis við staðreyndirnar, 1., sem buið
er að gefa út og farið er að framkvæma, og þeir
líta yfirleitt svo á, að þeir eigi ekki annars kost
en að samþ. þessi 1. og beygja sig undir staðreyndirnar, samþ. það, sem stj. hefur gert og
er farin að frainkvæma. Ástandið er þannig á
A]þ., að stuðningsflokkar stj. álíta skyldu sína
að snúast ekki móti þvi, sem stj. hefur gert i
því efni, enda mundi það kosta stj. svo mikla
erfiðleika, ef brbl. féllu, að ekki væru miklar
líkur til, að hún gæti baldið áfram að fara með
völd. Með þessu verður þinghaldið hreinn
skrípaleikur, a. m. k. sá hluti þess, sem fer i
að fást við öll slík brbl., og er rétt eins og með
slíku sé verið markvisst að vinna að því að
brjóta niður virðingu þingsins.
Þessi 1. líta fljótt á litið ósköp sakleysislega
út, og sjálfsagt eru þau miklu saklausari en frv.
það, sem legið hefur fyrir, áður en þing kom
saman í haust, eftir því sem ég hef heyrt og
mér skildist á ræðu hæstv. forsrh. Ég viðurkenni, að undir vissum kringumstæðum getur
verið ástæða að grípa til ráðstafana svipaðra
suinuin þeim, scm gert er ráð fyrir í þessum 1.
Samt sem áður er það svo, að þótt nú sé talað
um „ástand“, þá hefur oft áður verið engu
niinni nauðsyn til viturlegra ráðstafana vegna
unglinga, sem leiðast á glapstigu, beldur en nú.
Skýrslur lögreglunnar leiða í ljós, að afbrot
unglinga eru stórum minni nú, eftir að atvinnulevsið hvarf. Þetta sannar ekki annað en að það
stjórnarfar og þjóðskipulag, sem atvinnuleysinu
veldur, á fvrst og fremst sökina. Nú mun það
vera hið svonefnda „ástand", sem er tilefni
þessara 1., og unglingarnir, sein fyrst og fremst
er átt við, eru fyrst og fremst stúlkur, og er
ætlazt til, að Iögreglan hafi eftirlit mcð fraiuferði þeirra til 20 ára aldurs. Því er ekki að
leyna, að almennt mun álitið, að það ástand sé
í landinu, að nauðsvn sé til að gera eitthvað.
En því er ekki heldur að leyna, að eftir þeirri
rcvnslu og þeim dæmum, sem við höfum af
réttarfarinu í þessu landi, þá munu menn ekki
við neinu góðu búast úr þeirri átt. Það verður
ekki af skafið, að i nafni lögreglunnar, í rauninni ranglega i nafni hennar allrar, liafa verið
gefnar skýrslur, sem eru hneykslanlegar, sannanlega fullar af ýkjum og rangfærslum. Lítur út
fyrir, að einhverjir menn hafi verið hafðir til
þess að snuðra um einkalíf manna og árangurinn m. a. orðið sá, að skikkanlegar og heiðar-
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lcgar stúlkur, scm hafa verið trúlofaðar útlendingum og jafnvel giftar þcim, hafa verið settar
i flokk incð vændiskonum og lauslætisdrósum.
Slik frainkoma cr ekki til að cfla siðgæði, heldur
cr hún vcrsta siðlcysi.
Eins og rcttarfarið cr nú í þcssu landi, þá ótlast cg, að þessum 1. vcrði misheitt, og það cr
hægt að misbcita þcim á svívirðilcgasta hátt. í
landi, þar scm fávitar og geðvcikt fólk cr látið
vcra í fangclsi mcð afbrotamönnum, þar býst
maður ckki við ncinu góðu. Xlcð þessum 1. cr
vcitt vald til að dæma fólk, scm ckkert rcfsivcrt hcfur aðhafzt, í allt að 3 ára þvingunarvist.
I’að tlcitir ckki rcfsivist, cn það mun verða litið
á það sein rcfsingu. Eg skal ckki lcyna því, að
mér hrýs hugur við slíku valdi i höndum rikisstjórnar, scm hcfur þá sögu, scm þcssi hcfur.
Eg held þvi, að nauðsyn hafi vcrið mcst til
allt annarra hluta cn þcssarar lagaútgáfu. Ef
hæstv. stjórii hcfði látið sér mjög annt um unglinga þcssa lands, licfði hún fyrir löngu séð þcim
fyrir tækifæri til framhaldsskólanánis, kom'ð
upp menningarstöðvum fyrir æskulýðinn í
Ilcykjavík og vcitt unglingununi aðgang að holliiin skcniintunum, t. d. mcð því að koma upp
kvikmyndahúsum, þar scm sýndar væru kvikmyndir, sem tiefðu mcnningarlcgt gildi.
I'að, scm æskulýðurinn þarf á að lialda, cr
þctta. En siðgæði og mcnning verða aldrci sköpuð mcð lögrcgluaðgcrðuni. bað cru allt aðrir
hlutir. scm til þcss þarf.
’Forsrh. (Hermann Jónasson): l'að var dálitið
cinkcnnilcgt að hcyra það af munui hv. 1.
landsk., þó að ég ætli ckki að fara að mótmæla
þeirri setningu, ilð siðgæði og mciining vcrði
aldrci sköpuð með lögregluaðgcrðum. Hvcrgi
mun þó vcra nær þvi cn í þvi ríki, Hússlandi,
scm hann vcgsamar, þar scm sú stcfna cr ráðandi, cr hann tclur sig hcrjast fvrir, að rcynt
sc að skapa mcð lögregluaðgcrðum þann nióral,
scm ríkisvaldið tclur, að ráðandi cigi að vera.
(BrB: l'css vcgna cr það víst, að Itússarnir cru
svona mórailausir!) Nú, cr það? I’að má t. d.
niinna á hrcinsanirnar svo kölluðu þar í landi,
I'cir höfðu þar svo gott yfirlit um þá, scm voru
á inóti kerfinu (uin siikt cr revndar ekki að
ræða hér), að þcir voru allir teknir svo að scgja
fyrstu dagana og skotnir, svo að ckki þyrfti að
óttast svo katlaða kvislinga. Hcfur hvcrgi vcrið
gcngið cins langt í því og þar að bcrja mcnn
til hlýðni og ckki hara i því að herja mcnn,
hcldur jafnvcl þurrka einstaklingana út.
En liitt er rétt, að of lítið hcfur vcrið gcrt að
því hér á landi að vcita unglingum kost á ho'!um og góðum skcmmtuiiuni. Og auðvitað cr ckki
hægt að skapa uppcldi og móral incð kcrfi eins
og þvi, sem hér cr um að ræða. En þetta tvennt
vcrður þó að fvlgjast að. I'að þarf að ala æskulýðinn upp, cn jafnfraint þarf að hirða þá cinstaklinga, scm hljóta alltaf að fara forgörðum,
og hjálpa þcim til að komast aftur á rcttar
brautir.
I’að, scm veldur því, að ég tck hér til máls.
cr það, að ég hcf verið sakaður um að hafa
gefið út brbl. að nauðsynjalausu og að hafa ekki
vcrið hér viðstaddur í gær til að mæla fyrir
brbb, scm lögð voru fram. Eg liclt ckki, að þörf
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vieri að bcina til mín þessari síðar ncfndu ásökun, því að ég hcf vanalcga fylgt eftir þcim málum, cr ég hcf borið fram, og ég hcf þegar gert
grcin fvrir ástæðunni til þcss, að cg kom ckki i
gær. I’að voru mistök. Annars er leitt að þurfa
að taka þátt í umr. scm þessum, þar scm ríkisstj. cr sökuð um hvcrs konar ósóma fyrir að
gcfa út þcssi brlib, eins og hún væri að frcmja
citthvcrt afbrot, og það þótt hvcr maður viti,
livcr tilgangurinn cr mcð brbb og til hvcrs vcrið
cr að taka upp þessi vegabréf. I>að cr vitanlcgt,
að ckki cr liægt að framfylgja tilgangi 1. nema
þvi aðcins, að hvcr einstaklingur hafi vegabréf
í vasanuni, scm sýni, hvcr hann cr og á hvaða
aldri. Hvcrnig á lögrcglan að geta liaft sæmilcgt
cftirlit incð skcmmtistöðum t. d. án slikra vcgabréfa? I>að cr auðskilið, að miklum óþægindum
cr létt af lögreglunni og cinstaklingunum sjálfuni, cf livcr inaður liel’ur slikt liréf á sér. Og
mér linnst varla orð á þvi gcrandi, þótt gripið
sc til slíkra ráðstafana á ófriðartímum. Hér cr
svo scm cngan vcginn vcrið að licfta frelsi ungmcnnanna. Og hvcr ósköp cru það, þó að menn
scu skyldaðir til að láta taka af sér mynd, scm
kostar, að ég held, tvær krónur og vcitir þeim
sjálfuin ýinis þægindi, og vcrði svo að taka við
vegabréfi á lögreglustöðinni ókcypis. (SAO: I’að
kostar engin niynd minna cn fimm krónur.)
I>að gctur vcrið, cn mér finnst samt ástæðulaust
að vcra að gcra vcður út af þessu, cins og gcrt
licfur vcrið hér í hlöðunuin, því að vitanlcgt cr
það, að lögrcglan gctur ckki á nokkurn liátft
niisnotað þcssi vcgabréf.
Svo cr annað atriði, scm atlir hv. þm. vita og
cnguni cr launungarmál, cn við liöfum ckki
kunnað við að skrifa uin i hlöðin, þó að við
hcfðuni á þann liátt gctað hnckkt þcssum rógi.
Við vitum, að styrjaldaraðilarnir lcggja nú
mikla áhcrzlu á baráttuna um liafið. Við hcyrum um hækkun á farmgjöldum af þeiin ástæðuin, árásir á Færcyjar o. s. frv. Við vitum, að
hér fara fram hjá fjölmargar skipalcstir á lcið
til líússlands og koina jafnvcl inn á islenzkar
liafnir. Enginn vcit, Iivort við slcppum við loftárásir. I>ær gcta liafizt hvcnær scm cr. l’cgar
svo er ástatt, er það siður annars staðar, að
hvcr cinstaklingur cr látinn hafa vegnbréf, svo
að hægt sé að vita, hver hann cr, cf hann lætur
líf sitt cða citthvað annað kemur fyrir hanti,
cr gerir liaiin ófæran um að scgja til sín. I>að
má lika búast við því, cf til árása kcmur, að
nicnn flýi héðan úr bænuin, og cf til þcss kcmur, |iá cr cinnig gott, að mcnn liafi slik gögn
fram að lcggja. I’etta viljum við vcra lausir við
að tala uni opinbcrlcga, cn það cr ]ió ein mcginástæðan til þcss, að vcgabréfin cru gcfin út.
Hættan cr talin mcst um þessar mundir, það
seni cftir cr þcssa niánaðar, í næsta mánuði og
fram í aprílniánuð, því að þá er orðið nægilcga
hjart og stiltur hæfilega niiklar til þcss, að liægt
sc að fljúga hingað, cn svo cr talið, að hættan
niinnki, þegar lcngra líður, því að þá er orðið
of bjart til árása, þar scm hér cr mikið af
varnarflugvélum. I’ctta liöfuni við ckki viljað
draga mjög fram, til þess að vckja ekki óþarfa
hræðslu mcðal alnicnnings, ]ió að reyiit hafi verið á hinn bóginn að gefa mönnum til kynna á
hóflcgan tiátt, hvcr hætta kynni að vera á fcrð-
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um. Þetta er önnur megináslæðan 'til þessara
brbl., sem svo mjög hefur verið fjargviðrazt út
af i blöðum, þó að stj. hafi gefið þau út i samráði við þá menn, er gerst ættu að vita um þessa
hættu.
En viðvíkjandi hinum brbl. hef ég skýrt frá
því, að til eru bréf, sem farið hafa á milli ráðuneytanna og sýna, að þegar þau voru gefin út,
var búið að ákveða að taka sóttvarnarhúsið i
Reykjavík til áðurnefndra afnota. En þá skrifaði borgarstjórinn stjórnarráðinu og krafðist
hússins til handa húsnæðislausu fólki í bænum.
Ilóinsmrh. mótinælti því, að orðið yrði við þeim
tilmælum, en þó varð það úr, mest fyrir atbcina
fjmrh., að húsið var tekið til þess að bæta úr
húsnæðisvandræðunum, enda var þess talin brýn
þörf. Þess vegna stöðvaðist þessi starfsemi. Líka
varð dráttur á þvi, að húsið, sem við keyptum
á Kleppjárnsreykjum, yrði laust á tilsettuin
thna.
Um það, að fyrirlitning á þm. komi fram í
útgáfu þessara hrbl., er það að segja, að uppkast að frv. var lagt fyrir fulltrúa þriggja þingflokka á síðasta þingi, og höfðu þeir ýmislegt
við það að athuga, en uppkastinu var breytt til
samræmis við óskir þeirra, meðal annars í þá
átt að láta skólan. og barnaverndarn. hafa sein
niesta um þessi mál að fjalla, en láta ekki dómstólana koma til, fyrr en allt um þrýtur. Hér
er það ekki stj., sem er að fyrirskipa þm., heldur
þm., sem fyrirskipa stj.
Þó að ég vilji ræða sem minnst um ástandsínálin, get ég sagt það, að svo fjarri fer þvi, að
skýrslur lögreglunnar séu ýktar, að ástandið cr
í rauii og veru miklu verra en fram kemur í
þessum skýrslum. Ég hef áður sagt það í hlaði
því, sem að mér stendur, að skýrslurnar væru
réttar, og ég veit, að ástandið hefur versnað
síðan. Astandið er svo, að ekki er hægt að tala
um það, og er bezt, að sem minnst sé um það
talað.
Viðvikjancli því, sem hv. 2. landsk. sagði, vil
ég geta þess, að ætlunin cr að skipa hér siðferðislögreglu svipaða þeirri, sem er í mörgum
liæjum erlendis. Yrðu í henni aðallega konur,
en því miðui' er erfitt að finna konur, sem
hæfai' séu til þessa starfa og um leið fúsar til að
taka hann að sér. Ég get upplýst það, að i
London er íslenzk kona, sem starfað hefur að
þcss konar málum í mörg ár i sambandi við
Þjóðabandalagið, og er liún orðin mjög þekkt,
en eins og kunnugt er, tíðkast það mjög, þar
sim prostitution er áberandi (við höfum verið
lausir við hana að miklu leyti þar til nú), að hið
opinhera grípi þar i taumana. Hefur nú verið
leitað til þessarar konu og hún licðin að taka að
sér þessi störf hér á landi, en hún hefui' ekki
séð sér það fært vegna anna. En ætlunin er að
fá þrjár konur til þessarar starfsemi innan lögreglunnar.
Viðvikjandi þvi, hvort koma eigi upp hæli
handa þeim stúlkum, sem verst eru komnar, gel
ég sagt það, að ég tel þess fulla þörf. Þær konur,
sem athugað hafa þetta, segja, að hér í bæ sé
fjöidi af hálfheimilislausum eða algerlega heimilislausum stúlkum, sem eiga þess engan kost
að rétta við, nema þeim sé hjálpað til þess. Ég
veit það frá i'ólki, sem áhuga hefur haft á að

112

hjálpa slíkum stúlkum, að þær segja sem svo:
Hvað eigum við að gera? Við fáum livergi atvinnu, eigum engin heimili, og allir vita, að við
erum á þessari braut. Ég veit dæmi þess, að
slíkum stúlkum hefur verið útvegað heimili og
atvinna, og þær hafa snúið alveg við. Þessi ráð
á að revna fyrst, en ef þau duga ekki, þá er ætlazt til, að stúlkurnar verði settar á sérstök heimili, þar sem þær gcta notið kennslu og uppeldis,
sem geri þeim fært að snúa aftur til sæmilegs
líís. Þeir, sem hafa kynnt sér hvíta þrælasölu
erlendis, vita, að mikill hundraðshluti af þessnin ungmennum vill gjarnan snúa við, en getur
það ekki hjálparlaust. Það er ekki til neins að
lialda, að hér verði bót á ráðin nema með
nokkuð ströngu aðhaldi, sem vekur nokkurn ótta
hjá því fólki, er leggja vildi út á þessa braut.
En sízt vil ég heita mér gegn því, að Reykjav'k
og aði'ir bæir leggi nokkuð af mörkum til að
sjá ungu fólki fyrir hetra uppeldi en hingað til
hefur tíðkazt. Mikið af þessum vfirsjónum
stafar af því, að fyrir þessu hefur ekki verið
séð sem skyldi. En þvilíkar aðgerðir og strangt
aðhald verða að haldast í hendur.
*Sigurjón Á. Ólafsson: Ég skal vera fáorður.
Eg þakka liæstv. ráðh. fyrir upplýsingar lians
um vegaliréfin. Þó að orð hans væru ekki tæmandi um inntak þcssa frv., gat ég skilið, livað
undir bjó. En hvers vegna láðist ríkisstjórninni
að gera þessar ráðstafanir á haustþinginu 1941?
Loftárásarhættan hefur í engu aukizt síðan, og
þá var eigi minna tilefni til slfkra ráðstafaua
tn nú. — En betra seint en aldrei. — En þá vil
ég spyrja: Ef vegabréf eru nauðsynleg i Reykjavík og næsta nágrenni með tilliti til loftárásarhættu, hvers vegna eru þau ekki álitin nauðsynleg annars staðar á landinu? Ég hygg hins
vegar, að til loftárása geti komið víða úti um
Iand, engu síður en hér i Reykjavík, og þá eru
slíkar ráðstafanir sem þessar ekki siður nauðsynlegar þar en hér.
Að öðru leyti skal ég engan veginn draga i
efa réttmæti þeirrar fullyrðingar liæstv. forsrh,.
að nauðsynlegt sé, ef til loftárása kynni að
koma, að þekkja fallna menn og særða og þá,
sem kunna að flýja heimili sín. Við hitt málið
hef ég lýst fylgi mínu, og mun ég ekki fjölyrða
uin það. Eg tel siðferðislögreglu vera til bóta,
um hæli í því skyni gegnir kannske nokkuð öðru
máli. Skal þó ekki dregið i efa, að þau séu nauðsynleg. Hins vegar sé ég enga ástæðu til þess að
hafa þau uppi í sveit. Eg hefði liins vegar talið
hyggilegast, að slík hæli væru reist i næsta nágrenni Revkjavíkur og heimilislausar stúlkur
a ltu |iar jafnan athvarf. Hæstv. forsrh. gat liins
vegar ekki svarað fyrirspurn minni um kostnað,
er af þessum ráðstöfunum leiðir, og er kannske varla við því að búast á þessu stigi inálsins.
Mér skilst, að nú þegar séu komnir dómendur
í þcssuui málum í öllum liæjum og sveitum. Auk
þess mun óhjákvæmilegt að launa betur en nú
er gert barnaverndunar- og skólancfndir, sökum
hins aukna starfs, sem þessum aðilum er ætla'i
inna af hendi.
Af þessu öllu hlýtur að leiða mikinn kostnað.
En það er nú svo, að iiauðsynlegar framkvæmdir
bcr að inna af liendi á þann hátt, að bezt komi
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að notum, cn sé þó um leið eins ódýrt og franiast er unnt.
Ég sé ýmsan kostnað við þessar ráðstafanir,
sem betur þarf að upplýsa áður en málið er afgreitt úr deildinni. En þar sem ég hef tækifæri
til þess að fjalla um málið í nefnd, skal ég ckki
á þessu stigi málsins lengja umr. frekar.
Brynjólfur Bjarnason: Það er aðeins stutt athugasemd.
Hæstv. forsrh. minntist á uppeldisráðstafanir
i Rússlandi, en fór þar ekki með rétt mál. Þar
er ungu fólki veitt tækifæri til framhaldsmenntunar og til þess að njóta hollra skemmtana, en
lögregluvaldi er ekki bcitt í því skyni að bæta
siðferðið.
Það er allt annað mál, þó að kvislingar séu
skotnir i Rússlandi, það er ekki gert til þess að
bæta siðferðið, heldur aðeins í varnarskyni. Það
er sama sjálfsvörnin og á sér stað, þegar rússneskir hermenn skjóta á þá heri, er ráðast á
rússneska grund. Þetta hlýtur hæstv. forsrh. að
skilja.
Það, sem er aðalatriðið í þessu máli, er það
virðingarleysi, setn ríkisstjórnin sýnir Alþingi.
Frv. um vegabréf er þar algert aukaatriði, enn
i'remur það, er ég gat um í fyrri ræðu minni, að
hæstv. forsrh. hefði ekki verið viðstaddur í gær,
til þess að skýra fyrir þingmönnum nauðsyn
þess að setja slík lög, það nefndi ég aðeins sem
tákn framangreinds virðingarleysis.
Það virðist svo sem rikisstjórninni liafi alveg
sézt yt'ir ákvæði stjórnarskrárinnar um útgát'u
brbl., því að segja má, að hún hafi enga heimild
haft til útgáfu alls þorra af þeim ógrynnum
brbl., sem raun ber vitni. Hæstv. forsrh. sagði,
að álits nokkurra ónefndra þm. hefði verið leitað um málið á síðasta þingi, en ekki unnizt tími
til þess að afgreiða það, og var þvi frestað þangað til þm. voru komnir heiin. Þá eru gefin út
brbl., og er þing kemur saman næst, er þm. sagt
að sainþykkja þau.
Nú vil ég spyrja: Er þetta þingræði? Það er
farið til einliverra þm., þeir spurðir ráða, en
aldrei komið til þingsins. Næst þegar þing kemur saman er búi'ð að setja lögin og farið að
framkvæma bau.
Það hefði þó varla verið ofverk haustþingsins að ræða þetta mál, ekki lá nú svo mikið
eftir það, nema ]>á kannske lögin um fornritaútgáfuna, — en það hefði nú sennilega mátt
slcppa þeim alveg að skaðlausu.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): 1. landsk.
rembdist eins og rjúpan við staurinn að reyna
að sanna, að ríkisstjórnin hafi ekki farið eftir
ákvæðum sljórnarskrárinnar um setningu brbl.
Hann hlýtur þó að skilja, að það er ávallt matsatriði, hvenær ríkisstjórnin álítur brýna nauðsyn bera til setningar slíkra laga, og í þessu till'elli áleit hún, að svo væri. Þessi lög eru á albin
I:átt sett i anda lýðræðisins. Engin stjórnmálastefna neiiis sérstaks flokks stendur á bak v'ð
setningu þessara laga. Hitt er sanni nær, að þau
séu sett í samræmi við skoðanir allra flokka á
þvi, að viðhorfið i þessum málum væri svo geigvænlegt, að til öflugra gagnráðstafana bæri að
grípa. Hins vegar er rétt, að það komi hér fram,
Alþt. 1912. B. (59. löggjafarþing).
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að um enga þvingun gagnvart þm. er að ræða,
þeir geta gert það eitt, er þeim sjálfum sýnist.
Mér þykir rétt að upplýsa það hér, ekki vegua
þrn. sjálfra, heldur vegna þeirra annarra, er á
þessar umræður hlýða eða hafa spurnir al'
þeim, að brbl. eru yfirleitt alls ekki gefin út,
ntma stjórnin liafi fullvissað sig um, að meiri
hl. þm. væri þeim fylgjandi. Það er vitað, að
haustþinginu vannst ekki tími til þess að ganga
frá þessu frv., en hins vegar er málið afgreitt
í höfuðatriðum skv. vilja þeirra nefnda, er
skipaðar voru til þess að fjalla um málið. Það,
sem hv. 1. landsk. heldur hér fram, er því ekki
aðeins rökleysur, heldur og bcin ósannindi.
Brynjólfur Bjarnason: Aðeins stutt atlis. Ég
hef ekki farið með nein ósannindi hér, en
liæstv. forsrh. virðist hafa skrítnar hugmvndir
um þingræði. Hann vírðist halda, að nóg sé að
styðja sig við einhverjar nefndir ónefndra þingmanna. En til hvers cr þá þingið, ef liann gctur
kallað saman einhverjar nefndir og látið þar við
sitja? Hann álítur bersýnilega enga þörf á því að
kalla þingið saman til þess að leggja á ráðin,
og þar með talda andstöðuflokka ríkisstjórnarinnar. Hvernig heldur hann, að enska þingi'ð
mundi bregðast við, ef brezka ríkisstjórnin
hagaði sér svona?
Rökseindafærsla hæstv. forsrh. er með öllu
óskiljanleg, en virðingarleysið fyrir Alþingi cr
svo mikið, að úr hófi keyrir.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Hv. 1. landsk.
lieldur fast við þetta virðingarleysi gagnvart
Alþingi. En nú er það svo, að næstum því hvcr
þm. fyllir þá flokka, er stóðu að rikisstjórninni. Þess vegna, er hann talar um virðingarlevsi, er stjórnin sýnir þinginu, á hann við
virðingarleysið
fyrir
kommúnistaflokknum.
Þetta er aðalatriði málsins, og í kringum þennan
kjarna hefur hv. 1. landsk. alltaf verið að snúast.
Brynjólfur Bjarnason: Enda þótt um kommúnistaflokk sé að ræða, sem hæstv. forsætisráðherra kallar svo, á hann kröfu tii þess að vera
kallaður til ráða — (Forsrh.: Þetta er kjarni
málsins.), en í þessu tilfelli er einnig um fleiri
þm. að ræða en þm. Sósfl. Þetta var því léiegur
útúrsnúningur hjá hæstv. forsætisráðherra.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9:1 atkv. og lil
allshn. með 9 shlj. atkv.
Á 39. fundi i Ed., 22. apríl, var frv. tekið ti!
2. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
A 40. fundi í Ed., 24. apríl, var frv. aftur
tikið til 2. umr. (A. 9, n. 216).
*Frsm. (Magnús Gíslason): Herra forset'1'.
Þelta frv. er samhljóða brlil., sem ríkisstj. gal'
út 9. des. s.I.
Allshn. hefur haft þetta frv. lengi til meðferðar og lcngur en hún var ánægð með. Astæðan til þess var fyrst og fremst sú, að hún taldi
nauðsyulegt að leita sér ýmissa upplýsinga og
8
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gagna um þetta frv., og það stóð nokkuð lengi
á að fá svör við þcim fyrirspurnum, sem n.
hafði gefið út. Hún fékk uinsögn um þetta bæði
frá barnaverndarráði og prófessor í refsirétti
við háskólann, fsleifi Árnasvni. Auk þcss taldi
n., að hér væri svo mikið nýmæli á ferðinni, að
henni væri nauðsyn á að glöggva sig vel á málinu, áður en hún gerði sinar till. um breyt.
á þvi.
Ef maður ber þetta frv. saman við þá löggjöf,
sem nú er til um sams konar efni, um afskipti
þess opinbera af börnum og unglingum, verður
maður fijótl var við, að bér er um að ræða víðtækar breyt. frá þeim 1. Aðallöggjöfin fram til
þessa cr I. um barnavernd, sem sett voru 1932,
og var ekkert tilsvarandi til í 1. áður. Með þessum I. var gert ráð fyrir að skipa sérstaka barnaverndarn. fvrir kaupstaði, sem hefði eftirlit
ineð börnum allt til 16 ára aldurs; annars
staðar var skólan. falið sama starf. Þetta eftirlit með börnum var aðallega í því fólgið að
gæta bagsinuna barna gagnvart foreldrum og
forráðamönnum þeirra, gæta þess, að þau liðu
ekki skort, væri ekki ofþjakað með of þungri
vinnu, yrðu ekki fyrir óhollum áhrifum siðíerðiíega á beimilunum o. s. frv. í þessum 1. var
barnaverndarn. og skólan. gefið nokkurt vald
til þess að ráðstafa börnum innan 16 ára, taka
foreldraráðin af foreldrum, ef þau að dómi n.
eru ekki fær um að ala börnin upp, og eins ef
einbver maður dvclur á heimilinu, sem ætla nri,
að hafi slæm áhrif á börnin siðferðislega.
I þessum 1., sem hér er ætlazt til, að verði
samþ., er fyrst og frcmst gert ráð fyrir, að eftirlit með uppeldi og hcgðun barna og unglinga
skuli ekki ná til 16 ára, heldur til 20 ára alclurs.
Auk þess er gert ráð fyrir, að barnaverndarn.
og skólan. hafi miklu viðtækari afskipti af
hegðun og uppeldi en áður. I 2. gr. eru taldir
vissir lestir eða ávirðingar, sem annars eru ekki
refsiverðar í 1., sem barnaverndarn. sérstaklega
eigi að lít.a eftir í fari barna og ungmenna, svo
sem lauslæti, drykkjuskapur, slæpingsháttur,
óknyttir og aðrir slíkir lestir. Verði n. vör við
ehthvað af slíku, á bún fyrst og fremst að telja
um fyrir ungmenninu og aðvara foreldra og foríáðaincnn og reyna þannig á friðsamlegan hátt
að koma þessu í betra horf. En ef það tekst
ckki, þá iná beita hæfilegum uppeldisráðstöfunum við þessi börn og unglinga, vista þau í
skóla, koina þeim fyrir á heimilum og auk þess
að koma þeim fvrir á sérstökuni hælum, sem
stj. er heimilt að setja upp í þessu skyni. X.
hefur ekki úrskurðarvald um þetta, hcldur cr
gert ráð fyrir, að settur verði upp sérstakur
dómstóll, sem á að dæma um þessi niál. Héraðs('óinari hefur forsa’ti í dóminurn, og auk þess
eru tveir ineðdómendur, sem bæjar- og sveitarslj. kjósa til 4 ára í senn. Greiðist kostnaður við
þá úr rikissjóði. Auk þess sem þessir dómstólar
eiga að hafa úrskurðarvald i málum vegna brota
á þessum 1., þá er líka gert ráð fyrir, að þessir
dómslólar dæmi einnig um refsimáí, sem höfðuð eru gegn unglingum upp í 20 ára. Urskurðir
þessir eiga ekki að vera bundnir við ákveðinn
tíma, beldur gilda um ótiltekinn tima, þó
þannig, að sami dómur getur aftur tekið upp
mátið til úrskurðar uin, að hælisvistar sé ekki

lengur þörf. I>ó má þessi dóinur ckki fara fram
úr 3 árum, nema nýr úrskurður sé kveðinu upp,
og virðist ekkert til fyrirstöðu samkv. þessum
I.. að unglingur sé dæmdur á hæli og sá dómur
sé framJengdur um 3 ár í senn, og ef úrskurður
er kveðinn upp, rétt áður en unglingurinn
verður 20 ára, getur þessí hælisvist náð alit 1 il
23 ára aldurs unglingsins. Svo er gert ráð fyrir
i 6. gr., að þessum úrskurðum megi áfrýja til
hæstarétlar, en þó þvi aðeins af hálfu aðila eða
lögráðamanns hans, að dómsmálaráðuneytið gefi
lcyfi til slikrar áfrýjunar. Svo eru ýmis nýmæli
eins og uin það, að banna megi unglingum að
vinna tilgreind störf, ef álitið er, að þau gcti
ví rið skaðleg þroska og siðferði þeirra. Loks er
gert ráð fyrir, að refsa skuli þeini, er leiða ungmenni út á siðferðislega glapstigu eða leyfa, að
‘saurlífi viðgangist í þcim húsum, sem blutaðeigandi á yfir að ráða. M. ö. o., þær breyt., sem
er ætlazt til, að verði gerðar á gildancli löggjöf,
er fvrst og fremst að auka stórkostlega eftirlit
barnaverndarn., þar sem nú er ætlazt til, að það
nái allt til 20 ára aldurs, auk þess sem þetta
starf á að verða miklu viðtækara, því að n. eiga
hreint og beint að lita eftir hegðun þcssara
ungmenna og vanda um við forráðamenn þcirra
og þau sjálf, ef þær verða varar við þá mishresti á hegðun þeirra, sem tilgreindir cru í 2.
gr. I>á er það nýmæli að skipa sérstakan dómstól, og loks eru viðurlög við þessuni brotum,
sem er frelsisskerðing allviðtæk, sem getur
jafnvel náð aílí til 23 ára aldurs.
í grg. eru ekki tilgreindar aðrar ástæður fyrir
frv. en þær, að það sé fram komið vegna þess
ástands, sem nú ríkir, og tclji stj. þvi nauðsynlegt að gcfa út þessi I. Nú er ekki hægt að álita.
eftir því sem ég þekki til, að drykkjuskapur,
slæpingsháttur og óknvttir hafi aukizt svo mjög
í seinni tíð, að nauðsynlegt hafi verið þess
vcgna að grípu tiJ slíkra ráðstafana. Þvcrt á
móti geng ég út frá, að dregið hafi úr slikum
löstum, vegna þess að atvinnuleysi hefur ekkert
verið'. Unglingarnir hafa meiri kost á að fá sér
sóiuasamlegt lifsviðurværi en þegar atvinnuleysi
herjar löndin, svo að það'er vafalaust ekki þess
vegna, að þessi brbl. hafa verið gcfin út. Við
þurfum ekki að fara í ncinar grafgötur, það er
vegna lauslætis, <>g er þá eðlilega átt þar við
kvcnþjóðina, að þessi 1. hafa verið gcfin út. Og
þá er spurningin, bver þörf bafi verið að setja
þessi I. og bver verður réttaraðstaða þessara
ungmeima. Bæði manna meðal og i blöðum og
lítvarpi hefur verið mikið rætt um þetta ástand,
<>g enginn vafi er, að siðferðisástandið hefur
beðið mikinn hnekki við, að svo fjölmennt erlent setulið hefur verið í landinu, og það er
ckkcrt ncma það, sem mátti við búast. Það cr
gömul saga, að alls staðar þar, sem fjölmennt
setulið er langan tima, þá hefur það ávallt i
tör með sér nánari kynni kvenna og setuliðsins
beldur en abnennt befur verið talið bollt og
sóinasamlegt, og hefui' oft gengið illa að fá
ráðstafanir af hálfu þess opinbera, scm gætu
heft þetta eða drcgið úr. Fyrir Alþ. liggja cngar
opinberar skýrslur um, hvernig ástatt sé í þessu
efni, en öllum cr kunnugt, að hæstv. stj. lét á
síðasta ári fara fram rannsókn í þessu sambandi, og hefur verið birt hrafl úr þeirri
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skýrslu í blöðum. Þessi skýrsla hefur sætt nokkurri gagnrýni bæði af liálfu erlcndra hernaðaryfirvalda og eins af hálfu sunira blaða. En hvað
um það, enginn vafi er, að ástandið gæti veri'ð
betra en það er, og full þörf er fyrir það opinbera að taka í taumana að svo miklu leyti sem
í þess valdi stendur, en þó einkanlega að því er
snertir börn og vanþroska unglinga.
Nú má um það deila, hversu langt heri að
ganga í þessuin efnum. Allshn. hefur komizt
að þeirri niðurstöðu, að óheppilegt sé, að þetta
eftirlit nái allt til 20 ára aldurs. í nál. eru
færðar fram ástæður fyrir þessu, fyrst og
fremst það, að samkv. íslenzkum 1. er iiver unglingur sjálfráður sinna gerða, þegar hann er orðinn 16 ára. Eftir það hefur hann ráð á að vista
sig og þarf yfirleitt ekki að spyrja sina forráðamenn, hvernig hann skuli fara með sitt vinnuafl, og hefur að 1. lcyfi til að ráðstafa sínum
liögum eins og lionura sýnist innan ramma
landslaga, og eftir 18 ára aldur hafa konur leyfi
til að ganga í hjónahand. N. sýndist alls eklti
viðeigandi, að fólk, sem fyrir löngu er búið að
fá sjálfræði, sé undir eftirliti barnaverndarn.
og skólan. Hitt er annað mál, sem er þess vert,
að stj. og þiiig athugi, hvort það aldurstakmark.
sem gert er að skilyrði fyrir sjálfræði, sé ekki
of lágt og hvort ekki sé heppilegra að færa það
npp, og þá allt upp í 18 ár, og er margt, sem
inælir með því, enda er það í samræmi við löggjöf nágrannalandanna, t. d. Danmerkur, þar
sem miðað er við 18 ár, en meðan þetta er ckki
gert, virðist afar óeðlilegt, að unglingar skuli
háðir eftirliti þess opinbera, og það eftir að
þeir eru alveg komnir undan yfirráðum foreldra
cða forráðamanna.
Þó þvkir n. einna varhugaverðast í þessu
samhandi að gera starf barnaverndarn. svo víðtækt sem hér er ætlazt til, því að auðvitað
verður það miklu nieira, eftir því sem fleiri
unglingar koma undir eftirlit n. Það er mitt
álit, að það geti farið þannig, að þar sem þörfin
er mest á eftirliti með hörnum og unglingum
meðan þeir eru óþroskaðir, þar geti dregið úr
því, ef starf barnaverndarn. er gert svo víðtækt sem liér er ætlazt til, auk þess sem eftirlitið verður því erfiðara, þvi þroskaðri sem
unglingarnir eru. Ef framkvæmdin verður slík,
að liún verður n. ofvaxin, þá getur það aðeins
orðið til þess að gera illt verra i staðinn fyrir
að vera til bóta. N. er sem sé þeirrar skoðunar,
að börn og unglingar verði fyrst og fremst að
i'á á heiinilunum það uppeldi, sem þau þurfa
með. Það er sagt, að án er ills gengis nema
heiman hal'i, og ég hygg, að grundvöllinn að
lífi unga fólksins verði að leggja á heimilunum
sjálfum og með þeim áhrifum, sem skólar og
kirkja geta haft, og er þar vissulega mikið hlutverk fyrir skóla og kirkju að inna af hendi eins
og nú er ástatt í landinu. Ég tel, að afskipti
þess opinhera af slíku sé aðeins neyðarráðstöf
un, sem er þá allt eins mikið í þágu þjóðfélagsins eins og þeirra unglinga, sem ætlazt er til,
að verið sé að hjarga með þessu.
Allshn. hefur því lagt til, að aldurstalsmarkið
verði fært úr 20 árum niður í 18. Auk þess hefur n. lagt til þá breyt. á dómstólnum, að hann
lari eingöngu með þau mál, sem höfðuð eru
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gegn unglingum fyrir hrot á þessum 1., en 'nái
ekki til refsimála, sem höfðuð eru gegn unglingum innan 20 ára aldurs, eins og gert er ráð
fyrir í frv. N. hyggir þetta á því, að eins og
kunnugt er hefur legið fvrir þinginu nýlega frv.
um breyt. á réttarfari í opinherum málum.
Sýnist ekki ástæða til að vera að gera í samhandi við þetta frv. sérstakar hreyt. um meðferð refsimála i landiuu, þar sem ganga má úf
frá því, að innan skamms verði þetta mál lekið
upp aftur og fái sína endanlegu lausn hér á
þingi.
Eins og ég gat um áðan, er í frv. gert ráð
fyrir, að úrskurðir um vist ungmenna á hælum
eða heimilum séu óákveðnir, en megi þó ekki
fara fram úr 3 árum. N. þykir fullmikið, nð
gengið sé út frá, að ekki sé liægt að hreyta
slíkum úrskurðuin fyrr en þrjú ár eru liðin, og
' ill færa það niður um eitt ár. Virðist n. það
sanngjarnara. Sömuleiðis er gert ráð fyrir, að
forráðamenn aðila geti ekki krafizt nýs úrskurðar fyrr en eftir eitt ár. N. vill færa þa'ð
niður í 6 mánuði.
Loks eru í f'rumv. ákvæði um, að aðeins megi
áfrýja þessum úrskurðum af lögráðamanni, ef
dómsmálaráðúneytið veitir levfi til þess. Þetta
er brot á þeim réttarprincipum, sem snerta
refsimál, að hver maður geti skotið máli sínu
til æðri réttar, og sýnist ástæðulaust að vcita
ekki ungmennum sama rétt. N. vill þess vegna
hreyta þessari frvgr. á þann hátt, að ekki þurfi
leyfi dóinsmrn. í hverju tilfelli, sem aðili vill
skjóta sliku máli til hæstaréttar.
Loks leggur n. til brcyt. við 0. gr., en þar eru
ákvæði, sem herða á þeim refsingum, sem áður
hafa gilt samkv. refsilögum fyrir að leiða ungmenni innan 21 árs á glapstigu eða láta saurlífi
viðgangast í húsum sínum, hifreiðum eða öðrum
stöðum, sem menn hafa yfir að ráða. N. finnst
full ástæða til, að inn í þetta séu líka tekin skip,
sem hlutaðeigandi ræður yfir, því að það getur
eins komið fvrir, að slikt framferði eigi sér þar
stað eins og í húsum, og gerir n. þvi hrtt. þar
að Iútandi.
Iíg sé svo ekki ástæðu til að fjölyrða frekar
um þetta. Brtt. eru ekki stórvægilegar nema 1.
hrtt., sem er um að færa aldurstakmarkið úr 20
árum í 18 og svo að hcimila að áfrýja til hæstaréttar, án þess að levfi dómsmrn. komi til.
Ég vil að lokuin geta þess, að i dag hafa n.
borizt ný gögn, sem hún hefur eklti haft tima
til að fara yfir. Er það í sambandi við 1. hrtt.,
og legg ég því til, að hún verði látin híða til
3. umr.
*Forsrh. (Hermann Jónasson); Eg sé, að
g'erðar hafa verið nokkrar hrtt. við þctta frv.,
sem eru að mínu áliti allar heldur tii hins verra.
Eins og' ég gat um við 1. umr. þessa máls. var
frv. um þetta tilhúið, þegar haustþingið kom
sainan, en var ekki vilji meðal þm. að samþ.
svo ströng ákvæði sem það frv. gerði ráð fyrir.
Er ekkert við þvi að segja, en ég vil gjarnan,
að þa'ð komi hér frain, að það stóð ekki á mér
að gang'a frá þessu, en það var ekki vilji fvrir
því hjá þm. Það var reynt að ganga skemmra
í þessu máli og koma með ákvæði, sein mættu
\ erða að gagni, og var það gert í þvi frv., sem
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var hér lagt fyrir, og eftir að hafa borið sig
saman við þá, sein vildu ganga skemmst í þessu
máli, var þetta frv. samþ.
Eg hcld, að þótt vera kunni eitthvert gagn í
þessu frv., eftir að búið væri að draga úr þvi
eins og gert yrði, ef þessar brtt. væru samþ., þá
verður frv. miklu rýrara en frv. það, sem var
lagt fyrir upphaflega.
;Sigurjón A. Ólafsson: Eg verð að segja það,
að ég er mjög undrandi á ræðu hæstv. forsrli.
llann kastar því fram, að allar brtt. séu til ills
eins, en gerir svo ekkert til að rökstyðja mál
sitt. I'rsm. n. gerði ýtarlega grein fyrir brtt. og
rökstuddi þær, en hæstv. forsrh. gaf sér ekki
tíma til að hlusta á mál hans, og nú þegar ég
stend upp, þá gcngur hann af fundi.
Eg sé ekki annað en að 1. þessi nái tilgangi
sínum, þótt aldurstakmarkið sé lækkað og fresturinn lækkaður um eitt ár. Mál þetta er mikið
vandamál, og enginn „fasistiskur" hernaðarandi
á að ráða ]>ví til lykta hér, því að ég trúi ekki.
að harkan ein sé góð til að koma því i framkvæmd, sem gera þarf.
I’ar sem hæstv. forsrh. er ekki á fundi, en
til hans heindi ég orðuin mínuni, þá virðist mér
tilgangslaust að hafa þessi orð mín fleiri. En ég
tel brtt. vera til bóta fyrir málið.
ATKVGK.
Brtt. 216,1 tekin aftur til 3. umr.
1. gr. samþ. með 8 sldj. atkv.
2.—3. gr. samþ. með 8 shlj. atkv.
Brtt. 216,2 (ný 4. gr.) samþ. með 9 shl.j. atkv.
216.3. a. sainþ. með 8 shlj. atkv.
216.3. b. sainþ. með 8 shlj. atkv.
5. gr., svo breytt, samþ. með 8 shlj. atkv.
Brtt. 216,4 samþ. með 8 shlj. atkv.
6. gr., svo breytt, saniþ. með 8 shlj. atkv.
7. —8. gr. samþ. með 8 slilj. atkv.
Brtt. 216,5 samþ. með 8 shlj. atkv.
9. gr., svo breytt, samþ. með 8 shlj. atkv.
III. gr. samþ. með 8 shlj. atkv.
I'yrirsögn samþ. án atkvgr.
I-'rv. vísað til 3. umr. með 8 shl.j. atkv.
Á 41. fundi í Ed., 27. apríl, var frv. tekið til
3. umr. (A. 253, 216,1).
*Frsm. (Magnús Gíslason): Herra forseti! Við
2. umr. lét ég í Ijós þá ósk f. h. allshn., að
l'yrsta brtt. á þskj. 216 yrði eklíi látin koma þá
til atkv., heldur skykli því frestað til 3. nmr,
af því að rétt áður en fundur var settur, bárust n. plögg varðandi inálið, sem hún vildi
kynna sér frekar. Xú liefur n. farið yfir þcssi
gögn og ekki fundizt ástæða til að breyta afstöðu sinni til málsins, en leggur til, að till.
-lerði samþ. Till. fer í þá átt að færa aldurstakmarkið, sem eftirlit með unglingum er miðað
við. úr 20 áimn í 18 ár. Er þvi að farið er upp
lyrir aldurstakmarkið, sem sjálfræði manna er
miðað við, sem sé 16 ár, er alltaf álitamál, hve
langt skuli gengið. En því lengra sem farið er
l'rá 16 ára takmarkiuu, því meiri hætta er á, að
það sé ekki í samræmi við réttarmeðvituml
þjóðarinnar, að verknaður, sem talinn er vitalaus, ef fullorðið fólk fremur hann, skuli vcra

refsiverður og þung hegning koina fyrir í 1. uin
eftirlit með ungmennum.
N. taldi æskilegt, að rikisstj. vildi bera frain
frv. um, að sjálfræði manna verði fært úr 16
ára aldri upp í 18 ára. Við 2. umr. komu ekki
fram nein andmæli gegn brtt. nema frá hæstv.
forsrh., en þau andmæli voru ekki þannig, að
ég ætli að mótmæla þeim, en þar sem ég sé,
að hæstv. forsrli. er nú staddur liér í d., þá
vildi ég mælast til þess, að hann geri þcssu máli
betur skil heldur en við 2. umr. þess, og er n.
reiðuhúin til að ræ'ða öll ágreiningsatriði við
liann.
Eg legg svo til, að brtt. vér'ði samþ. og að
málið verði afgr. úr d. á þessum fundi.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Eg lieyrði þvi
miður aðeins niðurlagið af ræðu hv. 11. landsk.,
en þótlist skilja, að liaiin vildi fá mig til að
segja eitthvað um þetta mál. Eg sé, að hv. n.
leggur til, að frv. sé samþ. eins og hún hefur
gengið frá því. — Við 2. umr. lét ég nokkur orð
falla um málið, og lét í ljós skoðun rníiia á
breyt. þeim, er gerðar liafa verið af hv. n. við
frv., og jafnframt gat ég þess, til livers þær
leiddu. Eg sé, að í nál. er ekki talin ástæða til
að ganga lengra en svo að setja takmarkið við
18 ár, og enn fremur er bent á, livort eigi væri
létt að breyta 1. um sjálfræði manna, en þrátt
fyrir þetta hefur n. þó ekki g’etað fallizt á að
gera breyt. á sjálfræði eins og lá fyrir í frv.
Til álita kom að breyta 1. um þetta atriði almennt, en við nánari athugun þótti eðlilegra aö
Iiafa ákvæði um þetta í þessum 1., því að gert
er ráð fvrir, að þessi I. verði við lýði aðeins
skamman tíma, svo að hér yrði því aðeins um
bráðabirgðaákvæði að ræða. Jafnframt er og
vitað mál, ef gerðar eru ráðstafanir til að al'stýra því, að margt fólk fari forgörðum, og ef
svo á að hætta við þessar ráðstafanir að meira
eða minna leyti, þá eru 1. gagnslaus með öllu, og
þessu fólki er varpað aftur út í sömu eymdina.
Eg vil benda þeim mönnum, sem vilja litlar
aðgerðir í málinu, á það, að þeir menn, sem
andvígastir voru í fyrra nokkrum aðgerðum, og
ýmsir, er skrifuðu í blöðin um þetta á síðasta
ári, þeir eru mi búnir að reka sig á, hvcrnig
ástandið er í þessum efnuin, og skrifa nú og
lala gagnstætt þvi, sem þeir gerðu.
í frv., eins og það kom frá ríkisstj., er farið
eins skammt og mögulegt var. í raun og veru
þurflu þessar ráðstafanir að vera gerðar miklu
fyrr, og ástandið er þannig, að þessi réttarskerðing, sem farið er fram á, er ekki nema
litið af því, sem þjóðfélagið þyrfti að gera til
að ráða ból á slíku vandamáli sem þcssu. Eg
vil í þessu sambandi geta þess, að ég býst við,
að í kvöld verði haldinn lokaður fundur hér í
Alþ. til þess að ræða ýmis vandamál, er skapazt
liafa af völdum ófriðarins.
Ég vil að lokum segja það, að því meir sem
menn skyggnast i málið, þá sjá þeir, að frv.
það, er hér lá fyrir, gekk eins skammt og hægt
var, enda var það samið með hliðsjón til þeirra
manna, er skemmst viklu ganga.
*Frsm.

(Magnús

Gislason):

Mér

skildist

á

l’æstv. forsrh., að n. hefði ekki viljað samþ. þær
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breyt. á sjálfræði, sem farið er fram á í frv.,
cn það er ekki rétt, eins og sjá má af nál. En
til þess að breyta ákvæðinu um sjálfræði þarf
sérstaka löggjöf, og eins og nú er, þá er sjálfræðið miðað við 16 ára aldur, en eftirlitið nær,
eða átti að ná samkv. frv., til 20 ára aldurs.
Hæstv. forsrh. sagði, að við í n. vildum hætta
að gera ráðstafanir eftir að unglingar eni
orðnir 18 ára. I>etta er ef til vill að nokkru leyti
rétt, en ]>ó cigi alveg, þvi að það, sem við víljum, er, að eftirlit eftir 18 ára aldur falli niður.
en að þeir, scm brotlegir hafa gerzt við 1. fyrir
18 ára aldur, gcti náð frainlengingu á þeim úrskurði til 20 ára.
I>á sagði liæstv. ráðli., að við álitum lítilla aðgerða þörf, en það er alveg misskilningur, sem
stafar líklega af því, að hæstv. forsrh. var ekki
í d., þcgar cg hélt ræðu mína við 2. umr. málsins, en þá gerði ég fulla grein fyrir okkar breyt.
Við leggjum áherzlu á, að það séú börn og vanþroska unglingar, scm þetta eftirlit beinist að,
I>ví að ef barnaverndarnefndum er fengið i
hendur eftirlit mcð 20 ára ungmennum, þá yrði
slarfssvið þeirra ot' mikið, svo vel gæti farið
svo, að úr því yrði kák, auk þess hvað erfitt
yrði fyrir hið opinbera að liafa eftirlit með svo
þroskuðum ungmennum.
En það verður að hjálpa heimilunum og skólunum að halda i hemilinn á börnum og vanþroska unglingum. I>að er hætt við, að þessi
brbl. öðlist ekki þann skilning h.já almenningi
cins og æskilegt væri, þegar um er að ræða
frelsisskerðingu í mörg ár fyrir að vera brotlcgur um verknað, sem er talinn vítalaus hjá
fullþroska fólki. Tökum t. d. það dæmi, að 13
ára gömul stúlka gerist brotleg við I. Hún er
sctt á hæli og cr þar til 17 ára aldurs. Ef hún
liefur ekki batnað við vistina þar, þá má framh ngja vistina til 20 ára aldurs. Dugi það ekki,
þá þar til stúlkan er orðin 23 ára. Hér er um
9 ára frelsissviptingu að ræða, eða álíka og við
stórglæpi. Menn mega vara sig á því, þegar 1.
eru sett, að þau brjóti ckki í liág við réttarkennd
heillar þjóðar.
I>að gerir í rauninni lítinn mismun, hvort
unglingur er settur á liæli i Arnessýslu eða upp
i Borgarfjörð. í báðum tilfellunum er hann orðinn 2. klassa borgari og gengur með það brennimark það sein eftir er ævinnar.
*Sigurjón A. Ólafsson: Eg sagði nokkur orð
uin þetta mál við 2. umr þess, sem var beint
til hæstv. forsrh.. en hann heyrði ekki. Ég
mun ekki endurtaka það, sem ég sagði þá. Ég
bygg það rétt, að n. hafi tekið þetta mál alvarlegum tökum og revnt að fara hóflega i sakirnar. Enn fremur hefur hún leitað umsagna þeirra,
er 1. þessi ciga að framkvæma, og einnig þeirra,
cr hafa sérþekkingu i svona málum. Niðurstaðan
cr brtt. þær, er hér liggja frammi á þskj. 216.
Eg hygg, að flestir séu sammála um, að á einhvern hátt sé hægt að ráða bót á því ástandi,
er hér rikir í sambandi við hið svokallaða „ástand“, en ég sé ekki, að brtt. n. torveldi á nokkurn hátt framkvæmdir nauðsynlegra ráðstafana.
Hið eina, sem máli skiptir, er, að n. hefur fært
aldurstakmarkið niður I 18 ára aldur.
Ég vildi gjarnan, að hæstv. forsrh. gæti hlust-

að á það, sem ég er að segja. (Forsrh.: Eg cr
því miður timabundinn, þvi að ég hef hoðað
fund kl. 3 og þarf nauðsynlega að mæta þar.)
Ég skal ekki vera langorður. Ég vildi, að hæstv.
forsrh. svaraði því, hvað Iíður þeim undirbúningi, sem gera átti, til þcss að 1. yrðu frainkvæmanleg, og hvar þau hæli s,éu, sem barnaverndarnefnd og sakadómari geta komið fyrir
fólki, cr þarf að hafa afskipti af. Einn af aðalmönnum barnaverndarnefndar Rcykjavíkur átti
við mig ýtarlegt tal um þetta mál í gærkvöldi,
og hann sagði, að það, scm torveldaði þcim starfið, væri, að þá vantaði hæli og því um likt. Brbl.
um þctta cfni voru sett 9. des. s. 1., og rikisst.j.
hefði þvi liaft tíma til að gera eitthvað i málinu. — Þcssi maður sagði, að barnaverndarnefnd væri í vandræðum bæði með pilta og stúlkur, sem eigi væri hægt að koma fyrir á einkaheimilum. (Forsrh.: OIlu þcssu fólki hefur verið komið fvrir.) Jæja, ég held, að þær heimildir,
sem ég hef, séu alveg áreiðanlegar. Það er mikil! vandi að búa til I., sem bæta úr þessu ástandi,
og ég tel hörkuna ekki aðalatriðið, heldur að
taka málið sem mýkstum tökum, þó þannig, að
almenningur meti það, sem verið er að gera.
TiII. okkar í n. miða að því að draga úr ýmsu,
sem ckki er vel séð af mörgum. Ég játa, að ef
til vill hafi okkur sézt yfir ýmis atriði, sem
hægt er að gera, og við tökum með þökkum á
móti öllum brtt., sem miða til bóta. Ég held, að
ckki eigi við að lýsa ástandinu sérstaklega nákvæmlega, því að flestum mun það kunnugt, en
það er erfitt að lækna þetta mein, seni er með
þjóðinni og að miklu Ieyti var til orðið áður eu
setuliðið kom hingað. Það tekur tíma að laga
það og verður ckki gert með einu pcnnastriki
frá Alþ.
ATKVGR.
Brtt. 216,1 samþ. mcð 10 shlj. atkv.
Frv„ svo brevtt, samþ. með 10:1 atkv. og afgr.
til Nd.
A 43. fundi í Nd., 28. apríl, var frv. útbýtt
cins og liað var samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 264).
Á 44. fundi í Nd., 29. apríl, var frv. tekið til
1. unir.
Forseti tók málið af dagskrá.
A 45. fundi i Nd., 30. april, vnr frv. aftur tckið
til 1. unir.
Eng'inn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og til
allshn. með 19 shlj. atkv.
Á 62. fundi í Nd., 20. maí. var frv. tckið til 2.
umr. (A. 264, n. 449).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði Icyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.
Frsm. (Bergur Jónsson): Frv. þetta liggur fyrir eins og Ed. samþ. það. Allshn. þessarar d.
leggur til, að það verði samþ. óbreytt.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. —10. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
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Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.

kynnast réttum málavöxtum, og má nú teljast
lokið, að undanskildu andófi nokkurra stjórnmálaleiðtoga, sem enn freista þess að afla sjálfum sér fylgis með falsrökum gegn þessu þrifaA 63. fundi í Nd., 21. inaí, var t'rv. tekið til
ináli.
Allt fram til þess, er þessi iöggjöf var sett,
3. umr.
Of skaninit var liðið t'rá 2. umr. — Afbrigði
hefur enginn dirfst að andmæla því, að vaxandi
verðbólga væri geigvænlegt þjóðarböl. Og af
ieyfð og samþ. með 18 slilj. atkv.
engu hefur ríkisstjórnin, og þá einnig ráðh.
Enginn tók til máls.
Alþfh, hlotið meira ámæli en einmitt því, að
ATKVGIL
hann hafi skort vilja eða getu, eða hvort
I-T-v. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. sem
tveggja, til þess að sporna við vexti dýrtíðarlög frá Alþingi (A. 494).
innar.
Á vorþinginu 1941 var sett löggjöf um þessi
mál, sem þó ekki kom að liði. A haustþinginu
rar að nýju borið fram frv. um málið. Náðist
sem kunnugt er ekki uni það samkomulag. Vildi
9. Dómnefnd í kaupgjaldsFramsfl. þá lögbinda ýmis fyrirmæli, en þó i
ýnisu ólík þeim, er bráðabirgðal. þessi mæla
og verðlagsmálum.
fyrir um. En Sjálfstfl. og Alþfl. beittu sér gegn
því, út frá þeim rökum. að hægt væri að ná öllu
A 1. fundi í Nd., 18. febr., var úthýtt:
hinu sama án löggjafar. Hefur sú saga verið
Frv. til laga um gerðardóm í kaupgjalds- og
margrakin og er öllum löngu kunn. Aðalatriðið
verðlagsmálum (stjfrv., A. 2).
er, að aiiir flokkar töldu höfuðnauðsyn að
stemma stigu við vexti dýrtíðarinnar, en frumÁ 10. fundi í Nd., 2. marz, var frv. tekið til
skilyrði þess er að stöðva kapphlaupið milli af1. umr.
urðaverðs og kaupgjalds, þ. e. a. s. hindra allar
Forseti tók málið af dagskrá.
liækkanir, jafnt á afurðaverði sem grunnkaupi.
Á 17. fundi í Nd., 11. marz, var frv. aftur tekið
Sjálfstfi. og Alþi'l. tóku að sér að rannsaka, hvað
til 1. umr.
verkalýðsfélögin liefðu i hyggju í þeim efnum.
Að lokinni þeirri rannsókn tók Sjálfstfl. á sig áForseti (JörB): I>á vcrður gengið til dagskrár
byrgð á því, að tvö stærstu verkalýðsfélög landsog tekið til meðferðar frv. um dómnefnd í kaupins mundu una óbreyttu grunnkaupi, en Alþfh,
gjalds- og verðlagsmálum. l'mr. verður útvarpeða ráðh. hans, fullyrti, að flest félög innan Alað, og tekur fvrstur til máls hæstv. atvmrh.,
þýðusambandsins mundu gera hið sama, og aðOlafur Thors, og talar af hálfu Sjálfstfl. í 30
eins fá félög fara fram á smávægilegar lagfærmínútur.
ingar, sem engu gætu orkað á dýrtíðina, eins
og hann komst að orði. Talaði ráðherrann um,
*Atvmrh. (Ólafur Thors): Mál það, er liér er
til umr, bráðabirgðal. um gerðardóm í kaupað ckki væri sæmilegt að „væna“ — hann sagði
g.jalds- og' verðlagsmálum, er þegar orðið alþjóð
„væna" — menn og félög’ um að svíkja þau
kunnugt. Af hendi þeirra, er að löggjöfinni
fvrirhcit, og var i öllu hinn öruggasti, livað
standa. hat'a verið fiuttar um það 4 útvarpsræðþetta áhrærði. Var þá talið óhætt að treysta þvi,
ur, auk þess sem biöð Sjálfstæðisflokksins hafa
að grunnkaup héldist óbreytt, og með því að
frá því prentaraverkfallinu lauk, birt nokkrar
Framsfl. vildi iögbinda afurðaverð óbreytt t.»l
1. september 1942, þótti sýnt, að hvorugt þyrfti
greinar því til skýringar. En Alþýðuflokkurinu,
að óttast hækkun grunnkaups né afurðaverðs.
sein með mjög óheiðarlegum
herbrögðum
Iryggði sjálfum sér einkarétt til blaðaútgáfu í
Iívað nú Sjálfstfl. upp úr á haustþinginu um
höfuðstað landsins, notaði sér þá aðstöðu til
stefnu sína mcð svo hljóðandi úrskurði:
þess að flytja daglega blekkingar og rangfærsl„Ef hægt er að tryggja, að grunnkaup og afur um þessa löggjöf, löggjöf, sem þó áreiðanlega
urðaverð hækki ekki svo neinu nemi, sýnist
verður, þegar fram liða stundir, talin merkasta
mögulegt að ná öllu því sama án nýrrar lagalöggjöf síðari ára, og sú Iagasetning, seni öiíu
setningar."
öðru fremur stefnir að því að bægja vá frá dyr- ,
Hins vegar tók flokkurinn jafnframt af öll
tvímæli um það, að ef út af brygði um fullan
um verkamanna og annarra launastélta landsins.
Málið liefur auk þess verið mikið rætt í útvarpstrúnað í þessuin efnum, neyddist hann til að
umr. þeim, er fram liafa farið út af bæjarstjórnbeita löggjafarvaldinu til þess að tryggja það
arkosningum þeim, er fram eiga að fara hér í
meginstefnumál flokksins að stöðva dýrtiðarBeykjavík mestkomandi sunnudag.
flóðið. Var um þetta sagt í framsöguræðu af
Ég get þvi að þessu sinni látið mér nægja að
hálfu flokksins um dýrtiðarmálin á haustþingdrepa á nokkur helztu grundvallarrök þeirra, er
inu:
að löggjöfinni standa, en vísa að öðru leyti
„I>ótt Sjálfstfl. óski eftir, að þctta mál verði
t'yrst og fremst til þeirra raka, er ríkisstjórnin
leyst með frjálsum samtökum, þá liggur ekki í
því nein synjun um að leggja inn á lögþvingunhefur áður fært fyrir niálinu í útvarpsræðum
þeim, er allir ráðh. hafa flutt um málið. Tel ég
arleiðina, ef annað reynist árangurslaust.“
einnig fyrir það síður þörf á að tína til öll rök,
Var nú að þessu ráði linigið á haustþinginu
að andstaðan gegn lögunum hefur farið þverraf meiri hluta Alþ., og væntu menn, að treysta
andi með hverjum degi, sem líður, jöfnum höndmætti því, að frjálsa leiðin héldi.
um og aimenningur liefur fengið aðstöðu til að
Dómur reynslunnar varð annar. Lægst laun-
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uðu stéttirnar sýndu þcgnskap, og var það i
senn í þágu þeirra eigin framtíðarheilla og þjóðarheiidarinnar. En betur launuðu stéttirnar, þær.
sem Stefán Jóhann Stefánsson taldi skömm að
„væna“ uni kauphækkunarkröfur, brugðust.
Nokkrar þeirra heimtuðu hækkun grunnkaups
frá 20- 30%, og er þeim kröfum fékkst ekki
fullnægt, fylg'du þær stéttir, er hlut áttu að ináli,
þeim eftir með verkföllum.
Þannig var niálurn komið um áramótin.
t’m tvennt var að velja. Annaðhvort að ný
dýrtíðaralda riði óbrotin yfir eða að bregða
skjótt við og stöðva flóðið viðstöðuiaust mcð
nýrri lagasetningu, er setti skorður við nýju
kapphlaupi kaupgjalds og verðlags.
I>að var að sjálfsögðu metnaðarmál þeirr.i
flokka, er ábyrgð tóku á frjálsu leiðinni, að
girða fvrir, að oftraustið á frjálsu leiðinni færði
bölvun yfir þjóðfélagið. Að sönnu gat Sjálfstfl.
látið sér vel líka, að hans ábyrgð liafði ekki
brugðizt. Félögin, sem hann rannsakaði, stóðu
við sín iieit. I>að voru orð Alþfl., sem reynzt
höfðu ómerk, eins og svo oft áður. En þetta var
ekki aðalatriðið, heldur hitt, að úr því að svo
fór, lá fyrir að velja inilli nýrrar dýrtíðar eða
nýrrar löggjafar.
Stjórnarflokkarnir áttu í rauninni ekkert val.
Þeir höfðu marglýst yfir því, að þjóðarnauðsyn væri að berjast gegn dýrtiðinni og tjáð sig
reiðubúna til þátttöku í þeirri baráttu. Fyrir
þeim lá því annaðhvort að eiga þátt í nýrri iöggjöf eða svíkja stefnu sína og heit.
Sjálfstfl. valdi að sjálfsögðu hið fyrra.
Alþýðuflokkurinn hið síðara, — eins og svo
oft áður.
I þessari lögg'jöf er ekki fyrirskipuð kauplækkun, eins og gert hafði verið 1939 með atkvæðum
og einlægu fvlgi Alþfl. Ekki einu sinni er fyrirskipað óbreytt grunnkaup. Nei, heimilt er að
hækka grunnkaup til lagfæringar og' samræmingar, en síðan skal g'oldin alveg full og ótakmörkuð uppbót, eftir þvi, sem vísitala verðlagsn.
segir til um.
Jafnframt eru gerðar margvíslegar aðrar ráðstafanir til stöðvunar á verðlaginu. I’annig er
óheimilt að hækka verð á innlendum afurðum
umfram það, sem sannað er, að framleiðslukostnaður hafi vaxið, og hvorki má hækka álagningu né vöruverð á erlendum og innlendum
vörum, þar með taldar iðnaðarvörur, og ekki
lieldur farmgjöld, nema að fengnu samþykki
gerðardóms, er í eiga sæti 5 eiðsvarnir menn, en
dómur sá úrskurðar einnig kaupliækkanir allar.
Það er þessi löggjöf, sem Alþfl. hefur tekið
upp baráttu gegn. Jafnfraint hefur hann bætt
nýjum titli við sitt virðulega nafn, svona eins
og þegar menn hengja í hnappagatið nýtt heiðursinerki, og kallar sig nú flokk launastéttanna.
Xákvæmara heiti hefði þó verið flokkur hálaunastéttanna, þ. e. a. s. flokkur forkólfa Alþfl.
Tvær tylliástæður hefur Alþfl. reynt að færa
fram til varnar sínum ábyrgðarsnauða loddaraleik.
I fyrsta lag'i vill Alþfl. aldrei skerða hinn
belga samningarétt verkalýðsins varðandi kaup
og k.jör.
I öðru lagi cru lögin árás á launastéttina, en
samkvæmt hinu nýja lieiti og heiðursmerki
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Aiþfl. er hann sjálfkjörinn verndarvættur allra
launamanna i landinu.
Varðandi hið fyrra nægir að minna á,
að þeir, sem Alþfl. hefur tekið sér til fyrirmyndar og talið sér helzt til frama að stæla i
hvívetna, svo sein jafnaðarmenn í Daninörku
undir forustu Staunings og jafnaðarmenn i Noregi undir forustu Nygaardsvold, hafa æ ofan i
æ lögskipað gerðardóm til þess að gera út um
kaupdeilur, og það á friðartímum.
að hér á landi hefur hið samu verið gert a. m.
k. tvisvar,
að í annað skiptið var það gert samkvæmt
beinni beiðni forsprakka Alþfl.,
að í ársbyrjun 1939, áður en styrjöldin liófst,
hafði Alþfl. gengið ólíkt fastar á hinn helga
samningarétt og hagsmuni launastéttanna. Þá
flutti Alþfl., ásamt fleirum, frv. til 1. um gengislækkun, þ. e. a. s. um hækkandi verðlag. í sama
frv. bannaði Alþfl. skilyrðislaust að hækka
grunnkaup. I’á var ekki eins og nú á valdi neins
gerðardóms að hækka kaupið til lagfæringar og
sainræmingar. Nei. Alþfl. hafði sjáifur setzt i
sæti dómarans og kveðið upp dóminn. Enga
kauphækkun, piltar, ekki eyri, ekki einn einasta
eyri. hversu sem á stendur.
Þetta er hálfleiðinlcg æskumynd af hinum
virðulega verndara launastéttanna. En sagan er
ekki hálfsögð. í þessum sömu I. Alþfl. frá 1939,
liiguuum um hækkandi vöruverð, er ekki látið
nægja að taka réttinn af launamönnunum til að
semja um gmnnkaup sitt. Nei, — það er lika
tckið af hinum nýju vinum Alþfl., launastéttunum, öll fvrirhöfn og allar áhygg'jur út af baráttunni fvrir dýrlíðaruppbót þeim til handa.
Alþfl., málsvari launastéttanna, tók einnig það
hlutverk að sér. Hann setti í 1. bein og ótviræð
ákvæði um það, hversu mikið af dýrtíðinni atvinnuveitandi skyldi greiða verkamönnum og
hversu mikið skvidi tekið úr buddu launþeganna
sjálfra.
I’að, sein verndari launastéttanna þá skammtaðl launastéttunum, var þetta:
Engir launamenn áttu að fá neinar bætur,
nema verkamenn og sjómenn og þeir fjölskylduinenn i Reykjavík, scm höfðu minna en 300 kr.
a niánuði, — segi og skrifa þrjú hundruð krónur
á mánuði. Og skammtur þessara allra lægst launuðu nianna var svo þessi:
Ef verðlagið hækkaði um minna en 5%, áttu
þeir að borga brúsann sjálfir — allan brúsann
sjálfir.
Af fyrstu 10% hækkuninni áttu þeir aðeins að
fá helming bættan, og eingöngu % af því, sein
dýrtíðin óx þar fram yfir.
I’etta eru sporin, seni verndari launastéttanna
skildi eftir sig í löggjöfinni. Þetta er það fordæmi, sem hann þá setti þeim til fyrirmyndar
og eftirbreytni, er nú og síðar telja þjóðamauðsyn að lögbjóða um kaupgjald.
í þessum kapítula í reyfarasögu Alþfl. stendur skýrt og ótvírætt:
Ef Alþfl. er við völdin, þá er ekki aðeins
heimilt að svipta alla launþega hinum helga
samningarétti, þá er ekki eingöngu leyfilegt að
lögbanna allar breytingar á grunnkaupi. Nei, þá
cr lika ekki aðeins heimilt, lieldur og líka rétt
og' sjálfsagt að lögfesta kauplækkanir eftir vild,
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er leggjast með fullum þuuga á þá, er hafa yfir
800 krónur á mánuði, og hálfum þunga á hina.
Þetta er Ijót saga af þeim, sem nú allt í einu
tclja sainningaréttinn óskerðanlegan, hvernig
seni á stendur, og skyldi enginn misvirða það
við leiðtoga Alþfl, þótt þeir að undanförnu hafi
reynt a<5 koma við strokleðrinu og afmá eða óskýra þetta ieiða letur. Formaðurinn hefur þá
lika í útvarpsumr. og í nokkrum fremur veigalitluin og dálitið ósannsöglum pistlum í Alþýðublaðinu verið að reyna að skálda í evðurnar.
Hann reynir auðvitað ekki að iieita því, að Alþfl.
hafi átt þátt bæði í þessari löggjöf og svipuðum
I. frá 1940. enda stendur það allt skráð og skjall'est i Alþingistíðindunum. Nei. Alþfl. var með,
það skal játað. En lengst af var hann að glíma
við sér verri öfl — og alltaf að sigra, að sögn
Stefáns Jóh. Stefánssonar. Ilann sigraði 1939,
þeg'ar launastéttirnar voru sviptar samningsrétti og stórvægileg launalækkun lögfest. Hann
sigraði einnig 1940, þegar 1. var breytt, og tap
launastéttanna náði hámarki. Þannig er allt ein
rakin röð sigra, þar til sett eru 1. í því skyni
að bægja versta fjanda launastéttanna, vaxandi
verðbólgu, frá dyrum þjóðfélagsins, I„ sem ekki
banna hækkun grunnkaups eins og Alþfl. gerði,
þegar liann var að sigra, heldur þvert á móti
heimiluðu hækkun til samræiningar og lagfæringar, ]., sem ekki svipta launastéttirnar ýmist
allri eða hálfri dýrtíðaruppbót, eins og Alþfl.
gerði, þegar liann var að sigra, heldur 1., sem
þvert á móti tryggja öllum launþegum fulla dýrtíðaruppbót, 100%, allt upp að 650 kr. mánaðarkaupi. Það er fyrst, þegar þessi 1. eru sett, að
Alþfl. snarkippist við í valdastólnum, steytir
hnefann og seg'tr: Hingað og ckki lengra, annars stend ég upp og er farinn.
Hver getur fellt saman framkomu Alþfl. 1939
og nú. hvei' skýrt heljarstökkið?
Stefán Jóliann Stefánsson hefur verið að
reyna það. Hann segir: 1939 stóð atvinnulifið
höllum fæli, nú blómgast bað.
En er ekki samningsrétturinn helgur og 6skerðanlcgur jafnt fyrir það?
Og er ekki verkalýðurinn, að dóini Stefáns
Jóhanns Stefánssonar, einfær um að dæma það,
hvenær hans atvinna er í voða, hvenær lians
hagsmunir mæla með óbreyttu kaupi eða kauolækkun? A ekki verkalýðurinn rétt á að segja:
Hvað vill Stefán Jóhann Stefánsson og hans
nótar vera að taka af mér samningsréttinn og
lögbjóða auk þess stórfelldar kauplæklsanir? Ég
skal sjálfur dæma, hvað mér er fyrir beztu.
Þessu á Alþfl. eftir að svara. Kannske verður
verndara launastéttanna stirt um svarið. En
brúna milli fortíðar og nútíðar er létt verk að
byggja.
1939 blasti valdastóllinn við. Þá varð helgi
samningsréttarins að víkja fyrir þjóðarnauðsyn
og lögfesting kaups og kauplækkunar beinlínis
til blessunar.
1942 blasa kosningar við.
Hinn deyjandi Alþfl. hugsaði: Nú eru góð ráð
dýr. Þá er gerðardómur og lögskipuð full dýrtíðaruppbót kúgun og svívirðing, þótt það sé
gert til þess að stöðva dýrtíðina. Þá er Alþfl.
ófáanlegur til að hafast við í ráðherrastóli með
þeim fólum, sein slik níðingsverk fremja.
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Þetta er nærri því of greinilegt, til þess að
verðskulda heitið kosningabrella. Það er feigðarsvipur á þessum myndum af vcrndara launastéttaniia.
En hversu sterkt er þá hitt haldreipi Alþfl.?
Er stöðug kauphækkun til hagsbóta fvrir launastéttirnar?
I öllum siðmenningarlöndum er nú háð hörð
hrið gegn dýrtíðinni. Og alls staðar er þeirri
herferð hagað á sama hátt. Allir stefna öllum
árásum á sömu tvo höfuðóvinína, hækkun kaungjalds og liækkun afurðaverðs. Hvers vegna?
Það er veg'na þess, að allir hafa fyrir löngu gert
sér ljóst, að það er þetta tvennt, kaupgjaldið og
afurðaverðíð, scm skapar verðbólguna. Hvort
icrðlagið eltir annað, en bæði skapa þau dýrtiðarskrúfuna, sem allt veltur á að stöðva.
Islendingar eiga mörgum öðrum betri aðstöðu
til að öðlast fullaii skilning á þessum málum.
Innlendar afurðir ráða vísitölunni að % hlutum. Hækki kaupgjaldið, vex framleiðslukostnaðurinn að sama skapi. Framleiðendur krefjast að
fá það bætt með hækkuðu afurðaverði. Sú verðlagshækkun veldur svo aftur því, að kauphækkunin verður launþeganum einskis virði. Hann
fær að sönnu fleiri krónur, en þær eru verðminni, svo að hann getur ekki aflað sér meiri
lífsþæginda eftir kauphækkunina en fyrir. Hann
krefst því nýrrar kauphækkunar, sem svo leiðir
til nýrrar hækkunar á afurðaverðinu, o. s. frv.
Þetta er dýrtíðarskrúfan. í rauninni hækkar hún
hvorki afurðaverðið né kaupgjaldið. Hún lækkar
verðgildi peninganna. Hún ræðst á spariféð, ellitrygginguna, líftrvgginguna, peningakröfuna i
hverju formi sem er. Gerir peningana stöðugt
verðminni, þar til þeir eru að engu orðnir.
En sá, sem berst fvrir dýrtíðinni, er ekki aðeins fjandmaður sparifjáreigandans, gamalmennisins, ekkna og munaðarleysingja og annarra, er afkomuvonir hafa hyggt á peningaeign
eða peningakröfum. Nei, hann er einnig böðuil
framleiðenda og' launamanna og raunar alþjóðar.
Við okkur Islendingum blasir bölvun framlíðar óvenju skýr og ótvíræð, sé verðbólgan látin óhindruð.
Eg geri hér ekki að umræðuefni, hvort auði'ð
muni að tryggja, meðan ófriðurinn stendur,
nægjanlega hátt verð á útflutningsvörunni til
þess að standa undir því kaupgjaldi, er leiðir af
taumlausri innanlands verðbólgu. Ég vek aðeins
athygli á þvi, að bregðist það, er hrunið skollið á.
En eftir stríðið? Hvað skeður þá? Þá missa
þær þúsundir manna atvinnu, er lifsframfæri
hafa haft af þjónustu í þágu hervaldsins. Allir,
sem grætt hafa á auknum tekjum þeirra manna,
og allir, seni hagnazt hafa beint og óbeint af
eyðslueyri erlenda setuliðsins, missa spæni úr
aski sínum. Sú alda breiðist út í hvern afkima
fjármálalífs þjóðarinnar. Loks hverfur svo sá
stríðsgróði, sem ríkissjóður hefur gert sér að
mikilli tekjulind, einmitt þegar nýjar framfærslukvaðir leggjast á ríkissjóðinn.
Næsti þáttur er fljótlesinn.
Segjum, að Alþfl. og kommúnistar hefðu sigrað og kaupgjald og verðlag fengið óhindrað að
eigast við. Segjum, að vísitalan hefði ekki verið
stöðvuð neitt nærri 183 stigum, eins og nú er,
heldur t. d. komizt í 500, eða rétt hærra en i
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siðustu styrjökl, og auðvitað væri kaupgjaldið
og afurðaverðið í réttu samræmi.
Hvað skeður þá?
I>að, sem skeður, er þetta: I’egar tekjur ríkissjóðs bregðast, en jafnframt hlaðast á hann nýiar kvaðir og skvldur, þá lækkar Alþ. á einni
kvöldstund með einni lagahreyt. dýrtíðarupphætur emhættis- og sýslunarmanna úr 400% i
300% — 200% eða 100%, eftir því sem fjárhagur
ríkissjóðs krefst. í kjölfarið og fast á eftir sigla
rikisstofnanir, verzlanir, sem viðskiptin missa,
framleiðendur, sem þola verða niarkaðsmissi g
verðfall o. s. frv. Vcrkalýður til lands og sjávar
mótmælir. Verkföll og verkhönn neyta átaka
og afls. Kannske lækkar timakaupið lítið, cn
tímununi fækkar, atvinnan minnkar. Atvinnuleysið heldur innreið sina ineð sult og seyru silt
til hvorrar handar.
Þetta er það, sem koma mun, ef harátta
Sjálfstfl. og Eramsfl. gegn dýrtíðinni vrði hrotin á bak aftur.
Sækist nokkur eftir þessu? Hver er sá, er vill
skipta á þessu og því að spyrna nú við fæíi,
stöðva dýrtíðina, uua sínu, festa gildi þeirra
pcninga, sem þjóðin með áratuga striti hafði
eignazt og nú óvænt og sumpart óverðskuldað
hafa aukizt meir en nokkrar vonir stóðu til,
trvggja verðgildi sparifjár og líftryggingarfjár,
og vígbúast þannig á öllum sviðum gegn þeim
óhemju örðugleikum, er óhjákvæmilega biða
okkar sem annarra hjóða á sviði atvinnu- og
fjármálalífsins að ófriðnuni loknum?
Hver þorir að segja, að hann vilji þctta?
Enginn.
En kommúnistar vilja það. Þeir skilja, hvað í
vændum er, ef þjóðin æðir áfram i gullleit og
gróðavímu á feigðarliraut vaxandi dýrtiðar. Þeir
sjá hrunið, scm þá híður Islendingo, verðleysi
peninganna, afnám eignarréttar, upplausn sjálfs
þjóðskipulagsins.
I’að er þetta, sem þeir vilja. Þess vegna berjast þeir fyrir dýrtiðinni. Þess vegna mundu þeir
hlakka eins og hrafnar yfir hræi, ef ríkisstjórnin yrði að lúta i lægra haldi i baráttunni gegn
dýrtiðinni.
En Alþýðuflokkurinn? Villist honum sýn um,
livað í vændum er?
Eða er það þetta, sem hann vill?
Við skulum spvrja hann sjálfan. Rödd Alþfl.
hefur oft kveðið við i þessu máli. Talsmaður
flokksins, Jón Blöndal hagfræðingur, hefur fyrr
og síðar sagt frá skoðun flokks síns í því. Af
mörgu, sem hann fyrir flokksins hönd hefur
um þetta sagt, mun ég aðeins rifja tvennt upp.
Hið fyrra er skrifað í Alþýðublaðið í árslok
1940 og hefur nýlega verið gert að umræðuefni.
Þar segir Jón Blöndal:
„Ég vil halda því fram, að engin stétt geti til
lengdar grætt á því verðhækkunarkapphlaupi,
sem hér hefur vcrið háð undanfarið. Máske getur sá gróði enzt fram yfir næstu kosningar, en
óvíst, að það verði miklu lengur. Haldi verðhækkunarskrúfan áfram, leiðir hún óhjákvæmilcga til þess, að framleiðslukostnaðurinn hækkar, atvinnuvegirnir hætta á ný að bera sig, þeir,
sem nú græða, fara að tapa, og hrunið blasir
við fyrr en menn kann að óra fyrir nú“. Þetta
sagði Jón Blöndal þá.
Alþt. 1942. B. (59. löggjafarþing),
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Alveg nýverið hefur svo hagfræðingurinn Jón
Blöndal, ekki Alþýðuflokksmaðurinn, sagt álit
silt af nýju. I greinargerð varðandi skyldusparnað, sem hann ásamt hagstofusljóra og Ólafi R.
Björnssyni hagfræðingi hefur sent ríkisst jórninni og dagsett er 10. f. m., segir mcðal annars:
„Þeir, sein fyrst og' fremst verða fyrir barðinu á vcrðbólgunni, eru fólk, sem á peningakröfur, svo sem sparifjáreigendur, eigendur peningakrafna á hendur einstaklingum o. s. frv. Þeir,
scm aftur á móti græða á verðbólgunni, eru atvinnurekendur," segir Jón Blöndal. Þennan
gróða af verðbólgunni athuga svo hagfræðingarnir nánar og komast að þessari niðurstóðu:
„En haldi verðbólgan hér á landi áfram, hlýtur gcngislækkun að verða óumflýjanleg fyrr eða
síðar, en hún mundi koma af stað nýrri dýrtíðaröldu.“ —■ „Þegar verðbólgan hefur náð vissu
stigi, skapast hætta á því, að kapphlaup verði
um þær vörur, sem á boðstólum eru, þar eð allir
vilja reyna að koma peningum sínum í vörur,
áður en kaupmáttur þeirra minnkar meir. Skapast þá hætta af vöruþurrð. Algert verðhrun peninganna mundi líka sennilega skapa slíkt öngþveiti i atvinnulífinu, að vafamál er, hvort það
inundi ekki einnig í þágu atvinnurekenda, sem
framleiða fyrir innlendan markað, eða þeirrar
stéttar, sem líklegust er til þcss að græða á
verðbólgunni, að hún yrði stöðvuð, bannig að
segja megi með enska hagfræðingnum Iieynes,
að ráðstöfunum gegn verðbólgunni megi líkja
við umferðarreglurnar, þannig að þær séu til
hagsbóta fyrir alla hlutaðeigendur."
Þannig talar Jón Blöndal nú í hópi hagfræðinga, þ. e. a. s. þegar hann segir það, sem hann
meinar.
Hér lýsir Jón Blöndal prýðilega blóðfcrli
verðbqlgunnar. Imyndaður gróði og töp. Gengisfall. Ongþveiti í atvinnulífinu. Niðurstaðan er:
„að ráðstöfunum gegn verðbólgunni megi líkja
við umferðarreglur, þannig að þær séu til hagsbóta fyrir alla hlutaðeigendur." Með öðrum orðuin, Jón Blöndal segir: Það er jafnnauðsynlegt
að stöðva verðhækkunarskrúfuna, festa grunnkaup og afurðaverð — eins og ríkisstjórnin
liefur nú lagt til að gert verði — sem það að
setja umferðarreglur í niannmargri borg. Sé
þetta ekki gert, þ. e. a. s. ráði þeir, sem berjasl
gegn gerðardómsl., þar á meðal fyrst og fremst
Alþfl., tapa fyrst sparifjáreigendur, gamalmenni,
ekkjur og munaðarleysingjar, en síðan skapast
öngþveiti, sem allir tapa á.
Þannig inælir þessi framsögumaður Alþfl. í
fjármálum. Að þetta er einnig skoðun Alþfl.,
vita allir, scm til þekkja. En það sannast m. a.
af því, að urn svipað leyti lýsti einn af aðalleiðtogum Alþfl., Jónas Guðmundsson, því í Alþýðublaðinu, livernig fara mundi, ef stjórnina
brysti kjark til að lierjast gegn dýrtíðinni. Hann
komst þannig að orði:
„Þegar stríðinu loks lýkur og allt fer aftur
að lækka, verður kaupgjaldið, húsaleigan og
verð á innlendum afurðum í algerðu ósamræmi
við afurðaverð það á erlendum markaði, sem þá
fæst, kyrrstaða og ný kreppa steðjar að atvinnulífinu, og sama sagan, sem við höfum þekkt
síðustu 10 árin. endurtekur sig.“ — „En framkvæmd þessara mála þarf að vera sterk og ör9
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ugg, og engin undanbrögð mætti leyfa ncinuin.
Þjóðinni er skylt að bera sameiginlega byrðarnar, og sá, sem ætlar þar undan að svíkjast.
ætti að gjalda þess grimmilega." — „Það hafa
áreiðanlega oft verið sett bráðabirgðalög hér á
landi af ekki brýnni nauðsyn en hér er nefnd
og af minna tilefni." Svona talar þessi aðalforvígisinaður Alþt'l.
Þessi hlið málsins er útrædd. Hér er ekkert
um að villast. Alþfl. veit,-eins og allir aðrir, að
vaxandi dýrtíð færir ógn og öngþveiti yfir alla,
en þó bitnar bölvun sú fvrst og mest á sparifjáreigendum og þcim, er aðrar pcningakröfur
eiga, og launamönnum öllum.
’Barátta Alþfl. gegn rikisstjórninni í þessu
máli er því eigi aðeins barátta gegn réttum og
góðum málstað, beldur og barátta gcgn betri
vitund.
En hvers vegna gerist Alþfl. sekur um slíkt
athæfi? Hvers vegna ræðst Alþfl. gegn augljósum hagsmunum almennings? Hvers vegna vcgur
Alþfl. þyngst að þeim, sem hann þykist vilja
vernda?
Spyrjuin Jónas Guðmundsson.
Hann segir i áðurnefndri grein um nauðsyn á
útgáfu bráðabirgðal. til að stöðva vöxt verðbólgunnar:
„Það skal játað, að það þarf nokkurt hugrekki til þessara framkvæmda."
Mundi þetta ekki vera svarið? I>að stóðu fyi'ir
dyrum bæjarstjórnarkosningar. M. a. vegna ákveðinnar synjunar prentsmiðju Alþfl. á því að
verða við kaupkröfum prentara skall á prentaraverkfall. Þessi prentsmiðja Alþfl. hafði skriflega lieitið að lialda hópinn með öðrum prentsiniðjum. Þegar verkfallið var riðið yfir, sveik
hún það lieit og hefur nú verið dæmd fyrir. I’ar
með tryggði Alþfl. tvennt. í fvrsta lagi að geta
sjálfur gefið út blað. I öðru lagi, að aðrir flokkar gátu ekki gefið út blað.
Jafnframt afneitaði ráðh. Alþfl. sinni eigin og
fiokksins fortíð og skoðunum í liöfuðnauðsynjamálum þjóðariunar, dýrtíðarinálunuin, skarst úr
leik og sagði sig úr rikisstjórninni. Þannig sveik
Alþfl. gefin heit um að berjast gegn hækkun á
grunnkaupi. Hann setti sig í þess stað sjálfan í
fararbrodd fyrir verkföll og óreiðu og notaði illa
fenginn einkarétt til blaðaútgáfu eftir fremstu
getu til árása á ríkisstjórnina út af viðleitni
liennar til að stöðva dýrtíðiiia. Hann lag'ðist á
sveif með kominúnistuni í baráttunni gegn
liagsinunuin launastéttanna, gegn hagsmunum
sjúkra, gegn hagsmununi gamalla og muiiaðarlausra, í baráttunni fvrir öngþveiti i þjóðfélaginu.
Þetta er það, sem Alþt‘1. gerði. Allt þetta. ()g
livers vegna?
„Það þarf hugrekki", sag'ði Jónas Guðmundsson. Kosningar stóðu fyrir dyrum. Bæjar- og
sveitarstjórnarkosningar og þingkosningar. I
mörg ár befur Alþfl. verið brýndur á því, að
hann væri deyjandi flokkur. Nú var komið að
kosningum, að dómsdegi. Alþfl. vissi, hver dómurinn yrði. Hann brast hugrekki til að hlýða á
þann dóin. I örvinglan kastaði hann öllu fyrir
borð, eigin fortíð i málinu, skoðun sinni, velferð
umbjóðenda sinna og' hagsmunum alþjóðar, allt
i hvi sama skyni að reyna að rétta bardagann.

reýna að afla sér kjörfylgis á kostnað alþjóðar.
Silfurpeningarnir urðu að vísu nokkrir, Júdasarlaunin einhvcr. Alþfl. fékk skárri kosningaúrslit í kaupstöðum landsins en hann áður hafði
gert sér vonir um.
En nú er aftur komið að skuldadögunum. Xú
eru svikin komin í dagsins ljós. Nú veit Alþfl.,
livað bíður hans. Nú mundi Alþfl. einskis fremur
óska en þcss að liafa átt dálítið meira hugrekki,
þegar gerðardómsl. voru sett, þvi að nú brestur
hann hugrekki til að horfast í augu við dóin
þjóðarinnar yfir þeim svikum, sem hann þá
fraindi, ofan á allt annað.
Forseti (JörB): Næstur tekur hv. þm. Seyðf.,
Haraldur Guðmundsson, til ináls og talar af
hálfu Alþýðuflokksins í 30 mínútur.
Haraldur Guðmundsson: Ef hægt væri að
stöðva dýrtíðina með stórvrðum og skömmum
um Alþýðuflokkinn, þá væri áreiðanlega eng'n
dýrtið í landinu. Eg skal ekki víkja nema fáeinum orðuni að þeim rakalcysum, sem hæstv. atvmrli. flutti hér áðan, en verð að drepa nokkuð
á það, sein liann sagði um árið 1939 og það, scm
þá var gert. Hann orðaði það svo, að lög Alþfl.
uni að hækka vöruverðið hefðu verið bein árás
gegn launastéttunuin í landinu. Eg er nú vaiiur
við sitt af hverju i stjórninálunuin, en ineiri
ólieiðarleik hef ég aldrei á ininni ævi upplifað.
Eg man ekki betur en að þessi hæstv. ráðíi.
liafi verið einn aðalhvatamaður þess, að gengisl.
nim sett, af því að stéttarbræður lians voru
koiniiir í fjárþröng. Alþfl. liar þá frani allt aðrar till. í þessu máli heldur en gengislækkun, en
till. lians voru felklar, svo að það eina, sem
Alþfl. gat gert, var að koina fram svo niiklum
uppbótuin, seni mögulegt var, ti) þess að mæta
dýrtíðinni. En þessi hæstv. ráðh. stóð þá fremstur í flokki til að liindra, að allar slíkar till.
Alþfl. næðu sainþ.
Eg' mun ekki að sinni svara þessuin liæstv.
ráðh. frekar.
Nú eru nærfellt 3 ár síðan samsteypustjórnin
var inynduð. Höfuðverkefni hennar var að
skapa einingu innan stjórnmálaflokkanna til
þess að mæta yfirvofandi stríðshættu. Nú er
þessi eining rofin, vegna blygðunarlausrar árásar á launastéttir landsins af þeim flokkum, sem
liafa sérstaklega beitt sér fyrir því, að ríkisstjórnin veriidaði þær fyrir áróðri frá hinum
flokkunum. Annað höfuðverkefni þjóðstjórnarinnar var að afstýra dýrtíðinni í landinu. En
livað liefur verið gert til þess að stöðva dýrtíðjna? Þessi 3ja ára barátta licfur ekki borið
inikinn árangur. Vísitalan hefur hækkað upp i
183 stig', þrátt fyrir stór orð hæstv. atvmrh. um,
að ráðli. væru alltaf að berjast gegn dýrtíðinni,
og' engin grunnkaupshækkun til að mæta aukinni dýrtíð. Ráðherrarnir hafa vissulega rætt
mikið og ritað um dýrtíðina og bölvun hennar.
En þeir hafa ekkert gert til að stöðva hana.
Eini ráðherrann i samsteypustjórninni, sem
nokkuð hefur g'ert til að stöðva dýrtíðina, er
Stefán Jóhann Stefánsson, ráðh. Alþfl. Undir
hann heyrðu húsaleigulögin, og eins og kunnugt er, hélzt húsateigan óbreytt til 1. okt. siðastl. Siðan hefur hún hækkað aðeins um 11%
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þrátt fyrir kröfu sjálfstæðismanna um að gefa
hana frjálsa, <>g má fullyrða, að þá mundi hún
hafa hækkað vísitöluna um 20—40 stig. Ein í
raunhæfu till. til dýrtíðarráðstafana eru till.
Alþfl. 1940. Hann lagði til, að lagt yrði útflutningsgjald á ísfiskinn, sem yrði notað til
þess að halda niðri verðlagi nauðsynja og flutningsgjalda og verðbæta innlendar afurðir. Auk
þess vildi Alþfl. láta skattleggja striðsgróðann.
Kn hinir fjórir ráðh. í ríkisstjórninni hafa bókstaflega ekkert gert til þess að hamla gegn dýrtíðinni. Þeir hafa þvert á móti beinlínis aukið
bana. Astæðan er sú, að þeir hafa séð sér leik
á borði að nota ávöxt dýrtíðarinnar — verðlagshækkunina -- til að skara eld að köku þeirra
manna og stétta, sem þeir bera sérstaklega fyrir
hrjósti, en það eru verzlunarstéttin og atvinnurekendur, binir hærri. Iínda hefur stríðsgróðinn allan þennan tima runnið þangað í striðum straumum, og verðlag'ið fór hækkandi með
hverjum mánuði, meðan þeir vfirfylltu blöðin
og eyru Islendinga með orðum um böl dýrtiðarinnar. En jafnvel þessi gróði getur orðið skammgóður stundarhagur, áreiðanlega keyptur á
kostnað heilbrigðs atvinnulífs í landinu í framtíðinni. Allir eru sammála um, að frumorsök
dýrtíðarinnar sé hækkun erlendra vara og farmgjalda (sbr. álit hagfræðinganefndar.) Hæstv.
atvmrh., Ólafur Thors, sem er ráðherra siglingamála, bar skylda til að hindra, að farmgjöld
hækkuðu umfrarn þörf. En ráðli. gerir það ekki.
Hann hindrar það, að sett séu brbl. um takmörkun flutningsgjalda, og eftir^ið Alþ. vorið
1941 hefur sett 1. um þetta efni, neitar hann að
framkvæma þau, en skrifar í blöðin að farmgjaldahækkunin muni aðeins valda bækkun á
vísitölunni, sem nemur broti úr stigi.
Arsreikningur Eimskips græðir 5 millj. kr.
árið 1940. l’m gróða annarra íslenzkra flutningaskipa gefur sala ísafoldar á Eddu, Fjallfoss,
nokkra hugmynd. Hlutafé þessa félags var
rúmar 80 þús. kr. og bréfin voru innleyst með
30-földu verði. Skipaeigendur græddu, þökk sé
hæstv. ráðherranum. En hverjir borga gróðann?
Ofan á síaukin farmgjöld og þennan taumlausa
gróða, ieggjast svo verðtollar og álagningar
verzlana, sem eru frá 40% upp í 100% á skömmtunarvörur. Fyrir þessa menn hefur hér verið
sannkailað
Gósenland
stríðsgróðans,
undir
verndarvæng hæstv. ráðh., sem nú telur þjóðarvoða, ef grunnkaup verkamanns hækkar um
nokkrar krónur. Nú virðist hæstv. ráðh. telja
það þjóðarvoða, ef kaup prentara og járnsmiða,
binna láglaunuðu iðnstétta, hækkar úr 8000 kr.
í 13000 kr. á ári, en 8000 kr. í fyrra svara til
5000 kr. fyrir strið. Önnur meginástæða dýrtiðarinnar er striðsgróðinn, sem flæddi yfir
landið frá því á miðju ári 1940, vegna hinnar
gífurlega háu og síhækkandi ísfisksölu í Englandi. En hæstv. ráðh. sér engan voða af þessum stórfellda milljónagróða, sem er aukinn og
margfaldaður með tollum og álögum. Alþfl.
vildi i fyrsta lagi binda gróðann í nýbyggingum,
í öðru lagi leggja á útflutningsgjöld og í þriðja
lagi leggja á striðsgróðaskatt. Hann hélt fast í
skattfrelsið og hindraði útgáfu brbl. um afnám
þess. Hann hafði góð orð um að aura i sjómannaskóla, ef skattfrelsið fengi að haldast. Og

þegar loks skattfrelsið fékkst afnumið á Alþ.
1941, tókst ekki að fá Framsóknarfl. til þess að
samþ. tapsfrádráttinn frá 1931 og draga þannig
undan skatti margar miilj. kr., sem juku
„spekulationina", verðbólguna og dýrtíðina í
la ndinu.
Þá kem ég að hæstv. forsrh., Hermanni Jónassyni.

Suinir undrast aðgerðaleysi forsrb. í dýrtíðarmálunum, þegar þeir bera það saman við öll
skrif lians í „Timann". Skýringin er þessi: Aðalnhugamál þeirra er með öllu ósamrýmanlegt því
að halda dýrtíðinni í skefjum, en það er að koma
afurðum bænda í sem allra hæst verð, til þess
að tryggja flokknum vissara kjörfylgi þeirra.
llækkun landbúnaðarafurða er þriðja meginorsök dýrtíðarinnar, enda hefur hún orðið þrefalt
meiri en verðlagsuppbót verkamanna og langtum meiri en hækkun erlendra vara, þrátt fyrir
gífurleg flutningsgjöld, tolla og álagningar. En
að vonum hefur þetta orðið til þess að auka
dýrtíðina stórkostlega. Meira en helmingur vísitöluhækkunar stafar af hækkun á íslenzkum afurðum. Allan þennan tima hefur verðlagið verið
ákveðið af opinberum nefndum undir yfirstjórn
Hermanns Jónassonar landbrh. Þannig' hefur
liann barizt gegn dýrtíðinni, þegar hann hefur
ekki verið að skrifa í Tímann. Þetta eru hinar
raunverulegu dýrtíðarráðstafanir hæstv. forsrh.,
þ. c. til að auka dýrtíðina. Öllum till. Alþfl.
um að haida niðri verðlagi landbúnaðarafurða
ineð verðuppbótum, sem teknar væru af stríðsgróða og útflutningsgjaldi af ísfiski, hafnaði
þessi hæstv. ráðh.
Þegar Hermann Jónasson er búinn að hækka
verð á landbúnaðarafurðum svo, að Dagsbrúnarverkamaður þarf að vinna 2 stundir fvrir 1 kg
af kjöti, i stað einnar stundar fyrir stríð, og
þar með hækkað grunnkaup bænda, berst hann
fyrir því, að kaupgjaldið sé bundið með lögum
og verðlagsuppbótin einnig, þótt dýrtíðin aukist. Þá sér hann, hvers virði grunnkaupshækkunin er. Það skal játað, að ýmislegt mælir með
því, að grunnkaup bænda hæliki vegna aukins
framleiðslukostnaðar. En allar sömu ástæður
mæla með tilsvarandi grunnkaupshækkun til
verkamanna og launastétta, því að hagsmunir
þessara stétta beggja fara saman og eru andslæðir hagsmunum atvinnurekenda og striðsgróðamanna.
Hæstv. fjmrh., Jakob Möller, hefur verið veitt
geysilega víðtækt vald til þess að gera ráðstafanir til að stöðva dýrtiðina. Reglulegt Alþ. 1941
samþ. 1. um ráðstafanir gegn dýrtíðínni. Þar
voru ríkisstjórninni gefnar svo víðtækar heimildir, að þess eru fá eða engin dæmi í islenzkri
löggjöf, i þvi skyni, að stjórnin stöðvaði dýrtiðina, sem þá var komin í 155 stig. Jakob Möller
var þar gefin heimild til í þessu skyni:
a) að leggja fram 5 millj. kr. úr ríkissjóði, en
þæi' eru nú ónotaðar,
b) að innheimta 10% álag á tekjuskatt. Það var
gert, og nam það fé 900 þús. kr., en enginn
eyrir af því var notaður gegn dýrtíðinni,
e) að leggja útflutningsgjald á ísfisksölu. Þar
hefur ekkert verið gert, þó að meðalsala togara hafi verið 260—270 þús. kr.,
d) að afnema eða lækka tolla á nauðsynjavör-
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um, svo scm kaffi og' sykri. Það var ekki
gert,
cl að afncma verðtolla af flutningsgjöldum.
scm hafa margfaldazt, allt að tifaldazt. Það
var ckki gcrt,
f) að verja fc til lækkunar erlendra og innlcndra nauðsynjavara og flutningsgjalda. Það
var ckki gert.
Ekkert, bókstaflcga ekkcrt, af þessum heimildum hefur verið notað til dýrtiðarráðstafana.
Allir vita þó, að tollarnir hafa hækkað og gert
sitt til að auka dýrtíðina. Álagningu verðlagsnefndar hefur verið svo óviðunanlega hagað, að
ákveðin er viss %-álagning á verð vörunnar,
þegar hún er komin til kaupmanna. Því dýrari
sem varan er, því hærri, sem tollarnir og flutningsgjöldin cru, því ineira fær kaupmaðurinn
að leggja á hana. Ef verðtollur á flutningsgjöld
og tollarnir hcfðu verið afnumdir, hefði verðið
lækkað og gróði verzlananna að visu, og hefði
þá dýrtiðin minnkað, en hitt virðist þessum
hæstv. ráðh. hafa verið ríkara í huga.
Eg kem þá að sjálfum ráðherra dýrtiðarinnar,
hæstv. viðskmrh., Eystcini Jónssyni. Undir hann
hcyra dýrtíðarlögin. Saga hans i þessu máli er
átakanleg sorgarsaga. Líklega hefur enginn rætt
né ritað meira en hann um nauðsyn þess að
stöðva dýrtíðina og líklega hefði engum í hans
stöðu orðið minna ágengt. Verðlagseftirlitið,
sem átti að verða ein helzta vörnin gegn dýrtiðinni, er í hans höndum. Nefndirnar, scm eiga
að starfa að þessu með honum, virðast aðallcga
skipaðar þannig, að vörusalarnir sjálfir ráða
þar mestu. Aður hefur verið niinnzt á verðlag
landbúnaðarafurða. En að því er snertir hið almenna verðlagseftirlit virðist reglan hafa verið
sú, að hæstv. ráðh. hefur verið að berjast við
að setja ákvæði um álagningu á einstaka vöruflokka, en mikill fjöldi annarra verið undanskilinn og þvi hækkað þvi meira. Alagningin er
yfirleitt ákveðin í %, og verður þvi þvi meiri,
sem verðið er hærra og innkaupsverðið, flutningsgjöldin og tollar hækka. Og synd væri að
segja, að álagningin hefði verið skömmtuð mjög
naumt. A nauðsynjavörum, svo sem skömmtunarvörum, mun hún hafa verið lægst. Þar var
hún 40%. Það er kunnugt, að kaupmenn tóku
40 kr. fyrir að afgreiða úr einum hrísgrjónapoka,
og annað var eftir þvi. A öðrum vörum, svo sem
vefnaðarvöru, var hún miklu hærri, svo að ckki
sé talað um þær vörur, scm álagningin er ótalimörkuð á.
Þegar Eystcinn Jónsson var að leitast við að
afsaka gerðardóminn i útvarpinu, fullyrti hann,
að gróði iðnrckenda yrði því mciri, sem kaupið
hækkaði. Mér blöskraði. Hefur hæstv. ráðh.
glevmt því, að honum ber skylda til að sjá um,
að ekki sé lagt á vörurnar úr hófi fram? Hefur
hann gleymt þvf, að verðlagscftirlitið er í hans
höndum ?
Eysteinn Jónsson er talinn ákafur kaupfélagsmaður. Sjálfsagt hefur hann álitið, að kaupfélögin þyrftu að græða til að búa sig' undir
erfiðleika framtíðarinnar. En á þennan hátt
verður ekki dregið úr dýrtíðinni, enda hefur
hann hjálpað fleirum til að græða en þeim. Árið
1940 voru veitt 53 verzlunarleyfi i Reykjavík
einni, árið 1041 133 og 1942 28 í viðbót. Aldrei

hafa kaupmenn grætt mcir en nú undir verndarvæng Eysteins Jónsonar, og það er sannarlega
von, að þeir votti honum þakklæti sitt fyrir
verðlagseftirlitið.
Ég hef nú sýnt og sannað, að því fcr fjarri,
að hæstv. ráðh. hafi barizt gcgn dýrtiðinni. Hún
hefur stöðugt vaxið, sumpart fvrir aðgerðaleysi
og sumpart fvrir beínar aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að auka hana. Vöxt dýrtíðarinnar hafa
þeir svo notað til að auka tekjur og striðsgróða
þeirra einstaklinga og stétta, sem þeim er annast um. Með þcssu hafa hæstv. ráðherrar brotið
lyllilega í bága við vfirlýstan vilja Alþingis ...
og eigin loforð. Síðasta rcglulegt Alþ. samþ,
eins og ég hef þegar sagt, lögin um ráðstafanir
gegn dýrtiðinni. Þar var ætlazt til
að gróðinn á ísfiskinum yrði skattlagður,
að tollar yrðu afnumdir eða lækkaðir,
að verðtollur á flutningsgjöld yrði fclldur niður,
að flutningsgjöld yrðu bundin,
að af tekjum ríkissjóðs yrði notað fc til að
halda niðri verði innlendra og erlendra
nauðsynja.
Eysteinn Jónsson hefur haft þcnnan vilja Alþingis að engu. Hann hefur hindrað framkvæmd
1. og lagt þau til hliðar, eins og þýðingarlausan
blaðsnepil. Svo hafa ráðherrar Framsfl. kennt
ráðhcrrum Sjálfstfl. um og segja, að þeir hafi
neitað framkvæmdinni á þeim þáttum I., sem
undir þá heyrðu. Hvers vegna voru þá ekki sett
hrbl., eins og nú? Hæstv. forsrh. brást þeirri
sjálfsögðu skyldu sinni að kalla Alþ. saman,
þegar ráðli. Sjálfstfl. gerðu verkfall, en það
sýnir óheilindi hans í málinu. I stað þcss fer
hann að semja við þá um nýja stórkostlega
verðhækkun á kjöti, mjólk, mjólkurafurðum <>g
kartöflum. Samningar nást. Kjötið hækkar I
3.B5 kr. eða um 152%, mjólkin í 0.84, smjör í
9.95. kartöflur i 1.8(4-2.00 kr. Síðan fara ráðh.
að sjóða saman ný lög um að lögbinda allt kaupg.iald og banna alla frekari hækkun á verðlagsuppbót, þó að dýrtíðin aukist. Einnig um þetta
næst samkomulag, og Alþ. er síðan stcfnt saman
i okt. til að taka við boðskap ríkisstjórnarinnar.
Baráttan gegn dýrtíðinni, sem reyndar var aldrei
nema í orði, var felld niður. f þcss stað er tekin
upp baráttan gegn kaupinu, baráttan gcgn
launastéttunum fyrir gróðamennina. Xú er það
orðið bert, að baráttan er um stríðsgróðann.
Það á að hindra, að launastéttirnar fái nokkra
hlutdeild i hinum gífurlega auknu þjóðartekjum, nema mcð eftirvinnu, næturvinnu og helgidagavinnu. Þetta hefur lika i raun og veru verið
aðalatriðið í hinni svokölluðu dýrtiðarbaráttu
þessara ráðherra.
Loks er frv. I'ramsfl., sem ég nefndi áðan.
Þessi barátta er þvi tilefnislausari og ósæmilegri sem launastéttirnar hafa sýnt þann þegnskap að una óbreyttu grunnkaupi og verðlagsuppbótin jafnan komið eftir á scm afleiðing af
hækkuðu vöruverði. Þannig hafði kaupið aðeins
hækkað um 27% í sept., þegar k.jöthækkunin
var orðin 152% að meðaltali og aðrar landbúnaðarafurðir höfðu hækkað um 120%. Auk þess
var kaupið bundið og dýrtíðin eigi bætt að fullu
árið 1940. Þegar á átti að herða, gugnaði Sjálfstfl., vegna neitunar Alþfl. og vcgna þeirrar andúðai', sem frv. vakti. Stjórnin tók við á ný og
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forsrh. Jýsti þvi yfir samkv. vilja Alþ., að hún
ivtlaði að halda dýrtíðinni óbreyttri og nota tjl
þess dýrtiðarlögin frá síðastl. Álþ. Mótspyrna
sjálfstrh. gegn framkvæind I. var þvi brotin á
bak aftur. Xægilegt fé var til og heimildir til að
stöðva dýrtíðina. En þá skeður hið furðulega.
Hermann Jónasson lýsir þvi yfir, að hann sé
ábyrgðarlaus á aðgcrðum ráðuneytis síns i dýrtiðarmálum. Allir undruðust þessa fáránlegu
vfirlýsingu forsrh. En skýringin kom. í byrjun
des. Jiækkaði mjólkin undir yfirstjórn forsrh.
Hermanns Jónassonar um 12 aura litrinn. Orsakirnar voru hinar fáránlegustu tylliástæður:
Aukin útgjöld við bíl, sem kostaði 200.00 kr. á
dag. og annað eftir því. Mjólkurhækkunin olli
þvi, að visitalan hækkaði um 5 stig. Hæstv. atvmrh. lætur ekki sitt eftir liggja. Því að um
sama leyti hækkar hann farmgjöldin um 25%.
Keniur það bersýnilega i Ijós, að stjórnin ætlar
að hafa vilja Alþ. að engu, en heldur í þess stað
áfram að auka dýrtiðina. Og um leið hefur hún
hafið herferð gegn sparnaðarviðleitni og trú almennings á peningana.
„Vörur eru hctri en pcningar,“ sögðu blöð
ihaldsmanna, og i samræmi við þessa kenningu
voru allar búðir fylltar fyrir jólin af verðlausu
rusli, sem selt var með uppsprengdu verði. Sem
dæmi má nefna, að brúður voru seldar á 200.00
kr. Þetta rusl var flutt inn i tonnatali, en svo
var ekkerl rúm í skipunum fyrir byggingarefni
og aðrar nauðsynjar. Þessar aðgerðir eru bein
ógnun við launastéttirnar. Þeim er með þessu
athæfi beinliuis storkað, og þess vegna er það
cðlilegt, að það yrði til þess að herða á kröfum
þeirra um launahætur. Samt var allt útlit fvrir,
að samkonuilag næðisl um launakjör við þau
íáu félög, sem höfðu sagt upp kaupsamningum,
en i þeim voru ea. 400—500 manns. I?á gerðist
furðulegur athurður. Eorsrh. ávarpar þjóðina i
útvarpsræðu og cggjar atvinnurekendur til að
ncila allri grunnkaupshækkun og lofar til þess
stuðningi stjórnarinnar. Aflciðingin varð auðvitað sú, að allir samningar féllu niður og vinnal
stöðvaðist í þessum iðngreinum. Xú var tilganginum náð. Eorsrh. hafði lánazt að koma af stað
vinnustöðvun og búa sér til yfirskinsástæðu til
þessara aðgerða. ()g nú stendur ekki á framkvæmduni.. Báðli. fjórir rifta samstarfinu við
Alþfl. og gefa út hrbl., sem setja bann við allri
kauphækkun og bann við verkföllum, gegn vilja
féhnrh., Stef. Jóh. Stef., og gegn yfirlýstum
slarfsreglum í stjórninni. Svo leggja þeir útvarpið undir sig og flytja þar einhliða áróður
og meina Stef. Jóh. Stef. að komast þar að.
Brhl., sem hanna alla kauphækkun til allra
launþega í landinu, ná til tuga þúsunda. Stjskr.
mæiir svo fyrir, að því aðeins megi gefa út brbl..
að hrýna nauðsyn beri til, en sú nauðsyn var
ekki fyrir hendi, þvi að Alþ. gat komið saman
eftir fáa daga. Engar deilur eða vinnustöðvanir
gátu komið upp þessum dómi, og það var ekki
hægt að benda á nokkurn snefil af yfirskinsrétti fvrir þessari lagaset ningu. Auk þess lá
fyrir skýlaus yfirlýsing um vilja síðasta Alþ.
Það felldi frv. Eyst. Jónssonar um kaupbindingu, en einmitt kaupbindingin er aðalefni brbl.
Bíkisstj. var þvi óheimilt að selja brbl. um
þessi efni.

Því er haldið frain, að þessi 1. eigi að stöðva
dýrtíðina. Eg fullýrði, að þau gcri það ekki.
Grunnkaupshækkunin hefur engan, bókstaflega
engan, þátt átt í aukningu dýrtíðarinnar, sem
nú er komin upp í 183 stig, sbr. árið 1940 og i
fyrra striðinu 1914—1918. Máli mínu til sönnunar skal ég leiða sem vitni sjálfan hæstv. viðskmrh. Hann skrifaði í Timann 13. febr. s. I. á
þessa. Icið: „Aðalkostur þeirra (þ. e. gerðardómsl.) er sá, að þau komu i veg fvrir grunnkaupshækkanir. Hins vegar hindra þau ekki
verðhækkanir erlendra vara og stöðva þvi ckki
hækkun vísitölunnar og kaupgjaldsins, eins og
dýrtíðarfrv. hcfði gert, ef það hefði verið samþykkt.“ I’au stöðva ekki hækkun vísitölunnar,
segir þessi hæstv. ráðh., og hvað þarf því frekar
vitnanna við? Þeim er ætlað að hindra kauphækkun, annað ekki. L. eru freklcg skerðing á
rétti. fjöhnennustu stétta landsins, rétti launþega og atvinnurekenda til að semja um kaup
og kjör, sett án nokkurra nauðsvnja eða raun\erulegs tilefnis. Skipun dómsins er þar að auki
slík, að launþcgar eiga þar engan fulltrúa.
Dómurinn er cnginn dómstóll. Hann á ekki
að meta þörf verkamannsins, ekki greiðslugetu
þcss, sem vinnur fyrir kaupi. Hann á að banna
kauphækkun.
Enginn hóndi má taka kaupamann, kaupakonu
eða vikapilt fyrir hærra kaup en í fyrra, enginn
ráða aðstoðarstúlku á heimili fyrir hærra kaup
in i fyrra, nema dómurinn samþ. það. Þvilik
fjarslæða I A að gera alla að lögbrjótum hér,
sbr. ýmsar auglýsingar eftir stúlkum?
()g hvernig hafa svo framkvænulirnar orðið?
Járnsmiðir fengu staðfcsta mjög verulega hækkun og stóraukin fríðindi, en dómurinn vildi þó
ekki fallast á alla þá hækkun, sem sanikoinulag
var um með aðilum. Mismuninn, kr. 3.50 á viku,
gieiða atvinnurekendur til félagsins i einu lagi,
og gera þar með gvs að dómnum. Veikari félögin er dómurinn harðhentari við, t. d. bókhindarana. Önnur félög, eins og t. d. rafvirkjar
|;)g biíreiðastjórar, semja ekki, þvi að þeir vita,
að þeir geta fengið hærra en ineð samningum,
sem dómurinn má staðfesta. I>að er á hvcrs
manns vitorði, að menn borga yfir og dómurinn
sé óvirtur.
En verðlagse/tirlitið þá? Þar e-r væntanlega
mjög samiilega tekið á hlutunum. Já, kjötið
hækkaði um 20 aura pr. kg eftir áramót. Það
var á móti !.. og dómstóllinn tók nú rögg á sig.
IIniin úrskurðaði, að kindakjöt, ncma ekki læri
og hryggur, skyldi lækka um 10 aura pr. kg. En
hvað gerist? Kaupmenn og verlanir leggja bara
á heimsendinguna 30 aura i staðinn, og dómurinn segir ekki orð. Sá, sem kaupir 3 kg, borgar
sama verð fvrir kjötið og áður, en sá, sem ekki
kaupir nema 1 kg, borgar 20 aurum ineira.
Verðlagið, hekkunin, kemur fram í visitölunni. en ekki heimsendingarkostnaðurinn. Þessi
úænii, er ég hef hér nefnt, sýna hvert stefnir
og bera þess glöggt vitni, að I. eru hin mesta
rangsleitni. Hinar einu raunhæfu till. eru till.
Alþfl., sem stefna að því að skattleggja striðsgróðann, draga þar með úr verðbólgu og nota
féð til að halda niðri verðlagi innlendra og erlendra vara og flutningsgjalda, og hækka gengi
íslenzku krónunnar. Það verður einfaldasta og
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áhrifarikasta ráðstöfunin til að sporna við verðIiækkun.
Með tilvisun til þess, sem ég hef sagt, legg ég
tii, að málið verði afgr. með rökstuddri dagskrá,
og vil með leyfi hæstv. forseta lesa hana hér
upp:
„Þar sem brbl. þau, sem með frv. þessu er
leitað staðfestingar á, eru ekki sett á þingræðislegan hátt, svipta verkalýðsfélögin og launastéttirnar yfirleitt sjálfsögðum löghelguðum
samningsrétti, valda stórkostlegu, þjóðfélagslegu
misrétti, spilla vinnufriði og eru áhrifalaus sem
ráðstöfun gegn dýrtíðinni, telur d. rétt að vikja
frv. frá umr. þegar á þessu stigi og tekur fyrir
næsta mál á dagskrá."
Forseti (JörB): Þessi rökstudda
ur þá einnig fyrir til umr. hér í
Næstur tekur til máls hv. 3.
Stefán Stefánson, og talar af hálfu
ins í 30 mínútur.

dagskrá liggkvöld.
landsk. þm.,
Bændaflokks-

Stefán Stefánson: Herra forseti! Ef rekja ætti
gang dýrtíðarmálanna á Alþ. til nokkurrar hlítar, afstöðu þingflokka og jafnvel einstakra þm.
til þeirra, mundi það verða um of langt mál.
Það kom fljótt í ljós eftir að heimsófriðurinn
brauzt út, að alls konar dýrtið mundi fara í
kjölfar hans hér með okkar þjóð. Svo er það
ætíð á styrjaldartfmum, enda sú reynsla okkar
frá síðustu styrjöld. Sívaxandi dýrtið er stórhættuleg öilu fjárhags- og atvinnulífi þjóðanna,
og keppast því allar þjóðir við, svo sem föng
eru á, að lialda henni í skefjum.
f löndum, sem eiga í ófriði, er þetta tiltölulega auðvelt, en annars staðar er þetta meiri og
minni erfiðleikum bundið.
Á Alþ. þ. 17. júní 1941 voru sainþ. heimildarb,
þar sem ríkisstj. var heimilað að gera ýmsar
ráðstafanir og afla tekna vegna dýrtíðar og
trfiðleika atvinnuveganna. Allir flokkar greiddu
þessum 1. atkvæði, og' kom þannig fram skýr
og tvimælalaus vilji Alþ. um, að hafizt yrði
handa til viðnáms og haráttu gegn sívaxandi
dýrtið. Allverulegur hluti af þingmönnum hafði
gengið i það að undirhúa og ná samkomulagi
um I. ()11 ríkisstj. stóð að og fylgdist með undirhúningi þeirra. Hún hafði óskað eftir að fá sem
óbundnastar hendur um, hvað gert skyldi í dýrtíðarmálunum. Alþ. varð við þessum óskum.
(icrt var ráð fyrir, samkvæmt lögunum, að afla
alhnikilla tekna, má ætla 10—15 milljóna, ef
allar heimildir til tekjuöflunar hefðu verið notaðar. Gert var ráð fvrir 5 millj. króna framlagi
úr ríkissj. af tckjuin ársins 1941, 10% viðauka
á tekju- og eignarskatt álagðan 1941, 50% tollhækkun á vín og tóbak og innlendar tolivörutegundir og allt að þvi 10% gjald á útflutningsafurðir, sem bá var heimilt að hafa misjafnlega
hátt, miðað við framleiðslukostnað og söluverð.
I’essu fé skvkli síðar varið til þess meðal annars að halda niðri verði á innlendum og erlendum nauðsynjavörum. Heimilt var að fella niður
tolla á nokkrum inatvörum og læklea á öðrum.
Lög þessi hefur ríkisstj. látið koma til framkvæmda, að undanskildum 10% skattviðauka, og
iná fullyrða, að það sé lieint ofan í vilja meiri
hluta þm.

Því er að vísu fram haldið af ríkisstj., að !.
hafi bæði verið ófullnægjandi og óframkvæmanleg, en fyrir því hafa eigi komið nein frambærileg rök. En hvað sem um það er, hafa 1. ekki
verið látin koma til framkvæmda, og mun ósamkomulag innan ríkisstj. hafa ráðið þar mestu
um. Ég get eigi stillt mig um að minnast hér
lauslega tveggja till., er fram komu sin úr
hvorri deild, meðan heimildarl. voru á döfinni,
till.. sem rniðuðu að því að tryggja hagsmuni
hændanna. í Nd. hárum við Jón Pálmason, þm.
A.-Húnv., fram till. þess efnis, að ríkisstj. heimilaðist að tryggja bændum það verð fyrir mjólk
og dilkakjöt árið 1941, er nægði að dómi Búnaðarfélags íslands til að koma í veg fyrir, að
framleiðsla þessara afurða drægist sanian. 22 þin.
greiddu atkv. gegn þessari till., aðeins 7 með,
og voru það, auk olskar flm., Bjarni Asgeirsson,
Iiiríkur Einarsson, Pétur Ottesen, Steingr. Steinþórsson og Þorsteinn Briem.
í Ed. flutti Þorst. Þorstcinsson till. þess efnis,
að Búnaðarfélagi fslands skvldi falið að rannsaka, hve hátt verð hændur þyrftu að fá fyrir
mjólk og kjöt til þess að fá sjálfir og geta greill
verkafólki sinu kaupgjald í samræmi við annað
kaupgjald í landinu. Till. þessi var einnig felld.
l'm afstöðu ineiri hluta þingsins til þessara
till. mætti margt segja. En hér skal aðeins á
það bent, að hv. alþm- virðast ekki hafa gert
sér ijóst, hver afstaða og þörf bændastéttarinnar er, hvilík þjóðarnauðsyn landbúnaðurinn
er á öllum tímum, eigi hvað sizt á styrjaldartímum.
Þar sem heimildarl. voru virt að vettugi af
ríkisstj., hélt dýrtíðin áfram að vaxa hröðum
skrefum. Þá er það, að gripið er til þess ráðs
að kalla saman hið nafntogaða aukaþing, er kom
saman þ. 13. okt. s. I. Maður skyldi nú ætla,
að þar sem ráðherrarnir allir finun að tölu
liöfðu verið fvlgjandi heimildarL, en eigi náðst
samkomulag með þeim um framkvæmd þeirra,
þá hefðu þeir komið sér saman um endurbætta
útgáfu af þeim, og væri því þing aðeins kvatt
saman til að ganga forinlega frá lilutunum. En
það var eitthvað annað.
Svo sem kunnugt er, bar þingliald þetta litinn árangur. Var það þjóðinni aðeins sönnun
þess, að jafnvcl á mestu alvöru- og háskatimum, sem yfir landið hafa gengið, er hver höndin
upp á móti annarri í rikisstj. fslands og á Alþ.
Islendinga.
Sundrung og flokkadrætir eru rikjandi í stað
samstarfsvilja og samheldni.
Þrir af fimm fulltrúum í ríkisstj., þeir: Jakob
Möller, Ólafur Tliors og Stefán Jóhann vildu
reyna hina svo kölluðu „frjálsu leið“, til viðiiáms og haráttu gegn vaxandi dýrtíð, og færðu
fram, að þeir töldu nokkrar likur fyrir því, að
hún mætti takast. Atti málið að leysast á frjálsum grundvelli milli stjórnarflokkanna fyrir atheina ráðherranna hvers á sínu sviði, og áttu
því öll lagafyrirmæli að vera óþörf. Báðherrarnir Eysteinn Jónsson og þá fremur Hermann
Jónasson voru vantrúaðir á mátt hinnar frjálsu
leiðar.
Bar Eysteinn Jónsson fram frv. til 1. í Nd. um
ráðstafanir gegn dýrtíðinni, en lét þess jafnfraint getið, að allur þingfl. Framsfl. stæði að
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flutningi þess. Yitað var, að ýmsir áhrifainenn
í flokknum utan þings voru því mjög andvígir.
það skal þegar tekið frani, að við Bændaflm.
töldum frv. þessu i ýmsu ábótavant, og gerðuin
það að skilyrði fyrir fylgi okkar við það, að brtt.
frá mér yrðu samþ. Eg lýsti því yfir, að nauðsynlegt hefði verið, að samkomulagsgrundvöllur
lægi fvrir milli ríkisstj. íslands annars vegav
og herstjórna Breta og Bandaríkjanna hér hins
vegar um vinnu Islendinga hjá setuliðinu og
kaupgrciðslu við þá vinnu.
Frv.. þó að 1. yrði, mundi verða óframkvæmanlegt, væru þeir samningar okkur óhagstæðir.
Xú hafa tekizt samningar um þetta efni, og er
að því leyti allt aðgengilegra en það var á
haustþinginu. Eg gat þess, að yfirleitt væri ég
því mótfallinn að lögfesta kaupgjahl og afurðaverð, en vegna þess öngþveitis, er ríkjandi væri
í dýrtíðarmálunum, og vegna hagsmuna alþjóðar bæri nauðsyn til að ráða til lvkta, gæti ég
samþ. frv. með brtt. mínum, sem eins konar
neyðarráðstöfun.
HÖfuðefni frv. má segja að liafi verið að
banna hækkun á grunnkaupi Iaunþega og greiða
eigi hærri verðlagsuppbót en þá, sem byggð var
á framfærslukostnaði 1. okt. 1941. Vísitalan var
þá 172. Bannað var einnig að bækka verð framleiðsluvara frá þvi, sem það
1. okt. 1941, að
undanskildum Iítilfjörlegum árstíðahækkunum.
t’m allt kaupgjald, scm greitt er án þess að
beint sé miðað við verðlagsuppbót, var svo
ákveðið í frv., að það skvldi eigi hækka frá því
sem það var fyrir gildistöku 1. miðað við sama
stað og sama árstíma árið á undan gildistöku
þeirra. t’ndir þctta ákvæði féll allt kaupgjald
við landbúnaðinn í sveitum landsins. Frv. skyldi
öðlast lagagildi þegar í stað. Allt kaupgjald til
sveita skvldi því verða eins og það var árið
1940. Slíkt ákvæði um lögfestingu á kaupgjaldi
til sveita var fjarstæða ein og landbúnaðinum
stóiTnettulegt. Slík lögfesting á kaupi í sveitum gat beinlínis orðið til þess. ásamt öðrum
öflum, að tæma sveitirnar af verkafólki og
þannig draga á stórfelldan bátt úr framleiðslu
landbúnaðarins. og það því fremur, sem enginn
samkomulagsgrundvöllur lá fyrir um vinnu íslendinga hjá sctuliðinu.
Kaup verkafólks við landbúnaðarstörf hefur
undanfarið verið allt mikið lægra en kaup annars staðar, enda þótt á þessu hafi orðið allmikill jöfnuður upp á siðkastið. Ef frv. Eysteins
Jónssonar hefði orðið óbreytt að 1., allt kaupgjald til sveita lögbundið, svo scm það var 1910,
voru 1. tilvalin til að flæma úr sveitum landsins það fáa verkafóJk, sem þar er eftir og heldur
tryggð við landbúnaðinn. Eólk þetta ætti þó allt
annað og betra skilið en að svo væri að þvi
búið af löggjafanum.
Pað er þjóðarbagur og þjóðarnauðsyn að
koma í veg fyrir sivaxandi dýrtíð, cn eigi er
það síður þjóðarnauðsyn að viðhalda framleiðslunni og þá fvrst og freinst framleiðslu landhúnaðarins. Löggjafinn má því ekkert spor
stíga, er að því getur iniðað að draga úr henni.
'Iil þess var frv. Eysteins vel fallið, — þvi mátti
ekki samþ. það óbreytt.
Enginn veit, hversu lengi við Islendingar getum haldið uppi siglíng'um við umheiminn eða
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fengið þaðan vörur. Vel getur svo farið, að við
þurfum að búa
eða skcmmri tima, hver veit hvað lengi. Þvi
má framleiðsla landhúnaðarins eigi dragast
saman.
Brtt. mín við frv. snertandi kaupgjald til
sveita var á þá leið, að hækka kaup í sveituin,
ef nauðsynlegt væri til að halda við framJciðslunni.
I bcinu sambandi við þessa till. var önnur
till. þess efnis, að verðlagsn. landbúnaðarafurða
skyldi heimilt að hivkka verð á mjólk og kjöti,
ef kaupgjald hækkaði við framleiðsluna. Vcrðvisitala afurðanna mátti því eigi vcra hærri
en visitala kaupgjalds, hvort tveggja miðað við
árið 1941. Ncytendur afurðanna skyldu eigi
greiða þessa hækkun, heldur skyldi hún greidd
úr dýrtíðarsjóði, er stofna átti samkv. frv.
Þriðja brtt. mín var þess efnis, að ríkisstj.
heimilaðist að banna verkföll og önnur samtök,
sem miðuðu að því að stöðva eða leggja niður
vinnu. Það kom þegar fram, að ýmsir foringjar
launastéttanna, meðal þeirra ýmsir alþm., gerðu
allt sitt til að æsa fólkið gegn frv. Mótmæli
gegn frv. voru pöntuð víðs vegar frá og þau
lögð fram á Alþ.
EuII ástæða var til að ætla, að yrði frv. að L,
yrði æsingastarfinu haldið áfram og gæti komið
til verkfalla og verkbanna í þvi sambandi. Yrði
gerð tilraun til að koma í veg fyrir framkvæmd
1., yrði að veita ríkisstj. þær heimildir, sem að
gagni gætu komið. Ef þcssar till. og fleiri, sem
ég bar fram, hefðu verið samþ., var ég reiðubúinn að fylgja frv. Till. var fálega tekið af flm.
frv. og þær felldar. Þvi greiddi ég atkv. gegn
frv. En svo einkennilega vill til, að allar aðalbrtt. minar við frv. EystJ. á haustþinginu, ])ær
eru nú af honum og öðrum ráðherrum í rikisstj. teknar upp í brbl. frá 8. jan. s. 1. um gerðardóin í kaupgjalds- og verðlagsmálum.
Það er að sjálfsögðu ekkert nema gott utn
það að segja, að menn sjái að sér og bæti ráð
sitt, svo sem Eyst. Jónsson hefur nú gert, en
ég get ekki stillt mig um að benda á. að þetta
sé ekki i fyrsta skipti,
farið
hefur verið
að ráðum
Bændafl. og till. hans teknar upp.
Mætti þar t. d. benda á till. hansí gengismálinu, uin gengislækkun tii viðreisnar framleiðslunni. og atvinnulífinu í landinu, sem mættu
mjög hörðum árásum til að byrja með, en voru
síðan teknar upp af Framsfl. og þá talclar hið
einasta hjargráð til viðreisnar atvinnuvegum
landsma nna.
Enn fremur mætti benda á kröfur Bændafl.
um. að framleiðendur fengju greitt framleiðslueða tilkoslnaðarverð og væri það óhjákvæmilegt
skilyrði fyrir öllu heilbrigðu atvinnulifi i landinu. Kröfur þessar voru taldar mjög broslegar,
ómögulegt væri að reikna út lilkostnaðarverð
o. s. frv.
Nú eru þessar kröfur af flestum eða öllum. að
minnsta kosti í orði kveðnu, taldar réttmætar
og sjálfsagðar, en ekki er nóg, að þetta sé viðurkennt í orði, það verður einnig að vera i framkvæind.
Erv. EystJ. var fellt i Nd. sem kunnugt er, og
beiddisl þá forsráðh. Iausnar fyrir sig og ráðuncytið, En eigi virtist þó mikil alvara fvlgja
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þeirri lausnarbeiðni. Eftir nokkra tlaga tekur
hann a'ð sér að mynda stjórn af nýju með hinum sömu ráðherrum og áður.
Var þetta allt eins konar skopleikur, ýmsum
til gamans. enda þótt það væri grátt gaman af
hálfu forsætisráðh.
l>að er í frásögur færandi, að um lcið og
forsætisráðh. tekst á hendur myndun nýrrar
rikisstj., þá lýsti hann því yfir, að hann og hans
flokkur afsalaði sér allri áhyrgð á dýrtíðarmálunum. Að sjálfsögðu var slík yfirlýsing marltleysa ein. Abyrg rikisstj. getur eklti, um leið
og hún sezt að völdum, afsalað sér ábyrgð á
mestu vandamálunum, en þó jafnfraint verið
þingræðisst jórn.
I>. 8. jan. 1942 voru gefin út hrbl. um gerðardóin í kaupgjalds- og verðlagsmálum. Tilefni til
útgáfu þcirra var ágreiningur, sem upp hafði
komið milli vinunvcitenda og vinnuþega i
nokkrum iðngreinum í Reykjavík. Taldi meiri
hluti ríkisstj., 4 af 5 ráðh., óhjákvæmilegt að
ráða ágrciningnum tii lykta með brbl. Um kaupgreiðslur segir svo í 3. gr. brbk:
„Allar breyt. á kaupi, kjörum, hlutaskiptum
og þóknunum, sem greitt var eða gilti á árinu
1941, skal leggja undir úrskurð gerðardómsins.
í úrskurðum sínum skal gerðardómurinn fylgja
þcirri meginreglu, að eigi má greiða hærra
grunnkaup fyrir sams konar verk en greitt var
á árinu 1941, cn þó má úrskurða breytingar
til samræmingar og lagfæringar, ef sérstaklega
stendur á.“
Samkvæmt þessu er hækkun kaups eigi útilokuð. Kaup er allt miðað við árið 1941, en eigi
við 1940. Sízt af öllu mun vera bönnuð hækkun
á kaupi til sveita, þar sem þar almennt mun vera
greitt lægra kaup en annars staðar, og mætti
þvi telja hækkun á þvi gerða til samræmingar
við annað kaupgjald.
Enn fremur er skylt samkvæml 5. gr. að
hækka al'urðir, af breyt. verða á tilkostnaði við
franileiðslu þeirra. l’m þetta segir svo í greininni: „Gerðardómurinn skal þó að fengnum till.
hlutaðeigandi verðlagsnefnda ákvarða breyt. á
verðlagi þeirra innlendra framleiðsluvara, er
felldar verða undir ákvæði 1. mgr. þesarar gr. i
sainræmi við breyt. á tilkostnaði við framleiðsluverð þeirra." Hér er í fvrsta lagi lieimilt
að liækka kaup og í öðru lagi heiinilt að hækka
verð afurða, ef framleiðslukostnaður vex. Er
þetta livort tveggja í fullu samræmi við brtt.
niinar við frv. EvstJ. á haustþinginu.
Brtt. niín um að beimila rikisstj. að banna
verkföll og verkbönn liefur einnig verið upp
tekin í brbk, þvi að i þeim segir svo i 4. gr.:
„Verkföll eða verkbönn, sein gerð eru í þvi
skyni að fá breyt. á kaupi eða kjöruin samkvæmt 3. gr., eru óheimil frá gildistöku 1. þessara, og nær þetta einnig til verkfalla, sem þegar
eru hafin.“
Hér eru verkföll og verkbönn bönnuð, en eigi
heimild til að banna svo sem ég bafði lagt til,
en það skiptir raunar ininnstu. t’m brbl. mætti
et’ til vill segja, að þau hefði mátt einskorða
meira við það efni, sem þeim var ætlað að ráða
bót á, sem sé ágreining þann, er upp hafði komið i Reykjavík milli vinnuveitenda og vinnuþega
í nokkrum iðngreinum, en að allt annað, sem

I. taka til, hefði mátt bíða Alþ. þess, er nú situr. Ríkisstj. má eigi á nokkurn hátt misbeita
ákvæðinu um setningu brbl. samkv. 23. gr. stjskr., en eigi er laust við, að ýntsum þm. finnist ríkisstj. ganga um of langt í þcim efnum.
Allir ráðh., er nú eiga sæti i ríkisstj., hafa
undirritað brbl. ásamt rikisstjóra. Fulltrúi jafnaðarmanna í rikisstj. taldi sér eigi fært að
fyigja 1. og var þvi dreginn úr ráðherrasæti af
sínum flokksmönnum.
Jafnaðarmenn og kommúnistar hafa tekið upp
mjög liarðvítuga baráttu gegn brbl. Heita þau
kúgunarl. gegn launastéttunum á máli jafnaðarmanna, en þrælal. á máli kommúnista. Eigi er að
efast um, að ýmsir jafnaðarmenn eru sér þess
meðvitandi, að þeir hafa tekizt á hendur illt
hlutverk, en telja að sig hafi rekið nauður til.
I>að var sem sé vitað, að kommúnistar yrðu á
móti allri löggjöf um lögfestingu á kaupi launastéttanna. Af ótta við þá töldu jafnaðarmenn
sig tilneydda að dansa með. Ýmis atvik undanfarandi ári sýna ljóslega hina sifelldu skclfingu
og ótta jafnaðarmanna við kommúnista.
í blöðum og á mannfundum láta þeir i ljósi
takmarkalausa fyrirlitningu og formæla þeim á
allan hált, en í öllum sínum athöfnum cr
hræðsla þeirra bersýnileg. Af ótta við þá ganga
þeir gegn brbk, af ótta við þá eru þeir gegn
takmörkun íslendinga í setuliðsvinnu, af ótta
við þá kjósa þeir kommúnista sem formann í
Dagsbrún, fjölmennasta verklýðsfélagi landsins
o. s. frv. — Því ekki að láta kommúnista eina
um það að blása eld að þeiin glæðum, er gætu
orðið til þess að auka og magna dýrtiðina og
gera islcnzka peninga verðlitla eða verðlausa?
I>ví eigi að láta kommúnista eina um að vinna
að því, að aðalatvinnuvegir landsmanna komist
á kaldan klaka og atvinnulevsi, það þjóðarból,
skapist i landinu? En það gera þeir með því að
berjast fyrir rýrnandi verðgildi peninganna og
gegn því, að reyiit sé að tryggja íslenzkum atvinnuvegum nægjanlegt vinnuafl. — Það geta
því ekki verið þjóðarliagsmunir, sem jafnaðarmenn berjast hér fyrir. En hvers bagsmunir eru
það þá? Eru það einkahagsmunir foringja jafnaðarmanna eða flokkshagsmunir? Sennilegt er,
að hér sé um hvort tveggja að ræða.
Menn þessir, jafnaðarmenn og kommúnistar,
tala aðeins um að brbl. séu kúgun eða þrælkun
gegn einni stétt þjóðfélagsins, gegn launastéttinni. Að þeirra dómi er frjálst að kúga allar
aðrar stéttir. Það er gerð krafa um, að við bændur séum liáðir verðlagseftirliti, tekjur okkar séu
iögbundnar af ríkinu, og svo sé cinnig um aðra
framleiðendur. Þvi eigi að láta eitt yfir alla
ganga, þá um er að ræða baráttu gegn böli, sem
ógnar allri þjóðinni?
I’lokkar þessir, jafnaðarmannafl. og kommúnistafk, sem oft hefur verið erfitt að skilja hvorn
frá öðrum og nú virðast vcra að renna saman
í eitt undir forustu kommúnista, gera sér eklii
stórar vonir um kosningasigra með þjóðinni,
vegna þeirrar afstöðu, er þeir taka til brbl. Er
þar um að ræða bæ'jarstjórnarkosn. i Reykjavik
og væntanlegar Alþ.kosn. á næsta vori. Ég vænti
þess, að allir, og þá eigi hvað sízt launastéttirnar, í sambandi við lirbk, líti eigi aðeins til
dagsins í dag, heldur jafnframt til framtíðar-
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innar. Sé liti'ð til hennar, fara hagsmunir þjóðarinnar vissulega saman. Hvers er að vænta, ef
dýrtiðin vex í það óendanlega? Minnizt þess,
hversu fór eftir striðið 1914—1918. Þá hrundu
ntyinnuvegirnir, atvinnuleysi og hvers konar
vandræði sköpuðusl. Svo fór vegna liinnar
geipilegu dýrtíðar, er invndazt liafði. Ósl.a
launastéttirnar eftir því, að sú saga endurtaki
sig? Óska þær eftir því, að það fé, er þær nú
spara saman, verði verðlítið eða verðlaust? Óska
þær eftir þvi, að það ástand skapist, að atvinnuvegir landsmanna hrynji i rústir, svo sem var
eftir fyrri heimsstyrjöld, og atvinnuleysi og
erfiðleikar skapist? Óska þær eftir, að það fé,
sem cldra launafólk og aðrir þegnar þjóðfélagsins hafa dregið saman til elliáranna, verði
einskis virði og fólk þetta komist á vonarvöl?
Það kemúr cngum á óvart, þótt þessar scu
óskir kommúnista og þeirra, scm af þeim eru
dálciddir. Því meiri erfiðleikar og upplausn,
scm skapast með þjóðinni, því hetri jarðveg
telja þeir fyrir sig sem boðbera kommúnismans
á Islandi. En að Alþýðuflokkurinn skuli feta í
sporaslóð þeirra, það mun mörgum koma undarlega fyrir.
En þegar athugað er, að endanlegt takinark
beggja þessara flokka er eitt og hið sama, þjóðnýting og rikisrckstur á öllum sviðum atvinnulífsins, þá er þetta ekki svo undarlegt fyrirbrigði.
Við Bændaflm. munum greiða brbl. atkvæði,
meðal annars af þeim ástæðum, er ég hef áður
getið, en að sjálfsögðu áskiljuin við okkur rétt
til að bera fram brtt. við þau eða fylgja brtt.,
er fram kunna að koma. Engin ákvæði eru i 1.
um stofnun dýrtíðarsjóðs eða annars sjóðs til
öryggis þvi, að halda megi niðri vaxandi dýrtíð,
eða til cflingar framkvæmda- og atvinnulífs a'ð
ófriðnum loknum. En að sjálfsögðu eru brbl.
aðeins einn af þeim mörgu hlekkjum, sem smíða
þarf til viðnáms gegn vaxandi dýrtíð. Stofna
þarf öflugan dýrtíðarsjóð. Tekna í hann má að
sjálfsögðu afla á fleiri vegu, en fyrst og fremst
verður það að gerast með stríðsgróðasköttum.
Einnig verður að safna forða til vondu áranna.
Enginn mun draga i cfa, að hjá okkur skapist
margvislegir erfiðleikar að ófriðnum loknum.
Við þurfum einnig að hefja viðbúnað til ao
inæta þciin örðugleikum, og til þess þurfum við
einnig að stofna öflugan sjóð eða sjóði.
Itíkisstj. mun, samkv. heimildarl., hafa ráð
á um 6—7 millj. kr. nú, 5 inillj. kr. framlagi úr
ríkissjóði af tekjuin ársins 1941 og 10% viðaukanum á tekju- og eignarskatt, á lagðan 1941.
Af fc þcssu eða öðru dýrtíðarfé þarf að verðbada útflutningsafur'ðir landbúnaðarins frá s. 1
ári. Bretar greiddu uppbætur á ýmsar útflutningsafurðir ársins 1940 vegna markaðstapa, er
við urðuin fyrir vegna ófriðarins. Munu bin
sömu skilyrði vera fvrir hendi og á s. 1. ári. Því
er einnig sjálfsagt að krefjast uppbóta á sanvi
hátt fyrir það ár.
En beri slík krafa ríkisstj. eigi árangur, þá
xerður hún eigi síður að tryggja, að þessar uppbætur fáist. Að þvi er landbúnaðinn snertir mun
hér um ull, en þó fyrst og fremsl gærur, að
ræða. Mér dettur ekki í hug að brbl. um gerðardóm séu einhlíl til að ráða bót á vaxandi dýrAlþt. 1942. B. (59. löggjafarþingi.

lið, þrátt fyrir margar ráðstafanir, sem gerðar
kunna að vera í sambandi við þau.
Við ráðum t. d. ekki yfir verðlagi erlcndra
vara, nema að litlu leyti. Innkaupsverð þeirra
gctur vaxið stórkostlega, tryggingargjöld Iiækkað og flutningskostnaður aukizt. Dýrtíðarsjóður
kynni þvi að hrökkva skammt til að liakla þvi
söluverði, sem varan nú er seld hér innanlands.
Brbl. um gerðardóminn eru þvi nánast tilraun ásamt öðrum ráðstöfunum til að koma í
\ eg fyrir vaxandi dýrtið, tilraun, sem rétt var
að gera og við vonum, að beri fullan árangur,
en við vitum, að ber einhvern árangur.
Vm þessi brbl. um gerðardóm í kaupgjaldsog verðlagsmálum, er ég hefði tali'ö heppilegra
að stytta og kalla brbl. uin verðlagsdóm, þá er
ástæða til að vera alveg sérstaklega kröfuharður
um að I. verði beitt til hins ýtrasta. Vænti ég
þess, að ríkisstj. hafi strangt eftirlit með, að
svo verði gert.
Það var eitt sinn liaft eftir inætum borgara
norðlenzkum, að liann skorti allt nema peninga.
Sé islenzka þjóðin tekin sem hcild, mætti ef til
vill segja eitthvað svipað um hana. Eg vil þó
eigi segja, að hana skorti allt nema peninga,
enda þótt hana skorti margt, en peninga skortir
eigi. Það, sem islenzku þjóðina ef til vill skortir
mest, er samheldni og pólitískur drengskapur.
Við, sem sæti eigum á löggjafarþingi Islcndinga, erum í þessum efnum engir eftirbátar annarra. En eigum við nú ekki að reyna að bregða
út af vananum og sýna umbjóðendum okkar
sambeldni i dýrtíðarmálunum, samheldni i að
gera allar þær ráðstafanir, sem unnt er, til að
tryggja það, að peningar þjóðarinnar verði eigi
einskis virði og íslenzkt atvinnulif falli eigi í
rústir?
Ef ekkert er aðhafzt í þessuni málum, eru
allar líkur til þess, eigi aðeins, að íslenzka
þjóðin geti sagt að ófriðarlokum, eins og borgarinn norðlenzki, að hana skorti allt nema peninga, heldur einnig, að liana skorti peningana
líka.
Forseti (JörB); Þá hefur liv. 3. landsk. þm.
lokið máli sínu. Næstur tekur til máls bv. þm.
V.-Húnv., Skúli Guðmundsson, og talar af liálfu
Framsfl. I 30 mínútur.

Skúli Guðmundsson: Ilæstv. viðskmrh., Eysteinn Jónsson, sem ákveðið hafði verið að taki
þátt í þessuin útvarpsumr. af hálfu Eramsfl.,
getur ekki miett á þingfundinum sakir lasleika.
Eftir beiðni ráðherrans flyt ég hér ræðu, er
hann hefur samið um þetta mál og liann allt
þangað til i dag gerði sér vonir um að geta flutt
bér sjálfur. Bæðan er á þessa leið:
Erá því að verulega fór að verða varl verðhækkunar í landinu af völdum stríðsins, hafa
menn yfirleilt viðurkennt í orði nauðsvn þess
að vinna gegn dýrtíðinni. Mun tvennu vera til
að dreifa i þvi sambandi. Það er vinsælt að tala
um að vinna gegn dýrtiðinni, og svo hitt, að
undir niðri hjá flestum, og það jafnvel þeim,
sem daglega telja sér trú um, að þeir græði á
dýrtiðinni, leynist nokkur uggur um það, scm
gerast mun, ef ekkert væri gert til þess að vinna
gegn verðbólgunni. Þrált fyrir þetta hefur svo
10
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farið, alveg fram að sí'ðustu áramótum, að ef
eitthvað verulegt hefur átt að hafast að til þess
að vinna gegn dýrtíðinni, hafa ekki fengizt
samtök um það. Menn hafa við haft alls konar
undanbrögð. Sagt, að ekki væri hyrjað á réttum
enda o. s. frv.
Þessi undanbrögð hafa vitaskuld oftast átt
i ót sína að rekja til þess, að ekki er hægt að
gera ráðstafanir til að hefta dy’rtíðina, nema
þær snerli og leggi nokkrar hömlur á svo aö
segja hvert mannsbarn í landinu. Þeir, sem ekki
skilja, að stöðvun verðbólgunnar er engu siður
í þeirra þágu en annarra, hafa tilhneigingu til
þess að Iíta svo á, að slíkum afskiptum og bömlum sé beint gegn þeirra hagsmunum, og gera
sig líklega ti! að snúast gegn nauðsynlcgum ráðstöfunum og láta þá gjalda pólitiskt, sem fyrir
þeini beitast. Pað er óttinn við þessa nicnn, sein
ekki geta eða vilja skilja samhengi málsins, sem
fyrst og fremst hefur orðið þess valdandi, að
ekki hefur fengizt tekið á málunum fyrr en nú,
og alveg sérstaklega er það þessi ótti, sem þvi
veldur, að lausn dýrtiðarmálsins kostaði fall
þjóðstjórnarinnar, Það er af þessum ástæðuni,
sem Alþýðuflokkurinn hefur nú snúizt í stjórnarandstöðu, og mun ég vikja nánar að því síðar.
Eg hef svo oft haft tækifæri til þess að gera
grein fyrir skoðun minni á nauðsyn þess að
slöðva dýrtíðina og þeim afleiðingum, sem ég
álít að það bljóti að bafa í för með sér, ef ekkerl er aðhafzt, að ég sé ekki ástæðu til þess
að fara mörgum orðum um þá blið málsins i
þetta skipti. Vil þó aðeins enn einu sinni minna
á, aö sé verðlagið og kaupgjaldið bjá okkur
orðið miklu bærra í stvrjaldarlok en hjá þeim
þjóðum, sem við munum skipta við í framtiðinni, þá bljóta atvinnuvegirnir að lenda í fjárhagsvandræðum. Verðlagið, sem þá fæst fyrir
útflutningsvörurnar, verður ekki í neinu samræmi við framleiðslukostnaðinn, og afleiðingin
verður samdráttur og jafnvel stöðvun franileiðslunnar og síðar gengishrun.
Xú má segja sem svo, að þar sem innlenda
verðlagið er orðið nú þegar allmiklu hærra hér
en í þeim löndum, er við skiptum helzt við cftir
striðið, þá sé nokkurn veginn víst, að þessari
hættu verði ekki afstýrt að fullu, úr því sem
komið er. Er þetta vafalaust rétt skoðun, en
hitt cr annað mál, að því meira sem þetta ósamræmi verður, þ. e. a. s. þvi meira bil, sem
er á milli framleiðslukostnaðar og söluverðs.
því stórkostlegra verður brunið siðar, og allt,
sem gert er til þess að draga úr frekari fnekkunum framleiðslukost naðarins og verðlagsins,
eða til þess að revna að nema staðar þar, scm
koinið er, er því engu ónauðsynlcgra út af fyrir
sig en þótt þær ráðstafanir befðu verið gerðar
fyrr.
A vetrarþinginu 11)41 fluiti ég í samráði við
Eramsóknarflokkinn frumvarp um dýrtiðarmálin. Var þar lagt til að afla verulegra fjármuna
með útflutningsgjaldi og almcnnuni skatti og
verja því fé til þess að’ koma i veg fyrir, að
vörur þyrftu að hækka í verði á innlendum
markaði, og þar með kaupgjald. Þetta frumvarp var að vísu rýrt mikið og úr því dregið í
meðferð Alþingis, en þó voru ýmsir megindrættir þess samþykktir. Hafði ríkisstjórnin því
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heimild til þess að gera verulcgar ráðstafanir
lil að hamla gegn dýrtíðinni. Sumarið 1941 varð
bins vegar ekkcrt samkomulag um að gera
slikar ráðstafanir, og þannig lcið fram á haust
1941. Þá lagði ég frain, cinnig í samráði við
Framsóknarflokkinn, nýjar tillögur um málið i
því skyni að fá almenn samtök um að stöðva
dýrtiðarflóðið þar, sem það var þá komið. Ég
lagöi þá til, að til viðbólar þeim ráðstöfunum,
sem áður hafði verið heimilt að gera og i þvj
voru fólgnar að verja fé til þcss að hakla niðri
verðlaginu á vöruni, þá skyldi allt verðlag innlendra vara og kaupgjald í landinu lögbundið,
eins og það var þá. Það var ætlun mín, að
þannig yrði gerð stórfelld tilraun til þess að
stöðva verðlagið, eins og það var 1. okt. s. 1.
baust.
Ég ælla ekki að fara að rekja bér nákvæmlega sögu þessa frv., en það er kunnugt, að frumvarpið var fellt í þinginu. Allur þingheiinur
kepptist hins vegar um að lýsa yfir því, að
brýna nauðsyn bæri til þess að stöðva dýrtíðina.
Ýmsir sögðu, að það væri ekki hægt að stöðva
dýrtíðina með þeim aðferðum, sem ráðgerðar
væru í frv. Aðrir sögðu, og þeir voru enn fleiri.
að óþarft væri að setja fyllri lagaákvæði en í
gildi væru uin dýrtíðarniálin. Það væri hægt að
ná sama árangri með frjálsum samningum við
þáj sem réðu kaupgjaldinu og verðlaginu.
Yið framsóknarmenn sögðum, að afskipli
löggjafarvaldsins af kaupgjaldi og verðlagi væri
eina leiðin. sem reynandi væri að fara til þess
að vinna gegn verðbólgunni, eins og þá væri
komið.
Vm dýrtíöarmálin urðu talsverð átök á aukaþingínu, og sagði þjóðstjórnin af sér, vegna þess
að hún gat ekki komið sér saman um lausn málsins. — Eftir allmikið þóf á Alþingi fór hins vegar svo, að rikisstjórnin var mynduð á ný af
sömu flokkum og áður, og i henni sátu sömu
menn. Báðherrar Framsóknarflokksins lýstu
hins vegar yfir þvi, að þeir tækju enga ábvrgð
á framkvæmdum i dýrtiöarmálunum, þar sem
þeirra Jeið hefði verið haftiað. Þátttaka Framsóknarflokksins
i
st jórnarinyndun
þessari
byggðist á þvi, að ekkí var unnt að láta alþingiskosningar fara fram um bávetur, en þingmeirihlutinn í málinu vildi ekki takast á hendur
sl jórnarmyndun. Eramsóknarflokkurinn
taldi
ekki rétt, eins og á stóð, að skorast undan að
taka þátt í slíkri bráðabirgðastjórn. Þá er réít
að geta þess, að undir niðri töldum við engan
veginn óhugsandi, að skár kynni að skipast um
úrlausn málsins en áhorfðist þá, og svo kynni
að fara, að einhver viðunandi samtök vrðu af
hálfu löggjafarvaldsins um framkvæmdir i málinu, þegar það sýndi sig, að saniningaleiðhi,
..frjálsa Ieiðin“, væri ófær.
Þegar ég flutti frv. mitl á síðasta Alþingi,
bjóst ég \ið, að það mundi verða fcllt, af þvi
sein á undan var gengið í ríkisstjórninni. Eigi
að siður lét ég þau ummæli falla við framsögu
fyrir málinu i þessari hv. d., að ég væri engan
veginn vonlaus um, að sú alda, sem ég vissi að
rísa mundi með máiinu. mundi valda stefnubreytingu í verðlags- og fjárhagsmálunum.
Þegar leið fram undir áramótin, sögðu fleiri
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og fleiri félög upp samningum sinum, einkuni
félög iðnlærðra verkamanna, og brátt var auösætt. aÖ undirbúin hafði verið ný sókn af hálfu
þessara slétta í kaupgjaldsmálum, sem miðuö
var við það að knýja fram hækkun á öllu grunnkaupi i landinu. Auðséð var, að tilgangur þeirra.
sem hér hófust handa, var einmitt sá, að setja
sig í fararbrodd nýrrar hreyfingar i landinu
um hækkun alls kaupgjalds, og herópið var, að
með þessu ætti að tryggja launastéttunum hlutdeild í stríðsgróðanum. Það var augljóst, að ef
þær stéttir ,sein höfðu sagt upp kaupgjaldssamningum, fengju vfirleitt hækkað grunnkaup
sitt, mundi ekki verða staðið gcgn almennri
grunnlaunahækkun i landinu. Færi slíku fram,
ofan á allt annað, mundi dýrtíðin taka að vaxa
með slíkum risaskrefum, að gersamlega vonlaust
væri að reyna að aðhafast nokkuð til þess að
íorðast fullkomið öngþveiti í atvinnu- og fjárhagsmáluin þjóðarinnar.
Þegar hér var komið, voru mál þessi tekin
upp að nýju og rædd til þrautar í ríkisstjórninni,
og náðist samkomulag um það milli Framsóknar- og Sjálfstæðisflokksins að setja gerðardóm
i kaupgjalds- og verðlagsmálum, en Alþýðuflokkurinn beitti sér gegn þeirri lausn og dró
ráðherra sinn út úr stjórninni.
f gerðardómslögunum segir, að meginreglan
skuli vera sú, að grunnkaupgjald skuli standa
óbreytt frá því, sem það var á árinu 1941, en þó
sé heimilt að úrskurða breytingar til samræmis
og lagfæringar.
Augljóst var, að þegar hér var komið sögu,
var á ýmsan hátt erfiðara að taka á þessum inálum en áður hafði verið. Visitalan hafði hækkað
verulega frá því um haustið, þar eð engar ráðstafanir höfðu verið gerðar til þess að Iialda
henni niðri, og hitt skipti einnig máli, að á
voru skollnar vinnudeilur og verkföll. Talsvevt
meira kapp var því komið í málið en áður hafði
átt sér stað og aukin freisting fvrir þá, sem istöðulitlir eru í stjórnmálaháttum, að skerast ur
leik við úrlausnina og freista þess að ná með
því móti pólitískum augnablikshagnaði. Hitt var
jafnljóst, að ef ekkert var aðhafzt nú til þess
að stöðva almenna grunnkaupshækkun ofan á
þá dýrtíð og verðbólgu, sem fyrir var, þá mundi
skriðan renna af stað með slíkum fallþunga, að
óstöðvandi yrði. og allar ráðstafaniv, sem siðar
yrðu gerðav, máttlaust. kák.
Hér voru því vegamót í þessu máli. Síðustu
forvöð að hefjast handa. Síðasta tækifærinu
glatað, ef ekkert væri aðhafzt.
Framsóknarflokkurinn var þvi af þessuin ástæðum alveg eindregið þess hvetjandi, að gerðardómsJeiðin væri farin, enda þótt honuni væri
fyllilega Ijóst, að það leysti ekki aíla þætli
málsins og næði ekki að fullu þeim árangri, sein
náðst hefði síðasíliðið haust.
Það hel’uv verið nokkuð rætt um mismuninn
á gerðardómslögunum og frv. því, er ég flutti
á síðasta þingi. Virðast mér þær umræður ekki
að öllu leyti sanngjarnar. Því hefur verið haldið á lofti, að meginmunurinn væri sá, að með
frv. minu hefði átt að löghinda, ekki aðeins
gvunnkaupið, heldur einnig verðlagsuppbótina,
en hér væri aðeins um að ræða í gerðardómslögunum að festa grunnkaupið. Samkvæmt þessu
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hefðu því Jaunamenn landsins, ef mitt frv. hefði
verið samþykkt, átt von á því, að verðlagið í
landinu gæti hækkað verulega án þess að þeir
fengju það að nokkru hætt með hækkaðri verðlagsupphót. En hér er sagan ekki nema hálfsögð, og þó verra eu það. I fvv. minu vav sem
sé gert ráð fyrir myndun dýrtíðarsjóðs til þess
að hakia niðri verðlagi á innfluttum erlendum
nauðsynjum, og lagði ég mikla áhevzlu á, að það
væri sameiginlegt mál allrar þjóðarinnar að
halda vevðlagi þeirra vara niðvi, sem ekki var
heinlinis lögfest verð á samkvæmt fvumvavpínu.
Það er misskilningur, þegar því er haldið fram,
að grundvallarmunur sé að þessu levti á þeirri
úvlausn, sem nú hefur verið valin, og þvi, sem
ég lagði til 1 frv. mínu.
Þegar við framsóknarmenn ákváðum að beila
okkur fyrir gerðardómslöggjöfinni í samstarfi
við sjálfstæðismenn, höfðum við <fullkomlega
cpin augu fyrir því, að verðlagið hér innanlands
og framleiðslukostnaður cr ovðið svo hátt, að
feikna erfiðleikum mun valda fyrr en varir. En
það hefur ekki drcgið úr áhuga okkar fvrir því
að reyna að fyrirbvggja. að í cnn meira óefni
\erði stefnt.
Meginstefna þessavav löggjafar er sú. eins og
áður segir, að halda föstu grunnkaupsgjaldi og
verðlagi miðað við það, sem var árið 1941. En á
þessu er þó sá fyrirvari að sjálfsögðu, að ef erlcnd vara hæ'kkar að innkaupsverði, þá geti
gerðardómurinn úrskurðað hækkun á verðlagi
hennar innanlands, svo framarlega sem ekki eru
gerðar neinar ráðstafanir til þess að vinna gegn
því að slík hækkun þurfi að koma fram í útsöluverðinu. Jafnframt er skýrt tekið fram í
lögunum, að verð á landhúnaðarvörum skuli
liækka, ef framleiðslukostnaðurinn evkst. Ef
verðlagið á erlendu vörunum þarf að hækka
af utanaðkomandi ástæðum eða framleiðsla
landbúnaðar þarf að hækka, þá hækkar vísitalan og þar af leiðandi kaupgjaldið einnig, — og
síðan verðlagið aftur og þannig koll af kolli. —
Það er þess vegna brýn nauðsyn, að ráðstöfunum gerðardómsins fylgi framkvæmdir til
þess að koma L veg fyrir, svo sem frekast verður við komið, að slíkar hækkanir þurfi að eiga
sér stað, hæði með því að vcrja fé til þess að
mæta hækkunum erlendu varanna og eins með
því a'ð vinna gegn því, að erlend hráefni, sem
nota þarf til landbúnaðarframleiðslu, hækki. svo
sem áburður. fóðurhætir o. fl.
Hefur orðið samkomulag uin það milli flokka
þeirra. sem standa að rikisstjórninni, að gera
ráðstafanir í þessu efni. og mun verða lagt fram
sérstakt frv. í því skyni að afla nægilegra lieimilda til slíkra framkvæmda, svo framarlega sem
athugun, er nú fer fram á þessum málum, leiðir
i Ijós, að nýrrar löggjafar sé þörf. — Að mínum dómi á að reka þessa starfsemi til að halda
niðri verðlaginu óhikað. og það fé, sem til þess
fer, er alls ekki tapað. har er raunverulega aðeins um tilfærslu fjármuna að ræða, en ekki
eyðslu. - En vit.anlega verður að fylgja slíkum
ráðstöfunum fjáröflun. Vil ég í þvi sambandi
r.efna útflutningsgjald af þeim vörum, sem seljast hæsta verði út úv landinu, og þá sérstaklega fiskinn, sem fluttur er beint til Englands og
seldur þar með miklum gróða. Má sévstaklcga
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s,iá eftir þvi, að þær heimildir, sem i lögum
eru uin slíkt útflutningsgjald, skuli ekki hafa
verið notaðar til þess að skattleggja þennan útflutning.
Siðan gerðardómurinn hóf starf sitt, hefur
hann, í samvinnu við verðlagsnefndina, unnið
niikið starf í því að koma i veg fvrir verðhækkanir á vörum og heinlínis orðið þess valdandi,
að verðlag á sumuni vörum hefur lækkað. Var
það áður óþekkt fyrirhrigði um langt skeið. Arangurinn af þcssu starfi hefur orðið sá, að
vísitalan hefur staðið óbreytt frá 1. jan. til
þessa dags.
Eg hef í öðrii sambandi fært ýtarleg riik fyrir
þvi. að striðsgróðinn verði ekki sóttur í hendur
alvinnurekenda með hækkuðu kaupgjaldi og
verðlagi, og hefur hvergi verið gerð minnsta tilraun til að hrekja þau rök. Slikar ráðstafairr
verða ekki li) þess að færa gróðami í hendur
ahnenniiigs. heldur til ills fvrir alla, sem lilut
eiga að máli. Ivg hef og sýnt fram á, einnig i
öðru sanibandi, að hvergi í nálægum nienningarlöndum finnast áhyrgir alþýðuKciðtogar, sem
leyfa sér að halda slíku fram.
En livað á þá að gera við striðsgróðann?
Stríðsgróðann á hiklaust að taka með sköttum
og leggja liann í sjóði ríkis, bæjar- og sveitarfélaga, til þess að mæta kostnaði við margs
konar nauðsynlegar framkvæmdir, sem gera
vcrður, þegar aftur skapast möguleikar til
þeirra og efni og viniiuafl verður fyrir hendi. I
því sambandi er aðeins eins að gæta sérstaklega.
beir. seni reka áhættusaman atvinnurekstur,
eins og l. <1. sjávarútveg, sem stundum gcfur
mikinn arð, en á öðrum timuin er rekinn með
niiklum lialla, verða að fá tækifæri til að safna
hæfilegum varasjóðum til erfiðu áranna og til
þess að leggja í ný tæki. Striðsgróðann ber að
festa fyrst og frenist i eigu hins opinbera til
iJmcnnra þarfa, en sumpart hjá atviiinurekeiiduni. og verða að vera örugg ákvæði til tryggingar því, að sá hluti ágóðans, sem atvinnurekendur halda sem varasjóðum, verði raunverulega notaður til stuðnings atvinnuvegunuin.
I’annig niunu og þau niál verðif leyst á þessu
þingi. — I’egar svo er koinið, geta allir sanngjarnir inenn sætt sig við strangar hömlur til
þess að lialda niðri verðlagi og kaupgjaldi.
I’að hefur verið ósk Framsóknarflokksins og
ákvcðin slefna að leysa alla þætti dýrtíðarmálsins, þar með sköttun stríðsgróðans, samtímis,
og mun það verða gert á þessu þingi,
Mmi ég þá víkja að afstöðu Alþýðuflokksins
lil þessa máls og framkomu lians.
I>að vantar ekki, að forkólfar Alþýðuflokksins tali fagurt um að stöðva dýrtíðina. Er ekk’
unnt að heyra annað aðra stundina en að þeir
telji hinn mesta háska fyrir verkanienn og
launamcnn ekki siður en aðra, ef dýrtíðin fær
að vaxa áfrani, en annað veifið telja þeir það
einu sanngjörnu leiðina til þess að skipta striðsgróðanum að auka verðbólguna nieð þvi að
hækka kaupgjaldið í landinu. Hins vegar licfur
reynslan verið sú, að alltaf þegar átt liefur að
gera eitthvað til þess að liindra verðbólguna,
þá liefur Alþýðuflokkurinn skorizt úr leik, —
og á þvi er einföld og eðlileg skýring, sem ég
keni að siðar.
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I’egar lagt hefur verið til að hafa opinbert
eftirlit með verðlagi á landbúnaðarafurðuin og
kaupgjaldi, þá hefur flokkurinn vcrið fús til
þess að lögbinda verðlag á landbúnaðarvörum
og heinlíiiis krafizt þess, að það yrði lögbundið, en ekki viljað fallast. á eftirlit með kaupgjaldi. Ef kaupgjald á að ákveða með löggjöf,
þá er það kúgun og ófrelsi og lögin um það
þrælálög, og það engu að síður þótt Alþýðuflokkurinn hafi sjálfur oftar en ciiiu sinni tekið
þátt i slíkri lagasetningu. — En verðlag á landbúnaðarafurðum, sem vitanlega er ekkert annað
en kaupgjald bændanna, — það má lögfcsta.
I>að er ekki kúgun. Það er ekki ófrelsi. I’að má
löggjafarvaldið l'ara með eins og það vill. I’aiinig er samræmið i kenninguin flokksins, og menn
geta ímyiidað sér, hvcrnig það muni vera að
starfa að lausn vandasamra mála með mönnum,
á meðaii þeir eru i slíkuni ham.
I’essi fáránlega afstaða flokksins i málinu cr
svo rökstudd með því, að kaupgjald i landinu
liafi lítil eða engin álirif á verðlagið, en hins
vegar ráði verðlag landbúnaðarafurða mestu um
dýrtiðiiia. -Etti það þó að vera augljóst hver.juni niaiini, sem eitthvað hefur reynt að gera sér
grein fyrir alinennuni máluni, að enginn einn
þáttur liefur meiri álirif á verðlagið í landinu
en einniitt kaupgjaldið, og enginn einn þáttur
liefur eins inikil og gagnger áhrif á verðlag
landbúnaðarafurðanna og einmitt kaupgjaldið.
Nú er stríðið húið að standa á þriðja ár. Arin
líllll og 1941 eru liðin. Á þcssum áruin hefur
' erið mikill gróði hjá atvinnurckenduni, ekki
sizt þeim, sem liai'a getað selt afla sinn beint
á erlendan markað. Eram að árslokmn 1941 hefur það verið stefna verklýðssanitakanna og l’orkólfa Alþýðuflokksins, að verkaniönnuni hæri að
fara mjög gætilega i því að krefjast grunnkaupshækkana. Að vísu áttu sér stað nokkrar grunnkaupshækkanir í árshyrjun 1941, en það var aðallega til samræniis við það, sem áður tíðkaðist
á öðrum stöðum á landinu.
l’að hefur yfirleilt verið viðurkennt, að grunnkaup var hér hátt fvrir stríð og miðað við að
inenn yrðu að ganga atvinnulausir liluta ársins.
Eorkólfar verklýðsfélaganna liafa yfirleitt
ekki farið neitt dult með þessa skoðun sína um
grunnkaupið. En nú allt i einu haustið 1941,
þegar stríðið liefur staðið í 2 ár og allar horfur
eru á þvi, að hið niesta gróðatimahil sé liðið
hjá. og jafnvel fullkomin óvissa um það, hvort
atvinuuvegirnir muni hera sig á næstunni, þá
rjúka pólitískir spákaupmenn, sem vilja kalla
sig foringja verkalýðsins, upp til handa og fóla
og kref.jast grunnkaupshækkana fyrir verkanienn og launamenii, lil þess að ná þcim til
handa hluta af stríðsgróðanum ! Iíf nokkurt vit
væri i þessari stefnu, að krefjast grunukaupsliækkana til þess að draga gróðann úr hönduni
atvinnurekendauna yfir til alniennings, livað má
|iá segja um trúmennsku þessara svokölluðu aljiýðuleiðtoga undanfarin tvö ár við verkalýðinn,
að liafa ekki fyrr tekið upp baráttuna fyrir þvi,
að þeir fengju liluta af stríðsgróðanum? Hvemig
liafa þeir farið með umboð kjósenda sinna þcssi
tvö ár, fyrst þeir hafa ekki minnzt á það, sem
þeir telja nú aðalhagsmunamál verkalýðsins?
Hvernig ætla þeir að gera grein fyrir þessnm
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svikum sínum við málstað verkalýðsins, þegar
þeir menn, sem nú kunna að trúa kenningum
þeirra um grunnkaupshækkanir og stríðsgróða,
kref.ja þá reikningsskapar um þetta mál?
I’að skyldi þó aldrei vera eitthvað bogið við
þetta allt saman? Það skyldi þó aldrei vera, að
kenningin um „skiptingu stríðsgróðans“ reyndist falskenning, þegar til alvörunnar kemur?
Það mættu þá einnig vera meiri svikin »f
iiálfu allra verklýðsleiðtoga í öðrum löndum,
alls staðar þar, sem við þekkjum til, að hafa
ekki krafizt þess, að farin yrði kauphækkunarlciðin, ct' hún er raunverulega hin rétta aðferð
til þess að deila stríðsgróðanum meðal landsmanna og' launastéttanna sérstaklega!
Hvarvetna i öðrum löndum beita verkamannaleiðtogar sér fyrir því, að grunnkaup raskist
sem allra minnst, og auðvitað með það fyrir
augum að vinna að hagsbótum launastéttanna
engu siður en annarra.
Það þarf ekki heldur að fara langt aftur í timann til þess að sýna, hvernig þeir menn eru
settir, sem nú, til pólitísks ávinnings, ætla sér
að halda því fram, að hækkun grunnkaups sé
réttmætt úrræði til þcss að skipta stríðsgróðanum. Þegar rætt var um frv, mitt á haustþinginu, voru allir, sem um það ræddu, sammála um, að hvað sem liði lögbindingu afurðaverðs og kaupgjalds, þá væri það þó vist, að
öilum væri fyrir hcztu, að grunnkaupshækkauir
ættu sér ckki stað. Og ekki nóg með það. Þegar
vcrið var að athuga þetta mál innan ríkisstjórnarinnar sérstaklega og' menn tóku sér hlé til
þess að rannsaka, hvort hin svonefnda „frjálsa
leið“ væri fær, þá fór fyrrverandi hæstv. ráðh.,
Stefán .Tóh. Stefánsson, á fund Alþýðusambandsstjórnarinnar og spurðist fyrir um það, hvort
hún byggist við grunnkaupshækkunum, og hvort
hún vildi stuðla að þvi, að grunnkaupsgjaldið
héldist óhrcytt, ef það yrði ekki lögbundið. —
Þegar Stefán Jóh. Stefánsson kom aftur á funil
rikisstjórnariiiniir, lýsti liann yfir því, að hann
hvggist við, að verkalýðsfélögin mundu ekki
heita sér fyrir neinum teljandi grunnkaupshækkunum, og enginn gat skilið ummæli hans
öðruvísi en svo, að stjórn Alþýðusambandsins
vitdi vinna að því, að grunnkaupið héldist yfirleitt óbreytt, ef það gæti orðið til þess að kaupið
yrði ekki lögbundið. — Var þá ekki jafnmikil
nauðsyn og nú að tryggja launastéttunum hluta
af stríðsgróðanum? — Ef það er árás á verkalýðinn, kúgun og ég veit ekki hvað fleira, að
gera ráðstafanir til að grunnkaup breytist sem
minnst, hvað má þá segja um þessa afstöðu
verkalýðsforkólfanna i haust og allan tímann
siðan vart t'ór að verða við stríðsgróðann?
Þegar verið var að ræða þessi mál í haust,
þá var I mesta lagi talað um smáleiðréttingar á
grunnkaupi hinna lægstlaunuðu stétta, eins og
ég hef þegar sýnt fram á. Ég get ekki stillt mig
um að taka hér upp ummæli úr ræðu Stefáns
.lóh. Stefánssonar, ráðherra, er hann hélt á Alþingi 24. okt. s. 1., og sýna mjög vel, hvernig
þá var litið á grunnkaupshækkanir. Hann kemst
þannig að orði:
„Og ég held, að Iaunastéttirnar i landinu hafi
yfirleitt enga löngnn til þess að láta dýrtiðina
vaxa og að þegar atvinna í landinu er g'óð og
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mikil og þær fá upp horna í hækkuðu kaupi
vaxandi dýrtíð, þá sé ekki mikil tilhneiging h.iá
launastéttunum til þess að hækka grunnkaupið.
Iteynslan hefur sýnt þetta.“
Hann sagði enn fremur:
„Og mér er kunnugt um það, að það er engin
sérstök hreyfing í þá átt að segja upp kaupsamningum með það fyrir augum að hækka
grunnkaupið." Hann orðaði það einnig svo, ,.að engin yfirvofandi hætta sýnist á því, að
slíkt skelli á.“ Félagsmálaráðherrann sagði í
þessari ræðu sinni, að það væri „óeðlilegt og
ranglátt, nema í lífsnauðsyn þjóðarinnar, að
kaupsamningar séu ekki frjálsir milli verkamanna og atvinnurekcnda." En svo hætti hann
við þessum orðum:
„Engri slíkri nauðsyn er til að dreifa að mínu
áliti, þegar launastéttirnar hafa ekki sýnt það í
verki, að þær hugsi sér að auka dýrtíðina, með
því að gera ákveðnar og almennar kröfur um
hækkun grunnkaups."

Hér cr ekki verið að skafa utan af þvi. Hér er
það sagt eins greinilega og liægt er, að engin sérstök hreyfing sé í þá átt að segja upp kaupsamningum til að fá hækkað grunnkaup, og enn
freinur að cngin „yfirvofandi hætta" sé á slíkum
hækkunum. Orðið „hætta“ er heinlínis notað í
þessu sambandi, og auðvitað mundi enginn tala
þannig, sem teldi grunnkaupshækkanir eðlilegar.
Ég held, að eng'um geti blandazt hugur um,
að sá, sem heldur þessa ræðu, er sjálfur þeirrar skoðunar, að grunnkaup eigi ckki að hækka,
og að slikar hækkanir væru meira en lítið vafasainur hagnaður fyrir verkalýðinn sjálfan. Það
er megináherzla á það lögð, að þess sé engin
þörf að löghinda kaupið, vegna þess að gi-unnkaupshækkanir séu ekki í vændum. Hver mundi
halda slíka ræðu, ef hann væri sannfærður um,
að grunnkaupshækkanir væru sjálfsögð réttlætiskrafa verkalýðsins til þess að trvggja sér
stríðsgróðann? Er það ekki broslegt, að við skulum vera kallaðir verkalýðshöðlar og öllum illum
nöfnum t’yrir að vcra sömu skoðunar og Alþýðuflokksmenn voru í haust og eru sjálfsagt enn?
Alþýðuhlaðið er þó jafnvel enn herorðara. I
hlaðnu 1. nóv. i haust segir:
„Er því algerlega óþarft að lögbinda það (þ. e.
kaupgjaldið) til þcss að halda dýrtíðinni í skefjum, nema því aðeins að reynt yrði að knýja
fram grunnkaupshækkun. En ekkert hendir til

þess, að það sé fyrirhugað, að minnsta kosti
við í hönd farandi áramót."
Með þessum orðum segir Alþýðuhlaðið, að
löghindingin sé óþörf, nema því aðeins, að reynt
yrði að knýja fram grunnkaupshækkanir. Þetta
er ekki hægt að skilja nema á einn veg: Ef
kný’ja ætti fram grunnkaupshækkun, þá væri
hlaðið meðmælt kauphindingu, — en þörfin er
hara ekki fyrir hendi, af þvi að cngin hreyfing
er í þá átt að liækka kaupið ! Hvað segja menn
nú um þetta annars vegar, og hitt, sem við megum nú daglcga sjá og heyra, hins vegar!
Þegar afstaðki Alþý’ðuflokksins frá upphafi
stríðsins og það, sem kom fram i haust, er athugað og borið saman við það, sem nú er haldið fram í sambandi við gerðardómslögin, þá
inunu vart margir telja Alþýðuflokkinn öfunds-
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verðan at' hlutskipti hans. En hver er þá skýringin á þessum ósköpum? Hún getur ekki verið
nema ein og er ákaflega einföld. Flokkurinn hefur frá upphafi verið ráðinn í þvi að eiga engan
þátt í lausn rtýrtíðarmálanna. Hann hefur frá
unrtverðu verið ráðinn í því að koinast í stjórnaranrtstöðu á þessum máluni, til þess að vinna
sig upp. Aðeins út frá þessu sjónarmiði er afstaða flokksins skýranleg. Það er ekki skiljanlegt frá öðru sjónarmíði, að flokkurinn skuli
flytja tillögur um að lögl'esta afurðaverð hænrtanna, sem vitanlega er ekkert annað en kaupgjalrt þeirra. en láta allt annað kaupgjalrt í
Ianrtinu vera óhunclið, og' híta svo höfuðið af
skömminni með því að þvkjast með þessu móti
vilja gera réttlátar ráðstafanir gegn clýrtíðinni.
Ekki verður helrtur skýrt með öðru það unrtarlega fyrirhrigði, að frá striðshyrjun og fram
unrtir síðustu áramót telur flokkurinn eðlilegt,
að grunnkaup stanrti vfirleitt óbreytt, en um
áramótin, þegar svo er komið, að ekki var fyrir
hendi annað úrræði til þess að skerast úr leik
og komast í stjórnarandstöðu en að snúa algerlega við blaðinu og telja það eina sáluhjálplega fyrir verkalýðinn að hækka grunnkaupið,
þá var það gert.
Hitt er annað mál, að þessu fylgja meira en
lítil óþæginrti, vegna þess, sem á unrtan er gengið. En einmitt það, að Alþýðuflokkurinn skuli
< kki hika við að taka á sig þessi óþægindi, sýnir, að óttinn við samkeppni kommúnista og vanIraustið á skilningi launastéttanna hefur altekið
Alþýðuflokkinn, og að hann hefur vcrið alveg
ráðinn í því frá hyrjun að eiga engan þátt í
lausn dýrtíðannálanna.
Eátt. sýnir hetur þá ófæru, sem vinnuhrögð Alþýðuílokksins hafa hrundið honum út í, en viðaukatillögur þær i dýrtíðarmálunum, sem hann
hefur nú lagt fram, frumvarpið um gengishækkun.
Eg segi viðaukatillögur vegna þess, að þrátt
íyrir gengisf rumvarp sitt endurflytja Alþýðuflokksmenn dýrtiðarfrumvarp sitt frá því i
haust, sem er ekkert annað en uppsuða úr tillögum niínum um rtýrtiðarniálin, þó með þeirri
veigamiklu hreytingu, að allt á að hinrta nema
kaupgjalrtið.
Xú þyrfti það út af fyrir sig ekki að bera
neinn sérstakan vott uni lirræðaleysi að gera
lillögu um gengishækkun, þó að óneitanlega séu
niargir erfiðleikar á að nota það úrræði, eins
og nú er komið málum. Það er annað, sem sérstaka eftirtekt hlýtur að vekja i þessu frumvarpi. Samkvæmt því á að bæta útflytjenrtum
þann halla, sem þeir verða fyrir af gengishækkuninni, ]>. e. a. s. þeim, sem selja vörur
upp í brezka samninginn. Og' bankarnir eiga að
fá hættan gengismun á innstæðum sínum, milli
2(1 og 30 milljónir króna.
Ég hef alclrei séð jafn„ósminkað“ kosningafrumvarp á Alþingi og þetta plagg. Það á að
liækka krónuna, og margir ciga að græða á því.
beir, sein flytja út vörur upp í brezka samninginn, eiga að fá fullar bætur. En hvaðan eiga
þær bætur að korna? Jú, það er talað um skatt
á eignaaukningu í stríðinu, og það er vit í því
út af fyrir sig, til þess að jafna gengismun á
innistæðuni erlendis, ef til gengishækkunar

verður gripið'. En rtettur nokkruni mantii i hug,
að sú gengishækkun, sem yrði til þess, að borga
þyrfti aðalatvinnuvegi landsmanna útflutningsstyrk, geti staðizt stunclinni lengur? Þeir verða
ekki til frambúðar teknir af eignaaukningu
inanna vegna stríðsins og allra sízt, ef stríðsgróðinn er hæfilega skattlagður. — Halcla menu,
að það yrði ekki einnig að styrkja útflytjendur
fleiri vara en fisksins? Hvers eiga þeir að gjalrta.
sem flytja út sílrtarafurðir og Iandbúnaðarafurðir t. d., hví eru þeir ekki tryggðir gegn tapi
af gengishækkun?
Gengishækkun er ein af þeim leiðum, sem
gaumgæfilega hafa verið athugaðar í sambanrti
við dýrtíðarmálin. I>ótt sú leið væri farin, yrði
að gera flestar þær aðrar rtýrtíðarráðstafanir,
sem nú hefur verið gripið til, ef árangur ætti
að nást í því að stöðva dýrtíðina. Enn fremur
er þess að gæta, að gengishækkun ein mundi
hafa mjög' takmörkuð áhrif á framfærslukostnaðinn — dýrtíðina.
En hvað sem því líður, hvort grípa skuli nú
til gengishækkunar eða ekki, þá er bezt að gera
sér það fullljóst einmitt nú, að geti aðalútflutningsatvinnuvegur lanclsmanna — sjávarútvegurinn — ekki bolað gengishækkun styrkjalaust, — sé búið að spenna svo upp framleiðslukostnaðinn nú þegar, að smábátaútvegurinn t. rt.
þoli ekki hærra gengi en nú er —, þá er gengishækkun ekki framkvæmanleg. Allir ábyrgir
menn sjá það í hendi sér, að það verður fullerfitt að raka snman 20—30 millj. króna til
þess að hæta bönkunum upp gengishalla, þótt
ekki bætist þar við, að greiða þurfi tugi milljóna í útflutningsstyrki árlega.
Það sýnir bezt einurðarleysi Alþýðuflokksins,
svo að ekki sé sterkara að orði kveðið, að hann
skuli ekki þora að viðurkenna þessa staðreynrt
og skuli hika við að legg'ja gengismálið lireint
fyrir landsmenn. Hvers vegna að reyna að dylja
fyrir mönnum hin eðlilegu og óumflýjanlegu
áhrif gengishækkunar? Trúir flokkurinn ekki
svo á málstaðinn, að hann þori að koma hreint
fram og seg'ja við framleiðendur, t. rt. útgerðariiicnn og sjómenn: Auðvitað verðið þið fyrir
tapi í hili, en af því að þessi ráðstöfun er rétt,
þá verður að gera hana samt. í stað þess er sagt:
Enginn verður fyrir neinum halla, — ríkissjóður borgar uppbætur á fiskinn —, að vísu gerir
frumvarpið ekki ráð fyrir slíkum uppbótum
nema rétt fram vfir kosningar, en þó að Alþýðuflokknum þyki sú trygging kannske nægileg, muncli kannske suinum öðrum finnast hið
gagnstæða.
Sé nú svo komið, að gengishækkun yrðu að
fylgja útflutningsstyrkir á aðalútflutningsvöi'una, þá er hún óframkvæmanleg, nema um leið
séu gerðar öflugar ráðstafanir til þess að lækka
framleiðslukostnaðinn, og það má svo sem nærri
geta, hvernig þeim ráðstöfunum yrði tekið.
Eg vil ekki á þessu stigi málsins leggja dóm
á það, hversu ástatt er um möguleika sjávarútlegsins til þess að þola gengishækkun, en hitt
vil ég segja, að tillögur Alþýðuflokksins um
þetta mál eru óframkvæmanlegar, og i sjálfum
tillögunum er því í raun og veru slegið föstu,
að gengishækkun sé ekki framkvæmanleg, végna
þess að útflutningsframleiðslan þoli hana ekki.
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Hitt tekur enginn alvarlega, að gengisskráning
verði til lengdar byggð á því, að milljónatug'r
séu greiddir i útflutningsverðlaun. Það er franikvæmanlegt að greiða útflutningsuppbætur á
einstaka vörutegundir, sem ekki eru nijög inikill þáttur i utanrikisverzluninni. Hitt er ófrainkvæmanlegt ng mundi leiða til gengislækkunar
á nýjan Icik von bráðar, þótt reynt yrði.
En hvernig stendur á þessu fálmi Alþýðul'lokksins? Mér finnst auðvelt að finna á því
skýringu. Eftir að flokkurinn liefur ákveðið að
freista gæfunnar í stjórnarandstöðu, — eins og
hann er raunar vanur að gera fyrir kosningar —
sbr. það, sem gerðist 1931 og aftur 1937 —, þá
virðist honum sérstaðan í dýrtiðarmálinu af
sinni hálfu varla nógu glögg, og er það vorkunnarmál, þegar þess er gætt, að aðaltillögur flokksins eru uppsuða úr dýrtiðartillögum mínum —
með þeirri breytingu, að þeir krefjast þess, að
engin afskipti séu höfð af kaupgjaldi, þótt kaupgjald framleiðenda eigi hins vegar að binda
með afurðaverðinu. —■ Flokknum hefur því þótt
þörf á að brydda upp á einhverju nýju, — og
þá er gengishækkun góð. — En þegar nánar er
að gætt, er þó sá galli á gjöf Njarðar, að AIþýðuflokkurinn hefur áður haldið fram, að fiskverðið samkvæint brezku samningunum væri
allt of lágt, — jafnvel svo, að fiskveiðar gætu
ekki borið sig. Gerði flokkurinn mikið veður út
at' þessu á sinni tíð og átti að koma sér vel hjá
útvegsmönnum og hlutamönnum. Nú voru þvi
góð ráð dýr. En brátt rættist þó betur úr cn
áhorfðist. Vandinn reyndist ekki annar en sá
að liæta nokkrum línum inn i frumvarpið, þess
efnis, að ríkissjóður skyldi bæta upp hallann
af gengishækkuninni þeim, sem selja fisk sainkvæmt fisksainningnum við Breta, — það gerði
ekkert til um liina. Þetta var svo einfalt og
hafði þann mikilsverða kost, að með því móti
gafst einnig' sérstakt tækifæri til þess að henda
á, hvað þeir væru afskiptir, sem byggju við
þennan samning.
Þegar þetta úrræði var fundið, gat svo Einnur
.lónsson. hv. þm. Isal'., gerzt 1. flutningsmaður
frumvarpsins um gengishækkunina, þrátt fyrir
allt, sem hann er búinn að fjargviðrast um fyrirsjáanieg vandræði og rekstrartap útgerðarinnar vegna þess að verðlagið sé of lágt.
I'að er ekki vandasamt að vera í stjórnarandslöðu á Islandi, ef Alþýðuflokksmenn hafa hitt
naglann á höfuðið með framkomu sinni í dýrtiðarinálununi.
Þeir seg'ja: I'að er lífsnauðsyn fyrir verkamenn að slöðva dýrtíðina, cngir tapa á henni
meira en þeir. Jafnframt segja þeir: Það er
réttlætismál, að grunnlaunin séu hækkuð og
-stríðsgróðanum skipt þannig, og það veldur engu
um hækkun dýrtíðarinnar, þótt það sé gert, —
]>að verður bara að setja fast verðið á landbúnaðarafurðunum, þá er öllu borgið. Enn fremur: Verðið á fiskinum er allt of lágt, framleiðslan ber sig ekki. — Eigi að síður er það eitt
helzta nauðsynjamálið og úrræðið i dýrtíðarmálunum að hækka gengið. Það þarf enginn á
því að tapa, — ríkiss.ióður borgar — allir græða.
Eg er sannfærður um, að Alþýðuflokkurinn á
eftii' að hafa litla gleði af þrekleysi sínu í dýrtíðarniálinu, og það er mesti misskilningur, et'

flokkurinn lieldur, að hann auki fylgi sitt með
slíkum vinnubrögðum. Til þess liggja margar ástæður, sem of langt yrði að rekja hér. I fyrsta
lagi, að dýrtíðarmálið mætir vaxandi skilningi
ahnennings hvarvetna á landinu. ekki siður
launamanna en annarra. í öðru lagi, að stefna
Alþýðuflokksins brýtur í hága við stcfnu annarra verklýðsflokka í þessum máluin, og þegar
af þeirri ástæðu munu menn sjá, að ]>að er eitthvað meira en litið bogið við afstöðu flokksins. I
því sambandi her ég þá ekki saman við forkólfa
kommúnista, — þeir hafa aðeins eitt áhugamál,
og það er að gera öngþveitið sem mest. I þriðja
lagi, að afstaða Alþýðuflokksins til kaupgjaldsmálanna frá striðshyrjun hefur verið sú, að
grunnkaup ætti ekki að hækka, — þangað til
þeii' töldu sig þurfa at' pólitiskum ástæðum að
fara að „skipta striðsgróðanum" með hækkun
grunnkaupsins.
Það mun sönnu næst í þessu máli, að forkólfar Alþfl. munu ekki gera sér neinar tyllironii' um, að þeir skipti stríðsgróðanum með
launastéttunum, þótt almennar grunnlaunahækkanir eigi sér stað. Hins vegar munu þeir
hafa ællað sér að hafa pólitískan striðsgróða af
]>ví að hlaupa undan merkinu í dýrtíðarmálunum. Reyndin mun hins vegar verða sú, að þau
vinnubrögð munu ekki reynast gróðavænlegri
t'yrir flokkinn en aukning verðbólgunnar fyrir
verkalýðinn.
Forseti (JörB): Næstur tekur til máls hv. 4.
þm, Ileykv., Einar Olgeirsson, og talar af liálfu
Saineiiiingarfl. alþýðu — Sósíalistaflokksins.
Einar Olgeirsson: Herra forseti! Heiðruðu áheyrendur! Eg tala hér fyrir hönd Sameiningarfl. alþýðu — Sósía 1 istafl. og mun setja fram
skoðanir hans á frv. því, sem hér um ræðir.
Gerðardómslögin, sem ríkisstjórnin gaf út 8.
jan„ eru freklegasta réltindaskerðing, sem nokkurn tíma hefur verið framkvæmd af íslenzkri
ríkisstjórn gagnvart öllum stéttum, er land þetla
byggja, að undantekinni þeirri fámennu stétt
auðmanna, sem hirðir gróðann af útflutniugi
landsmanna. Með þessum lögum eru allir Islendingai', sem lifa af að selja vinnuafl sitt eða framleiða fyrir innlendan markað, sviptir réttinum
lil þess að ráða sjálfir verðlagi vinnuafls síns
tða framleiðslu sinnar, ef hún er fyrir íslenzkan markað. Þeir íslendingar, sem selja erlendis
afurðir landsmanna, eru hins vegar gerðir að
sérréttindastétt, sein allt önnur lög gilda fyrir
en aðra landsmenn.
Eyrst og fremst bcinast lög þessi gegn verkalýð og öðrum launþeguni, eða meiri hluta íslenzku 'þjóðarinnar, sem lifir einvörðungu á
sölu vinnuafls síns. Allan þennan fjölda á að
gera að réttlausum þrælum, sem eru nevddir til
að láta vinnuafl sitt í té fyrir verð, sem 3
bankastjórar og 2 embættismcnn ákveða.
Eg skal nú athuga í stuttu máli, livers konar
kjör það eru, sem verkalýðnum eru raunverulega
sköpuð með lögum eins og þessum.
í því auðvakisþjóðfélagi, sem við enn ciguni
við að búa, skiptast á löng atvinnuleysis- og
vandræðatimabil og skömrn góðæristímabil fyrir
verkalýðinn. Allt frá 1930 til 1940 hefur vcrka-
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Ivður íslands átt við atvinnuleysi að stríða og
hvers kvns vandræði, sem ]>vi fvtgja, fáækt, sult
og sjúkdóma. Allan þennan áratug kvað sífellt
við sá sónn frá valdhöfunum, auðmönnum landsins, að lækka vrði kaupið, að skammta yrði
verkalýðnum enn smærra. IJað þótti lireinasta
fjarstæða, að verkalýðurinn reyndi að hækka
kaup sitt á slíkum tíinum, enda hafði hann yfirleitt litla aðstöðu og litla möguleika til þess.
1989 þorði svo auðmannastéttin loks að lcggja
til atlögu við verkalýðiim, af því að lienni hafði
tekizt að sameina foringja þjóðst jórnarflokkanna þriggja í þjónustu sinni. I apríl 1939 var
pundið hækkað — fyrir Kveldúlf, krónan felld,
laun verkalýðsins raunverulega lækkuð og verkalýðurinn sviptur frelsi sinu til verkfalla, launaluvkkun lögbönnuð, verkalýðnum skammtað
smátt og þungi dýrtíðarinnar látinn leggjast á
herðar verkamanna og annarra launþega, en
IÝveldúlfur og aðrir togaraeigendur gerðir skattfrjálsir.
Og verkalýðurinn varð að þola launalækkunina, þvi að á tímum atvinnuleysis cr erfitt, oft
ókleift, fyrir hann að fá grunnlaun sín hækkuð.
Xú er koniið svokallað góðæri. Xú streymir
meiri auður inn í þetta land en nokkru sinni
fyrr. Nú er nóg atviiina. — Nú er því eina tækifærið, sem verkalýðurinn hefur sem heild til
að bæta aðstöðu sína sern stéttar í þjóðfélaginu,
tryggja sér meiri hlutdeild en þann smánarlega
lifla hluí, sem hann hefur hingað til haft.
Og nú — nú er lionum bannað með lögum að
hæta hlut sinn. að hækka grunnkaup sitt.
Á atvinnulevsis- og krepputímum liindra auðmennirnir með samtakavaldi sínu, að verkainenn geti hækkað grunnkaup sitt.
Á atvinnu- og góðæristímanum banna auðmennirnir með löggjafarvaldi ríkisstjórnar sinnar, — og máske Alþingis —, að verkamenii megi
liækka grunnkaup sitt.
Með öðrum orðum: Innan þessa þjóðfélags á
vcrkalýðíirinn aldrei að f'á að bæta kjör sín.
Hann á alltaf að vera afskiptur þræll, sem auðmennirnir geti gripið til, fyrir kaup, sem þeir
ákveða, þegar þeim finnst gróðavon, og kastað
út á kaldan klaka atvinnuleysisins þar á milli.
l’etta er sannleikurinn utn vilja valdhafanna,
sannleikurinn, sem gerðardómslögin Ieiða I Ijós.
En það er ekki nóg með þetta: Valdhöfunum
finnst erfitt um framkvæmd slíkra þrælalaga
sem þessara og þykir uggvænt að þau vcrði brotin, nenia jafnframt sé koinið á atvinnuleysi aftur. Hæstv. viðskmrh., Eysteinn Jónsson, sagði
i framsöguræðu sinni út af þvingunarlögununi A
siðasta þingi, að koma yrði á jafnvægi milli
framboðs og eftirspurnar, m. ö. o. minnka svo
atvinuuna, að eftirspurn eftir vinnuafli yrði
ekki meiri en framboðið. Og nú vinnur rikisstjórnin að því að fá Bretavinnuna minnkaða
og liel’ur tekizt það. Henni er svo áfram um að
íninnka atvinnu verkamanna, að henni er alveg
saina, þótt hún uin leið dragi úr hcrvörnum
landsins, cinmitt þegar innrásarhættan er mest,
þegar Hitler safnar saman herskipum sinum,
herliði oi£ flugvélum í Noregi.
En það er ekki nóg með það, að auðmennirnir
og rikisstjórn þeirra banni grunnkaupshækkun
og iuinnki atvínnu verkalýösins. I’eir sjá og of-

sjónum yfir, að verkamenn, með því að þræla
baki brolnu, geti þannig bætt kjör sin. Rikisstjórnin er nú að reyna að fá því framgengt, að
verkamenn megi ekki vinna ncma venjulegan
vinnudag í Bretavinnunni, svo að þeir beri sem
minnst úr býtuin.
En svo hefur verið fram að þessu, að fjöldi
verkamanna hefur þrælað fram á síðla kvöld og
sunnudaga líka. I’eir hafa með þessari iðjusemi
verið að reyna að spara sér sarnan til komandi
atvinnuleysisára, seni þeir vita, að núverandi
valdhafar inunu. leiða yfir þá, ef þeir fá að
drottna áfram. — Eyrir nokkruin árum voru auðinennirnir að svívirða verkamennina fyrir leti.
Frekustu þjónar auðmannanna, eins og Jónas frá
Hriflu, vildu klæða fátækustu verkamennina í
einkennisbúninga, til að svívírða þá og kölluðu
þá iðjuleysingja.
Nú banna auðmennirnir og stjórn þeirra
verkamönnum að vera iðjusamir.
I>að er þvi auðséð, hvert sem litið er, að
hverju er stefnt: Verkalýðurinn á að vera undirokuð stétt, er búi við ill kjör, og þau mega aldrei
batna. Ef vahl braskaranna yfir atvinnutækjunmn nægir ekki til að halda vcrkalýðnum niðri,
þá er löggjafarvaldinu beitt til þess líka.
Hatrið til verkalýðsins —■ og óttinn við sigursiela þjóðmálastefnu hans, sósíalismann — er
höfuðeinkennið á núveraiidi rikisstjórn. Og hin
hlið þess máls er þjónusta hennar við þann
hluta íslenzku auðmannastéttarinnar, sem nú er
orðinn svo langsamlega ríkastur allra auðmanna,
er verið hafa á íslandi, togaraeigendurna, — að
segja má, að hér sé nú risið upp nýtt auðvald,
sem liefur álika gifurlega yfirburði yfir alla
aðra einstaklinga þjóðarinnar á fjármálasviðinu
eins og auðhringir Bandaríkjanna hafa þar í
landi vfir öðrum einstaklingum. Og þessi nýrika togaraeigcndastétt er nú að reyna að skapa
sér álíka pólitískt einræði og þýzku auðhringirnir hafa skapað sér. (icrðardómslögin eru einn
prófsteinninn uni, hvað nicgi lijóða þjóðinni.
t'm leið og ríkisstjórnin hefut' vægðarlaust
látið kúgunarsvipu einræðislaganna dynja á
herðum vcrkalýðsins, hefur hún sem auðmjúkur
þjónn ausið tugum milljóna króna i hít þcirra
svindilfélaga, sem áður fvrr voru allt að þvi
húin að setja þjóðbankann og rikið á hausinn
með óstjórn sinni, en hafa nú fyrir aðgerðir
ríkisstjórnarinnar bólgnað út, svo að þau eru
orðin að auðjötnum, sem í hroka sínum telja sig
upphafna yfir aðra íslendinga og dirfast að
telja fullg'ott handa öðrum það, sem þeir ekki
vilja líta við sjálfir. Mér þætti gaman að sjá
1 horsara þá, sem græddu milljónatug á siðasta
ári, líta við þvi að lifa af 159 kr. á viku, eins
og Dagsbrúnarmaður liet'ur nú. Það mundi ekki
einu sinni hrökkva fyrir húsaleigu handa þcim.
Og hvernig er svo breytt við aðrar stéttir
þjóðfélagsins, meðan launþegunum cr haldið
niðri, en gömlu svindilbraskararnir dubbaðir
upp í inilljónamæringa?
Fyrir meginþorra bænda hefur afkoman ekkert batnað, þrátt fyrir þá hækkun á afurðaverðinu, sem koniið hefur þungt niður á neytendum
bæjanna. Fyrir mikinn hluta af millistétt bæjanna liefur afkoman beinlínis versnað. — Og
þeir smáútvegsmenn, sem verulega hefur batnað
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fyrir, fá svo rétt á el'tir framan í sig aðgerðir
inilljónamæringanna í fisksöhimálunum.
Fyrir sinærri atvinnurekendur, sem framleiða
fyrir innlendan markað, eru gerðardómslögin
ætluð sem fjötur, svo að þeir nái ekki til sin
nema sem minnstu af gróðanuni, sem togaraeigendur raka til sín.
Hvert sem litið er, þá qi' auðséð, að með
gerðardómslögunum er verið að koma á einrieði
útflutningsauðvaldsins - og þá fyrst og fremsl
togaraeigendanna undir forustu Kveldúlfs
yfir allri islenzku þjóðinni.
Ef þetta einræði milijónainæringanna, sem ú
útlendu niáli er kallað fasismi, á ekki að l’estast hér i sessi, þá verður þjóðiu mi tafarlaust
að hefjast handa gegn þvi.
Formælcndur þessa einræöis og kúguna riaganna, er hér liggja fyrir, eru að reyna að blekkja
þjóðina með því, að þeir séu að berjasl á móíí
dýrtíðinni með þessum aðförum.
Það er furðuleg’ frekja, að sú rikisstjórn. sein
licfur leitt mestu dýrtíð yfir þetta land, sem
nokkur þjóð veraldarinnar býv við, skuli diríast
að koma fram fyrir þjóðina með slíkar blekk ingar. Fyrsta ráðstöfunin til þess að hindra oeðlilega dýrtíð. afstýra þeirri dýrtíð, sem við
vfirleitt getum ráðið við, var og er sú að taka
striðsgróðann allan úr uniferð. Eu ríkisstjórnin
hefur verið svo langt. frá því að gera slíkt, að
hún gcrir fyrst stríðsgróðann skattfrjálsan og
veitir lionum síðan inn í landið sem falskri
kaupgetu þjóðhagslega séð, — en einokaðri í
höndum stríðsgróðamannanna —■, þannig að þeir
hrjála með þessum tugmilljónum króna, sem
þeir fá upp i hendurnar, allt fjármálalíf landsins og' kaupa upp í krafli krónulækkunarinnar
og yfirfærslunnar á striðsgróðanum sívaxandi
hluta af eignum bjargálnamanna: hús, skip.
lóðir, lendur og' annað, sem þeir girnast.
Til þess að draga úr dýrtíðinni, eflir þvi sem
í okkar valdi stendur, vrði fyrst og fremst að
eyðileggja handaverk þessarar dýrtíðarstjórnar.
gera þveröfugt við það, sem þessi stjórn gerði
til að koina dýrtiðinni á.
Þessi stjórn lækkaði krónuna og byrjaði þannig að eyðileggja kaupmátt hennar. — Það er
hægt að hækka krónuna og byrja þannig á því
að auka kaupmátt hennar.
Þessi stjórn skeilti gífurlegum tollum á þjóðina, smeygði heilli tollakeðju um háls he-nnar í
Finnagaldrinum sællar minningar og jók þannig
á dýrtíðina. — Það er hægt að afnema alla þessa
tolla og lækka þannig dýrtiðina.
Þessi stjórn reiknar tollana af vöruverðinu
að meðtöldum flutningskostnaði hingað, sem nú
er geysihár, og hækkar þannig vöruverðið. - Það er hægt að hætta að leggja þannig á flutningskostnaðinn og lækka einnig á þann hátt dýrtiðina.
Þessi stjórn borgaði stríðsgróðann út lil
braskaranna og' hleypti þannig af stað því
gegndarlausa braski með hús og' aðrar eignir.
sem nú á sér stað. — Það er hægt að taka stríðsgróðann úr umferð og binda alveg endi á þetta
óhóflega brask.
En ekkert af þessu gerir ríkisstjórnin, sem
aðeins einblinir á hagsmuni Kveldúlfs. Hún vill
ekki einu sinni afnema tolla á nauðsynlegustu
Alþt. 1942. B. (59. löggjafarþing)-

vörununi. af þ\ i að hún veil, að þá verður eríiðara að koma þeini á aftur seinna!
Þverl á móti. Hún ællar sér auðsjáanlega aö
nota binar þungu álögur á þjóðjna til þess að
gela ausið áfram í þá hít milljónainæringanna,
sem aldrei letlar að fyllast, - ausið utan við öll
ijárJög, réít eftir því. sem ríkisst jórninuí
þóknasl.
Eg skal nú re’yna að skýra í stuttu málí,
hvernig hún fer að þessii.

Híkissjóður hefur á tveimur siðuslu árum
fengið tekjur, sem fara um 15 ---20 milljónii’
króna fram úr áætlun, og stafar verulegur hluli
þessarar tekjuaukningar frá þeiin gífurlega
lolkihækkunum. sem skellt var á almcnning
með lollskránni nýju, sem laumað var í gcgnum
Alþingi meðaii fólkið var blindað aí’ rykmekki
i’innngahlursins og sá ekki, hve þungar bvrðar
\ar verið að binda því, meðan þingmenn töhið’j
Invst um viðkviemau sóma sinn og ást sina á
Mannerheim.
Með tollaálögum þessum var higður þyngs.i
nefskattur á þjóðina, sem á hana hefur verið
'agður á siðustu tímum. og var nú engri nauðsynjavöru hlíft. enda þótti mikils við þurfa, þ\ í
að með því mótí urðu Kveldúlfur & Co. skattfrjálsir.
Þeitn milijónatekjuafgangi. sem myndazt befur með þessum nefsköttum á alþýðu maniia, á
ini, eftir samkomulagi stjórnarherranna, og samkvæmt ahnennri heimild, sem þeir láta þingið
gefa sér, að verja íil þess að hnlda niðri verði á
erlendum vörum. Valdhafarnir ætla sér — og
eru þcgar byrjaðir á því -- að halda niðri verði
á aðfluttum vorum með því að borga með vörunum úr ríkissjóði og lála atvinnurekendur og
aðra fá þær undir koslnaðarverði, einungis tíl
þess að hindra, að atvinnurekendur verði að
greiöa hærri dýríönruppót á kaupgjald verkamanna vegna lnekkaðs verðlags.
Með öðruin orðum: Alþýðan er með lollaálögunum lálin borga kostnaðinn af því að halda
verðlaginu og sínu eigin kaupgjaldi niðri - fyrir stóratvinnurekendurna.
Eg vil svo snyrja forkólfa þessarar slefnu:
með hvcrju ;etla þeir að borga, þegar ríkissjóður
er þurrausinn i það að borga með útlendum vörum, til þess að lialda verðinu á þeim niðri? Á
þá bara að þyngja tollana enn meir, - - eða á
holskefla dýrtíðarinnar þá að skella vfir án þess
að taka á sig mynd nýrra tolla?
Svikamyllan. sem hafin var. i Finnagaldrinum,
er enn í fullum gang'i. Nú er það bara kallað að
forða þjóðinni frá hyldýpi dýrtíðarinnav. sem i
rauninni er það að láta alþýðuna borga kostnaðinn við herferð Kveldúlfs gegn verkalýðssamlökunum.
Við þingmenn Sósíalistaflokksins skorum á
þingmeirihlutann hér, sem hefur það á stefnuskrá flokka sinna að afnema alla tolla á nauðsynjavörum, að gera það nú. Aldrei hafa fjárhagsástæður ríkissjóðs leyft það að afnema þessa
tolhi og inunu aldrei leyfa það, ef þær leyfa
það ekki nú. Við skulum láta stríðsgróðamennina sjálfa borga allan kostnaðinn við að halda
dýrtíðinni niðri, með því að gefa með erlendu
vörunum. Og mér þætti gaman að sjá, hvað lengi
þeir væru óðfúsir lil þessa, sem þeir nú eru svo
ll
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ginnkeyptir fyrir, þegar þcir geta greitt það
mcð tollum á nauðsynjum albýðu.
En, — það mun enginn ietlast til þess, að
ríkisstjórn, sem sköpuð var til þess cins í upphafi að rétta Kveldúlf við á kostnað þjóðariunar. og hefur síðan alltaf fyrst og fremst borið
hag milljónamæringanna fyrir brjósti, muni fara
að brenna það, sem hún áður hefur tiibeðið eða
tilbiðja það. sem hún áður hefur brennt.
Eigi nokkuð alvarlegt að gerast á móti dýrtiðinni og fjárhagslegu einræði iniiljónamæringanna, þá verður þessi stjórn að falla. Og þessi
gerðardómslög eiga að verða banabiti hennar. ef
Alþingi er sjálfu sér samkvæmt og þorir að
breyta i samræmi við vilja þjóðarinnar. I>að
væri lika undarleg ráðstöfun að ætla að feia
þeirri stjórn forustu i baráttu við dýrtíðina,
sem sett befur heimsmet i að koma dýrtið á og
gengið lengra i þjónustu við örfáa auðkýfinga
en nokkur stjórn áður hefur gert á Islandi.
Bikisstjórnin, t. d. hæstv. viðskmrb., befnr
talað um að taka stríðsgróðann. Pað mundi ekki
skorta atkvæðamagn á Alþingi til að framkvæma
slíkt, ef Framsókn væri alvara, en Framsókn
hefur alls ekki viljað taka striðsgróðann úr umferð, heldur bara tala um það. Framsóknarráðherrarnir gerðu lögþvingunina gegn verkaiýðnum að fráfararatriði á síðasta þingi, og þeir
sprengdu þjóðstjórnina á að framkvæma hana
nú.
en þeir bafa bara þvaðrað um að taka
stríðsgróðann, en ekkert gert. - Og það þarf
enginn að láta sér detta í bug. að stjórn, sem er
sljórn milljónamæringanna
nýbökuðu, muni
nokkurn tima þora að taka allan inilljónagróða
þeirra af þeim, til þess að firra þjóðina þcirri
Iiættu, sem auðdrottnun þeirra er, og leggju
grundvöll að heilbrigðum búskap þjóðarinnar
sjálfrar, er bún ráði sjálf stærstu framleiðslulækjum sínum.
bvaðrið um baráttuna gegn dýrtiðinni er bara
(iula til að dvlja með baráttu einræðisstjórnar
miiljónamæringanna gegn alþýðu iandsins og
þorra þjóðarinnar.
(íerðardómslögin eru. ásamt kosningafrestuninni, freklegasta mannréttindaránið, sem valdhafarnir enn bafa franikvæmt. En það er og auðséð á afstöðu þeirra í öðrum málum, að ekki
skortir viljann til að feta i fótspor þeirra einræðishcrra, sem miða allar gerðir sinar við
hatrið á sósialismanum og kúgun vcrkalýðsins.
bað átti svo sem kné að fylgja kviði, ef
\ erkalýðurinn hefði sýnt sig í inótþróa á gotum
úti
gegn
gerðardómslögunum.
Ríkisst jórnin
fyrirskipaði lögreglunni að dreifa bvers konar
mannsöfnuði með harðri bendi. Og svo að lögrcglan hefði eitthvað hart i hendinni. var eftirfarandi pöntun gerð á skotvopnum. sem kom
ineð einu isl. skipi. sem ég get nefnt, ef þörf
gcrist:
15 vélbyssur (svo kallaðar Tommy guns) og
20 þúsund skot. Og til þess að vera enn betur
viðbúin til að veita fólkinu þá blessun lýðrieðis
"g þjóðfrelsis, sem þjóðstjórnin lofaði i upphafi.
fékk hún með útlendu skipi, sem ég gct og’ nefnt.
ef þörf gerist: 14 kassa af táragasi, 3 kassa af
(sickening) gasi, 1 kassa af táragas-pistólum.
Xú hefur helzta stjórnarblaðið, Morgunbl., Jýst
því vfir, að landvarnirnar séu ríkisstjórninni ó-

viðkomandi, svo að það er engum blöðum um
það að fletta, til hvers þessi vopn áttu að vera,
þau áttu hvorki að notast til að taka Garð af
Brctunum né verja landið gegn Hitlcr. bessi
vopn átti að nota gegn verkamönnum Reykjavíkur, ef þeir færu út á götuna til að mótmæla
einræðisaðgerðum ríkisstjórnarinnar.
bað er ekki ríkisstjórninni og milljónamæringunum, herrum hennar, að þakka að ekki hcfur komið til blóðugra árekstra í Reykjavík. Það
er að þakka stillingu og stefnufestu vcrkalýðsins, sem er ákveðinn í að gjalda valdhöfunum
rauðan belg fyrir gráan
á öðru sviði og hafa
þar kjörscðilinn að vopni.
Gcrðardómslög, þingkosningafrestun og vopnun lögreglunnar með vélbyssum eru einkennin
á einrieðislnigsunarhætti stjórnarinnar.
Stjórnin hefur nú setið i tæ'pt ár i trássi við
stjórnarskrá og lög landsins. Hún hefur notað
þennan tíma til að koma bér á fjármálalegu alræði nokkurra reykvískra milljónamæringa.
Frelsi þjóðarinnar er í yfirvofandi bættu, ef
þessi stjórn situr áfram. Hún á að falla á þessu
þingi. Og bún á að falla á gerðardómslögunum.
elia er þingið komið i svo hrópandi mótsögn
\ið sjálft sig og vilja þjóðarinnar, að ekki \erður lengur við unað.
Gerðardómslögin eru stærsta sporið, sem
stjórnin befur stigið á einræðisbrautinni, spor, sem Alþingi verður að láta hana stiga til
baka, ef það ætlar að vernda mannréttindin í
landinu gegu milljónamæringunum og stöðva á
einræðisins að ósi.
bjóðin batar þessi lög og brýtur þau nú þcgar.
Yerkalýðshreyfing sú. sem íbaldið með miklum
erfiðismunum bafði skapað sér, hrundi til
grunna í einu vetfangi, er það léði lögum þessum fylgi sitt. Dagsbrún hrökk úr höndum þess.
Og eina verkamannafélagið, þar sem það heldur
stjórn, Hlíf í Hafnarfirði. mótmælir eins skörulega Iögum þessum og öll önnur verklýðsfélög
landsins. mótnuelir að tilhlutun stjórnar sinnar
sjálfrar I
Hvarvetna eru iögin brotin. Stundum nevðist
gerðardómurinn til að leggja blessun sína vfir
brotin, til að rcvna að firra stjórnina falli með
smán. Stundum cru brotin vandlega dulin. En
það úir og grúir af þeim. Rikisstjórnin yrði að
fara í mál við allan borra reykvískra launþega
og atv-innurekenda, ef hún ætlaði að frainfylgja
þcssum lögum, sem bún setti fyrir togaraeigendur.
Afgreiðsla þessa máls verður prófsteinn á
virðingu Alþingis fyrir sjálfu sér. Siðasta þing
felldi
lögþvingunarfrumvarp
framsóknarráðherranna, Ef þctta þing nú samþvkkir kaupþvingunina. af þvi að ihaldsráðherrarnir hafa
gengið inn á hana, þá er það að gefa upp vald
sitt, afsala löggjafarvaldinu i Iiendur stjórninni
og segja: Gerðu hvað sem þú vilt, ég samþvkki
það eftir á, þó að ég þori ekki að gera það á
u ndan.
Helta þing væri að kveða upp dauðadóm yfir
sjálfu sér með því að gera slíkt. Og hvaða
dóms ættí slíkt þing að vænta frá þjóð, sem
enn hefur virðingu fyrir sjálfri sér. mannréttindum sinum <>g þjóðfrelsi,
ef hún t’ær að
kveða hann upp á löglegan hátt?
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Ég' þarf ekki að lýsa honum, hann er þegar
ákveðinn i huga allra Islendinga, sem vernda
vilja frelsi sitt gegn einræði milljónamæringa nna.
Ég skal hins vegar engu spá um afdrif þessa
máls á þinginu, cn aðcins ljúka máli mínu i
þetta sinn með því að staðhæfa, að svo framarlega, sem andstæðingar fasisnnans i öllum
stjórnmálaflokkunum hafa ekki vit og þor til
að taka höndum saman til að hnekkja því samsa-ri, sem formenn Kramsóknarfl., Iiins íhaldsflokksins, hafa gerl, um að koma hér á alrieði
örfárra togaraeigenda og embiettismamia, - el’
þcssi saineining lýðræðisaflanna ekki tekst á
næstu vikum eða mánuðum. þá er frelsi og framtíð þjóðnrinnar. og ekki sizt vahl og virðing
Alþ. i alvarlegri ættu en nokkru sinni fyrr á
síðustu 100 ártmi. síðan Alþingi var cndnrreist.
Forseti (JörB); I’á er lokið fyrri uml'erð þessarar útvarpsuinræðu, og hefst nú síðari umfer'ðin. Fyrstur talar hæstv. atvmrh., Olafur Thors,
og hcfur til umráða 15 mínútur.
Atvmrh. (Ólafur Thors); Hv. þm. Seyðf. þrcytist nú aldrei að fjargviðrast yfir aðgerðaleysinu í dýrtíðarmálunuin. — En hvers vegna kom
ekki þessi gagnrýni fvrr cn á þessu þingi? Al'
því að rncðan Stefán .Tóh. Stefánsson var í stjórn,
lagði Alþfl. ekki aðeins blessun sina yfir þetta
„aðgerðarlcysi", heldur streitlist við að hindra
samkomulag um nauðsynlegar aðgcrðir. \'ú rr
St. Jóh. St. farinn úr stjórn, mi er óhætt að
bauna á sljórnina, finnst þeim. Meðan hann sat
þar, lét hann líklega um alla samvinnu, þó að
hann segði eitt í dag og annað á morgun. Nú
er aðferð hans og Alþfl. önnur, en markmiðið
sama. Og rni, cftir burtför hans, hcfur tekiz.t.
hvað sem Alþfl. segir, að stöðva dýrtíðarvísitöluna við 183 stig, hvort sem liægt vcrður að
halda henni stöðugri til lengdar. Nú er höfuðádeilan á mig byggð á því, að ég hafi ekki gert
hið cina nauðsvnlcga í málinu, að hindra hækkun á „fragt“ með íslcnzkum skipum. Þa'ð er
heimskuleg blekking. Þorsteinn Þorsteinsson
hagstofustjóri hefur reiknað út, að hefði verið notuð heimild Alþingis til að verja rikisfé
til að hindra farmgjaldahækkun á matvöru,
hefði það aðeins numið 0.62 úr vísitölustigi, en
hefði verið hindruð farmgjaldahækkunin á öllum vörum nema kolum, hefði það aðeins numið
1.63 stigum, og enda þótt bætt væri tolli og
verzlunarálagningu við, mundi hækkunin, er
stafar af fragtinni, aldrei nema meira en 2.30
stigum, eða mjög litlu broti vísitöluhækkunarinnar. Þegar svo er athugað, að fragtin stóð alveg óbreytt, meðan vísitalan hækkaði úr 127
stigum í 177, sést cnn betur, hve lítinn þátt hún
hefur átt í dýrtíðaraukningunni. En Alþfl. heldur sér stöðug't við það, að hún sé einhver höfuðorsök, það er þar trúaratriði. Lítum nú á breytingar farmgjalda í Ameríku. Þar liafa þau sjöfaldazt, síðan stríðið brauzt út. Hér hækkuðu
þau aðeins um 56%, og nú síðast er hækkunin
orðin 95% á öðru en matvörum. Rekstursútkoma
Eimskipafélagsins sýnir líka 375 þús. kr. tap á
íslenzku skipunum s. 1. ár. Þau töp vona ég, að
félagið vinni að visu upp nokkurn veginn á
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rekstri erlendra skipa, setn það liefur haft á
leigu. Félagið hefur alltaf gert allt, seni rikis
,sljóriiin hefur óskað eftir, þótt töp kynni af því
að leiða. Halli af 5 ferðuin, sem farnar voru s. 1.
ár til Halifax til matvöruflutninga, varð að
meðultali 44 þús. kr. á fcrð, eða um 40—50 kr.
á hvert tonn. Og á 18 síðustu ferðunum hefur
þannig orðið stöðugur halli. Hallinn á einu skipimna, sem ég liygg, að liggi nú hér á höfninui.
hcfur orðið 324 þús. kr. Halli á einni ferð, sem
Brúarfoss fór, varð 228 þús. kr., eða 132 kr. á
sniálest. Þannig mætti rckja tölurnar, sem tala
sinu óvéfengjanlega máli um þær fórnir, sem
Eimskipalelagið hefur fært með því að hækka
ekki fragtina miklu fyrr og meir cn gert er.
Ádeilurnar á félagið cru ckki aðeins sprottnar
nl' skammsýni og vanþekkingu, heldur hláberri
öl'und. Og hvar stæðum við mi, ct' Eimskipalélagið \æri ekki til?
l'm skattalagafrv. rikisstj. get ég verið fáorður, þvi að það verður lagt fram mjög bráðlega.
Mcð þvi er ivtlazt til að taka meginhlutann af
þeim tekjum, sem verða kunna yfir 200 þús.,
ncma leyft er að leggja lí þess í varasjóð. Með
þessu frv. ætlumst við til, að tckjur rikissjóðs
nægi til þess, að hann sé fær um hlulvcrk sitt,
cr ástand brcvtist, og geti trygg't almenningi atvinnu, þeg'ar þar að kcmur. Með því cinu móti
getur stríðsgróðinn veitt alþýðu mannn nokkurt
aukið öryggi.
Málflutningur Alþfl. í gengishækkunarmálinu
og dýrtiðannáluin ber það með sér, að engiu alvara er að baki og ekki reynt að sýna, að leiðirnar, sem stungið er upp á, séu í rauninni
færar. Tjón af gengisbreytingunni á að bæta
með verðlaunum, og téð til verðlaunanna á að
laka með eignarskatti þeirrar tegundar, sem
livergi þekkist. Það er cin höfuðnauðsyn íslendinga að liækka gengi islenzkrar krónu, og ríkisst.j. mun leggja fram till. i þá átt. cf hún sér
nokkra lcið til þcss. En ef hinir crlendu kaupendur ganga ckki inn á að hækka vöruverð,
hel'ur Alþfl. játað, að gengishækkun sé óframkvæmanleg. Bctur þarf ekki að lýsa, hvílíkt ábyrgðarleysi felst á bak við hjá honum.
Hv. þm. Seyðf. taldi upp hin og önnur ljómandi áhugamál flokks síns. En hann má ekki
halda, að mcnn séu ekki farnir að þekkja Alþýðuflokkinn.
Það hvílir cnginn alvörublær yfir málflutningi Alþýðuflokksins, hvorki varðandi gengismálið né önnur þau mál, er Alþýðuflokkurinn
mi hefur á oddi.
Þess er ekki heldur von, því að það eru ekki
sjálf málefnin, sem Alþýðuflokkurinn hefur áliuga fvrir, heldur allt annað, nefnilega kjósendaveiðar og kjörfylgi við í hönd farandi kosningar.
Flestir þekkja eðli bjarndýrsins. Það leggst í
dvala á veturna og' sefur liinum langa værðarsvefni. Með vorinu rámkar það við sér, skríður
úr híðinu, inagurt og máttvana. Hugurinn beinist að munni og maga, leitin að björg og bráð.
Alþýðuflokkinn skortir að sönnu kraft bjarndýrsins, en minnir þó á það. Eins og bjarndýrið Icggst flokkurinn í dvala og sefur þar
svefni hins hóglífa og værukæra milli kosninga,
og eins og bjarndýrið skríður Alþýðuflokkurinn
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úr hiðinu, þegar hann veðrar bráðina og leggur
á kjósendaveiðar, sjálfum sér til lifsviðurværis.
Enn er öllum í fersku minni fjögra ára áætlun
Alþýðuflokksins fyrir kosningarnar 1934. — Hin
mörgu fögru loforð um atvinnu öllum til handa
o. s. frv. Alþýðuflokkurinn komst í stjórn, lagðist i dvala og gleymdi að sjálfsögðu fallegum
fyrirheitum. Það leið að kosningum. A þinginu
1937 skreið Alþýðuflokkurinn úr hiðinu, fylltist heilögum áhuga, har fram stefnu- og áhugamál sín og var hinn vigglaðasti.
Allir muna kvöldfundina hér í þessari deíld,
18. marz 1937, hygg ég það hafi verið.
Hinn sprengvirðulegi ráðherra flokksins, Haraldur Guðmundsson, hv. þm. Seyðf., sá er hér
spreytti fjálgleik sinn áðan, stóð upp, hélt háværa ræðu, krafðist þess, að samstarfsflokkurinn, Framxóknarflokkurinn, samþykkti finim ákveðin áhugamál Alþýðuflokksins, og tilkynnti
hátíðlega og af enn þá einlægari sannfæringu
og ineiri rembingi en áður, að ef Framsóknartlokkurinn gengi ekki að þeim kostum, segði Alþýðuflokkurinn þegar slitið allri samvinnu i
rikisstjórn og um löggjöf landsins.
Forsætisráðherra svaraði, að
Framsóknarflokkurinn sæi sér ekki fært að ganga að ölluin
þessum kröfum. Hið sanna væri, að hann mundi
að engri þeirra ganga.
Eftir þetta var þing rofið. Alþýðuflokkurinn
lét að sinu leyti kjósa um þessi fimm hugsjónaog áhugamál flokksins, en af einhverri hendingu gleymdi ráðherra flokksins, sá er tilkynnti
að slitið væri samvinnu í stjórn landsins, mað
urinn, sem áðan var að tala, — að segja af sér
og fara, heldur sat hann sem fastast.
Eftir kosningar kom þing saman að nýju. .41þýðuflokkurinn reyndist trúr eðli sínu, liann
lagðist í dvala að nýju, og ekki aðeins var ekkert hinna fimm kosningamála flokksins lögfest,
nei, svo þungur var svefn flokksins, að
ekki svo mikið sem eitt einasta af þessum málum bar Alþýðuflokkurinn fram á þinginu, hvað
þá nieira, —- málefnunum, sem hann gerði þó
fyrir kosningar að skilyrði fyrir þátttöku i
stjórn landsins og um löggjöfina. ()g Alþýðuflokkinn henti ekki aðeins sú smán að gleyma
málunum. Hann gleymdi líka að fara úr stjóruinni. Káðherra flokksins sat þar og sat, öllum
til undrunar, unz honuin ári siðar var varpað
fyrir borð, beinlínis rekinn úr skiprúmi, eftir
að hafa lilotið nafnið mjögsitjandi.
Svo fór um sjóferð þá.
En, eins og þar stendur, sagan endurtekur sig.
Snemma árs 1939 settist Alþýðuflokkurinn í
stjórn að nýju. Hann sat þar i nær þrjú ár. —
Allan þann tíma lét hann sér nægja að fylgja
þvi, sem samstarfsfélagarnir urðu ásáttir um.
enda var þá ákveðið að fresta öllurn kosningum.
Svo kom að því, að sýnt þótti að kosið vrði.
— AJþýðuflokkurinn liafði að sönnu heitið að
beita sér gegn grunnkaupshækkunum. Hann
sveik það. I stað þess mun hann hafa unnið að
þvi, að kröfur kæmu fram um slikar kauphækkanir. Hann sá líka um að láta synja þeim kröfum með því að láta sina eigin prentsmiðju, AIþýðuprentsmiðjuna, bindast samtökum við hinar prentsmiðjurnar um að neita algerlega öllum
kröfum prentaranna. Þannig vann Alþýðuflokk-

urinn bak og fyrir að verkföllum uin áramótin.
Hann vissi, að þau hlutu að leiða til lagasetningar um gerðardóminn. Þannig ber Alþýðuilokkurinn í rauninni
gerðardóminn.
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Og til hvcrs?
Til þess með þessu, með þvi að svikja stefnu
sina, skoðun og hagsmuni alþjóðar, að skapa
sjálfum sér tylliástæðu til andstöðu og árása.
Og vegna hvers?
Vegna þess, að kosningar t'óru i hönd.
Og nú er Alþýðuflokkurinn skriðinn úr hiðinu
af nýju, hungraður og veiðibráður i kjósendaleit, fullur eldlegs áhuga, með sæg að nýjuni
hugsjónum og vclferðarmálum.
Þannig mun Alþýðuflokkurinn ráfa um á
bjarninu i ískulda vanvirðu og fyrirlitningar
kjósenda, allt fram yfir kosningar.
En þá hjaðnar áhuginn, - þá gleymast málefnin. Þá fær Alþýðuflokkurinn hvíldina í löngum dvaln allt til þess, er nýjar kosningar fara
í liönd.
Þetla vila kjósendur af reynslunni, og þe.is
vegna er liætt við, að hinum deyjandi flokki
verði bágt til bjargar við þessar kosningar.
Beri menn nú þessa aðferð saman við Sjálfstfl.. sem hefur ætið verið stcfnu sinni trúr, hvort
sem byrlega blés eða ekki!
Tími minn er þrotinn. Eg hef engu svarað
kommúnistum. Eg veit, að Alþfl. hefur löngun til
að láta gott af sér leiða, hinir illt, og' slíka þ.ióna
erlends kúgunarvakls vil ég ekki láta njóta
andsva rs.
Forseti (JörB): Xæstur tekur til máls liv.
þm. Seyðf., Haraldur Guðmundsson, og talar i
15 minútur.

Haraldur Guðmundsson: Hæstv. atvmrb. sagði
i ræðu sinni, að Sjálfstfl. hefði alltaf verið trúr
stefnu sinni i dýrtíðarmálununi. Það má satt
vcni, ef stefnan er að þjóna sérhagsmunum
stétta og stórfyrirtækja, en ekki að vinna i
raun og veru móti dýrtíðinni. Það er undarlegt.
hversu mikill skyldleiki virðist vera orðinn með
hæstv. atvmrh. og viðskmrh. í þessu máli. Oftast er hinn fyrrnefndi nemaudi, hinn síðari lærifaðir. Sömu rök og sömu skammaryrði nota báðir. Hvorugur treystist til að reyna með einu orði
að leiða likur að því, að bráðabirgðal. um gerðardóminn muni verða til þess að stöðva dýrtíðaraukning í landinu. Þessir flm. frv. sýna engau
veginn fram á, að lagasmíð sin komi að gagni.
Þeir viðurkenna þannig, að til þess séu mjög
litlar vonir. Sektartilfinningin er undirtónn i
í'æðum þeirra, þegar þeir eru t. d. að reyna að
koma því á Alþfl., að hann hafi ekki verið betri,
og Finnur Jónsson, þm. Isaf., hafi verið meðflm.
að gengisskráningarfrv. 1939. En af hverju var
hann meðfhn., og af hverju ncyddist Alþfl. til
að eiga þátt í þeirri löggjöf þá? — Af því að
með þvi einu móti gat hann tryggt launastéttunum nokkra uppbót fyrir þá gengisiækkun, sem
hann hafði ekki afl til að hindra og var þegar að
miklu leyti komin til framkvæmda. Auk þess
var þá strið í aðsigi og brýn þörfin að standa
saman, eins og ég hef áður lýst. Það er rétt, að
nú, þegar það strið er i alglevmingi. er sú þörf
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ckki ininni. En þegar sainkomulagið við Alþfl.
er svikið, er gagnslaust og óhugsanlegt fyrir
hann að taka þátt í samstarfi við þá, sem þannig
hafa breytt við hann. Degar níðzt er á launastéttunum. getur ekki vcrið um sainkomulag
við AlþfI. að ræða, og úr því að ráðh. Alþfl. fékk
ekki hindrað það, gat hann ekki setið lengur í
stjórninni.
Háðh. spyr, hvers vegna Alþfi. hafi ekki borið
fram fyrr gagnrýni sína á aðgcrðarlcysinu í
dýríðarmálum. Eg verð að segja, að hann mætti
vera minnisbetri. Pá gagnrýni bar ég fram á
haustþinginu — eins skarpa ádeilu og ég gat.
Hæstv. forsrh. og öll ríkisstjórnin lofaði þá bót
og betrun, — nú skvldi framkvæmd dýrtíðarlöggjöfin frá 1911. En síðan hefur það loforð verið
‘vikið. Allt fjas Inestv. atvmrh. um það, að
hækkun farmgjalda nemi aðeins 0,67 eða 1,63
vísitölustiguin samkvæmt óyggjandi útreikningi
I’orsteins
Dorsteinssonar
hagstofustjóra,
er
blekking. ()g það er hart, að hann skuli ætla að
gera mann eins og hagstofustjóra ábyrgan fyrir
blekkingum sjálfs sin. Allir vita, að hækkunin er
tkki aðeins þessi, heldur margfalt meiri, þegar
á það er litið, hver álagning kemur á hráefnin
frá uppskipun, þangað til vörurnar úr þeim eru
komnar til neytenda, fyrst verksmiðjuálagning,
þá heildsalaálagning, þá smásalaá,lagning, og
við hverja þá veltu hleður snjókúla verðhækkunar. sem af farmgjöldum stafar, utan um sig.
Auk þess segir það sig sjálft, að margra milljóna gróði skipaútgerðanna sprettur ekki af engu.
Munar 6--7 milljóna gróði almenning engu?
Skálaræðu hæstv. ráðh. um öll töp Eimskipalélagsins ætla ég ekki að tala um, vil heldur bíða
eftir reikningum þess.
l'rv. um tekju- og eignarskatt hefur nú verið
boðað 5 eða 6 sinnuin af hendi stjórnarflokkanna, og þeir látast svo sem ætla að taka í rikissjóð bróðurpartinn af stríðsgróðanum. En hvers
vegna þora þeir ekki enn að láta skattafrv. sitt
sjá dagsljósið? Er þar eitthvað, sem betra er
að dylja sem lengst? Að minnsta kosti er varlegra að taka ekki rósamál þeirra um frv. svo,
að það segi allan sannleikann og ekkert nema
hann. ()g a íst er um það, að við fáum ekki að
sjá það fyrir bæjarstjórnarkosningar, hvað sem
vcldur.
Háðh. héldu því enn báðir fram, að Stefán
.lóh. Stefánsson hafi blekkt Alþingi um kaupgjaldsmálin. Detta er marghrakið. Hann sagði
það eitl, að ekki va»ri neitt útlit fyrir almenna
hreyfingu i þá átt að brevta grunnkaupinu,
þannig að það hefði veruleg áhrif á visitöluna.
Dað hefði ekki heldur haft veruleg áhrif á hana,
þótt 25. hluti þeirra 13 þúsund inanna, sem eru
nú i Alþýðusambandinu, hefði fvngið nokkrar
kauphækkanir, og fleiri voru það ekki, sem i
kaupgjaldsdeilunni stóðu eftir áramótin. Laugstærstu félögin voru þá búin að binda sig með
samniiigum árið út. I’að er á allra vitorði, að
mn hafa cngar grunnkaupshækkanir orðið ti!
þess að hækka vísitöluna, og þó er hún komin í
183 stig. Einhverjar aðrar ástæður en kaup
verkalýðsins valda sem sér vísitöluhækkun — og
eiga eftir að valda henni, hvað sem ráðh. segja
nú. Hitt hef ég aldrei sagt, að grunnkaupshækkanir gætu ekki orkað á vísitölu ti! hækkunar.
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I’að var fullkominn misskilningur i „greinargerð“ hæstv. ráðh. fyrir þessum bráðabirgðaL,
að kaupgjaldið væri nokkur frumorsök visitöluluvkkunar, en það hækkar ætíð á eftir henni. Það
\ar furðulcg ósvífni af hæstv. viðskmrh. að bera
það fram fvrir allan landslýð, að hækkun kaupgjalds mundi auka svo álagning iðjufyrirtækja
og annarra, að það mundi beint auka slríðsgróða
hinna fáu, þeir vildu því gjarnan hækkað
kaupgjald sem átyllu að hækkun. Gleymir hæstv.
viðskmrh. þvi, þegar hann túlkar þessa skoðun.
að það er hans að lita eftir of hárri álagningu?
Ef hann léti þetta óátalið, brygðist hann skvldu
sinni. Eg vil fullyrða, að grunnkaupshækkun sú,
seni prentarar, járnsmiðir og skipasmiðir fóru
fram á. hefði ekki þurft að leiða til vísitölubækkunar, - svo mikill var gróði atvinnurekenda orðinn í þessum greinuin. En hæstv. ráðh.
hefur enga oftrú haft á því, að sér tækist að
standa þar sivmilega í stöðu sinni og hindra óþarfa álagningu.
Annars hefur hann sjálfur gefið skýringu a
því, hvers vegna grunnkaupshækkanir séu eðlilegar. I’egar hann skrifaði i Tíinann 13. febr.
um „leið Sjálfstæðisflokksins i dýrtíðarmálunum“, sagði hann m. a. um ráðstafanir til að
slöðva dýrtíðina: „Slíkar ráðstafanir mundu
\afalaust hafa orðið til þess að friða verkalýðssamtökin, svo að þau hefðu siður haldið kaupkröfum sinum til streitu.“ — I’etta er það, sem
ég hef áður sagt: Kröfurnar eru hein og óhjákvæmileg afleiðing þess, að öllum stéttum öðrum liefur verið leyft að hrammsa til sín stríðsgróðann hindrunnrlaust, hver sem betur getur.
Hefði mikill hluti stríðsgróðans verið tekinn tíl
að hainla mpti dýrtiðinni, hefðu miklu siður
koinið fram kröfur um grunnkaupshivkkun og
rtynzt auðveldara að standa móti þeim. En
luvstv. viðskmrh. viðurkennir. að þetta var það,
sem átti að gera og ekki var gert. Hvers vegna
ekki gert? — Hvers vegna er dýrtíðin orðin
eins og hún er? Vegna sleifarlags stjórnarinnar.
()g þar getur hann ákært sjálfan sig og núverandi starfsbræður sina í ríkisstj. Og dóminn yfir
þeiin hefur hann sjálfur fellt í greininni, sem
ég vitnaði til. Hann veit líka, hvers vegna
Sjálfstfl. sveik stefnu sína í málinu og lét
Eramsfl. svinbevgja sig þar, og er ekkert feiniinn \ ið, eftir að þeir sjálfstæðismenn hafa
beygt sig svo, að nudda þeim upp úr skitnum
og minna þá á forna tínui. Hann segir. að það
befði ekki samrýmzt stéttarhagsmunum Sjálfstfl.
að fylgja sannfæringunni í dýrtiðannálunum, og
flokkurinn beygði sig að fullu, samtímis því sem
hann kevpti sér kosningafrestun í Heykjavík fyrii skattalagabrcytingar o. fl., sem hollast þykir
að láta ekki uppskátt. — Hitt er jafnljóst, að
stöðvun verðhækkunarinnar hefði ekki heldur
samrýinzt stéttarhagsmunum FrainsfL, sem hefiir hækkað verð landbúnaðarafurða svo geysilega, að sú luvkkun veldur ein fullum helmingi
allrar vísitöluluvkkunar, sem orðið hefur í landinu. Háðh. getur talað hreystilega um að baka sér
pólitiskar óvinsældir — hjá bændum — með því
að hækka afurðaverð þeirra. Sér er nú hver
hreystin. Eins og það samrýmist ekki stéttarliagsmunum skipaeigenda i Englandssiglingum,
togaraeigenda né annarra mcginstoða Sjálfstfl,
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að skattleggja fiskútflutning til Brctlands. samrýmist það ekki stéttarhagsmunum Framsfb, að
kjóscndur hans afsali sér ncinum gróða til þcss
að halda niðri vcrðlagi í landinu. I’að ræður
stcfnu Framsfb, og cngin látalæti geta falið það
fvrir almenningi. Mcð dóminum uni Sjálfstæðisflokkinn er þvi hæstv. vi'ðskmrh. að dæma sig
og sinn flokk.
Rélta leiðin gat ckki veri'ð sú, scm hlaut að
stórauka dýrtiðina, lieldur hitt, að vcr'ðuppbæta
vörur þ;cr, sem þurfti til þess að framlciðslan
stæðist. Ráðh. talclí, að það hefði verið að gera
bændur að ölmusulýð, að veita þeim styrk A útfluttar vörur. l’að er vitanlcga ekkert ncma
firra.
Að lokum örfá orð um gcngismálið. Ilæstv.
viðskmrh. takli, a'ð ýmislegt gæti réttlætt það
að Icggja sérstakan eignarskatt á þá eignaaukning 2 síðustu ára, sem bcínlínis má tcljast striðsgróði og stafar a'ð miklu leyti af því, að £ voru
keypt af útflytjcndum of háu vcrði. — Þetta
kallar hæstv. atvmrh. hlægilcgt að vísu. Hann
á við, að sér kæmu aðrar tillögur hetur. — Hins
\cgar scgir ráðh. (Eyst.I), að ckki koini til mála
að hækka gcngið, nema brcytingar fáist á fisk\crði því, scni ákveðið er með brezku samningunum, engin Icið að bæta þcim skcllinn, scm
hlut eiga að máli. I’ctta er heinlínis visvitandi
tilraun til blckkingar. Hann vcit, að þessir samningar gilda aðcins til 30. júní n. lc. og fyrir þann
tima vcrður að vera búið að semja af nýju
Ilann veit Iika fullvel, að þegar brezku samningarnir voru gcrðir, var dýrtíðarvísítalan 160
stig, cn cr komin i 183 stig, svo að grundvclli
vcrðlagsins i samuingnum og kaupgjaldsins,
scm mönnum var þar skammtað, cr burtu kippt.
Við getum ekki framlcitt útflutningsafurðir,
nema þa'ð verð hækki, svo mjög hefur kaupgcta
þess kaupgjalds rýrnað síðan í júlí í fyrra.
miðað við vísitölu. Það væri fullkomið óvit að
ictla þeim, scm draga fiskinn úr sjónum, skellinn af gengishækkun. En við því má gcra. Auðvitað hl.jóta gcngisráðstafanir eins og aðrar
dýrtiðarráðstafanir að kosta nokkurt fé.
l’m kúgun þá, scm látið cr hcita, að Alþýðufl.
vilji beita bændur, þarf ég ckki margt að segja.
En bæudur cru raunverulcga kúgaðir, síðan afurðasölul. voru sett, því a'ð nú er allt verðlag
á vörum þcirra bundiö af opinbcrum n., scm
hlita fyririnælum lucstv. forsrb. Annars væri
gajnan að ræða nokkru nánar um afurðasölul.
Árin 1933—1939 hækkaði vcrð á k.jöti um 30%.
en mjólkurvcrð hækkaöi um 20%, og er þá átl
við það, sem greitt var til bænda. I’essum gruniikaupshækkunum bænda kom Alþfl. fram í samvinnu við Framsóknarfl., en gcgn vilja Sjálfstfl.
Síðan liafa þessi 1. veriö mjög misnotuð. En afstaða Alþýðufl. til þessara 1. hrckur algcrlcga
þá staðhæfingu, að flokkurinn sé fjandsamlegur
bændum, og cr þýðingarlaust l’yrir Framsóknurfl. uð ætla að tclja hændum trú um slíkt. Einu
raunhæfu tilb, sem fram bafa komið bændum
til bagsbóta, cru frá Alþýðuflokknum, scm Icggur lil a'ð hækka kaupgjaldið og lcggja fram fé
1 il þcss að halda dýrtí'ðinni niðri. En að svipta
stéttir landsins réltinum til að semja um kaup
sitt og kjör cr hins vcgar rangsleitni af verstu
tegund.

Forseti (JörB): Xæstur tekur til máls hv. 3.
landsk. þm„ Stefán Stcfánsson, og talar af hálfu
Bændafl. í 15 mínútur.
Stefán Stefánsson: Hcrra forscti! I’ar sem ég'
er cinn mcðal hinna fáu bænda, scm sæti ciga
á Aiþ., tel ég mér skylt að fara nokkrum or'öum um vcrölag Iandbúnaðarafurða og kaupgjald
i því sambandi.
Oft hafa verið nokkur brögð að þvi, einkuin
þó frá því er ófriðurinn hófst, að menn hafi
ráðizt bæði í ræðu og riti allharkalega á verðlag
landbúuaðarafurða. I’að hefur vcrið talið allt
of hátt, svo hátt, að óverjandi væri, og væri
sizt ástæða til þess af neytendum að láta bjó'ða
sér slikt.
Er því fram haldið, að verð á afur'ðum landbúnaðarins cigi mestan þátt i hinni vaxandi
ilýrtið, og frá því er ófriðurinn hófst, hafi vcrðlag á þeim hækkað mcira en kaupgjalil i landinu. Bændur hljóti þvi að vcra orðnir stórgróðamenn.
Að sjálfsögðu vilja neytendur fá afurðir landbúnaðarins við sem vægustu vcrði, svo sem
a'ðrar vörur, scm hafa þó i mörgum tilfcllum
stigið (il jafns við þær eða meira. En svo virðist. scm ncytcndur sjái ekkert nema afurðir
landbúnaðarins.
Blöð hinna pólitisku flokka hafa haldið uppi
áróðri um þctta mál. Einkum hefur Alþýðubla'ðiö
upp á síðkastið gengið þar fram fyrir skjöldu.
Blöð Framsfb birta þó cngar óánægjugreinar.
Til þess cru þau of hvggin, cnda þótt þeir ncylcndur. sem fylgja þcim flokki, séu cngir cftirbátar annarra í þvi að bölsótast vfir hinu háa
vcr'ði á afurðum landbúnaðarins. Ilalda þau hins
\cgar dr.júgum á Iofti aðfinnslum annarra blaða.
Pcir vita, hvað við á. framsóknarmenn.
l'm verðlag á landbúnaðarafurðum miðað við
kaupgjakl er rétt að geta þess, að sé miðað við
ófriðarbyrjun, hcfur vcrðlag þeirra hækkað
mcira hlutfallslcga en kaupgjald, og er þá hvorl
tveggja miðað við Revkjavík. En þessi staðreynd
er fjarri ])ví að vera nokkur sönnun þess, að
vcrð landbúnaðnrafurða sé of hátt.
Til þess að finna, hvort svo sé, vcrður að leita
nokkuð aftur í tfmann, cn þó jafnframf að miða
\ ið núvcrandi ástand.
Hvcrt var hlutfall milli ufurðaver'ðs landbúnaðarins og kaupgjahls árið 1914, og hvcrnig
cr blutfallið nú rniðað við sarna tíma?
Mcnn munu spyrja: Hve'rs vegna að taka
þetta ár til samanburöar?
Vcgna þcss, að þá var verðlag cðlilcgí, atvinnulíf var heilbrigt, óraskað af völdum gcngisbreytinga og styrjakla.
.íafnvægi, er skapazt hafði milli kaupgjakls
og vcrðlags, raskaðist á ófriðarárunum, og allt
fram til ársins 1939 hafði jafnvægi cigi skapazt
al' nýju, og svo er cnn.
Kaupgjakl vcrkamanna í Rcvkjavík cr enn þá
allmiklu bærra hlutfallslcga cn verðlag A kjöti
og mjólk miðað \ ið árið 1914. Vcrð ég að fara
bér mcð nokkrar tölur þcssu til sönnunar.
Árið 1914 var kaup vcrkamanna i Rcykjavik
kr. 11.41) á klukkustund. Heildsöluvcrð á dilkakji'it i \ar þa kr. (1.58 á kg, og vcrð á m.jólk kr.
11.22 :i lítraiin. Verkainaðurinn var því tæplcga
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bálfa aðru klukkustund að vinna fyrir cinu kg
af kjöti, cn rúmlega hálfa klukkustund að vinini
íyrir cinum lítra af mjólk.
Xú cr vcrkamannskaup í Bcykjavik kr. 2.65 á
klst. Heildsöluvcrð á dilkakjöti var siðastliðið
haust kr. 3.20 á kg og vcrð á injólk kr. 0.92 á
lítrann. Xú cr því vcrkamaðurinn hér um bil
1 klst. og 13 mínútur að vinna fyrir cinu kg af
kjöti. cða nokkru skcmur cn árið 1914. Hins
\egar cr hann aðcins rúmar 20 inínútur að
vinna fyrir cinum litra af mjólk, cða um þriðjungi skcmmri tíma cn árið 1914. Árið 1914 var
þvi vcrkamaðurinn rúmlcga klst. að vinna fyrir
2 litrum af mjólk. cn árið 1942 cr hann rúmlcga
klst. að vinna fyrir 3 lítrum af mjólk.
Erá 1914 hcfur hcildsöluvcrð á dilkakjöti
bækkað úr kr. 0.58 á kg i kr. 3.20 á kg. cða uin
552%.
Erá 1914 liefur mjólk bækkað úr kr. 0.22 í
kr. 0.92 á litrann. cða um 418%.
Erá 1914 bcfur kaup óbrcyttra vcrkamanna i
Beykjavik bækkað úr kr. 0.40 á klst. i kr. 2.05
á klst., cða um 663%.
Hcfði hcildsöluvcrð á dilkakjöti og útsöiuverð
á mjólk hækkað blutfallslega jafnmikið og
kaupið frá 1914. þá væri vcrð þcssara vörutcgunda nú:
Heildsöluvcrð á kjöíi kr. 3.84 á kg i stað 3.20.
og vcrð mjólkur kr. 1.46 á litrann i stað kr. 0.92.
Bænilur hafa cigi cnn þá fcngið lciðrctta þá
röskun, cr varð á kaupgjaldi og vcrðlagi landbúnaðarafurða cftir 1914. bcir ciga kröfu á að
fá þá röskun lciðrétta.
Kaupstaðabúum ct' kunnugt um flótta bændi.nna úr svcitum landsins nú og undanfarin ár.
Bcr hann vitni um gróða hjá bændum? Er vanalcgt. að mcnn hlaupi frá þcirri atvinnu, scm
arðvænlcg cr og vcitir góðar tckjur? Til þcss
gcta vcrið cinhverjar sérstakar ástæður, en almcnnt cr það ekki.
En einhlcypa fólkið, hvcrs vcgna flýr það
sxcitirnar? Eg gcri ráð fyrir því, að þcir. scm
mcst tala um gróða bænda. scgi það stafa af
þvi, að bændur timi ckki að greiða þvi kaup.
(ictur verið, að slik dæmi séu til, cn abncnnt cr
það ckki heldur.
Hið sanna i þcssum niálum cr það, að flóttinn bvggist fyrst og frcmst á þvi. að landbúnaöurinn cr cigi og hcfur cigi vcrið samkcppnisfær við aðrar atvinnugrcinar um kaupgrciðslur,
hvorki um kaupgjald húsbænda né verkafólks.
Eyrst þcgar það cr tryggt, að þcir, scm stunda
landbúnað. hvort sem þar cr að ræða um húshændur cða vcrkafólk, fái sambærilcgt kaup við
aðrar stéttir þjóöíélagsins. þá cr cinhvcr von til
þcss, að flóttinn stöðvist.
Mér cr það vcl ljóst, að ýmsir íslcnzkir bændur. scm vcl cru í svcit scttir og þar scm aðrar
aðstæður cru góðar, hafa bætt hag sinn undanfarin 2 cða 3 ár. En nú cr niikið talað um stríðsgróða og það. að margir bæti hag sinn og safni
fé. þar á meöal launamcnn. cða réttara sagí
vcrkamenn. því að um gróða hjá opinbcrum
starfsmönnum, scm oft cru kaliaðir launamcnn.
cr cigi að ræða. Hvcrs vcgna mcga þá bændur
cigi cinnig hagnast? F3r það cinhver goðgá, að
bændur grynni á skuldum cða safni einhvcrju
fc. þeir scm skuldlausir cru? Slikt ætti að vcra
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kaupstaðabúum.
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m c s t a fa g n a ða rc f n i.
bví mcira verð, scm ncytcndur greiða fyrir afurðir landbúnaðarins. því mcira bcra bændur úr
býtum.
Eyfirzkir bændur fcngu á síðastliðnu ári kr.
0.46 fvrir hvcrn lítra meðalmjólkur, og cr þá
auðvitað ógrciddur ailur kostnaður við framlciðsluna. cinnig flutningskostnaður. Meðalútsöluvcrð mjólkurinnar var kr. 0.51 á hvcrn lítru.
Miðað við útsöluvcrð var þctta ágæt útkoma
og frainkvicmdastjóra samlagsins. Jónasi Kristjánssyni. til sóma. En ckki skal farið út i það
hér. hvorl útsöluvcrð mjólkurinnar hefur vcrið
nógu hátt cða of hátt. bað er aðcins hægt að
fullyrða. að þrátt íyrir 46 aura vcrð á hvcrn
lítra mjólkur cr langt frá því, að cyfirzkir
bændur séu snmkeppnisfærir um kaupgrciðslur
við aðrar atvinnugrcinar. En cigi landbúnaðurinn að ciga cinhvcrja framtið, þarf svo að vcra.
Meöahitsöluverö mjólkur hér í Bcykjavík mun
s.l. ár hafa vcrið hér um bil fjórðungi hærra cn
á Akureyri. Eigi cr cnn vitað, hvað bændur fá.
cn ýmsir kunnugir draga það nokkuð i cfa, að
það muni vcrða meira cn í Eyjafirði. Ef sú
vcrður rcyndin á, er ckkcrt undarlcgt, þótt
sunnlcnzkir framlciðcndur dragi það i cfa. að
öll framkvæmd mjólkurl. hér sé svo scm vera
ætti, og J)á jafnframt það, að eigi mætti koma
bcnni í bctra og bagkvæmara liorf.
bað virðist óncitanlcga dálitið undarlcgt. að
j.'cir, scm tclja sig til binna útvöldu málsvara
launastéttanna bér á Alþ., svo scm hv. þm.
Scyðf. og ísaf., skuli tclja það eitt hclzta ráðið
í dýrtíðarmálunum að konia i vcg fyrir cinlivcrn imyndaðan stórgróða bænda. Þcir tala
niikið um j>að hcr á þingi, að hlutur bænda sc
drcginn fram á kostnað annarra stétta. að afurðavcrð bænda sé á undan tilkostnaði. að fullIrúar bænda á Alþ. hnldi áfram að fita dýrtiðarpúkann á fjósbitanum bjá bændurn o. s. frv.
Svo lcyfa mctin þcssir sér að tala um málcfni,
scm þcir cru incð öllu ókunnugir og bcra ckkcrt skyn á. Eramhlcypni cin ræður orðum þeirra
og gcrðum. Blað þessara nianna sagði t. d. á síðastliðnu ári, að það væri til bagsbóta cinum
stjórnmálaflokki, að bændur flosnuðu ckki upp
i svcitum landsins. Eftir þvi skiptir þa'ð þjóðfélagið i licild cngu, |)ó að svcitirnar lcggist i
auðn.
Xú má ælla, að margur spyrji: Hver cr bugur
þessara manna til svcitanna og landbúnaðarins?
Vilja þcir koma islcnzkum landbúnaði fyrir
kaltarncf? Eigi ætla ég þcim svo illt. En árás
þcirra á landbúnað og bændur bvggist á tvcnnu:
fáfræði og kjóscndavciðum. Eigi þó kjóscndaveiðum mcðal bænda. bcldur meðal launamanna.
En lágt cr lotið vcgna flokkshagsmuna, og mcira
cn vafasöm mun uppskcran vcrða.
Jíg vikli nú taka mér bað bcssaJcyfi f. b. þcssara inanna, scm gcgna inörgum opinberum störfum. að fara þcss á lcit við hæstv. rikisstj., að
húii gcrði hvort tvcggja i scnn, lcysti þá frá
slörfum og útvcgaði þcim land til nýbýlagcrðar
cða jarðir til ábýlis. Á þann hátt gcta menn
þcssir sannfærzt um stórgróða bænda. Báðir
cru mcnn þcssir vanir báum tölum bæði í sinu
cigin reikningsbaldi og þeirra stofnana, scm

175

Lagafrutnvörp samþykkt.

176

Dónmefud í kaupgjalds- og verðlagsmálum.

þeir eru við riðnir. Kcmur það sér vel, þegar
þcir fara að gera upp búrcikningana og stórgróðann. Búrcikningaábuga sinn hafa menn
þessir hvað eftir annað opinbera'ð hér á Alí >i n gi.
En vera niá, að þeir ineiin. sem reka áróður
um stórgróða bænda og fullyrða jafnvel, að
lækka eigi afurðir þeirra til þess að minnka
gróðann.. fái einu áorkað, og er þá eigi til cinskis
barízL Ef til vill flykkjast launastétlirnar upp í
sveit til þess að verða þátttakendur í hinum
mikln biendagróða.
En viljíi nú eigi þessar stéttir reikna lit stórgróðann sjálfar? I>ví að eigi er rétt að taka of
ir.ikið mark á útreikningi eða skrumí þm.
Samkviemt upplýsingum búnaðarmálast jóra á
þingi í baust er meðalbú á Islandi 3 kýr og 75
ær. Hvar halda mcnn. að sé að finna stórgróðann. þá búið er að klæða og fæða heimilið,
greiða skatta og skyldur, vexti af skuldum eða
fé þvi, sem bundið er i jörð og búi. kaupgjald
<). t!. ?

Áróður þessara hv. þm. eru blekkingar einar,
sem launamenn skulu varast að taka mark á.
Aðeíns víl ég skjóta því fram til launastéttanna,
að þar sem menu þessir eru uppvísir að blekkingum um eitt mál. eru þeir þá eigi einnig rcíðubúnir ttl þess í öðrum máhnn, t. d. í máli því,
er hér er sérstaklega lil innr.?
!>að, að afurðir landbúnaðarins bafa hækkað
meira hlut fallslega frá sLríðsbvrjun en kaup
verkamanna, bvggisí fyrst og frcmst á því
tvennu, að réttlæta varð gamalt. rangheti um
kaup bænda til móts við kaup launamanna og
gera varð ráðstafanir til bess að framleiðslan
félli eigi í rústír vegna stórlega hækkaðs kaupgjalds og annurs aukins tilkost naðar.
Verðlagsnefndum landbúnaðarafurða er að
skiljast þaö, að bændur hvorki þola né eiga að
vera einbver olnbogabörn þjóðfélagsins.
Mér cr það vcl Ijósl, að hagur vci’kamanna
Iiefur víðj verið mjög eríiður undanfarin ár
vegna stopullar vinnu. eins og liagur bænda. En
þegar kaupstaðabúar safna nú fé, launamenn
einnig, hvcrs vegna mega þá bændur og aðrir,
er framleiða matvæli í sveitum landsins, eigí
bera eittlivað úr býtum lika?
Bændur og annað svcilafólk þola það ekki. að
sveítirnar séu skoðaðar sem einhvcr hjáleiga
kaupstaðanna og lauii þeirra fyrir framleiðslu
landhúnaðarafurða séu skömmlu'ð svo nauml,
að einungis sé tekið titíit til hinna sárustu
þarfa. uin leið <>g kaupstaðirnír eða þcir, er þar
liúa. velta sér í peningum.
Sveilafólk muni eigi skorasl undan að taka á
sig byrðar þjóðfélagsins, ef þörf gerist, en það
gerír jafnframt kröfu til bess að verða eigi með
‘ ’H rfskip!. ef \el árar.
Landbunaður á Islandi á enga örugga framl’ð,
incðan l»að er eigi Iryggl, að þeir, sem að honi<m vinna. hvort heldur eru húsbændur eða aðrir,
beri eiíthvaö hliðstæU úr býtum og fólk þetta
getur fengið við aöra vinnu. Trygging fyrir
þessu er aðeins hægl að fá á einn veg, með
réttu verðlagi á afurðum landbúnaönriiíS.
Afurðírnar eru kaup sveÍtafóJksÍns. Þvi verður
aa <a:í'5a • et'ÖIag þeirra á hverjum líma, svo að
örnggt sé. að þeir, er landbúnað stunda, beri

eigi minna úr býtum fyrir störf sin cn þeir,
scm stunda aðra atvinnu með þjóð vorri.
Forseti (JÖrB): l’á tekur til máls hæstv.
forsi’h., Hermann Jónasson, og talar af halfu
Kramsíl. i 15 niínútur.

Forsrh. (Hermann Jónasson): Það er aldrei
meira los á hugum fólksins en á stríðstimum.
I’á er sjaldgæft, að bægt sé að gera stjórnarráðstafanir. scm cru vinsælar. Margar óvinsælar
takmarkanir á frelsi einstaklinganna eru algengar. og það er erfiðara á stríðstima en endranær
að gcfa tiemandi skýringar á framkvæmdunum.
Aldrei er því eins auðvelt. fvrir stjórnarandstöðu
og á styrjaldartímum að fiska í öllu þessu grugguga vatni. I’rátt fyrir þessa alvcg óvenjulcgu
inöguleika stjórnarandstöðu á styrjaldartímum
bet’ur svo farið, að þvi geigvænlegra sem stríðið
liefur orðið. þvi óalgengari er stjórnarandstaða
meðal þjóðanna. Hún er svo að segja að bverfa.
I’að eru ýinist þjóðstjórnir eða flokksstjórnir,
en munurinn er næsta litill. Stjórnarandstaðan
vinnur víðast einbuga með stjórninni í flestum
stórum vandamálum. Orsakir þcssa eru þær, að
spákaupmennskusjónarmiðið í stjórmnálum hefur, vegna hinnar miklu sameiginlcgu hættu,
vikiö fyrir tilfinningunni að vinna samlöndum
sinum og ættjörð gagn. Hér á fslandi, þar sem
bættan er sízt minni cn annars staðar, er annað
uppi á leningnum. Vmræðurnar i kvöld, utvarpsumræðurnar fyrir nokkruin dögum, skrif
Alþýðublaðsins og Nýs dagblaðs eru áreiðanlega næsta sérstæð á þcssum tímum. Eg held,
að það sé næsta vandalílið fyrir hugsandi fólk
að heyra og sjá, að þar ræður hin pólitíska spákaupmennska. tillitslítil og oft tillitslaus. Það
bjóst að vísu cnginn vi<5 öðru af kommúnistum.
Þeirra ófrávikjanlega takmark cr að skapa fjárhagshrun og upp úr því byltingu. En sú leið,
sem jafnaðarmenn cru komnir inn á. er óvcnjulcg og mörgum vonbrigði. Þótt ýmsir eigi bögg
i íinnars garð í dýrtíðarmálunum, hljóta andsvör og ádeilur því fyrst og fremst að bcinast
gegn Albfl. Bökin, scm þeir bera á borð, eru
næsta furðulcg. 1‘cir gcta ckki neitað því, að
lög um stöðvun kaupgjalds- og vcrðlags hafi
verið sctl í Canada og Bandarikjuuum, af liinuin
rótt.eku jafnaðarmönnum, sem stjórna Astralíu,
scm og í flestum löndum, er við böfum spurnir
af. Ibi þcir segja, að ráðstafanir til þess að
hnlda. niðri kaupgjaldi og vcrðlagi hafi hvergi
verið gerðar nema með samningum eða samþykki verkalýðsfélaganna og þátttöku verkaIfðsins í gerðardómunum. En í þessum falsrökum Jiggur þreföld játning: Að foringjar verkalýðsins og verkalýður annarra landa hefur samið
uin það að stöðva kaupgjald og verðlag (sbr.
Sviþjóð, þar sem samið var um kauphækkun
75' c af visitöluhækkun), að sömu aðilar hafa
verið sainþykkir gerðardómslögum, a'ð þeir taka
hált í geröardómum sem dómendur.
Jafnaðarnienn hér scgja nú við verkamenn:
íAA cigið að ná í stríðsgróðann með hækkuðu
grunnkaupi. I’cssir svivirðilegu kúgarar og auðl.ýfingar hafa sett þrælalög, til þess að þið náið
eh.’J réUi ykkar og atvinnurekendurnir verði
enn ríkari. - • Jafnaðarmenn á íslandi segja
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jkkur mcð þessu, — og fyrir það eigið þið að
sýna þcim scrstakt traust —, að þeir viti bctur
I fjármálum en fjármálainenn allra landa, því
að fjármálamenn annars staðar halda því fram.
sammála og í engum vafa, að hækkað kaup
auki dýrtíð hraðar cn flest cða allt annað, gjaldmiðillinn verði verðlitill eða verðlaus, atvinnu
lifið stöðvist og valdi hörmungum og atvinnuIcysi, en flestir verði fátækir, nema þeir allra
ríkustu, scm mcð sérstökum aðferðum stundum
græða á öllu saman, sbr. Dýzkaland á sínum
líma. En jafnaðarmenn á Islandi þvkjast vita
þelta allt bctur.
t’m verndun ríkisstjórnarinnar á stríðsgróðjinum og hinum ríku gcta jafnaðarmenn ekki
dæmt mcð neinum rétti fyrr cn skattafrumvarpið hefur vcrið lagt fram. Það átti að Icggja
það fram þcssa dagana, cn hefur dregizt, m. a.
vegna veikinda viðskiptamálaráðherra. Jafnaðarinenn hafa ekki lagt frani neinar tillögur í
skattamálununi hcr :» Alþingi, og það vckur
undrun, en skæðar tungur segja, að þeir séu
hræddir við að verða smátækari á striðsgróðunn en stjórnarfrumvarpið og vilji þess vegna
hiða, til þess að vera vissir um að gcta yfirhoðið. En ég get vel sagt það hér. að með þessu
frumvarpi er ráðgert, að eftir að félögin hafi
lagt sanngjarnlega í varasjóði til uppbyggingar,
verði miklu af stríðsgróðanum safnað í framkvæmdasjóð, sennilega tugum milljóna, sem
ríkið cigi, er að sverfur eftir styrjöldina. ()g
hvort halda menn nú að sé hyggilcgra, að hækka
grunnkaupið og verðlagið, auka dýrtiðina ineð
þeim afleiðingum, senl allir virðast sammála
um ncma jafnaðarmenn á Islandi, eða stöðva
þelta, reyna að festa verðgildi peninganna og
safna i sjóði verðgildum peningum til framkvæmda síðar? Og hverjir njóta siðar þessara
milljóna úr framkvæmdasjóði ríkisins? Ég man
svo langt, að jafnaðarmenn börðust eitt sinn
fyrir jöfnunarsjóði ríkisins. Dá sögðu þeir
verkalýðnum. að hann ætti að njóta þeirra peninga, þaðan fengi hann verkalaun fvrir auknar
íramkvæindir, er að syrfi. En það gilda víst allt
aðrar reglur um þessar inilljónir, sem safnasl í
framkvæindasjóð fyrir atbeina núverandi stjórn:ip, - a. m. k. er það í samræmi við aðrar áróðursaðferðir stjórnarandstöðunnar að segja almenningi það.
En verkalýðnum er nú sagt. að mér farist ekki
að tala um dýrtið, þessum okrara, sem hafi
hækkað úr hófi verðlag á landhúnaðarafurðum,
er ekki hefði átt að hækka nema í samræmi við
dýrtíðarvísitöluna. Hinu cr þagað yfir, að kaupgjaldið hefur ekki aðeins tvöfaldazt við landbúnaðarvinnu, scrstaklega vctrarvinnu, eins og
mjólkurverðið, heldur i sumurn tilfellum sexfaldazt. Kýrnar eru skornar niður, búin ganga
saman. stórhú í nágrcnni Revkjavíkur hætta
starfrækslu, vinnufóJkið streymir til kaupstaðanna, hændurnir líka, framleiðslan minnkar, og
hætt er nú við skorti á ýmsum landbúnaðarvorum, þegar erfiðast er með siglingar. — Þetta er
sjálfsagt allt vegna þess, að verðið á landbúnaðarafurðum hefur verið ákveðið of'hátt samanborið við kaupgjaldið! Hér er beitt sömu tegund
áróðursaðferðar og fram kom í deilunni um
fækkun fólks í vinnu hjá seluliðinu. I’essi fækkAlþt. 19-12. B. (59. löggjafarþingl.

un hafði verið ráðgerð vikum áður cu Stcfán
Jóh. Stcfánsson fór úr ríkisstjórninni. Alþýðublaðið hafði ckki minnzt á hana, og Stcfán Jóh.
var hcnni ekki inótfallinn. En eftir brottför St.
Jóh., þá er byrjað nð nota þetta sem áróðursefni
á rikisstjórnina og sag't, að hún sé að stofna til
atvinnuleysis. Engir menn hafa verið teknir úr
setuliðsvinnunni nema hrýn þörf hafi verið fvrir þá annars staðar, og þörf íslendinga fyrir
vinnuafl hefur enn ekki nándar nærri vcrið fullnægt. Afleiðingin verður sú, að atvinnulífið
drcgsl saman. I’að setur þjóðfélagið í margvíslcga hættu, meðal annars þá, að okkur skorti
gjaldcyri til þess að kaupa fvrir nauðsynjar frá
Ameríku. Skipin grotn:» niður. Atvinnutækin
hrörna, og innan skamms blasir við atvinnuleysi.
En það er sjáanlega skoðun stjórnarandstæðinga, að íslendingar scu þannig hugsandi, a'ð
bezta aðfcrðin til þess að ná lýðhvlli sé að segja
við þá: Hugsið ekkert um annað en sjálfa ykkur, ekkert nema um líðandi stund, vinnið þar,
sem létlast er og hezt horgað í hráðina. — Á
þessari skoðun á kjóscndum hyggist sú áróðursaðfcrð, scm stjórnarandstaðan hcitir. En þó <*r
aðstaða kommúnislanna ennþá viðurstyggilcgri.
I-'yrir cinu ári var ckki meira um íslcndinga í
setuliðsvinnunni en svo, að ekki stafaði tjón af
íyrir atvinnulíf landsmanna. I‘á hömuðust
kommúnislar gegn því, að íslcndingar stunduðu
þcssa vinnu. Kommúnistar töldu sig heyja cins
konar frclsisstríð, liktu scr við Jón Sigurðsson
og Jón Arason og íöldu sig ofsótta fvrir þetta
hcilaga stríð. cr þeir ættu í fvrir ísl. þjóðina.
I’á voru Rússar á móti Bretum. hegar setuliðsvinnan er nú að draga vinnuaflið til sín frá
t'ramleiðslu landsmanna og ríkisstjórnin berst
fyrir því, að fækkað sé í þessari vinnu, þá telja
kommúnistar þessa viðleitni ríkisstjórnarinnar
þrælkun, óþokkaskap og kúgun. I fyrra hét slik
framkvæmd frelsisstrið, en nú eru valin þessi
nöfn. Xú eru Rússar með Rretum ! ()g svo segja
þcssir erlendu „agentar“, að þeir séu íslendingar
og bcrjist fyrir íslcnzkum hagsnuinum ! I’að er
undarlegt, að til skuli vera sá Islendíngur, sem
fylgir þessari manntegund að málum. I>að, sem
er sameiginlegt íyrir bæði Alþýðuflokkinn og
kommúnista og gerir inálflutning þeirra enn litilmótlcgri, er það, að allur þessi áróður er viðhafður gegn betri vitund. Alþýðublaðið segir 1.
nóvember, að það sé óþarft að löghinda kaupgjaldið til þess að halda dýrtíðinni í skefjum,
„nema því aðcins, að revnt yrði að knýja fram
grunnkaupshickkun“. I’annig cr hinn I. nóvemher viðurkennt tvcnnt, sem flokkurinn harðneitar nú: 1. að grunnkaupshækkun valdi hættulcgri
dýrtíðaraukningu, 2. að lögþvingun sé eðlileg,
ef eigi að knýja frani grunnkaupshækkanir. Og
Stefán Jóh. Stefánsson segir í ræðu, sem birt er
í Alþýðuhlaðinu 28. októher, að „engin yfirvoíandi hætta sýnist á því, að slíkt skclli á“ (þ. e.
grunnkaupshækkanir). Hinn 28. októbcr álítiir
Stefán Jóhann grunnkaupshækkanir lucttulegar
fyrir þjóðf'élagið, en, sem hctur fer, scgir hann,
að sHkur voði sé ekki vfirvofandi.
Um áramótin standa bæjarst.jórnarkosninga r
l'yrir dyrum, og þá er þessi sami flokkur kominn
með tvo formenn stærstu verkfallsfélaganna á
framboðslista hjá sér, og þá er tckið að beita
12
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sér fyrir þvi. að þessi bætta, grunnkaupshækkanirnar, verði leidd vfir þjóðina. Þetta sýnir, að
flokkurinn ineinar ekkert af þvi, sem hann segir.
Hér er oólitisk spákaupmennska a'ð verki. Flokkurinn ætlaöi að reyna að smeygja sér út. úr ríkisst.jórniiini og komast i stjórnarandstöðu. til
þess að auka íylgi sitt. Skýrasta dæmið um þetta
eru gerðardómslögin. Meðan þau voru í undirbúningi, lét Alþýðuflokkurinn fylgismenn sina
skýra írá |»\ i manna á meðal, að Stefán .Jóhann
mundi alls ekki fara úr ríkisstjórninni. þótt lögin yrðu gefin úl. betta var bardagaaðferð til
þess að SjálfstæðisfJokkurinn læki ekki niður
einu sinni enn í dýrtiðarmálunum, eins og jafnaðarmennirnir orðuðu það, og jafnaðarmennirnir misstu það tivkifæri, sem þeir sátu um.
En þetta sýnir spákaupmennsku stjórnarandstöðunnar i þessu alvarlegasta málefni þjóðfclagsins nú. /Etlun stjórnarandstöðunnar er að
græða á þessu framferði á óeðlilegum og hættuleguin umrólstímum við í bönd farandi kosningar. Eg hlakka til kosninganna, til þess að fá með
þeim úr því skorið. bvort það er pólitík þessarar tegundar. sem íslendingar vil.ja, - hvort það
borgar sig fyrir stjórnmnlaflokkana að segja:
Far þú bara í Bretavinnu, — þar hefur þú mest
kaup og létlasta vinnu, en birtu ekkert um skvldurnar gagnvart þjóð þinni. Heimtaðu kauphækkun. þótt það verði til þess að gera peningana
verðJausa og stefna ölJu í hrun fyrir ölJum. bað er fróðlegt að s.já, bvort það borgar sig bezt
fvrir stjórnmálamenn að haga sér eins og Stefán
Jóbann og Alþýðublaðið. að prédika 24. október og 1. nóvemher það, sem sömu aðilar ráðast með mikilli beift gegn um næstu áramót.
já. og tel.ja þá baráttu frelsisstrið gegn þrælkun
og kúgun.
Eg bef ekki inikla tyú á þvi, að islenzkir kjósendur bafi geð á ]»ví að bópast að kjörborðinu
tíl að efla aðstöðu þess fólks í landinu.
Forseti (JörB): !>á tekur til máls hv. 4. þm.
Keykv., Einar Olgcirsson, og talar af hálfu Sameiningarflokks alþýðu - Sósíalistaflokksins.
Einar Olgeirsson: Hæstv. íorsrh. endaði ræðu
sína ineð þvi að tala um þá bættu, sem stal’að
gæti af ábyrgðarleysi i st jórnmálum þeirra
landa, sem va*ru i bættu vegna stríðsins, eins og
okkar land er. Eg vil nú spyrja bæstv. forsrb.:
Hefur ábyrgðarleysið nokkurs staðar komizt eins
langt og nýlega í einni yfirlýsingu bæstv. rikisstj.. sem var á þessa leið: „Landvarnarvinnan er
ríkisstj. óviðkomandi“? Hvað er ábvrgðarleysi i
s{jórninálum. ef ekki slík ummæli? Eg ætla aöeins að minnasl á eitt atríðí í sambandi við
j etta, það er afstaðan til hervarna landsins.
Aðalblað ríkisstj.. Morgunblaðið, lýsir yfir þvi,
að „landvarnirnar séu ríkisstj. óviðkomandi“.
Er þetta nií borið fram til þess að verja það, að
fækkað sé i Bretavinnunni, en tilgangurinn með
því er að geta lækkað kaupið eða haldið þvi
verulega niðri.
begar ríkisstj. gerði bervarnarsamninginn við
Bandarikin í fyrra, þá áskildi hún sér eftirfarandi rétt í samningnum:
..Bandarikin skuldbinda sig til að haga vörnum landsins þannig, að þær veiti íbúum þess eins

mikið öryggi og frekast er unnt og að þeir verði
fyrir sem minnstum truflunum af völdum hernaðaraðgerða, og séu þær gerðar i samráði við islenzk stjórnarvöld að svo niiklu levti sem mögulegt er.“
Og enn fremur:
..Islenzka ríkisslj. leggur sérstaka áherzlu á.
iið mvgar flugvélar séu til varnar. hvar sem þörf
krefur og hægt er að koma þeim við. jafnskjótt
og ákvörðun er tekin um, að Bandaríkin takist
á heiidur varnir landsins.“
bað er auðséö, að ríkisstj. befur þá ekki álitið
landvarnirnar sér óviðkomandi. En álitur bún
þær sér óviðkoinandi nú? I’að er óbjákvæmilegt
fyrir bana að taka afstöðu til ummæla Morgunbl., sérstaklega þó vegna þeirra tilrauna, sem
bún gerir til þess að fá Bretavinnuna minnkaða.
- Bikisstj. afsakar sig með því, að atvinnuvegirnir séu í bætlu. Verklýðsfélög eins og Dagsbrún bafa þegar lýst sig reiðubúin til samninga
við rikisstj. um að tryggja nauðsynlega framleiðslu í landinu jafnbliða bervarnavinnunni. 1
fyrra settum við Sósiaiistaflokksm. fram till. um
að tryggja landbúnaðarvinnuna ine'ð þvi að veita
bænduni fjárhagslegan styrk, til þess að þeir
stæðust samkeppnina við Bretavinnuna. Enn
bjóðum við aðstoð verklýðsfélaganna, eins og
Dagsbrún nú hefui* gerl, til þess að tryggja framleiðslu nauðsynjavaranna, og það er ríkisstj..
sem hafnar þeirri samvijinú. Hún vilJ taka menn
úr Bretavinnunni, til þess að reyna að skapa atvinnuleysi, en hún vill ekki fækka i óþarfavinnunni. Bretasjoppunum. - Hvað er bún a'ð gera?
Hæstv. forsrh. minntist á striðsgróðann, hver
á að ciga bann? Eiga togarafélögin að eiga hann.
svo sem Kveldúlfur? Eg segi nei I I’jóðin sjálf á
að eignast striðsgróðann, til þess að bún geti
ráðið l’ramleiðslutivkjunuin og gert þau að sinni
samcign. í’að er það. sem við erum að berjast
um.
Hæstv. alvinrb. talaði bér af miklum þjósti
um „brunið eftir stríöið“, at vinnuleysið og
eyindina, sem þá biði fólksins. Hann var að
reyna að láta lita svo út sem þetta hrun kæmi
þvi aðeíns. að stefna bans sigraði ekki, a'ð brunið væri a'ðeins afleiðing dýrtiðar. — Nú vil ég i
fyrsta lagi taka það frain, að einmitt dýrtiðin er
stefna bæstv. ráðb., ef dæma skal bana af ávöxtunum. 83% dýrtiðaraukning á tæpum 3 árum, það
er heimsmet i dýrtíð. En sleppum því nú. Hrun
kom eftir siðasta stríð, bæði í þeim löndum, sem
verðhólgan varð ógurlegust i, eins og býzkalandi, sem og í hinum, sem tóku aftur upp gullmynt, eins og í Englandi. Hrunið stafaði ekki af
einstökum ráðstöfununi. svo sem gengisskráningu eða sliku. Orsök hrunsins var skipuíagsleysi auðvaldsþjóðfélagsins sjálfs. Atvinnuleysi
og eymd er óhjákvæmilegur fylgifiskur þjóðfélags. sem hefur gróða fyrir Kveldúlf og önnur
slik auðfélög að leiðarstjörnu, en hindrar með
öllum ráðum verkalýðinn í því að eignast fullan
afrakstur vinnu sinnar. l’eim, sem boða atvinnulevsi eftir striðið, vil ég segja þetta: Pjóðirnar.
sem nú ganga í gegnuin þjáningar strí'ðsins, er
yfir stendur, ætla sér áreiðanlega ekki að þola
það, að eftir stríðið verði atvinnulevsi og eymd
haldið áfram sem áður var. Þjóðirnar eru búnar
að fá nóg af stjórn manna, scm ekki geta annað

ISÍ

Lagafrumvörp samþykkl.
Dóinnefnd i kaupgjalds- <>g vcrðlagsmáluni.

cn fært cymd, atvinnulcysi og kugun yfir þær.
— Föðurlandsástin hjá Thorsurunum ! — já, ég
efast ckki um að þcir clski föðurlandið og þjóðina, — cn það cr þá i bezta falli eins og rciðmaður clskar hcst, scm hann pinir áfram mcð
sporunuin til að bcra sig að markinu. brælaíögin, scm við hcr ræðum, sýna það bczt, hvað
það cr, scm þcir clska, þcssir hcrrar,
allur fcrill stj. frá 1939 sannar það,
það eru pcningarnir, gróðinn t. d. hjá Kvcldúlfi. I>að hcfur vcrið cina markmiðið, scm þcssir hcrrar hafa stefnt
að, og þar hefur líka Jjjóðin vcrið pínd svo um
munar. Eimskipafclög þau, scm cinn af bræðrum hæstv. ráðh. er form. i, hafa þritugfaldað
auð sinn,
- en sjóinönnunum, scm aflað hafa
gróðans og allt of margir hafa fórnað lífinu þcim cr bönnuð grunnkaupshækkun og reynt að
hrennimerkja áhadtuþóknun þcirra mcð orðinu
„hræÖslupcningar“, scm buið cr til af helzta
sanistarfsinanni þessa liæstv. ráðh. Hvcrjir cru
þá „föðurlandslcysingjar“. cf ekki fyrst og
frcmst þcssir tilbiðjendur gróðans, scm alltaf
hafa vcrið rciðubúnir að scmja við crlenda auðmenn á kostnað þjóðarinnar, allt frá Gismondísamningnum alræmda og til brczku samninganna í sumar?
Eg held, að Jcnscnssynir ættu að tala scm
minnst um föðurland. bcirra cr bvorki ísland né
cinu sinni Danmörk, þcirra föðurland er bara
gróðinn.
Og svo kom hæstv. atvmrh. að Einnagaldrinum, — ósköp held cg, að hann sakni hans -•-.
að nú skuli vcra hlegið að honum fyrir sömu
ummælin, scm menn hcldu, að hann meinti fyrir tvcimur árum. Hann cr auðsjáanlcga jafnhrifinn cnn af vcrklýðsböðlinum Mannerheim scm
fvrir 2 árum. Ilann hcfur auðsjáanlcga ckki
minnkað ást sina á honum, cftir að hann tók
upp baráttuna mcð Hitlcr, máskc aukið bana.
Sækjast sér um likir. I>að cr ekki vcrið að fara
i fclur með aðdáunina á fasismanum hjá þessum forsprakka milljónamæringanna á fslandi.
Staðfcstir J)ctta allt þau uinmæli mín. sem cg
áðan hafði.
I>að cr blekking hjá stjórnarfl., að þcir gcti
ráðið við dýrtíðina að fullu. Ég skal athuga
stuttlcga höfuðþætti dýrtíðarinnar. Við gctum
hindrað hraskið. — En það hefur ríkisstj. cinmitt ekki gert. Hún hcfur þvert á móti fcngið
hröskurunum tugi millj. kr. til J>css að braska
incð og skapa þannig verðbólguna. Við gctum
ckki hiudrað vcrðhækkun crlcndu varanna. I>að cr hægt að gcfa mcð þcim um thna, — cn
það cr þá bcinlínis vcrið að taka úr vasa cins —
alþjóðar - og láta i vasa annars — stórútflytjcndanna - , og til lengdar cr það, cf verðhækkun
vcrður mikil. —- I>að cr hægt að rcyna að binda
kaupgjaldshækkun, cf incnn vilja vclta aflciðingum dýi’tiðarinnar yfir á vcrkalýðinn. En það cr
|>á gcrt til þcss cins að kúga verkalýðinn. cn
ckki til hins, að hindra dýrtíðina, því að kaupgjald gctur vel hækkað án þess að dýrtíð vaxi.
T. d. hcfur kaupgjaldið í Bandaríkjunum, frá
þvi á síðasta ári. hækkað um 25%, cn dýrtíðin
aðcins vaxið um 6%. — I>að, sem stjórnarfl. hcr
hafa verið að tala um dýrtiðina scm átyllu til
gerðardómsl., er þá fyrst og frenist blckking, átylla til þcss að dylja incð kaupkúgunina. Þessi
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bræsni stjórnarfl. vcrður bcrust, cf atbugaðar
tru gcrðir þcirra. Hvcrjir cru það, scm gcra öngJ'vcitið mcst? Hvcrjir cru að gcra pcningana
verðlausa? Hvcrjir liafa fellt krónuna siðan 1939
svo hrottalcga, að dýrtíðin hcfur vaxið um 83% ?
llvcrjir hirða cignir ckknanna og munaðarlcys♦
ingjanna? Dað cru ekki kommúnistarnir. -- það
cru þcir. scm hafa látið dýrtíðina vaxa um 83G .
þcir, scm knúðu fram gcngislækkunina 1939.
I>að cru þcir. scm hcldu krónunni jafnlágri,
þegar rcynt var þó að lækka slcrlingspundið
cftir hcrnámið. Og hvcrjir cru Jictta? StjórnarJ'lokkarnir. Hvcrjir hafa grivtt á þcssu? Togaracigendur mcð Kvcldúlf i broddi fylkingar.
I>að kann nú að virðast spaugilcgt, scm fulltiúi Bændafl. sagði hcr áðan: að það væri
stcfnuskrá hans. scm væri framkvæmd. þcgar
mikið hvgi viö,
vn Jivtta cr nú ciginlcga alvcg
satt. sbr. gcngislækkunina 1939 og Jn’ivlalögin
nú. bcgar brviðfylkingin alríemda gvkk til kosninga, ])á þorði Sjálfstfl. vkki að scgja ncitt uin
gcngislækkun vcgna kjóscnda sinna, - - cn
Bændafl. i brciðfylkingunni gat cngu tapað hjá
sínum kjóscndum nicð því að scgja, hvað fyrir
honum vekti. l>css vcgna gcrði hann það. Xú cr
stcfnuskrá þcirra framkvæmd fyrst af Alþfl. og
nú siðast Ölafi Thors og svo auðvitað af Bændafl. En kjóscndurnir. sem kusu 39 þm. vinstri
flokkanna á þing, á inóti brciðfylkingunni. eru
scm vænta má, illa sviknir.
Baráttan. scm
stcndur um ]>ctta frv., cr cinn mikilvægasti
þátturinn í stcltar- og valdabaráttu, scm hcr hcfur vcrið háð. Annars vcgar standa striðsgróðamcnn, stórútflytjcndurnir. cins og togaracigcndur, scm grætl hafa nú vfir 100 millj. kr. á stríðínu, — mcnn. scni hafa þrítugfaldað auðmagn
það, scm J)eir hafa lagt i hlutafclög sín, mcðan
islcnzka sjómannastcttin hcfur bcðið þyngra afhroð vcgna stríðsins cn nokkru sinni fyrr. Hins
vcgar standa allar vinnandi stéttir þcssa lands,
\crkamcnn og launastcttir. bændur og smáalvinnurckcndur kaupstaðanna. Allar þcssar stéttir cru gerðar að ófrjálsum .þcgnum stríðsgróðaauðvaldsins,
að féþúfu þcss - --, cf þcssi 1. fá
að standa áfram. I>css vcgna cr það mál málanna, að þær sameinist nú, sameinist gcgn niilljónamæringasléttinni og hirðmönnum hennar.
Forséti (JörB): I>á cr þessari útvarpsumræðu
lokið, cn mcð því að allfátt er nú þingmanna í
deiklinni, vcrður atkvgr. frcstað til mvsta fundar.

A 18. fundi i Nd., 12. inarz. var fram haldið 1.
umr. um frv.
ATKVGB.
Kökstudda dagskráiii frá þm. Scyðf. (HG) fclld
incð 19:6 atkv.. að viðhöfðu nafnakalli. og sögðu
já:
ÁÁ, EOI. Em.I. E.l. HG, fsIH.
nei: JakM. .IIv, ÓTh, PHann, PO, SEH. SltG.
StSI. Slgi-Sl. SvbH, I>Br, B.I. B.jB. EE. GP,
GG. GSv, HelgJ, JörB.
Sl\ greiddi ekki atkv.

5 þm. (BÁ. EvstJ. HV. JGM. JPálim fja rstaddir.
Frv. vísað til 2. umr. með 211 :li atkv., að viðhöl'ðu nafnakalli, og sögðu:
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HclgJ. JakM, JÍv, ÓTh, PHann, PO, SEH,
SIÍ.i) SkG, StSt, StgrSt, SvbH, PBr, BJ, BjB,
EE, GI>, GG, GSv, JörB.
nei: íslH, ÁÁ, EOI, Ein.T, FJ, HG.
5 þm. (BÁ, Eyst.I, HV, JGM, JPálm) fjarsladdir.
Frv. visað til allshn. með 18 shlj. atkv.

Á 26., 27. og 30. fundi í Nd., 25. og 30. marz,
8. april. var frv. tekið til 2. umr.
Forseli tók málið af dagskrá.
Á 31. funili í Nd., 0. apríl, var frv. enn tekiö
til 2. uinr. (A. 2, 73, n. 86 og 108).
:Frsin. meiri hl. (Bergur Jónsson): Eins og
nienn sjá af nál., hefur allshn. klofnað i þessu
ináli. Fjórir nin. vilja samþ. frv. í aðalatriðum,
en minni hl„ hv. þm. ísaf., vill láta fella frv.,
og hefur hanu skrifaÖ alllangt nál. Eg kemst
ekki hjá því að geta þess í upphafi, aö hv. þm.
ísaf. byrjar nál. sitt meÖ því aÖ kasta hnútuin aÖ
okkur samnm. sinum fyrir þaö, aÖ viÖ höfum
ekki athugaö máliÖ nógu vel. Nu veit hv. þm.
þaÖ, aÖ hann lýsti yfir þvi á 1. fundi n„ aÖ hann
væri andvígur frv„ og þegar ég spuröi hann um
þaö, hvorl hann vildi, aÖ n. athugaði frv. saman. þá vildi hann þaö ekki, enda var þaÖ til lítils,
úr því aÖ liann vildi ekki ganga inn á frv. Hv.
þm. bar fram till. uin þaÖ, aÖ máliö yrÖi sent
tij umsagnar AlþýÖusambandsins, en viÖ lituin
þannig á, aö þar sem 2 mánuðir voru liönir frá
úlgáfu bráðabirgÖal., þá hefÖi öllum aöilum gefizt tækifæri til þess aÖ láta álit satt í Ijós um
rnálið, og væri þvi ekki þörf á því aÖ senda þaÖ
sérstaklega til umsagnar Alþýðusambandsins
eöa annarra aöila. MáliÖ hefur nú ahnennt veriö
mikið rætt, og er því ekki ástæÖa til aÖ fara inu
á þaö, þar sem líka 1. umr. um þetta frv. var úl\arpað. Meiri hl. n. telur, aÖ þaÖ sé rétt stefna.
sem keinur fram í frv., aÖ reyna að draga úr
dýrliöinni meö þvi aö stöðva grunnkaupshækkanir og hafa hemil á verÖlagi nauösynjavara.
Miiini hl. n. heldur því fram í nál. sínu, aÖ það
sé gagnslaust og þýöingarlaust aÖ reyna aö halda
niöri grunnkaupi, því aÖ þaÖ hafi enga þýÖingu
fyrir dýrtiÖina. Hvernig dettur þessuiu reynda
þin. í hug aÖ halda ööru eins fram og þessu,
aö grunnkaup hafi engin áhrif á dýrtiðina, þar
sem þaÖ hefur grundvallarþýöingu fyrir dýrtíÖina. aÖ grunnkaup hvorki hækki né lækki? Eftir
þ\ i, sem þaö er hærra, eykst verðbólgan og með
lienni kapphlaupið á milli kaupgjalds og verölags i landinu. t>að er annars einkenníleg tilviljun. aö þessi hv. þm. skuli nú vera aöalandmælandi frv„ sem er samhljóöa því fr\„ er hanti
var meöflni. aö 1030. nema hvaÖ þar er lcngra
gengiö aÖ öllu leyti. í því frv., sem þessi hv. þm.
þá flutti, var lagt til, aö lögfest yrði 20% lækkun á laununi manna í landinu og þar að auki aÖ
verkföll yröu bönnuö og \ erðlagsuppbót alls
<-kki veitt nema takmarkaö. Pegar þessi löggjöt'
var borin fram og samþ., — og hv. þm. Isaf.

1 ) SK: bó aÖ ég sé ósainmála þessu frv. í inikilsveröum atriðum, þá vil ég samt, að það komist
til 2. umr., því aÖ ég hugsa mér að bera fram
brtt. við þaö, og segi því já.

stóÖ ineö hcnni —, var mikið atvinnulcysi í
landinu, og kom þetta því miklu harðar niður
heldur en nú, þar sem allir hafa vfirfljótanlega
\ innu. Nú er aðeins farið fram á aö halda
grunnkaupi í skefjum, en hins vegar er leyft aö
hækka þaÖ til samræiuingar og lagfæringar. Eg
get tekiö undir þaÖ ineð hv. minni hl. n„ að það
sé illa fariÖ, að stjórnin skyldi ekki nota sér
heiiniklarl. frá 1038 og 1041 til þess að revna að
vinna á móti dýrtíðinni, cins og Alþ. ætlaðist
til. En ég veit ekki, hvernig þessi hv. þm. hugsar sér aÖ ásaka aðra menn í stj., þar sem ráðh.
bans flokks gerði ekki neitt til þess að vinna á
móti dýrtíöinni, og hans flokkur vfirleitt hcfur
ekkert gert í þessum inálum annaö en aö tala
um i blöðuin sínuin, aö þaÖ þurfi eitthvað aö
gera. Svo þegar loks á aö fara aÖ taka ákvarðanir i þessu máli. þá dregur Alþfl. sinn ráðh. úr
st j.
Hv. þm. segir í nál. sinu, aö félmrh., Stefán
Jóh. Stefánsson, hafi framkvæmt húsaleígul. Eg
veit ekki, hvort þetta er sagt til þess að rugla
menn, eða hvort hv. þm. sér það ekki, aö það
er talsverður eölismunur á húsaleigul., sem eru
heiinildarl., þar sem fyrirskipaÖ er, aÖ þau skuli
írainkvæ'ind, og ráðh. Alþfl. var ]>ví ekkert þakkandi. þó aÖ hann léti framkvæma þau.
Hv. þm. segir í nál. sínu, aö setning þessaia
bráöahirgöal, hafi verið þingræðisbrot. Þetta
mun hann byggja á því, aö frv. um lögfestingu
kaups var fellt i Nd. á haustþinginu. En mér
finnst rétt aö henda á þaÖ i þvi sambandi, aö
andstívÖingar þess frv. báru þaö aðallega fyrir,
aÖ rétlara væri aÖ fara hina svo kölluðu frjálsu
leiö. til þess aÖ láta ekki grunnkaupiö hækka. I’eir
sögöu. aÖ þaÖ væri ekki ástæða til þcss aö óttast. aö launþegar mundu meÖ verkföllum knýja
fram grunnkaupshækkun. En um áramótin kemur þaÖ í ljós, aÖ nokkur félög gera verkföll og
sum í þeiin tilgangi aö fá verulega hækkun á
grunnkaupi sínu. bá er svo komiö, aÖ stj. er
beinlinis skyldug til þess aÖ taka tillit til þess
vilja, sein kom fram á haustþinginu um aÖ revna
aö gera einliverjar ráöstafanir til þess aÖ fullnægja þvi. sem ætlazt. var til meÖ hinni svo
kölluöu frjálsu leiÖ. Ég tel þvi, aÖ ekki sé hægt
aö telja þetla þingræÖisbrot, og hinu hefur ekki
verið haldið -fram, aÖ hér hafi veriÖ um stjórnskipunarlagahrot aö ræöa, enda kemur það ekki
til mála. Stj. veröur aÖ meta þaö í hvert sinn,
livort ákvæÖum 23. gr. stjskr. sé fullnægt eöa
ekki.
Mér fínnst ekki heldur. að þaö hefÖi verið
iétt aÖ loka augunum fyrir því, að þaÖ heföi
skapazt ranglæti meö því aö horft heföi veriö
á þaÖ aögeröarlnust. aÖ einstakir flokkar lauuþega hefðu getað knúiÖ fram grunnkaupshækkun
hjá sér, þegar allur þorri launþega sýndi þano
þegnskap aÖ hreyfa sig ekki.
Mér finnst það vera óþarfi fyrir minni hl. n.
aö vera meö sneiðar í sambandi við þetta mál,
eins og kemur fram í nál., ekki sízt meö tilliti
lil þess, aÖ Alþfl. hefur á undanförnum árum
haft ráðh. í ríkisstj. Hv. þin. talar um, að það s0
árangur af stefnuleysi stj. i þessum málum, hvaö
vísitalan sé nú orðin há, og segir hann, að dýr(íð hafi hér vaxið örar en í nokkru öðru landi,
svo seni í Bretlandi, Bandarikjunum og Pýzka-

135

Lagafrumvörp samþykkt.

186

Dómnefnd i kaupgjahis- og verðlngsinálum.

landi. Það kann vel að vera, að þetta sé rétt, en
mér þætti fróðlegt a'ð heyra, hvernig hv. þm.
hefur fengi'ð vitneskju um það, hver dýrtíðin er
i I>ýzkalandi og hverjar þær ráðstafanir eru,
sem hv. þm. vill taka eftir nazistunum til þess
að halda dýrtíðinni niðri hér á landi. Meiri hl. »i.
ætlaði ekki við þessa umr. að bera fram neina
brtt. við þetta frv., en það kann vel að vera, að
hrtt. komi fram frá meiri hl. við 3. umr. málsins. Hins vegar liggja fyrir brtt. frá hv. 5. þm.
Hevkv., og væri æskilegt, að hv. þm. vildi taka
brtt. sinar aftur til 3. umr. Ég verð að segja það
fyrir hönd meiri hl. n., að við getuin ekki greitt
þcssum brtt. atkv., ekki sízL vegna þess, að
þarna er það gert að skilyrði fyrir úrskurði
frá hendi gerðardómsins, að ágreiningur milli
vinnuseljanda og vinnukaupanda skuli lagður
undir úrskurð gerðardómsins.
Eg skil ekki, hvaða hót er að því að taka þessi
ákvívði út úr meginefni frv.
Annars er einkennilegt að taka svo til orða, að
frv. skuli gilda á meðan ófriðurinn geisar í
Norðurálfu, því að í frv. er gert ráð fyriv því, að
1. gildi ekki nema til ársloka 1942.
Frsm. minni hl. (Finnur Jónsson): I>að hefur
viljað svo til, að meiri hl. allshn. hefur valið
sér sem frsm. í þessu máli hv. þm. Barð., seni
er einn greindasti og skeleggasti lögfræðingur
þessa lands. Ég geri þess vegna ráð fyrir þvi, að
ýmsir, sem hlustuðu á ræðu hans, hafi orðið
nokkuð hissa á því, hve lélegur málflutningur
hv. þm, var fyrir þessu máli, en fyrir nritt leyti
er ég ekkcrt hissa á því, þó að varnirnar fyrir
þcssu frv. yrðu mjög lélegar, þegar tillit er tekið til allrar sögu máisins og til frv. sjálís. Eg
hef í nál. rakið þessa sögu allýtarlega, og byrjaði ég að lýsa meðferð málsins á fundi allshn.
Eg hef í nál. ekki vikið einu eða neinu að meðnm. mínum, sem ástæða er fyrir þá að þykkjast
yíir. heldur einungis sagt frá því, hvernig fór
með afgrciðslu inálsins á nefndarfundi. l>að er
alkunnugt, að þetta mál snertir hvern einasta
launþega og atvinnurekanda í landinu inikið, og
þess vegna var það lágmarkskrafa min, að fyrir
n. lægi umsögn frá Vinnuveitendafélagi ísiands
og frá Alþýðusambandinu. I’að mun væntanlega
fáheyrt, að þingnefnd neiti að leita sér upplýsinga hjá aðiluin þeim, sem frv. snerta mest. I>að
er alkunnugt t. d., að sjútvn. sendir þau mál,
sem hún hcfur með að gera, til Fiskifélagsins til
umsagnar, eða annarra slíkra stofnana. I>að er
og algengt, að frv., er snerta gengisbreytinga!,
eru scnd til bankanna til umsagnar o. s. frv. I>ó
að ég vilji ekki kasta steini að meðnin. niinuin
fyrir afgreiðslu þessa máls, er það einkennilegt.
að þeir skyldu ekki vilja leita sér upplýsinga um
jafnmikilsvert mál eins og þetta hjá réttum aðilum. Mér virðist þetta inuni stafa af því, að
meðnm. mínir hafi ekki verið sjálfráðír gerða
sinna í þessu efni, heldur hafi verið inn það
saniið á milli Sjálfstfl. og Framsfl., að á þessn
niáli færi ekki fram nein athugun og þingið
gerði enga breyt. á því.
Jafnvel þótt meðnm. mínir hafi engav upplýsingar viljað fá frá þeim stofnunum, er mestu
varðar þetta mál, og frsm. væri mjög fáorður um
efni frv., tel ég mér skylt að ræða það ýtarlega.

Eg tel því bezt að byrja á sögu málsins og
rekja hana, eins og tími vinnst til. Sagan er að
vísu alkunn, en þó þannig vaxin, að ekki er hægt
að ganga fram hjá henni.
A Alþ. í júní 1941 var lagt fyrir þm. uppkast
af dýrtíðarfrv. frá hæstv. viðskmrh. fyrir hönd
ríkisstj. hessi ráðh. vildi l'á þetta frv. afgr. með
snöggum hætti og slíta siðan þinginu fyrir
livítasunnu. hessu voru þm. óviðbúnir, enda málið með eindæinuin, meðal annars var gert ráð
fyrir launaskatti og fleiri tekjum til ríkissjóðs,
allt að 10—15 inillj. krónur. Hins vegar var ekki
gerð grein fyrir, hvað við þetta fé ætti að gcra,
og niðurstaðan varð sú, að þm. allra flokka
gerðu upprcisn gegn þvi að afgreiða frv. fyrir
hvítasunnu. Niðurstaðan af uppreisn þm. varð
sú, að 6 manna n. fékk málið til mcðferðar og
athugaði það yfir hvitasunnuna. Að þvi loknu afhcnti hún ríkisstj. uppkast að frv., sem viðskmrh. tók svo sum atriði upp úr í sitt eigið frv.
Frv. viðskmrh. var þó eigi eins og það, er G
manna n. hafði komið sér saman um.
Frv. þetta var síðan til umræðu á Alþ. og tók
þar miklum brcytingum frá því, er viðskmrh.
hafði lagt til. Var því hraðað svo mjög, að í Ed.
vakti það gremju, hversu stuttan tíma sú d.
hafði til að ræða það. Voru ríkisstj. með því
gefnar heimildir til að vinna gegn dýrtíðinni.
Enda þótt 1. væru í heimildarformi, þá kom þó
greinilega fram lijá þm., að þeir ætluðust til, að
þau yrðu framkvæmd eftir því sem unnt væri.
hví til sönnunar skal ég, með leyfi hæstv. forseta, lesa í 1. gr. 1. 2. mgr. I>ar segir svo: „Rikisstj. skal verja fé því, sem aflað er samkv. I.
þessum til þess að koma í veg fyrir. svo sem
unnt er, að verðlag á innlendum og crlendum
nauðsynjavörum hækki til neytenda frá því, seni
uú er, og til að stvðja þá framleiðendur, sem af
siyrjaldarástíeðum eru nevddir til að selja vöru
sína óeðlilega lágu verði, allt að utidangenginni
athugun á þeim ástæðum, sem fyrir hendi eruu.
Eins og sést á þessu, kemur vilji Alþ. mjög
greinilega fram í 2. mgr. 1. gr. 1. þessara, þvi að
þar er beinlínis fyrirskipað að verja fé því, er
aflað er með 1., til þess að halda niðri dýrtíðinni. bess vegna er það algerlega rangt hjá hv.
frsin., þm. Barð., sem hann sagði um þetta atriði. Bikisstj. var ekki í sjálfsvald sett, hvaða
tekjur hún notaði til að framkvæma þessi 1.
Hún hafði heimild til að innheimta útflutningsgjöld af útfluttum vörum, er seldar voru
með stríðsgróða, 10% viðauka á tekju- og eignarskatt, sem nam 900 þús. kr., og auk þess 5
millj. kr. úr rikissjóði. Með þessum 1. var ríkisstj. gefin heimild til þess að ákveða farmgjöld
af vöruni með íslenzkum skipum og' leiguskipum,
sömuleiðis heimild til þess að fella niður tolla
af ýmsum nauðsynjavörum, lækka tolla af öðrum vörum, svo sem sykri, um helming, hækka
tolla af áfengi og tóbaki um 50% o. fl., en ekkert af þessu gerði ríkisstj., allar þessar heimildir
lét hún undir höfuð Jeggjast að framkvæma, og
þó fannst hæstv. viðskmrh. heimildirnar ekki
nógu víðtækar og þótti skorta á, að tekið var
undan úr till. hans ákvæði uin að leggja á 10%;
launaskatt. (Viðskmrh.: Ég er hræddur um, að
hv. þm. fari hér með rangt mál, þvi að aldrei
var talað urn neinn launaskatt.) Eins og hæstv.
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viðskmrh. man, var rætt uni launaskatt, en það
má vera, að hann hafi i till. sinni breytt því i
tekjuskatt. en hinu getur hann ekki neitað, aö
þessi skattur var núðaður við, a'ö þvngt yrði
sem mest á iniðlungs- og lágtekjum. Enda er
þoltn einmitt alveg í samrænii vi<$ skoðanii
hæstv. viðskmrh. i dýrtíðarmálunum. Honuni
Itai’a ætíð vaxiö í augum peningar þeir, sem sjóinenn og verkamenn hafa unniÖ sér inn frá því
aö striðið hófst. Hann hefur sett sér þaö mark
aö ná þessum tekjum í rikissjóð <>g koma i veg
fyrir, aö stríösgróðinn lendi meðal almennings.
Nú var svo meö þcssa löggjöf, aÖ hún var staÖfest 9. júlí, en svo leið til hausts, og ríkisstj.
geröi ekkert af þvi, sem henni var faliö, annað
en aö innheimta 10% viðauka á tekju- og eignarskatt, álagöan áriö 1941. Allar aðrar ráöstafanir
lét ríkisstj. undir höfuð leggjast að framkvam'ia,
og á þessum tima hækkar dýrtíðarvísitalan úr
157 stigum, sem hún var 1. júlí, og upp í 183
um áramót. Ég bendi á þetta. af því að það virðist vcra álit hæstv. viðskmrh. og sýnist staðfest
meö þessum h, sem eru til umr. hér nú, að það
sé sérstaklega vegna grunnkaupshækkunar sem
vísitalan hafi hækkað.
Eg sagði ekki í uál. núnu, aö grunnkaupshækkanir gætu ekki haft áhrif á vísitöluna, en ég
sagði, að vísitalan hefði hækkað án þess að
grunnkaupshækkun kæmi þar til greina. Viija
þeir hæstv. viðskmrh. <>g hv. frsm. meiri hl.
benda mér á einhverja grunnkaupshækkun frá 1.
júli til áramóta? (BJ: Var það ekki um áramótin, sem samningar runnu út?j Jú, sainningar
runnu út um áramótin, en ég er aö reyna aÖ
koma hv. þm. BarÖ. í skilning um þaö, aö visitalan hafi ekki hækkaÖ til áramótanna af völdum
grunnkaupshækkunar, sem þá hafði heldur engin
orðið. (BJ: Hún hcfur staðið í stað síÖan á nýári.i baö er rétt, en inn á þaö atriði kem ég
seinna.
Aframhald þessa máls er svo þaö, aÖ Alþ.
kemur saman i okt. síðastliðnum til þess að ráða
fram úr þessum niálum, sem ríkisst jórnin tók
viö af Alþ. og ætlaði aö framkvæma, til þess aö
halda niðri dýrtíðinni í landinu, sem hún geröi
svo ekki, er til kastanna kom. Hæstv. viðskmrh.
leggur þá fyrir Aiþ. till., sem voru á þá leið m.
a.. aö grunnkaup hækkaöi ekki og dýrtíðaruppbót heldur ekki. þótt dýrtiðin hækkaði, lögfesl
yröi verö á mjólk og ýmsum innlendum afurðuin, húsaleiga yrði Iögbundin áfram og ráðherra
fengi vald til aö ákveða hámarksverð á vörur, en
það vaht hefur hann í rauninni haft síðan 1939.
Samfara þessu hafði hæstv. viöskmrh. drepið á
aðra möguleika sem ráðstafanir gegn dýrtíðinni,
cem ekkí komu fram á Alþ., svo sem gengishækkun og framlag úr rikissjóði í dýrtiðarsjóð. Niðurstaöan af þessu varð sii, að rikisstjórnin sagði
af sér. Tilraun var gerð í þá átt að mynda nýja
stjórn, en svo fór þó, að rikisstjórnin tók aftur
við völdum og IofaÖí að framkvæma dýrtíðarL,
enda þótt ráðh. Erainsfl. teldu þau ófullkomin.
Bíkisstj. hefur þannig tekið tvisvar við 1. frá
Al|>. og tvisvar hefur hún brugðizt skyldu sinni.
Eg veit ekki, hvaö sagt yrði um óbreytta borgara
í þjóðfélaginu, ef þeir brygðust skyldu sinni
svona. Ejarri fór þó þvi, að rikisstj. áliti, að
ekki væri hægt aÖ gera eitthvaö eftir þessum 1.

Sérstaklega voru tveir hæstv. ráðh., sem töldu
mikið hægt aÖ gera meÖ þciin. Það voru þeir
hæstv. viöskmrh. og hæstv. atvmrh. Hæstv. viÖskmrh. taldi þó þaö skorta á, að eig’i væri nóg
þrengt aö sjómönnum og verkamönnum. Vm
þessi 1. sagði tuestv. viðskmrh. i júní s. 1. á þessa
leiö, með leyfi hæstv. forscta: „Allar þessar ráðstafanir miÖa aö þvi aÖ gera erfiðleikana minni
síðar og tíl þess að halda uppi verðgildi peninganna. bessar ráðstafanir ættu að koma í staðinn fyrir gengishækkun. Ég vil sérstaklega taka
þaö' fram, aö ég tel fulla þörf á þvi að nota
allar heimildirnar, sem hér er gert ráö fyrir, aÖ
fullu?* Hæstv. atvmrh. sagði, að hækkun dýrtíðarinnar væri þjóðarógæfa, sem bæri að hindra á
alJnn hátt. Hann sagði svo, með Jeyfi hæstv. forseta:
,,I>ví fer fjarri, að rikisstj. sé áhrifalaus í
nefndum þeim, er ákveða verðlagið, því að hún
skipar formenn þeirra. — I>að cr kannske of
mikil bjartsýni að gera sér vonir um algera
stöðvun dýrtíðarinnar, auk þcss, scm marga óvænta hluti getur borið að böndum. En mikið
má ef vill.'k
bannig fórust þessum hæstv. ráðh. orð, þrátt
fyrir það stóð bann á móti þvi, að nokkuð vröi
gert til þess að bæta úr ástandinu, eins og Alþ.
|>ó hafði ætiazt til. Eg hef vitnað í þcssi ummælí
hæstv. ráðh., af þvi að reynt var að færa þá afsökun fvrir ríkisstj., að 1., sem Alþ. heföi afgr.,
hafi verið gagnslaus, en þó viðurkenndu tveir
luestv. ráðh., að vel mætti gera mikið, ef viljinn
væri nieð, eins og hæstv. atvmrh. sagði.
L. voru sem sagt iátin óframkvæmd að undanskildum 10% skattaviðaukanum á tckjuskatt og
eignarskatt. sem nam um 900 þus. kr., en ekki
var þó notaður eíns og 1. ætluðust til, þ. e. tii að
lialda niðri dýrtíðinni. I>á kom einnig fram hjá
nokkrum hv. þm. sú skoðun, að þeir ætluðust til,
aö heinúldir þessar væru notaðar. Einkum á ég
þar við hv. þm. V.-Sk., sern fórust orð á þessa
leiö á Alþ. 1941, meÖ leyfi hæstv. forseta:
„Eg tel líka heppilegast fyrir ríkisstj., að hún
hali i þessu ináli ákveðinn þingvilja til að stvðjast viö'. Ég tel einnig rétt, að rikisstj. viti
fulíkonúega af því, að hún mun fá sinn dóm
tyrir framkvæmd þessara mála. - Hún mun fá
sinn dóm frá þinginu?*
Jafnhliða þvi, sem látið var undir höfuð leggjast af ríkisstj. að gera viðbúnað vegna erfiðleika
af völdum síyrjaldarinnar, með því t. d. að fella
niður tolla af korni og sykri og verja fé úr ríkissjóði til dýrtíðarráðstafana, þá var verðlagseftirlitið vanrækt líka. — Þegar gengi krónunnar breyttist 1939, þá var ásetningur ríkisstjórnarinnar að gera allt, sem hægt var, til þess að
lialda niðri verðlagi í landinu. Og það tókst um
skeið að gera þetta, meðan verðlagseftirlitið var
nokkuð vakandi. Seinna fór þetta aftur úr böndunum. Og því miður hefur hæstv. viðsknirh.,
sem annars virðist hafa verið m.iög g'óðuin vilja
gæddur og núklum hæfileikum, alls ekki virzt
þess umkominn að halda uppi verðlagseftirlitinu, cins og gera þurfti og hæstv. Alþ. ætlaðisfc
lil.
Hv. þm. Barð. spurði mig að því, hvað það
hefði verið í verðlagsráðstöfunum í Þýzkalandi,
sem ég hcfði talið, að hefði verið heppilegt, að
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notað hefði verið hér á landi. (Forseti: Má eg
benda hv. þni. fsai'. á, að ef hann á mikið eftir
af ræðu sinni, væri kannske rétt að fresta umr.
Fundartima er nú senn tokið.i Ég er fús til þess,
en vildi aðcins ljúka einu atriði áður.
Eitt af þvi, sem I’jóðverjar hafa gerl, sem er
nokkuð merkilegt, er framkvæmd verðlagseftirlits þeirra. Og þó að ég sé mjög andvigur alli’i
þjóðfélagsstefnu nazista, sennilcga miklu andvígari henni heldur en hv. þm. Barð. og áreiðanlega miklu andvígari henni hcldur en þeir, seni
settu kúgunarl. um gcrðardóminn, þá hcfði ég
óskað þess, að Inestv. viðskmrh. hefði tekið sér
nokkuð til fvrirmyndar þær ráðstafanir, sem
I’jóðverjar gerðu til þess að halda niðri verðlaginu. (Viðskmrh.: Ég held, að þá hefði þurft
að koma eitthvað nærri kaupgjaldinu.) I’eir tóku
það ráð að hanna hærri verðlagsálagningu heldur en var fvrir stríð, að viðbættri dýrtíðarupphót. En liæstv. viðskmrh. hefur í verðlagsákvörðunum þciin, sem undir liann heyra, fylgt þeirri
reglu að jafnaði, þangað til nú allra síðasta timann. að leyfa hundraðshluta-álagningu á erlendar vörur. miðað við innkaupsverð. Og þetta hefur gert það að verkum, að verzlunarálagningin
hefur alla jafna siðan stríðið hófst verið langt
á undan kaupgjaldinu með að hækka, seni kemur til af hækkuðu innkaupsverði, nijög hækkuðum farmgjöklum og hækkuðum tolli. Til dæmis
um þetta hef ég látið athuga þetta dálítið. 'l'eknar voru átta nauðsynjavörutegundir og athuguð
hækkunin á vörunum og hækkunin á álagningunni. Og sú athugun liefur fært mér lieim sanninn um það, að dýrtíðarupphótin, sem verzianirnar hafa fengið gegnum verzlunarálagningu
þá, sem heyrði undir hæstv. viðskmrh., hefur
alla jafna verið nokkuð löngu á undan dýrtíðinni. (Viðskmrh.: kað er bara misskilningur. i
Eg hef hér fyrir framan mig verð á nokkruni
lielztu vörutegunduni, innkaupsverð á þeiin í jan.
1930 og útsöluverð: sömuleiðis innkaupsverð á
þeim í janúar 1941 og útsöluverð eftir heimilnðri álagningu. Og álagningin á þessar vörur
hafði þá hækkað á þessu tímabili um 51%. En
kaupgjald hafði þá hækkað um 42%. I‘etta er
ákaflega Ijós afleiðing af þeirri röngu stefnu.
sem hæslv. viðskmrh. hefur fvlgt um álagningu
á vörur.
Ég skal svo vcrða við tilmæluni hæstv. forseta
um að fresta ræðu minni að öðru leyti þar til
siðar. Frh.j
l'mr. frestað.
Á 32. fundi í ,\'d., 19. april, var fram haldið 2.
uinr. um frv.
Frsm. minni hl. (Finnur Jónsson) f’rh.j: Élg
hafði i gær gef'ið yfirlit um forsögu þessa máls
og framkvæmdaleysi hæstv. rikisstj. á þeim
heimildum eða lögum, sein hún hefur tvívegis
tekið við frá Alþingi. Ég hat'ði sýnt fram á það.
hvernig rikisstj hefur ekkert gert af þvi, sem
fyrir hana var lagt, þ rátt fyrir gefin loforð. Og
ég liafði sýnt fram á það, hvernig dýrtíðin hefur
liækkað úr 5 7% upp i 83% á timabilinu frá 1.
júlí til áramóta, eða um 45%, án þess að á þeint
tima hal'i koinið fram nokkrar grunnkaupshækkanir. Eg ætla, að þcssi áhending mín um hina
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geysilegu hækkun vísitölunnar ætti að uægja til
að sanna það, sem hv. frsm., þm. Barð., var þó
að finna að nál. mínu, að ég héldi fram, að
grunnkaiipshækkuii vieri ekki orsök dýrtiðarinnar.
Eg skal svo ley fa mér að rekja þetta niál dálítíð lengra. bað er hv. þm. kunnugt, hver úrslit
dýrtíðarmálin fengu hér á haustþinginu. að ríkisstj. tók á ný viö þessum hcimildark. sem aö
vísu er nokkurs konar fyrirskipun til ríkisstj. um að frainkvæmn |>að, sem til er tekið i
1. Háðherrar Kranisfl. töldu 1. ófullnægjandi, en
tóku þó við þeim, og fylgdi sú yfirlýsing, að
ivtlazt væri til, að 1. yrðu framkvæmd. En það
varð ekkcrt úr þessu loforði ríkisstj., heldur var
tekið til að halda áfram sama kapphlaupinu
milli fjögurra ráðh. í rikisstj. um að auka dýrtiöina. Landbúnaðarafurðir voru stórhækkaðar,
en ekki verðbættar, eins og Alþfl. lagði til að
g'crt væri, verðlagseftirlit var látið halda áfram
með sama sleifarlaginu. I>að var svikizt um að
gefa eftir tolla á nauðsynjavörum, eins og Alþ.
þó hafði adlazt til. Og það var látið undir höfuð
leggjast að hafa nokkurt eftirlit mcð farnigjöldum. Allt þetta kæruleysi ríkisstj., eða réítara sagt kapphlaup um að auka dýrtíðina, mun
hafa valdið því, að þau félög. sem höfðu sagt
upp samninguin um áramótin, sem að vísu voru
fá, sáu sér ekki annað fært en að fara fram á
íillverulega grunnkaupshækkun. bað var talið á
haustþingínu. að þessi félög mundu ekki hafa
ætlað sér að fara fram á verulega grunnkaupshækkun. En þegar verkamenn sáu, að ríkisstj.
gerði allt, sein hún gat, til að auka dýrtíðina í
landinu, — ekki einasta með því að svíkjast um
að frainkvæma öll fyrinnæli Alþ., heldur einnig
skrúfa upp verð á landbúnaðarafurðum úr öllu
valdi, til þess að hækka vísitöluna,
þá mun
það hafa orðið Ijóst fyrir vevkalýðsfélögunum,
að ekki vivri önnur leið fyriv þau að hæta hag
sinn en að hækka kaupið. Nú voru þetta þó ekki
neinar víðtækar kaupdeilur. I>eir, sem höfðu sagt
upp samningi, voru aðeins fjögur félög iðnaðarinanna innan Alþýðusambandsins og tvö félög
Ptan sítmhandsins. bessi félög voru Bókbindarafélagíð, EéJag járniðnaðarmanna, Hið islenzka
prcntaraíélag, Klæðskerafélagið Skjaldborg, og
utan sambandsins félög rafvirkja og skipasmiða.
1-aö.leit út fyrir, að samningar mundu takasl
brátt upp úr áramótum milli flestra þessara félaga og atvinnurekenda. t’að virtist ckki bera
r.eitt það á milli, að ekki væri hægt íyi'ir þessa
aðila að brúa það bil með samkomulagi. Vinnustöðvunin mundi þó hnfa staðið skamma stund.
J>á heldur hæstv. forsrh. hina alkunnu nýjársræðu sína og spáir þar afskiptum hins opinbera
til að koma í vcg fyrir, að grunnkaup hækki.
Samt sem áður er samningsviljinn svo mikill á
milli iðnaðarinanna og atvinnurekenda, að a. m.
k. tvö af þessum félögum gerðu sanininga. Nú
liðu nokkrir dagar af janúar. Hinn 8. jan. gefur
svo ríkisstj. út bráöabirgðal., sem hún nefnir 1.
um gerðardóm í kaupgjalds- og verðlagsmálum.
Xafnið á þessu frv. er harla einkennilega valið.
Og ég vil gera t'yrirspuvn til hins ágæta lögfræðings, sem er frsm. meiri hl, n., hvort hann veit
þess nokkur dæmi nokkurs staðar úr sögu lögfræðinnar. að gei’ðardómur hafi verið skipaöur
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á þann hátl, sem ætlazl er til að gert sé i þessu
frv. Eg het' heyrt það fullyrt af ekki ónierkuin
lögfræðingi, að í byggingu þessa frv. séu brotnar allar þær reglur, sem annars eru gerðar kröfur lil uin gerðardóm. Venjulcga mun það vera
svo, að ef tveir aðilar búast við að geta ekki
komið sér saman, þá tilncfna þeir jafnmarga
menn bvor í gerðardóminn. Og ef þessir útnefndu aðilar koma sér ekki saman, þá er einhver óvilhöll stofnun, sem útnefnir oddamann,
el' þá ekki þessir útnefndu menn af deiluaðiluin
sjálfum útnefna oddamann. Gerðardómurinn á
svo að kynna sér allar málsástæður frá báðum
bliðuni. Það er skylda gerðardómsmanna sem
dóinara. Og að því loknu kveða þeir upp sinn
dóm. Hér virðist vanta tíll grundvallaratriði fyrir þvi að kalla þetta frv., sem hér liggur fyrir,
frv. til laga um gerðardóin, í fyrsta lagi er gert
ráð fyrir, að þessi stofniin kveði upp úrskurði,
jafnvet þótt ekki sé neinn ágrciningur fyrir
hendi. Það er gcrt ráð fyrir, að fyrir þennan
dómstól séu lagðar allar breytingar á kaupi,
kjörum og þóknunum og hlutaskiptuin, hverju
nafni sem nefnast, frá því sem gilti árið 1941.
Það er eins gert ráð fyrir, að þetta sé lagt fyrir
dóminn, þótt báðir aðilar, verkamenn og atvinnurekendur, séu sainmála um breyt. Það er
með öðrum orðum gert ráð fyrir, að þessi stofnun geti búið til ágreining milli atvinnurekenda
og verkamanna, þegar þeir eru búnir að koma
sér saman um að ráða fram úr málinu. Eg tel,
að jietta muni vera svo einstakt um gerðardóm,
að ég vildi biðja þann ágæta lögfræðing, tiv.
frsm. meiri bl. n., að benda á einhver dæmi, sem
finnast mættu, annaðhvort hér á landi eða á
.Yorðurltínduin, fyrir þvi, að fyrir dómstól væri
lagt til úrskurðar — og kallað gerðardómsúrskurður
- sainkomulag, sem búið væri að gera
á milli manna uin kaup og kjtír. Mér er ekki
kunnugt, að aiinað bafi verið lagt fyrir sams
konar stofnanir á Xorðurltíndum en ágreiningur
milli manna um kaup og kjtír. En að leggja samkomulag undir dómstól, og kalla slíkt gerð, mun
vera einsdæmi og til þcss eins fallið að gera
þvert á móti því, sem gerðardómi er ætlað i
tíðrum löndum, — sem sé að búa til ágreining
i staðinn fvrir að jafna ágreining.
bá er skipuu þessa dóms. Ríkisstj. tilnefnir
alla fimm mennina í dóminn. Þar með er ekki
lylg't þeirri reglu um gerðardóm, sem ég gat um,
að aðilar, sem ekki koma sér sainan, tiltaki
jafnmarga menn í dóminn, — beldur kemur óviðkomandi stofnun og tilnefnir fimm menn í dóminn. Og i 1. er ekki ráð fyrir því gert, að þessir
fiinni menn bafi neina sérþekkingu á því, sem
þeir eru að gera, hvorki sérþekkingu á högum
verkamanna né högum atvinnurckenda. Og það,
sem út yfir tekur, er það, að þessum fimm mönnum ei' beinlínis markað starf: þeim er ekki leyft
að meta málsástæður aðila, þeim er beiniínis
bannað það. Þeini eru fvrirskipaðar reglur um,
hvernig þeir eigi að dæma, hvernig svo sem kjör
þeirra manna eru, sem þeir eiga að dæma um.
Og bvernig svo sem möguteikar atvinnurekstrarins eru til að greiða hærra kaupgjald, þá er
þeim fyrirskipað að halda sér við þá meginreglu
að láta grunnkaupið vera óbreytt, frá því sem
var á árinu 1941. Eg tel, að þegar að þessu leyti

sé þessi löggjtíf algert einsdæmi, — ekki einasta
í löggjtíf okkar hér á landi, heldur í löggjöf
allra Norðurlanda. Ég tel, að það inundi þurfa
að leita i reglugerðum þriðja rikisins hjá sjálflun Adolf Hitler til þess að finna citthvað, sem
væri sambærilegt við ákvæði þessa lagafrv. Og
þegar við liúum undir vernd þeirra tveggja
slærstu þjóða, sem telja sig vera að berjast fyrir lýðræði í heiminum, þá er það sannast að
segja dálítið einkennilegt, að þessi einna elzta
lýðrieðisþjóð hér í álfu skuli leita til Adolfs
Hitlcrs um fyrirmyndir fyrir sinni löggjöf. Ég
vildi skora á þá, sem bér eru staddir úr meiri
bl. allslm., að gera grein fyrir því, hvernig þeir
geti talið það forsvaranlegt að kalla þetta Iagafrv., sem hér liggur fyrir, þyí nafni, sem rikisstj. befur valið.
í þessari ltíggjöf er að öðru leyti gert ráð fyrir
því, að ríkisstj. gefi út skrá um nauðsyiijavörur,
scm ekki megi selja hærra verði en gert var í
árslok 1941, og skrá yfir vtírur, sem ekki inegi
leggja ineira á eu gerðist á þeim tíma. I’á er
Jiessum svoncfnda gerðardómi fyrirskipað að
ákveða breytingar á vcrðlagi innanlandsframleiðslu þeirrar, sciu á skránni er, í samræmi við
framleiðslukostnað hennar. Enn fremur er honum heimilt að ákveða breyt. á verðlagi annarra
vara, sem ríkisstj. kveður á um. Ef við tökum
nú svolitinn samanburð á rétti þeirra, sem framleiða innlendar vtírur, og rétti þeirra, sem selja
vinnu sína, þá er þar harla mikið gert upp á
milli. Grunnkaup skal að jafnaði standa óbrevtt,
livort sem það er svo hátt, að þeir, sem taka
kaupið, geta Iifað af því eða ekki. Gerðardómnum er fyrirskipað að láta grunnkaupið standa óbreytt. En þeir, scm framleiða innlendar vörur,
bvort heklur eru iðnaðarvörur eða landbúnaðarvtírur, njóta alls annars réttar. Gerðardómnum
er beinlínis fyrirskipað að breyta vöruverðinu
á þessuni vörum eftir því, livað það kostar að
afla þeirra. Eg g'et vel fellt mig við þessa reglu
gagnvart þeim, sem framleiða innlendar vörur.
En livers vegna inega þeir, sem selja vinnuafl
sitt, ekki njóta sömu kjara hjá þessari dæmalausu stofnun? Það er vegna þess, að þeir, sem
að þessu frv. stauda, forvigismenn Sjálfstfl anuars vegar, hafa hag af því, að kaupgjaldinu sé
batdið niðri, og ýmsir menn úr Framsfl. sjá
ekki annað böl verra í bessu þjóðfélagi heldur
en að verkamenn í kaupstöðunum hafi við
nokkurn veginn sæmileg kjör að búa. Eftir það
samstarf, sem átt hefur sér stað milli fulltrúa
bænda og verkamanna hér á Alþ., þá cr þetta
sárgrætilegur árangur, hvað fulltrúa bænda
snertir. I’etta þrönga s.jónannið hefur orðið þess
valdandi, að fulltrúar bænda hafa látið sér það
lynda að láta stríðsgróðann renna millj. saroan
i vasa einstakra manna. Þeirra sjónarmið hefur
ekki verið viðara heldur en það, að þeir (þ. e.
Framsfl.) hafa séð ofsjónum yfir aurunum, sem
verkam. hafa fengið, en láta á sama tíma millj.
strevma óhindrað i vasa striðsgróðamannanna
Þá er í frv. þessu gert ráð fyrir, að ekki megi
hækka farmgjöld án samþykkis gerðardómsins,
og loks er í heimildinni ákveðið, að verðlag á
nauðsynjavörum megi ekkí hækka. Allmikið af
þessum heimildum var til i eldri 1., og það, að
taka þetta upp í þessi I., virðist ekki vera gert
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til annars en að sýnast. Hvers vegna er stj. að
fá sér vtarlegar hcimildir um ávamót me'ð
bráðabirgðal. til þess að gera það, sem hún
iiafði vanrækt að gera áður, en hafði þó heiiniid
til að frainkvæina? Með þessum bráðabirgðak,
sem ætlazt er tiþ að verði staðfest, er 5 mönnum gefið lirskurðarvald um það, að banna alla
breyt. á kaupi. Xú er það svo, að st.jórnin gaf
um áramót út skrá yfir vörur. sem bannað var,
ineð sérstakri auglýsingu, að hækka verð á.
betta gerðist rétt áður en bæjarstjórnarkosningarnar fóru fram úti um land, og skráin var
látin halda sér óbreytt á meðan verið var að
kjósa í kaupstöðunum, en þegar búið var að
kjósa, ])á breyttíst þessi skrá. Eg man t. d., að
mjólkin var seld á “2 aiir. Itr. á Siglul'irði fyrir
áramót, en eftir biejarstjórnnrkosn. leyfði gerðard. að hækka mjólkina upp i 82 aur. pr. IIr.
I’etta var þó ein af þeim vörulegundum, sem
búið var að banna hækkun á með sérslakri augl.
fyrir áramót. I>að er kunnugt. að Icyft var að
bækka kjöt hér i Hvík um 10 aur. kg frá þvi.
sem það var fyrir áramótin, og auk þess hafa
kjötkaupmenn fundið upp það snjallræði að
lcggja 30 aura gjald á hverja heimsendingu. Xú
vcit ég uin það, að erlendar vörur úti uin landið
hækkuðu í verði vegna þessarar auglýsingai’
stj., og' hefur hún því með þessari auglýsingu
á ýmsan hátt orðið til þess að hækka vöruverðið fyrr en annars hefði orðið, í stað þess að
lækka það. En þetta er að vísu ekki nema eðlilcgt, eins og sainbandi og stj. þeirra tveggja
flokka, sem nú fara með völdin, er háttað, því
að öðrum megin stendur stj. verzlunarvaldsins,
kaupmannavaldið, en S. í. S. hinum megin, neytendurnir eiga nú cngan fulltrúa í ríkisstj., og er
]>ví ekki að ncinu levti séð fyrir þeirra hagsniunum efia vclferð. Xú skal ég játa það viðvíkjandi vcrðlagsákvæðuin þessa frv., að ef þan
\ ;cru frnmkvæmd út i yztu a‘sar af kjarki og
(lugnaði, þá gætu þau ef til vill komið að einhvcrjum notum.
En eins og stj. hcfur framkvæint slælega þær
hcimildir, sem húii hefur liaft til þcssa til þess
að hafa hemil á verðlagi í landinu, þá er ckki
iiægt að gcra sér háar vonir um árangur, þó að
stj. fengi nýjar heimildir i þá átt, að hún mundi
nota þær á nokkurn hátt betur en liún hefur
notað hinar gömlu heimildir, sem hún áður
hafði.
Ég sé ekki, að hæstv. viðskmrli. sé liér nærstaddur, svo að hann megi hcvra mál mitt, en
cf svo skyldi vera, vildi ég bera fram þá fyrirspurn til hans, hvort nokkurn tíma hefði verið
reiknuð út eða búin til sérstök vísitaia fyrir
verzlunarkostnað. Mér skilst, að ef hafa ælti
eftirlit með verðlagi í landinu, svo að gagni
kæmi, þá þyrfti að gera sér ljóst, livað verzlunarkostn. hefði vaxið inikið. Nú hefur verzlunarkostnaður alls ekki fylgzt með kaupgjaldinu, því að kaupgjald er ekki nema nokkur liluti
af dreifingarkostnaði, allmikið af kostnaðinuin
er húsaleiga, rafmagn og fleira, sem ekkei-t
Iiefur hækkað. Það væri þess vegna engin ástæða til þess, að verðlagsvísitalan fyrir álagninguna fylgdist með kaupgjaldsvisitölunni. Ég
veit ekki, hvað gerzt hefur síðustu mánuðina,
en fram að áramótum varð ekki annað séð en
Aiþt, 1942. B. <59. löggjafarþing).

uð ekki væri farið eflir neinuin siikuni regluin.
Yerzlunum hefur verið heimiluð álagning að þ.í
er \ irðist án tillits til þess, hvað þær gætu með
þvi fengið háar tekjui', en hundraðsálagning er
vitanlega atveg óréttlát, ef það er ætlunin að
lialda niðri verðlagi í landinu. Væri lil þcss
ætlazt, þari' að fylgja þcirri regiu, sem fylgt
hcfur vcrið um launastéttirnar, að verzlanirnar
fái aukinn kostn. að tiltölu við aukna dýrtíð i
landiini. en ekki hundraðsálagningu, hvað mikið
sem vörurnar kunna að hækka i verði. Ég skýrði
i'i'á þ\i i gær, a'ð ég tiefði látið gera á þessu dáJit-Ia tilraun með i) algengar \örutegundir, og sú
lilraun liefur sýnt það, að álagningin á þessnr
\ örutegundir, i jan. 1941, miðað við júní 1939,
liefur liækkað um 51%. Á sama tíma hækkaði
kaup ekki nrina um 42Sc. M. ö. o. dýrtiðarupphót verzlana hefur á þeim tima verið 9 stigum
luei'i'i heldui' cu kaupgjaldið, þrátl fyrir það, þó
að verzlunai'kostnaðui' allur liafi ekki aukizl í
samræmi við dýrtíðina. I’ví að það veit hæstv.
viðskmrli., að er ekki, þegar tekið er tillit til
þess, að allmikill hluti verzlunarkostnaðar er
húsalciga, rafmagn og fleira, sem ekki liefur
hækkað eins mikið og knupgjaldið.
Það má vera, að þetta hafi breytzt eitthvað
síðustu mánuði, ég vildi gjarnan fá það uppiýst
iijá liæstv. viðskmrli. Sérstaklega vil ég fá hann
til þess að viðurkenna þá reglu, að lekjur þcirra
eigi aft fylgja eftir dýrtiðarvísitöhinni af þehn
ástæðum, seni ég hef drepið á.
Ég skal svo víkja nokkuð að franikvæmd þessara 1. í öðrum atriðum en ég hef þegar gert. Ég*
hef drepið á það, að ástæðan til þess, að þessi
bráðabirgðal. voru gefin út, var sú, að 6 félög
hér í Bvík hofðu sagt upp samningum. Ég hef
einnig getið þcss, að utlit var fyrir, að sum félögin mundu ná samningum, og sum voru þegar
húin að semja, en rikisvaldið hindraði það beinlínis, að samningar gætu tekizt. En þessi aðferð, að binda samninga á milli verkamanna og
atvinnurekcnda, mun ekki vcra til annars staðar, nema ef vera skvldi í riki Adolfs Hitlers,
Ég vil nú stuttlcga gera grein fyrir kjörum
þessara manna, sem hafa sérstaklega orðið fyrir
harðinu á gerðardómnum. Prentarar (vélsetjarar) liafa í grunnkaup kr. 115.20 á viku, en
aðrir setjarar og prcntarar kr. 97.05, vinnutími
þeirra cr 48 klst. á viku og sumarfri 12 dagar,
veikindafrí 12 dagar. Bókbindarar hafa kr. 93.90
á viku og sama vinnutíma og prcntarar, sumarfrí og veikindafrí hið sama. Járnsmiðir hafa
unnið upp á tímakaup, 8 st. vinnu á dag, grunnkaup kr. 1.93 á tímann, samtals 92.04 fyrir 6 daga
vinnuviku. Xú bcr þess að gæta, að ekki er hægt
að bera þetla saman við vikukaup prentara og
bókbindara, vegna þess að þeim er borgað fyrir
0 daga vinnuviku, eins þó að aukabelgidagar séu
i vikunni og þeir þá eigi frí frá störfuin. Klæðskerasveinar hafa i vikukaup kr. 90.00, 60 st.
vinnu á viku, sumarfri 8 daga og veikindafrí 12
daga. Xámstími í öllum þessurn iðngreinuin
mun vera svipaður, eða 4 ár. Klæðskerasvcinar
uáðu fljótt samningum við atvinnurekendur um
10% grunnkaupshækkun og' einnig um 51 st.
vinnuviku í stað 60 áður. Fulltrúar frá atvinnurckendum járniðnaðarins vildu fljótlega semja
við járniðnaðnrmenn, en gcrðardómurinn kom í
13
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vcg fyfir þftð. Pó fór svo að lokum, eftir að
gerðardómsl. voru sett, að járniðnaðarntcnn
gcrðu samnitlg við atvinnurekendur. I>eir fcngu
grunnkaupshtekkun, scm þeir telja sjálfir að
hafi numið tim 16%, en gerðard. breytti því í
grunnkaupshækkun, sem járniðnaðarmenn telja
að sé um 12%, þcgar tckið er tillit til þeirrar
breyt., sem gerð var, að vinnutímanum var
breytt úr tímav. i vikuv. En þcgar þeir vísu
mcnn i gerðftrdómnum fara að dæma, þá dæma
þcir af klæðskerosvcinum, scni voru lægst launaðir, þá kauphækkun, scm þeir höfðu fengið með
samningum við atvinnurckendur, og þeir lengja
viimutímann úr 51 st. upp i 54 st. á viku. — Hins
vcgar gekk gerðat'dómurinn inn á það, að láta
járniðnaðartnenn halda mestum hluta af þeirri
grunnkaupshækkun. sem þeir voru búnir nð
semja um. M. ö. o., þcir fcngu að halda samningi sínum, sem var allmiklu betri lieldur cn hjá
klæðskerasveinum. Nú fer fjarri því, að ég sé að
telja eftir þær kjarabætur, sem járniðnaðarmenn
i’engu, en ég vil með þvi, sem ég hef dregið
fram, sýna það, hve miklu misrétti gerðardótnurinn beitir í þessu tilfelli. Hann lætur járniðnaðarmenn halda samningum sínum að mestu,
en dæmir af klæðskerasveinum flestar þær
kjarabætur, sem þeir voru búnir að fá með
samningi, þótt þcir hefðu áður mun lakari kjör.
Ég vil nú spvrja hæstv. stj.: Er þetta það, sem
hún kallar að færa kjör manna í landinu til lagfæringar og santræmingar, eða er það eitthvað
annað, sem hér vakir fyrir þessum gerðard., eitthvað, sem er ekki tekið frain í 1., eins og t. d.
það, að það geti komið að því, að hið opinbera
þurfi frekar að fá járniðnaðarmenn til þess að
vinna heldur en klæðskera? Báðh. hefðu sjálfsagt komizt af með fötin, scm þeir ganga í, þó
að klæðskeraverkfallið hefði staðið eitthvað
lcngur. En togararnir, sem sumir ráðh. eiga
eitthvað í, þeir þurftu að komast út, svo að þeir
gætu haldið áfram að moka inn striðsgróðanum.
Er þetta það, sem valdið hefur hinum mismunandi sjónarmiðum gerðardómsins? Annars hafa
afskipti þessa dóms ekki orðið allmikil af kjörum annarra félaga, og sum félög eða atvinnurokendur hafa heinlinis skotið sér undan þvi að
lcggja samninga undir gerðardóminn. Mér er
t. d. kunnugt um eitt félag, sem hafði í grunnkaup 1.10 á klst., er hækkaði kaupið upp í 1.30 á
klst. frá áramótum, en þessi samningur hcfur
aldrei komið fyrir gerðardóminn. Af öðrum
framkvæmdum þessu viðvíkjandi má nefna það,
að vegamálastjóri er búinn að hækka gruunkaup
í vegavinnu í Borgarf. úr 1.10 upp í 1.30, en á
sama tíma hefur gerðardómurinn verið að burðast við að níðast á eiztu fagfélögum. þar sem
mest vinna menii. sem eru or'ðnir grónir í iðninni og vilja ekki fara í neina aðra vinnu.
Eitt dæmi vil ég nefna um afskipti gerðard ómsins.
Xýlcga hefur gerðardómurinn afnuinið með
úrskurði samning um grunnkaupshækkun félagsins Iðju á Akureyri.
*
Við iðnaðinn á Akureyri vinnur fólk, sem hefur haft sérstaklega lág launakjör undanfarin ár.
Sáttaseinjari rikisíns gekk í það um áramót, að
þetta félag og atvinnurekendur gerðu með sér
nýjan samning, með nokkuÖ auknum fríðindum.

og um hækkun á grunnkaupi, scm nam 5%.
hcssi grunnkaupshækkun, sem sáttasemjari ríkisins var búinn að beita sér fyrir, var af þcssu
fólki tekin mcð gcrðardómnum, og skyldi maður
þó ætla, að sáttasemjari ríkisins væri betur fær
um að dæma um þarfir verkafólksins og gelu
atvinnuveganna heldur cn gerðardómsmennirnir.
Nú var þarna ekki um neina almenna kaupdeilu
að ræða, síður en svo. Alls höfðu 7 félög með
5(10 meðlimum farið fram á grunnkaupshækkanir, en i Alþýðusambandinu eru um 18 þús.
meðlimir, svo að 1. eru ekki sett til þess að koma
í veg fyrir það, sem stj. hcfur kallað yfirvofandi
almennar grunnkaupshivkkanir. Lögin cru sctt
til þess að koma í vcg fyrir samninga, scm i
mörgum tilfcllum var búið að g'cra á milli atvinnurckcnda og verkamanna, og til þess að
koma i veg fyrir samkomulag' á milli þessara
aðila um leiðréttingu á kaupi og kjörum. Dað
eru þessi dæmi, sem hvergi þekkjast annars
staðar á Norðurlöndum.
Nú gefur framkvæmd 1., eins og hún hefur
verið, tilefni til að beina þeirri fvrirspurn til
rikisstjórnarinnar, hvort hún hafi látið fara
fram nokkra rannsókn á grunnkaupi verklýðsfélaganna i landinu, hvort henni sé fullkunnugt
um. að grunnkaup verkafólks í landinu sé almennt svo hátt, að ástæða sé til að banna
hækkun þess. Mér er nær að halda, að ríkissljórnin viti ekkert um Jietta, og mun halda það,
þar til aniiað kemur í Ijós. Hún hefur sett ]>essi
lög. án þess að nokkur vitneskja hafi legið fyrir
um það, hvort verkalýðurinn gæti lifaö af þvt
kaupi. sem honuin er skammtað.
Eg Iief lítillega látið alhuga þetta mál. Sú atliug'un hcfur leitt í ljós, að i 10 vcrklýðsfélögum. með um samtals 00(1 meðlimi, er grunnkaupið á klst. kr. 1.10 og lægra. Þessi félög eru
öll, ef svo mælti segja, á útkjálkum landsins.
I>ar er ekki mikil eftirspurn eftir vinnukrafti,
engin Bretavinna eða annað slíkt og þeim, sem
við þetta eiga að búa, er nauðsynlegt að flytja
burl til þeirra staða, þar sem atvinna er meiri
og betur borguð, ef þcir eiga að fá kjör sín
bætt.
Er það kannske tilgangur ríkisstjórnarinnar beinlinis að neyða fólk til þess að flytja
úr dreifbýlinu og til hinna þéttbyggðari svæða?
En ég hef haldið, að ekki væri ástæða til þess
að sjá ofsjónum yfir tekjuin þeirra manna, sem
eiga við slitrótta vinnu að búa og fá kr. 1.10 í
grunnkaup, jafnvel þótt grunnkaupið vieri 1.20
pr. klst. En þessar athuganir sýna cnn fretnur,
að 9 verklýðsfélög með 1200 meðlimi eiga við
þau kjör að búa, að grunnkaupið er kr. 1.20 og
lægra. bessi félög eru lika á útkjálkum landsins. M. ö. o. rúmlega 2000 skipulagsbundinna
verkamanna í landinu eru með kr. 1.20 í grunnkaup og þaðan af lægra.
Ef þetta fólk því á þess nokkurn kost, þá
flytur það úr dreifbýlinu og til þeirra staða.
þar sem betri kjör eru fáanleg. Bað er cin afIciðing þessarar löggjafar.
Annars er það svo, að þessi lög eru að sumu
leyti ófratnkvæmanleg eða þá þau eru ranglát.
ef hægt er a'ð framkvæma þau, og skal ég nú
finna þeini orðuni mínum stað. — T 1. er bannað
að luekka grunnkaup frá þvi, sem það var árið
1941. I»að er bannað að hækka allt kaupgjald.
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ekki einungis hjá öllu féiagsliuiidnu fólki, hcldur
og vinnig hjá öllum vinnuhjúum, vinnukonum,
vinnuniöiinum og kaupafólki. Xú vila það allir,
að mvnn ráða ekki til sín t. <1. vinnukonu nvnia
brýn þörf sv. Allir rvyna vftir nivgni að spara
viö sig allt fólkshald. Iín fáist nú vkki vinnukona
fyrir sama kaup og s.l. ár, vvröa lögin brotin á
livcrju vinasta hvimili i landinu, svm ræður til
sín vinnukonu.
Sania máli gvgnir um kaupafólk í svvit. Eg vvit, að búmiðarniálastjóri staðl’estir þa'ö mvð mvr, að liændur mundu liorga
kaupamanni t. d. 110 kr. nivira á mánuði vn i
fyrra hvldur vn að gvta vkki al'Iað hvyja banda
búpvningi sínuin. I’að vr þvi auðsvð, að þessi
lög, vf samþ. vvrða, vvrða brotin mvira vn
nokkur lög áður i þessn lanili. bau vvrða vkki
uðcins brotin i vinstökuni tilfvlluni, livldur á
hvvrju vinasta hvimili í landimi. svin |iarf að
taka t'ólk.
I’að vr alkunna. að þvssi lög vru mi þvgar
brotin í mjög stórum stíl livr i Bvykjavík. Ef
maður t. d. þarf nö láta rvisa hús, vvrður liann
að borga smiðuiiuni svo og svo niarga tíma í
eftirvinnu, scm þvir vkki vinna. Eg vvit um
opinbcrar stofniinir, svm hafa orðið að fara
svipað að.
ba'ð vr vitanlcgt, að þvir, scm urðu fyrir bar'ðinu á gcrðardómsl,, liafa yfirgvfið iðngreinar
sínar.
T. d. vru 15 járnsmíðasvvinar farnir síðan á
árnmótum. Evngu þeir þó kjör sin að mvstu bivlt
vins og þvir óskuðu vftir. Hvað þá um hinar
iðngreinarnar, sem vngar kjarabætur fvngu?
Arangur laganna er þvi sá, að alls staðar þar.
svm eftirspurn er eftir vinnukrafti, vcrða lögin
brotin, og það er hvlzt ;i þeim stöðum, þar sem
grunnkaup er þolanlegt.
Eti uin land, þar sem grunnkaupið vr lágt. cn
vngin eftirspum eftir vinnuafli, vcrða lögin til
þcss að niðast á livgst launuðu vcrkamönnunum
i landinu. Eg vcrð að segja það, að það er hart
til þvss að vita, á tímurn milljónagróða, að liafa
svo óréttláta og skammsýna ríkisstjórn, að liiin
setur lög til þcss að níðast ;i litilmagnanum.
bað rikti önnur skoðun í fyrra ;i svona lögum,
a. m. k. hjá öðrum ráðherra Sjálfstieðisflokksins.
Hiestv. atvinnumálaráðherra lcH þcss þá gctið,
að hann væri eindregið fylgjandi dýrtíðarfrumvarpinu, eins og það lá þá fyrir, og mcð leyfi
liæstv. forsvta vil ég leyfa mér að vitna hér í
|;iu unimæli hans. Ráðherrann sagði:
„Eg er cindreginn stuðningsmaður þvss, að sú
tilraun sé gcrð, sem frv. fjallar um. Ég áskil
mvr að sjálfsögðu rétt til þess að rcyna að
koma fram brcytingum og mun snúast gegn
því, el' nauðsynlcgustu lagfæringar fást ekki.
því að slík löggjöf gagnar aldrei vel, ef þeir
gallar fylgja, sem skapa henni fjandskap verulegs liluta þjóðarinnar."
Siðan þetta var sagt, eru liðnir 9 mánuðir.
Aður en liðnir voru mcira en rúmir 6 mánuðir,
var þessi sami ráðherra fús að vera með í að
setja löggjöf, svm skapaði fjandskap vvrulegs
hluta þjóðarinnar. Ég befði í nefndinni flutl
þau rök, sem ég lief hér flutt, ef ég liefði ekki
strax hvvrt á meðnm. mínum, að þeir töldu það
skyldu sína að afgreiða nuilið óbreytt. — En
þessi lög, ef samþ. verða, eru á annan bóginn

óframkvænianJeg, vn að hinu lvytinu rangiát
og bitna á þeim, er sizt mega við þvi.
Til viðbótar við framkvæmdalvysi ríkisstjórnarinnur í dýrtíðarmálunum vil ég segja það, að
benni var hvimilað að lvggja úflutningsgjald á
sjávarafurðir.
bað var á það licnt i urnræðuiiuni um lirvzku samningana, að sinábátaútvvgurinn inundi ekki þola það, vn hins vvgar
mundu togararnir þola það vel. Ég hvf dálítið
Íithugað verð á útfluttum fiski, sem scldur var
á frjálsum markaði í Englandi, eða frá júní- des. 19411 og isfisksölurnar 1941. bessi athuguu
livfur leitt í Ijós, að verðið hvfur verið allmiklu
bærra 1941 vn 1940. — í júní—des. 1940 eru flutt
út 40 000 tonn af ísuðum fiski. Sé dregið frá
söluvvrðinu 10% vegna kostnaðar og ,300 kr. á
lonn rviknaðar svni flutningsgjald, en það vr
sú tala. scm Gjaldeyris- og innflutningsnvfiid
leiknar með, þá verður verðið á fiskinum 0.83
kr. pr. kíló. Sé rciknað á sama liátt verð útflutts
fiskjar 1941, jió að flutníngsgjöldin hækkuðu
upp í kr. 400 á smálest, keinur i ljós, að mvðalvcrðið hvfur vcrið 1.20 kr. pr. kíló.
Aðgætandi er i þessu sambandi, að nokkur
liluti fiskjarins árið 1941 hvfur vvrið fluttur út
linusaður, svo að nærri mun láta, að 1940 hafi
vcr'ðið vcrið kr. 0.83 og 1941 liafi það verið 0.95
—1.00 pr. kg. — Ef ríkisstjórnin hefði því nota'ð
sér þær heimildir, sein hún hafði tii tekjuauka,
og lagt útflutningsgjald á ísfisksölurnar, má
gvra ráð fyrir, að hún hefði haft a. m. k. 10
11 milljónir króna til þvss að vinna með á móti
dýrt í ðinni.
Allt þetta hefur ríkisstjórnin látið undir höfuð
leggjast. En sé athugað allt skraf atvmrh. um, að
dýrtíðin væri þjóðarógæfa, látandi svo allar
hcimildir ónotaðar, verð ég að segja, að það vr
þjóðarógicfa að hafa svona ríkisstjórii. begar
hún svo fer að gera citthvað, ræðst hún ekki á
dýrtíðiiia, heldur á kaupgjald launastcttanna í
landinu. bá kemtir hún með lög, sem eru hvort
tveggja i senn, óframkvæmanleg og ranglát.
Eg hef því af þeim ástæðum, sem ég hef nú
hér greint, Iagt til, að þetta frv. vcrði fcllt.
Og ég held, að ef þm. l'engjust til þess fyrir
flokksofríki að atliuga málið og ef sú athugun
væri gerð óhlutdrægt, vf menn létu vera að taka
tillit til þess, sem þegar er búið að samþykkja,
heldur tækju málið upp eins og það liggur fyrir,
og eins og rcynslan hefur sýnt, að framkvæmd
þvss cr orðin á þeim mánuðum> sem brbl. Iiafa
vcrið í gildi, þá gæti ekki hjá því farið, að meiri
hl. hv. þm. kæmist að þeirri niðurstöðu, að það
ætti að fclla þetta frv.
*Viðskmrh. (Eystvinn Jónsson): Eg mun nú
vkki svara nema sumum atriðum úr þcssari
löngu ræðu hv. þm. ísaf. Enda er sannleikurinn
sá, að hún ínun meira liafa verið haldin til þess
að tefja timann lieldur en af ]iví, að hv. þm. sé
ekki ljóst, að mest af því, sem þessi hv. þm.
hcfur nú tekið fram, liefur verið tckið fram áður, ýmist af samherjum hans hér í þinginu eða
annarra flokku ínönnum. Og jafnframt hefur
flestu af þvi, — að visu ekki öllu —, sem liann
licfur nú komið fram með, verið svarað áður.
Iig ætla hér aðallega að ininnast á það af þvi,
sem liann hefur sagt nú, sem snertir það ráðu-
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neyti, scm ég veiti forstö'ðu. En áður cn ég kein
af þvi, vil ég víkja örfáum orðum að ýmsum
almennum fullyrðingum, sem þcssi hv. þm. koni
með og snerta flokk minn sérstaklega. En mcstur hlutinn af þeirn skætíngi, sem hv. þm. Isaf.
hrcytti til min í ræðu sinni, er þannig, að liann
er ekki svara vcrður.
Hv. þm. ísaf. sagði i gær, að mér hefði fuintizt það ábótavant við löggjöfina, sem gilt hefur
um dýrtíðarmálin og ráðstafanir, scni gerðar
liafa verið í þeim niálum, að þær væru ekki
nógu iltvígar í garð verkamanna og launamanna
í landinu. Eg veit ekki, hvernig þcssi hv. þni.
ætlast til, að þcssu sé svarað, hvort hann ætlast
til, að þvi sé svarað með sams konar skætingi.
En ég ætla ekki að fara í neitt slikt skæklatog
hér á hæstv. Alþ. Hitt ætla ég að minna hv. þm.
á, að hann og flokkur hans hefur gcrt sér titt
um það undanfarin ár, live mörgum áhugainálum
verkamanna og launamanna liann liafi koniið
f’ram með stuðningi Framsfl. og þá ekki síður
mínum stuðningi en annarra. Þetta hygg ég, að
hafi verið aðalinntakið i því, sem hv. þm. fsaf.
og flokksmenn lians hafa haldið fram tiingað til
um Framsfl.
Hv. þm. Isaf. minntist á það, sem hann kallaði launaskattstill. frá þinginu í fyrra. Eg greip
þá fram í fyrir honum og leiðrétti það, því að
það lágu ekki fyrir ÍÍMI neinar slíkar tilt. á
þingi um launaskatt. En ég sagði, að þessi tiv.
þm. væri svo oft húinii að segja þetta, að hann
vissi varla, livað væri rétt i þessu máli. Eg er
sannfærður um, að f) menn al' hverjum 10 eru
farnir að trúa því, að lagt hafi verið fram launaskattsfrv. hér á þingi, sem aldrci hefur sézt hér.
En það var lögð fram tilt. um að leggja sérstakan viðbótartekjuskatt, að visu með sérstökuni
hætti. á almennar tekjur landsmanna, en ekki
frekar á laun lieldur en aðrar tekjur. I'etta er
sýnishorn af þeim málflutningi. sem sumir
menn telja sómasainlegan i þessu máli. Þessi
skattstitl. álti að rétllieta ummæli liv. þm. ísaf.
uin það, að ég væri verkalýðsböðull og teldi
aldrei nógu niðangurslega gengið í garð verkamanna. Eftir þcssari tilk, sem ég gat uin, var
gert ráð fyrir þessum viðbótartckjuskatti þannig, að þó að liann liefði verið lag'ður við tekjuskattinn, sem samþ. var á þinginu, þá náði luinii
samt ekki þvi, sem flokkur lians og við franisóknarmenn lögðum á sem tekjuskatt sameigi.ilega. Þessi liv. þm. verður þvi að liafa mig afsakaðan, þó að ég taki ekki sérstaklega nærri
mér gífuryrði lians út af þessari tiJI.
Hv. þm. ísaf. talaði niikið um vanrækslu rikisstjórnarinnar í dýrtíðarmálunum. Þótt ég vilji
ekki taka undir gífuryrði lians um það efni, ]>á
get ég tekið undir niargt af þvi, sem liann sagði
um það, vegna þess að enginn maður hefur meira
gagnrýnt það skeytingarleysi. sem rikisst jórnin,
sem áður sat, sýndi í þvi niáli, þar sem, eins og
Iiv. þm. henti á, var sainþ. löggjöf í dýrtiðannálunum að niínu frumkvæði, sem ekkert verulegl
fékkst framkvæmt eftir. Ég tek því ekki til min
skæting hv. þni. Isaf. um það efni. En hann getur ekki, né flokkur hans, ákaflega djarflega talað um þessi mál. Ég gct upplýst það hér, ef menn
vila það ekki áður, að hæstv. fyrrv. félmrh.
(StJSt) átti aldrei frumkvæði að neinum að-
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gerðum i dýrtiðarmálunum og rak aldrei cftir
því, að ncitt væri gert i þcini. En liann tók
venjulega undir það með mér, þegar ég rak eftir
aðgerðum i þeiin efnum í rikisstjórninni, og
tjáði sig reiðubúinn til að fvlgja því, sem ég
lagði til. En að liv. þm. ísaf. geti staðið hér upp
og fleygt í menn skætingi út af framkvæmdateysi i dýrtíðarmálunum, finnst mér alveg' fráleitt. af því að aðstaða flokks hans er eins og
ég hef skýrt frá í þcssu ináli.
Ilv. þm. Isaf. dcildi talsvert mikið á aðgerðarteysið í dýrtiðarmálunum, og það má margt
segja um það' og kannskc fleira cn hv. ]im. drap
á. En það er citt atriði í sambandi við dýrtíðarinálin enn þá, scm ekki snertir sérstaklega mitt
ráðunevti, sem mér finnst skylt að minnast á,
það, sem hv. þm. sagði um það, að hækkanir á
verði á landhúnaðarafurðum liefðu verið framkvæmdar gcrsamlega úr hófi fram og með slikri
l'rekju, að engin dæmi og engin skynsamleg rök
væru fyrir, og að þessar framkvæmdir hcfðu
orðið til þess að gera að eng'u viðleitni manna í
dýrtíðarmálunum. Eg vil ckki hafa þau gífuryröi
um flokk hans út af þessu, cins og hann hafði
um ríkisstjórnina viðkomandi verkamönnum. En
ég get bent á, að þrátt fyrir þessa framkvæmd,
sem hann talaði um í verðlagsmálum landhúnaðarins, ]>á er ástandið þannig, að fólkið streymir jafnt og þétt frá laiidhúnaðinuni úr þessari
sælu, sem þar á að liafa verið sköpuð, og yfir i
verkamannastéttina, þar sem kúgunarl. gilda.
Þannig er ástatt í landinu. Eg hygg, að það væri
lietra fyrir þcnnaii liv. þm. að kryfja til mergjar ástæðurnar fyrir þessari þróun hetdur en að
sitja við að set.ja saman aðra eins gifuryrðarieðu eins og hann liefur flutt hér. Það er ekki
liægt að komast frain hjá þcssari cinföldu staðreynd. Og það er ekki liægt fyrir þennan hv. þm.
að sleppa með þuð að gera það í öðru orðinu að
ádeiluefni á rikisstj., að hún liafi þolað verðhækkun á landlninaðarafurðum, en segja í hinu
orðinu. að liann sé ekki að telja eftir liækkunina á verðlagi lil ba’ndanna. Það er tilgangslaust fyrir þciiniiii hv. þm. að gera slíkar tilratinir til þcss að draga úr þvi í öðru orðinu,
sem lianii segir i hinu. Og það er ekki hægt fyrir
hann að komast fram hjá Jieirri staðreynd, að afurðavcrð landbúnaðarins er svo lágt, að fótkið
slreymir frá þeirri framleiðslu og i vcrkaniannastéttina, sem, cftir orðum þessa hv. þm., hýr við
kúgunarlög.
Fm sjálf gerðardómsl., sem liér liggja fyrir,
ætla ég ckki að ræða almennt. Þau sncrta ekki
nema að litlu leyti ])á stjórnardeild, sem ég veiti
forstöðu. Hv. ])in. ísaf. kallaði þau kúgunarl. I..
eru um ],að aðallega. að haidast skuli sem inest
óbreytt grunnkaup í landinu, eins og það var
uin siðustu áramót. Eg lield, að það væri nær
l'yrir þeiinan tiv. þm„ hcldur en að setja á langa
rieðu um þetta, að útskýra fyrir liv. þm., i hverju
],að afbrot liggur að setja 1. sem þessi, þcgar
þess er g'ætl, a'ð ráðli. flokks haiis og Alþýðusainbaiul Islands \ar reiðubúið að vinna að
þessu saina, seni 1. iniða að, cn áu löggjafar.
Það er ekki nema til þess að gera sig hlægilegan að vera með þennan bægslagang og kalla
þessi 1. kúgunartög vcgna þess, að þau gangi
nærri verknniönnum. Það lætur undarlega i eyr-
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um frá þeim mönnuni, sem hafa þá aístöðu, seni
ég hef bent á.
Eg mun ekki svara fleiru af þehn ádeilum.
sem snerta framkvæmdir þær, sem gcrðar hafa
verið eftir þessum 1., eða almennt I. sjálf. En ég
mun ræða hér sérstaklega verðlagseftirlit erlendra vara, sem hv. þm. ísaf. deildi talsvert á
í ræðu sinni. Hv. þm. komst að þeirri niðurstöðu, að mér skildist, að eftirlitið með verðlagi
erlendu varanna hefði verið slælcga rekið. Og
hann sagði það beinlinis, að það hefði verið
gagnslitið, og að mér skildist gagnsminna heldur en það hefði getað verið, cf vel hefði verið á
haldið. Hann sagði, að ég mundi hafa haft góðan vilja til þess að sinna þessu ináli, sem stakk
nokkuð í stúf við vitnisburð hans um mig við’. ikjandi öðru efni, en að framkvæmdin bafi ekki
orðið eftir því. Ég verð nú að segja það, að það
er ákaflega crfitt bæði fyrir mig og eins bv. þm.
Isaf. að færa sönnur á það, hvaða gagn hafi verið að verðlagseftirlitinu með erlendum vörum.
eða að hve miklu levti bcfði getað orðið meira
gagn að þvi heldur en raun bafi á orðið, vegna
þess að hvorugur okkar veit, hvernig verðlagsástandið hefði verið bér í landinu á erlendum
vörum, ef ekki befði verið verðlagseftirlit. Hins
vegar munu allir gera sér það ljóst, að mjög
mikið gagn befur orðið að þessu verðlagseftirliti. l>að þarf ekki annað en atbuga verðlag á
varniugj þeim, sem ekki er undir verðlagseftirliti. til þess að fá bugmynd um. hvernig ástandið liefði verið, ef ekkert slikt eftirlit hefði átt
sér stað, t. d. verðlag á hlulum. sem ganga kaupmn og sölum manna á milli með margföldu verðlagi, og miður þörfum hlutum í verzlunum. sem
ekki hefur verið hámarksálagning eða hámarksverð sett á. Ég geri ráð fyrir. að hv. þm. ísaf.
i þessari gagnrýni sinni á framkvæmd verðlagseftirlitsins. sem var nokkuð alrnenn, hafi stuðzt
við almennar fullyrðingar, sem í blöðum hafa
birzt uin það. að verðlagseftirlitið bafi verið
slælega rekið. En þessav fullyrðingar hafa lítið
verið röksluddar og jafnvel sumar alls ekki. Eg
geri ráð fyrir, að bv. þm. ísaf. hafi viljað taka
undir þennan söng liér á þingi. !>að er ákaflega
erfitl að færa fraiu sannanir i þessu niáli. En
| að er hægl að draga fram likur að því, hvað
unnizt hefur. Eg ætla að minnast á eitt dæmi.
Hér í bænum starfar öflugt kaupfélag. og það
liefur þá aðstöðu i bænum, að það getur ráðið
verði á helztu nauðsvnjavörum. I’etta félag hefur nú gert upp reikninga sina fyrir s. i. ár. og
niðurstaðan er sú og liefur verið birt opinberlega. að félagið hefur hafl verzIuiiaruniseHiingu,
sem ncnmr 0% millj. kr. Hreinn ágóði félagsins
s. 1. ár er reikningslega 315 þús. kr., en ef bivtt
er við óvenjulegum afskriftum. þá hygg ég. að
hann sé uin 370 þús. kr. (GÞ: I’að ætti að greiða
stríðsgróðaskatt.)
I>að
lætur
niegingi óðann
ganga til þeirra. sem skipta við það. og hann er
sem næ'st 5%-—6% af brúttóumsetningu leiagsins. Nú er augljóst, að þetta félag á að hafa aðstöðu til að haga rekstri sinuni Iiagkvæmlega eða
bagkvæmlegar en flestir aðrir, sem reka verzlun
hér i bænuin. I>að verzlar með alla nauðsynlega
vcrzlunarvöra. Það kom greinilega fram á aðalfundi þessa félags. að þessi ágóði er ekki meiri
cn þetta vegna þess verðlagseftirlits. sem haldið

hefur vcrið uppi. ()g það er gengiö út frá þvi,
eftir upplýsingum, sem komu fram á þessum
fundi, að ef vcrðlagscftirlitinu væri haldið í því
horfi, sem nú er, þá mundi varla verða þess að
vænta, að félagið gæti borgað nokkurn tekjuafgang á yfirstandandi ári til fclagsmanna sinni,
því að það var gcngið út frá því, að það verö,
sem það má bafa á vörum, gcrði ckki betur en
að það slyppi með að bcra uppi rckstrarkostnað.
Xú skal ég ekki segja uni það til blítar, hvcrnig
þessi verzlun er rckin. En þetta er stórt fclag
og Iiefur þessa aðstöðu. En þetta sýnir það, að
et félagið er sæmilega rekið, þá hefur vcrðlagseítirlitiö í þessum vörugrcinum verið miklun
mun ábrifameira beldur en þeir vilja vcra láta,
sem skrifa í blöðin um það, og beldur en bv. þm.
Isaf. vill vera láta. Hitt er svo annað mál, að
mér er ekki kunnugt um afkomu heildvcrzlana.
hctta félag rckur smásöluverzlun. En mér Ieikur
grunur á því, að afkoma heildverzlana sé hlutfallslega betri og þar bafi ekki verið gengið
nægilcga langt i þvi að takmarka vcrðið með
eftirliti. En það mál er i athugun, miðað við afkomu þá. sem ínenn sjá, að verður bjá þeim á
árinu 1941.
I>að mætti nefna ýmis dæmi um árangurinn af
verölagseft-irlitinu, enda býst ég ekki við, að
neinn haldi frani, að það bafi ekki borið árangur,
heldur að baö bafi ekki borið nægilegan árangur. í þ\í sambandi vil ég benda á það, að samkvæmt upplýsingum, sem ég hef fengið. þá var
álagningin á vefnaðarvörur í beildsölu. áður en
farið var að skipta sér af álagningunni, 30% og
komst jafnvel upp í 09%. En þessi álagning hefur verið knúin niður i 13%. Smásöluálagning á
\■cínaöarvörur hefur ekki verið eins gifurlega
hvkkuö. af því að hún var ekki eins gífurleg
eins og heildsöluálagiiingin, en þó mikið la'kkuö. Enda vita allir, sem kaupa vefnaöarvörur, að
.þegar niiðað er viö innkaupsverð á vefnaðarvörum fyrir slrið, þá er furða, hvað útsöluverðiö hefur bækkað litið. Hins vegar, eins og innkaupsverðið er orðið á vefnaðarvöru, þá má
lækka álagninguna enn ineira, og er það i athugun.
I’á má nefna þann árangur af verölagseftirlilinu, aö hér var tekið til meðferðar verðlag á
nýjum fiski og verð á houum lækkað um 29—30
aura hvert kg, og það munar líklega a. m, k.
upp undir hálfri milljón á ári á þeim eina lið.
t’m kol er það að segja, að þau hafa alltaf verið
L’ndir nákvæmu álagningareftirliti. Og á þeirri
vörutegund niunar það hundruðurn þús. kr., sem
borið befur á miIJi verðlagsins, sem hefði verið,
og þess verðlags, sem verðlagsnefnd hefur hcimilaö. Sama er aÖ segja um olíu og vciðarfæri
o. fl. I’að er þvi ekki nein spurning um það. að
árangurinn hefur orðið gifurlegur af verðlagseítirlitinu. hvort sem bægt befði verið að komasl lengra e-ða ekki. Eg tel, að það hefði veriö
hægt að komast lengra i ýmsuni greinum lieldur
en verið hefur, og er verið að rannsaka það sérslaklcga. Og þar á ég við heldur meiri lækkun
héildsöluálagningar en gerð liefur vcrið. En ég
er þcirrar skoðunar, að þó að farið hefði verið í
öllum greinum cins langt i takmörkun álagningarinnar og bugsanlegt hcfði vcrið að gcra, þá
hefði það tiltölulega litil áhrif haft á hcíldar-
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verölagið, vegna þess að það cr svo skamint á
milli þess, sem, gert hefur verið, og þess, sem
hægt er að komast. I’eir, sem vilja skjóta sér
undan því að kryfja dýrtíðarinálin til mergjar
og standa að nokkrum róttækum ráðstöfunuin i
málinu, þeim er tamt að tala um vcrðlagseftirlit
á erlendum vörum. hað þarf vitanlega að lita
gaumgæfilega eftir því, hve álagningin á erlendu
vörurnar er inikii. En það er ekki nema einn tiltöluiega litill þáttur i verðlagseftirlitinu, því að
það. sem kaupfélög og kaupmenn taka upp í
kostnað, er ekki nema sáralítill hiuti af verði
viininnar sjálfrar, hvað þá þegar tekið er tillit
til alls, sem hefur álirif á framfærslukostnaðinn
og verðvísitöluna í lieild.
Eftirlitið með erlendu vörununi í þessu efni
liefur verið framkvæmt þannig, að jiað liefur
verið i höndum 5 manna nefndar. I’essi nefnd
liefur ekki verið skipuð af rikisstjórninni nema
f'ormaður liennar. Hinir 4 nefndarinciin eru skipaðir af Alþýðusambandi íslands, Samhandi islenzkra samvinnuféiaga, Vcrzlunarráðinu < g
Landssamhandi iðnaðarma nna. I’essi n. hefur
haft endanlegt úrskurðarvald um áiagningu og
markaðsverð. En rikisstjórnin hefur ekki haft
þar neitt vald, nema það, sem hún hefur gegnum
fonnann nefndarinnar, þannig að ]ió að viðskiptamálaráðuneytið hafi ekki verið í öiluin
greinum ánægt með gerðir n.. þá hcfur það ekki
getað hreytt þeim. Ég' vildi fá þessu breytt þannig á þinginu i vetur, að ég gæti fcngið verðlaginu hreytt. ef ég væri ekki ánægður með verðlagseftirlitið. En þcirri tiil. var komið fyrir kattarnef. I>ess vegna hefur gerðardómurinn fengið
vald yfir þessum ináluin, sumpart með I., sem
sett voru í jan. s. I. og sumpart með því, að rikisstjórnin liefur falið honum að starfa að ákvörðun verðlags samkvæmt þeim I.
Hv. ]im. ísaf. gagnrýndi mjög og gerði lítið
úr starfi verðlagsn., án þess þó að færa nokkur
rök fyrir máli sinu i raun og veru. Xú hef ég
skýrt frá ],ví, að Alþýðusamhand íslands á einn
fulltrúa i verðlagsn. Og það hefði áreiðanlcga
vei'iö mjög vel þegiö af mér og form. verðlagsn..
að sá fulltrúi hefði beitt sér skelegglega til þess
að lækka álagningu og hámarksverð vara eða liafa
áhrif á vöruverð til lækkunar. Eg segi það vcgna
þess, að í n. voru menn, sem vildu halda verðinu
uppi, svo að það liefði verið gott að fá ]>aun fulltrúa til þess að vega á móti til þess að gera aðstöðu formanns n., fulllrúa okkar í ríkisstjórninni. betri. En þessi fulltrúi Alþýðusambands íslands hcfur ekki átt frumkvæðiö að svo sem
nciuuin máluin i verðlagsn. eða hjálpað til þess
að vega upp á móti liinuin nefndarmönnunum,
sem vildu toga verðlagið upp.
Ég held, að hv. þm. ísaf. hefði verið sæmra,
áður cn hann fór að ráðast á mig ineð óbilgjarnri gagnrýni fyrir þcssi mál, sem þingið het’ur ckki látið mig hafa neitt vald í, að kvnna sér.
hvað fulltrúi Alþýðusambandsins hefur gert i
l’essum máluin, bversu vel hann hefur staðið
þar á verði, og hefur hann þó haft þar meira að
segja en ég, þar sem hann hefur atkvæðisrctt í
nefndinni, en ég hef ekki getað haft þar áhrií
nema með viðtölum við form. n., en ég skil vel,
að það muni passa betur í kramið fyrir hv. þni.
ísaf. að bcina ádcilu sinni að mér cn fulltrúa
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Alþýðusambandsins þar, og verður að virða honum það til vorkunnar, en eigi að síður eru málavextir eins og ég hcf grcint.
Hv. þm. ísaf. spurði, hvort nokkur vísitala
hefði vcrið gcrð yfir verzlunarkostnaðinn. Ég
hygg, a'ð mér sé óhætt að svara því ncitandi, og
það af þeirri almcnnu ástæðu, að hún mundi
ekki hafa vcrið að neinu gagni við verðlagscftirlitið, af því að allar kringumstæður cru svo misjafnar i hinum ýmsu vcrzlunargrcimun, að hún
hefði i raun og veru verið einskis virði. Hins
vcgar hefur verið unnið þannig, að reynt hcfur
verið. - - ekki að koma upp vísitölu —, heldur
hafði nefndin reikninga og kynnti sér beinlínis
þann raunverulega verzlunarkostnað í hvcrri
grein fyrir sig og reyndi þannig að komast að
niðurstöðu
um, hvað verzlunarkostnaðurinn
raunverulega hækkaði og reyndi að miða ákvarðanir sínar við það, svo að frcmur má scgja, að
revnt hafi verið að koma upp visitölu fvrir
hverja verzlunargrcin fvrir sig.
Að lokum vil ég lcggja áherzlu á, að erfitt cr
að sanna mcð tölum, hvað mikla þýðingu verðlagseftirlitið hefur haft, en það er alveg Ijósl.
að það hefur hafl gífurlega mikla þýðingu. Það
má deila um. hvort farið hafi verið eins langt
og hægt hefði verið að komast með þvi svo að
segja að laka allan ágóðann úr verzluninni. Hins
vcgar stendur það fast að þvi er snertir aðalnauðsynjavörurnar í Beykjavik. að KRON, scm
er langstærsti verzlunarrekandinn í þeirri grein
og hefur betri aðstöðu til að reka þá verzlun ódýrt en nokkur annar, hcfur ekki haft nema
ö- öfc ágóða af þessum verzlunarrekstri. Bendir
það eindrcgið í þá átt, að eftirlitið hefði orðiö
mjög áhrifamikið á hclztu nauðsynjar a. m. k. í
smásölu. Xú hefur gerðardómurinn þetta með
höndum, og hefur hann enn lækkað álagninguna
á helztu nauðsvnjar með þeim árangri. að margir halda fram, að sú álagning. sem levfð cr, sé
of lag. Þannig vcrður tckin hver vörut'egundin
eftir aðra og alls staðar lækkað, þar sem möguleikar eru á að koma slíkri lækkun við. Hins vegar tala menn mikið um þennan mikla verzlunargróða. Eg hef minnzt á afkomu KRON, en
vera má, að i þeiin verzlunum, sem hafa minna
þarfar vörur, þar sé mikill verzlunarágóði, en
það er ekki óeðlilegt. Þar sem umsetning er mikil og verðið fer sihækkandi, er aldrei hægt að
koma í vcg fyrir, að gróði komi á birgðirnar.
sem fyrir eru. Og þegar engin vanskil eiga sér
stað, þá er ekki undarlegt, þó að ýmsar verzlanir. sem verða minna fyrir barðinu á eftirlitinu, geti grætt talsverðar fjárhæðir. Annars vil
ég segja það, að sú tröllatrú, sem sumir mcnn
hafa á vcrðlagseftirliti, sé á misskilningi byggð.
Auðvitað verður að halda uppi sliku eftirliti
eins og mögulegt er, en hversu vcl sem það er
gert, þá verður meira og minna komizt fram h.iá
þvi, og er ómögulegt að koma í veg fvrir það.
Samt sem áður getur það gert mjög mikið gagn,
en það eina verðlagseftirlit, sem er trvggt frá
mínu sjónariniði, er, að fólkið sjálft taki verzluiiiua i sínar hendur og reki svo öflug kaupfélög, að þau geti ráðið vcrðiuu og verið óbilugt
verðlagseftirlit, og það cr það, scm fólkið getur
framkvivmt sjálft, og þarf ckki að dcila við neinn
óviðkomandj um, hvernig það vcrki. Nú ráða

205

Lagafrumvörp samþykkt.

206

Oóinnefiul i kaupgjalds- og verðlagsmálum.

kaupfclögin ckki alls staðar vcrðlaginu, og þess
vcgna vcrður að vcra vcrðlagseftirlit, þó að misbrcstir kunni að vcrða á þvi i framkvæmdinní.
og cr ástæðulaust að kippa sér upp við, þó að
rökstudd gagnrýni komi á slika starfscini, cn órökstuddar fullyrðingar vcrða aldrei að ncinu
gagni fyrir ncinn.
"Sigurður Kristjánsson: Hcrra forseti! Eg hef
borið fram brtt. við frv. þetta á þskj. 73, og er
skylt, að ég fylgi þeim úr hlaði með nokkrum
skýringarorðum. Eg vil þó ievfa mér, áður en ég
tala um brtt. sjálfar, að fara nokkrum almennum orðum um málið og tildrög þess, þvi að það
er vitað. að þessi bráðabirgðal.. sem frv. er ætlað að staðfesta, bafa valdið ákaflega miklum
deilum, svo að það er ekkert undarlegt, vegna
þess að þau koma mjög við hagsmuni fjölda
manna, og það er einnig eðlilegt vegna þess. að
þessi bráðabirgðai. eiga sér ákaflega cinkennilega eða fágæta forsögu. I>au eru sett, að því er
okkur cr sagt, vcgna dýrtiðarinnar, cn hún hefur ekki komið eins og þjófur á nóttu yfir þjóðfélagið, heldur vefið að læðast eins og þoka eða
eiturgas yfir þjóðfélagið í mörg ár. Pessi dýrtiðarvoía var búin að sýna sig meira að segja
löngu áður en striðiö skall á. og ef sögu hennar
ætti að rekja, væri hún bæði löng og að ýmsu
leyti Ijót, en ég mun fara fljótt vfir þá sögu.
Dýrtíðin í landinu byrjaði i raun og veru með
tvennu, annars vegar með þvi að innleiöa hér
innflutningshöft á útlendar vörur og hins vegar
með þvi að setja I. um afurðasölu. Hvort tveggja
varð mjög til þess að auka dýrtiðina í landinu.
Sú grcin var gerð fvrir innflutningshöftunum,
að þau ættu að vera til að lagfæra gjaldeyrisinál þjóð'arinnar. I’að var vitaö. að vcrÖmæti útíluttra vara hrökk ekki fyrir þeiin nauðsynjum.
sem við þurftum að fá frá öðrum þjóðum. og
þeir vísu feður i stj.. og þá fyrst og fremst
hæstv. viðskmrh., töidu cinasta ráðið til þess að
bjarga þessum gjaldey rismáluin að hefta innflulning á erlendum vörum. I’að er í raun og
\eru vitanlegur hlutur, að til þess að bæta hag
sinn viö aðrar þjóöir, er aðeins eitt ráð. scm
dugir. en það cr að auka framlciðsluna og útflulninginn. I>að getur dugað i bráðina að
minnka innflutninginn. cn aðeins meðan verið er
að cta upp þær hírgðir, sem fyrir eru í landinu.
hessi clixir, scm hæstv. viðskmrh. var sýknt og
heilagt að hcra að vörum þjóðarinnar í 6 ár, hcfur
aldrci getað læknað neitt i þessum sökum nema
meðan verið var að evða þeim birgðum, scm til
voru í landinu. I’eir, scm kunna skil á verzlunarjöfnuði, vita, að ckkcrt er einhliit nema að eiga
verðinæli, scm þjóðin gctur flutt út, hitt verður
aldrei neina i siuáum stil og til bráðabírgða. sem
J’jóðin gctur sparað. Út í það skal ég ekki fara
lengra, en vil með þessu sýna. að dýrtiðin. scin
hæstv. stj. þykist vcva að berjast við, cr að miklu
lcyti skuggi hcnnar sjálfrar. I’að cr ckki vanskilið mál, að vöruskortur i landinu cykur dýr(iðina, hækkar vöruvcrðið. I»að cr lögmál, scm
enginn hefur getað komizt í kringum. I’etta cr
einmitt það, scm gerzt hefur hér á landi. Nii
væri það út af fyrir sig villa að halda, að innflutningur svo að mörgum árum skipti gæti lagað viðskiptin, og bersýnilegt var. að þelta mundi

hækka verðlagið i landinu, cn þegar striðið skcllur á, þá cr þessari stcfnu haldið áfram, og það
cr mcrgurinn inálsins, og þar komum við að
höfuðsðk hæstv. stj., þcgar hún cr að bcrjast
við að kvcða niður þcnnan draug, scm hún sjálf
hcfur vakið upp, að hún bcr þá saklausu ckki
síður en þá scku.
I>að er vitað mál, að áður cn striðið brauzt út,
strax og nágrannaþjóðir okkar sáu fram á að
dró til ófriðar, byrjaði hjá þeim kapphlaup um
að flytja inn nauðsynjavörur og birgja sig scm
bczt upp. Island var eina landið, scm taldi það
nauðsynlcgasta striðsundirbuninginn að hafa
scm mcsta húsvcltu i landinu, en það var það.
sem hæstv. stj. gerði. Hæstv. viðskmrh. cr þvi
faðir og móðir dýrtiðarinnar í þcssu landi, að
svo mikiu leyti sem þetta ev mönnum sjálfrátt.
En það var ekki nóg með, að íslcndingar
hyggju sig ckki undir stríðíð cinir allra þjóða
með þvi að hugsa ekki um það að birgja sig upp.
bað var ekki látið þar við Ienda, hcldur liðu svo
mánuðir og aftur mánuðir. eftir að stríðið var
byrjað. að þcss var cnginn kostur, þrátt fyrir
eindrcgnar kröfur almcnnings, að fá þcssum innÍÍutningshöftum Iétt af.
Eg man það. að á árinu 1940 var ég á flokksfundi, þar scm hart var rætt um þcssi niál.
Stríðið var húið að standa nærfcllt ár, og þá var
hörð dcila um, hvort ætti að létta af innflutningshöftunum, cn engin Icið var að fá þvi framgcngt. Allir sáu þá. að takmörkun innflutningsins átti mjög drjúgan þátt i þcirri dýrtíð. sem
þá var farin að þjá altncnning, og allir sáu.
hvaða háski því fylgdi að hafa þjóðina birgðalausa. Eg hygg, að ég taki ckki of djúpt i árinni.
þó að ég scgi. að þetta andvaraleysi. að láta afskckkt cyland. sem lítinn siglingaflota hefur.
vera hirgðalaust, og það eftír að það var farið
að eiga drjúgar innieignir erlendis, sé algerlcga
einsdæini í veraldarsögunni, og tcl ég, að hæstv.
stj. hafi tekízt hér að setja ævarandi beimsmet.
Hún befur gerl það, sein engar sögur Iierma að
gert bafi veríð í nokkru landi, að halda þjóðinni i vöruskorti að nauösynjalausu heilt ár. eftir að út hafði brotizt styrjöld og hafnhanni lýst
á hvar sem ófriðaraðilar tclja sér hag.
Xú er það að sjálfsögðu ekki nema litill hluti
af dýrtiðinni. sem mönnum er sjálfráður. l>að ct
iðlilega mestur hluti þeirrar dýrtiðar, sem þjáir
okkur, sem er okkur óviðráðanlcgur. l’m það
þýðir ekki að deila. I>egar við komum saman á
Alþ. 194<t, voru hér strax sett 1. viðvikjandi dýrtíöinni. I>á tók ég strax fram, að ég áliti milli
Ivenns að greina, þess. sem okkur væri óviðráðanlegt. og móti því vrði að taka með þolinmæði
og reyna að búa okkur Iil varnir til að standast
það. og svo þess, sem okkur væri sjálfrátt, og
iim það víldi ég, að inenn söfnuðust saman til
að ráða þar bót á. I>á voru sett I. um að skipa
vcrðlagsuefnd til þcss að siá um, að vörur yrðu
seldar með skikkanlegu verði. l>essi 1. voru sctt
að beiðni stj., og hún mun hafa samið frv. sjálf
og fengið allshn. til að flytja það. A. m. k. var
þ\ i lýst ? fir i framsöguræðu hv. frsm. allshn.,
að frv. sé flutt fyrir stj. I>ar segir svo, að skipa
skuli 5 manna vcrðlagsn., og cr þar fram tckið,
hvernig' n. skuli skipuð. Brcgður þar svo einkcnnilcga við. að af 5 jnönnum. scm i n. eru,
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ciga scljendur að rsiða 3. Er bcrsýnilcgt. að mcð
þessu cr tilgangurinn að gscta þcss, að verðlag
sc ckki of lágt, því að það cr vitanlegt, að þcir
menn. scm sclja almcnningi vörur, hafa fvrst
og frcmst það sjónarmið, að vcrðið sc nógu hátt.
Einn nm. cr tilnefndur af iðnrckcndum, scm
hafa sina framlciðslu, scm þcir selja, cinn cr
tilucfndur af kaupmönnum, scm liafa það cingöngu að atvinnu að sclja öðrum vörur, cinn af
Samhandi íslcnzkra samvinnufélaga, scm einnig
liefur það að aðalstarfi að sclja vörur. Með þessu
cr frckar Iagður grundvöllurinn að því. að vcrðið sc frckar spcnnt upp cn haldið niðri. Eg vcit,
að bað cr geysimikill vandi að vcra i slikri íi.
scm þcssari, og þcss vcgna cr bczt að fara gætilcga í að ámæla hcnni, cn vitanlcgt er það, að
sainvizka nm. scgir þcim fyrst og frcmst að
vera trúvcrðugir þeim, scm liafa útncfnt þá, og
þcgar 3 af 5 cru útnefndir af þeim, scm hafa
hagsmuni af þvi, að vcrðið sé scin bæst, þá cr
ckki undarlcgt, þó að árangurinn hafi í lieild
orðið sá, að vcrðlag hafi ckki lækkað mikið.
J>að licfur Jíka farið svo, að n., scm starfar
undir stjórn rikisstj., hcfur ckkert skipt sér af
verðlagi á mörgum helztu nauðsynjavörum. I’að
Icið gcysilangur timi frá stofnun n., þangað til
hún skipti sér bcinlínis af vcnjulcgum nauðsynjavörum, cn það steig, cftir að n. tók til
starfa. I’að brá svo einkennilega við, að matvara, scm ailtaf hcfur vcrið seld mcð litilli
álagningu, stcig gcysilega mikið. Hcfur vcrið
sýut fram á, að undir vcrnd þcssarar n. hefur
J.að átt sér stað cnn þá, að einn matvörusckkur
cr scldur mcð 40% álagningu. Sér hvcr maður,
hvcrsu gcysileg sú hækkun cr frá því, scm var
á friðartímum. Má bcnda á ýmsa vöruflokka.
scm ráða beint dýrtiðinni, scm hefur ckki verið
rcynt að lækka. Aftur á móti cr hægt að benda
á aðra flokka, þar scm n. kleip álagninguna
mjög við ncglui* scr. Ein villan var þó mcst.
Alagningin var iniðuð við hundraðshluta. Og
þegar vömrnar margfölduðust i vcrði vegua
stríðsins, vcgna dýrari innkaupa, gcysilcga mikillar hækkunar á flutningsgjöldum og þar af
lciöandi hækkuðum tollum, þá cr bcrsýnilcgt,
að þcssi hundraðshlutaálagning var að mörgu
lcyti ákaflcga óheppilcg, svo óheppileg, að af
þvi mætti scgja margar kyndugar sögur, eða
rcttara sagt sorglcgar. Mcr cr sagt af einu fyrirtæki í bænum, scm hafði innkaup á glervöru
og hafði svo góð sambönd, að kaupmönnum datt
ckki i hug að fá slíka vöru ncma fyrir milligöngu þcssa fyrirtækis. En sá hundraðshluti, scm
I.onum var Icyft að legg.ia á, nægði ckki þcssu
fyrirtæki, af því að það keypti vöruna svo ódýrt
inn. Og svo varð inikill skortur á þcirri vöru.
Einn af kunningjuni mínum, maður i hcildsalastétt, græddi liins vcgar á 2 mánuðum um 50 þús.
á verzlun mcð þá sömu vöru, þótt hann Icgði
ckki á ncma þessi 27%. Hann kcypti fyrir 200
þús. I’cgar mcnn eru að fá innflutta vefnaðarvöru, cr mjög crfitt að fá þær tcgundir, scm
samkv. cnska samningnum cru tollaðar með
15%, auðvitað þykir gróðavænlegra að flytja inn
og sclja þá vefnaðarvöru, sem tolluð cr mcð
50%, því að álagningin má þá vcra að sama
skaiii mciri.
Mcð þvi að forscti gerir mér aðvart. að fund-

208

artimi sé þrotinn, tcl ég réttast að ncnia staðar
og fresta þvi, scm ég á ósagt. 'Frli.]
l’mr. frcstað.
Á 33. fundi í Xd., 13. apríl, var cnn fram
lialdið 2. ulnr. um frv.
Sigurður Kristjánsson frh.j : I’egar ég freslaði ræðu minni siðast, hafði ég rætt nokkuð
uppruna dýrtíðarinnar og orsakir hcnnar, sem
by.rjuðu mcð þvi, að aðfluttar vörur hækkuðu i
verði. fig sýndi fram á, að þessi hækkun hcfci
stafað af vöruskorti i landinu að verulcgu lcvti.
Eg vil cndurtaka það, að það urðu mjög mikil
átök um það i rikisstjórninni milli flokkanna.
Iivort ætti að lina á innflutningshöftunum, scm
ollu þcssari miklu vcrðhækkun. l’t af þvi, scm
liér hcfur vcrið talað um ágrcining i rikisstjórninni i þcssum inálum, gct ég ckki annað cn
borið sannlcikanum vitni, og cr mér kunnugt
nm, að ráðli. Sjálfstfl. sóttu fast, að linað væri
á iiinflutningshöftunum og þcim létt af að verulegu Icyti. En það cr Jcitt til þess að vita, að
ráðh. Alþfl. í ríkisstjórninni var sammála sjálfum dýrtiðarráðbcrranuin um, að ckki væri liægt
að létta af innfiutningshöftunum og koma
þannig í vcg fyrir vaxandi dýrtið. Annar þáttur
þessara dýrtiðannála var hin öra verðhækkun
á innlcndri framlciðslu.
A Alþ. 1041 voru samþ. lög, scm áttu að gera
stjórninni það klcift að halda dýrtiðinni niðri.
I’að voru samþ. lög, scm hcimiluðu að halda
verðlaginu niöri á öllum innfluttum vörum
og ýmiss konar iðnaðarvörum, scm unnar cru
úr innlcndum og crlcndum efnum, cn rikisstjórnin hcfur gcrt sáralítið í þcssu. I’að er
ikki bægt að kcnna Alþ. cða almcnningi u n
þetta, hcldur hcfur rikisstj. ckki liaft lag á þvi
uð halda vcrðinu niðri. Síðan er boðað til aukaþings í haust, til þess að ráða niðurlögum dýrtiðarinnar. )>að cr cinkcnnilcgt, að ríkisstj.
skvldi finnast þn þörf á því að kalla saman
þing. cftir að hún hafði fcngið jafnvíðtækar
hcímildir til aö Iicfta dýrtíðina. Kom þá í Ijós,
að hún bafði cngin önnur ráð cn að hcfta kaupgjaldið. Eg vcrð að scgja, að mér þótti merkiIcgt að hcyra, hvað fyrir minum samstarfsmönnum vakti, þegar bcir komu til þings i
haust. Mcr virtist ]>á. að allir kæinu frain mcð
kröfur um hækkun á framlciðslu og vinnuafli,
bvcr fyrir sina stétt. I’cir, scm báru bag liænda
fvrir brjósti, sögðu, að ckki fcngist nógu liátt
vcrð fyrir Iandbúnaðarvörur. l’eini, scm liugsa
um iðnstéttiriiar, fiimst stórlcga gengið á rétt
þcirra og krcfjast kauphækkunar. Þcssi hópur
manna átti svo að ráða niðurlögum dýrtíðarinnar á Alþ. I>á koin i Ijós, að inargir úr þcssum bópi álitu, að dýrtíðin stafaði af of liáu
kaupi. og ckki Jaust við, að rjkisstjórnin væri
sömu skoðunar. Xú var grcinilcga blandað samau orsök og aflciðingum. I'að lá í augum uppi,
að dýrlíðin stafaði af verðbækkun lífsnauðsynja,
cn hækkun á kaupgjaldi var afleiðing af þeirri
dýrtið. [>ví þingi lauk án þcss að gerð væri nein
lækkun á kaupi. I>á voru nokkur félög hér, scin
\ildu fá kauphækkun, og það virtist ckki vcra
svo stórvægilcgt, að ástæða væri til að stofna
til stórfenglegrar og uýstárlegrar löggjafar, scm
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var áður óþekkt bér. Eu rétt eftir að Alþ. var
biíið að láta þann vilja sinn i ljós, að það vildi
ekki gripa inn í þessi mái, réðst ríkisstjórnin
í að gefa út brbl, scm bönnuðu allar grunnkaupsbækkanir. Ég veit ekki, hve niikið var
reynt til þess að fara sanmingaleiðina, en mér
þykir ósennilegt, að þurft liefði að fá löggjafarvaldið tii að taka bér i tauinana, þar seiu um
liltölulega fáinenn félög var að ræða.
líg vil taka það fram, að þcgar aðilar deila
innan þjóðfélagsins, befur þótt sjálfsagt að
teysa dciluna með dómi óviiiiallra nianna, í
staðinn fvrir að láta bnefaréttinn ráða og þann
sterka kúga þann veika. I’egar þessi deila reis
upp inilli verkainanna og þeirra, seni fyrirtækjunum stjórna og reka, átti að útkljá deiluna á
friðsanilegan liátt að dónii nianna, seni allir aðilar gátu borið traust til, en niér virðist, að
gerðardóninuin sé ekki þaimig fyrir koniið. í
fyrsta lagi er rikisst jórnin stærsti viiinuveitandinn bér á landi og hlýtur að vera niikið riðin
i ið vinnudeilur. I’egar rikisstj. á svo að skipa
slikan dóni, getur ckki bjá þvi farið, að bann
ballist á liennar sveif. Ég hef því levt't mér að
bera fram brtt. á þskj. 7.3. Aðalkjarni liennar
er sá, að reynt sé að trvggja það, að þessi gerðardóniur sé óvilballur, svo að fólkið viti. að
liann dænii á þann bátt, seni öllum aðiluni er
fvrir beztu. I’að sé litið á niálið eingöngu eftir
réttlætistilfinningu og sanikvænit þeini gögnum,
sein fvrir iiggja, en alls ekki seni ofbeldisúrskurði annars niálsaðilans eða neitt i þá átt.
Eyrsta atriði brtt. er það, að hæstarétti skuli
íalið að ‘nefna aíla mennina í þennan gerðardóm, og þá getur hann vissulega heitið gerðardómur. Pað hefur vist oftast verð venja, þegar
máJ eru lögð i gerð, þá tilnefna málsaðilar sinn
manninn hvor. eða sina tvo mennina hvor, ef
dómurinn er finim manna dónmr, og síðan er
eitthvert hlutlaust vald fengið,til þess að skipa
oddamanninn. hetta tryggir það að vísu, að
málsaðilar eiga kost á að skýra sín mál hvor
uin sig i ýtrustu æsar áður en dómsúrskurðuv
er felldur. En sá galli er á þessu, að i raun og
'eru cr það alltaf einn maður, sem kveður upp
cLóininn. Tveir menn frá hvorum málsaðila
halda til hins ýtrasta fram kröfum siuna umhjóðenda, og þar er oftast nokkuð langt á milli.
Pað lendir þá á oddamanninum að skera úr.
hetta er þvi í raun og veru sama og dómsorð
cins manns.
En gerðardómur. sem væri byggður upj) eins
og ég hef lagt til í brtt. minurn á þskj. 73.
yrði allur tiJnefndur af óvilhöllum aðila, hæstarétti. Kunnugleiki á málinu á að vera alveg jafntryggður fvrir því, þó að í gerðardómnum séu
ekki menn. sem tilnefndir eru af málsaðilum
sjálfum. vegna þess að málin verða sjálfsagt
sótt og varin af aðilunum fyrir dómnum. Alla
þekkingu á málunum á þess vegna dómurinn
að geta öðlazt, þannig að sjónarmið heggja aðila komi skýrt fram.
Eg get nú ekki séð, og bef ekki beldur lieyrt
eitt cinnsta orð til rökstuðnings þvi, nð betm
sé, að ríkisstjórnin skipi þennan dóm lieldur en
að bann sé skipaður af slíku óhlutdrægu og
blutlausu valdi, sein er hæstiréttur. Og ég vil
þcss vcgna treysta því, að þó að ríkisstjórninni
Albt. 1942. B. (99. löggjafarþing).

bafi þótt það brotaminna að nefna þessa incnn
sjálf í dóminn, þá muni hæstv. Alþ. lita svo á.
að hin aðferðin sér réttlátari og skynsamlegri.
hví að sennilega er sú skoðun rikjandi meðal
h\. þm.. að það sé hetra, að þeir, sem dómunum
eiga að hlíta frá þessum gcrðardómi, séu sannfærðir um, að allt sé gert til þess að dómurinn
sé réttlátur, heldur en að sá. sem dóminn kveður upp, sé umboðsmaður annars aðilans. I>ar af
leiðandi vænti ég, að þessi tilh mín finni náð
fyrir augum luestv. Alþ., þó að n. sú, sem um
rnálið fjalhiði, hafi ekki enn |>á látið í Ijós, að
hún muni aðhyllast hana. Getur verið, að n. geri
það hér eítir. því að það gctur verið, að ég láti
að ósk hv. frsm. n. um að taka hrtt. aftur til
3. umr.
Annað höfuðatriði þcssara hrtt. er að laka út
úr frv. ákvæðin um verðlag og kaupgjald. Eg
get ekki séð, að það sé rökrétt hugsun, að skipa
málum í gerð, en hanna svo gerðardómnum að
úrskurða á aiinaii veg en þann, sem fyrirfrain
er fyrirskipað. Ef dómur er hafður i máli, þá
á það auðvitað að fara óskorað uudir dóminn.
l ar af leiðandi á ekkert að vera í þessari löggjöf, sem hannar hækkun kaups eða verðlags.
Eg er algerlega sannfærður um, að þessi ákvæði
geta ekki staðizt, og ég vil í því samhandi spyrja
hv. aiishn., hvort hún hafi Jeitað upplýsinga hjá
gerðardómnum um það, hvernig þessi 1. hafi
revnzt i framkvæmdinni. I»vi að það er komin
ekki svo Jítil reynsla á þau. Og það væri viðkunnanlegast a. m. k. fvrir hv. allshn., áður en
hún nuelir með eða móti frv., að hafa kynnt sér
það, hvernig þessi lagafyrirmæli hafa reynzl.
i framkvæmd, og a. ni. k. hvort. i þeim séu atriði, sem dóminum sýnist óframkvæmanleg,
eins og mér þykir mjög líklcgt, að verði
reynslan.
l>á er hér i þessuin hrtt. gert ráð fvrir þvi,
að þegar kröfur um hækkun eða breyt. á káupgjaldi eða kaupkjörum er að ræða, þá komi það
undir gerðardóminn því aðeins, að ágreiningur
sé um málið. hví að vinnuveitenduv og vinnuþiggjendur geta orðið sammála um kauphækkun,
sem ríkið mundi þó líta svo á, að yrði þess
valdandi, að verðlag luekkaði eilthvað. En þetta
er svo sjaldgæft og i svo smáum stil, að ég sé
ekki ástæðu til, að löggjafinn fari að gera sérslaklega ráð fvrir slíku. llitt er venjan, að ágreiningur sé í slikum tilfellum, ef menn vilja
fá. hækkað kaup sitt. Og eftir minni brtt. eiga
breyt. á kaupgjaldi því aðeins að koma til úrskurðar gerðardóms, að ágreiningur sé um. Hins
vegar lel ég sjálfsagt að hinda sig við það, að
þessi dómstóll fari ekki að ákveða kaup, nema
ágreiningur sé um það milli þeirra, sem eiga
að taka það, og þeírra. sem eiga að gjalda það.
Af þessum hrtt., sem ég hef getið um, leiðir,
að út úr 1. eigi að taka bannið við kauphiekkun
og verðhækkun, en leggja þau atriði undir úrskurð gerðardómsins. Einnig, að það verði að
semja skrá um þær \ örutcgundir, sem þvkja
hafa þá þýðingu fvrir dýrtíðina i landinu, að
veruiegu máli skipti, og að ríkissljórnin gcli
skotið þ\i undir þennan gerðardóm, hvaða vei'ð
skuli á þessum vörum vera.
Hv. þin. hafa sjáifsagt tekið eftir því, að ég
hef skipt þessu niður þannig, að sumt af ákvæð14
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uin brtt. cru ákvæöi aðeins um stundarsakir. Og
hv. t'rsin. allshn. spurðist fyrir um það, hvaða
þýðingu þetta hefði. Ég held, að það sé bersýnilegt, að það, sem meint er með þcssu, er það,
að fyrri hluti 1. eigi eftir ininni brtt. að vera
eins og hver önnur venjuleg I., sem standa
þangað til hæstv. Alþ. þóknast að brevta þeim.
en hitt, sem eru ákvieði um stundarsakir og eingöngu bundin við striðið. cigi einungis að
standa meðan stríöiö slendur og ekki Iengur.
í»að er ekki ástæða til að ætla, að það þurfi
að grípa svona harkalega inn i með verðlag á
vörum, nema meðan verðlag er óeðlilegt og
vöruskorlur er i landinu o. s. frv. I>ar af le’ðandi eiga þessi ákvæði i síðari hluta brtt. minnar heima í bráðabirgðah Ilitt, fyrri hlutinn, er
fyrirkoinulag. sem löggjafinn á hverjuin tima
á að skipa fyrir um, <>g á að hlíta sömu reglum og önnur I. þangað tii löggjafanum þykir ástæða til að hreyta bví.
í raun og veru felst ekki annað i þessum brtt.,
þótt þær séu í mörgum liðum. heldur en þetta
tvennt: að gerðardómurinn sé skipaður allur af
bæstarétti, og í öðru lagi, að ekkert bann skuli
vera í I. við liækkun kaups og verðlags. Svo er
hitt meira formsbreyt., hvað ætlazt er til, að sé
venjuleg löggjöf og hvað ákvæði um stundarsakir.
Xú þykist ég vita, að þeir, sem eru á móti
því. að nokkur I. séu sett um þetta efni, muni
vera á móti þessum brtl., }>. e. a. s. móti öllii
öðru. en því. að löggjöfin um gerðardóminn
verði. afnumin. En hitt hefði ég haldið, að
menn. seni vildu stuðla að þ\ í. að löggjöf um
kaupgjaldsmnl og verðlagsmál verði sem vægust
og siðsamlegust á allan liátl, verði heldur með
samþykkl þessara til!.. sem ég ber hér fram.
líeldur en samþ. frv. í því formi*. sem það er.
Dað mætti náttúrlega fara um það mörgum
orðum, hvort þessi löggjöf er líkleg til þess að
ná tilgangi sínum. I’að er alveg vísl, að ef sá
háltur verður hafður á um verðlag, sem hingað
til hefur verið, að það er eingöngu miðað við
álagningu i próscnlum, þá verður sít’ellt ólag á
verðlaginu. Eg gat um það i fvrri hluta ræðu
minnar fyrir nokkrum dögum, að menn hefðti
gert ýmislegt lil þess af ásettu ráði, að vörur
yrðu. sem dýrastar i innkaupi. Detta sýnir, þó
að um einstök dæmi sé að ræða, að með þ\ í að
ákveða álagninguna aðeins eftir prósent-tölu
miðað við innkaupsverð, þá er þar með sköpt:ð hvöt hjá seljendum til að gera sem óhagstæöust kaup á vörum fvrir almenning. Og slikt
er hægt að gera, þegar vöruskortur er í landinu
og svo að segja ailt er seljanlegt.
Etn kaupgjaldið er alveg óhætt að segja það.
að alveg eins og eftirspurnin eftir vörum skapar
að mjög verulegu leyti verðið, hvað ítrekaðar
tilraunir, sem gerðar eru til þess að halda vöi’iverðinu niðri, eins skapar eftirspurnin cftir
vinnuaflinu að langmestu leyti kauptaxtana. Nú
er ég ekki i neinum vafa um það, að þrátt fyrir
þessi ákvivði, sem geröardómurinn hefur upn
kveðið.
- og fer þvi fjarri, að ég áliti liann
þýðingarlausan, ef hann er rétl byggður —, l>ú
hafi úrskurðir hans ekki komizt fullkomlcga i
íramkvæmd. T>ví að ef þörfin knýr á, þá finna
menn rnargar leiðir utan við 1. Eg veil þess

mörg dæmi, að menn vinna fyrir miklu hærra
kaup heldur en taxta eftir úrskurðum gcrðardómsins, sem stafar af því, að mönnum liggu'mikið á að fá fóik, og finna þá cinhvcrjar leiðir
utan við kaupgjaldsákvæðin. í mörgum tilfedum geta menn alls ekki hlýtt þessum ákvæðum.
Eg veit, að menn, sem hafa gamla starfrækslu
með fólki, sem hefur verið hjá þeim lcngi, ciga
á liættu að missa fólkið, ef þcir hækka ckki
kaupið. Slikum mönnum dettur ekki í hug að
Játa kaupa frá sér ágæta starfsmenn vcgna þess
að lagður hefur verið sami blindi mælikvarðinn
á allt kaupinu viðkomandi, heldur hæ’kka kaupið.
En þvi fer þó íjarri, að ég sé á móti því. að slíkt
gerÖardómsfyrirkomulag geli haft nokkur áhrif
i því að skapa skynsamlegt vcrðlag og kaupgjald. En það verður J>ó því aðeins, að þeir, scm
eiga að beygja sig undir þetta, séu sjálfir sannfærðir um, að það sé réttlátt, sem gert er, dómslóllinn sé þannig byggður, að hann gadi réttar
beggja aðila jafnt, og einnig. að löggjafinn ekki
jafnframt skipi fyrir um þá hluíi, sun ekki
verða heftir með beinum 1., heldur verða að
hlíta lögniálum lífsins.
Eg skal gjarnan verða við þeim tilmaium, sem
mér skildust koma fram tijá hv. frsm.. að bnt.
þessar yrðu teknar aftur til 3. umr.. og geri ég
|>að hér með, en vænti þess þá, að hv. allshn.
taki þær til atluigunar og eigi þá tal \ ið ntig
mn efni þeirra og fallist á þær, ef hún eftir aíhugun álítur. að þær bæti fyrirkomulag Jaganna.
Jón Pálmason: Síðan ég kvaddi mér hljóðs
um þetta mál hér fyrir þrem dögum, hefur býsna
margt verið sagt um þetta stóra mál. Mér þykir
rélt að segja í nokkrum dráltum skoðun mina
i þ\ i, af því að mér skilst. að það sé allverulcgur ágreiningur, ekki einasta milli andstæðinga og meðmælenda þessara 1. á þingi. heldur
og bess utan.
Dað er óhæll að segja, að um þctta frv. eigi
við hiö fornkveðna, að „oft veltir lítil þúfa
þungu hlassi“. Dessi bráðahirgðal. hafa klofið
ríkisstjórnina og valdiö margvislegu umróti og
ósamlyndi. Andsfæðingar þessara 1. kalla þau
kúgunarl. og þrælalög. En sumir höíundar þeirra
og formælendur tclja þau hin ágætuslu, öruggl
ráð til aö stöðva dýrtiðina, vernda gildi krónunnai’ o. s. frv. Aðrir telja gagnið að þeim 100%,
hinir ógagnið KKEr.
- Ég hygg, að hvort
tveggja sé fjarri hinu rétta.
I>að mun vera búið að skrifa fleiri greinar
og halda fleiri ræður um hin svo kölluðu dýrtíðarmál en um nokkurt mál annað á síðustu árum. - Mikill hluti af öllu því skrafi er þannig
vaxinn, að mér finnst ósamrýmanlegt við rökrétta hugsun, án þess þó að vera beinlínis rangt.
I>að er búið að skrifa fjölda g'reina í flest
blöð landsins og halda ótal ræður á fundum í
félögum og á hæstv. Alþingi um bölvun dýrtíðarinnar og þá hættu, sem af henni stafar að
stríðinu Ioknu fyrir atvinnuvegi landsins, fyrir
gildi pcninga okkar, fyrir vcrkalýðinn, launafótkið og framleiðendurna. Vm þetta er enginn
ágreiningur milli manna og flokka, enda er i
aðalatriðum flest satt, sem um þetta hefur verið
sagt. En það má á sama hátt skrifa greinar og
halda ræður í hundraðatali, þar sem enga setn-
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ingu er hægt að hrekja, uni bölvun striðsins og
þann háska, scm af því leiðir fyrir land okkar
og heiminn aJlan. Hvort Iveggja er i aðalatriðum hliðstætt. l>ess vegna er það svo, að þegar
menn eru að skamma Alþingi og ríkisstjórnina
fyrir að liafa ekki komið í veg fyrir dýrtíð liér
i Jandí, J)á g;etu þeir hinir sömu með svipu^um rétti skammað ríkisst jórnina og Alþingi
fyrir áð hafa ekki komið i,veg fyrir stríðið eð i
fyrir að hafa ekki stöðvað það. — I’að ætti J)ó
öllum hugsandi mönnum að vera Jjóst, að orsól<
dýrtíðarinnar er striðið og viðskiptahöftin og
ekkert annað. Hún fylgir striðinu eins og
myrkrið skammdegisnóttinni og snjórinn vetrarhríðunum. I’að er þvi næsta undarlegt, þegar
menn, sem eru bæði menntaðir og allvel greindir
að eðlisfari, eru að tala um, að orsakir dýrtíðarinnar séu hækkun á verði á landbúnaðarvörum, hækkun á kaupgjaldi, hækkun á fiski. matvöru o. fl. — I’essi fvrivbrigði eru dýrtiðin sjálf,
afleiðing striðsins. — Verðhækkun á okkar fiski
og okkar síldarvörum er, eins og gefur að skilja,
vegna striðsins, og það hafa engir undrazt það.
af því að engan langar til að stöðva J)á verðbækkun. En það er jafneðlilegt, að kaupgjaldið
hækki, þegar atvinnan margfaldast og ekki er
tij vinnukraftur, sem samsvarar eftirspurninni.
I>vi skyldu menn þá undrast það, að landbúnaðarafurðir hækki i verði um leið og framJeiðsíukostnaðurinn margfaldast? Allt eru þetta
beinlinis afleiðingar af striðinu, hættulegar afleiðingar, eins og orsökin er hættuleg.
Menn spyrja stundum, þegar þeir eru að
heimta stöðvun dýrtíðarinnar: Hvers vegna þarf
úýrtíðin að aukast meira hér en í öðruin löndum? I’eir gera samanburð við nágrannalöndin.
bæði siríðslöndin og önnur. — I>essu er auðsvarað. I engu landi um viða veröld er nú, svo
að kunnugt sé, svipað ástand og hér hefur verið
siðan landið var hernumið í mai 1940. Hér hefur
dvalið fjölmennur her eins og síðar tveggja
slórvelda. Hann hefur keypt vinnu landsmanna
í miklu stærri stil en atvinnuvegir okkar fámennu þjóðar þola og borgað hann hærra verði
en nokkur dæmi finnast til áður í landinu um
Jíorgun fyrii’ erfiðisvinnu. - - Jafnframt hefur
Jierinn kostað til framkvæmda hér stórfé. OiJ
työsla hersins, sem hefur komið okkur íslend
ingum til lekna, Iiefur verið töluvert meiri en
sem samsvarar öllum okkar útflutningsverðmætum í beztu árum, sem koinið hafa áður en
þelta strið byrjaði. Detta er ekki borgað með
innfluttum peninguin, heldur seðluin, sem þjóðbanki okkar er knúður til að gefa út meira og
meira af, eftir þvi sem þörfin vex. Borgunin
er tryggingarlaus og vaxtalaus innskrift i erJendan viðskiptareíkning. Eg verð nú að segja
það. að hugsunarháttur þeirra manna er næsta
undarlegur. sem furða sig á J)ví, þótt þetta auki
dýrtíðina. Sama er að segja um það, þegar menn
eru að fárast um það, að flutningsgjöld á vöruin skuli ekki vera nú eins og fyrir stríð, þegar
tryggingargjöld skipa, vara og manna hafa
margfaldazt og meginhluta aðfJuttrar vöru þarf
að flytja frá Vesturheimi, en áður var aðflutt
\ara að mestu flutt frá Norðurlöndum.
Orsök alls þessa er stríðið, afleiðingin sú dýrtíð, sem alJir kvarta og Jx'ilsótast vfir. I aðal-
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atríðum liefur dýrtíðin J)\í ekki vcrið á valdi
Alþingis eða víkisst jóvnar. I>að evu aukaatriðin.
sem hægt er að stjórna. Við gctum breytt tolJaog skattalöggjöf okkar <>g haft áhrif á dýrtíðina með J)ví að veita þeim mikla peningastraum,
seni dýrtíðin hefur í för með sér, í ákveðnar
áltir. Detta er líka tilgangur og stefna þeirra
heiinildarl., sem síðasta AJJnngi samjtykkti og
ætlaðist til, að framlívaind yrðu. I>ví miður vo.íj
|kiu Jög of óákveðin og losaraleg. I’ess vegua
hefur farið svo sem raun er á.
I>að er augljóst, að flestir, ef ekki allir, sem
tala og skrifa um dýrtíðina, festa augun \ ið
landbúnaðarafurðir okkar lands, kjötið
og
mjólkina. Elestir skilja nú orðið, að þetta eru
þýðingarmestu matvörur allrar l)jóðarinnar, en
margir skilja ekki hót J)á aðstöðu, sein framleiðendur þessara vara eiga við að Jnia. I>ess
\egna láta J)eir sér til Inigar koma. að þá sé
hægt og réttmætt að kúga til að selja sinar vörur
íangt undir kostnaðarverði, J)að sé dýrtiðarráðstöfun, sem auðvelt sé að framkvæma. SJíkir
menn telja það ekki miklu skipta, ])ó að fólkið
sópist J)urt frá sveitaat\innunni til bæjanna.
J’eir haJda. að hægt sé að framleiða nægilegt
af landbúnaðarafurðum samt og haida þeim
niðri á markaðinum. En Jægar ekki reyndist
nægileg mjólk til að fullnægja eftirspurninni
hér í bænum um tinia í vetur, ])á kom annað
hljóð i strokkinn. Nú er það svo, aö samkv. úíi eikningi kauplagsnefndar, sem verðlagsupnbótin er reiknuð eftir, þá verka kjöt og mjólkurvörur 50I>ær verka jafnmikið og allt annað
til samans. I>ar er ákveðnasta sönnunin um
gildi þessara vara fyrir notaþörf þjóðarinnar.
þar sem J>etta er miðað við Beykjavik. T>að er
J)ví eiga að undra, J)ótt menn festi fyrst augun
við þessar vorur, þegar þeir tala um afleiðingar
stríðsins, dýrtíðina. Og það er ekki heldur fui’ða,
Jíótt menn veiíi þ\í athygli, að hærra liaupgjald
þýðir hærra verð á mjólli og kjöti og hærra verð
á þeini vörum hækki svo aftur vísitöluna og
þar með kaupgjaldið. t't frá þeim útreikningi
Jiefur svo sú hugmynd fengið fæturna, að það
sé eitthvevt allshcrjavbjavgræði að lögfesta verð
á afurðum sveitanna og lögfesta kaupgjaldið.
J’aðan \ar sprottið frumvarp framsóknarmanna,
sem drepið var á siðasta aukaþingi. I>að vav tilraun til að stöðva dýrtíðina á kostnað bænda
og verkamanna, tilraun. sem að nolíkru levti gat
verið framkvæmanleg og að nokkru leyti ekki.
I>essi tilraun, sein kemur fram í þessu frv., seni
hér liggur fyrir, er að visu iniklu aðgengilegri
en }>að frv. var, en J)ó að sumu Jeyti með svipuðum göllum.
í l>yrjun þings 19+0 flutti ég fr\. um 2 inill.j.
kr. framlag úr ríkissjóði tíl verðuppbótar á k.jöt
<>g mjólk. betta var minnsta upphæð, sem ég
gat hugsað mér til að byrja ineð, til þess að
sæfta deiluna milli framleiðslu og vinnu á J)essu
sviöi. En menn hýsnuðust yfir þessari till. minni
og töldu það ægilega frekju að fara fram á *2
mill.j. úr rikiss.jóði, og J>að af sparnaðarmanni.
Slíkt ]>ótti ekki taka neinum svörum. Eyrir árið
1940 kom það ekki að inikilli sök, þó að þethi
frv. næði ekki framgaugi, af Jni að fé kom
annars staðar að tií að fullnægja sama verkefni. Pað kom óvænl og ekki fyrir atbeina
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þcirra manna, scm sctlu fótinn fyrir mitt 2
milljóna frumvarp. En þctta fc var ckki 2 millj.,
hcldur 5 millj., og þótti ckki af veita. Á siöasta
aðalþingi. árið 1941. var það komið miklu bctur
í Ijós cn árið áður, hvcrt stcfndi. Kaupgjald íii
svcita hafði tvöfaldazt, nýr atvinnuvcgur, hcrliðsvinnan. hafði myndazt. og þar voru allir
vinnuvcitcndur i landinu yfirboðnir, og útlit
var fyrir. að þcir yrðu yfirleitt boðnir frá.
Landbúnaðurinn var sýnilega þar i mcstri
hættu. En þá var litil von cða engin um vcrðuppbótasjóð fyrir markaðstöp. I>að bcfði nú
inátl ictla, að þcssi aðstaða væri nægilcga glögg
til að opna augu þingmanna og ríkisstjórnar
fyrir þcirri nauðsyn, að vcrulcgt átak yrði að
gcra til að bjarga atvinnuvcgunum og minnka
braðann i kappblaupinu milli framlciðslu og
vinnu. Ekkcrt ráð virtist cinfaldara til sátta
hchlur cn að fara iiui á sömu lcið, scm cg bcnti
á árið áður, og Iáta rikissjóðinn grciða milligjöf milli útsöluverðs og tilkostnaðarvcrðs
þeirra tvcggja vara, scm mcst áhrif hafa á hækkun vcrðvísitölunnar. Mciri bluti landbn. þcssarar báttv. dcildar gcrði rækilcga tilraun til að
fá þvi framgcngt, að bændum yrði tryggt lágmarksvcrð fyrir vörur sínar, svo að þcir gictu
slaðizt samkcppnina um vinnuaflið; og auðvitað
var ckki ætlunin, að útsöluverð væri bækkað að
saina skapi. .MikiIJ niciri bluli háttv. þingmanna
lagðist á móti þcssu og að nokkru lcyti af cðliIcgum ástæðum. þar scm bæstv. landbúnaðarráðb. lagðjst gcgn því, sá maðurinn, scm öðruin
frcmui’ bafði það vcrkefni að gæta hagsmuna
bændastcttarinnar. A þcssu sviði lagðist bann
gcgn formanni Búnaðarfclags íslands, báttv. þni.
Mýramanna, og búnaðarmálastjóra, háttv. 2. þm.
Skagfirðinga. Pað bcfur nú komið bctur í Ijós
siðar, at' hvcrju mciri hluti Eramsfl. og allur
Alþfl. hafa lagzt gcgn þvi að ganga inn á þá
Icið að gcfa á milli útsöíuvcrðs og tilkostnaðarvcrðs á kjöti og mjólk. hað cr af þvi, að framsóknarmcnn óttast, að sósialistar kalli það, scm
fram cr lagt, styrk til bænda, cn binir cru
bræddir um, að framsóknarmcnn kalli það styrk
til ncytcnda. t’ni þctta hcfur staðið börð dcila.
cn ckki uin aðalatriðið, bvorl rctt sc að sætta
fíciluna á þeiirian hátt. Xú cr það visl, að hver
sú uppból, son fram væri lögð í þcssu skvni.
t r ckki sérstaklcga styrkur til bænda og ckki
scrstaklcga styrkur til ncytenda, bcldur styrkur
til bcggja. til allrar þjóðarinnar. fé, scm innhcimt væri á saina hátt og' gcrist um aðra
skatta, cn i framkvæmdinni kærni að abncnnara
gagni fyrir alla þjóðina cn nokkurt annað framlag. bvort hchlur scm borið cr saman við fé til
framkvæmda cða hinn almcnna rekstrarkostnað ríkisins og stofnana þcss.
['m þctta þýðir scnnilcga ckki að fara flciri
orðuin að sinni. En þcssi atriði standa í nánu
sambandi við þau bráðabirgðalög, scm bcr liggja
fyrir til staðfcstingar. Skal cg nú fara nokkrum
orðum uin kosti þcirra og galla, cftir því. scm
incr keinur fvrir sjónir.
Pað hafa vcrið færð þau böfu'örök fyrir sctningu þessara 1., að þau híifi verið nauðsynleg
vcgna þcss, að nokkur iðnfclög hér í Rcykjavik
gcrðu vcrkfaB um árainótin til að fá bækkað
kaup félaga sinna. Pcgar frumvarp framsóknar-
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manna um ráðstaíanir gcgn dýrtiðinni var til
umr. bcr í vctur, þá tók ég það fram, að við
bliðina á þcim frjálsu samtökum, sem um var
talað, tcldi ég sanngjarnt og nauðsvnlcgt, að
rikisstjórnin befði bcimild til að lögfcsta incð
gcrðardómi tillögur sáttascmjara i vinnudeilum
til að varna tjóni, scm vcrkföllum og vcrkbönnum cru samfara. bcssí skoðun mín cr jafnákvcðin cins og þá. bcss.vcgna er fjarri því,' að cg
tclji það órcttmætt, þó að bæstv. ríkisstjórn
sctti bráðabirgðalög um gcrðardóm til að varna
þvi. að jiær vinnudcilur, scm um var að ræða,
stæðu til Icngdar. Að lcggja um lcið bann við
verkföllum og verkbönnum tcl ég líka heilbrigt.
f’að cr í sjálfu scr nauðsvnlcg takmörkun á
sjálfræði stcttarfélaga að banna vcrkföll og
vcrkbönn á mcðan það ástand rikir, scm nú cr i
landi voru. Að kalla slíkar ráðstafanir kúgun
cða þ-rælatök cr alveg rangt, og það af þeirri
ástæðu, að vinnandi mönnum stafar af því engin
bætta. Atvinna er alls staðar yfirfljótanleg.
Eftirspurnin cftir vinnuafli cr miklu nieiri cn
framboðið. Dýrtíðaruppbót cr og grcidd á öll
vinnulaun í réttu blutfalli við bækkun á vcrði
lifsnauðsynja. A þvi gcra þcssi lög cnga brcytingu. Einstaklingarnir, ríkisvaldið og öll stærri
og smærri félög, scm þurfa að kaupa vinnu. cru
í stöðugri bættu fyrir þvi, að hún fáist ckki, cn
vinnandi fólk cr ckki í neinni bættu. bað getur
alltaf fcngið næga vinnu. Að rikisvaldið Icti það
viðgangast, þcgar svona stcndur, að bægt sé að
stöðva framlciðslu, iðnað cða framkvæmdir mcð
verkfölhim. cr náttúrlega fjarri Jagi. Bezta .sönnuiiin fyrir þvi, að þcssi leið cr cngin kúgun, cru
cinmitt verkföll þcirra iðnstétta, scm blut áttu
að máli cftir áramótin. Hlutaðcigandi menn voru
sæmilcga launaðir fyrir og voru ckki i ncinni
hættu. bcir þurftu ckki og áttu ckki að gc’-a
vcrkfall. bcirra verkfallsmálstaður var vcrri cn
dæini cru áður tif bcr á Jandi. bví cr það svo.
að cf rikisst jórnin bcl'ði bundið sín lög viö
það citt, scm nú bct'ur vcrið ncfnt, þá var cnginn cðlilcgur rcttur til óánægju cða æsinga frá
ncinni hlið. En þcssi lög gcngu æðimikiu
lcngra. Og ég hcld, að að þvi Icyti komi ákvæði
þcirra að næsta litlu gagni. en cru gott tilcfni
til andúðar og sundurlyndis. enda bcfur sú orðið
reynslan. Eg á bér við ákvjc'Öi þcssa frv., sem
híinna frjálsa sanminga tnilli atvinnurckcnda og
vcrkamanna og banna hækkun á afurðaverði.
ncma cftir ákvæðum gerðnrdóms. Ég teí þcssi ákvjcði ckki byggilcg cða sanngjörn og bef litía
trú á. að þau séu framkvæmanlcg. I>au eru að
visu niiklu aðgcngilcgri í þcssu frv. bcklur cn
ákvæðin um sama cfni í frv. framsóknarmanna.
scm drcpið var bér i vetur. En bvort þau gcra
gagn cða ógagn cða bvorugt, fcr cftir þvi,
bvcrnig mcð þau vcrður farið, ef þau ciga að
standa áfram. Eg tcl þau ckki hyggileg, af þvi
að þau eru ckki sanngjörn og lítt eða ekki framkvæmanlcg. I>au cru, bvað kaupið snertir, ckki
sanngjörn. af þvi að þau koma belzt niður á
þcim, scm sýna incstan þcgnskap, cf bjcgt væri
að framkvæma þau. En að örðugt muni um
framkvæmdina, skal ég nú rcyna að rökstyðja
nokkuð.
Orsakir allra kauphækkana, scm nú bafa orðið. cr striðið. Orsök verkafólksvandræðanna cr
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llka striðið. Hin gifurlega atvinna, sem herirnir
hér veita, cr auðvitað af striðinu og einnig verðhækkunin, sem verðlagsuppliótin er byggð á. Af
herliðsvinnunni og annarri vinnu, scm skapazt
hefur i sambandi við hið fjölmenna dvalarlið.
stafa öll þau vandræði, sem nú eru með verkafóik bjá landbúnaði, sjávarútvegi og iðnaði og
útlit er fyrir, að konii einnig til greina við
opinbera vinnu. Ef einhvcrjir trúa þvi, að þessi
gcrðardómslög séu til að bæta úr því ástandi,
sem rikjandi er á þessu sviði, þá fara þeir villir
vega. I>ær tilraunir, sem ha>stv. ríkisstjórn hefur gert til að takmarka herliðsvinnuna, eru
mikiu þýðingarmeiri en þcssi lagasctning. En
því íniður hafa þær lítinn árangur borið enn, og
vafasamt, hvernig með liann fer, og það að suiuu
leyti af eðlilegum ástæðum. I>að hcfur fram að
þessu alltaf annað slagið verið auglýst eftir
mönnum í herliðsvinnu og þeiin boðin mikil
eftirvinna og sunnudagavinna, scm við vitum,
hvað liefur að þýða. Það eru líka mörg dæmi
til þess, að þcir, sem hætta vinnu á þessum stað,
fiera sig í annan, allt hjá útlendingum. Víða uni
landið hafa svcitir og kauptún blátt áfram verið
sneydd vinnaiidi mönnum. I>að vantar nú orðið
inenn til að liirða búpeninginn, og útlit cr fyrir,
að víða verði að fækka honum í stóruni stíl.
I’að vantar menn á fiskibátana víða kringum
landið, og margir þeirra eru komnir í snatt fyrir
útlendingana. Til þess þarf færri menn á hvern
bát, og' borgunin er svo rífleg, að eigendunum
þykir hún vissari en fiskurinn í sjónum. Ymis
iðnaðarfyrirtæki hér í bænum vantar fólk. Húsmæðurnar vantar stúlkur til heimilisverka o.
s. frv. Halda menn svo, að það gagni eitthvað
að lögbjóða það. að enginn megi liorga hærra
kaup en i l’yrra þvi f’ólki, sem heldur áfram við
hin venjulegu störf, nema lcitað sé leyfis hja
gerðardómi? Eg hygg, að fáir inuni íaka þau
ákvæði til greina, og þá verða allir slíkir inenn
lögbrjótar. - bændur, útgerðarmenn og iðnrekendur o. fl. Og að stofna til þess lel ég' mjög
misráðið. Svona ákvæði væri þvi aðeins hæg',
að framkvæma, að eitt af þrennu væri fyrir
hendi: að herliðsvinnan væri stöðvuð, að rikisstjórnin hefði örugga samvinnu við félagsskap
verkafólksins og' fulltrúa hans, eða að alræðisvald einhverra manna væri rikjandi i landinu.
Ekkert af þessu liggur nærri, og því er ég á
því. að þessi ákvæði verði litils virði. En vcgna
alls þessa eru þau heldur engin kúg'un og geta
ekki verið það. En þau liafa orðið til þe< s, sem
einna sizt málti nú, en það er að auka ósamIvndið i landinu. I>au hafa verið notuð og verða
p.otuð til að spilla friðsamlegu samstarfi milii
verkamanna og annarra, og verða því til að
auka örðugleikana, sem voru ærnir fyrir.
En hvernig er svo ineð afurðaverðið og' öryggi þessara laga til að stöðva dýrtíðina? í ■>.
gr. laganna er tekið fram, a'ð vörur, þar með
laldar innlendar afurðir, megi ekki selja hærra
verði en í árslok 1941. En svo segir: „l>ó skal
gerðardómurinn, að feng'num tillögum lilutaðeigandi verðlagsnefndar, ákveða breytingar á
verðlagi þeirra innlendra framleiðsluvara, sem
íclldar verða undir ákvæði þessarar greinar, í
samræmi við brcytingu á tilkostnaði við framleiðslu þeirra.“ I’að kann að vera, að trcyst sé

á, að verðlagsnefndirnar geri ckki tillögur um
liækkað verð og annarra tillögur í því efni beri
að hafa að engu. En nánar inunum við nú ver'ða
að tala um þá hluti áður en þcssu þingi slitur.
Obreytt verðlag ivtti nú samt ekki samkvæmt
þessu að geta gilt um aðrar vörur en þær, sem
búið er að framleiða, því að tilkostnaðurinn við
framleiðslu hinna liefur þegar hækkað til muna
vegna þess, hve langur timi líður frá þvi byrjaður er undirbúningur að framleiðslu þeirra
vara, sem um er að ræða, og þar til þær eru
komnar i söluhæft og nothæft ástand. I’annig
er uin allar landbúnaðarvörur. A kjötframleiðslusvæ'ðunum er enn ckki vitað, hvert verður
það verð, sem bændur t’á fyrir afurðir þær, sem
afhentar voru til sölu á árinu 1941. En ef ekki
verða gerðar aðrar og þýðingarmeiri ráðstafanir en þessar, scm hér cru til umræðu, ]>á cr
vist, að bændur fá fyrir þessar afurðir miklu
lægra yerð i hlutfalli við tilkostnað heldur cn
fyrir vörur ársins 1940. l’m vcrðið fyrir þær
lörui' fengu bændur fyrst að vita rétt fvrir síðustu árainót. Og það mun láta nærri, að á ]>ví
ári hafi bændur fengið allt að því fullt franrleiðsluverð. Eðlilegast væri því að miða við bá
niðurstöðu, þar scm hún varð fyrst kunn rétt
mn síðustu áramót. En ef það er gert, beinlinis
eða óhcinlinis, svo sem vel má gera ráð fyrir
samkvæmt umræddri lagagrein, og það vcrð,
sem framleiðendur fá hækkað frá því í hlutlalli við aukinu tilkostnað, |iá væri fullnægt
þeini eðlilcgu kröfum, sem ég og aðrir fulltrúar
bænda liafa gert. I>á væru þcssi lög eigi til
neins meins á þessu sviði, en mundu ekki heldur að þessu leyti miða neitt að því að draga úr
dýrtíð. Hvorttvcggja yrði að fást með öðrum
ráðstöfunum, eins og ég hcf margoft sagt, og
á þeiin bólar ekkcrt enn.
Yarðandi það et’tirlit, sem Jiessi lög gera ráð
fyrir með álagningu á vörum og nauðsynlegt
er, |iá er þess að gæta, að til þess voru heimildir
sainkvæmt öðrum lögum. I’að er að vísu nokkuð alniennt talið, að þetta verkefni hafi verið
betur rækt, síðan þessi Iög komu til t’ramkvæinda
og það hal’i liaft einhver álirif til þess a’ð standa
gegn hækkandi verðlagi og hækkandi verðlagsuppbót. Sé þetta rétt, sem ég skal ckki bera
brigður á, ]>á er það aðeins sönnun fyrir því. að
gerðardóininn skipi röggsamari og skynsamari
menii heldur en eru í verðlagsnefndinni. En það
saunar ekkert um það, að þessi lög séu nokkuð
belri en hin eldri, að því er ]>etta atriði snertir.
Ber því að sama brunni um þetta alri'ði sem
öiinui'. að ný lög um þetta efni þurfti ekki,
heldur nýja og hæfari menn í ]>á nefnd. sem
fyrir var. Xý dýrtíðarráðstöfun er þetta þvi ekki,
heldur ný og máske hæfari nefnd ot’an á liin.t,
sem t’yrir var.
I>að er Iniið að segja æði margt um ])essi lög,
og ég skal ekki fara inörgum orðum um það. En
af öllu, sem sagt hefur verið um það, var eitt,
sem vakti niesta athygli hjá mér, en það voru
unimivli, scm komu frani hjá hæstv. forsrh. i útvarpsræðu, sem hann hélt, að ég ætla, 17. janúar
s. I. Hanu tók þar fyrir að færa rök fyrir þvi,
hvers vegna ]>essi bráðabirgðalög' voru sett án
þcss að kalla Alþingi saman eða bíða Alþingis.
og rökin voru aðallega þau, að hann hefði ekki

219

Lagaf rumvörp samþykkt.
Pómnefnd i lciupgjnlds- og verðlagsinálum.

treyst Alþingi til að setja þessi lög. Málið mundi
verða vafið og dreg'ið og Jögin ekki sett á réttan hátt. Þegar hæstv. ráðh. talaði um Alþingi í
þessu falli. þá hlaut hann að iniða við meiri
hluta Alþingis. Bök ráðherrans um þetta voru
þvi sérstaklega eftirtektarvevð. Þau koma líka
mjög vel heim við þá starfsaðferð, sem notuð
hefur verið i stjórnartíð þessa hæstv. íáðherra i
stærri og stærri stíl. þá starfsaðferð að halda Alþingi vikum saman í meira eða minna aðgerðarieysi. en gefa svo út hráðahirgðalög um ýmis
þýðing'armikil mál svo að segja strax, þegar
þingi er slitið, leggja síðan allt fyrir þingið.
þegnr það kemur saman niest og heimta samþykki. hegar svo skeður annað eins og það. að
formaðurinn í framkvæmdarstjórn Alþingis, ríkisstjórninni, lýsir yfir því i áheyrn alþjóðar, að
slik lög sem ])essi séu gefin út sem bráðabirgðalög. af því að Alþingi sé ekki trcystandi til þess
að samþykkja þau ella, þá er komið hálfa lcið að
því marki, að slíkur maður scgi: Ég vil ekkert
þing! Eg vil enga þingmenn!
Annars er það augljóst mák að á því er stórvægilegur munur fyrir Alþingi og alþingismenn
að fá tækifæri til að ræða og brjóta til mergjar
þýðingarmikil mál, sem fyrir eru lögð og cngin
íöst ákvörðun hefur verið tekin um, og hinu að
fá i hendur bráðabirgðalög, scm farið er að
framkvæma og húið cr að rifast um i hlöðum og
útvarpi. Þessi aðstöðumunur getur ráðið og neður ofl úrslitum um afstöðu þingmanna og fier
þá til að greiða atkvæði á aðra leið en ella.
J’etta kemur glöggt í Ijós í afstöðu hv. allshn.
hér í deildinni. E'g hygg, að engin n. Jiér á þingi
hel'ði komið fram í þessu máli eins og nefndin
íiefur gert, ef þetta frv. befði ekki átt neina forsögu. en verið lagt fyrir sem nýsmíðað frv. Meiri
Iduti þessarar hv. n. scgir já og ekkert annað.
Engri grein, engri setningu, engum staf er þörf
að hreyta. Allt er það gott. Allt skal það gilda.
Allt skal það verða framkvæmt. Minni hl. n. seg'ir liins vegar nei og aflur nei. Ekkert er nýtilegt
\ið lögin. Allt er þar óalandi og óferjandi, allt
ber að fella, öllu l)er að kasta. harna, eins og
ofl endranær hér á hæstv. Alþ., kemur flokkaþrætnin og ókostir liennar fram í sinni ömurlegustu mynd.
Eg held nú, að hæstv. ríkisstj. og' Alþ. i heild
væri lieppilegast að sníða vankantana af þessari
löggjöf, snúa henni i hentugra og framkvæmanlegra horf. Meginhlutinn af brtt. hv. 5. þm.
Reykv. stefnir i rétta átt. Sum bráðabirgðaákvíeðin eru vafasamari og þurfa hreytinga við.
Ég ætla nú að sjá, hvernig fer með þessar brtt.
Og mér þætti æskilegt að fá einhverja frekari
vitneskju en orðið er, áður en þetta mál kemur
til endanlegrar afgreiðslu hér í hv. deild, um
það, hvaða ráðstafana er von til verndar framleiðslunni í sambandi við afurðaverð og vinnukrafl á þcssu ári.
"Einar Olgeirsson: Ilerra forseti! Eg býst við,
að það verði allmiklar umr. um þetta mál, og er
Jiað ekki nema von, því að það vill svo til, að
nokkurn veginn samsvarandi mál lá fyrir síðasla þingi. Síðan, þegar tveir mánuðir eru liðnir,
frá því að þingmenn fóru heim, gaf ríkisstj. út
hráðabirgðalög, þar sem 9iu hlular landshúa eru
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sviptir ölium rétti til að verðleggja alla vinnu
og vörur. Það eru aðallega gróðafélögin í Rvik,
sem fá eins og einkarétt til að ráða, hvaða verð
frainleiðendur skuli fá fvrir vörur sinar. Þessi
sérrétlindalög'gjöf, sem þarna er framkvæmd.
eftir að Alþ. hefur heinlínis flutt löggjöf í slíka
átt, en hefur ekki náð fram að ganga, er heinlínis hnefahögg í andlitið á sjálfu Alþingi. Og ég
álít, að ekki aðeins virðing þingsins, heldur bókslaflega tilveruréttur þess sé undir því kominn
frainvegis, hvort þetta lagafrv., sem Jiér liggur
fyrir, verði samþ. og framkvæmt. Svo framarlega sem frv. sem þetta er sam])., þá er ekki til
neins að koma saman ár eftir ár og halda ræður
i þcssum þingsölum, — ef ríkisstj. á alltaf að
geta tekið sér rétt til að gefa út bráðahirgðalög
rétt á eftir. sem fara þvert ofan í vilja Alþ. Með
].ví móti er ríkisstj. að þurrka út þingræðið og
taka sér einræði, scm hún hyggir á því, að hún
hafi svo sterk tök á meiri hl. þm. persónulega,
að hún geti knúð þá til að samþ. það, sem hún
hefur gert. Og fvrirlitningin af hendi stj. fyrir
Alþ., sem lýsir sér i því, að annað eins skuli vera
gert, er slík, að algerlega er óþolandi. Það gleður
mig að heyra, að flestir þm., sem talað hafa, eru
algerlega á móti þessum k, jafnvel þótt þeir hafi
getað fundið eitthvað nýtilegt í þeim. Meira að
segja þeir menn, sem áttu að vera forsvarsmenn
þcssara I. úr allsbn., kinoka sér við að mæla með
málinu. I’eir finna, að þeir gera þinginu skömni
með ])vi að taka undir annað eins frv. og þetta.
Nú skal ég i fyrsta lagi athuga þá afstöðu,
sem tekin er af hálfu þeirra, sem ])etta frv.
hafa gefið út sem hráðahirgðalög, til vinnuaflsins hjá þjóðinni, þess skapandi afls, sem allur
þorri fsJendinga I)vggir tilveru sina á, — og hins
vegar til auðmagnsins, sem eitt til tvö hundruð
manna hér á landi munu byggja sin völd og
sinn gróða á. Mcð þessu frv. cr öllum vinnandi
stéttum landsins, öllum, sem eiga vinnuafl, bannað að hækka vinnuafl sitt í vcrði, þó að það sé
hið eina, sem þeir eiga að gcta ráðið verði á.
Og hvernig eru kjör þessara manna, þegar
bannið er látið ganga í gildi? Eaup Ðagshrúnarinanna í Bcykjavík, þegar þcir vinna fullan vinnudag og árið um kring, hvern einasta
virkan dag, gerir rétt rúmar 7 þúsund krónur.
L’treikningur hagstofunnar á þvi, hvað 5 manna
fjölskylda þurfi nauðsynlega til að lifa af, til
þess rétt að geta dregið fram lífið sæmilega,
telur ársupphæðina kr. 7061.00. Dagsbrúnarmenn,
sem eru i einu sterkasta verkalýðsfélagi landsins, hafa kaup, sem tryggir þeim afkomu aðeins
rétt vfir bungurtakmörkin. Og slíks kaups geta
þeir aðeins aflað sér með því að vinna sleilulaust allan daginn alla virka daga. Vitanlega var
almcnnt, að verkamenn misstu úr marga daga á
ári á þeim tima, sem atvinnuvandræði voru. Það
þóíti sjálfsagt af meiri hlutanum á Alþingi 1939
að banna vcrkamönnum að hækka kaupið með
tilliti til þess, að atvinnuleysi væri svo mikið
og ástandið svo slæmt. Og vegna þess, hvc atvinnuleysið var mikið, var hægt að framkvæma
slík I. Nú hins vegar, þegar verkamenn eru
komnir í aðstöðu lil að hækka kaup sitt og atvinnurekendur geta ekki staðið á móti því, vegna
þess að samkeppnin er svo mikil um vinnuaflið,
þá gripur ríkísstj. til þess ráðs að banna verka-

221

Lagafrumvörp sa 111 ]>v kk t.

222

Dómni'fixl i kiiupgjulds- og vi'i-ðhigsiiiáliuu.

inönnum að hækka kaup sitt, stuttu cf'tir að Alþ.
fclldi lagafrv., scm gckk i þá sömu átt. Ef Alþ.
samþ. þctta frv, þá þýðir það, að Alþ. fyrirskipar, að verkamcnn landsins, mciri hlutinn af
íhúum landsins, mcgi aldrei, aldrei nokkurn
tima, hvorki á ncyðartímum nc vclgengnistímum þjóðarinnar, fá tækifæri til að gcra meira cn
draga fram lffið. I’vi að hvcnær ætlast mcnn til,
að vcrkamenn hækki kaup sitt, cf ekki á tímum
scm þessum? Eg tek sérstaklcga dæmi af I)agshrúnarmönnum, cn cins og hv. þm. ísaf. sýndi
fram á mcð tölum, þá cr mikill hluti vcrkamanna
i landinu miklu vcrr settur cn þcir nicnn, sem
alls ckki hafa vinnu livcrn einastu virkan dag
ársins og þcss vcgna heinlínis lifa undir lágmarki því, scm hagstofa rikisins gcfur út.
Svona skil gcrir hæstv. st j. vcrkalýðnum, mcii i
hluta Islcndinga, með þcssum bráðahirgðal.
Hvaða skil gcrir hún á sama tíma þeim fáu
hundruðum auðmanna í landinu? Auðmennirnir
hafa rctt til að margfalda auðmagn sitt, þvi að i
skattal. cr gcngið út frá, að fclag, scm hcfur 100
þúsund kr. hlutafé, gcti grætt svo að skiptir
hundruðum þúsunda kr. á cinu ári, cftir að hafa
borgað þá skatta, scm það á að horga. l>að cru
fullir möguleikar cftir skattal, scm liggja fyrir
þcssu þingi, að hlutafclög gcti á cinu ári margl’aldað auðmagn sitt, og þcss cru dæmi á síðasta
ári, að auðfclög hafa margfaldað auðmagn sitt,
allt að því þrítugfaldað, þannig, að 1000 kr.
hlutabrcf hafa vcrið scld á 30000 kr. I>cssi rcttur cr ckki tckiun af auðmönnum þcssa lands.
I>að á að láta 1 -20(1 niciin í lívik þrítugfalda
auðmagn sitt, cn vcrkamenn, scm draga fram
líl’ið á hungurtakmörkunum, mcga ckki hækka
kaup sitt, og það cr incira að scgja amazt við
því, cf þcir þræla á sunnudögum og fram á nætur, til þcss að fá dálítið mcira upp, cn við auðmcnnina cr sagt: „A’kkar cr stríðsgróðinn, látið
þið ofurlilið í ríkissjóð í sköttum, liinu megiö
]>iö halda opinhcrlcga, og því, scm þið svíkið
undan skatti, haldið þið auðvitað." Hvcrnig sami-ícmist þcssi aðfcrð og svona 1. þcirri stcfnu.
scm þcir tvcir flokkar, scm standa að þcssari
stj., hafa lýst yfir, að þcir vildu fylgja? Sjálfstfl.
licfur lýst því scrstaklcga yfir, að hann fylgdi
frjálsri samkcppni í þjóðfélaginu. Vcrkalýðurinn
hcfur yfirleitt orðið að liða undir því í þjóðfélaginu, að mögulcikar fyrir hann til að selja
vinnuafl sitt hafa verið á þann vcg, að atvinnuleysi hefur jafnan vcrið það mikið, að frainhoð
á vinnuafli hcfur vcrið mcira cn cftirspurnin.
Vcrkalýðurinn hefur því alltaf haft við slæm
kjör að búa um sölu á vinnuafli sínu. Erjálsa
samkeppnin i þjóðfélaginu hcfur þar yfirlcitt
vcrið lionuin til ills. Atvinnurekcndurnir hat'a
einokað framleiðslutækin fyrir sig og gctað
tryggt scr í krafti þess möguleiku til þcss að
kaupa vinnuaflið fyrir lægra verð cn það hcfur
vcrið vcrt. Hins vcgar hefur nú skapazt það astand í þjóðtelaginu, að frjálsa samkcppniii
mundi vcra vcrkalýðnum til hagshóta. I’að vieru
inögulcikar fyrir vcrkalýðinn til að sclja nú
vinnuufl sitt tiltölulcga góðu verði. Hvað gcra
þá forsvarsmenn þeirrar frjálsu samkeppni?
I’cir afncma hana. I>cir gcfa út 1. um cinokun
vinnuaflsins og banna vcrkalýðnum að setja
vcrð á vinnuaflið, cftir því scm hann er fær

um að sclja það. M. ö. o., um Icið og cinhverjir
inögulcikar vcrða fyrir vcrkalýðinn til að hagnast á liinni frjálsu samkcppni, grípa ráðh.
Sjálfstfl. til þess að afncrna hana með lögum. Svar vcrkalýðsins, scm hcfur fylgt Sjálfstfl., lét ckki hcldur lcngi hiða cftir sér. Vcrkamannafylgi Sjálfstfl. hrundi til grunna i cinu
vctfangi. I>að var hæstv. atvmrh., Olafur Tlmrs,
scm cyðilagði ]>á hrcyfingu mcð þcirri ræðu, sem
hann flutti í útvarpið, þar scm hann tílkynnti
þcssi I. Xú cr svo komið, að ckki aðcins öll fclög,
scm cru i Alþýðusamhandinu og fjöldi félaga
utan þess, þar sem Sósíalistafl. og Alþfl. hafa
stcrk áhrif, hafa mótinælt þcssum 1., heldur hcfur einnig cina verklýðsfélag landsins, þar scm
Sjálfstæðismenn hafa stjórn, Hlíf í Hafnarfirði,
og í stjórn þcss félags cr cinn hæjarfulltrúi
flokksins, algcrlcga mótmælt þcssum bráðahirgðal. A síðasta þingi var Framsókn mcð
þvingunarfrv. fyrir verkalýðinn. Vcrkamenn
Sjálfstfl. lögðu á móti því, og fl. tók tillit til
þcss. Xú liins vcgar var cins og þcssi áhrit'
væru horfin, a. m. k. var ekkert tillit tckið til
þcirra, þegar þau voru sctt, cnda urðu aflciðingarnar þa'r, scm ég’ hcf nú sagt. Ég sé líka, að
nokkrir þm. Sjálfstfl. hafa tekið ákvcðið afstöðu
á móti þcssum aðförum.
I>á langar mig að athuga nokkuð afstöðu
I'ramsfl. til máls eins og þessa. Eg held, að
sjaldan hal'i cinn fl. hrugðizt því hczta í fortið
sinni cins hatrammlcga cins og Eratusfl. hcflir
gcrt mcð útgáfu þcssara I. f>að var cinu siiini,
að Eramsfl. kvaðst vcra flokkur hinna vinnandi
stétta hcr á landi. l>á hafði hann ]>á afstöðu til
v crkalýðsins, að hann væri kúguð stétt og ætti
að styðja að þvi, að verkamcnn gætu eignazt
framlciðslutækin sjálfir. í Tímanum 58. töluhlaði 12. árg. stóð cftirfarandi klausa í ritstjórnargrcin, mcð Icyfi hæstv. forscta:
„Við höfum nú fcngið atvinnudeilur og róstur
milli þcirra aðila, cr að framleiðslunni starfa.
]>ar scm annars vcgar stcndur fámcnn stétt atvinnurekcnda mcð veltuféð og atvinnutækin i
liöndum sínuin; liins vcgar tómhentir örcigar,
atviiinulcga ósjálfhjarga, scin selja lifandi orku
sína á Icigu cins og vinnudýr cða vélar. Slíkt
cr vitanlcga aðeins stig af þrældómi." I>essu
lýsir Tíniinn vfir um það lcyti, scm liann fyrst
fór að taka þátt í stjórnarstörfuni ;’i fslandi.
Eramsfl. rann þá til rifja þrældómur vcrkalýðsins, vcrkamcnn væru tómhcntir örcigar, scm
yrðu að sclja v innuafl sitt á lcigu cins og vinnudýr cða vélar, og liann lcit svo á, að það, scm
slikir incnn v æru hundnir v ið, v æri aðcins citt
stig af þrældómi. Xú hcfur ]>cssi vcrkalýður i
fyrsla skipti i öll ]>cssi ár möguleika til að
selja vinnuafl sitt undir þcim tiltölulega góðu
kringumstæðum fyrir hatin, þar scm cftirspurnin cr mciri cn l'ramhoðið. Hvað gcrir Eramsfl.
]>á? Ilanii sér, að þcssir verkamenn, scm liann
licfur álitið. að hafi Iifað við þrældóm, hafa
möguleika til að losast að cinhvcrju leyti við
liann og skapað sér viðunandi Iífskjör. Hvað
gerir hanu þá? Hann gefur út hráðahirgðal. með
aðstoð helztu niilljónamæringanna í landinu um,
að verkalýðnum skuli vcra óheimilt að liækka
sitt kaup. I’cgar Eramsfl. sér. að þrældómstökin.
scm atvinnurckcndurnir hafa haft ;'i vcrkalýðn-
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um, eru ekki nægilega sterk. Ijær Framsfl. ríkisvaldið iil að þjóna atvinnurekendunum til þess
að gera þennan þrældóm nægilega sterkan, og
svo lætur forsrh. Framsfl. kaupa vopn handa
Iögreglunni, til þess að luegt sé að halda honum við, hvcrnig sem verkalýðurinn kynni að
vilja standa á móti houuni.
betta sama blað, Timinn, get’ur svo hljóðandi
firlýsingu með mikluin fjálgleik árið 1927, með
leyfi hæstv. forseta:
„Dýrkendum samkeppni- <>g auðshyggjustefnumuir hefur verið hrundið af stóli, en til valda
scttir inenn, sem áður höfðu haldið uppi andstöðu gegn fyrr nefndum öfgum og ófarnaðarslefnum?’
I’essi er lýsing Framsfl. árið 1927, að hann
hafi steypt auðvaldinu af stóli. cn ætli að skapa
frjálst samfélag fyrir hinar vinnandi stéttir
landsins. \ú niðist þessi sami flokkur á þeim
mönnum i þjóðfélaginu til þess að geta hjálpað
þeim stóru til að geta margfaldað auð sinn.
Ymsir kunna að segja, að þessi gerbreyting og
nú þessi algerða fjandsamlega afstaða Framsfl.
til verkalýðsins ætti rætur sínar að rekja til
þess, að verið sé að vinna fyrir bændur. Eg skal
nthuga það mál. Hefur Framsfl. gert citthvað
til þess að bæta verulega aðstöðu bænda i þjóðfélaginu, t. d. nú á þessum síðustu árum? Kr
efnahagsafkoma bæ’nda tiltöJuJega betri nú, miðað við það, hvað afkoma þjóðarinnar i heild
hefur batnað? Við ræddum um þetta i sambandi
við launaþvingunarfrv., sem lá fvrir síðasta
þingi. Hv. 2. þtn. Skagf., búnaðarmálastjórinn,
upplýsli þá, að heildartekjur bænda landsins
\ æru um 30 millj. kr. Eg kom ineð utreikning,
sem sýndi, að kjör bænda og verkamanna mundu
vera nokkuð svipuð, kjör vorkamanna að vísu
nokkuð lakari, en miklu verri áður. Heildarafkoma þjóðarinnar hefur batnað stórlega, en afkotna bænda og verkamanna ekki batnað i neinu
lilutfalli við það. Eg ætla aftur að vísa í Tíinann og vitna i grein þar frá 28. marz þ. á. um
]>að, hvernig aðstaða bændanna cr nú eftir nýjustu aðgerðir hæstv. slj. og þar með Framsfl.
í þessu sambandi. I>á skrifaði formaður i einu
félagi ungra framsóknarnianna, Daniel Kristinsson, grein um, hvernig högum unga fólksins sé
nú liáttað. Pessi ungi framsóknarmaður sýnir
fram á, að unga fóJkið verði að flýja sveitirnar.
Og vegna hvers? Vegna þess, að stórbændurnir
i sveitunum haldi jarðnæðinu fyrir unga fólkinu og vilji ekki Játa unga fólkið fá það til þess
að húa á og í öðru lagi af því,.að auðmcnnirnir
í Beykjavík kaupi jarðirnar úti í sveitunum,
oft með uppsprengdu verði, og hindri þannig
unga fólkið í að eignast jarðirnar. Hann sýnir
l’ram á, að það sé verið að reka unga fólkið úr
sveitununi, sem vill fá að búa i sveit upp á að
mega eiga jarðirnar sjálft og vinna á sinni eigín
jörð. Hvað er Framsfl. að gera með þeirri afstöðu, sem hann hefur lekið með þessum gerðardóinsl.? Ilann er að hjálpa auðmönnunum til að
margfalda auð sinn i kaupstöðunum og nota
hann til þess að geta keypt jarðírnar í sveitunum, húsin i bæjunum, smáfiskiskipin af smáútgerðarmönnunum, keypt allt, scnt hér er saman komið. Framsfl. er því ekki að gera neilt
fyrir bændurna með þeirri afstöðu. sem hann

tet’ur tekið til gerðardóinsl. Hæstv. forsrh. hefur
öðru hvoru haldið fram, að gerðardómsl. væru
einn þátturinn í að koma vinnuafli til sveitanna. Eg hef bent á. hvernig fara á mcð það
frjálsa vinnuafl, scm vill fara i vinnu í sveíl.
og unga fólkið, sem vill búa á jörðum sínum
og rækta þær, en fær það ekki fyrir ofríki stórbamdanna og auðmennanna, sem Frainsfl. stendur ineð. Við þm. Sósíalistafl. fluttum á þingi i
fyrra þáltill. um, að rikið greiddi bændum
uokkurn fjárstyrk, svo að þeim yrði fært að
keppa um vinnuafiið við Bretavinnuna, og gcra
þeim fært að borga samsvarandi kaup og verkamenn fá í bæjum og kaupstöðum. bessum till.
var í engu sinnt. betta var stvrkur til bænda.
svo að þeir gætu orðið samkeppnisfærir um að
fá nauðsynlcgt vinnuafl til framleiðslu sinnar.
og þetta var styrkur til verkamanna að þvi leyti,
sem verkamönnum er nauðsynlegt, að landbúnaðarframleiðslan geti gengið, og því vilja þeir,
að bændur séu samkeppnisfærir um að fá vinnuafl. bessi styrkur var cngin réttarskerðing.
heldur eðlileg ráðstöfun þjóðfélagsins til að
trvggja, að framleiðslan gæti gengið í friði,
þannig’ að samboðið væri frjálsri þjóð, sem vill
ekki beita kúgun við sínar stéttir. í staðinn
fyrir þetta þykir Framsfl. hlýða að framkvæma
1. eins og gerðardómsl.
Svo vil ég í þriðja lagi, að því er snertir afstöðu Framsfl. t il framtíðarinnar, skilgreina
nokkuð afstöðu hans til þessara 1. Framsfl.
hefur hvað eftir annað lýst yfir, að hann viíji
vinna að þvi, að vinnandi stéttirnar eigt sjálfar
framleiðslutiekin, það sé eini rétti grundvöllurinn í frjálsu samfélagi manna. Nú er vitanlegt,
að hændunum á íslandi gengur fullerfiðlega að
halda jörðum sínum, og enn þá er ekki komið
Iengra en svo, að helmingur íslenzkra bænda
eru leiguliðar. Svo skulum við athuga, hvernig
aðstaðan er fvrir þá, sem i kaupstöðunum eru,
að eignast íramleiðslutækin þar. Við vitum, að
á venjulegum timum, og venjulcgir tímar þýða
atvinnuleysi fyrir verkalýðinn, er lítiil kostur
fyrir verkamenn að safna fé til að kaupa framleiðslutækin eða eignast hlut i þeim. bað er aðeins undir einum kringumstæðum hugsanlcgt,
að þeir gætu slíkt, á þeim tímuin, þegar eftirspurnin eftir vinnuafli er svo mikil, að þeir
gætu með þvi að tryggja sér þá gott kaup og
stöðuga vinnu, aflað sér svo mikils fjár, að þeir
gætu orðið eigendur að einhverju af framlciðslutækjununi. Frá sjónarmiði FramsfJ., sem segist
vilja, að verkamenn eigi sjálfir framlciðslutækin, finnst manni eðlilegt, að verkamenn ættu
að fá að nota aðstöðu sína á þessuni tímum til
þess að safna fé til að eignast framleiðslutækin.
Xú eru slíkir tiinar og slík tækifæri, og ef til
\ill koina þau ekki nema einu sinni með hverri
kynslóð. Hvað gcrir Framsfl. þá, þegar verknmenn fá ta*kifæri til að hafa talsvert fé aflögu,
hafa næga vinnu og geta fengið kaup sitt hækkað i krafti sinna samtaka til þess að tryggja
framtíð sína? T>á bannar flokkurinn að hækka
kaupið og gefur til þess út sérstök I. með aðstoð helztu milljónamæringanna í landinu. T>á
tryggir hann auðmönnunum, að þeir geti safnað
tugum milljóna af stríðsgróða. Þeir geta ekki
aðeins eignazt öll tæki, sem þeir skulduðu áður,
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hcldur fá þeir til viðbótar möguleika til að
kaupa mikið af þeim cignum og tækjum, scm
fyrir eru hjá þjóðinni, og' mikið af nýjum tækjuin, þegar möguleikar eru til að fá slík tæki inn.
Framsfl. styður þannig að þvi, að atvinnurckendurnir fái margföld völd og inargfaldan auð.
að nokkrir menn verði miklu ríkari og voldugri
cn dæmi eru til áður, og það á þeim eina tíma,
sein hugsanlcgt va-ri, að allur þorri landsmanna
gæti cignazt nokkurt fé til að verða mcðcigandi
i framleiðslu þjóðarinnar. Allt, sem Framsfl
het’ur lalið, að hann vildi styðja á lýðricðislcgan
hátt, að vinnandi stcttirnar gætu sjálfar cignazt
framlciðsluta'kin og tckið þau, allt þctta er eintóin blckking. Þegar þeir líinar koma, að verkamenn gætu fengið kaup sitt luckkað og cignazi
eitthvað af þcssum framlciðslulækjum, bannar
Frainsfl. þciin það og afhendir striðsgróðaniönnunum allt sanian.
Eg álít því. að Framsfl. hafi með afstöðu sinni
til þessara gcrðardómsl. sýnt á mjög sorglegan
hátt, livcrsu gcrsamicga hann licfur brugðizt
þcirri stefnu og þcim yfirlýsingum, sem hann
hvað cftir annað hcfur komið mcð, að hann
vildi styðja að þvi að skapa þjóðfélag, þar sem
efna hagurinn væri tiltölulega jafn. Hann hefur
með því að gerast mcðábvrgur um þessi gerðardómi. þverbrotið allt þctta og stigið það stærsta
skrefið, scm stigið hcfur verið á íslandi til að
skapa fasitiskt auðvald, sem gctur drottuað yfir
"iii hlutum þjóðarinnar með þvi stcrka valdi,
sem cignarhald á öllum framlciðslutækjum er.
þcgar þjóðin þarf á þcim að halda. I>að voru
mögulcikar i sambandi við striðsgróðann að
stiga spor til atvinnulcgs lýðræðis á fslandi, svo
framarlega sem verkalýðurinn, bændur og bjargálnamenn hefðu fengið tækifa-ri til að bæta
kjör sín, hækka kaup sitt og öðlast þannig betri
afkomu. I>að var möguleiki til að nota striðsgróðann á þennan hátt. I>að var ha-gt að skapa
incira atvinnulcgt lýðræði og stiga a. m. k.
nokkurt spor i áttina til þess. En það, sem gcrt
var, var alvcg þveröfugt. I>að var stigið stærsta
sporið, sem stigið hefur verið i áttina til meira
pólitisks og atvinnulcgs cinræðis. Og sú stjórn,
sem gerir það, hafði lofað, þcgar liún komst til
valda, að láta eitt ganga yfir alla þjóðina. Hún
var ineð fagrar heitstrengingar, scm hún auglýsti i blöðum og útvarpi, að nú ætti að gcra
hlut þjóðfélagsþegnanna sem jafnastan, það
mundi ekki vcrða þolað, cins og hæstv. forsrh.
tók svo djúpt í árinni, að cin stétt gengi á hlut
annarrar, heldur yrði eitt látið yfir alla gangn.
Slíkir tímar scm þessir voru vel til þess fallnir
að vinna að því, að allir yrðu jafnir. Err þcgar
tækifærið kemur til þess að standa við fögru
orðin, þá eru milljónamæringunum nýju úthlutuð einkaréttindi til að drottna vfir allri þjóðinni. Þá er sagt við verkamenn, bændur og
smærri atvinnurekendur: „Þið megið ekki hækka
vcrðið á vinnuafli ykkar cða ykkar vöru. Þið
megið ekkert gera til að bæta kjör ykkar, nema
n., sem stj. skipar leyfi það.“ Og svo er þessari
n. með 1. bannað að gera nokkuð verulegt í þá
átt, um lcið og auðmönnunum, scm drottna yfir
Útflutningnum, er tryggður réttur til að geta
cinir saman grætt. Allir þeir, sem selja vöru
á innlendum markaði, eru undirgefnir þessi I.
Aljit. 1942. B. (59. liiggjafarþlng).

Þcim cr bannað að hækka verð á vöru sinni.
Þcim er bannað að fá hlutdeild i þeirri bættu
afkoinu, sem þjóðin hefur orðið aðnjótandi. Allt,
scm licfur orðið til að hæta hag þjóðarinnar, á
að rcnna til stórútgcrðarvaldsins eins. Xleð þessmn 1. á að koma á atvinnulegu alræði útflutningsauðvaldsins hér á landi.
Það cr því ekki að undra, þó að þessi lög
spyrjist illa fyrir og finni fáa formælendur i
þinginu. Og það er hart, að flokkur, sem hvað
cftir aiinað hcfur lýst þvi yl'ir, að hann vilji
vcrnda lýðricðið og frclsið, skuli dirfast að bcra
fram önnur eins lög og þessi. Einmitt það, sem
hcl'ur vcrið álitið grundvöllur undir mannréttindunum, en það er að ráða sjálfur, hve maður
sclur viunuafl sitt dýrt, er algerlega afnumið
nieð þessum löguin. Enda hafa þau vakið mciri
andúð hcldur cn nokkur önnur lög. Svo framarlcga scm framfylgja ætti þessum I., yrði að fara
i mál við annað hvert fyrirtæki og allan þorra
af þcini vcrkamönnum, sem við þau vinna. Það
cr ckki hægt að halda í annað eins cinræði og'
kúgun, ncina með þvi, að stjórnin breyti algjörlcga um vinnuaðfcrð, en það mun licnni veitast
lull crfitt. Hatrið hjá fólkinu móti þessum lögum cr svo almcnnt, að óhætt er að segja, að
þau munu fremur öllu vcrða til þess að valda
uppreisn í þjóðfélaginu. Það er þvi mjög undarlcgt, að flokkur, sem sifellt licfur talað um friðsamlega þróun, skuli gcfa út lög, sem stcfna
að þvi að valda uppþotum meðal fólksins, vegna
þess, hve ranglát þau eru. Enda hefur rikisstjórnin gcrt ráð fyrir ýmsum róstum i sambandi við framkvæmd I. Það hcfur hún sýnt
með vopnapöntunum, að hún vill ekki vera
óviðbúin, ef til átaka kcmur. Okkur þykir þvi
lcitt lil þcss að vita, að flokkur, sem stöðugt
hct’ur þótzt vernda lýðræðið og halda uppi friði
i Jandinu, skuli heita því versta ofbeldi, sem
Iucgt er að liugsa sér. Það er ekki nóg, að þeir
svipti fólki ölluin mannréttindum, heldur gcra
þcir beinlínis tilraun til að cvðileggja þingræðið
i landinu, þar sem þcir virða vilja og skoðanir
Alþ. að vcttugi. A siðasta Alþ. kom vilji þess
grcinilcga i ljós og afstaða þess var augljós í
þcssum málum, cftir að það hafði þá hafnað
frv., scm kom fram i þessa átt. En við vitum,
að það, scm gaf rikisstjórninni kraft til að gefa
út þessi brbl., var eftirfarandi: Alþ. hafði fcllt
svona lög, cn stjórnin gaf út brbl. og vildi fá
þau samþ. og komið á þing i krafti þcss að geta
handjárnað þm. Nii er svo komið, að ineiri hluti
þm. er í þjónustu ríkisins, og stjórnin ætlaði
að kúga þá lil þess að samþ. þessi lög, hver svo
sem skoðun þeirra vicri. Sú breyting hefur orðið
á síðustu áratuguin, að meiri hluti þm. eru nú
launaðir starfsmcnn líkisins. En hvers konar
ofsóknum cr beitt gegn þeim mönnum, sem eru
i andstöðu við ríkisstj., og þeir settir utangarðs hjá þjóðfélaginu? Þeir menn úr Sjálfstfl.
og Framsfl., sem risa gegn lögum þcssum, vita,
á liverju þcir ciga von. Og i krafti þess kúgunarvalds, sem ríkisvaldið cr orðið, ekki aðeins
gagnvart þjóðinni, lieldur einnig gagnvart sjálfum þin., er þeim boðið að samþ. lög, sem þeir
fyrir 4 mán. voru á móti. Það er augljóst, að
með slíkri aðferð, verður Alþ. hrein skrípamynd.
Það mundi ekki koma mér á óvart, þó að hæstv.
lá
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forsrh., ef þessi lög verða samþ., segði við hv.

þm.: „Hvað á ég að hugsa um ykkur, þm. góðir?
Þið neituðuð i haust að samþ. svona lög, en nú
greiðið þið hiklaust atkvæði með þessum brb].“
Ég efast ekki um, að hann mundi spyrja á þessa
Jeið. Nei, ef Aíþ. ætlar að samþ. lög eins og
þessi, þá er það að kveða upp dauðadóminn vfir
sér sjálft. Eg vona að umr. um þetta mál eigi
eftir að leiða í ljós, að það sé lil sterk andstaða
gegn þessum málum. Viðvíkjandi þeim brtt.,
sem fram hafa komið og teknar hafa verið aftur
til 3. umr., vil ég segja það, að rétt hefði vcrið
að ræða þ:er núna, til þess að það kæmi i ljós.
hve sterkur vilji er innan Alþ. til að afmá þessi
kúguna rlög.
*Frsm. meiri hl. (Bergur Jónsson): Eg lu f
ekki ástæðu til að lengja frekar þessar umr.
Það hefur nú orðið nokkuð rnikið málþóf í sambandi við þetta frv., og ætti það frekar við um
málflutning heldur en umr. á Alþ. Eg hef áður
drepið á aðalatriði þessa frv. í frarnsöguræðu
minni, og jafnvel hv. þm. ísaf. hefur ekki hrakið
eitt einasta atriði. Hann flutti 2% tima langa
ræðu á tveim dögum og kom þar mcð ýmsar
spurningar bæði til min og hæstv. viðskmrh.
En að hann kæmi nokkuð nálægt því, scm ég
Jief sagt, það heyrði ég ekki. Eg vil aðeins geta
þess, út af fyrirlestri hv. þm. A.-Húnv., að hv.
þm. flytur slíka fvrirlestra á hverju þingi, án
þess að þm. kæri sig um. Eg hef ekki ástæðu
til að svara spurningum hv. þm. ísaf.. sem hann
heindi til mín, því að hæstv. viðskmrh. hefur
þegar svarað þeiin. Eg vil þó geta um eitt atriði.
sem sýnir, hve hv. þm. stendur höllum fæti í
þessum málflutningi sinum. Hann varði fjórða
hluta af ræðutima sínum til að tala uin nafnið
á stofnun þeirri, sem samkv. hrhl. á að gefa úrskurði í þessum málum. Ég skal fúslega játa,
að það, sem hv. þm. sagði, er að mestu leyti
rétl, hvað þetta atriði snertir. Það eru til tvenns
konar gerðardómar, fræðilega séð. Annar er
nefndur félagsdómur, og hann er samningur
tnilíi inaniui, ef ágreiningur rís, uin. að aðilar
skuli tilnefna jafnan fjölda manna i dómstól.
en óhlutdrægur aðili nefnir oddamann. Aftur á
móti er til lögþvingaður gerðardómur, sem settur var 1938, og þar nefna deiluaðilar einnig
dómsaðila, en hæstiréttur tilnefnir oddamann.
Eg fvrir mitt leyti hef ekkert á móti því, að
nafninu á þcssum gerðardónii yrði breytt <,g
hann kallaður „verÖlagsdómstólI“ eða þvi um
likl, einkuin et' nafnbreytingin hefði þau áhrif.
að hv. þin. ísaf. yrði málinu fremur fylgjandi.
Oðrum spurningum hv. þm. held ég, að hæstv.
viðskinrh. hafi svarað. En það er einkennilegt
og þó afsakanlegt, að hv. þm. skuli ganga frani
hjá einu atriði í ræðu ininni, þar sem ég talaði
uin framkomu þessa hv. þm. nú fyrir 3 árum.
Við skuluin nú athuga fortíðina hjá þessum hv.
|un., en fortiðin getur verið luettuleg fyrir suma
stjórnmálamenn, og það virðist hún vera i þessu
(ilfeJIi. Þskj. 119 frá 1939 er frv. tiJ 1. um gengisskráningu og ráðstafanir í því sainbandi. og
einn af fhn. þess er hv. þm. ísaf. Með þessu frv.
var ákveðið að hvkka geugi íslcnzku krónunnar,
með þeim afleiðingum, að kaup launastéttanna
í landinu lækkaði uin 22%. Þetta flytur hv. þm.

Isaf. 1939, en nú kallar hann það kugunarlög, að
dóinstóll skuli eiga að úrskurða i þessum málum
og grunnkaup mcgi ekki hækka. Nú er hér ekki
talað um kauplækkanir eins og þá, auk þess,
sem hér er ætlazt til, að greidd vcrði full dýrtíðaruppbót í samræmi við visitöluna. Eg ætla
að lesa hér upp úr 3. gr. þessa frv. á þskj. 119
frá 1939, með lcyfi hæstv. forseta:
„Á sama tima er óheimilt að hækka kaup
fastra starfsmanna við fyrirtæki einstaklinga,
félaga, ríkis, bæjar- og sveitarfélaga, nema ákveðið sé i lögum eða það falli undir ákvæði
2. gr “
Með öðrum orðum: hv. þm. ísaf. gengst inn
á að lögfesta launalækkun, scm í frv. fólst. Það
\oru þá til menn, sein köíiuðu frv. þctta kúgunarlög, þegar umr. fóru fram um það. bað
getur verið, að aðstaðan hafi verið önnur 1939
en mi, en þá var um að ræða gevsilegt atvinnuleysi hér á landi, og fjöldi verkamanna hafði
ekkert að gera. En nú hefur aftur á móti hver
inaður, sem nokkuð getur, nóga atvinnu aJlt
árið. Eg veit ekki, hvað hv. þm. ísaf. vill láta
kalla þessi lög frá 1939, fyrst hann kallar lögin
uni gerðardóminn þrælalög og kúgunarlög, þar
sem heimiluð er fullkomin dýrtíðaruppbót og
gerðar eru víðtækar ráðstafanir til að halda
verðlaginu niðri. Ef til vill er hægt að gefa ])á
skýringu á framferði hv. þm., að 1939 stóð til,
að mynduð yrði þjóðstjórn og einn ráðherranna átti að vera úr flokki hv. þm. Isaf. .Etli
þetta sé ekki skýringin? En nú stendur öðruvísi
á. Einniitt þegar fjórir ráðherranna urðu samtnála uni ráðstafanir gegn dýrtíðinni, hljóp ráðherra Alþfl. ur ríkisstjórnínní. Eg held, að
betra væri fyrir hv. þm. ísaf. að athuga t’ortíð
sína. áður en hann viðhefur stór orð um þessar
ráðstafanir, sem hér er verið að gera.
Hv. þin. hefur vísað til dýrtíðarinnar í hýzkalandi og sagt, að þar sé nú annað viðhorf, þar
seni dýrtíðin íiafi aðeins aukizt um 5 stig, en
hér sé hún koinin upp í 83 stig. Hv. þm. hrósar
mjög verðlagsráðstöfunum bjóðverja, en hann
lalar elíki um kaupgjaldsráðstafanir þeirra.
Hvernig ætli sé með verkfallsréttinn og mannréttindi verkamanna í þeim löndum, sem nazistar stjórna? Ilvað er þar gert við menn sem
gera verkföll? (FJ: Pað sama og hér.) Annað
er nú að heyra á Alþýðublaðinu, og það getur
verið, að hætt sé að skjóta menn fvrir að sýna
mótþróa við yfirmenn sína. Allir vita, að eftir
síðasta strið sultu menn i hýzkalandi heilu
hungri. Bieði höfðu þeir lílið til að kaupa fyrir
og svo var mikill skortur á matvælum. í>að
gelur skeð, að þeim líði hetur núna af þeim
ástæðum, að þeir hafa hertekið mörg Iönd, sem
höfðu gnægð matvæla. Eru það kannske einhverjar slíkar ráðstafanir, sem þessi hv. þm.
vill láta gera hér? Ég vil biðja hv. þm. að gefa
upplýsitigar uni, hvaðan Jiann hefur þessa heimild um dýrtiðina í Þýzkalandi. Veit hv. þm.
Isaf., hvernig inönuum liður yfirleitt í I>ýzkalandi? Hvað er þar mn verkfalJsréttinn og
niannréttindin yfirleitt? I>að væri mjög æskilegt.
ef hv. þm. Isaf. gæfi upplýsingar um það.
Yfirleitt virðist tilgangurinn með ræðum hv.
þm. ísaf. og hv. 4. þm. Beykv. vera sá að þæfa
þella mál og tcfja fyrir því. Hv. þm. ísaf. sagði
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í sinni löngu ræðu, að venjan væri sú, Jiegar
slik mál kæinu i Alþ., að senda þau viðkomandi
aðilum til uinsag'nar. Ég vil benda hv. þin. á
það, að þar sem liann klauf n. þeg'ar á fyrsta
fundi hcnnar um þetta inál, liefur meiri liluti
n. unnið út af fyrir sig, leitað umsagnar. þar
sem liann þurfti, þegar hann tók sínar ákvarðnnir. Hv. þni. veit ekkert uni, hve mikla vinnu
meiri hl. hefur lagt i frv., og það keinur ekki í
Ijós, fyrr en hrtt. koma l'rain við 3. unir. Eg hýst
við. að þá inuni hv. þm. ísaf. Iiaida nýja tveggja
daga ræðu, en hvort margir muni hlusta á liaua.
veit ég ekki, en eftir reynslunni geri ég ekki ráð
fyrir ]>ví, að þeir verði margir.
Frsm. minni hl. (Finimr Jónsson); Hv. frmeii'i hl. allslm. beindi lil min fyrirspurn.
sem ég átti að svara, en liann er nú ekki viðstaddui', svn að ég get ekki satt forvitni þessa
liv. þin. Xú er hanii kominn. og get ég því hyr.jað. Eg þarf í rauninni ekki miklu að svara.
Bíkisstjórnin hel'ur ekki séð ástæðu til þess
að vera viðstödd við þessa unir. nema hvað
hæstv. viðsknirh. liet'ur svariið með nokkruni
orðuni þvi. er ég talaði um verðlagseftirlitið. en
hins vegar engu svarað gagnrýni íninni á gerðardóinnum. Eins og þcir vita, sem hlýddu á
ræðu hv. frsni. meiri hl., þá kom hanii lítið inn
á þetta mál og varaðist algerlega að koina nærri
aðatatriðunum, livað þá, að liann lia.fi geií
nokkra tilraun til þess að hnekkja gagurýni
niiniii, en ég sýndi fram á, að lög'in væru livo' t
tveggja i serin óframkvæmanleg og ranglát, og
til þcss eins fallin að halda niðri launum hinn i
lægst lauuuðu og verst stæðu í landinu.
Eg' mun vik.ia síðar að hv. frsm., en ætla nú
með nokkruni orðum að svara hæstv. viðskmrh.
Hæstv. viðskmrh. kvartaði undan því, að ég
liefði ekki lýst rétt afstöðu hans til kaupgjalds
\erkanianna í landinu. En ég hcld, að ráðherrann hafi ekki undan neinu að kvarta i því efni.
I’að er alkunna, að hann hefur gert hverja tilraunina af annarri til þess að plokka af verkaniönnuin fé til hinna svo kölluðu dýrtíðarráðstafana, en því miður hefur honum ekki verið
eins umhugað uni að ná stríðsgróðanum í sama
augnamiði.
Ráðherrann sagði, að ég hefði verið með gífuryrði i garð hænda. Þetta er ekki rétt. Ég sagði,
að lieppilegra hefði verið að verðhæta afurðir
bændanna heldur en að liækka þær upp úr öllu
\ aldi.
Kjöt og mjólk ráða mjög' miklu um vísitöluna
eða allt að helmingi, það er því alveg augljóst,
að bezta dýrtiðarráðstöfunin liefði verið að
koma í veg fyrir hina miklu hækkun til almennings, en verðhæta þessar afurðir bænda úr ríkissjóði.
Ráðherrann hélt því fram sem sönnun þess.
að landbúnaðarafurðir liefðu ekki luekkað um
of í verði, að bændur streymdu nú til kaupstaðanna, þar sem kúgunarlögin væru í gildi.
I’etta er alveg í samræmi við það, sem ég hélt
hér fram. Hér er eftirspurniii eftir vinnuafli
svo mikil, að greitt er miklu hærra kaup en
lögin heimila og þau því óframk\ æmanleg, en
úti um land er eftirspurnin miklu minni og
grunnkaupið lægra.
mii.
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Pessi misniunur á kaupgjaldinu, samfara þ\ i,
itð liéi' eru lögin óframkvæmanleg, mótsett við
það. sem er á útkjálkuni landsins, gerir það að
verkuni. að hændur sem aðrir utan af landi
tlykkjast nú hingað. l'mmæli ráðh. um flutning
hændanna til Reykjavíkur eru því staðfesting á
skaðsemi þessara laga.
Ráðherranii sagði, að Alþfl. hefði verið reiðuhúinn til þess að vinna að þ\ i sama og stjórnin
gerði, en án löggjafar. Þetta er ekki rétt. Alþfl.
Iiefur aldrei unnið að því að lialda niðri kaupi
verkafólks i landinu, og iiiun aldrei gera það.
Hins vegar er hitt sennilegt, að ef stjórnin
l.el'ði sýnt vilja sinn til þess að halda dýrliðinni i skefjuin, að þá liefði ekki komið til alm.
gi'unnkaupshivkkana, enda var það það, seni ráðlierra Alþfl. sagði, að liann hyggist ekki við
verulegri hreyfingu i þá átt.
Ég hef lialdið ]>\ í fram, að \ erðlagseftirlitið
liafi verið slælegt og það liafi farið úr höndunuin snenima á árinu 19+0. Ég held, að liæstv.
viðskmrh. hafi ekki gert eðu gei'i tilraun tii
þess að hnekkja þessu.
Hins vegar hélt hann þ\ í friini, að liann liefði
ákaflega litið vald yfir verðlaginu, en vildi hera
þvi við, að fulltrúi Aiþfl. í verðlagsnefndinni
liefði ekki verið nógu skeleggur. ■
Eg veit ekki til þess, að Alþfl. eigi neinn fulltrúa í verðlagsnefiidinni. Hins vegar á Alþýðjsainbandið þar 1 fulltrúa af ö. I’að er dálitið
einkennilegt af ráðherranum að koma nú fram
og segjasl ekki liafa nógu víðlækt vald til þess
að ráða yfir verðlaginu, en á þinginu i f'yrra,
þegar sexmannanefndin vildi koma öllu vcrðlagseftirliti i landinu ulidii' eina nefnd, var ráðherrann á móti því og sagði, að rikisstjórnin
liefði svo viðtækt vald yfir þessum inálum, að
ekki væri nein ástæða lil þess að hreyta til. en
varhugavert að leggja inn á nýja hraut.
En það er þó Ijóst, að þegar ráðherrann skoraðist undan því að laka við víðtækara valdi á
þinginu i fyrra, en segir nú, að það hafi ekki
verið nógu \ íðtækt, að annað hvort liefur valdið
ekki verið nógu víðtækt, eða hann liefur svikizt um að framkvæma lögin.
Eg beindi þeirri fyrirspurn til ráðherrans,
hvort hann liefði látið reikna út vísitölu verzlunarkostnaðar. Hann taldi öll tormerki á að
reikiia hana út, enda væri hún óþörf. I>að er
liins vegar ekki talið óþarft að húa til vísitölu yfir franifærslukostnað verkamannanna i
landinu. I>að er á engan hátt erfiðara að reikna
út vísitöiu yfir verzlunarkostnaðinn, inn í hana
fellur Ijós, hiti, húsaleiga, símakostnaður og
kaupgjald. En ráðlicrrann taldi það óþarft. Þeir,
sem verzla, inega frekar skapa sér sjálfir lifsskilyrði en þeir, seni taka laun.
Ráðherrann sagði enn fremur, að afkoma fél.
KRON liefði ekki verið slík s. 1. át', að það benti
til þess, að verzlunarálagning hefði verið of há.
Vni þetta vil ég segja, með allri virðingu fyrir
þessu kaupfélagi, að þar keinur margt annað tii
greina. Félagið liefur með höndum ýniiss konar
rekstur, óviðkomandi bcinni smásölu, það leigir
auk þess dýr hús. Afkoma þess er því alls ekki
réttur mælikvarði á afkomu venjulegra verzlunarfyrirtækja.
Élg' get látið þetta nægja til þess að svara

231

Lagafrumvörp samþykkt.

232

Dómnrfnd i kaiipgjalds- og verðlngsmáluin.
hæstv. viðskmrh. við þcssa umr. En það cr cins
og cinhver sérstakur órói liafi gripifi rikisstj.
undir umr. um þetta mál. Ráfiherrarnir hafa
aldrei sézt hér i dcildinni, og er þó hér um að
ræða frv., sem varfiar meira lífsafkomu alls
þorra þjóðarinnar en nokkurt annafi frv., sem
komið hefur hér fram iengi. Og það cr ekki einungis, að komið hafi fram hörð gagnrýni frá
stjórnarandstæðingum, hcldur og einnig úr hópi
stjórnarflokkanna. Ég man ckki cftir því, að
sögð hafi vcrið harfiari orð frá stuðningsmanni
rikisstjórnar en hv. sessunautur minn, þm. A.liúnv., sagði hér í gær, er hann lét svo um mælt,
að með þessari lagasetningu hefði ríkisstj. komizt meira en hálfa Icið á þeirrí braut að segja :
„Ég vil ekkert þing.“ M. ö. o., úr stjórnarflokkunum er litið á þessi lög scm gerræði og einræðisbrölt, alveg á sama hátt og stjórnarandstæðingar gera.
Hv. þm. A.-Húnv. lét þess getið, og vitnaði
þar til hæstv. forsrh., að liann hcfði talið nauðsvn á að setja þessa löggjöf með bráðabirgðal.,
af því aö hann (þ. e. ráðh.) hefði vantrcyst
þinginu til þess að afgr. slikt lagafrv. I’etta er
yfirlýsing, sem ekki er bægt að láta liggja i
þagnargildi, frá cinum af stuðningsmönnum núv.
rikisstj. I’vi að það cr yfirlýsing um, að í rauninni sé ekki vilji núverandi stjórnarflokka
fyrir þessu frv., þó að e. t. v. hv. þm. láti til
leiðast að samþ. þetta frv., vegna þess að flokksstjórnirnar heimti af þeim, að þeir geri það. Ég
licf ekki lieyrt ömurlegri yfirlýsingu um þingliabl hér i þessu landi þau ár, sem ég hef setifi
hér á þingi.'sem að visu eru ekki niörg. Og ég
hel’ ekki heyrt ömurlegri vörn af hálfu ríkisstjórnar i nokkru stórmáli en þá, sem fram
liefur verifi færð i þessu máli, þar sem liæstv.
rikisstjórn ber ekki við að reyna að svara fyrir
sig, hvorki sjórnarandstæfiingum né heldur
stuðningsmönnum
st jórnarinnar,
þegar
þeir
koma hér nærri hálfgi'átandi fram fyrir forseta
og lýsa yfir, að þcir séu píndir og kúgaðir til
þess að greiða alkv. mcð máli, sem þeii' hefðu
alls ekki léð lið sitt, ef það heffii komifi í frunivarpsformi fyrst fyrir Alþ.
Eg veit ekki, hvort liv. frsni. allshn. er hér
nærstaddur, en ef hann mætti iieyra mái niitt.
þá mundi ég nú vikja að þeim fyrirspurnum,
sem hann bar fram til niín. Mér er svo vcl við
þcnnan ágæta þin., sein er úr sama landsfjórðungi óg ég og hcfur lengi verið samverkamaður
ininn á Alþ., að ég vildi gera allt, sem i mínu
valdi stæði til þess að seðja hans fróðleiksfýsn,
þegar hann kcinur hér til mín, bljúgur og aufimjúkur, ineð fyrirspurn, sein ég er sannarlega
uinkominn að veita honuin nokkra fræðslu um.
Nú vildi ég þó óska þess, að þessi hv. þm. gerði
mér nokkur sömu skil, ef ég kynni að leggja
fyrii' hann nokkrar spurningar, að hann þá gerði
sitt bezta til þess að leysa úr þeim.
Hv. þm. Barð. var að spvrja mig að því.
hvaðan ég hefði það, að dýrtíðin i I’ýzkalandi
liefði ekki vuxið nema um 5%. Eg get sagl honum það, að ég hef þær upplýsingar úr amerísku
tímariti, sem heitir „Lifc“. I’ar er talað um, hve
mikið dýrtiðin liafi vaxifi i hinuin ýmsu löndum, og tók ég upp i mitt nál„ að dýrtiðin hefði
vaxið frá striðsbyrjun til 1. október 1941 urn

26f;c í Englandi, i Bandaríkjum N.-Amcriku um
iS,8r< og i I’ýzkalandi um 5%. Nú má það vel
vcra, að I’ýzkaland standi eitthvað sérlega nærri
hjarta þessa hv. þm„ þótt ég hafi ckki orðið
þess var fyrr en e. t. v. nú upp á síðkastið,
þannig að liann hefur einkum fest sig við hækkun dýrtiðarinnar í I’ýzkalandi, en ekki minnzt
á, a'fi í nál. mínu er einnig talað um dýrtiðarhækkunina í Bandaríkjunum og Englandi.
I’essi sami hv. þm. spurði mig áður, hvað það
vivri séjstiiklega, sem ég hefði óskað eftir, að
framkvæint yrði hér á landi eitthvað í samræmi
við verðlagseftirlitið í I’ýzkalandi. Og ég hygg,
að ég bafi sagt honum þá, að ég hefði óskað
eftir, að tekin hefði verið upp sama regla um
verðlagseftirlitið hér cins og þar, að reikna dýrtíðaruppbót fyrir verzlanirnar og lcyfa álagningu á vörur eftir því á einingu vörunnar, en
ekki eftir hundraðstölu, eins og liér hefur verið
gert. Og ef slikt fyrirkomulag hefði verið haft
hér frá öndverðu, þá hygg ég, að verðlagseftirlit rikisstj. hefði getað orðið nokkru meira
virði fyrir almenning í landinu heldur en raun
liefur á orðið. Annafi mál er, að ég hefði ekki
óskað cftir þvi, og ég hef hallmælt rikisstjórninni fyrir það, að rikisstjórnin hefur farið sömu
leið i vcrklýðsinálum cins og I’jóðverjar hafa
farið. I’ar skilur mikið á milli hæstv. rikis.stjórnar og mín og ég held líka hv. frsm. allshn.,
þó er ég ekki viss uin það. Hann hefur í nál.
fært það fram sem ástæðu fyrir þvi, að það ætti
að samþ. þessi I., að þau ættu ekki að gilda
nema til ársloka 1942. Og ég hef skilið það svo.
að hann áliti þetta ekki neina réttláta framI íðarlöggjöf, þótt hann hafi farifi inn á þá leið,
e. t. v., með hv. þm. A.-Húnv. (JP) og öðrum,
sem eru ekki sérstaklega ánægðir með þessa
löggjöf, afi gefa kost á að mæla mefi því, að
þessi löggjöf yrði látin standa þetta ár.
Eg held, að ég hafi mcð þessuin fáu orðum
leyst i aðalatriðum úr þeim fyrirspurnum, sem
hv. þm. Barð. bar fram til min. Og ég' veit, að
liann er svn skýr og greinagóður, að hann misskilur mig ekki á ciiin eða ncinn liátt. Og ég
veit, a'ð bann er mér svo velviljaður, að liann
muni ekki gera tilraun til að mistúlka þetta á
nokkurn hátf. I’é> að ég bendi á ieiðir, sem I’jóðvcrjar hafa farifi i verðlagseftirliti, og að þa’r
geti verið tii fyrirmyndar, þá mundi hann ekki
segja, að ég sé nazisti, þegar ég jafnframt bendi
á, að þær leifiir, sem I’jóðverjar hafa farið í
verklýðsniáluin, eru til viðvörunar, en ekki eftirbreytni, þó að íslenzka ríkisstjórnin hafi, illu
lieilli, glæpzt til að fara inn á þær ósæmilegu,
skaðlegu og óréltlátu leiðir. (JGM: Eru verklýfisfélög i I’ýzkalandi?). I’að er efni i heilan
fyrirlestur, sem ég gæti haldið fvrir hv. 6. þm.
Hcykv. við tækifæri. En það er máske eitt af
þvi, sem borgarstjórinn hér í lleykjavík hcfur
tekifi sér til fyrirniyndar, þegar liann var á
ferðalagi - kannske á kostnað háskólans — úti
í I’ýzkalandi. afi hann hafi hugsafi sér að reyna
að koma á sama skipulagi i verklýðsfélagsmáluni hér eins og er í I’ýzkalandi, að búa til eins
konar félög atviiinurekenda úr verklýðsfélögunum.
I’að er ekki rétt, að ég bafi á neiiin hátt
reynt að þæfa þetta mál eða tefja fyrir því. Ég
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talaði að visu hér i niinni frumræðu í 2 tima og
10 minútur. En þegar þcss cr gætt, að cnginn
minna flokksmanna hcfur talað annar við þcssar
umr. og mcr þykir ekki líklcgt, að þcir gcri
það, þá er ákaflcga fjarri þvi, að hægt sc að
halcla fram mcð ncinum rökum i sliku stórmáli,
að það sc að þæfa mál eða tefja, þó að haldin
sé í þvi allýtarlcg framsöguræða, ckki sizt, cf
þcssar umr. gætu orði'ð til þcss að hcina cinhvcrjuin hv. þin. úr stjórnarliðinu inn á þá
braut a'ð koma fram cinhvcrri gagnrýni á þcssu
óþurftamiáli, scm hcr liggur fyrir. Ég skal ckki
scgja, hvað mcr het'ur orðið ágcngt i þcssu. En
þó hcyrði ég það á hv. þm. Barð. áðan, að ég
virðist hafa fengið liann til að samsinna þvi
mcð mér, að það sé hreinasta rangncfni á 1.
þessuin a'ð kalla þau gcrðardómsl. Enda vcit ég
það, að það cr almcnnf álit þjóðfélagsþcgnann.i.
að cins og þessi dómur cr skipaður, þá sé það
hcinlinis brot á allri réttarvcnju um gcrðardóina að kalla 1. þessi því nafni. I’að cr að visu
ákaflcga litið unnið við það að fara a'ð fá nafninu hrcytt. En ]>ó fclst í þcssu viðurkcnning á
þvi, að hæstv. rikisstjórn liafi sctt þcssi bráðabirgðal. að illa athuguðu máli, svo að ckki sc
incira sagt. I’vi að fyrsta krafan til hæstv. ríkisstj., cr setur bráðabirgðal., ætti að vcra sú, að
forminu sé að mcstu Icyti fulluægt. En mcð
viðurkcnningu hv. þm. Barð. á þvi, að það muni
vcra réttara að kalla frv. cinhvcrju öðru nafni
cn gcrðardóm, cr það játað, að forminu sé ckki
fullnægt á þcssu frv. Scm sagt, ríkisstjórnin
hcfur gcrt þá rcginvillu i fyrstu að licra fram
alvcg óformlcg bráðabirgðal. l’ctta skiptir vitanIcga ckki miklu máli um inuihakl I. En það
sýnir aðcins vinnubrögðin í hæstv. rikisstjórn.
scm cr mcð lögfræðing sér við lilið og vanan
lögrcglustjóra scm fnrsrh., að mál, scm varðar
allan ahnenning og cr borið fram scm bráðabirgðal., sé ckki cinu sinni horið fram i því
formi, að þjóðfélagsþcgnarnir í landinu, scm
annars cru mcð opin augu og nokkurn vcginn
hcilbrigðri dómgrcind, geti talið, að það sé forsvaranlcgt.
Hv. þm. Barð. sagði, að ég hcl'ði ckki hrakið
neilt af þvi, scm hann sagði i t'rumræðu sinni.
I’ctta má vcl vcra rétt. En það cr þá bara al'
því, að hann hcfur ckki sagt ncitt i frumræðu
sinni. Hann rcyndi ckki að færa ncin rök fyrir
þvi, að þcssi 1. væru réttlát, og því síður rök að
þvi, að þau væru framkvæmanlcg. Og ég vcit, að
i þeirri ræðu, scm hann hcldur væntanlcga hér
á cftir, gcrir hann heldur cnga tilraun til þcss.
af þvi að honum cr kunnugt um það. að þaö cr
ckki hægt að færa ncin rök fyrir þcssu. Bráðabirgðal. hafa nú vcrið i gildi um
mánuði. Og á
þeim tíma hcfur það komið i Ijós, að þar scm
nokkur eftirspurn cr cftir vinnu, cru þau ófranikvæmanlcg. I’ar scm litil eftirspurn cr cftir
vinnu, cru þau ranglát, því að þau koma í vcg
fyrir, að fátækustu incnnirnir, scm hafa lægst
grunnkaup, geti bætt kjör sin.
Hv. þm. Barð. sagði i ræðu sinui, að það væri
cjnkcnnilcgt, að ég skyldi hafa gcngið fram hjá
þvi atriði í ræðu hans að minnast á gengismálið frá 1939. A þvi ári hcfði verið þjappað
ákaflega mikið að vcrkafólki. Það hcfði i aflaIcysisári vcrið lögbnðið, að ckki mætti greiða
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fulla dýrtiðaruppbót o. fl. og fólkið hcfði þá
slaðið sannarlega verr að vigi mcð að fá slika
löggjöf 1939 hcldur cn nú á árinu 1942. Og þctta
cr alvcg rétt hjá hv. þin. Barð. En það cr þó við
þctta að athuga. að þcgar gcngisbreytingarl. voru
sctt, álitum við, scm fluttuin þau, — og ég
vissi ckki aunað cn að flcstir stjórnarliðarnir
cinnig álitu hið sama,
að hallærisástand væri
i landinu. I’að þurfti að gcra eitthvað til þess
að atvinnuvcgirnir gætu haldið áfram. I’að var
lcitað ýmissa Iciöa; það var búið að athuga þær
i milliþn. Og það fékkst ckki samkomulag um
aðra lcið cn þá, scm farin var. Frá hcndi Alþfl.
var því baklið fram, að það mætti rcyna uppbótarlciðir. En það taldi flokkur hv. þm. Barð.
alvcg ófæra Icið. Hann vildi hcldur fara hina,
gcngislækkunarlciðina. Og samfara þvi var svo
sctt lögg.iöf um það, að ckki niætti greiða fulla
ilýrliðaruppbót, cn slagur stóð um það milli
Alþfl. annars vcgar og Eramsóknarfl. og Sjálfstæðisflokksins liins vcgar, hvcr uppbótin skyldi
'cra. Og i þcssari löggjöf var líka ákveðið, fyrir
liarða haráttu Alþfl., að það skyldi greiða dýrtiðaruppbót, a'ð visu ckki fulla. I’egar þcssi löggjöf var sctt, voru mjög mörg félög, scm ckki
Iiöfðu ncina mögulcika til þcss að scgja upp
samningum sinum, þannig að þó að löggjöfin
krcppti að mönnum á vissan liátt, þá gaf hún
lika fátækari félögum möguleika til að fá dýrtiðaruppbót, að visu lága, cn þó dýrtiðaruppbót,
scin cr ákaflcga liætt við, að þau hcfðu ckki
fengið að iiðruin kosti, og alls ckki cf Framsfl.
og S.jálfstfl. licfðu vcrið cinráðir. Nú cr það svo,
að þó að það liafi vcrið gcrt scm neyðarrá'ðstöfun gcgn y firvofanili hallærisástandi að
krcppa nokkuð að rétti vcrkalýðsfélaganna, þá
cr ákaflcga fjarri þvi. - og ég bið hv. þm. Barð.
að lcggja sér það vcl á minni —, að til þess sé
uokkur réttur né hcldur þörl' á þcssum timum.
Og cf það cr nú svo, að við höfum báðir, ég og
hv. þm. Barð., gcrt vcrkafólkinu órétt 1939,
mundi það ]iá ckki vcra sjálfsögð skylda okkar
að gcra það, scm i okkar valdi stcndur til þcss
að hæta úr þcssum órétti. Ég hcf hcztu trú á
réttlætiskcnnd þcssa hv. þm., cf liann cr ckki
ldindaður af flokksofstæki cða honum bannað
að liata skoðun á málinu. Og ég trúi ]ivi ckki
fyrr cn ég tck á, að hann vilji ckki, cf hann
finnur nú sárt til þess, að við höföum i samciningu gcrt vcrkalýðnum órétt 1939, gera nokkra
lciðréttingu á þcssu ásamt mér og öðrum, sem
cru á móti þcssu frv. Eg trúi þvi ckki, að það
sainrýmist drengskap og réttlætiskcnnd þcssa
liv. þin., cf lionum finnst hann hafa gcrt raiigt
árið 1939, að vilja nú bæta gráu ofan á svart og
cndurtaka órétthctið. þcgar atvinnuvcgirnir eru
góðir og pcningarnir miklir i landinu, og
þrcngja mi cnn að kosti vcrkamanna cinungis
til hagshóta fyrir stríðsgróðamennina i landinu.
Hv. |iiii. Barð. vikli scgja það, að skýringin á
|iví, að við Alþfl.nienn, og þar incð ég alvcg sérstaklcga, licfðum gcrzt flutningsmcnn þcssa
gcngislækkunarfrv. 1939, hcfði vcrið sú, að það
liefði staðið til þá að mynda þjóðstjórn. Við
hcfðum, eftir lians orðalagi, viljað kreppa að
hag vcrkalýðsins til þess að gcta komizt i þjóðstjórn. En nú scgir þcssi hv. þm., að við í Alþfl.
viljum tialda uppi rétti vcrkalýðsins, að mér
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skildist, til þess að geta komizt úr þjóðstjórninni. Ef það hefði verið einhver freisling fyrir
ckkur til þess að fara í þjóðstjórnina 1939 og
við hefðum viljað fórna hag verkalýðsins t>!
þess. ]>á finnst mér ekki ólíklegt, að við liefðuin. til þess að geta verið kyrrir í þjóðstjórninni. enn þá viljað gera það, sem nú er verið að
gera. viljað fórna hag verkalýðsins fyrir hag
nokkurra stórgróðamanna. En mér virðist þarna
skilja á milli Alþfl. og Framsfl. Alþfl. gekk inn
á gengislækkunina 193!) af illri nauðsvn vegna
halherísástands. En þegar ástandið er það breytt
sem það nú er, gerir Alþfl. þá kröfu til hinna
flokkanna. að þeir lofi verkalýðnum að ráða
sínuni máluin, gefi verkalýðnum tækifæri til
þess að rétta hlut sinn, eins og verkalýðurinn
á sannarlega rétt á að gera. I’að vill svo vel til.
að Alþfl. hefur gert tilraun til þess að rétta
viö hag verkalýðsins, einnig á annan hátt heldur
en |)iinn að standa á móti þessu lagafrv. Á ég
þar við gengishækkunarfrv. Alþfl. Og formaður
Sjálfstfl., stærsta stjórnmálafl. landsins, hcfur
Iátið svo um mælt i júli í fyrra, að það væri
siðferðisleg skylda þeirra, sem höfðu hag af
gengislækkuniuni 1939, að skila nú gengisbreytingarhagnaðinum ineð því að hækka gengið
aftur a. m. k. I sama liorf. Og þessi ágæti og
drenglyndi formaður Sjálfstfl. liefur lýst þessu
yfir hér í þingsölunuin. Eg fyrir mitt leyti trúi
ekki öðru, nú þegar togarasölur eru enn hærri
en þær voru, þegar liann gaf þessa yfirlýsingu,
en að hann leggi nú alla stund á að skila þessari hjálp aftur, sem hann og ýmsir á lians vegum fengu árið 1939. Eg trúi ekki, að hann hafi
verið að gefa þessa vfirlýsingu í trausti þess.
að Brctar settu hremsur fyrir skilsemi hans í
þessu efni, heldur sé yfirlýsingin gerð af alhuga og drenglyndi, og að það sjáist næstu daga,
að Sjálfstfl. heiti sér fyrir því með Alþfl. að
gera ráðstafanir til þess að færa gengið i hið
t’yrra horf'. Ég er þessarar trúar því öruggari,
þar sem ýmsir úr hans flo kki, svo sem bæði hv.
E þm. Bcykv. og hv. þm. V.-Sk. og jafnvel fleiri
úr hans ílokki, töluðu þá injög mikiö um nauðsyn þcss að breyta genginu til betri vcgar.
Eg vildi svo i sambandi við dýrtíðina og kaupgjaldið til frekari upplýsinga gcta þess, að mér
er tjáð, að síðan striðið byrjaði, hafi kaupgjald
i Bandarikjununi hækkað um 25%, en á sama
tíma hefur dýrtíðin hækkað þar um 8,8%. I>egar
maður athugar þetta, og svo hitt, að dýrtíðarvisilalan fór hér úr 57, sem hún var i 1. júlí i
fyrra, upp i 83% til ársloka, þá hygg ég, að það
sé augljósl, að það fer alls ckki cndilega samau
Inckkun á kaupgjaldi og hækkun á dýrtíðinni.
Pað er þess vegna ckkcrt annað eti skainmsýni, þegar stj. ræðst á kaupgrciðslurnar, eins
og hún befur gerl með þessum bráðabirgðal., cn
lætur dýrtíðina halda áfram að vaxa.
Eg hcf gctið þcss áður, að ég tcldi þcssa löggjöf hvort tvcggja i senn, óframkvæmanlega á
vissum stöðum í landinu, en rangláta þar, sem
hún væri framkvæmanlcg. Eg hcf bent. á það,
að þessi löggjöf yrði brotin á hverju cinasta
heimili á iandinu, þar sem nokkur þörf cr á
að ráða vinnufólk cða kaupafólk. I>að þarf cnginn ;tð scgja niér það, að nokkur inaður, scm
þarf á vinnuaðstoð að halda, láti það standa

fyrir ráðningu fólks, hvort hann borgar nokkrum krónum hærra 1942 heidur en 1941, og þegar
af þeiiTÍ ástæðu, að þessi löggjöf, ef hún vcrður
samþ., verður brotin á hverju einasta heimili á
iandinu, sem þarf á vinnufólki að halda, er bún
óframkvæmanleg og siðspillandi, því að það
blýtur að vcra viðurkcnnt af öllum hv. alþm.,
scm vilja hugsa um sitt starf, að það cr, eins
og hæstv. atvmrh. orðaði það í sumar, hrein
skaðscmi að sctja 1.. scm vckja mótþróa al’s
þorra landsmaniia, og ég álit það vcra skaðsemi
að sctja löggjöf, sem alþni. vita fvrirfram, að
verður brotin af öllum, scm gcta og þurfa að
brjóta hana. I>á cr og vitað, að svo að scgja
hvcr einasti iðnrckstur í bænum hcfur brotið
þcssi I.. cins og ég hcf ncfnt mörg dæmi um.
I>ó að þau séu ckki ncma 3ja mánaða gömul scm
bráðabirgðal., þá dcttur engum manni í Rcykjavík i bug að fara cftir þcim. I>að kann að vera.
að rikisfyrirlækin séu ekki cnn þá farin að
ganga í bcrhögg við hana. T>ó er mér kunnugl,
um. að stjórnendur rikisspitalanna hafa snúið
sér þcssa dagana til hæstv. forsrh. og sagt við
hann: „Við verðuni að fá að vcra cinráðir um
að scmja við hjúkrunarfólkið á geðveikrahælinu á Kleppi. Annars fer allt fólkið i vor, og
það vcrður að loka KIeppi.“ I>að mætti þá kannskc flyija Klepp í þinghúsið, cf lionum vrði
lokað þar inn frá. Vegamálastjóri hcfur hækkað
grunnkaup uppi í Borgarfirði, sem var i fyrra
kr. 1.00 og 1.10 og upp í 1.30, og þegar rikisstofnanirnar ganga á undan i því að brjóta
gcrðardómsl.. þar sem þcss þarf, má nærri gcta,
hvað aðrir gcra.
Nú mun kannskc vcra sagt, að fyrst læssi I.
séu hrotin, hvernig ])au geti þá verið kúgunarl.,
en þetta getur vel sainrýnizt. hau eru kúgunarl.
aö Jjvi leyti, að lægst luuuuöu verkamennirnir,
]>eir, seni eru úti á úlkjálkunum, þar sem engin
eftirspurn er eftir vinnuafli, ]>eir verða fvrir
harðinu á þessum I., og þar verður farið eftir
þeim. l’ar er grunnkaupið lægst. T. d. er ]>að
\ ei’kalýðsfélagið Jökull í Ólafsvík, þar cr kaupið
kr. 1.10, i Súgandafirði 1.10, í Ilnífsdal 1.10, á
Drangsnesi 1.00, á Blönduósi 1.10, á Skagaströnd
1.10, i (irenivík 1.10, hjá verkamannaféíaginu á
Vopnafirði 1.10, á Fáskrúðsfirði 1.10, á Djúpa\<>gi 1.10. Alls eru þetta 10 félög með um 900
menn, útkjálkafélög, þar sem engin eftirspurn
er eftir vinnu. Takið þið eftir, góðir alþm. Hvað
eiga þessir menn að gera? I>eir hafa alls ekki
stöðuga vinnu. en það lægsta grunnkaup, sem ti)
er á landinu. I’eir gætu sennilega komizt nú að
sanikomulagi \ ið atvinnurekendur um grunnlaunahækkun, senn ilega fcngið kaup upp í 1.20
-1.30, cf það væri frjáísl, en þciin cr baiinað
það mcð gcrðardómsl. Á þcssum mönnum koma
gcrðardómsl. niður. I>au koma niður á fátækum mönnum á útkjálkunum. Eg hcf áður lýst
þ\i, að auk þcss cru 9 félög með samtals 1100
félagsmcnn, scm hafa 1.20 i grunnkaup. Hverjuni detlur í bug að koma fram á Alþ. og halda
þvi fiam, að það vieri þjóðarógæfa, að þcssir
fátæku mcnn á þcssum afskckktu stöðum
íengju hækkun á grunnkaupi? Gctur hv. frsm.
allshn. komið og sagt, að þessir 2000 verkamcnn,
scm lifa á takmörkuin sultar og svcitar, megi
ckki fá grunnkaup sitt hækkað? Getur hann
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neitað þvi, að ef þessir menn vilja fá kjör sín
bætt undir núverandi löggjöf, þá sé cina ráðið
fvrir þá að flytja frá heimilum sínum og fara
í Bretavinnu? Eg hef ekki hevrt nokkurn mann
mótmæla þessu. Eg skora á hv. frsm. að reyna
að mótmæla þessu með rökum. Eg hef reynt að
svara spurningum hans, og nú vil ég spyrja
hann: Er þingið með því, þar sem sagt er í 1.,
að gerðardómurinn megi færa til grunnkaup tii
lagfæringar og samrauningar, að segja, að grunnkaup þessara manna. sem minnsta hafa vinnn
og lægst laun, megi verða a. m .k. í samræmi
vjð grunnkaup annars staðar á landinu, og iná
gerðardómurinn gera það? Eg er ekki að spyrja
fyrir sjálfan mig, en ég er að spyrja fyrir fjölda
verkamanna úti um allt land. sem nú hafa við
lélegust kjör að búa, lægst laun og minnsta
vinnu, sem þekkist hér á landi. I>ví miður er
ekki sennilegt, að þetta verði gert. Verkamennirnir verða að gera eitthvað sjálfir, og þarf
sennilega mikið átak til þess, að þeir lægst launuðu fái nokkrar breyt. tii bóta á kaupgjaldi
sinu. Og þangað til annað er upplýst, verð ég
að álíta, að þessi bráðabirgðal. og þetta frv.
komi alveg i veg fyrir, að þeir lægst launuðu
geti fengið launum sinum breytt til bóta nokkurn skapaðan hlut. Og þó að ég hafi fvllstu
\antrú á þessu, vil ég enn á ný skora á hv. frsm.
mciri hl. að leysa úr þessum spurningum. Hann
hefur boðað brtt. við hetta frv., og ef hann \ ill
útbúa þær brtt. af einhverri réttsýni, þá vil ég
hiðja hann að taka til alvarlegrar athugunar
fyrir samvizku sinni, hvort hann vill ekki haga
þeijn hrtt. þannig, að ekki verði gert upp á milli
þeirra. sem framleiða vöruna, og þeirra lægst
launuðu, sem selja vinnu sina. bar sem stj., og
sérstaklega hlað FranisfL, hefur alltaf verið : ð
talo mn. og það með rétti. hversu skaðvænlegt
það sé, að fólkið sé að flý.ia sveitirnar. þá er
það greinilegt. að löggjöf, sem t. d. hannar að
hækka kaup i vegavinnu og kaup í kaupavinnu
á sama tima, sem vitað er, að eftirspurnin eftir
vinnuafli er húin að hrjóta niður þær skorður.
sem stj. ætlaði að selja með þessari löggjöf, þá
er augljóst. að slík löggjöf miðar að þvi að reka
fólkið beinlinis utan af landsbyggðinni og hingað. þar sern eftirspurnin er mest eftir vinnuafli.
Eg vil spyrja hv. frsm: Er þetta í fullu samrænii við stefnu Framsfl.? Er það virkilega
stefna Framsfl. að vilja vitandi vits, eftir að
þessi 1. eru húin að gilda í 3 mánuði, reka fólkið
með þessari vitlausu löggjöf úr sveitunum til
Bcyk javíkur?
Eæt ég svo útrætt um þetta að sinni, en cg
vænti þess fastlega, af þvi að ég varð svo góðfúslcga við því að leysa úr spurningum hv. þm.
Bar'ð., að hann leysi að cinhvcrju leyti úr minum spurningum og' ræði þetta mál með þeim
rökum. sem ég veit, að honum er ljóst. að hann
þarf að leggja fram, ef hann ætlar að leggja
þetta tnál undir óvilhallan dómstól almennings.
t'mr. (atkvgn frestað.
Á 34, fundi í Xd., 14. april, var enn fram
haldið 2. umr. um frv.
ATKVGIL
Brtt. 73 tekin aftur til 3. unii'.
1. gr. samþ. með 18:6 atkv.

2.-12. gr. samþ. með 16:7 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. mcð 15:7 atkv.

A 38. og 41. fundi í Xd., 20. og 24. april, var
frv. tekið til 3. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 42. fundi í Xd., 27. apríl. var frv. eun tekið
til 3. umr. (A. 2, 73, 236, 237).
*Frsm. meiri hl. (Bergur Jónsson): I>að eru
hér hrtt. á tveimur þskj., sem ineiri hl. allshn.
hefur borið fram við frv. Þessar brtt. cru ekki
allar mjög varðandi efni málsins. í 1. brtt. er
ællazt til að komi 2 nýjar gr. i frv., og þær lúta
eingöngu að því að setja ákvæði í frv. um starfshætti þeirrar stofnunar, sem gert er ráð fvrir.
að stofnuð verði, gerðardómsins. Við 5. gr. er
önnur brtt. I’ar er ætlazt til, að inn í frv. komi
ákvæði um. að gerðardómurinn skuli staðfesta
allar hreytingar á kaupi og kaupsamningum, sem
greitt var á árinu 1941. í 4. brtt. eru nokkkuð
miklar efnisbreytingar. Lar er lagt til að leggja
niður núverandí verðlagseftirlit á erlendum vörum og fá starf þeirra i hcndur gerðardómnum
s\o ncfnda. Auk þess á hann að hafa úrskuröarvald um innlcndar framleiðsluvörur. en getur
krafið þier nefndir, sem um þau mál fjalla,. um
till. þeirra. Sem afleiðing af þessum breyt. koma
inn í lögin ákvæði i samræmi við lög, sem gilda
nú um \ erðlagseftirlit. Skulu þau lög falla úr
gildi. meðan þessi lög gilda, eða til ársloka 1942.
Ákvæði hráðabirgðalaga um hámarksverð og hámarksálagningu munu haldast fyrst um sinn.
þar til sett hafa verið ný i þcirra stað. Eg hygg,
að með þessu fvrirkonuilagi geti orðið sterkara
\ erðlagseftirlít og betur séð fyrir þ\ í aðalatriði
frv. að halda sem mest í hemilinn á verðlaginu.
bá höfuni \ ið borið frain lill. um að brcvta
nafninu á þcssuin dómi, sem á að kveða upp úrskurð í kaupgjalds- og verðlagsmálum. Er þessi
till. i sainræmi við það, sem ég sagði við 2. umr.
málsins. að ekki væri réttnefni að kalla dóm
þcnna gerðardóm, þar sem um rikisskipuða n
dóm er að ræða. I>eir dóinstólar eru venjulega
kallaðir gerðardómar, þar sem aðilar hafa rétt
til að nefna dóinarana, Jivort sem þcir ncyia
þess réttar eða ekki. Höfum við lagt til, að
dómur þessi verði nefndur dómnefnd.
Við gctum ekki mælt með því, að brtt. h\. 3.
þm. Beykv. vcrði samþ. 1. brtt. gæti vel staðizt, þrátl fyrir brtt. okkar, en hún er að láta
hæstarétt skipa menn t dómnefndina, sem ég
kalla svo. Hér er ekki um stórvægilegt atriði
að ræða, og gæti vel hugsazt, ef hæstiréltur
hefði skipað menn þessa í upphafi dómnefndarinnar. En þar sem ríkissljórnin hefur einu
sinni gert þetta og enginn sérstakur ágrciningur risið út af vali hennar, er ekki ástæða
til að brcyla þessu, þar sem frv. er ekki ætlað
að gilda svo langan tíma. Annars koma brtt.
þessa hv. þm. i bága við okkar brtt.. eins og'
ég gerði grein fyrir við 2. umr.
Eg vil, áður en ég skil við málið, skýra afstöðu mína til þcss. Með því að láta dómnefndina. sem ég vil kalla svo, taka í sinar hendur
verðlag'seftirlit mcð innlendum og erlendum vör-
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uni, cins og fram kemur í lirtt. mciri hl. allshn..
þá tel ég, að einfaldara og virkara eftirlit skapist. Vegna þekkingar minnar á því, að mál þessi
yrðu á þann hátt i höndum samvizkusamra
inunna, tel ég verðlagseftirlitinu eftir atvikum
icl borgið á þann hátt. Mér dettur ekki í hug
að neita þvi, að þetta frv. sé engin allsherjarbót
á dýrtíðinni, en það ætti að geta gert mikið
gagn. Erv. hefur vcrið kallað kúgunarlög og
þrælalög, vegna þess að sérstakur dómstóll á að
hafa úrskurðarvald i kaupgjalds- og verðlagsmálum og bann sett við verkföllum. En ég lel
slik ummæli mjög fjarri sanni, og inunu þau
vera sett fram i áróðurs- og æsingaskvni. Eg er
sannfærður um, að þegar greindir menn láta sér
slik ummæli um munn fara, eins og hv. þm.
ísaf., þá meina þeir ekkert með þvi, sem þeir
segja. Ef séð er vel fyrir verðlagscftirlitinu, er
sjálfsagt að halda þeirri meginreglu að grunnkaup skuli ekki bækka, nema til lagfæringar og
samræmingar, enda er það óþarfi, þar sem full
dýrtíðaruppbót bætist við launin, eins og til er
ætlazt. Þetta meginatriði frv. er svo Ijóst og
einfalt, að allir liljóta að skilja það, sem vilja.
En það verður að athuga það, hvort frv. getur
að þessu leyti náð tilgangi sínum og bvort því
tekst að stemma stigu fyrir því kapphlaupi, sem
þcgar er orðið milli kaupgjalds og verðlags, sem
verður undirrót vaxandi dýrtíðar. Eg býst við,
að þetta gæti tekizt að sumu leyti með þessu
ákvæði, ef vel er á haldið. En það verður að
athuga eitt atriði i þessu sambandi. Þessi löggjöf getur orðið magnlítil eða jafnvel magnlaus, ef svo fer, að meginhluti vinnuafls landsmanna verði hrifsaður til að starfa við hernaðaraðgerðir. Surnir halda þvi fram, að það sé
skvlda þjóðar okkar að taka beinan þátt i bernaðarframkvæmdum. Ég álít, að hér sé um ranga
skoðun að ræða. Það er skylda þess hcrveldis.
sem liefur tckið að sér hervernd Islands, að
í'ramkvæma landvarnir og allt, sem að þeini )ýtur. Þeir hafa tekið þá skyldu á sinar herðar og'
rcvna vitanlega að sjá fyrir henni, enda þeim
miklu luegara heldur en okkar fámennu þjóð.
En á óbeinan liátt mun þjóðinni bera skylda
til þess að vinna einnig að þessu marki, vinna
að þvi að sigur náist fvrir þau öfl í styrjöldinni, sein hún á mest undir komið og hún vill
lielzt, að sigri, en það getur hún ekki gert á
neinn bátt betur en að beina orku sinni að aukinni framleiðslu til sjávar og sveita. Þar er um
fullkomlega nægilcgt vcrkefni að ræða, og það
er það eina verkefni, sem þessi þjóð er virkilcga fær um að inna af liendi. Menn verða að
athuga afleiðingar þcss, að mikið af vinnuafli
þjóðarinnar fari frá framleiðslunni til annarra
starfa. Hvar mundum við standa þá, ef siglingar
lil landsins tepptust ? A liverju ætti þjóðin sjálf
og verndarar heniiar að lifa, ef fólkið væri
horfið frá framleiðslunni, þegar framleiðslan er
mcira og minna rýrnuð og meiri liluti fólksins
kominn í að byggja flugvclli og aðra hernaðarvinnu? Þetta er atriði, sem rétt er að geta um
i þcssu sambandi, þvi að það er meginástæðan.
sem kcinur til greina, þegar rætt er um það.
hvort það þýði að berjast móti dýrtiðinni, hvort
liægt sé að halda áfram þeirri framleiðslu, seni
á að bjarga okkur frá hungri, ef svo skyldi

fara, að landið yrði að meira eða minna leyti
einangrað.
Frsm. minni hl. (Finnur Jónsson): Það Ilefur
verið svo við þcssar umræður, að meiri hluti
allshn. liefur varla eða ckki haldið uppi svörum
fyrir frv. og rikisstjórnin ekki látið sjá sig í
deildinni, að undanteknum fjármálaráðherra,
sem mun þó eiga minnst sjálfur i frv. af þeiin,
sem i rikisstjórninni sitja.
Enda er það svo, að þann tima, sem frv. hefur
verið i gildi, hefur það koiniö i Ijós, að lögin
eru óframkvæmanleg, og af því mun það slafa,
að frsm. inciri liluta allshn. Iiefur ekkert gerl
lil þcss að svara þeim fyrirspurnum, sem beint
var til hans sem fornianns meiri hluta nefndariunar. Hann liefur algcrlega gcngið fram hjá
því, sem ég hef bent á, að þessi löggjöf verður
brotin á hverju heimili landsins, sem þarf á
vinnuafli að lialda, og þetta atriði er svo viðurkennt, að meira að segja hefur komið til mála
að flytja brtt. við frv. um, að vinnufólk i svcit
verði algerlcga undanþegið gerðardómslöguiium.
Hvað því veldur, að sú tillaga er ekki komin
frá nefndinni, veit ég ekki, nema ef það skyldi
vera það, að rikisstjórnin kunni betur við að
vita. að þcssi löggjöf sé meira almennt brotin
en ahnennt haldin.
Eg vildi gjarna, ef forseti gæti hlutazt til um,
að frsm. meiri hlutans yrði viðstaddur umræðurnar. (Forseti: Eg býst við, að þm. sé i næsta
herbergi og heyri umræðurnar.l
Eg vildi spyrja frsm. allshn., hvort honum sé
ekki kunnugt uni, að það sé rétt, sem haldið
hefur verið fram, að á hvcrju einasta heimili á
landinu, sem þarf á verkafólki að halda, verði
ákvæði I. um það, að ekki megi horga hærra
kaup á árinu 1942 en borgað var 1941, brotin.
Eg' vil spyrja bnnn, livort hann bafi ekki
reynslu um þetta. Eg býst við, að allir þm., sem
þurfa á verkafólki að lialda, viti þetta. Eg vil
spyrja liann, hvað hann meini með því, að gerðaidómurinn eigi að færa kaup til lagfæringar
og samræmis. Eg upplýsti við fyrstu umr. þessa
máls, að það er fjöldi fólks i landinu, sem hefur
1.20 og þaðan at' lægra, já 1.10 og þaðan af lægra
í kaup. Meinar hann ekki, að gerðardóinurinn
eigi að hækka þetta kaup? Ef hann gcrir það
ekki. eru ummæli hans um þetta tóm vitleysa.
Því að það er vitað, að þcssir menn hafa lægsta
knupið, hafa minnsta atvinnu, þvi að i>eir eru á
lítkjálkunum, þar sem minnst eftirspurn er eftir vinnu.
Eg hcf ekki hugsað mér að lialda langa ræðu
um þetta mál, en vil undirstrika það, að varnarleysi meiri hlutans og st jórnarinnar i þcssu
máli stafar af ])ví, að þeir vita, að þessi löggjöf
er hi'otin, áður en búið er að sainþykkja hana
hér á þinginu. Hikisstjórnin ætlaði sér þá dul,
að setja þessa löggjöf þvert ofan í vilja verkalýðsins i landinu, en er búin að fá þann smjörþcfinn af þcssari lagasetningu, að hún er i raun
og veru flúin frá lienni. En sæmra væri henni
að reyna að fá samkomulng við verkalýð landsins en að halda áfram i þráa og vitlevsu að setja
þcssi lög, sem allir þm. vita, að eru brotin, áður
en þau eru staðfest hér i þinginu.
Það hcfur cittlivað verið talað um virðingu AI-
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þingis. Eg gcri ráð fyrir, að þm. sc sárt um
hana. En hvað vcrður um virðingu Alþingis, cf
það heitlur áfram að sctja lög, scm fyrir fram cr
vitað, að cru brotin af öllum þorra þjóðarinnar'?
I’að cr vitað, að þcssi löggjöf var brotin, áður cn
þctta frv. var lagt fyrir þingið. og hvaða vit cr
i að hakla áfram mcð aðra cins forsmán og
þcssi löggjöf cr?
Eg vil ekki samglcðjast andstöðuflokkum Alþýðuflokksins með þctta mál, þó að cg viti, að
þcim vcrður það til liins mcsta tjóns, cn cg vil
þó scgja það, að þótt ég vilji gjarna, að AlJýðuflokkurinn cflist á þcssu máli, þá hcfði cg
þó hcltlur scð það, vcgna minna góðu félaga í
þcssari tlciltl og okkar góðu samvinnu, að þcssi
löggjöf hcfði ckki orðið Alþingi til annarrar
cins svivirðu cins og hún verður, cf hún vcrður
staðfcst.
sEinar Olgcirsson: Eg hcltl það mcgi scgja, að
atvinnulifið sc koinið í öngþvciti vcgna þessara
laga. A hvcrju sviðinu á fætur öðru, bæði mcða,
atvinnurckenda og i opinbcrum rekstri, ræða
mcnn það sin á milli, á hvcrn hátt þcir cigi
hclzt að komast í kringum þcssi lög eða brjóta
J au svo, að scm minnst hcri á þvi. Ég gct upplýst það, að i bæjarráði Reykjavikur og ýmsum
stofnunúm, scm bæjarstjórn Rcykjavíkur kýs, ci:
það citt aðaláhyggjucfni forráðamanna bæjarins, að þá vantar vinnuafl, og það hcfur þegar
verið gripið til þeirra ráða að brjóta þcssi lög
og hækka kaupið til þcss að missa ckki fólkið.
Eitt af viðfangscfnunum cr það, hvcrnig skuli fá
fólk til þcss að vinna við hitavcituna, og citt af
alvarlcgustu málum heilbrigðisstjórnarinnar cr
það, hvcrnig skuli fá fólk til spítalanna. Xú cr
svo komið, að fjöldi af sjúkrarúmum cr auður.
vegna þcss að ekki fæst fólk til þcss að starfa
við spítalana. I>að, að ckki cr búið að loka
sjúkrahúsunum hcr í Rcykjavik, cr vcgna þess,
að starfsfólkinu hcfur bcinlinis vcrið lcyft að
taka að scr þvott af crlendum hermönnum, því
að það hcfur ekki fcngizt til þcss að vcra öðruvísi. Svona cru aðfcrðirnar. scm vcrður að gripa
lil vcgna þeirrar villcysu, scm rikisstjórnin cr
húin að gcra mcð þcssuin lögum.
Ég vil nú spvrja: Hvaða áhyrgð ætla þingnicnn að taka á sig vjðvíkjandi atvinnu hcr i
sumar? I>að þýðir ckki að tala um það mcð
þjósti, cins og gcrt cr hcr i sumuin hlöðununi.
Hverjir cru það, scm hintlra, að fólkið fari i
þcssa vinnu, aðrir cn þeir, scm hafa girt fyrir
það mcð I.? J>að cr algcrt ábyrgðarlcysi, ckki a'ócins það að sct.ja þcssi I., hcldur það, að þau
skuli gcta komizt cins langt og til 3. umr. hcr í
þinginu, og cg lýsi áhyrgðinni af sctningu þessara I. á hcndur þcim, scm samþykkja þau. fsIcnzkur vcrkalýður cr nú scn stcndur of stcrkur
til þcss að þurfa að bcygja sig undir þcssi þrælalög. I>að cr líka svo koniið, að opinbcrar stofnanir ncita að bcygja sig undir þcssi þrælalög.
og svo gctur ríkisstjórnin drcgið þá alla saman
fyrir dómstólana, cn þótt hún gcti kærl cinhvcrja af þcssum mönuum, býst cg ckki við. að
hún gcti bjargað atvinnm egunum. Sú rikisstjórn
og þcir þingmenn, sem samþykkja þessi Iög.
taka á sig ábyrgðina. Það cr ekki liægt að halda
atvinnuvcgunuin uppi mcð þrælalögum. Ekki
Alþt. 1942. B. (59. löggjafarþing i.

ncma mcð frjálsu sanikomulagi viö vcrkalýðinn
í landinu. I’ctta vcrða þm. að gcra scr Ijóst nú
á þcssari stundu, þcgar frv. cr komið lil 3. umr.
Stjórn stærsta vcrkalýðsfclagsins i landinu
hcfur boðið samvinnu ti) þcss að vinna að þs i
að skipulcggja vinnuaflið hcr á Islandi i þágu
i ikisstjórnarinnar og lundvarnnunn. Ríkisstjórnin hcfur ckki svarað þessit. Hún hcl’ur hrundið
frá scr útrcttri licndi vcrkalýðsins. Stjórnin hcf•
ur máskc gcrt þctta i trausti þcss. að mcð fjölmcnnri lögrcglu og vopnakaupum sc hægt að
halda landbúnaðinum uppi. Hv. þm. taka á sig
áhvrgðina. Vcrkalýðurinn hct’ur gcrt skvldu sína,
þcgar hann cr búinn að bjóða fram aðstoð sína,
scm var visað á bug. Enginn af þingmönnum
Eramsóknar- og Sjálfstæðisflokksins talar ncma
af fullkomnu ábyrgðarlcysi uni, hvcrs konar
vandræði scu framundan. Vcrkalýðsfclögin bjóða
til samvinnu um skipulagningu á vinnuaflinu,
cn cnginn þcssara þingmanna minnist á það.
Ráðstafanir lucstv. rikisstjórnar hafa allar
iniðað að þvi að auka öll störf við óþarfa vinnu
i landinu. I’að hcfur vcrið aukinn innflutniugur
á óþörfum vörum. I>að hcfur ckki vcrið byggt
og mcira og mcira af luisnæði ríkis og bæja tckið i gcrsamlcga óþarfan at vinnurckstur. I’að
hcfur ckkcrt vcrið gcrt til þcss að stcmma stigu
fyrir þcssum óþarfa rckstri, scm cr öllum til
ills. Ekkcrt hcfur vcrið gcrt, scm gæti miðað til
þcss að lciða vinnuaflið frá óþarfari störfunum
til hinna þarfari. l’að hcfur ckki vcrið sncrt við
neiuu sviði atvinnulifsins ncma þvi að halda
kaupi vcrkalýðsins niðri. I’að cr nauðsynlcgt, að
þctta komi grcinilcga frain og það aflur nú við
þcssa umr., vcgna þcss að í blöðum þcim. scm
styðja ríkisstjórnina, cr stöðugt klifað á þcini
vandræðum. scm scu framundan, cn aftur á
nióti rcynt að gcra ástandið sifcllt vcrra og bcinlinis lokað þcirri cinu Icið, scm til cr, þ. c. samkomulag við vcrkalýðinn. Hvcrjir halda hv. þm.,
að haldi uppi atvinnulífinu í landinu'? .Etla þcir
að gcra það. þcgar þingi cr lokið, cða láta hlöðii! gcra það cða þá, scm starfa í Brctasjoppunum? I’cir hundsa þann cina aðila, scm gæti það.
<ig ckki aðcins það, hcldur rcka þcir snoppung i
andlit hans mcð þessum lögum. I>að cr nauðsynlcgt, að Jieir gcri scr ljóst, hvcrjar aflciðingar vcrk þcirra kunna að hafa.
Ég vil nú snúa mcr að þvi, scm frsin. allshn.
sagði um andstöðuna í landvörnunum í samhandi
viö þetta mál. Hann minntist á, að útlcndingarnir, scm hcfðu þær mcð hönduni, ættu að sjá um
þær. )>að væri nauðsynlcgt. að vcrkalýðurinn sæi
um það, scm þyrtti að vinna hcr i landinu. f því
sambandi liggur næsl að spyrja: Hcfur rikisstjórnin gcrt ráðstafanir til að fá þcssa aðila til
þcss aö sj:i uni slikt, og hvcrjar undirtcktir hcfur sú tilraun fcngið, cf' hún hcfur vcrið gcrð'?
I>að liggur cngin skýrsla fvrir um það. Og cnn
frcmur i livaða tilgangi slík tilraun liafi vcrið
gcrð. cf hún hclur vcrið gcrð. Hcfur hún vcrið
gcrð af áhuga fyrir hcrstjórninni cða af áhuga
ivrir því, að hægt vcrði að halda kaupi verkalýðsins niðri'? Var slikt i uppsiglingu. þcgar viðskmrh. flutli ræðu sína á siðasta þingi um lögþvingaðan gerðardóm? Var ckki hægt að koma
á jafnvægi milli framhoðs og cftirspurnar, ncma
hcrstjórnin sæi um það jafnvægi? Var það til16
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gangurinn að fá þá til þess, svo að hægt væri
að halda kaupinu niðri? Eg spvr, þvi að það er
nauðsynleg't, að þetta komi fram í umræðunum.
hetía var ekki til þess að hjarga atvinnuvegunuin, heldur til þess að svipta verkamenn þeirri
aðstöðu, sein þcir höfðu, og halda kaupi þcirra
niðri.
Hvernig stcndur á því. að útlenda herstjórnin
hefur áhuga fyrir þvi að hafa íslenzka verkainenn í þjónustu sinni? I>að stendur svoleiðis á
þvi, að það kaup. sein innlendir vcrkainenn fá.
er iniklu minna en það. scni þeir þyrftu að
horga útlendingum. I>að horgar sig fyrir herstjórnina að hafa innlenda verkamenn i þjónustu
sinni. Ef hér sæti skynsöm ríkísstjórn, mundi
hún fá verkamenn til þess að hækka kaupið.
þangað til farið væri að flvtja inn erlenda verkainenn. Auðvitað þyrfti að hyggja yfir þá verkamenn, en það krefst aftur ineiri vinnu. Hingað
hafa verið teknir ameriskir vcrkamenn, en það
hefur aldrei verið gefið upp. hvaða kaup þeir
hefðu, og það er af þvi, að það hefur verið svo
hátt, að flesta íslenzka verkamenn mundi sundla.
ef þeir vissu. hve hátt það er.
Islenzkur verkalýður verður að nota sér þetta
eina tækifæri, sem hann hefur fengið. til þe >s
að tryggja sér nægilega vinnu i þessu þjóðfélagi. því að nú er það hægt, án þess að atvinnurekendastéttin geti veitt nokkra mótspyrnu, og
hann verður að reyna að fá kjarabætur, því að
allir vifa, hvernig verkalýðnum gengur að fá
kauphækkun á atvinnuleysistiinum. Verkalýöurinn hefur því beina hagsmuni af þvi að stuðla
að því, að það ástand haklist. sem skapar eftirspurn eftir vinnuaflinu. 1>ess vegna er eðlilegl,
að hann standi á móti hvers konar tilraun tíl
þess að svipta hann þessari aðstöðu. hegar svo
fara saman hagsmunir þjóðfélagsins og hagsinunir þessarar stéttar, er sjálfsagt fyrir verkalýðinn að standa fast um þetta, og þegar verkalýðurinn hefur hoðizt til samstarfs um þetta
tnál og því hefur verið neitað, er það ekki honum að kenna, hvernig fer. I>að er orðið Ijóst, að
þessi lög, sem hér um ræðir, eru að nokkru Icyti
gagnslaus, en að nokkru leyti hægt að nota þau
til þess að heita harðvítugum aðferðuin til þess
að eyðileggja atviniiub’f þjóðarinnar. bað er
hart, að fylgi við eina rikisstjórn skuli verða
þess valdandi, að inenn eru reiðubúnir að samþykkja svona vitleysu, og það er hart, að sjálfstæði þingmanna skuli ekki vera svo mikið, að
þeir treysti sér til þess að horfast i augu við
staðrey ndirnar.
Brtt. þær, sem hérna liggja fyrir frá n.. eru
yfirleitt lítils eða einskis virði, og það er ekki
nema gott. I>að eina, sem raunverulega getur
hjálpað, eins og nú er komið, er, að þetta frv.
sé feílf eða á annan háít vísað frá og að ríkisstj.
taki upp sainninga við þann aðila, sem hún hefur mest fjandskapazt við í þessu máli, til þess
í samvinnu við hann að leysa þau vandamál, sem
nú steðja að.
*Fjmrh. (Jakob Möller): Eg ætla ekki að
lengja umr. ákaflega mikið. Ég ætlaði mér að
segja nokkur orð við 2. umr. málsins, en það atvikaðist svo. að ég gat ekki komið þvi við.
t’t af því, sein um þetta niál hefur verið sagl

hér í þessari hv. d. af andmælendum þess, vil
ég án þess að fara að rckja það í einstökum <úriðum aðeins lýsa yfir því, að ég get ekki fyrir
mitt Icyti viðurkennt það, að rikisstj. verðskuldi
nokkur ámæli fyrir það, sem ýmsir hv. þm. hafa
talað um, en það er vanræksla hennar í því efni
að sporna á inóti verðhækkunum i landinu.
Sannleikurinn er sá, að aldrei hefur neinn
grundvöllur til þcss að sporna á móti verðhækkunum i landinu verið til, fyrr en þessi lög voru
sett.
Hv. þm. tala ákaflega hátt, eins og hv. síðasti
ræðum., og slá á tilfinningastrengi og aðra
strengi i sambandi við þetta mál. I>eir hrópa
upp, að hér séu á ferðinni kúgunarlög o. s. frv.,
og heimta i öðru orðinu, að gcrðar séu ráðstafanir til að halda dýrtiðinni niðri, en gcra sér þó
ekki Ijóst. hvað það er, sein þarf til þess að
halda dýrtíðinni i skefjum. Að halda dýrtíðinni
niðri er það sama og að halda franúeiðslukostnaðinum innanlands niðri. An þess er þa'ð ckki
hiegt. I>að er ekki nema sjálfsblekking, ef menn
halda, að hægt sé að greiða svo og svo mikið
fé úr ríkissjóði til þess að horga mismun afurðaverðs, því að dýrtíðin er til staðar þrátt fyrir
þetta. Hún er með þessu falin, en kemur í Ijós
strax. þegar ríkissjóður vcrður að hietta að
horga, þegar hann á enga peninga til. Eina ráðið
til þess að vinna á móti dýrtiðinni er að halda
niðri framleiðslukostnaðinuin, og það hafa þessi
Jög gert, sem hanna hækkanir á kaupi og afurðaverði umfram það, sem ákvarðast af dómnum.
Hitt er svo annað mál, hvort við höfum nokkurn
thna verið þess megnug að halda dýrtiðinni. þ.
e. a. s. framleiðslukostnaðinuin, niðri. I>að hef
ég verið í iniklum vafa um og er enn. En ofan í
margendurteknar áskoranir þingsins í þessa átt.
sá ríkisstj. sér ekki fært að láta lengur hjá liða
að gera þá úrslitatilraun, sem felst í lagasetningu þeirri. er hér um ræðir. Hvort sú tilraun
mistekst, eins og þeir hv. þm.. sem tala á móti
1 rv., hafa spáð, það er atinað mál. Bevnslan
verður að skera úr um það.
Ástæðan til þess, að við höfum ekki það vald
vfir þessum málum. sem nauðsynlegt kann að
vcra, er sú, að við erum ekki einráð um. hver
framkúÖshikostnaðurbin í landhui verður. I>etta
hefur verið Ijóst frá upphafi þessa ináls. Og það
\erða allir að gera sér grein fyrir, hvernig ástandið er og hvað af því mundi leiða, ef \ ið
slepptum dýrtiðinni Iausri og létum skeika að
sköpuðu með hækkun kaupgjalds og afurðaverðs. En af þvi leiddi, þegar horfin eru þau utanaðkomandi öfl, sem nú eru hér að verki, atvinnuleysi og verðhrun og mesta nauðungarástand bæði fyrir framlciðendur og verkamenn.
I’að var þetta, sem átti að fyrirbyggja með þvi
að setja þessi íög. Ef þau hresta, þá er ekki
hægt að gera við því, en þá kemur að þvi siðar,
að það verður að gera ráðstafanir hliðstæðar
þeim, sem með þessum lögum hafa verið gerðar.
Ég endurtek svo það, að ég fyrir initt Ieyti tek
ekki við neinum ákúrum fyrir að hafa brugðizt
þ\ i að rcvna að halda dýrtíðinni niðri, því að
þau meðul, sem rikisstj. voru fengin í hcndur
til þess, voru gersamlega ófullnægjandi. Eg býst
annars við, að um þessi mál verði ýtarlegar
rætt á nokkuð öðrum grundvelli. Eg geri ráð
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fvrir, að þau bcri á góma á fundi þcim, sem boðaður bcfur vcrið fyrir luktum dyrum í sameinuðu þingi í kvöld, og þá gcfist tækifæri til þess
að ræða þessi mál. Og að sjálfsögðu ber þá á
góma það, sem bv. 4. þm. Bcvkv. var nú að tala
iim, samvinnu á milli ríkisvaJdsins og verkalýðsins i þessum málum. sem vel getur verið
æskileg, og ef til vill, eins og bann komst að
orði, getur orðið eina úrræðið. og er í rauninni
það æskilegasta, ef slíkt er mögulcgt. En þá
verða menn að gera sér Ijósa grein fyrir þvi. að
uppskrúfun á kaupgjaldinu er engin lækning á
ástandinu. Og ég vil í því sambandi visa til þess.
sem frcgnir berast nú af, t. d. frá Bandaríkjunum, og upp hefur verið tekið víðs vegar um
lönd, bvaða ráðstafanir þat’ eru gcrðar til þess
að halda niðri dýrtíð. Og við þurfum ekki að
bugsa okkur, að við böfum aðrar leiðir en þær.
sem þar eru revndar.
"Sigurður Kristjánsson: Eg átti brtt. á þskj.
73 við 2. umr. þcssa máls, en tók þær aftur til
þcssarar umr. mcð það fyriv augum, að ncfnd
sú, sem mcð málið bcfur að gora, tæki þær tit
atbugunar. Xú bcfur hv. frsm. n. lýst þvi yfii
að n. bafi ekki gctað fallizt á að taka þcssar till.
1 il greina. Eg skal bá jafnframt lýsa yfir, að tilb
tek ég ekki aftur, bcldur Iæt ég þær koma undir
atkv., og mun ég grciða atkv. á móti frv., ef till.
mínar vcrða fclldar.
X. befur gert nokkrar brtt. við frv., síðan það
var béi’ síðast, og ég skal ekki lasta það. En mér
fannst það mcrkilegt um bv. niciri bl. n., að
bann vildi glevpa þctta alveg brátt, og sá ekkert
sem hægt væri að breyta til batnaður i sliku
flausturverki sem þessi brbl. þó eru. Xú hcfur
liv. meiri bl. n. koinizt að þeirri niðurstÖðu, að
rétt væri að brevta ýmsum ákvæðum I., en ég vil
nú telja, að það sé mjög inikið vafamál, bvort
sumar þessar breyt. séu til bins betra. Án þess
ég ætli að rekja þessar brtt., það hefur bv. frsm.
gert. þá ætla ég að minnast bér sérstaklcga á
2 atriði þcirra.
Hv. mciri bl. n. leggur til, að
gr. frw, sem
nú á að verða 7. gr., vcrði brcytt þannig, að þar
verði felld burtu ákvæðin um að binda verðlag á
nauðsynjavörum við það, sem það var í árslok
1941. Þctta er alveg það sama og ég bef farið
fram á í einni af minum till. Hins vegar vill n.
Játa standa óbrcytt ákvæðið um kaup og kjör.
en það vildi ég, að felít yrði niður líka. Aðaluppistaðan i brbl. er að banna bækkun á verðlagi og grunnkaupi, en það er að mínu áliti hlutur, sem ekki er bægt. að banna, cins og ég skal
koma að siðar. En ég bcld, að mcnn hljóti að
sjá, að það er allmikið ósamræmi i þessu bjá bv.
n., að fella niður fyrirskipunina um að balda
verðlagi nauðsynjavara niðri í þvi, sem það var
í árslok 1941, en láta það standa óbrcytt, að því
er sncrlir kaupgjaldið. Þó tel ég þetta spor í
rétta áít, af því að það er leiðrétting á þvi, sem
ég álit vansmíð á brbl. Hins vcgar hefur hv. n.
gert. till. um það, að fcllt verði burtu ákvæðið
um, að ríkisstj. láti semja skrá vfir nauðsynjavörur og sú skrá vcrði svo til meðferðar bjá
gerðardómnum, Þetta á að vera óbundið, en ég
held. að ómögulegt sé að ætlast til þcss, að gerðardómurinn fari að taka fyrir allar vörutegund-

ir, sem seldar eru innan lands, bæði innlcndar
og útlcndar vörur. Það þarf að fara fram eittbvcrt undirbúningsvcrk, ef bann á að komast
yfir það.
Mig furðar mjög á þvi. fyrst bv. frsm. mciri
bl. viðurkcnndi. að brtt. mín um það. að þessi
dómur yrði skipaður allur af hæstarétti, væri
rétt. að hann og bv. mcðnm. bans skyldu þá ckki
sjá ástæðu til að taka þcssa till. til greina. Mcr
skilst á bv. frsm. inciri hb, að þctta bafi vcrið
gcrt vcgna þcss, að búið \ar að gcra axarskaftið
áður, og þá bafi ncfndarmciribl. þótt það barkaIcgt að fara að sctja þannig óbcinlínis ofan i
við rikisstj. mcð því að fara að brcyta þcssu atj’iði. (BJ: Þctta cr misskilningur. Það var cngin
ástæða til að ætla, að þaö bætti nokkuð'). Það
gctur vcl verið. Þessi bv. þm. cr nú dómari. En
ég bcld, að dómurum sé yfirlcitt ljóst, að almcnningur. scm á að blíta úrskurðum þcirra,
Jcggur mjög mikið upp úr því, bvort sá, scm úrskurð fellir. er óvilballur. En það cr ckki bægt
að scgja, þcgar dómur cr settur í ágreiningsmáli, að maður gcti átt trvggingu fyrir óhlutdrægum úrskurði, ef annar aðalinn á að ráða
öllum dómcndunum. ()g nú cr það svo, að ríkis\aldið er bér að sctja dóm, til þess að vcrnda
bagsmuni, scm þa'ö tclur hagsmuni ríkisins, gagnvart almcnningi. Það cr því algcr bugsunarvilla
að balda þvi fram, að það bafi enga þýðingu.
(BJ: Hagsmunir rikisins og þegnanna fara saman.j Það cr alveg rétt. En að þcini, scm á að þola
dóm, sé sama, bvort farið cr rétt cða rangt mcð
mál, að þcim sé það cinskis virði, það cr hlutur.
scm ég bcf aðra skoðun á cn bv. frsm. mciri bl.
Ef menn ciga að fá frið og sátt í þjóðfélaginu
um einbvcr mál, þá cr óþarft að vcra að gera
sérstakar ráðstafanir til þess að erta menn og
vekja bjá þcim tortryggni. X. gat því ósköp vel
tckið það upp. fyrst hcnni þólti það bctra fvrirkomulag.
Það cr ckki bægt að komast bjá þ\ í i sambandi við þessa lagasetningu að minnast enn á
Jiað, hvcrsu mikla þýðingu það befur, bvort slíkar ráðstafanir ná þeim tilgangi,. scm til var ætlazt. Hæstv. fjmrb. sagði rétt áðan, að það væii
ólcyst spurning, hvort þctta næði tilgangi sinum, og það yrði að gcra tilraun til þcss að fá úr
því skorið. En likur gcla vcrið ákaflcga stcrkar,
og ég behl, að ákaflcga sterkar likur séu fyrir
])\í, að einmitt þcssi löggjöf nái ekki tilgangi
sinum. Maður verður, cins og hæstv. ráðb.
sagði, fyrst að gcra sér grcin fyrir orsökum
blutanna. hað er alvcg vist, að orsök dýrtiðarinnar er bækkun vcrðlags. ()g það er líka vist,
að orsök hækkunar á ver'ðlagi og vinnuafli cr
sú, að það bcfur verið skortur á bvoru tveggja.
Xú er og hcfur lcngi vcrið bér vöruskortur, og
það cr fyrsta ástæðan til dýrtíðarinnar. Xú cr
orðin bér mikil vinnuckla, og það cr náttúrlcga
cin aðalorsök þess, að kaupgjald bækkar. Er
nokkur lcið tiJ þess að koma í vcg fyrir þctta?
Að þvi cr ég bczt veit var a. in. k. cngin tilraun
gcrð af bálfu ríkisstj. til að koma í vcg fvrir
vöruskort. cins og ég tók fram við 2. umr. Vitanlcga voru um þctta skiptar skoðanir i rikisstj.,
þar scm suinir ráðb. vildu gera ráðstafanir til
þcss, að scm mcst yrði flutt inn af vörum, cn
þeir fcngu þcssu ckki ráðið. Mciri bl. ráðb. var
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með þvi að halda uppi vöruskorti og leggja með
þvi grundvöllinn að þeirri dýrtið, sem nú er i
landinu.
I’að er talað um, að enginn grundvöllur hafi
veriö undir þvi að ráða verðlagi í landinu. Ég
vcit ekki hetur en verið hafi lengi til grundvöllur undir ráðstafanir til þess að ákveða verðlag.
I>að er vitað, að rikisstj. hefur fyrir löngu fengið heímild til að ákveða vcrðlag á innfluttum
vöruin og iðnaðarvörum, og enn fremur hafa
sérstakar verðlagsnefndir sama vald vfir kjötog injólkurframleiðendum. En á þessu hefur verið tekið vettlingatökum. I’aö má nefna smádæmi
um þetta. Eg get ncfnt divmiö, þcgar fyrir atheina ríkisstj. rar flutt inn smjiir frá Ameríku
I>að var ckki notað til þess að minnka dýrtíðina. Nei, það var selt sama verði og íslenzka
sinjörið. I’ó kostaði það ekki nema 80 eents, cða
um kr. 5.30. I’ar sem ríkisstj. kom því við, hélt
hún sér dyggilega við þá reglu að hafa dýrtiðina
sem mesta. I’að er vitað mál, að það er ekki eingöngu framlciðslukostnaðurinn. sem ræður vcrðlaginu, heldur cr það, eins og ég sagði áðan, eftirspurnin og vöruskorturinn.
Ég viðurkenni fullkomlega, að mikil nauðsyn
sc á því að halda niðri dýrtíðinni, þó að menn
geti dcilf um, hvaða aðfcrðir skuli til þcss hafðar. Eg er viss um, að þessa löggjöf átti aldrci að
setja. Eg er sannficrður um, að liægt hefði vcrið
að ná samkomulagi, sem hefði getað orðið miklu
farsiella. l’.aö eina, sem liefði getað komið að
haldi. er samkomulag. Menn vcrða að skilj.i.
hvaða orsakir valda því, að menn krefjast liicrra
kaups en áður.'I’að var einu sinni viðkvæðið, að
meiin yrðu að liafa þurftarlaun. I’essa kröfu var
ekki hii’gt að uppfvlla, ineðan menn áttu við atvinnulcysi að húa. En svo koma þeir tímnr, að
fólk álitur, að það eigi að liafa meira en þurftarlaun, það er þegar striðsgróðinn svcllur yfir
þjóðina. I’egar fólkið sér, að menn eru að græða,
þá segir það sem svo: Af hverju má ég ekki
verða efnaður maður, eins og aðrir? Iief ég
unnið minna til þess en aðrir? Eða er það nokkur þjóðfélagsógícfa. þó að vcrkamaður eða
sveitamaður verði efnaður? I’að er ómögulcgt
að svara þcssu öðruvisi en að það sé cngin ógiefn. Gg þá er hara að finiia til þess ráð, að það
leiði ekki til ófarnaðar. En það vcrður ekki gert
nema með þvi, að fullur skilningur riki um það,
hvaða hictta er hér á feröum. l’að þýðir ekkeit
fvrir nienn, þótt þaö séu valdamcnn í ríkisstjað fara að beita neinuni hörkubrögðum. I’etta
verður að leysast ineð skynsemi og sanngirni.
Og þegar seltur er dómur um einhvcr mál, þá
her að tryggja, eftir þvi sem kostur cr á, að úrskurður sé óvilhallur. I>að þarf að skajia á honuin traust. að hver dómari geri það, sem samvizkan hýður lionum, þaö, sem hann álítur rétt.
Dóniurinn á þvi að vera skipaður af þvi valdi.
sem mest traust er horið til og er utan við allar
pólitískar stefnur, en bað er hæstiréttur. Og ef
min till. í þessu efni verður ekki sumþ- þá
greiði ég atkv. á móti frv. Sama er að segja uni
það. að grunnkaup megi ekki hækka frá því scm
það var i árslok 1041. I’að þýðir ekki neítt.
l’að er óþarft að endurtaka það, að atvinnuvegirnir hiða eftir að fá vinnuafl. Dettur mönnum i hug, að það þýði að banna bændum að
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bjóða það kaup, sem þeir þurfa, til þess að gcta
fengið kaupamcnn? I’að þýðir ekkert. I’cir fara
ekki eftir neinu lagaboði um það. Og alvcg eins
i r það með alla, sem þurfa að láta vinna eitthvert verk fyrir sig. I’eir fá þann vinnukraft,
sem þurf til þess að vinna verkið. Eins hcfur
lika nefndin komizt að þeirri niðurstöðu, að það
þý'ði ekki að lianna mönnum að hækka vöruverð
frá l>vi sem það var í árslok 1041, þvi að cf það
kcmur ínaður og biður um vöruna og vill borga
fyrir hana meira en hún kostaði í árslok 1011,
þá takast samningar milli þessara nianna. l’að
er alltaf luegt að fara i kringum það.
Ég sé ekki ásticðu til uð fara nánar út í þetta
mál. því að sennilega vcrður mönnum ekki inikið
þokaö úr því sem komið er. En ég vil að lokum
henda á það, að cf löggjöf á að standa um þetta
efni, þá á náttúrlega að greina inilli þess, sem á
að vera varanleg löggjöf, og liins, sem aðeins er
miðað við styrjöldina. I’að var það, sem ég gerði
með brtt. minum, en hv. allshn. hefur sennilega
ekki viljað fallast á það.
•’Einar Olgeirsson: I’að eru nokkur orð til
liæstv. fjmrli. út af framleiðslukostnaðinum.
Hann segir, að það skapist af vinnulaunum plús
efni og öðru, sem til framleiðslunnar þarf. Eg
hýst við, að það, sem hann á hér fyrst og fremst
við með framleiðslukostnaðinum, sé vöruverðið.
En inn i vöruverðið kemur ekki aðeins vinnulaun. el'ni og annað þess háttar, heldur lika
gróði at vinnurekandans. Hann segir, að það
þurfi að halda framleiðslukostnaðinum niðri. Ég
s il orða það þannig, að það þurfi að halda vöruverðinu niðri. Við skuluni nú athuga, hvort það
er hícgt, og l’uð er hiegt, þótt vinnulaun hirkki.
I'að cr til sá möguleiki, sem ég held, að hæstv.
stj. hafi alveg gengið fram hjá. I’iið er hægt með
þvi að minnka gróða framleiðendanna.
Við skuluin mi athuga eitt atriði i þcssu máli.
sem álti mikinn þátt i, að stj. gaf út þessí brb!..
cn það eru kaupkröfur járnsmiðanna. líg skal
ekki segja, hvort slík luekkun hefði orðið til
þess að hækka verð á viðgerðum og smiði hjá
jiiriismiðjuuuni, enda getuni við leitt það hjá
okkur. Spurningin er hara þessi: Var hiegt að
verða við kröfum járnsmiðanna, án þess að
smíða- og viðgerðakostnaður hækkaði hjá járnsmiðjununi? Hækkunin, sein járnsiniðir fóru
fram á. mundi hafa numið um 150 þús. kr. á
ári. Gróði smiðjanna ínun vera upj> undir 3
inillj. kr. á ári, svo að þaö er alveg hægt að
verða við þessum kröfum uin hækkun um 20%.
án þess að hækka vöruverðið nokkuð, cf það er
látið ganga út yfir gróðann á viðkomandi vörum, og þegur gróðinn er kannske 3 millj., þá er
auðséð, hvort það er ekki hægt. Alveg það sama
hýst ég við að sé hjá prenturum. Og þetta er
það spursmál, sem liggur fyrir um allt okkar
alvinnulif. I’að er Inegt að verða við kröfum
um luekkað kaup, án þess að vöruverðið hækki,
svo framarlega sem það er látið ganga út yfir
at vinnurekendurna. Spursmálið er: í’t yfir
livaða atvinnurekstur á að láta það ganga? A]þ.
hefur það í sinum höndum. Alþ. Iiefur möguleika til að skipta þjóðartekjunum á þennan
hátt, ef það er þeirrar skoðunar, ef það álítur.
að rétt sé, að verkalýðurinn fái hærri laun og
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cf þingið er þeirrar skoðunar, að gróði atvinnurekendanna megi minnka. Hækkun kaupgjalds
þýðir ekki endilega meiri dýrtið. I’að er hægt
að komast hjá því, ef gróðinn er tekinn af atvinnurekendunum að sama skapi og kaupið er
hækkað.
Xú cl' rétl að geta þess, að meðal alvinnurekenda eru hins vegar fjölda margir avinnurekendur, sein ekki gætu borið slíkt, en það er hægt
að hæta hag þeirra á kostnað þeirra stærstu,
t d. á kostnað stórútgerðarauðvaldsins.
Hæstv. fjmrh. segir, að uppskrúfað kaupgjalil
sé cngin lækning. l>að er lækning á einu. bað
er lækning á fátækt vcrkalýðsins, svo framarlega sem það er hindrað, að dvrtíð fari vaxandi.
Ég vil nú spyrja: Hefði 20% hækknn á launum ails vcrkalýðs verið framkvæmanleg, án þess
að dýrtið hefði aukizt? Xú stóð það ckki til,
þegar þessi 1. voru gefin út, lieldur voru það aðeins 5—600 menn hér í Beykjavik, sem heinituðu hækkun. bað hefur verið óskað eftir því í
sambandi við umr. um skattamálin, að hæstv.
stj. léti l'ara fram hagt'ræðilega athugun á því,
hvernig þjóðartekjurnar skiptust sem stcndur.
I>að hefur verið gert einu sinni, fyrir 8 árum,
af hinni svonefndu Hauðku. Síðan hefur slikt
ekki verið gcrt. begar verið er að taka stórvægilegar ákvarðanir um skiptingu þjóðartcknanna.
eins og nú er verið að gera, hefðu átt að liggja
fyrir þessar skýrslur til að byggja á. bó að ekki
hefði verið nema fyrir árið 1040, þá hefði það
strax verið til mikils góðs. Ef gengið er út frá,
að árið 1041 liafi heildartekjur þjóðarinnar verið
350 millj. kr., þá efast ég um, að tekjur verkalýðsins hafi verið vfir 100 millj. Og þá er ég viss
um, að 20% hækkun á launum hans hefði verið
framkvænianleg, án þess að dýrtíð hefði aukizt.
bað hefði orðið með I. að afstýra því, að hændur
liefðu orðið að hækka vöru sína. fig benti fyrir
einu ári á leið til þess. begar gerðardómnum
var skelll á, var alis ekki um slikar kaupkröfur
að ræða, það mun aðeins hafa verið um að ræða
% inillj. kr. hækkun, en ekki 20 inillj. En jafnvel 20% eða 20 millj. kr. hækkun hefði vcrið
framkvæmanleg, án þess að dýrtið hefði aukizt,
et' það hefði verið látið ganga út yfir gróða
stórútgerðarinnar, sem niun hafa numið um 30
inillj. kr. nú á einu ári af þessum 30 togurum.
Af þessu fer að vísu meiri parturinn í skatta,
en rikið, sem tekur þá, liefur líka um 17 millj.
kr. tekjuafgang fyrir s. 1. ár. Ég benti áðan á,
að gróði járnsmiðjanna hefði verið um 3 millj.,
og þó að sá atvinnurekstur hafi or'ðið að bera
allmikla skatta, þá efast ég ekki um, að cf það
hefði verið athugað, þá hefði komið í Ijós, að
unnt hefði verið að hækka laun alls vcrkalýðs
um 20% eða 20 millj. I>að, scm hér er um að
ræða, cr því hörð stéttabarátta, sciu verður útkljáð eftir því, livor stéttin er sterkari, og
liæstv. rikisstj. hcfur nú gengið í lið með atvinnustéttinni, eða réttara sagt nokkrum hluti
hcnnar, þcim, sem mestan gróða hefur, þeim,
sem ræður nú yfir stríðsgróðanum. En jafnvel
þ<> að um það het'ði verið að ræða að afnema
stríðsgróðann, þá liefði það lika verið réttlætanleg krafa af hálfu vcrkalýðsins, krafa, sem nú
er allt að því verið að framkvæma af þeim þjóðum, sem hvað eftir annað er verið að vitna lil
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i sambandi \ ið þennan gerðardóm. beir vitna
til Bandarikjanna, og er þá rétt að benda á það,
að þar inun hafa átt sér stað 25% knuphækkun
hjá öllum verkalýð, en vöruverð mun ekki hafa
liækkað nema um 6%.
bað er þvi ekki rétt, að ekki liafi verið beut
á aðferðir til að halda niðri dýrtið, þó a'ð kaupgjald hækkaði. Hitt er annað mál. Vndir því
er komið, hvcrnig fer, hvor aðilinn er sterkari.
Það, sem ég hef verið að sýna fvam á, er það,
að sú stétt, togaraeigendastéttin, sem i raun og
veru hefur fengið sína liagsmuni fram knúða
með þessum 1., hún er að koma atviniiulifinu i
algert öngþveiti með því að knýja þetta frani.
bað er hægt að levsa þetta mál með því að
hækka laun verkalýðsins og' láta það ganga út
yfir gróða þessarar stéttar. I>essi barátta cr þ\i
eðlilega stéttabarátta, cn þarf ekki að snerta
hitt, hvort dýrtíð eykst. I’ess vegna er það, að
þegar við ræðuni þetta mál, þá er hægt að taka
þetta atriði eitt út úr, kaupkröfur verkalýðsins.
og ég hef nú sýnt fram á, að liægt er að vcrða
\ ið þeim, án þess að dýrtíð aukist þar með.
't'jin rh. (Jakob Möller): bessi rakabringras
liv. 4. þm. Bevkv. er óþægileg i ineðföruin, því
að svo lengi er liægt að snúast hring i kringum
sjálfan sig, að ekki verði fest bönd á nianni, að
það má æra óstöðugan. bessi setning hv. þin.,
að það sé hægt að halila niðri framleiðslukostnaðinuni, þó að vinnulaun liækki (EOl: Vöruverðið)
. Hann vildi skýra það svo, að það,
sem ég ætti við með frainleiðslukost naði, væri
vöruverðið. Eg lield, að ef framleiðslukostnaður
vex, verði vöruverð að liækka, og hann játaði
það, en fór svo létt yfir það. Hann sagði um
kaupkröfur járnsiniðanna, að þá liækkun hefði
mátt taka af járnsmiðjunum, af þvi að þær
græddu svo mikið. I>að kann rétt að vera, en
það eru til íninni framleiðendur, sem hafa ininiii
gróða og kannske tapa, og þeir þola ekki þessa
Inekkun á franileiðslukostnaðinum. En liann vill
|>á láta borga þeim til. En hverilig standa þessir
nienn, þegar upp er staðið? bá standa þeir ef’tir
meö framleiðslukostnaðinn, en þá er þeim ekkert borgað til, af þvi að þá er ekkert til að
borga þeim. Xei, þetta verður ekki gert nema
með þvi að lialda rauiiverulega frainleiðslukostnaðinum niðri. Svo vill hann ólinur ná í
stríðsgróðann, en það er gert á annan hátt. bað
er gert með skötlum. Og þegar skattarnir eru
komnir upp í 90%, þá er það alhnikill hluti, sem
þannig er tekinn. Hann segir, að stríðsgróðainenn fái mikið undanþegið sköttum', sem þeir
niegi leggja i varasjóð, en þeir eiga eftir að
endurnýja tæki sin, þegar þessu ástandi linnir,
og til þess er ætlazt, að þeir verji þvi fé, sem
þeir fá undanþegið skatti, en meiri hl. gróðans
fer í ríkissjóð og verður varið til að létta það
neyðarástand, sem hlýtur að koina, þegar þessari gróðaöld linnir. bess vegna er ekki liægt að
taka eina framleiðslugrein og segja, að hún þo'.i
þessa hækkun á kaupinu, þ\ í að það eru uðmr
framleiðslugreinar, sein þola liana ekki, nema
verðið sé hækkað eða þá að fá styrk af opinbcru fé. Ef afurðaverðið hækkar, þá er dýrtíðin
i algleymingi. Ef styrkur er veittur af opinberu
fé, þá er grundvöllurinn falskur. I>á er allt
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syndandi kviksvndi, af })ví aö það er ekki hægt
óendanlega að halda þessum atvinnurekstri uppi
ineð styrk af npinberu fé. Og hvað verður þá
gert? Annaðhvort verður að skera kaupið niður
eða þá að atvinnureksturinn verður að leggjast
niður, því að ef öllu fé, sem er til ráðstöfunar
tijá því opinbera, hefur verið varið til að halda
uppi falskri afkomu atvinnurekstrarins, þá verður ekkert til að gera það með, þegar virkiiega
á reynir.
Hv. þm. sagði, að ég hefði sagt, að dýrtíðin
yrði ekki læknuð með uppskrúfuðu kaupi, —
honum var illa við það orð - —, en hann sagði, að
í'átæktiu yrði læknuð með þvi. En það er nú
meinið, að það er ekki, og at' þessari ástæðu.
sem ég hef tilgrcint, að uppskrúfað kaup hlýtur
að færa með sér aukna dýrtíð og ézt þess vegna
upp, eins og reyuslan á undanfarandi tíma
sýnir, svo að ekki þarf um það að deila, það er
öltum tjóst. Pessi felumynd, sem hann býr sér
til, að það sé hægt að fela það raunverulega
ástand með ýmiss konar tilfærslum, er ekkert
nema sjálfsblekking',
- fátæktin verður alltaf
sú sama.
Hann undirstrikaði mjög ákaft, að í þessum
xerkföllum, sem bér hófust í vetur, hefðu ekki
tekið þátt neina um 500 menn, og hefði ekki
munað miklu að verða við kröfuin þeirra. I’að
má kannske segja þetta, cn ég veit, að þessi hv.
þrn. tetur það sjátfsagt, að ef þessir menn íiefðu
fengið kröfum sínum framgengt, þá hefðu ailir
komið og fengið sams konat* hækkun og hækkun
ofan á liana. þegar hefði sýnt sig. að dýrtiðin
liefði lialdið áfram að vaxa. Þetta kalJa ég uppskrúfun, — \ ið getum sleppt að deila um orðið,
það er sama, Jnað það er kalJað —, en þetta
orð er ekki- fjarri lagi, þegar hvað skrúfar annað
upp, verðlag og kaupgjald, ineð þessum hælti.
J’leira þarf ég svo ekki um þetta að segja að
sinni.
Frsm.

minni

hl.

(Finnur

Jónsson):

Hivstv.

fjmrh. hefur nú lirugðið út af þeirri venju stj.
að þegja við þessa umr., en hefur gert frv.
nokkuð að umræðuefni.
Lað, sem niér liefur mest þótt einkenna ræður
hans, er það vonleysi, sem fram kom hjá honum yfir, að þetta frv. næði tilgangi sínum. Það
kom l)e rlega í Jjós í ræðu liæstv. ráðh., að hann
er í rauninni vonlaus um, að frv. nái nokkru af
þeim tilgangi, sein stj. ætlast tiJ.
Hæstv. ráðli. hefur sérstaklega talað um dýrtíðina og dýrtíðarráðstafanir. en ekki farið neitt
inn á að ræða kaupgjald og framkvæmd hins
svonefnda gerðardóms. Eg hef gert ítrekaðar
tilraunir til þess að fá stj. til að svara tveimur
fyrirspurnum í sambandi við kaupgjald og Jeitaðist eftir því við hv. frsm., hvort hann vildi
ckki svara þessum tveimur fyrirspurnum, en
hann hefur skotið sér undan því. En fyrst
fiæstv. fjmrh. hefur nú Játið svo íítið að taka tií
máls við þessa umr., þá Jangar mig til að freista
þess, Jivort hann vill ekki gera tilraun til að
svara þessum fyrirspurnum minum, fyrst livorki
ncinn annar ráðh. né hv. frsm. meiri hl. hefur
trcyst sér til að gera það. Fyrri fyrirspurnin
var, hvort hæslv. stj. væri ekki fullkunnugt um,
nð þessi löggjöf væri þegar brotin víða uni land,

lueði af því opinbera sein öðrum, og sérstakJega væri hún brotin við ýmsa vinnu í Reykjavík og hlvti að verða brotin á hverju heimili i
Jandinu, sem þyrfti á kaupafólki að halda. Hin
fyrirspurnin var um það, hvort hæstv. stj. liti
svo á, að gerðaríJómurinn ætti að lagfæra, annaðhvort fyrir annarra tilstilli eða eigin tilstilli.
grunnkaup hjá þeim, sem hafa lægst grunnkaup.
Benti ég i því samhandi á 2000 verka menn, sem
Jiafa grunnkaup kr. 1.20 og lægra og hér af 1000
verkamenn. sem Jiafa i grunnkaup kr. 1.10 eða
Jægra. Eg vil fá að vita, livort það er meiningin,
uð gerðardómurinn ætli að lagfæra grunnkaup
þessara manna til samræmis við grunnkaup annarra, sem hafa hærra kaup. Mér þykir mikið
undir því komið, af því að þarna eiga hlut að
máli m ,iög margir fátiekir menn, sem liafa heldur lítia viiinu, að fá úr því skorið, hvort þetta
er meiningin. Eg ber þaíi traust til hv. fjmrh.,
úr þvi að hann fór að brjóta þá reglu hæstv.
stj. að þegja við þessa umr.. að hann reyni að
svara þessum fvrirspurnum.
Höfuðvillan i dýrtíðarlöggjöf hæstv. stj., eins
ng húii kom frain i þessuni brhk, er frá mínum
hæjardyrum séð, að hæstv. stj. réðst gegn kaupgjaldinu, en ekki gegn dýrtíðinni. Hæstv. fjmrh
hefur hlandað þessu tvennu nokkuð sanian.
Ilann virðist halda því fram, að dýrtið geti ekki
va.xið neina kaupgjald vaxi. Xú er kaupgjalil
fvenns konar, grunnkaup og dýrtíðaruppbót, en
hækkun á dýrtiðarupphótinni er engin kauphækkuii, og vcrkamaðurinn her ekki ineira úr
l.ýtum, þó að dýrtiðin vaxi og hann fái hærri
dýrtíðarupphót meðan hann fær enga grunnkaupshækkun. Getur það því ekki haft álirif á
kjör verkamanna til hóta, I>é) dýrtíðaruppbót
hækkaði árið 1941, fyrst engin grunnkaupshækknn fór fram í landinu og kaupgjald allt stóð í
slað. Aftur hækkaði dýrtíðin ákaflegu ört, og
hæstv. fjmrh. má vera það ljóst, að frá því 1.
júli 1941 til 31. des. þ. á., hækkaði dýrtíðin úr
áífc upp i83%, og á þeim tima stóð grunnkaup
alveg i stað. [>ess vegna eru það ekki grunnkaupsliækkanir, sem hafa verið orsök dýrtiðarinnar, og ætla ég þvi ekki, að hæstv. fjmrh.
reyni að færa nein rök fyrir því. Það liggja
allt aðrar ástæður til dýrtíðarinnar, ástæður,
sem stj. gat ráðið talsvert yt'ir með þeirri löggjöf. sem hún liafði frá Alþ. frá 8. júní í fyrra.
I’að er vitað, að stj. liafði hcimild til þess að
nota 5 millj. kr. til þcss að haida niðri dýrtiðinni í landinu. I’að er og vitað, að hún hafði
lieimild tii þess að lækka tolla og til þess að
taka ekki hærri tolla af flutningsgjöldum en
þeir voru fyrir strið, og' það er vitað, að ekkert
af þessu gerði hún. Ivg er búinn að taka það fram
oftar en einu sinni, að stj. gat, með því að nota
þá heimild, sem hún hafði, til þess að hækka
tekju- og eignarskatt, og með þvi að leggja
úlflutningsgjald á togarafisk, fengið 10 millj.
kr. til þess að gera nokkra tilraun til þess að
halda niðri dýrtíðinni. Það var vilji Alþ., að
þetla yröi gert, en stj. gerði ekkert af þvi. Mér
og mínum flokksmönnum var það ljóst, að það
mundi að lokum reka upp á sker, ef sliku færi
fram. I’ess vegna höfum við iagt frain hér á
Alþ. tvö mjög raunhæf dýrtíðarfrv., annað er
frv. um ráðstafanir vegna dýrtíðarinnar á þskj.
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17, hitt er frv. um brcyt. á I. um gengisskráningu og ráðstafanir í því sambandi. Bæði þessi
frv. miða að þvi að grípa fyrir rætur dýrtíðarmeinsins og ráðast á sjálfa dýrtíðina, en ckki á
kaupgjaidið, eins og stj. hefur gert með till. sinum. Stj. hefur ekki aðeins látið undir höfuð
leggjast að koina ineð till. um að breyta genginu,
lieldur lætur hún einnig ónotaðar þær heimildir.
sem hún hafði til þess að innlieimta útflutningsgjald af togarafiski. I>að mun láta nærri, að þetta
gjald hefði nurnið 8—10 inillj. kr. frá því í júní
1041 til jafnlengdar 1942. Slík lilifð við stríðsgróðamennina er vitanlega alveg óforsvaranleg.
Ilæstv, fjnirh. sagði, að það nnetti ná þessum
sama tilgangi með sköttum, en þetta er alls
ekki rétt. Með því að breyta genginu, væri hægt
að gera þær raunhæfustu dýrtíðarráðstafanir.
sem kostur væri á, og Alþfl. hefur mikla ástæðu
til þess að halda það, að Sjálfstfl. væri þessi
gengisbreyt. mikið áhugamál, meðal annars
legna uniniæla formanns flokksins á þingfundi
14. júní í fyrra og einnig vegna umniæla ýmissa
annarra áhrifanianna innan Sjálfstfl. fyrr og
síðar. Stærsta blað flokksins, Morgunhlaðið, lét
það mjög í ljós, á nieðan engir möguleikar voru
til þess að hreyta genginu vegna samninga við
Breta, að gengisbreyt. væri sjálfsögð dýrtíðarráðstöfun. I’essi áhugi virðist ekki hafa átl að
rýrna við það, að saniningarnir við Breta lircyttust þannig, að gengisbreyting varð möguleg,
1>Ó að sú yrði að visu raunin á. Ég sé ekki
ástæðu til þess að fjölyrða nieira uni þetta, eii
vildi injög itreka það við hæstv. fjmrli., að hann
viidi svara þeini fyrirspurnuni, sem ég hef borið
frain viðvíkjandi kaupgjaldi og framkvæmd dýrtiðai'h, eins og ég hef lagt þær fyrir.

l'nir. frestað.
.4 44. fundi i \d„ 29. april. var enn fram
lialdið 3. uini'. um frv.
' Fjmrh. (Jakob Möller): Hv. þni. liafa nii
sennilega liðið úr iiiinni nokkuð þær umr., sein
á siðasta fundi fóru fram hér. Og ég skal ekki
gera niikið til þess að lengja umr. um þetli
mál úr því seni koinið er.
Hv. þm. ísaf. sló því fram, sem maður að vísu
liefur heyrt fyrr, en frekar einurðarlítið horið
fram, að hvað sem öllu öðru liði, þá væri það
eitt víst, að grunnkaupsliækkanir gætu þó ekki
orðið til þess að auka dýrtíðina. Ef það er réit,
að þctta, sem kallað er dýrtíð, sé fyrir framleiðendur nokkuð það sama og aukinn framleiðslukostnaður. |)á er það nokkurn veginn
augljós blulur. að grunnkaupshækkun stofnar
jafnt til framleiðslukostnaðarauka eins og annars konar hækkun á kaupgjaklinu. og getur þess
vegna ekki verið nokkur munur þar á. Eðu
beldur þessi hv. þm., að ef grunnkaup við sveitavinnu hækkar. — ég tek það sem dæmi af því
að það liggur svo beint við -að það hljóti
ekki óumflýjanlega aÓ bafa ábrif á verðlag vörunnar. sein framleidd er í sveitinni? Ég lield, að
það sé ahnennt viðurkennt, að þetta sé óhjákvæmilegur lilutur. I'etta er ekki aðeins staðiiæfing, sem lialdið er fram hér á landi, lieldur
er þetta viðurkennd staðrevnd um allan lieim.
Og skeninist er að minnast þeirra till., sem for-
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seti Bandarikjanna í Xorður-Ameríku bar fram
sein sínar till. um það, hvernig eigi að halda
dýrtíðinni niðri, sem snertu þetta atriði.
Hv. sami þm. kvartaði ákaflega mikið yfir því,
að haim hefði ekki fengið svar við tvcimur
fyrirspuriiuni, seni liann hefði borið fram liéi'
i þingi nu. Onnur fyrirspurnin var um það, hvort
rikisstjórninni væri ekki kunnugt um það, að
gerðardómsl. hefðu verið brotin. Ég' skal segja
alveg eins og er, að ég g'et ekki sag't, að mér
sé kunnugt um það. Hitt er það, að ég er ekki i
nokkrum ininnsta vafa um það, að það hefur
verið gert. Eða hcldur þessi hv. þm„ að nokkur
sú löggjöf sé til í landinu, sem ekki sé brotin?
Heldur haiin, að það sé eitthvað sérkennilegt
við þessa löggjöf, að hún gcti ekki verið brotin?
Xei, það væri undarlegt fyrirbrigði uni löggjöf
í landinu, ef þessi löggjöf ætti að vera þannig
gerð, að hún yrði alls ekki lirotiii. Mér finnst
þessi fyrirspurn hv. þm. liera meira vott uin
aðdáun hans ii þessari löggjöf, ef honum hefur
komið til hugar, að nokkur niaður byggist við
því, að liún yrði slík undantekning í löggjöf, að
liægt væri að gera ráð fvrir, að hún yrði ekki
lirotin.
I'íi spurði hv. þm. ísaf. um það, hvort ríkisstjórnin licfði gert sér ljóst, liver geysimunur
væri á grunnkaupinu i landinu á ýmsuin stöðiini. Haiin sagði, og tók háa tóna í því samhnndi,
cftir þvi sem hans rödd liggur fyrir til þess,
að sums staðar á landinu væri grunnkaup fyrir
verkainenn enn þá 1 kr. og 20 aurar á tíiiiann.
Var ekki Alþýðusainbandi íslands kunnugt um
þetta? Hvemig stendur á því, að Alþýðusamband íslnnds hcfur látið slikt við gangast á
undanlornuui áratuguin, að grunnkaupið skuli
liafa verið svona misjafnt í landinu? Eru ekki
alveg sérstakar ástæður fyrir því? Er það ekki
af því, að menn geta komizt af með inisniunandi hátt knup, eftir því Iivar er á landinu? Er
ekki eðliiegt, að nienn hafi hærra kaup hér í
Beykjaiík. þar sem allt að >3 hluti teknanna
fer i húsaleigu, heldur en nienn annars staðar á
landinu? Er ekki eðlilegt, að það fólk, sem
kenist af nieð niiklu minna fé sér til framfæris,
geti komizt af með að vinna fyrir lægra kaupi?
Eg geri ráð fyrir, að Jiessi hv. þni. muni samsinna því, að ástæðan fyrir því, að grunnkavp
liefur verið niismunandi á ýinsuni stöðum á
landinu. liggi i þessu, a. in. k. að nokkru leyti.
Hitt er svo annað mál, sem hann spurðist fyrir
um i þessu snnihandi, hvort gerðardóniurinn
keföi rétt til þess að úrskurða siikt kaupgjaid
til leiðréttingar og samræmingar. Að sjálfsögðu
getur það komið til inála. Ef dómurinn fcllst
á það. að kaupgjald sé á einhverjuni stað óeðlilega. lágt, á það að sjálfsögðu að geta koniið tii
mála. að liann úrskurði um það, hvort grunnknupshækkun eigi rétt á sér til samræiningar
og lagfæriiigar. Ég veit ekki, iivort hv. þm. hefur
athugað það. en það væri vert fyrir hann að
atliuga það i þessu sambandi, að ef það hefur
verið svo. að grunnkaup hefur verið réttlátlega
lægra á einuin stað heldur en öðrum, t. d. af
liessum ásticðuin, sem ég benti á, að húsalciga
er lægri á einum stað en öðrum, þá skilst mér,
að það sé spursmál, hvort fólk á slíkuni stöðum hefui' ekki íengið liætt kjör i því ástandi,
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seni nú er vegua visitöluhækkunar. Eg veit ekki
iim Jietta. álér er það ckki ijóst. <FJ: l’etta er
alveg öfugt hjá luestv. ráðh.l. Það getur vel
verið misskilningur hjá mér. en visitöluútreikningurinn er miðaður við ástandið' i Reykjavík,
og ýinis kostnaður í Reykjavik licfur hækkað
meira en annars staðar. I’að getur verið, að þetta
sc misskilningur, en öfugt er það ekki að öltu
Icyti. Annars kemur þetta ekki beint málinu við.
I’að, seni hv. þni. spurði um, var, livort ríkisstjórnin hefði gert ser grein fyrir þvi, að grunnkaup vieri misinunandi, og þeirri fyrirspurn hef
ég svarað.
IIv. þm. ísat'. talaði líka uni vanrækslu ríkisstjórnarinnar uin það að framfylgja dýrtíðari.
frá 1941 og talaði þar uni tollalækkanir, um
heimild lil þess að innheiinta útflutningsgjald
o. s. I'rv. Eg get fullkoinlega viðurkennt það,
að rikisstjórnin hefur ekki notfært sér þes,..heiniildir. En ég slæ þvi föstu, að það er eingöngu af þvi, að það var gersamlega tilgangslaust að beita þeim heimildum, vegna þess að
þær gátu ekki liaft nein áhrif á þá raunverulegu verðbólgu, sem þurfti að ráða niðurlögum
á. Að fara að nota þ;er heimildir hefðí vei'ið
alveg eins og ef læknir, sem hef'ði sjúkling til
meðferðar, færi með sjúkdóm lians þannig að
gefa sjúklingnum inii lyf til að deyfa verkina,
sem sjúkdómnum fylgdu, en sjúkdómurinn væri
sá sami eftir sem áður. Alveg hliðstæð aðferð
þessu hefði það verið, ef farið liefði verið að
ausa peninguin til þess að gefa á inilli þess
raunverulcga kostnaðar, sem lilcðst upp í landinu á mörguni sviðum, og hins, sem fólkið væri
látið borga fyrir þær vörur, sem það fær. bað
vieri skainnigóður vcrniir og mundi að lokum
leiða til þess, að maður yrði að horfast í augu
við þann veruleika, að framleiðslukostnaðurinn
kæmist upp úr öllu valdi. ()g ineðan ekki var
gefin heimild til þess með I. að hat’a hemil á
framleiðslukost naðinum, þá var haráttan við
verðbólguna sýnilega alveg árangurslaus. I’ess
vegna er það, að uppástunga Alþfl. í þessu máli
uni gengishækkun inundi liafa svipuð áhrif i
þessa átt, að draga lir verðbólgunni. I’ví að sv.i
lengi sem undirrótin að dýrtiðinni væri fjrir
hcndi, þá yrði það, að samþ. gengishækkun, ekki
riein hót nema í svipinn, til þess að hekka verðlagið, vegna þess að hin raunverulega verðbólguorsök væri samt sem áður fyrir hendi.
Eg tók til máls aðeins til þess að mótmæla
því. að ég, sem einu meðliniur stj., finni hiá
mér nokkra sök i sambandi við að hafa ekki
notfært þær heimildir, sem veittar voru i |wi
skyni að hafa liemil á dýrtíðinni.
’ísleifur Högnason: l’t af síðustu ræðu hæstv.
fjnirh., þó að hún ætti að vera svar til þm. Isaf.,
\ildi ég aðeins segja það, að þrátt fyrir það,
þó að gerðardómsl. yrðu staðfest á þinginu, þá
mundu t. d. bændur verða að borga mikið hær.a
kaup heldur en 1941. Eg veit það, að þó að hæsív.
ráðli. scgi, að liann viti ekki um það, að 1. séu
brotin, þá hlýtur hann að vita þess mörg dæmi,
að þau eru hrotin, cins og hver einasti maður
nnnar veit það. Eg get nieira að segja sagt það,
án þess að tilnefna nöfn, að þm., fleiri en einn,
tir flokki hæstv. ráðli. hafa sagt það bcinutn

orðum, að þeir verði að brjóta þessi I., hvort
sem þau verða saniþ. eða ekki, cf þeir eigi að
lii kaupafólk i sumar. Við þurfum ekki annað
en að lita yfir blöðin, daglega er auglýst eftir
l'ólki og gefið í skyn, að það verði borgað hærra
kaup en þessi gerðardómsh standa til.
I’að er annars cinkennandi fyrir siðari tima
löggjöf, að fólk tekur hana ekki alvarlega, cins
og t. d. húsaleigul. sýna nægilega, blöðin sýna
að fvrirfraingreiðsla, svo að hundruðum kr.
skiptir, er boðin fvrir eina ibúð um stuttan
tíina. til þess að koinast yfir liana. I’etta er alveg augljóst brot á húsaleigul. Eg veit ekki til
þcss, að dómstólarnir skipti sér af þvi, þó að
þcssi 1. séu þannig brotin, — ég efast um, að stj.
ætlist til þess, að þessi I. séu haldin.
I’á skirskotar hæ’stv. ráðli. til útvarpstilkynningar, sem kom í dag, um það, að forseti Bandaríkjannn uiundi á likan bátt og íslenzka ríkisstj. taka á dýrtiðarmálunum þar i landi. Ég
skal ekki um það segja, hvað rétt er skýrt f''á
þcssari útvarpstilkynningu. en annað mál er
það, að Bandaríkjaþjóðin á nú i baráttu fyrir
frelsi sínu, og þykist ég vita, að stj., sem bcrst
fyrir frelsi þegnanna, og þjóðin sjálf, vilji eittlivað á sig' leggja til þess að Bandarikin nái
sigri. Ilcr á landi cr öðru máli að gegna. I’rátt
fyrir ítrekaðar yfirlýsingar stj. um ást á lýðræðinu, sýnist mér að gcrðir hennar, sérstaklega i innanlandsliiggjöfinni, miði að því að apa
eftir fasistiskri löggjöf, eins og þessi gerðarilómsl. bera gleggstan vott um.
I Bandarikjunum er um þetta öðru máli að
gegnn. I’ar hefur stj. fólkið með sér. Gerðir stj.
Iiérna eru einmitt þess eðlis, að hún fær fólkið
upp á móti sér, þvi að hún er i gerðum sínum
fasistisk, þó að luin segist vera lýðræðisstj.
I’á spurði liæstv. ráðh., hvernig stæði á þvi,
að Alþýðusainbandið Iiefði ekki hækkað veg.i\ innukaupið, sem væri á sumum stöðum ekki
hærra en kr. 1.2(1 á klst. Eg geri ráð fyrir, að
hæstv. ráðh. sé ekki það óreyndur i verklýðsmálunum, að honum sé það ekki ljóst, að það
getur verið nokkuð örðugt að fá að liækka
kaupið eða að lialda ]>ví (sbr. 9. nóv. 1932).
í þingræðu fyrir 4—5 árum sagði hv. þm. ísaf.,
að núvcrandi atvmrh., sem á þeim tima var
ráðli. i nokkra daga, hafi látið smiða 400 kylfur,
og liafi hann með því viljað sýna lýðræðisvilja
sinn. Eg' lield, að luestv. ráðh. liafi litið farið
fram, síðan þetta átti að hafa átt sér stað. Sannleikurinn er sá, að grunnkaupið úti um landið
er of lágt til þess að geta nægt verkamönnuin
til þess að mæta dýrtiðinni. ’i'il sönnunar þessu
get ég lesið upp mótmælaskjal, sem sent hcfur
vcrið til þingsins frá verklýðsfélaginu í Vestmannaeyjum. I’ar er form. fél. samflokksmaður
hæstv. ráðh., og sncrtir það lika nokkuð það
ntriði, sem hæstv. ráðh. kom inn á, að gerðardómurinn mundi tilleiðanlcgur til að hækka
grunnkaup til lagfæringar og' samræmingar.
[’etta félag í Vestm. hafði, nokkrum dögum áður
en gerðardómurinn kom, samið við atvinnurekcndur um talsverða grunnkaupshækkun. Ég skal
þó geta þess, að ég er þess fullviss, að' atvinnurekendur hafa g'ert þetta i því trausti, að gerðardómurinn mundi hafa þessa samninga að engu
og þeir þyrftu ekki að greiða þetta kaup. Verk-
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lýðsfélagið i Veslni. snéri sér þessu næst til
hæstv. Alþ. og sendi því mótmælaskjal það, sem
ég' skal nú lesa upp með leyfi hæstv. forseta:
„Aðalfundur Vcrkalýðsfélags Vestmannaeyja,
haldinn 11. apríl s. 1., skorar á Alþingi það, er
nú situr, að staðfesta ekki bráðabirgðalög um
gerðardóin í kaupgjalds- og vcrðlagsmálum og
telur úrskurð gerðardómsins 23. marz s. 1. um
kaupgjakl i Vestmannacyjuin ósanngjarnan, þar
sem fullt samkomulag var komið á milli verka •
lýðsfélagsins
og
at vinnurekenda.
Timakaup
\crkakvenna er hæsl hér á landinu. Kaup iðnaðannanna er jafnt hér og í Kvik. Kaup verkamanna er lægst hér af knupstoöunum. (ierðardómurinn hefur því gengið frain hjá að samræma kaupið, eins og bráðabirgðalögin gera |-ó
ráð fyrir. Enn fremur telur fundurinn Ineltulegi
sainræmi i inisræini' i verkkaupsg jaldi kaupstaðanna, sem hlýtur að leiða af sér, að verkairenn safnast um of til Keykjavikur.
I stjórn Verkalýðsfélags Veslmannaeyja.
A g ils t I > ó rð a r s o n. fo rm a ð u r.
Pétur Guðjónsson, ritari.“
harna er fengin sönnuu fyrir bví, að gerðardómurinn vinnur eftir fyrirmælum stj., sem sé
að sjá um það, að grunnkaup sé ekki hækkað.
I>að má gela þess í þessu sambandi, að eftir að
gerðardómsl. voru setl i jan. s. 1.. kom viðskmrb.
til Veslm., til þess að halda þar fund. A þessum
fundi voru mættir ö—800 manns. A þessum
fundi báru 4 efstu menn á lista Sjálístfh.
en bæjarstjórnarkosningar stóðu þá fyrir dyrum í Vestm. — , fram mótmæli gegn gerðardómsí.,
en fundarstjóri neitaði að bera till. upp. Kétt
fyrir bæjarstjórna.rkosningarnar boðaði Sjálfstfl. til fundar, og að loknum þessum fundi var
þcssi sama till. borin upp og samþ. einróma.
Ekki einu sinni framsóknarm. þorðu að greiða
atkv. á móti till. Þetta er eftirtektarvert dæmi
um það, hvernig Sjálfstfl. talar tveiin tunguni.
Hér í Keykjavíkurblöðunum voru þcir mcnn
álitnir allt að þvi landráðamenn, sem beittu sér
gegn gerðardómsl., en þeir gættu ekki að því.
að þeir voru að snoppunga sína eigin flokksmcnn. Þeir tala þetta í einum staðnum, en
annað á hinum, allt oftir því, hvað þeir halda,
að þeir megi bjóða kjósendum sinum. Ég ætla
í nafni hinna 6—800 Vestinannaevinga, sem í
dag itreka mótmæli sín til Alþ. gegn gerðardómsl., að gera stjórnarfl. ábyrga fyrir þessum
verknaði, sem ég hygg, að verði samþ. Ég vil
undirstrika þessi mótmæli og bera þau fram á
vegum þessa félags og almennings í Vestm.
Það hefur verið svo mikið rætt um þa'ð,
hvernig þessi 1. hafa verið brotin, að ég þarf
þar litlu við að bæta. Þó vil ég segja eitt dæmi
um þctta, scm mér barst til eyrna fyrir 2—3
dögum. I>að vildi svo til fyrir nokkrum dögum,
að það þurfti að koma veikri konu á Klepp, en
þar er nú ekki með nokkru móti hægt að taka
á móti fleiri sjúklingum, og mér er sagt, að
það hafi kostað aðstandendur konunnar 240 kr.
á sólarhring að fá hennar gætt. Það má sjálfsagt finna mörg slik dæmi sem þetta um það,
á hvaða villigötum rikisstj. cr nú í þessum efnum. Það má segja, að þarna sé fyrst og fremst
um menningarleg sjónarmið að ræða, þar sem
stj. þverbrýtur öll lög og venjur í því að meina
Alþt. 1942. B. ('59. lóggjafarþing),

fólki að komast á spítala, og þar að auki gerir
hún aðstöðu fólksins margfalt dýrari og örðugri
mn það að annast sjúklinginn, sem þurfti að
komast á spítalann.
Við umr. um frv. þessu líkt á þinginu í haust
lýsti viðskinrh. þvi yfir, að þessi 1. kæmu að
engu haldi nema samkomulag n.æðist samtímis
\ ið setuliðsstj. um fækkun nianna í sctuliðsvinnunni. Enn frernur, að ríkisstj. hefði skipað
n. til þess að koma þvi í framkvæmd, að fækkað yrði í þeirri vinnu. Eg vildi nú spyrja hæstv.
slj., hvað þessu liði nú, hvort rikisstj. heldur
áfram tilraunum til þess að ná þessu samkomuhigi. í öðru lagi, hefur stj. nokkuð leitað fyrir
sér um það, a'ð semja við verklýðsfél. um að
skipuleggja viniuiaflið í þarfir atvinnuveganna?
Víö þessum spurningum þætti mér gott að l'á
svör hjá hæstv. ráðh.
Frsm. minni hl. (Finnur Jónsson): Hæstv. fjmrh. hefur komið inn í þessar umr., og má
segja, að það er belra seint en aldrei. Eg er honum þakklátur fyrir það, að hann hefur gert tilraun til þess að svara fvrirspurnum minum, bó
að þau svör séu ekki fullnægjandi. Eg hef bent
á það, að þessi 1. yrðu brotin á hverju heimili
í landinu, sem þarf á vinnufólki að halda. Eg
hef enn fremur hent á það, að þessi Iöggjöf
væri brotin á öllum þeim stöðum á landinu, þar.
sem nokkur veruleg eftirsnurn væri eftir vinnuafli. Hins vegar mundu þau verða haldin í þeim
iðngreinum, þar seni menn hefðu ekkert að
flýja, og eins í sumuni verkalýðsfclögum úti um
Iand, þar sem eftirspurn v:eri lítil eftir vinnuafli og kaupgjaldið lágt.
A þennan hátt skapar þessi löggjöt* það alveg
sérstaklega ranglæti, að hún kemur þyngst niður á þeím, sem minnstar tekjur hafa í landinu,
og ég spurðist fyrir um það, hvort stj. væri
kunnugt um það, að þessi yrði niðurstaðan af
þcssari löggjöf. Eg ber það traust til hinna
ágætu gáfna hæstv. fjmrh. og hans mikla kunnvgleika á lífi inanna hér á landi, að honum sé
þetta allt ljóst nú orðið. Það má vcra, að þegar
hann setti þessi I., 8. jan. s. 1., þá hafi honuni
ekki verið það Ijóst, cn ég gct ekki hugsað mér,
að þetta dyljist honum lengur. T>að má vel vera,
að hæstv. fjmrh. sé ánægður með þessa lagasetningu, en þó gæti ég trúað því, af þeirri
reynslu, sem fengin er, að ánæg'ja hans hafi
farið minnkandi. I>að getur ekki hjá því farið,
að honum sé það ckki alveg eins ljóst og öðrum,
að þessi lagasetning hefur skapað alveg sérstakt misrétti mcðal launastéttanna í landinu.
Menn niunu sammála um það, að flcst 1. stu
eitthvað brotin og flest I. skapi eitthvert misrétti, en hins vcgar held ég, að við séum allir
sammála um það, að þessi löggjöf sé þannig,
að það sé enginn vafi á því, að hún skapar mjög
mikið og almennt og hróplegt misrétti og kemur þvngst niður á þeim, sem verst mega við
því, og að hún skapar almenn lögbrot.
Eg vil mótmæla þvi, sem hæstv. fjmrh. sagði,
að ég bafi látið í ljós nokkurt álit um það, að
l-essi löggjöf yrði ekki brotin, — ég hcf þverl
á móti undirstrikað það hvað eftir annað, að
hún yrði mikið og almennt brotin, eins af þm.
sem öðrum, og ég hef látið það I ljós, að þessi
17
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löggjöf skapaði slikt misrétti i landinu, að inin
væri algerlega óviðunandi. Hvað viðvikur hag
þeirra manna, sem eru svu óheppnir að eiga
lieima þar, scm lítil cftirspurn er eftir vinnuafli, og þar, scin kaupið cr lágt, þá má scgja það,
að þcssi löggjöf búi sérstaklcga illa að þcssu
fólki. I’essir nicnn cru enn vcrr scttir fyrir það,
að vísitaJan hækkar ckki laun þcirra hlutfallslcga eins og hún hækkar laun manna hér i
Kcvkjavík, og það cr af þciiu ástæðum, að þcgar
rciknuð cr út húsaleiga út frá útgjöldum manna
hér í Hcykjavik, þá kemur það í ljós, að hún cr
hlutt'allslega hærri liður i útgjöldum manna í
Kvík hcldur cn annars staðar á landinu. Húsalcigan stcndur í stað og hækkar ckki. Hún hcldur visitölunni niðri. I>ví meira scm önnur útgjölcl hækka, því ranglátara verður hlutfallið
fyrir þá, scm ciga hcima úti á landi. Hvað því
viðvikur, hvers vcgna Alþýðusambandið hafi
ckki vcrið búið að hækka kaup þcirra, scm lægsi
hafa kaupið, vil cg scgja það, að það cr ckki
almáttugt i þcssum cfnum. I’að hcfur mjög víða
þurft að stofna félög 2-4 sinnum, áður cn það
náði því að gcta fcngið þau viðurkennd scm
samningsaðila, og þcir, scm hafa fyrst og frcmst
spornað á móti lciðréltingu á grunnkaupi, cru
cininitt forsvarsmenn Sjálfstfl. á þcssum stöðuin. Eg minnist þcss, að fyrir nokkrum árum
skrifuðu hclztu atvinnurekcndur í þorpi cinu á
Vcsturlandi
kauntaxtanefnd
vcrklýðsfél,
og
sögðu , að þcir hcfðu hingað til ákvcðið kaupið,
án íhlutunar óviðkomandi manna, og þcir ætluðu að halda þvi áfram. I’ctta var andi Sjálfsll'l.
i garð verklýðshreyfingarinnar, andi. scm cr
því iniður langt frá því að vera dauður. !>að
situr því ckki á Sjálfstfl. að glósa um vanrækski
Alþsamb. í þessu cfni. Alþýðusambandið rcyndi
i fyrra að ná samningum við stj. um það að fá
vcgavinnukaupið hækkað, cn það strandaði á
stj., þvi að hún ncitaði að verða við tilmælum
Alþýðusamhandsins um hækkun á grunnkaupi i
vcgavinnu. hvi miður var Alþýðusambandið ekki
svo rnáttugt, að það gæti ráðið við þessa andúð
stj. í garð lægst launuðu stéttanna í landinu, cn
vonandi kemur sá dagur, að það gctur það, og
þá væri æskilegí, að hæstv. fjmrh. hcfði tekið
þcirri hugarfarsbrcytingu, að hann gæti þá samglaðzt Alþýðusambandinu, cr það gæti knúið
stjórnina til að bæta kjör þcirra, er húa við
þau lökust.
Nú hefur stjórnin tckið það ráð að hanna
rncð lögum allar grunnkaupshækkanir þcssara
ma nna.
Ef það hcfur vcrið af hcilum hug mælt hjá
hæstv. fjmrh., að hann vildi aðstoða Alþýðusambandið um lciðréttingu i þcssum ináluin,
þá ætti hann að lcggja mcð, að frv. þcssu yrði
lógað.
Ég hcf ckki fengið svar við því, hvort kauphækkun til lagfæringar væri skylda gerðardómsins cða hvort hann mætti aðcins hækka kaupið.
Ef hin fyrrncfnda væri rétt, scm ég tcl ckki
líklegt, af þcirvi reynslu, cr fcngizt hcfur, að
honum muni þykja ástæður nokkurn tíma leyfa
það. Hann hcfur t. d. numið úr gildi 5% grunnkaupshækkun, cr láglaunastétt á Akurcvri hafði
náð fyrir tilstilli sáttascmjara rikisins. Og þegar
hvorki sáttasemjari né Alþýðusambandið sjálft

incga hér neinu urn ráða, cr varla mikil von
lciðréttinga r.
En hvcrs vcgna framkvæmdi stjórnin ckki
hcldur dýrtíðarlögin, cr hún tók við á sinum
tíma og lofaði að framkvæma, hcldur cn að
bera fram þcnnan óskapnað?
Ástæðan var sú, að ráðherrar Sjálfstfl. settu
sig «á móti framkvæmd þcirra af ástæðum, scm
liæstv. fjmrh. gæti sjálfsagt upplýst. Stjórnin
lét þó svo, að hún hcfði þá trú, ci‘ hún tók v«ð
þeim, eins og flciri, að löggjöfin væri einhvers
virði. En viljann vantaði hjá ráðhcrrum Sjálfstfl. I’ótt mcð lögum þcssum væri þó talsvcrt
hægt að gcra, þar eð dýrtíðin var ckki orðin
jafnmikil og nú, fcngust þcir ckki til að framkvæma þau. Hæstv. fjmrh. hafði cftir mér, að
grunnkaupshívkkanir ýttu ckkcrt undir dýrtiðina. l’ctta cr misskilningur. ég sagði það aldrci.
Eg sagði, að dýrtíðarvísitalan hcfði hækkað úr
157 stigum í júlí 1941 upp í 183 i dcscmbcr sama
ár, eða hækkað um 45% árið 1941, cn á þcim
tíma hcfðu cngar grunnkaupshækkanir orðið.
svo að ckki þyrfti að kcnna þcim um aukningu
dýrtíðarinnar á umræddu tímahili. I’ctta var
það, scm ég sagði. Yfirlcitt hafa grunnkaupshækkanir átt sáralitinn þátt í vaxandi dýrtið,
og það vildi ég hcnda hæstv. fjmrh. og öðrum á.
að til hickkunar dýrtiðarinnar liggja aðvar ásticður, scm stjórnin hcfði gctað ráðið við, ef
hún hcfði viljað.
En hún tók þá öfugu leið að láta dýrtíðina
lcika lausum hala, og þá loks. cr hún tók rögg á
sig. réðst hún á kaupgjaldið, cn ckki dýrtiðina.
IIúu hcfur látið stríðsgróðann flæða inn í landið
og kcypt gjaldevri hærra vcrði cn þurft hcfði,
in. ö. o. látið verðhólguna aukast scm mcst. Og
nú reynir hún að þröngva rétti og kosti þcirra.
cr minnst mega sin, og í þvi liggja óhöpp hcnnar.
Og nú cr svo komið, að landið má hcita stjórnlaust og þingið óstarfhæft.
"Fjmrh. (Jakob MÖIlcr): Eg vil vckja athygli
hv. þni. ísaf. á því, cr hann scgir, að stjórnin sé
mcð gcrðardómsl. að ráðast á kaupgjaldið i landinu. að gerðardómurinn á bicði að dæma í kaupgjaíds- og vcrðlagsinálum og hcfur því þannig
tvöfnlt hlutvcrk. I’ctta cr því röng málafærsla,
visvitandi röng, og það cr þessi stigamcnnska.
scm á sinn stóra þátt í, að ekki hefur tckizt að
ná þcim árangri, er mátti búast við af þessum 1.,
og mistckst c. t. v., — ég hcf ckki styrkzt í
þeirri trú, að liann náist. Hins vcgar þarf ég cngar upplýsingar um það frá hv. síðasta ræðumanni, hvcrn iS ég lít á það mál sjálfur.
I>að hcfur átl sinn mikla þátt í mistökum
þcim, cr orðið kunna að hai'a á framkvæmd
þcssara I., að andúð hefur vcrið blásið upp gcgn
þeim i hrcinu áróðursskyni. I>að cr sú þjóðhollusta, cr sumir mcnn hafa sýnt í þessu máli. Hv.
þm. ísaf. sagðist hafa talað við ýmsa mcnn til
sjávar og sveita, cr fullyrt hcfðu, að 1. þessi
mundu vcrða hrotin. M. ö. o., þcir upplýsa ckkcrt, að þau hafi verið brotin, en það keniur málinu ekkert við, hverju þeir spá um framtíðina.
Ef I. lognast út af, þá keinur vitanlega aldrei
til þcssa. I>ó vil ég vckja athvgli á þvi, að 1. hafa
þegar í rauninni gcrt það, scm þau áttu fyrst
að gera, að stöðva kauphækkanir. Gcrðardómur-
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inn mun að vísu hafa hækkað grunnkaup lítillcga í cinni iðngrein hér í bænum, en almenn
kauphækkun i uppsiglingu var stöðvuð.
L. eiga að gilda til loka þessa árs, þvi að þá
eru vinnusamningar aftur útrunnir. Þeir eru nú
ekki útrunnir fyrr, en annars hefði mátt setja
annað tímatakmark. Og gerðardómurinn þarf að
starfa þetta tnnabil, þótt ekki vævi til annars en
að hafa hcmil á verðlaginu.
Menn hafa heimtað. að stjórnin gerði allt til
að stöðva dýrtíðina, og hún getur þá aftur krafizt af þessum inöniiuni, að þeir viti, hvað þeir
et’ii að heimta. En er stjórnin gerir sinar ráðstafanir i þessa átt, skeðnr það furðulega, að
þeir sömu snúast hinir verstu við. En þingið
verður að komast að niðurstöðu í þessmn málu m.
Hv. þm. fsaf. ber höfðiiui við steininn og segir. að stjórnin hefði getaÖ gert allt samkv. dýrtiÖarl. Xú skal ég staðhæfa, að þá var ekki hárshreidd milli mín og ráðh. Albfl. Eorsendurnar
fyrir framkvæmd I. voru aldrei uppfylltar. í
þeim var gert ráð fyrir, að athugaöur vrði og
áætlaður
raunverulegur
framlciðslukostnaðuv
þeirra vara, er átti að veröbæta. Og ráðh. Alþfl.
var .mér sammála um það, að skilyrðið fyrir
framkvæmd 1. var það, að þessi athugun yrði
látin fara fram. En þá athugun var ekki hægt að
gera, meðan verðlagsnefndir þær, er t'jalla um
þessar frainleiðsluvörur. voru þannig skipaðar
sem þær voru og eru. Eg fullyrði, að um þetta
var ekki ágreiningur inilli mín og ráðh. Alþi'l.
Hv. þm. ísaf. sagði, - ég ætla það hafi venð
hann
að menn mættu ekki taka of mikið
mark á þeim fregnum, er útvarpið hefur nýlega
fíutt um dvrtíðarráðstafanir í Bandarikjunum.
þar eð við vissum ekki um, hvernig I. þessi væru
íramkvæmd, En við viturn þó og höfum hér
grundvallaratriði, sem er lögfesting kaupgjaldsius þar. En það er einmitt það, sem hér er favið
fram á, og þetta er vissulega samba*rilegt. Xei,
sannleikurinn er sá, að það vandræðaástand ríkir hér, að menn vilja ekki beygja sig fvrir þjóðarnauðsyn. Menn vilja aðeins gaspra um það
aftur og fram, að dýrtiðina verði að stöðva.
beir segja, að ekki sc bægt að bera saman ráðstafanir i þessum efnum með þjóðum, er berjist
lyrir lífi sínu og frelsi, og ráðstafanir hér á
sama sviði.
En eruni við ekki einnig að berjast fyrir lífi
okkar og frelsi? Er mönnum enn ekki orðið ljóst,
að við dönsurn nauðugir viljugir með I hinum
mikla Ilrunadansi?
En hér verður að færa fórnir, ef árangur á að
nást. Hitt er svo annað mál, hvort við geturn
haft fullkomið vald á þessum málum.
Eg hef frá byrjun efazt nokkuð um, að þessi
lög næðu öllum tilgangi sínum. Það var mest
undir landsfólkinu sjálfu komið. Og þótt það
brygðist allt, þá var það, hvernig gengi að semja
við hina erlendu aðila hér. I>að hefur gengíð
hálfbögulega hingað til, og er jafnvel talað um,
að þeir bjóði stundum helmingi hærra en taxtakaup.
Það sjó því allir, að það er engan hemil hægt
að hafa á þessu, nema hægt sé að semja við
setuliðið. En hvers vegna mega ekki íslendingar
fá þetta háa kaup? spyrja menn. Það er af því.

að það miðar að þvi að gera þetta sama kaup
verðlaust.
Eyrsta skilyrðið fyrir því, að Alþ. geti tekizl
að sporna við þeim ósköpum, sem eru að dynja
vfir landið í fjárhagsefnum, er það, að þingm.
geri sér ljóst, hvað hér er um að ræða, og fremur er von til, að þeir geri það nú eftir þessar
umr.
Eg skildi það þannig, að hann hefði sagt, að
grunnkaupshækkun hefði ekki áhvif á dýrtíðina,
og það var af þv.í meðfram, að þessu hafði áður
verið haldið fram af flokksmönnum hans í opinbcrum umr. um þelta mál og jafnvel í útvarpsmnr. Og þar var jafnvel vitnað í enskan ráðherra, sem hafði fundiö þann vizkustein, að
grunnkaupslnvkkun, eða ég held kauphækkun yfivlcitt, hefði engin áhrif á verðbólguna. Ef hv.
|)m. Isaf'. hefur ekki ætlað að segja annað en
það, að grunnkaupshækkun hefði ekki haft áhríf
á J)á verðbólgu, scm hér á landi hefur átt sér
stað, þá cr það sama sem hann hefði slegið ]>ví
föstu, að hér hefði ekki átt sér stað nein grunnkaupshækkun. En er hann, hv. þm., viss um, að
hér hafi ekki orðið grunnkaupshækkun, sem
hann gerir sér ekki grein fyrir? Hefur ekki orðið .á þessum tíma grunnkaupshækkun i sveitunum? Hefur ekki orðíð virkileg grunnkaupshækknn í sveitunum? Hvað var borgað hátt kaup við
sveitavinnu í fvrrasumar, og hversu hátt kaup
var borgað þar sumurin þar áður? E3g ætla, að
jafnvel hafi verið dæmi til þess, að það hafi
verið borgað þrefalt í fyrrasumar í sveitum á
við það, sem þar var bovgað fyriv stvíð. Ev þetta
ekki grunnkaupshækkun? Og er það ekki vegna
Jæssarar grunnkaupshækkunar m. a., sem verð á
landbúnaðarafurðum hefur hækkað eius og það
hefur gert? Og komumst við þá ekki að þeirrí
niðurstöðu, að það hafi verið grunnkaupshækkun, sem hafi valdið nokkru um dýrtíðina, sem
hér hefuv átt sév stað.
Af þessu. sem fvam er komið, gelur maður séð,
að hv. þm. er eitthvað farið að óra fyrir því, að
xerðbólgan kunni að eiga að einhverju leyti orsök sína í J)essum hlutum. - eins og raunar hefur verið skýrt allrækilega af þeirra fræðimönnum í Alþfl., sem um þetta hafa ritað opinberlega, hversu þakklátt sem það nú kann að hafa
verið i þeirra hópi.
En, sem sagt, ef hæstv. Alþ. vill ekki viðuvkenna þessa staðreynd, að ef á að halda niðri
verðbólgunni, þá verði að halda niðri frainleiðslukostnaðinum og þar með kaupgjaldinu, þá
er ekki til neins að vera að tala um að halda
niðri verðbólgunni í landinu. Hitt er svo annað
mál, að það getur verið, að það fari út í sandinn hjá hæstv. þingi og víkisstjórn, hver sem
hún kann að verða. En það er skylt að minu áliti
að gera tilraun til þess i þessu efni að forða frá
fári. Hv. þm. Alþfl. og Kommúnistafl. geta svo
reynt að gera sér þann mat úr því á pólitískum
fundum að afflytja þá viðleitni i eyru minna
fróðs almennings í landinu. En þeir verða þá
vissulega a'ð vera við því búnir, að aðrir keppinautar þeirra, t. d. í Vcstmannaeyjum, reyni að
lcggja þá á þeirra eigin brögðum. Og það er
hart fyrir þá, sem hafa fundið upp þetta herbragð, að leggjast á móti Sjálfstfl. af þessum
sökum, að fá svo skollans sjálfstæðismennina á
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hálsins til þcss að verða fyrri til þcss á fund
um að mæla mcð þcssum ósköpuin. En þctta cr
ckki annað cn það, sem þeir nicga Iiúast við. En
svo, þcgar hv. 4. landsk. kcmur hcr og byrjir
með þvi að scgja, að þcssi till., scm hann talaði
um, liafi vcrið borin fram af óhcilindum af
þcssum sjálfstæðismönnum i Vestmannaeyjum,
scm var samþ. þar af 600—800 manns, þá liggur
nærri að spyrja: Af hve miklum óhcilindum
samþ. þcssi 600—800 nianns þá till.? Ég hcld því.
að það vcrði dcig vopn, scm þcssi hv. þm. reynir
að bcra fyrir sig i þcssu cfni, og lítið mark sc
takandi á slíkum samþykktuin.
Frsm. niinni hl. (Finnur Jónsson): llæstv.
fjnirh. vildi liafa það eftir mcr, að cg licfði
látið í ljós, að ég trvði litið á það, scm cg
hcyrði i útvarpi um dýrtíðarráðstafanir i Band.iríkjunum. I’ctta cr misskilningur. En á það cr
bcnt i nál., að dýrtíðin í Bandaríkjunuin iiafi i
nóv. i fyrra ckki vcrið koiniii ncma i 8.8% frá
striðsbyrjun. En kaupgjaldið hafði á sama tíma
stigið um 25%, og má at' þvi sji'p að það cr fjarri
því, að liækkun á dýrtíð fari saman við liækkun
á kaupgjaldi. licr er dýrtiðarvisitalan 83%, án
þcss að vcrulcgar grunnkaupshækkanir hafi vcrið gcrðar um lcið. Ég hef bcnt hæstv. fjinrli. á,
að frá því að dýrtiðarl. voru staðfcst í júli og
tii árainóta, bækkaði dýrtiðin um 45%, án þcss
að liækkun væri gcrð á grunnkaupi. - Hæstv.
fjinrli. sagði, að það væri stigaincnnska Alþi'i.
og skortur á þjóðhollustu og þcgnskap, seni
iiefði valdið því, að gcrðardómsl. væru koniin út
i sandinn. Hæstv. ráðli. itrckaði nokkrum sinnuni, ýmist að I. væru koniin út í sandinii, cða
vicru að komast það, og væri það Alþfl. að
kcnna. En það' cr nú svo, að þcgar þjóðstj. var
mynduð, var það citt af samningsatriðum, aö
ckki skyldu gcfin út brbl., scm ágrciningur vær>
um i stj., cn þctta samningsatriði var brotið á
ráðli. Alþfl., svo að gerðardómsi. voru stigamcnnska fjögurra ráðli. gcgn ráðli. Alþt'i.
I’að var cftirtcktarvcrt í ræðu hæstv. fjnirli.,
að liann taldi, að löggjöfin um gcrðardóni væi'i
í rauninni cinskis virði, og mcr skildist hann
tclja, að ckki væri hægt fvrir ríkisstj. að stjórna
iandinu, af því að Alþfl. væri i andstöðu við
ríkisstj. hctta cr cftirtcktarvert, því að stjórnarflokkarnir liafa meiri þingineirihluta cn almenul
cr talið þurfa, svo að cf þcssi ríkisstj., scm hcí'ur svo stcrkan mciri hluta, cr þcss ckki uin komiu að stjórna landinu, hljóta að liggja á bak við
það aðrar ástæður. Ilíkisstj. hcfur scm sc ætlað
scr þá dul að koma fram löggjöf, scm skapar
misrétti i landinu á milli fátækra og rikra. þar
cru orsakirnar að crfiðlcikum ríkisstj. I’að cr
rikisstj., scm hcfur skapað það vandræðaástand.
sem ríkir i landinu, og slíkt hlýtur að hcfna sín.
Hæstv. fjmrh. var að tala um, að cilt af þvi,
scm þyrfti að ger.n, væri að festa kaupgjaldið, til
þess að krónan yrði ekki gcrð að cngu. Mcr
skildist á lionum, að af því að svo miklir pcniugar færu til vcrkamannanna, þyrfti að fcsta
kaupgjaldið. En það koma flciri pcningar inn í
landið cn þcir, sem l'ara lil vcrkainannanna.
Hæstv. ráðh. vcit það, að á hvcrjum togaratúr
skiptir gróðinn jafnvcl hundrúðum þúsunda.
Hvað cr gcrt til þess að licl'ta þctta fc? I’að hcf-

ur ckki vcrið litið við gengisfrv. Alþfl., sein þó
licl'ur að gcyma bcztu ráðstafanirnar tll að hcfta
það. I’að cr mikið fc og veldui' inflationinni.
Ástæðan fyrir þvi, að rikisstj. er að vcrða óstarfhæf þrátt fyrir hinn mikla þingmeirihluta,
cr sú, að hún ætlar að frcmja það ranglæti að
draga úr tckjum þcírra, scm ckkcrt mega missa
af tekjum sínum.
sFinirli. (Jakob Möller): Ég gct verið stuttorður. Hv. síðasti ræðumaður þóttist vcra að
svara mcr, cn hann sncri öllu við. Ég sagði
aldrci. að gcrðardómsl. væru komin út i sandinn. Ég sagði, að cf þau færu út i sandinn, þá
væri um aö kcnna stigamcnnsku Alþfl.
Hv. þm. endurtók sömu vitlcysuna og áður, að
ráðstafanir ríkisstj. bcindust að þvi að gcra hag
liiima fátæku vcrri, cn snertu ckki við hinum
riku. Hann sagði, að gróði togaranna væri látimi
lcika lausuni hala. Samt vcit hann, að hcr liggur
fyrir skattafrv., scm linígur að því að taka 90%
af gróðanuin, þcgar hann cr koininii upp að vissu
rnarki. Hann scgir, að almcnningur sjái, að gcngið sé í hága við hans hagsmuni. Almcnningui'
trúir kannskc liv. þm., þcgar liann scgir þetta.
cn ckki hagfræðiiigunuin. Og rcynslan sýnir anuað.
Varðandi dýrtíðina i Bandaríkjunum i byrjun
striðs, cða áður cu þau fóru i striðið sjálf, gcgnir allt öðru máli cn hér á íslandi. Bandaríkin
l'rainlciða sjálf allt. scm þau þurfa. I’au þurfa
sania og ckkcrt af innfluttum viirum, og scr
livcr iiiaður, að i þvi cfni cr ckki liægt að bcra
saiiian aðstöðu þcirra og okkar.
I’að cr rclt hjá hv. 5. þm. Ilcykv., að iipphaf
dýrlíðarinnar var vöruvcrðshækkun, cn vcrðliækkun iunnulnnds og hækkun franileiðslukostnaðar bættist við. í þvi sambandi cru gruniikaupshækkanir hættulcgnstar, og áfrarnhnldandi liækkanir licfðu vcrkað cnn nicir á dýrtiðina. I’ctta áttu 1. að koma í veg fyrir og
vcrnda þaniiig hagsinuni hinna fátæku, öfugt
við það. scni liv. þm. ísaf. scgir. Og hinir riku
cru sannarlcga ekki látnir slcppa, cins og skattalöggjöfin vcrður. Alþl'l. vill ganga cnn lengra,
og það vcrður að vcra álitamál. En sjávarútvegurinn vcrður að gcta safnað sér sjóði. I’að cr
lífsnauðsyn fyrir þjóðarbúskapinn, og honum cr
ckki ol' niikið cftir skilið.
Að lokum vil ég scgja þctta: I’cgar Bandarikin fóru i stríðið, hvað gcrðu þau þá til að
liindra vcrðbólguna? Einmitt það sama og við.
I’au rcyiidu að vinna á móti vcrðbólgunni mcð
þií að lögbinda kaupið. Ég vcit ckki, hvaða
frcgnir hv. 4. þm. Hcykv. og hv. 4. landsk. liafa
Irá llússlandi um kauphækkanir þar.
~Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Við 1. umr.
var þetta niál rætt hcr almennt, og cg minntist
þá á afstöðu stjóriiarandstæðinga, cn við 2. unir
á gagnrýni frá andstæðingum frv. I’eil' hal’a
kvarfað undan því, að þcim hafi vcrið of lítið
svarað, cn það cr misskilningur, þcgar þess cr
gætl, að við allar þrjár umr. hafa þcir cndurtckið sömu aðfinnslurnar.
I’.að cr cftirtcktarvert, að andstæðingar frv.
cru koninir svo langt i gagnrýni sinni, að þcir
cru l'arnir að tala cins og vcrðbólgan væri æski-
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lcg og inesti gróðahnykkur fvrir verkafólk og
íaunamcnn. Pcir cru farnir að tala uin ráðstafanir gcgn vcrðbólgunni eins og eitthvað. sem
sé gert bara fyrir efnainenn. Ekki alls fyrir
löngu fékk ég 3 hagfræðinga til að gefa sitt álit
um skyldusparnað. Einn af þeim var Jón Blöndal. hagfræðingur Alþfl. Seni inngang að aðalmálinu hafa þeir látið í té álit sitt um verðlagsniálin. beir tala þar uin verðbólguna og afleiðingar licnnar. J>að er fróðlegt að rifja upp. hvað
þeir segja. Með leyfi hæstv. forseta vil ég lesa
hér upp úr áliti þcirra.
„beir, sem fvrst og freinst verða fvrir barðinu á verðbólgunni, er fólk, sem á peningakröfnr. svo sein sparifjáreigendur, eigcndur peningakrafna á hendur einstaklingum o. s. frv.
beir. sem aftur á móti græða á verðbólgunni.
eru atvinnurekendur. a. m. k. þeir, er selja á
innlendum markaði, þeir, sem skulda peninga.
og eigcndur fasteigna og unnarra raunverulegra
fjármuna. l’tflyt jcndur tapa aftur á móti á verðhólgu nni.“
I»að eru fyrst og fremst atvinnurekcndiir og
eignamenn, seni græða á verðbólgunni og þvi, að
stefna Alþfl. yrði ofan á, eins og hún er túlkuð
hér á Alþ.,
en þeir, sem tapa, eru sparifjárcigcndur og þeir, sem eiga kröfur á hendur öðrum. m. ö. o. þeir, sem vinna fyrir peningum.
I'eir segja enn fremur:
„Algert verðhrun peninganna mundi lik i
sennilcga skapa slikt öngþveiti i atvinnulífinu.
að vafainál er. hvort það rnundi ekki einnig í
þágu at vinnurckenda. sem íramleiða fyrir innlendan markað. eða þeirrar stéttar. sem líklegust
er til að græða á verðhólgunni. að hún yrði
stöðvuð. þannig að segja megi með enska hagíræðingnum Keynes, að ráðstöfunum gcgn verðhólgunni megi líkja við uinferðarreglurnar.
þannig að þær séu lil hagsbóta fyrir alla hlutaðeigendur?’
l’ndir þetta skrifar hagíræðingur Alþfl.. Jón
Blöndal, ásamt hinuni. og kveður þar við annan
tón en við eigum að venjast hér á Alþ. ur þcim
herbúðuin.
I’að hlakkar i þessum hv. þm. yfir þvi, ef svo
kynni að fara. að þær ráðstafanir revndust ekki
fullnægjandi í ft’amkvæmdinni til að stöðva
verðbólguna. Svo þykjast þessir menn styðja
scrstakfcga málstað verkalýðsins með þvi að
vera þessuin ráðstöfunum mótfallnir, sem þeir
segja. að séu aðeins til hagsbóta fyrir efnamenn
landsins. Hv. þm. Seyðf. sér verðbólguna vaxa i
landinu. honum dettur ekki i hug að stöðva
hana. af þ\ i að hann álitur allar slikar aðgerðir
kúgun við verkalýðinn. Ef inenn fallast á. að
þessar ráðstafanir séu nauðsvnlegar til að stöðva
verðhólguna i landinu, kennir spurníngín: Er
það Íiægt án þess að hafa áhrif á kaupgjaldið?
Eða er það af illvilja gagnvart þeim, sem taka
laun fyrir störf sín, sem ráðstafanir eru gerðar
til að hafa hemil á launakjörum í landinu? I>að
er ekki Iiægt að hugsa sér að stöðva dýrtiðina
með öðru móti en að hafa jafnframt hemil á
kaupgjaldinu. Hvernig eru ráðstafanir annarra
landa til að koma í veg fyrir verðbólguna? Hafa
bau látið sig engu skipta, þó að kaupgjaldið
hækkaði úr öllu valdi? I þcssu sainbandi er sérstaklega ástæða til að rifja upp. hvcrnig til hag-

ar i Ástraliu, þar scm flokksbróðir Alþfl.manna
fer með völdiii. bar hefur vcrið sctt löggjöf,
sem er lik þeirri, sem hér um ræðir, að hafa eftirlil með verðlagi og kaupgjaldi i landinu. Svo
vilja háttv. flokkshræður forsrh. i Ástralíu hév
á Alþ. telja fólki trú um, að sams konar ráðstafanir hér stafi af illvilja við launastéttirnar.
I>að er ekki hægt að stöðva vcrðbólguna í landinu á annan hátt en þann að gera sömu ráðstal’anir og Bandaríkin og mörg önnur lönd, að hafa
hemil á kaupgjaldinu annaðhvort með samkomulagi. þar sem það er hægt að fá, cða með
Iöggjöf. Hvernig er svo með þegnskap Alþfl.manna, sem telja sig forkólfa verkalýðsins i
landinu, þcgar á að gera slikar ráðstafanir hér?
I’eir reyna að fiska nokkur atkvæði með því að
heita sér gegn þessari löggjöf, sem þeir kalla
kúgunarlög. Og þeir gera allt, sem þeir geta, til
þess að hún verði ekki framkvæmd eöa þá brotin. ef hún nær fram að ganga. I’aunig er munurinn á þvi. hvernig þessum nauðsynlegu ráðstöfunum er tekið hér eða annars staðar. Hins
vegar hafa svo fulltrúar fyrir aðrar stéttir þjóðfélagsins. sem mundu frekar hagnast á því, að
verðbólgan héldi áfram að vaxa, tekið vel i þessi
mál. I’eir hafa talið hina mestu nauðsyn að
slöðva dýrtiðina og tekið þátl i ráðstöfunum til
þess. I>vi fer fjarri, að verkamönnum megi a
sama standa. hver þróun verður í þessu efni, og
þeir hafa meslra hagsmuna að gæta, ef verðbólgan héldi áfram að vaxa. betta er staðreynd.
sem ómögulegt er að hrekja. I>að er ekki hægt
að fá samtök um neinar ahncnnar ráðstafanir,
og það er ekki hægt að framkvæma þær, nema
með J>ví að hafa eftirlit með kaupgjaldi i landinu. eins og öðrum þáttum verðlagsmálanna.
Ollum þcssum staðreyndum hefur.verið neitað
af Alþfl. vegna ástæðna. sem ég hef þcgar greint.
bað er eltirlektarvert, að þeir Alþfl.menn cg
aðrir. sem hafa talið sig forkólfa verklýðsfélaganna í landinu, þcir unnu að þvi fram á haustið
1941, að grunnkaupshækkanir ættu sér stað sem
minnst vegna almennrar nauðsynjar. I>essir forkólfar uniiu að samningum i þessa átt fram á
haust 1941, en þegar til á að taka, er ómögulegt
að kornast að sliku samkomulagi við þá. svo að
það verður að hefta kauphækkanir með löggjöf,
ef ekki á að hefjast nýtt timahil vaxandi verðhóígu. bá skerast þeir úr leik og hera á okkur
allar vannnir og skammir fyrir að setja slíka
löggjöf. Ef það er kúgun við verkalýðinn að takmarka grunnkaup i jan. 1942, hvers vegna unnu
þá forkólfar verklýðsfélaganna að þvi 1940 og
1941, að kaup héldist óbreytt? Hvers vegna létu
þeir ekki verkalýÖinn sækja rétt sinn á þann
bált. el’ það var hægt? Svo her þessi hv. þni..
sem hér á hlut að máli, á okkur allar þær mestu
vammir og skammir fyrir að halda áfram að gera
þívr ráðstafanir i kaupgjaldsmálunum 1942, sem
hann hafði gert 1941. Enn fremur væri mikils\ert. ef gerð yrði tilraun til þess í umr. að gera
grein fyrir þvi, hvernig takast megi að halda
dýrtíðinni niðri með því móti, að verkalýðurínn
eg launastéttirnar i landinu hækkuðu grunnkaup
og Iaun og fengju sinn hlut réttan á þann hátt.
Mundu þá ekki aðrar stéttir rísa upp, sem hafa
tekjur sinar bundnar með löggjöf? I>að væri
harla einkennileg löggjöf að binda tekjur sumra
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stétta, cn láta aðrar hafa óhindraða mögulcika
til að sclja vinnuafl sitt okurvcrði. Og citt er
víst, að undir slíkum kringumstæðum cr alveg
óhugsandi að framkvæma löggjöf til að takmarka verðbólguna. Alþfl. fann scr tvennt til
afsökunar á þcirri framkomu sinni að skerast
úr Icik í þcssum málum. I fyrsta lagi sagði hann,
að hcr væri um sérstakar kúgunarráðstafanir að
ræða gagnvart vcrkalýðnum, og ég hcf drcpið á.
hvcrnig Alþfl.menn hafa hagað scr i þcssum
máium undanfarin ár. Hiu ástæðan cr sú, að
stríðsgróðinn sc ckki nægilcga skattlagður, og
þcss vcgna gcti þcir ckki tckið þátt i þcssu máli.
Eg vcit ckki til þcss, að Alþfi. hafi kynnt scr,
h.vcr áætlun var gcrð innan stjórnarflokkanna
um skattlagningu stríðsgróðans. Iin liitt veit
ég. að Alþfl. átti sivti i ríkisst.i. 194(1 og 1941 og
vck úr stjórninni mcð litlum t'yriwará, og það
lar ckki vcgna ósamkomulags út af skattlagningu stríðsgróðans, hcldur vcgna þcss, að ráðstafanir gcgn dýrtíðinni, scm gera átti 1941,
töldu þcir ófullnægjandi. Síðan Alþfl. hóf dciluna við ókkur, hefur hann horið okkur á hrýn,
að við værum að kúga vcrkalýðinn og hlífa auðmönnunum. Síðan Alþfk fór úr ríkisstjórninni.
hafa veriö lagðar fram till. um skattlagningu
striðsgróðans. scm ræddar hafa vcrið i þinginu.
Hcfur Alþfl. fundið þar sérstöðu og haft það til
afsökunar þvi, að hann hafi ckki getað tekið þátt
i rikisst jórninni. Svo inikið voru alþfl.mcnn búnir að tala um skaltlagningu stríðsgróðans, að
mönnum datt ckki annað í hug cn að þeir rcyndu
að lcggja fram einhver frumvarpsslitur i þá átt,
áður cn 7 vikur voru Iiðnar af þingtímanum.
lín till. Alþfl., scm áttu a'ð marka sérstöðu hans
í skattamálunum, komu öfugu mcgin við frv.
liaunar var svo lítill munur á till. Alþfl. og frv.
sjálfu. að scrstaða kom ckki til grcina á þvi
sligi.
I’cir fóru fram á örlítið hærri álagningu á
striðsgróðann, en allir gcta séð, að þcssi ástæða
gat ckki valdið því, að Alþfl. tók ckki sæti i
ríkisst jórn. Nci, þetta var kosningaáróður og
átti að vera vfirboð, þcss vcgna vildi Alþfl. ckki
taka þátt í þcssum ráðstöfununi. Menn hafa
hcimild til að draga þessa ályktun vcgna þcss
að þær ástæður, scm fram liafa vcrið færðar.
cru augljósar tvlliástæður, cf miðað cr við framkomu Alþfl. i kaupgjaldsmálunum 1941 og við
till. Alþfl. í skatlamáluiium.
Eg hcf áður tckið fram um )i»u atriði i þcssu
máli. scm scrstaklega sncrta mig. Alþfl.mcnn
hafa mikið rætt um andstöðuna gcgn þessum I.
og gcra inikið vcður úr því, að þau séu hvarvctna brotin. I’að má vel vcra þar, scm incnn
lcggja sig fram til að hrjóta þau, cn menn ættu
ckki að koma til ríkisstj. til að tilkynna slík
lögbrot. I’að má scgja mn mörg nytsöm lög, að
þau scu brotin i suinum tilfcllum, þó að þau
konii hins vcgar að miklu gagni. T. d. cru áfcngislögin mikið brotin, cn þó cr fjötdinn af
niönnuin, scm lieldur fram, að þau scu til mikils
gagns, þó að farið sc i kringum þau af cinhvcrjum þcgnuin þjóðfclagsins. I.öggjöf gclur orðið
til mikils gagns, ]>ó að hún sé brotin. og það
gcrir tivorki til nc frá, ]>ó að hægt sé að hcnda
á cinstök dæmi um það. Xú cr cl'lir að fram
kvænia þcssar ráðstafanir, og það cr hugsan-

lcgt, að Alþfl. fái ánægju al’ að sjá vcr'ðbólguna
vaxa i landinu. þrátt fyrir ráðstafanir ríkisstj.
I’að cr ánægjulegt fyrir hann, ef hann getur átt
þátt í, að svo mætti vcrða. Eg cr ckki eins viss
um, að Alþfl. vcrði jafnánægður mcð það siðar
mcir. cf fyrir lians tilstilli tækist að gcra
minna úr þcssum ráðstöfunum licldur cn við
gcrum okkur vonir um.
*Einar Olgcirsson: Hv. 4. landsk. þm. hcfur
spurt að því, hvernig ríkisstjórnin hefur samið
við setuliðið, og því hefur cnn ckki vcrið svarað.
Eg vihli i þvi sambandi upplýsa það, að rikisst.j.
cr þcgar farin að Icita ct'tir starfskröftum hér i
l-.ænum í sambandi við skrifstofu, sem rikið cr
að koma upp og á að hafa mcð allt vinnuafl i
landinu að gcra. Jlenn munu tæplega trúa ]>ví.
að slíkar ráðstafanir scu gcrðar, án þess að Alþ.
ákvarði um ]iær. Iíg vil ítrcka þá fyrirspurn til
ríkisstj., hvort hún sc búin að taka ákvarðanir
mn að fjölga þannig starfsmönnuin sínum, án
þess að Alþ. samþ. það, og hvort hún i trássi við
Alþ. ætli að koma upp slíku skrifstofuhákni. Eg
inótmæli, að slíkar ráðstafanir séu framkvæmdar án þcss að Al]>. sé spurt lcyt'is.
Svo vil ég scgja nokkur orð í sainbandi við
ráðstafanir Bandaríkjanna gcgn dýrtíðinni. í
fyrsta lagi crum við ckki skyldugil’ til þcss að
skoða allt, scm Bandaríkin kunna að gcra, sjálfsagt og rétt. Eg vil minna á i sambandi við ákvarðanir Ameríkumanna um takmörkun kaups,
að á síðasta ári hækkuðu grunnlaun þar um
2.)fc. mcðan dýrtíðin stcig uni 6%, og þcssi lilutföll samsvara allt að 20% grunnkaupshækkun.
í öðru lagi eiga Bandaríkin í stríði, og við
inundum árciðanlcga á öðrum grundvclli ræða
um þctta mál, cf við værum stríðsaðili og þyrftum að bcrjast fyrir lifi og' frclsi. Bandarikin
liafa samvinnu við vcrkalýðsfélögin og taka i
samráði við þau ákvarðanir um löghindingu
kaups. Vill rikisstjórnin lögfcsta þa'ð kaup hér
á landi, scm Bandaríkin greiða? I’að væri rétt
að alhuga þetta atriði, áður cn Bandaríkin cru
tckin til fyrirmyndar.
Hæstv. fjmrh. viðurkcnndi í rauninni, að liægt
væri að liækka kaupið, án þess að verðbólgan
ykist. En því miður cr því þannig liáttað nú, að
atvinnurckendur vilja ckki hækka kaupið, af
|)\í að nú loks licfur vcrkalýðurinn bctri atvinnuskilyrði og gctur dregið fram Iífið.
Eg vil svo ckki ræða um þctta frckar að sinni,
cn gct sagt ]>að að lokuin, að gcrðardómslögin
vcrða aldrci framkvæmd.
’Haraldur Guðmundsson: Hæstv. fjmrh. kom
mcr til þcss að kvcðja mér liljóðs með ræðu
sinni áðan.
Hann fullyrti, að ]ivi cr mér skildist, að milli
hans og ráðh. Alþfl. hcfði ckki skakkað hársbrcidd i dýrtíð'armálunum. Hann sagði, að hcimildir í dýrtíðarl. 1941 hcfðu ckki vcrið notaðar.
vcgna þess að ckki fékkst útrciknuð vísitala
landbúnaðarins, og þess vcgna hafi hvorki hann
nc Stcfán Jóh. Stcfánsson fallizt á að grciða
\ crðlagsuppbætur á landbúnaðarafurðir. — l’að
cí' cf til vill rétt hjó þessum hæstv. ráðli., að
l-cir tvcir hafi heimtað að fá þcssa vísitölu útrciknaða, og cg játa, að uppbót á landbúnaðar-
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afurðir þarf að vera i samræmi við vísitöluna.
Hitt hlýtur að vera misminni hjá hæstv. ráðh..
að ekki hafi skeikað hársbreidd milli hans og
ráðh. Alþfl. Eins og kunnugt er, lagði ráðh.
Alþfl. fram till. i ríkisstj. þ. 15. des. 1941 um
ráðstafanir gegn dýrtíðinni, sem miðuðu að þvi,
i fyrsta lagi að innheimta ekki útflutningsgjakl
af ýmsum vörum. i öðru Iagi að afnema eða
lækka tolla samkv. heimilduin i dýrtíðarl.. í
þriðja lagi að hafa eftirlit með farmgjöldum á
vörum, sem fluttar væru til landsins, og í fjórða
Jagi að greiða ekki upphót á mjólkurverðið.
heldur láta fara fram rannsókn á auknuni reksturskostnaði, og greiða þá hækkun beint til
mjólkursanisölunnar. En þessar till. náðu ekki
fram að ganga. Eg get einnig getið þess. að
samkv. upplýsingum framsóknarmanna í Tímrnuin, báru þeir fram till. líkar þeim, er Stefán
•íóh. Stefánsson hafði komið með, en þeim till.
var hæstv. fjmrh. andvígur. Hæstv. fjinrh. hefur
<>g lýst yfir þvi, að heimildir dýrtiðarl. hafi
verið gagnslausar, aðeins meðal. sagði hann.
sem deyfir sársaukann, en veikin er jafnskæð
eftir sem áður. - Ég er ósammála hæstv. fjmrh. i þessu sambandi. og hann hlýtur að vera
ósammála sjálfum sér. þvi að ég veit ekki betur
en að hæstv. ríkisstj. hafi um langt skeið greitt
nokkurn hluta kolaverðsins til þess að halda
niðri verði á þeim. Enn fremur afnam hún og
lækkaði tolla af ýmsum vörum og hætti að innheímta stríðsflutningsgjaklatolla af sömu vörum.
Einmitt vegna þessara aðgerða heftir
ríkisstj. lánazt að halda vísitölunni óbreyttri
síðan um áramót. — Eg á því bágt með að skilja
luestv. fjmrh., þegar hann segir, að þessar ráðstafanir séu gagnslausar. þvi að þær eru það
alls ekki, og ef fyrr het'ði verið gripið iil þeirra.
þá væri dýrtíðin ekkj eins inikíl og raun b?r
vitni um.
Erumorsök dýrtiðarinnar er flutningsgjakiahækkunin á vörum. sem fluttar voru til landsíns. og þetta viðurkenndi hæstv. ráðh. að nokkru
leyti. hessari hættu var hægt að afstýra með
þvi að halda flutningsgjöldunum óhreyttum -»g
greiða Eimskipafélagi Islands mismuninn á
rekslurskostnaði félagsins, og með þvi mátti
koma i veg fyrir hækkun erlendra vara og þar
með hækkun innlendra vara o. s. frv.
l’cir tollar, sem hafa hækkað. hafa hækkað
vöruna sjálfa. hetta leiðir af sjálfu sér, og hæstv.
ráðh. veit það vel. Hæstv. fjmrh. sagði, að gerðardómsl. hefðu verið sett til þess að stöðva dýrtíðina og að hverfa frá þeim væri sama og að
sleppa dýrtíðiniii lausri. Eg er hér ekki á sama
máli og fullyrði, að þessi 1. geti aldrei stöðvað
dýrtíðina, því að aldrei vcrði hægt að framkvæma þau.
Til viðbótar get ég hent á, að það er óhugsandi, að landbúnaðurinn fáí verkafólk i þjónustu sína fyrir sama kaup og i fyrrasumar. hvað
sem gerðardómurinn segir. Annaðhvort verða
hændur þvi að draga sanian búskap sinn eða
hækka kaupið, og af því leiðir svo, að krÖfur
koma fram um hækkun á landbúnaðarafurðum
á ný. L. eru þvi gagnslaus að þcssu leyti fyrst
og frcmst.
I»að hefur sýnt sig, að ýmsir atvinnurekendu
fara á bak við gerðardómslögin og reikna kaup

fyrii’ fleiri tíma en unnir eru. Pað cr þess vcgna
ekki nema eðlilegt, að mcnn haldi sér frekar
að slikum vinnustöðvum.
Mér hcfur virzt af ummælum hæstv. rikisstj.
viðvikjandi fyrirspurnum, sem fram hafa komið
hér í hv. d. um vinnuaflið i landinu, að hún
teldi, að gerðardómslögin hefðu ekki hjálpað
til að draga úr fólkseklunni, heldur þvert á
móti. - Hverjutn mundi lika detta i hug að
fara i vegavinnu núna, þegar bannað er að
luvkka kaupið þar?
Ct af þeim uinmælum hér i hv. d.. að hækkun
kaups hljóti að leiða til aukinnar dýrtiðar, þá
finnst mér það fjarri sanni. — Verzlanir geta
I. d. hækkað kaup starfsmanna sinna án þess að
reksturinn híði nokkurn hnekki, og þó að prentarakaupið hækkaði, þyrfti það ekki að leiða til
hækkunar á prentun, og svo mætti lengi telja.
en að visu kostar þetta sterkt verðlagseftirlit.
Hæstv. fjmrh. og hæstv. viðskmrh. veitast nú
mjög að Alþfl. og saka hann um, að hann eigi
drjúgan þátt i hinni miklu dýrtíð, sem nú er í
landinu. af þ\ í að hann tók ráðh. sinn úr rikisstj. og víldi ekkert gera til þcss að stuðla að
þ\ í, að dýrtíðin minnkaði. (Fjmrh.: Eg sagði
það aldrei.) Hæstv. viðskmrh. sagði það, og
hæstv. fjmrh. sagði, að þeir vildu ekkert gera
til að halda dýrtiðinni i skefjum.
Mér þykir þessi uminæli harla einkennileg. þvi
að þ-essir hæstv. ráðh. og öll hæstv. rikisstj.
\ issi. að ef þessi hrbl. yrðu gefin út, þrátt fyrir
andmæli Alþfl., þá mundi af þvi leiða sainningsslit. En svo koma þeir til Alþfl. á cftir og
bera sig illa vfir framferði hans, og það er miður karlmannlegt, þegar þess er gætt, að þeir
liafa þingfylgi til þess að koma þessum I. fram.
Xú er mikiö gumað af þessuin I. og sagt. að
svoiui hafi Koosevelt farið að, alveg cins og
hann hafi sótt fyrinnyndina hingað. (Fjmrh.:
Hver veit ?) bessar aðfcrðir, sem notaðar hafa
vcrið. eru þannig. að fáir mundu hafa gripið til
þeirra í öðrum löndum. Eg er þess t. d. alveg
fullviss. að ríkisstj. í Ástralíu hefði aldrei dottið
Í hug að setja slik 1., nema í samráði við verkalýð landsins. (Viðskmrh.: Hvað veit hv. þm.
Seyðf. um, hvað þeim dettur i hug i Ástraliu?)
I’að var ekki nóg með. að rikisstj. hér léti sér
delta þetta i hug, heldur fór hún ineð fólkið
eins og kjöt- eða mjöltunnur og sagði: „Parna
skalt þú vinna og fyrir þetta kaup?4
Hæstv. ráðh. ræddi nokkuð frétt um dýrtiðarráðstafanir Bandaríkjamanna, en einhvern veginn hcfur þessum hæstv. ráðherra skotizt yfir
mjög mikilsvert atriði i þessari frétt. I»ar er
einnig skýrt frá því. að enginn Bandarikjaþegn
megi halda meiru eftir af tekjum sinum cn
250G0 flollurum. I’að, sem umfram er. skuli allt
tekið i sköttum. Viðskmrh. var ekki að hafa
fyrir að lesa þetta. Samkvæmt því skattafrv..
sem hér liggur fyrir og hann virðist vera talsvert stollur af. er tryggt, að þegar búið er að
greiða skatta af einnar milljónar gróða, þá verði
eftir a. m. k. 400 þús. kr., en bániarkið, seni
hverjum Bandarikjaþegni er leyft að hafa, er 25
J;ús. dollarar. eða 150 þús. kr. Ef fyrirtæki á 7
togara og það græðir tæp 900 þús. kr. á hverjum. eða 0 inilljónir króna, þá er þessu fyrirtæki tryggt, að það eigi eftir a. rn. k. 2400000
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krónur að greidduin sköttum og útsvari, cf frv.
vcrður samþ. I’ctta cr gert incð þvi að banna
bæjarfélögunuin að leggja nokkur útsvör á tck.jur, scin fara yfir 200 þús. kr. Hann kallar þa'ð
Iítilfjörlcgt formsatriði að flytja brtt. um að
fella þctta ákvæði niður. Eitt útgcrðarfélag hér
i Rcykjavík grciddi til bæjarsjóðs, auk hluta af
stríðsgróðaskatti, 700 þús. kr. Nú er bannað a'ð
lcggja á annað hjá þessu fyrirtæki cn þær ca.
120 þús. kr., scm verða cftir af fyrstu 200 þús.
kr.. þcgar búið cr að draga skattana frá.
Annars cru það ckki skattamálin, scm nú cru
til umræðu, cn lir því að hæstv. ráðli. fcr að
ræða þau. vil cg ckki láta honuni ósvarað.
Hæstv. ráðli. scgir, að Alþfl. bafi vcri'ð sammála I-'ramsfl. urn afgrciðslu skatta). 1941. Ráðb.
vcit, að þctta er ckki rétt. Hann veit, að þa'ð cr
mjög f.jarri lagi. Hann vcit, að við t'Iultum brtt.
um að ncma burtu tapsfrádrátt útgcrðarfélaga,
scm mun liafa vcrið uni 7--9 milljónir króna.
scm stærstu fvrirtækin fcngu langmcst af. Hann
vcit það líka, að við bárum fram till. um miklu
hærri stríðsgró'ðaskatt cn samkomulag varð um
að lokum. Einnig vcit bann það, að i 1. frá
rcglulcgu þingi 1941 cr stj. hciinila'ð að innhciinta útflutningsgjald. Hann veit, að incðalsala
logaranna s. I. ár nam 9400 £ c'ða næstum 250
þús. kr., og liann vcit, að þcssi hcimild bcfur
ckki vcrið notuð enn þann dag í dag.
Hann scgir, að Alþfl. liafi ckki þora'ð að lcggja
frain till. sinar í skattamálum, fyrr cn cftir að
stjfrv. kom.
Eftir að stjórnin hafði tilkynnt mcð miklu
yfirlæli, að hún ætlaði að taka 90% af bátck.ium mcð sköttum, þótti okkur ckki rctt að fan
að bcra fram till. um það efni. Skatfar af meðaltckjum og lágum tckjum höfðu verið lagaðir
svo mikið á þingi 1941, að vcl mátti við una, cl'
lckjuumrcikningi var haldið áfram óbreyttum.
I>að var fyrst, þcgar frv. koin fram, að við Al|: ýðuflokksincnn sáum, að það var fullkomin
blckking að tala um 90% skatt, þar scm bámark
var sctt á það, scm mátti grci'ða af.
Aöur cn skattafrv. þetta kom fram, böfðum
við Alþýðuflokksmcnn lagt fram frv. um gcngisbækkun. scm fulltrúar Eramsfl. og Sjálfstfl.
ckki fcngust til að taka iicina afstöðu til, cn þar
cr gcrt ráð fyrir 15% skatti á cignaaukningu
frá striðsbyrjun. I>. c. a. s.. að stórgróðamcnnirnir, scm liafa auðgazt á þcssu timabili, þcir
skili aftur þvi, scm ætla má. að þeir bafi auðgazt fyrir of lágt gcngi. I>að cr alvcg misskibiingur hjá liæstv. ráðli., a'ð við höfum óttazt, að
bann yrði vinstra mcgiu við okkar tillögur. I>ar
scm okkar frv. var komið áðiir, böfðum i ið
ckkert að óttast i þcssu cfni. Eg vildi, úr þvi
að farið cr inn á þctta mál, scgja það, að mig
furðar á þvi, að bæstv. ráðb. og stjórnarflokkarnir, scm hafa oft áður lálið í Ijós, að þcír
tcldu það ráð að hækka gengi krónunnar, a'ð þcir
skuli vcra ól'áanlcgir til þcss a'ð taka afstöðu
rncð frv. og fara þá lcið, scin réttlúlust cr og
cðlilcgust í skattamáluin landsins, að láta þá,
scm grætt liafa á gcngishckkuninni, skila aftur
þeim niismun, scm cr á því, scm þcir liaf.i
kcypt hlutina fyrir, og rétlinætu gcugi.
Hæstv. viðskmrh. Ias hcr upp prýðilcgan kal'ki
úr álitsgcrð nefndar, scm athugaði fyrir stjórn-

ina. hvcrnig tiltickilcgast væri að hanila gcgn
vcrðbólgunni. Eg hafði orðað þctta fyrr liér i
umr.. cins og hæstv. ráðli. las, þannig, að vcrðbólga væri hæltulcg og viðsjárvcrðust fvrir þá.
sem cignalausir cru, vcgna þcss að cf bún hcldi
áfram, þá yrðu þcir riku ríkari og þcir snauðu
snauðari. Hann las þctta rétt, þ. e. a. s. stafrétt
og mcð rcttuni hljóðum, cn allt um þa'ð er þa'ð
bcrsýnilegt. að ráðli. skilur ckki citt cinasta orð
í þcssu, því að cf hann gcrði það, væri ólíklcgt
að hann brcytti i andstöðu við það, scm hann
lclur rctt, þvi að rá'ðh. cr búinn að vera ráðh.
dýrtíðarinnar frá byrjuil og hcfur alltaf fullyrt um sinn mikla vilja til þess að stöðva liana,
cn aldrci gcrt ncitt annað, cn margt til þess að
auka liana. Svo lcyfir hann sér að flytja hiitingarrivðu yfir Alþfb fvrir það, að liann ætlar
ckki að bcrjast gcgn dýrtiðinni á þann þokkaIcgahátt. scm halin vill. Ég hcf ncfnt licr ótal
ilæmi l'yrir þvf, að cf þcssi ráðh. licfði ckki
brugðizt skyldu sinni, var hægt að hælika kaupið
allvcrulcga, án þcss að vcrðbólga kæmi frani,
cf haldið var í hciniiinn á þcim fyrirtækjum,
scm nú taka inn stórgróða, cn þctta fcr fyrir
ofitn garð og ncðan hjá viðskmrh.
Viðskmrh. talaði uin kjóscndahræðslu, að
Alþfl. Iicfði farið úr stjórn af þvi, að hann ætlaði að nota scr ákvæðið um lögbindingu kaups
ins til fylgisaukningar. Eg vil þá spvrja hæstv.
viðskmrh.: Hækkar hann vcrð á kjöti og mjólk
til þess að vciða atkvæði hjá bænduin? Hann
\ar incð ákúrur á hv. þm. A.-Húnv. fyrir, að
liann sc að vciða atkvæði í Húnavatnssýslunni
með ]>\ í að biðja um hærra kjötvcrð cn Framsfl.
vill borga, cn hækkar það næsta dag mcira cn
Iiv. þm. A.-Húnv. hafði viljað fara frain á. Sorgarsaga rá'ðh. stafar af ]iví, að liann licfur rcvnl
íið nota dýrtiðina allan þennan tíma til þcss
að vciða atkvæði fyrir sig og sinn flokk, sér og
sinum flokki til framdráttar.
I síðasta blaði Tímans cr grein um vcrðlagsiftirlitið innmaturinn í blaðinu, þar scm lcitazt
cr v ið að sýna fram á, að vcr'ðlagscftirlitið hafi
sparað landsmönnum margar milljónir króna. í
saina blaði birtast svo reikningar Ivaupfélags
Eyfjrðinga á frcmstu sí'ðu, og sýna þcir, að cftir
að búið cr að sctja vcrðið svona niður fyrir
röggscmi ráðli., gcrir Kaupfélag Eyfirðinga sér
litið fyrir og skilar 10% tckjuafgangi til mcðlima siuna og lcggur samt álitlcga fúlgu i sjóði.
Mér cr jafnvcl kuuuugt um, að margir kaupfélagsst jórar nota ckki til fulls álagninga.'ákvæðið. Sér cr nú livcr röggscmin ! I>að er von,
að ráðb. státi! Af hvcrju cr þctta? >Iér cr ckki
grunlaust um, að ráðh. sé búinn að scgja, hvcr
ástæ'ðan cr. bað cr til þcss að kaupfélögin gcti
á þcssum tínium afla’ð sjóða. En það eru flciri
i n kaupfélögin, scm græða á þessu. I>að gildir
|>að sama fyrir allar vcrzlanir. I>að cru fleiri cn
ráðhcrrann. scm sýna röggscmi. Hér í Rcykjavik hcfur þcim, sem fcngu vcrzlunarlcyfi, fjölgað eilthvað á þriðja huudrað. Og bara á árinu
1941, þcgar hann skammtar álaguinguna, fjölgar
bcildsölum í Rcykjavik um 83. Eg vcrð að scgja
það, að ráðhcrrann gctur ckki vænzt stuðning.s
míns i ])cssum sparnaði.
En ]:ó að livcr og cinn gæti fcngið hækkaöar
tckjur, var ekkert athugavert við það. Það á að
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taka það með sköttum, sagði stjórnin. Og þegar
þeir koma, halda þeir eftir 4OSó. l’vi að það
verða að vera sjóðir! I>að má ekki svipta fvrirlækiu réttinum til þess að nota góðærið.
Háðh. sagði, að ef það væru svik að setja lóg
cins og gerðardóininn, livað ætti þá að kalla
það, að Alþfl. gerði ekkcrt til þess að hækka
kaupið allt góðærið 1940. I’að er nú i fyrsta lagi
ikki kuunugt um, að Alþfl. hafi gert neitt til
þess að liækka kaup. Margir alþýðuflokksmenn
stóðu að því, að full dýrtiöaruppbót fékkst og
grunnkaupshækkun var komið á i nokkrum leiögum. en ég skal játa það. að ef ég hefði séð
það fyrir, hvernig löggjöf stj. muncti koma með
i þessu niáli, þá hefði ég hafið miklu skeleggari
haráttu fyrir því, að verkalýðsfélögin heimtuðu
kauphækkun árið 1940. En ég trúði þvi þangað
til seint á árinu 1941, að það væri ætlun stj. að
reyna að gera fleira en að binda kaupið. Eg
trúði þvi, að það væri ekki aðeins slagorð, þegar
sagt var. að allir yrðu að taka á sig crfiðleikuna við að afstýra þcirri hættu, scm framundan
er. En þegar ég svo sannfærðist um, að það var
ckki ætlun stjórnarinnar að láta ganga jafnt
yfir alla, sá ég, að það var eðlilegt og réttláti.
að verkalýðurinn reyndi að draga fram sinn
tilut, eins og stjórnin ýtti undir, að aðrir flokkar
gerðu. I>að er það, sem veldur hinni hreyttu aðstöðu. Aðgerðir st.i. hat'a cingöngu iniðað að þ\ i
að taka af þeini verst launuðu, t. d. ineð liækkun
injólkurvcrðsins um 30% og hækkun farmgjaldanna um 25%. T’etta varð bcin eggjan til verkalýðsins til þess að reyna að ná rétti sinum.
I>að er ekki rétt, að ég og Alþfl. sé að hlakk.i
yfir óförum st.i. i þessu efni. Mig tekur það
m.jög sárl, eins og ég hef áður sagt. Stjórniu
hefur slegið mel i þvi að auka dýrtiðina. Mér cr
ekki kunnugt um, að nokkurs staðar liafi aukning dýrtíðarinnar orðið eins mikil og hér. Og
ástæðan er sú, aö stj. liefur fallið fyrir þeirri
freistni að nota dýrtíðina til þess að skapa
óeðlilegan gróða fyrir vissar stéttir í landinu.
I>að er ekki aðeins, að fjöldi inanna græði
stórkostlega, lieldur er óðum stefnt að því. að
hinir ríku i landinu verði enn rikari, að eignirnar safnist á færri og færri hendur. I>að bcr
ekki mikið á þessu enn þá. en eftir þetta strið
verður ineira af fasteignum, framleiðslutækjum
og fjárinunuin í færri höndum en áður var.
I’etla frv., sem hér liggur fyrir, er ekki ncin tilraun til þess að ráða bót á þessu. I’að hefur
orðið til þess að auka vandræðin í þessu efni.
I’að er t. d. viðurkeiint af viðskinrh., að þessi
I. stöðvi ekki aukningu dýrtiðarinnar. I>au hafa
ekki getað það. En þau skapa fullkomið öngþveiti. ef þau verða samþykkt. I>að eina, sem
liægt er að gera, er það, sem fyrir löngu héfði
átt að vera lniið að gera, og það er að leita samvinnu við verkalýðinn.
:SE.Ímrh, (Jakob Mötler) : I>ótt hv. þm. Seyðf.
hefði bætt öðrum klukkutímanum við þessa
klukkutíma ræða sína, hefði lian.n ekki verið
nær kjarna málsins en hann er. I’rátt fyrir
tveggja klukkutima skraf gæti hann ekki neitað
þvi, seni er viðurkeniit af öllum, að ef hemil á að
hafa á verðhólgunni, verður að gripa til þess,
sem slj. hefur gert, að hafa gerðardóm i verðAlþt. I91'2. B. <59. löggjafarping).

lags- og kaupgjaldsmálum. I>elta er það, Sem st.j.
Iiet'ur verið að hrýna fyrir aiidstæðinguni málsins, en þeir l'arið í kringum. eins og köttur i
kriuguni heitau graut. I’að þýðir ekki að hald.i
langa ræðu, el' ekki eru færð nein rök til sanninda. llv. þm. Seyðf. sagði, að ég liefði ekki
verið sjálfum mér sanikvæniur í dýrtiðarmálum fyrr og siðar. Ég hefði ekki vil.jað ver.ia lé
úr rikiss.jóði til þess að lækka vörur og borga
lolla og flutningsgjöld. en svo hyrjað á þ\ i
siðar. En það hefur annað breytzt síðan. I’að er
grundvöllurinii, sem hefur breytzt \ ið þaö. að
gerðardónisl. voru sett. I’a'ö liefur algerlega fariö
Iram h.já hv. þm. I’egar svo grundvöllurinn er
fyrir hendi til þess að það nái einhverjum
árangri að berjast gegn dýrtíðinni, geng ég inn
á, að rétt sé að nota heimildir þessar, svo langt
sem þær ná. Hins vegar get ég fullyrt það við
þm.. að ef kaupið hefði liækkað um áramótin.
Iiefði ekki verið um neina stöðvun visitölunnar
að ræða. þrátt fyrir það. þótt þessar ráðstafanir yrðu gerðar um lækkun tolla, vegna þess
að hækkunin hcfði haft i t'ör með sér bækkun
a innlendum afurðum.
Og þá hefði ekki heklur til þess komið, þ\ i
að það var þýðingarlaust að gripa til þeirra
ráðstafana, sem dýrtíðarl. heimiluðu. Eg sagði.
að það hefði ekki verið mikill munur á aðstöðu
fvrrverandi ráðli. Alþfl. og minni gagnvart dýrlíðarl. og framkvæmd þeirra. En þetta sagði
hv. þm.. að væri algerlega rangt. Og til þess að
sanna það. tók liann það fram, að sá ráðh. hefði
uin miðjan des. s. I. lagt fram vissar till. í rikiss!j. og aðrir ráðh. liefðu ekki fallizt á þær. En
hvernig stóð þá á því, að sá hæstv. ráðli. lagði
þessar till. fram i rikisstj. fyrst. um mið.jan dcs.
1941, et'tir að 1. höfðu verið i gildi frá þvi timanlega á árinu? Hvers vegna lagði hann þier ekki
fram i rikisstj. f\rr en í des. 1941, úr því að
iiann liafði verið þcim sammála framan af árinu um franikvæniil þessara I.? Eg geri mér alveg ákveðna hugmynd um það, livers vegna það
\ar. I>að höfðu sem sé orðið hreyt. i stjórnmálunum l'rá þvi að lögg.jöfin var sett og þar
til þessi hæstv. ráðli. lagði þessar till. fram i
ríkisstj. I>að hafði verið ákveðið, að kosniligar
ætlu að fara fram, bæði i bæjarstjórn og til AIþingis á i hönd farandi ári, sem ekki \ar framan
af áriuu. eftir a'ð þessi 1. voru sett, á meðan við
vorum sammála um afstöðuna gagnvart framkvæmd laganna.
Hv. þm. |)óttist lial'a fundið einlivern vizkuslein i samhandi \ ið það, hvernig dýrtiðin hefði
byrjað og hve óðfluga hún liefði vaxið í byrjun
striðsins liér á landi. I’að \ ar nú reyndar þaiinig.
að ég var húinn að vík.ja að þessu og gerði grein
l'yrir þvi. að það væri af þeim eðlilegu ástæ'ðum, að við þyrftum að flyt.ja inn miklu meira
af okkar nauðsynja\örum lilutfallslega en nokkur önnur þjóð, og þar á meðal fyrst og fremst
liandarikin. þar seni verðhólgan liefur ekki
vaxið nema um li% á \ issuin linia. Og livað
þýðir það i þessu samhandi að flytja inn vörur?
I’að þýðir ekki aðeins það að kaupa vörurnar
fyrir markaðsverð á þeim stað, þar sem þær
eru keyptar, heldur leggst lika á þær flutningur.
Og hann hefur orðið mjög miklu dýrari en áður
vegna stríðsástandsins, sem er í heiminum, og
18
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allar sjglingar hafa orðið dýrari. En þetta,
bversu dýrtiðin óx fvrstu mánuði stríðsins, cða
við getum sagt fyrsta ár striðsins, það kemur
oáttúrlega ekkert við framkvæmd dýrtíðarl., því
að þau urðu ekki til fyrr en i júní 1941. Svo að
hv. þm. skýtur yfir markið, þegar hann áfellist
mig fyrir afstöðu mina gagnvart framkvæmd
þeirra 1. á þeim tíma, þegar þau voru alls ekki
lil. En það má segja, að það hafi vcrið sameiginleg sök okkar allra að hafa ekki verið
nógu vakandi í byrjun ófriðarins um að sctja
skoröur við verðbólgunni í landinu. En ekki
þýðir að sakast um orðinn hlut. Hins vegar býst
ég við. að afstaða mín befði verið svipuð, bversu
snemma sem rankað befði verið við sér, um það.
að ég befðí álitiö nauðsynlegt að gera fleira en
að verja fé ur rikissjóði, — sem þá var reyndar
alls ekki til - , til þess að borga verðmismun á
innfluttum eða innlendum vörum. I’að, sem því
hv. þm. beindi til mín i sambandi við afstöðu
mína í ríkisstj. gagnvart þessum málum, fellur
náttúrlega alveg um sjálft sig.
Að rikisstj. nú er loks hætt að innheimta
lolla. sem beimilt er að fella niður, hefur sinar
ástæðui', sem þessi hv. þm. veit vel um, bvers
vegna það nú er gert, þó að það bafi ekki veriÖ
gert áður.*
Hv. þm. endurtók svo það, sem bv. þm. ísaf.
var búinn að bamra á bér áður og bv. þm. SósfJ.
sömuleiðis, að að sjálfsögðu befði mátt hækka
járnsmiðakaupið uin siðustu áramót og jafnvel
prentarakaupið, án þess að það hefði haft ábrif
á dýrtíðina i landinu. l>að má nú segja það, að
það hefði mátt bækka kaup hjá einstökum stéttum --- það er búið að ræða um þctta áður - .
án þess að það befði leitt af sér almenna bækkun á kaupgjaldi eða verðlagi. En bvorki þessum
hv. þingmönnum né öðrum befur vitanlega
dottið i hug, að slik kauphækkun geti átt sér
stað hjá vissuni stéttum i landinu, án þess að
aðrar stéttir fylgdu með og af því befði leiít
almenna kauphiekkun i landinu. ()g það var
þetta. sem reynt var að koina i veg fyrir og
alls staðar er reynt að koma í veg fyrir. Og það
er ekki til þess að niðast á hagsmunum hinna
fátæku, heldur til þess að vernda hagsmuni
þcirra, sem veröa þvi fátækari sem verðbólgan
\erður meiri. vegna þess að það, sem þeir geta
lagt fyrir. verður því minna virði sem verðbólgan vex. Og ef það, sem fátækt fólk befur
getað lagt fyrir, hefði verið gert sífellt verðminna, þá geri ég ráð fyrir, að ekki siður befði
sungið i tálknunum á þessum bv. þm.
I’að vill nú svo til. að i binni alílöngu ræðu
bv. þm. er ekki fleira, sem ég þarf að svara.
Með þessum atriðum er í raun og veru allri
ræðunni svarað. Hv. þm. kom svo inn á það,
kannske meira í sambandi við ræðu bæstv. viðskmrh., að þessi skattal., sem við befðum sett,
væru ekki stórtæk. Og í sambandi við það, að
ráðgerðar eru af forseta Bandaríkjanna ýmsar
dýrtiðarráðslafanir, þar á meðal lögbinding
kaups, las hann upp úr ágætu blaði, að fleiii
ráðstafanir væru ráögcrðar í sambandi við þær.
svo sem það, að enginn Bandaríkjaþegn mætti
hafa meira en 25 þús. dollara eftir af árstekjum
af alvinnu sinni. Og i sambandi við þann afgang af tekjunum, sem má, cftir þvi sem ráð-

gert er, ekki vera meiri en þetta hjá hverjum
einstökum Bandarikjaþegni, tekur hv. þm.
stærsta fyrirtivkið, sem rekið er hér á landi. Eg
geri ráð fyrir, að þarna í Bandaríkjunum sé ckki
átt við stærstu atvinnufyrirtæki, beldur, eins og
orðin hljóða, einstaka Bandarikjaþegna. I’ess
vegna stoðar ekki að bera saman við það þau
ákva’ði, sem hér eru sett um það. hvað stærstu
og áhættusömustu fyrirtæki, sem bér eru rekin.
eigi að fá aö leggja í sjóði með svo og svo miklum böndum og fyrirmælum um, bvernig eigi að
geyma það fé til tryggingar þvi, að því verði
ekki varið til annarra bluta en ætlazt er til, að
endurnýja framleiðslutækin og vera viðbúin að
taka erfiðari timunum. þegar þá ber að böndum.
Svo sagði hv. þm., að ef hann hefði vitað svo
og svo inikið fyrir fram, þá mundi hann í ársbyrjun 1940 ef til vill bafa ballazt að þvi að
byggja fyrir hækkun grunnkaups hjá verkalýðsfélögunum. En ég minnist þess, að í ársbyrjun 1940 birtust góðar greinar í blaði flokks
bans, sem bnigu að allt öðru heldur en því að
ýta undir almenna kaupluvkkun í landinu, svo
gersamlega allt öðru, að það var beinlinis varað
\ ið því að bækka kaupið. (HG: I’etta er fullkominn misskilninguri. Eg held, að bessi hv.
þm. bafi þá fullkominn misskilning á því, sem
i þessu blaði stóð. har voru sögð þessi gullvægu
<»rð. að slikar kaupbækkanir mundu kannske
endast fram yfir mestu kosningar, en áreiöaulega ekki lengur.
- Eg býst líka við. að þetta
skraf þessa hv. þm. muni endast fram yfir
næstu kosningar,
en ætli það detti svo ekkí í
logn ?
"Yiðsknirh. (Eysteinn Jónsson): Eg hef ekl.i
ástæðu til að halda hér langa ræðu út af því.
sein hv. þm. Seyðf. sagði. en vil þó minnast. á
það örfáum orðum. Sum atriðin hefur bæstv.
fjmrh. tekið til meðferðar, og þarf ég ekki að
ræða um þau.
IIv. þin. Seyðf.. sem hefur talsverðan áhuga
fyrir þ\ i að gera lítiö úr þeirri skattalöggjöf.
sem hcr er i þann veginn að verða afgr. út úr
þingiiui. sérstaklega fyrir það, að hún heimili
félögum að halda eftir af tekjum sinum óeðlilega háum fjárhæðum i sjóðum sínum. Eg vil i
þessu sambandi minna þennan bv. þm. á það,
að hér starfaði milliþn. í skattamálum þó nokkuð framan af ófriðartimanum og fyrir ófriðinn.
og i þeirri u. hafði Alþfl. sérstakan fulltrua. Sá
fulltrúi lagði fram till., sem mikið veður var
gert út af í AlþýÖublaðinu, um það, eins og þar
slóð, að mynda þyrfti öfluga nýbyggingarsjóði
hjá útgerðarfélögum landsins til þess að standa
undir endurnýjun togaraflotans, sem Iengi hefði
verið áhugamal flokksins. bessar tillögur voru
þannig úr garði gerðar, að félogin áttu að greiða
samtals í tekjuskatt, útsvar og síríðsgróðaskatt
25rr af þeim tekjum. sem þau legðu til nýbyggingarsjóða. Ekki 63%—64%, eins og þau
eiga að greiða samkvæmt þeim frv., sem fyrir
liggja nú, beldur 25%. Hér \ ið bætist svo þaö.
að þessi 25%. sem þau áttu að greiða af þessu
fé. voru ekki miðuð við skattskyldar tekjur, áður
en skattur og útsvar er dregið frá, og það munar
á stríðsgróðanum upp undir belmingi, þannig
að það átti. eflir till. Alþfl.. að vera 13%, en
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ekki 64%, scm fclögin áttu að greiða i skatt af
þvi fé, seni til nýbyggingarsjóðanna færi.
Hv. ]>m. minntist á þa'ð cinnig bér, að það
væri óbæfa a'ð binda hendur niðurjöfnunarncfnda svo sem gert væri með frv., sem mi
liggja fyrir þinginu um skattamál, cf samþ.
verða. Hann vcit þó, bv. þm., að löggjöf sú er
miðuð við það, að bæjar- og svcitarfélög fái
vcrulegan hluta af striðsgróðaskattinum, sem þá
raunvcrulcga er útsvar til bæjar- og sveitarfélaganna, cnda þótt það sé innhcimt sem stríðsgróðaskattur. En miðað við það hefðu stórgróðafyrirtækin svo að segja cngin útsvör grcitt,
ef till. AlþfL, og þar með þcssa hv. þm., bcfði
uáð að verða samþ.. vegna þess að tckjuþörf
snmra kauptuna og brcppa er svo lítil miðað
við stríðsgróða ýmissa fvrirtækja, sem þá suin
eiga hcimilisfang í smivrri svcitarfélögum. Eg
\ il rifja þctta. upp fyrir Jiessum bv. þni., að i
þcim lill.. sem útbýtt var á sinni tíð frá fulltrúu. Alþfl. i milliþn. i skattamálum, þar var
gert ráð fyrir ])vi, að útsvör og skattar til samans mættu ekki fara vfir 90% af tekjunum.
J)Cgar skattur og útsvar fyrra árs bafði verið
dregið frá þeim. I>að ákvæði hefði revndar, ef
ekki befði verið breytt um aðferð við skattálagningu, J)ýtt það, að ekki befði mátt lcggja
nema 45% samtals á þessar hátckjur í útsvar
og skatt til samans. Svona langt í því að hlifa
striðsgróðanum og í þvi að binda hendur niðurjöfnunarnefnda hcfur enginn viljað ganga nema
þcssi hv. fulltrúi AlþfL í milliþn. Xú vcit Albfl.
allur og ])á hv. þm. Sey'ðf., að mcginbrcyt., scm
í frv. um skattalagabreyt. felst. cr sú, að það á
að hætta að draga frá tekjunum skatt og útsvar
fyrra árs, áður cn ákvarðaðar eru skattskyldar
tekjur, sem nuinar um það bil helmingi á skatlinum í suinuin tilfellum, því að 100% skattstígi
eftir gamla fyrirkomulaginu tæki belming tckuanna í skatl að ineðaltali á ári í mörgum tilfellmn, þ. e. a. s. þegar jafnar tekjur eru uin nokkurra ára bil, en nú mundi 100% skattstigi taka
allar lekjurnar eftir þcirri brcyt. að bætta að
draga frá skatl og útsvar fyrra árs við ákvörðun skattskvldra tekna. betta er undirstöðuatliðið fyrir því, að hægt er að skattleggja stríðsgróðann. Xú skulum við segja, að þeir, sem
bcfðu viljað bafa forgang um að skattleggja
striðsgróðann, hefðu barizt fyrir þessu atriði.
að skattal. yrði þannig brcytt. En um það hefur
aklrei komið nein uppástunga af bálfu Alþf!.
bað er Eramsfb, sem í byrjuu styrjaldarinnar
kom fram með þessa tiIL, því að það þýddí
ikkert að leika sér að háum skattstigum, ef
þessu atriði var ekki brevtt. Og um það atriði
sagði hv. þm. Seyðf. bér í þessari bv. <L, að
hann þyrfti að fá frest til þess að gera sér grein
fyrir. hvort hann væri mc'ð þessari breyt. M.
ö. o.. á þremur stríðsgróðaárum hafði þessi hv.
þrn. ckki komizt lengra en það, að hann bafði
ekki gert það upp við sig hreinlega, hvort hann
fylgdi þessu grundvallaratriði eða ekki. En
þegar þessi h\. ]>m. sá, hvaða þýðingu þetta
hafði, skarst hann ekki úr leik nm þctta atriði.
En forustan hefur um þeíta ekki komið úr flokki
hans.
T>á sagði hv. bm. Sevðf., að fyrirtækin þyrfíu
að lcggja í sjóði, og ég maii ekki til, að aðrir

flokkar hafi lagt á það meiri áherzlu cn Alþíl.
Eu ég vil aðeins benda á það hér um það fyrirtæki, sem hv. ]>m. Seyðf. reiknaði út, að ef ]>að
græddi 6 miilj. kr., þá ætti það cftir í sjóðum 2
millj. og 400 þús. kr., að ef það fyrirtæki hefði
verið skattlagt eflir þeim reglum, sem fulltrúi
Alþfl. i milliþn. í skattamálum lagði hér fram
fyrstur nuinna. J>á hefði það ekki átt eftir 2,4
millj.. heldur 4% millj. kr., og á tveimur eða
þremur árum hefði getað farið svo, eftir J)eirri
reglu, að það væri skattlausl, ef ekki væri hælt
að draga frá skatt og útsvar. áður en ákveðn ir
eru skattskyldar tekjur, sem nú á að bætta að
draga frá.
I>að er hins vegar skiljanlegt, að hv. þm.
Seyðf. vill gera sem allra mestan mun á till. sinum og annarra. ekki sízt þcgar þess er gætt, að
sá niunur á að vera aðalástæðan fyrir því, að
Alþfl. hefur ekki viljað koma nálægt lausn
skattainálsins - og ekki aðcins þa'ð, að hv. þm.
hafi viljað gera sem mest úr þessum mun, hcldur hcfur hann borið hinum flokkunum á brýu
allar verstu illgeröir í sambandi við það mál,
sein hægt er að finna orð vfir.
Hv. þm. Seyðf. komst svo að orðj, að verðhólgan væri- hættulegust fyrir verkalýðinn. En
þá er aðcins eftir að gera sér grein fyrir, hvort
hægt sé að stöðva verðbólguna án þcss að taka
á kaupgjaldinu. Hann fór mjög létt yfir það
afriði og það af þeirri einföldu ástieðu, að það
er ekki hægt að hafa úrslilaáhrif á verðlagið í
landinu án þess að skipta sér af kaupgjaldinu.
Hann veit það, hv. þni., að kaupgjaldið er einn
stærsti liðurinn í allri veröinyndun í landinu
yfirlcitt, og er það ekki síður um verðmyndun
landhúnaðarafurða heldur en annarra. Enda vei!
ég ekki til þess, að menn hafi nokkurs staðar
lagt úl í það að halda þeirri t'jarstæðu fram
annars slaðar en bér. að kaupgjaldið befði ekki
ábrif á verðmyndun í löndum. - J)að hefur ekl.i
frétzt af ])\ í.
Hv. þm. Seyðf. kom nú að því hugðarefni i
samhaudi \ ið þetta mál, þegar hann minntist á
landbúnaðarafurðirnar. Hann hefur kosið sér
það hlutskipti. a. m. k. eitt undanfarið ár. að
benda á þá stórkostlegu hættu, sem þjóðinni
sé búin af binum mikla stríðsgróða bændanna,
scm skapaður hafi verið í skjóli dýrtíðarráðstafananna. Og eitt meginatriðið í ræðu þessa
hv. þni. áðan \ar einmitt þetta, að það hefði
ekkert verið hægt að gera i dýrtíðannálunum,
\egna þess að Eramsfl. hefði, til þess að aíla
sér kosningafylgis og án nokkurra raka, hækkað vcrðlagið á landbúnaðarafurðum. Mér skildist þetta eiga að vera ástæðan fyrir því. að
AlþfL hefði ekki getað tekið þátt í rikisstjórninni. Xú \eit hv. þm. J>ó \eh að verð á laudbúnaðarafurðuin er ekkí hærra en það, að það
liggur við, að sveitirnar tæmist algerlega að
fólki vjð J)iið. að fólkið sækir i ]>á vinnu, sem
borgu'ð er með |>ví kaupi, sem virðisl svo sem
hv. þm. telji of lágt. Ekki bendir það í þá átt,
að óeðlilegur stríðsgróði skapist i sveitunum
með vcrðlaginu á landbúnaðarafurðum eða
það sé hærra en nauðsyn kvefur, til ]>css að sú
atvinnugrein geti komizt eilthvað í áttina til
þcss að halda til jafns við annan atvinnurckstur
og að framleiðslan leggist ckki niður. Fram hjá
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þcssu atriði gengur hv. þm. Seyðf. algerlega, og
yfirleitt finnst mér hann vilja slita úr samhengi skyld málsatriði, ef hann heldur, að það
verði til rökstuðnings málstað sinum eða til að
telja mönnum trú urn eitthvað. — Mér heyr’st
liv. þin. vera með einhverjar afsakanir. ()g hv.
þm. flytur aJIar sinar neður sem nísökunarræður og i afsökunartón, og að því lcyti eru þier
fluttar í réttum anda.
Hv. þm. Seyðf. sagði, að ég hefði svikizt um
að íramkvæma það. sem mér hafi verið íalið i
þessu máli. í sambandi við JandJuinaðarafurðir.
Eg hel’ nú svarað þvi. Einnig, að ég hefði ekki
gert þa\ sem mér var falið i samhandi við verðkigseftirlit á erlendum vörum. líg vit segja honuin, að þeir þættir dýrtíðarráðstafananna, scm
hægast er að ráða við að fninikvæina og hcfur
þar af leiðandi tekizt allvel að framkvæina. er
t ftirlitið með húsaleigunni og verðlagseftirlit ið
með erlendum vörum. hessi hv. þm. minntist á
það hér, sem ég þarf ekki að endurtaka svar miít
um, að það væri ákaflega auðvclt að færa fram
sannanir fyrir því. að þessu eftirliti hefði ekki
\erið hagað svo röggsamlega sem skyldi, og heníi
hann á K. E. A. i þvi sambandi. Eg er sannfærður um, að allir, sem hlustuðu á ræðu hans.
að þvi er snerlir K. E. A., ef þeir hefðu verið
spurðir um það, hvaða skilning þeir legðu i
orð Jiv. þm., þa álitu þeir, að það hefði legið í
orðunum, að K. E. A. hefði ekki aðeins haft 10’-.c
hagnað af vöruumsetningu. heldur hel'ði þaö
auk þess lagt i s.jóði félagsins álitlegar fúlgur.
K. E. A. seldi í búðum sinuni vöror á s. 1. ári
fyrir rúiní. 7 millj. kr., cn tekjuafgangur varð
mn 320 þús. kr. Útborgaður arðuv nam 4—5%
af vöruumsetningunni. Og ef maður litur á
KBOX, sem hefur alhliða verzlun, þá verður það
saina uppi á teningnum hjá þvi. I>að greiðir
rúml. 5% af umsetningunni í ágóða. og er það
eitthvert stærsla verzlunarfyrirtæki i landinu og
liefur góða aðstöðu til lágs dreifingarkostnaðar.
Ekki bendir þetta i þá átt, að dýrtíðin i landinu sé af því að einhverju leyti, að verzlunarálagningin sé of há hjá þessu fyrirtæki. Xáttúrlega dettur engum í hug, að þessi fyrirtæki séu
rekin á þe.ssum tímum ágóðalaus. En þó að þessj
fyrirtæki hefðu haft 21ác-c--~3^2% hagnað af
verzluninni eða eitthvað þess háttar, þá býst ég
varla við, að hað hefði verið hægt að inerkja
áhrifin af þvi á verðlagið í landinu miðað við
J»ann ágóða, scm þau Jiafa Jiaft. Samt sem áður
hefur verið lagt i að pína niður álagningu á cinstakar nauðsvnjm*. Og ég veit ekki annað um
þetta en það, að þeir, sem standa að rekstrí
kauþfélaga, telja, að það sé fulllioðið með þvi,
<ig vísa utti það til afkomu síðasta árs. Eg ætla
ekki að halda frain, að það væri hægt að komast eins langt í öllum greinum um að pína niður
verð á vöruin eins og gert hefur verið um suinar
vörutegundir, því að þá væri inikið sagt, ef
sliku væri haldið frain. Og þó að ekki Jiafi verið
farið eins langt i takmörkun álaguingar i öllum greinum eins og gert hefur verið i sambandi
við sumar vörutegundir, þá held ég því fram,
að það hafi þó inikið gagn orðið að verðlagseflirlitinu, og að það sé ekki hægt að nota það
sem ástæðu eða afsökun fyrir því að skcrast úr
leik um framkvæmd dýrtíðarmálanna, hvernig

fvainkvæindin í þeim efnum hefur verið á þessu
ári.
Með þessu ætla ég, að svarað sé þeim atriðum i
ræðu hv. þm. Seyðf., er ég sé ástæðu til að minnast á. Xærri aJIt hitt, sem frani kom í ræðunni,
hefur komið fram áður og verið rætt frá báðum
hliðum til hlitar.
::ísleifur Högnason: Eg ætla hér ekki að fara
að endurtaka það, sem ég sagði við 2. umr., þav
sem ég lýsti áhrifum þessara 1. að því er dýrtjðina snertir og skoðun minni á þvi, hverjar
Kcru orsakir dýrtíðarinnar.
Mér þykir rétt að geta þess, að það virðist svo
sem meiri hl. allshn., sem ekki er nú hér viðstaddur, hafi þó látið sér skiljast, að það væri
tiJ lítils að nusa fé úr rikissjóði til þess að sj.i
um þnð, að verð á vörum hækkaði ekki frá því.
sein það var í árslok 1941, því að hv. n. hefur
flutt brtt., þar sem þetta ákvæði er fellt niður
úr 1. Annars þykir mér slæmt, að hér skuli ekki
vcra frsm. n., og Iiefði ég því Iielzt kosið, að
þessari umr. væri frestað, þangað til hann verður til staðar. Eg fæ ekkí séð, að svo brýn nauðsyn sé á að slíta umr. og afgreiða málið í kvöld.
að það geti ekki beðið til morguns, og vil ég því
leyfa mér að spyrja hæstv. forseta þess. (Forseti: Eg vil geta þess, að frsm. n., hv. þm. Barð..
er veikur, og ég hef hugsað mér að halda umr.
áíram, svo að tienni geti orðið lokið í kvöld.’
hað þykir mér slæmt. því að flestir hv. þm. cm
farnir, og það er til lítils gagns að tala yfir
lómum stóluin.
l:g ætla J)á að sleppa |>ví að ræða brlt. þær.
sein n. gerði, en minnast nokkrum orðum á ræðu
hæstv. fjmrh.. enda þótt hann sé nú lika farinn
úr d. Hæstv. fjmrh. talaði um það, eins og reynd:ir 1’leiri luestv. ráðh. hafa gerl í sainbandi v;ð
þctta mál, að þjóðiri vrði að skilja það, að menn
yrðu að leggja talsvert að sér til þess að létta
dýrtiðinni af. ()g hann sagði, að menn vildu
ckki skiija það. að þeir yrðu að beygja sig fyrir
þjóðarnauðsyn og færa fórnir. Mig undrar ekki.
hótt almenningi gangi illa að skilja ráðli. og
laka þá alvarlega, þar sem þeir i verkinu sýna,
að þeir færa minnslar fórnir sjálfir. Enda hvf
eg skjallegar sannanir fvrir þvi og ætla mér.
með leyfi hæstv. forsela, að lesa hér upp kafla
úr þingræðu, sein hæsfv. forsrh. flutti i samhandi. \ ið héraðsskólalögin: .,I>að er eins og
hrjvðsla eða geigur \ ið vinnuna sé til hjá landslýðnum, og er slíkt ákaflega luettulegt fyrir
l'jóðlíf okkar. Eg held að það stafi af þcirri ofJijökun vinnunnar. sem þjóðin varð að liða um
margra alda skeið. Eins kann það að vcra þess
vegna, ))\æ mönnum hér gengur ákaflega illa að
hlýða öllum yfrvöldum og fyrirskipunuin og lita
þau hornauga. I’essi óbcit á vinnunni er nú ríkjandi hugsunarháttur í okkar þjóðfélagi, og honum þarf að útrýma." í sömu ræðu segir þcssi
sami ráðli.: „Eg Jiykist ekki Jiafa neitt sérstakiega. inikið að gera og ekki meira en inargir aðrir, en ég mundi samt telja þakkarvert, ef ég gæti
lekið mánuð á hverju suinri lil að hvíla mig?fi
Samræmið í þessu sjá nú allir. Og yfirleitt er
það Jiannig, að þegar ráðh. eru að eggja vcrkainenn á að færa fórnir, þá er það krafa, sem vitanlega enginn tekur mark á. En það er vegna
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l>ess, að rikisstj. sjálf og þeir, sem hana styðja.
gera ekki hið ullra minnsta til þess að leggja
ueitt til t'rá sjálfum sér. Enda cru þeir fulltrúar
yfirstéttarinnar í iandinu og hlífa sjálfum sér
við þeim álögum, sein nauðsynlegar eru til þess
að haida dýrtíðinni í skefjum.
IJá minntist hæstv. ráðli. á það, að liann vissi
þess dæmi, að setuliðið greiddi hér tvöfalt kaup
við það, sem íslendingar greiddu fyrir sömu
vinnu. l’að er ekki að undra, þótt rikisstj. vilji
fækka i þessari sctuliðsvinnu. En hvernig liún
á að fá setuli'ðsstjórnina til þess að skilja, að
það sé tii ineiri hagsbóta fyrir þ.jóðarheildina
að veiða sild, sem vitanlega er borguð með útlenduin gjaldeyri, heidur cn að fá gjaldeyri fyrir
vinnu lijá setuliðinu, sérstaklega þcgar verkanienn fá þar tvöföld laun við það, sem þeir fá
við að frainleiða síld til útflutnings, það f'æ ég
ekki séð. Verkamenn sjá þetta líka sjálfir. Og
sctuliðsstjórnin sér, að það eru einhverjar aðrar ástæður fyrir þessu en þær, að það sé þjóðhagslegt tjón að setuliðsvinnunni. Sannleikurinn
er sá, að þetta er gcrt fyrir þá, scm geta grætt
á þvi. I>að er gert aðallega fyrir þá mcnn, sem
eiga útgerðarfyrirtækin og liafa hag af þvi að
kaupa vinnu þessara manna.
I>á hliðraði hæstv. fjmrli. sér við að svara
fyrirspurnum þeiin, sem ég lagði fvrir hann, og
flokksbróðir minn, Einar Olgeirsson, itrekaði, cn
þær voru uni það, livort ríkisstj. ætlaöi sér að
gera nokkrar ráðstafanir til þess að trvggja
matvæiaframleiðslu þjóðarinnar. og hvort hún
hct'ði hugsað sér að leita samkomulags við
vcrkalýðsfélögin um skiptingu vinnuaflsins inill'
setuliðsins og atvinnurekendanna. I’að er ekki
fii neins að bera þessar fyrirspurnir fram her
aftur, þar sein liæstv. ráðli. er farinn af fundi
og liæstv. forseti liefur lýst yfir. að umr. verði
slitið i kvöld.
I>á virtist mér þessi sami hiestv. ráðh. gera þá
lýrirspurn til mín og okkar sósíalistaniin í þessari hv. d„ livort við vissum um það, livort grunnkaupshækkanir a'ttu sér stað í Rússlandi. Eg
get ekki sagt mn, livort uin nokkrar kaupluekkanir liefur þar verið að ræða, síðan striðið ínilli
býzkalands og Sovétrikjanna hófst. En það cr
inér kunnugt um, að verkamenn i Sovétríkjunuin eru sínir eigin húsbændur, og ég veit, að á
siðustu tveim áratugum hafa þeir hækkað kaup
sitt, en saintimis hefur vöruverð lækkað. Og að
verkamenn í Sovétríkjunum gera ekki verkfall,
kemur til af því, a'ð verkamenn g'era ekki verki'all gegn sjálfum sér. I>að væri álika fjarstætt
og það, að bóndi, sem aðeins hefði skyldulið á
jörð sinni, fieri að gera verkfall tii þess að lá
hiekkuð laun sin. Með þessu álít ég að þvi sé
svarað. Mér finnst það ekkert undarlegt, þó að
liæstv. ráðh. geri fyrirspurnir til okkar sósialista um það, livaða kvnni vi'ð böfum af þvi.
hvernig atvinnumálum í Sovétríkjunum er háttað, þvi að það verður ljósara með hverjum deginum. sem líður, að skipulagið, sem þar ríkir, er
öllum öðrum þjóðum til fyrirmvndar.
Hiestv. viðskmrli. cndurtók í ræðu sinni þá
staðhæfingu og skirskotaði til þeirra 3ja hagl'ræðinga, sem rikisstj. hefur haft sér til ráðuneytis i dýrtíðarmálunum, að þessi löggjöf stuðiaði að þvi einu að bæta kjör hinna fátækari. Og

auðvitað segja þessir hagfræðingar, að verðbólgau orsaki það, a'ð liinir ríku verði rikari og
liinir fátæku fátækari. En menn þurfa ekki að
liafa mikla þekkingu i bagl'ræði til þess n'ð sjá
að þetla er vægast sagt mjög gróf skilg'reining'
á þessum blut, því að það er auðsætt, að þeim,
sem eiga peninga i liönkum, verður minna úr
þeiin. svo að að þvi leyti má segja, að liinir riku
verði fátækari. Eu livað liina fáta'kari sncrtir,
þá liafn þeir bori'ð meira úr býtum síðan dýrliðin óx en áður. Og um verkamennina hér í
iteykjavík og annars stnðar á landinu er það að
segja, að þeir auðgast ekki á því, a'ð þessi I. voru
sett. I’aö þýðir ekkcrt fyrir þennan hæstv. ráðh.
að segja það nokkrum meðalgreindum manni, að
það, að setja bann við hækkun grunnkaups og
hvers konar kjarabótum, sé ráð til þess að gera
snauða mcnn ríka. l>etta er svo mikil firra, að
það má furðulegt heita, að menn skuli bera slíka
vitleysu upp í sig.
i>á sagði hiestv. viðskmrh. enn fremur það, að
við hlökkuðum yfir því, að verðbólgan héldi ál'vam að vaxa. I’essu mótmæli ég. Við höfum
borið fram till. um það, að tollar á nauðsynjavörum yrðu lækkaðir og stríðsgróðinn yrði tekinn úr umferð. Enn fremur höfum við borið
fram till. um það hér á Alþ. í sambandi við
gerðardómsl. síðastiiðið haust, að bændur yrðu
styrktir til þess að kaupa vinnuafl frá kaupstöðunum með beinum fjárframlögum úr ríkiss.ióði, gegn þvi að þeir afhentu siðan afurðir
sínar tii almcnnings, án þess að þær bækkuðu
i verði. Við þessu hefur þingmeirihl. skellt skolleyrum, eins og reyndar öllum okkar málutn. I’au
eru send tii n. og svæfð þar.
Að lokuin vil ég' láta liv. d. vita það, að verkalýösfélögin cru ekki sofnuð í þessu máli, og þau
miinu áreiðanlcga vcrða þess minnug, bverjir
það eru, sem leggja samþ. sitt á þessi gerðardómsl. Enn þá berast Alþingi mótmæli, síðast i
dag frá fimm stéttarfélögum i Vestmannaeyjum,
og er skeyti'ð, með leyfi liæstv. forseta, þannig:
„l'ndirrituð stéttarfélög í Vestmannaeyjum
itreka kröftuglegn inótimeli sín gegn gerðardómslögunum og gera flokka ríkisstjórnarinnnr
ábyrga fyrir lögum þeim, nái þau fram að ganga.
krefjumst einnig þess, að verkalýðsfélögin verði
samningsaðilar um dreifingu vinnuaflsins. ef um
skipulagningu verður að ræða.
Eyrir hönd
sjómannafélagsins Jötunn
Guðmundur Helgason,
verkamannafélag'sins Drífandi
Gestur Auðunsson,
\ erkakvennafélagsins Snót
Margrét Sigurþórsdóttir,
verkalýðsfélags Vestmannacyju
Agúst I’órðarson,
vélstjórafélags Vestmannaeyja
Trvggvi Gunnarsson.“
’Haraldur Guðmundsson: Eg skal nú ekki
seinka mjög' umr. En það eru nokkur atriði, sem
ég tel, að ekki sé rétt að láta ósvarað.
Hæstv. fjinrli. taidi, að ástæðan til þess, að
hann væri nú farinn, eins og hann orðaði það,
að framfylgja heimildarákvæðum dýrtiðarl. frá
seiuasta þingi, vieri sú, að grundvöllurinn undir
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þciin hefði breytzt. þvi að með setningu gerðarilómsl. væri girt fyrir allar kauphækkanir. Vm
þctta vil ég bara scgja það, að hæstv. ráðh. cr
Jjóst, og það cr viðurkennt af flokksbræðrum
hans hér á Alþ., að 1. hafa ekki orðið til þcss að
koma j veg' fyrir að kaup hækkaði. Eftirspurnin
eftir vinnu hefur vcrið mjög mikil. og kaup hcfur þess vegna verið hækkað mjög viða. þótt það
hafi verið gert i blóra við lögin.
Hæstv. ráðh. sagði, að ekki hefði orðið mögulegt að íivkka dýrtiðina, ef þær grunnkaupshækkanir, sem farið var fram á um siðustu áramót, heíðu gengið fram. En eins og ég hef tekið
fram áður og hæstv. ráðh. veit, þá er ástæðan tíl
þess, að dýrtí'ðinni hefur um skeið verið haldið
niðri, sú, að varið hefur verið til þess fé úr dýrtíðarsjóði. Hins vegar er það flestum kunnugt, að
grunnkaupshækkanir hafa átt sér stað, þótt þær
séu ólöglegar, og það mcira að segja. án þess
að andvirði þeirra vara, sem framleiddar hafa
verið með hærri framleiðslukostnaði, hafi hækkað. En þetta sýnir, að sá gróði, sein lekinn hefur
verið á þessum vörum, var svo mikill, að hann
þoldi þetta, án þess að vörurnar hækkuðu í
vcrði.
í’á spurði hæstv. ráðh., hvers vegna ráðh. Alþfl. hefði ekki lagt fram till. sinar í dýrtiðarmálunum fyrr en um miðjan des. s. 1. Hæstv. ráðh.
spyr ekki af því, að hann viti ekki ástæðuna.
Hann veit. að tilb lagði hann fram snemma á s. 1.
suinri, en að þær gengu ekki fram, var vegna
mótstöðu ráðh. Sjálfstfl., cins og lika hefur verið lýst vfir í blöðum hans.
I>á sagði hæstv. ráðh., að vöxtur dýrtíðarinnar
fyrsta stríðsárið kanni stj. ekki við, vegna þess
að þá bafi hún ekki haft nein 1. að sty'ðjast við
til þess að hafa hemil á dýrtíðinni. I>að voru til
1. um eftirlit með vcrðlagi, sem hægt var að
heita. Að vísu voru þá ekki til 1., sem heimiluðu
að ákveða flutningsgjöld né til að halda niðri
verðlagi með uppbótum. En slrax um haustið
1940, þegar séð varð, að stríðsgróði inundi skapast í iandinu, voru bornar fram till. af Alþfk
um að nota hann til að greiða uppbætur á landbúnaðarafurðir. Pað var farið fram á þetta, áður en ríkisstj. setti brbl. uin svipað efni, en því
var ekki sinnt. bað, sem ríkisstj. þá átti að gera.
var að kalla saman aukaþing, strax og séð varð,
að stríðsgróðinn fór að eiga sér stað. En í stað
þess að gera þetta strax þá, dregur hún það fram
á vor. Og eftir að hafa afgreitt dýrtíðarl., hefur
bún, allt fram á siðustu vikur, Iátið ógert að
framkvæma þau.
Hæstv. ráðh. víldi halda því fram, að ég hefði
ckki skýrt rétl frá þeim fregnum, sem ég fór
með, um skatta í Bandarikjunum. Ég las greinina orðrétta, eins og hún er í Vísi: ,,í þessum
tillögurn er m. a. gert ráð fyrir, að enginn
Bandaríkjaþegn hafi meiri arð af atvinnu sinni
en 25 þús. dollara árstekjur, þegar skattur hefur
vcrið greiddur." Ég skal ekki um það fullyrða,
hvort orði'ð þcgn á hér við einstakling eða fyr•irlæki, cn jafnvcl þó að um einstakling sé að
ræða, þá er þar miklu lcngra gengið i þessu efni
en gert hefur verið hjá okkur.
bá vil ég segja nokkur orð út af því, sem
hæstv. viðskinrh. sagði, en það skal verða stutt,
því að það hefur vcrið komið inn á það í umr.

um skattamálin. Hann heldur þvi l’ram, að með
till. Aiþfl. áður hafi ekki verið gengið lengra
en að ná 2,5% af tekjum útgerðarfyrirtækja.
I’etta er rétt. svo langt sem það nær. I’cssar
011. voru lagðar fram á árinu 1940, áður en vitað
var, að stríðsgróði yrði, og þegar allir sjóðir
útgerðarfyrirtækjanna voru tómir. En í g'rg.
fyrir þessum sömu 011. var þess getið, að sjálfsagt væri að setja ákveðið hámark, sem mest
mætti leggja í sjóði. Einnig var lagt til, að fara
mætti þá leið að láta skatta hækka, ef tillög i
þessa sjóði næðu einhverri ákveðinni upphæð.
En eftir áramótin, þegar lagðar voru fvrir þingið
011. frá n. þeirri, sem fjallaði um þessi mál, þá
voru engar slikar 011. bornar fram af AlþfL,
vegna þess að sýnt var, að gró'ðinn varð miklu
meiri en nokkurn gat órað fyrir.
Hæstv. ráðh. segir, að ákvæðið um, að ekki
megi leggja útsvar á tekjur yfir 200 þús. kr., sé
sett til þess að tryggja það, að stórgróðinn sé
jafnt skattlagður hvar sem er á landinu. En
hann veit það, hæstv. ráðh., að það eru ekki
fyrirtæki, sem hafa tekjur yfir 200 þús. kr.,
nema á fáum stöðum á landinu. Og það cr óeðlilegur krókur 01 þess að ná þessu marki, sem
annars er eðlilegt að ýmsu leyti í sjálfu sér, að
taka þetta til svcitarfélaganna gegnum skattálagningu. 1 langflestum bæjarfélögum, þar sem
i!in slíkan stórgróða er að ræða hjá einhverju
fyrirta*ki, er útsvarið á því meginhlutinn af
lekjum þeirra hæjarfélaga.
I’að er rétt, að við Alþfl.-menn fengum skattaJagafrv. tíl umsngnar, og ég tók fram, að ég væri
ekki því viðhúinn strax að taka ákvörðun um
flutning á frv„ af því að ég þyrfti að athuga,
hvernig skattstiginn nýi kíemi til með að verka.
Eg þurfti að gera samanburð á ákvæðum fr/.
í hví efni \ið gildandi skattstiga. Eg gerði svo
þessa athugun. og sú athugun leiddi í Ijós, að
með því að fella niður frádráttinn á útsvörum
og íekjum s. 1. árs, eins og hér er lag't til í frv.,
þá eru a. m. k. í gróðaári, þegar slríðsgróðaskatturinn er verulegur, ríkissjóði og því opinhera tryggðar meiri tekjur heldur en eftir núgildandi fyrirkomulagi. Og það er ástæðan til
þess, að ég er með breyt. á skattal. nú. Enda
sagði ég það, þegar ég hafði athugað frv., að ég
væ’i’i með frv.
Hæstv. ráðh. sagði, að kaupgjald væri aðalþátturinn í verðmynduninni. Engum hefur dottið i hug að neita því. Grunnkaupshækkanir geta
orðið til þess að hækka vcrðlagið í landinu, og
á venjulegum tímum gera þær það. En því meiri,
sem gróðinn er yfirleitt i landinu, því minni
áhrif hefur kaupgjaldið á verðlagið, vegna þess
að þá er sá hluti af tekjunum, sem fer til þess
að greiða kaup, svo lítill, iniðað við það, sem
safnast sem gróði, cn því minni, sem gróðinn er.
þvi meiri áhrif hefur kaupið á verðlagið. Og
það hcfur sýnt sig, það scm af er, að jafnvcl
veruleg kauphækkun hefur orðið tiltölulega
mjög' áhrifalítil um að orka á vísitöluna til
hækkunar, vegna þess að önnur atriði, sem
skapa vcrðlagið, eru svo miklu ráðandi þar um,
cins og sést bezt á því, að verðlagsvísitalan
hefur nú komizt upp í 83 stig, meðan grunnkaupshækkanir hafa svo sem engar orðið í
landinu. Því að sú kauphækkun viðkomandi
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landbúnaðinum, sem hæstv. ráðh. talaði um,
\arð eklti fyrr en á siðasta sumri. Arið 1940 varð
grunnkaupshækkun svo að segja engin. Pað var
sumarið 1941 og sérstaklega nú i vetur, sem
kauphækkun sú kemur til greina, scm fer verulega að orka á verðlag landbúnaðarafurða.
I’A sagði hæstv. viðskmrli., að ég hefði sag't.
að hann væri að afla sér kjörfylgis með þvi að
hækka verðlag á afurðum bænda. I>að, sem ég
sagði í þessu efni, var svar við því, sem hann
hélt l'ram, að Alþfl., með því að vera á múti
þcssu gerðarilómsfrv., væri að leita sér atkvæða.
Ilæstv. ráðh. gcrir ráð fvrir, að kjósendahræðslu
og kjósendadekur eigi sér stað innan flokkanna.
ncma hann lætur svo sem hans flokkur sé saklaus al’ þessu. Eg fullyrði uú ekki neitt um það,
hvort hæstv. ráðh. miðar till. sínar við kjörfylgi,
cn nær er þó að gera ráð fyrir, að hann og
flokkur hans liafi þá stefnu heldur en að ætla
Alþfl. slikt. I>ví að sýna má fram á það, að framsóknarmenn hafa haldið fram, að fyrir skörungsskap þeirra hafi verðið á þessum afurðum
hækkað svo og svo mikið.
Eg hef aldrei talað um stríðsgróða bænda. Ég
hcf sagt, að það væri sjálfsagt, og þeirrar skoðunar er ég enn, að það ættu að liggja fyrir útreikningar hliðstæðir við útreikning verðlagsvísitölunnar um framleiðslukostnað hænda. Og
ég álít, að hækkun á verði landhúnaðarafurða
eigi að vera gerð i samræmi við þann útrcikning. Hvort hækkun á verði mjólkur og mjólkurafurða cr meiri en mundi verða eftir slíkum úticikningi, skal ég ekki fullyrða. En ég veit. að
ha'kkun á kjötverði er meiri en sem ncinur
hækkuðum framleiðslukostnaði. En þetta er ekki
höfuðágreiningsefnið viðkomandi verðlagi landhúnaðarafurðanna og ráðstöfunum þeim viðkomandi i samhandi við verðlagið, heldur það,
hvort i staðinn fyrir að láta verðbólguna aukast vcgna verðs á landhúnaðarafurðum eigi ekki
heldur að taka stríðsgróðann til þess að lialda
verðinu á þcim niðri og grciða þar með upphót
á verðinu.
l'm gróða K. E. A. hef ég engu við það að
hæta. sem ég hef sagt áður. I>að liggur fvrir
skjalfest, að þrátt fyrir verðlagsákvæðin hafa
þeir þar greitt 10% af ágóðaskyldum vörum ti!
félagsmanna sinna sem ágóða. Og það er ekki
til neins að hera á móti þvi, og ég veit, að jafnskýrum manni sem hæstv. viðskmrh. er það fulll.ióst, að það er ákaflega mikið aðstreymi fólks
í verzlunarstéttina nú, sem einungis skapast af
þvi, að þar er yfirleitt hægt að græða fé, nú sem
stendur. En ég' mun alls ekki halda fram, að
gróðinn hefði ekki orðið enn þá meiri, ef verðlagseftirlitið hefði ekki verið til. En það er lika
mikill munur á því, hvort ekkert er haft áhrif
á verðið og' hinu. hvort það er gert svo röggsamlega, að það konti að verulegu liði.

l’mr. (atkvgr.) frestað.
A 45. fundi í Xd., 30. april, var enn fram
haldið 3. umr. um frv.
ATKVGR.
Ilrtt. 73,1 felld mcð 14:3 atkv.
236,1 .a—b samþ. með 19 shlj. atkv.
73.2 felld mcð 15:5 atkv.

Ilrtt. 236,2 samþ. með 18 shlj. atkv.
236.3 samþ. með 19 shlj. atkv.
73 komu ekki frekar til atkv.
236.4 samþ. með 18:12 atkv.
236.5 samþ. með 18 shl.i. atkv.
236.6 samþ. með 18 shlj. atkv.
236.7 samþ. nte'ð 18 shlj. atkv.
236.8 samh. íneð 16:2 atkv.
236.9 samþ. með 17:2 atkv.
236.10 samþ. með 17 shlj. atkv.
237,1 samþ. með 17 shlj. atkv.
- ■ 237.11 ( ný fyrirsögn l samþ. án atkvg'r.
l-'rv., svo hreytt, samþ. með 18:8 atkv.. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: GG. GSv, IfelgJ, JakM, JGM, JÍv, PO, SEH,
StSt. StgrSt, Svbll, I>Br, B.I, B.Á, BjB, EE,
Eyst.I. JörB.
nei: HG, ísIH, JPálm, SK, ÁÁ, EOI, EmJ, F.l.
5 þm. (GI>, HV, ÓTh, PHann, SkG) fjarstaddir.
Frv. afgr. til Ed. með fyrirsögninni:

Frv, til 1. um dómnefnd í kaupgjalds- og verðlagsmálum.
Á 44. fundi í Ed., 2. mai, var frv. útbýtt eins
og það var samþ. við 3. umr. í Xd. (A. 289).
Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Forseti tók málið at' dagskrá.
Á 48. fundi í Ed., 4. inaí, var frv. aftur tekið
lil !. umr.
:<Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): I>að er nú
húiö að ræða þetta mál, sen) hér liggur fyrir til
1. umr. i þessari hv. d., ákaflega mikið á hæstv.
Alþ. og ýtarlega. 1. umr. málsins í hv. Xd. var
útvarpað, og drógu menn þá fram sko'ðanir sínar
um inálið, og auk þess hefur málið verið mikið
i’ætl í hv. Xd. Eg veit ckki, hversu vel hv. þm.
Iiafa l'ylgzt með þessum umr, cn geri ráð fyrir,
að þær hafi ekki farið fram h.já þeim með öllu.
Og' ég geri því ráð fyrir, að það sé fullkomlega
eðlilegt, þó að nokkru óýtarlegri verði framsaga
málsins hér í hv. d. heldur en hún var í hv. Xd.
I>að er nú, a. m. k. að nafninu til, viðurkcnnt
af öllum, að mikil nauðsyn sé á að hamla á móti
aukningu dýrtíðarinnar, og vantar ekki, að þetta
hafi eiunig verið viðurkennt áður, þó að sumir
hafi hins vegar, þegar til framkvæmda skyldi
komu, sett fæturna fyrir nauðsynlegar framkvæmdir til þess að þetta gæti tekizt. Og þa'ð
hefur átt sér stað, að þeirinenn, sem mest hafa
talað um nauðsyn á því að stöðva dýrtiðim,
hafa verið livað ötulastir í þvi að koma fyrir
kattarnef þeim ráðstöfunum, sem liklegastar
voru til þess að hera nokkurn árangur til þess
að hamla á móti aukningu dýrtíðarinnar.
Eftir að menn höfðu velt þessu máli fyrir sér,
án þess þó að gera þær framkvæmdir, sem bæiu
nokkurn árangur, þá voru um síðustu áramót
gerðar ráðstafanir til þess að taka á þessu máli
á heilsteyptan hátt. I>að munu a. m. k. flestir
vera sannnála um það, að ef það eigi að takast
að draga úr eða stöðva verðhækkunarölduna, þá
sé þa'ð eitt af undirstöðuskilyrðunuin fyrir því,
að það sé hægt, þó að það eitt út af fyrir sig sé
ekki nóg að hafa eftirlit með verðlagi og kaupgjaldi í landinu. I>að mun enda viðurkennt, að
þess sé í raun og veru enginn kostur að ráða
við verðhólguna, ef þetta hvort tveggja eigi sér
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ekki stað. Aft visu hefur, af vmsuin pólitískum
ástæftum, vcrift mikift talað um þaft, aft hægt sé
aft stöftva verftbólguna meft J>ví einu aft hafa
eftirlil meft verðlaginu, og þá aft sjálfsögftu sérslaklega á innlendum frainleiftsluvörum og
\ erzJunaráJagningu. T’ví er haldið frani af suinum. aft þetta eitt sé nægilegt sem undirstöfturáftstafanír til þess aft stöftva verðbólguna, en aft
kaupgjaldið hafi engin áhrif á verftlagið, - - þaft
er liin nýstárlega kcnning —. <>g því sé sama.
hvernig kaupgjaldift breytist, ef afteins er haldift
niftri meft löggjöf verftlaginu, sérstaklcga á landJmnaftarafurftum, og vöruálagningunni. I ötlum
löndum öftrum en hér á landi mun þaft vera alvifturkennl, aft þaft sé hrein endileysa, aft hægt
sé aft hafa töl< á þessum málum, nema meft þ\ i
aft taka alla I>á Jifti til eftirlits, sem áhrif haf'i
á verftmyndun í landinu. Enda eru fordæmin
fyrir okkur í öllum þeim löndum, þar sem ráftstafanir hafa verift gerftar i þessum efnuin, aft
þaft fvrsta, seni gert cr í hverju slíku landi, cr
aft hafa opinbert eftirlit meft vöruverði og kaupgjaldi og svo húsaleigu og öðru fleiru, sem ekki
er neinn ágrciningur um hér, aft þurfi aft lita
eftir.
bar sem ekki hefur verift hægt aft komast aft
sainkomulagi vift hlutafteigendur, t. d. aft ríkisstjórnin hafi getaft samið vift verkamenn um aft
halda óbreyttu grunnkaupi, þá hefur þaft verift
ákveftift meft 1., aft grunnkaup skuti haldast
óbveytt, meft þeim undantekningum, sem i þessari bráftaJ>irgftalÖggjöf felast. Og í Canada, Bretlandi og Ástralíu befur þetta verift gert. Er paft
þó ekki fyrir þaft, aft í þessum löndum starfi
stjórnir, scm telji sig líta fram hjá hagsmunum
einnar af þeiin stéttum, scm hér eiga Jilut aft
máli, lieldur fyrir þá sannfæringu, eftir að hafa
raunsakaft þetta mál í einlægni og alvöru, aft
þaft er ekki hægt aft framkvivma þelta cftirlit
svo, að gagn sé aft, nema allir þessir Jiftir séu
dregnir þar undir. Nifturstaftan hér um síftustu
áiamót varft su. þegar það þótti sýnt, að verjft
\æri aft setja af staft kauphækkunarJjylgju vifts
vegar um Iandift í ýmsum greinum, scm mundi
leifta af sér allsherjargrunnkaupshækkun í landinu, aft þá þótti ekki fært aft bífta Iengur, ef
eitthvaft ætti aft gera i þessu máli, og þá var selt
löggjofin um gerftardóm. í kaupgjalds- og verftlagsmálum, sem hér liggur fyrir meft öðru nafni.
Samkvæmt þessum 1. cr ólieimilt aft breyta verftlagi og kaupgjaldi frá þvi, sem var á siftasta
ári, nema mcft samþykki geröardómsins, sem nú
kallast dómnefnd, og gert var ráð fyrir, aft ha.in
færi eftir þeirri reglu, aft grunnkaup hækkafti
ekki, cn hann mátti þó víkja frá þvi til lagfæringar og samræmingar, ef sérstakar ástæftur
væru fyrir Jiendi. Pessi löggjöf hefur verift
frainkvæmd afteins í nokkra mánufti. En bvrjunarárangurinn af þessu starfi, sem hafið befur
\erift til þess að vinna á móti verfthækkun,
hefur þó nú þcgar orftift sá, að síftan þessi 1.
voru samþ., liefur verftlagsvísitalan í landinu
staftift í stað, en áður hækkaði hún stöðugt af
einum og öftruin ástæftum. Degar þessi undirstafta var fengin, sem löggjöfin er, töldu menn
fyrst, aft hægt væri aft gera allar hliðarráftstafanir, sem gera þurfti tii þess, aft ráftstafanir tíl
þess aft halda niftri verftlaginu gætu komift að

288

haldi, t. d. aft verja af ahnennu fé til þess aft
halda niftri verftlaginu. Hins vegar voru nienu
ekki fáanlegir til þess aft verja opinberu fé li;
þess að halda niftri vcrftJaginu, meftan ekki var
trygging fvrir þvi, aft þaft fé. sem til sliks væri
varift. færi ekki gersamlega til einskis, vegna
þess aft vcrftlag á innlendum afurftum og kaupgjald hækkaði þrátt fvrir þetta. Pessi löggjöf
hefur þvi skapaft undirstöðu undir önnur frainkvæmdaratrifti málsins heldur en verftlagseftírlilið og eftirlitift meft kaupgjaldinu, sem til
framkvæmda hafa verift tekin.
En nú er ijóst, aft þessi löggjöf út af fyrir sig
er ekki fyllilega nægileg. Menn vcrfta aft vera
\ ift þvi húnir, aft verft á vörum erlendis, sem
hingaft verfta fluttar. hækki, og aft framleiftslukostnaftur hækki innanlands, og vcrfta menn aft
vera vift þvi búnir aft verja fé til þess aft mæta
því, til J>ess aft dýrtíftin aukist ekki vift þaft.
Menn verfta aft gera sér ljóst, aft því fé, sem
notaft er i þessu skvni, er ekki á glæ kastaft.
En hitt verfta menn líka aft athuga, aft þaft verftui’ að afía þessa fjár jafnóðum, og cr ekki hægt
aft leggja bvrftar á framtíftina i þvi cfni. I þctta
er eftlilegt að nota það fé, setn keinur inn meft
stríftsgróftaskatti, og tekjur af útflutningsgjaldi
á sölu skipa, sem sigla til Englands og seija með
miklum hagnaði. Má telja það illa farift, að ekki
skuli hafa fyrir löngu verift gengift inn á þá
hraut aft nota þann tekjustofn. (ErlÞ: Hverjum
er þaft aft kenna?). baft er aft kenna þeim, sem
yfir skatlamálunum og tolIamáJunum ráfta. I’aft
má gera ráft fyrir, aft þaft sé illa farift. aft slikl
skuli ekki fyrir löngu hafa verift gert, þvi aft
þaft er eftlilegur tekjustofn, sem til greina kom
í J>\ í satnbandi. Menn verða, sem sagt, aft gcra
sér grcin fyrir þvi, aft þessi löggjöf út af fyrir
sig er ekki nægjleg. Menn verfta aft búa sig undir
J-.aft aft verfta aft verja fé til J>ess aft halda dýrliðinni i skefjum, og að J>vi verfti lika aft fylgja
nauftsvnlegar ráftstafnnir til þess aft vinnuaflift
í landinu verfti til slaðar til nauðsynlegra framleiðslustarfa, þannig að framleiftsla matvæla og
þcss annars, scm nauðsynlegt er, geti haídtft áfram óhindraft. betta hangir allt saman eins og
keðja og verður að athugast í hoild.
l>að hefur nú verift gerftur mikill þytur um
þessa löggjöf, og má undarlegt teljast, aft þaft
skuli hafa verift reynt, og því undarlegra, aft
Juift skuli hafa tekizt, þar sem forsvarsmenn
allra þeirra flokka, scm að ríkisstjórninni stóftu,
voru á síftasta hausti sammála um þaft, aft bezt
væri fyrir verkamenn, og alla vfirleitt, aft
grunnlaun breyttust sem minnst, og menn
kepptust þá vift aft lýsa þessu yfir. Sama skoðun
var lijá Alþýðusamhandi fslands á þeirri tíð.
Eftir aft þaft I<om til orða, var það upplýst i
rikisstj. af ráftli. Alþíl., sem þá sat, aft yfirleitt
væri þaft álit manna i stjórn Alþýftusambandsins. aft skynsamlegast væri að vinna að því, aft
grunnkaup brevttist scm minnst. Hins vcgar,
þegar til greina kom að setja um þetta löggjöf,
þar sem sýnt var, að að öftrum kosti mundi ný
kauphækkunaralda skella yfir, breyttu suuiir
menri skyndilega alveg um skoðun í málinu og
túlkuðu þaft sem scrstaka árás á verkalýðinn og
íaunastéttirnar i landinu, aft þær mættu ekki
hækka grunnlaun sín. Þetta tal mun nú liklega
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inest vera á yfirborðinu, en mun mest vera tekiö
upp af pólitískum ástæðum, og er ekki um þaft
að sakast. Verður hver að meta það við sjálfan
sig, hvernig hann hagar málflutningi í þessu
efni.
l>að hefur verið talsvert mikið um það talaft,
að þessi lög'gjöf hafi vcrið hrotin. Má vel vera,
að ekki hafi verið alls kostar farið eftir þessari löggjöf. En ég veit, að andstæðingar löggjafarinnar gera meira úr slíku heldur en nokkur ástæða er til; þa'ð er mér persónulega kunnugt uin, af því að ég hef getað athugað sumar
þeirra fullyrðinga, sem andslæðingar málsins
liafa borið frarn í þessu efni. l’eir liafa viljaft
telja þcssa lög'gjöf gagnslausa, af því að hún
hafi vcrið brotin. lig hef áður minnzt á, hva'ða
árangur þessi löggjöf hefur horið, a'ð hahlið
liefur verið fastri dýrtíðarvísitölunni, síðan þau
voru sett. En þó að þau séu kannske lirotin í
einstökum atriðum og farið sé i kringum þau,
þá er það ekki dómur uin það, hvort löggjöfin
nær í aðalatriðum tilgangi sínum eða ekki. Við
höfum t. d. skattalöggjöf og hrjótum hana me'ð
ýmsum hætli. Við vitum allir vel, að ýmsir
inenn svíkja undan skatti. Samt dettur engum
nianni í hug að bera sér það í munn, að skailnlög'gjöfina ætti að afnema, því að hún næði ekki
tilgangi sínum, af því að hún væri hrotin. Sama
er að segja um þá löggjöf, sem sett hefur verið
um húsaleigu. Það er sjálfsagt citthvaft farið í
kringum þá löggjöf; ég hef það fyrir satt. Þó
dettlir enguni í hug að halda því fram, að húsaleigul. hafi ekki gert ákaflega mikið gagn. Eins
er nieð þessa löggjöf. Þótt að einhverju leyti sé
farið í kringum þessi 1., þá cr það ekkert afta'atriði þessa máls, heldur hitt, hvort I. ná aðaltilgangi sínuin, að stöðva kaupgjalds- og verðlagshiekkun yfirlcitt. Eitlhvað svipað mætti
sjálfsagl seg.ia uin framkvicmdina i áfengismálununi.
Eg geri ráð fyrir, að þeir menn. sein mcst
hafa l.alaö um, að þessi löggjöf, sem hér Iiggur
fyrir til umr., sé óalandi og óferjandi, hafi á
sinni tið lialdið frain, að talsvert gagn hafi verift
af I. uni Áfengisverzlun ríkisins, þó að þau 1.
Iial'i ekki þurrkað landið að áfengi. — Þctta eru
ákaflega veigalitlar röksemdir, að þcssi löggjöf
sé gag'nslaus, af því að hún sé hrotin.
Eg hef nú aðeins stiklað á örfáum atriðum,
sein snerla þetta mál. Því að ef umr. verða hér
uin þetta niál, hljóta þær að verða endurtekning á þvi. sem áður er sagt. Fer ég þvi ekki
nánar úl i að ræða málið að sinni. líg mun ekki
lieldur ganga svo ýtarlega að þvi að svara þeim
aths., scm koma fram \ið löggjöf þessa af hálfu
hv. þdm. hér í hv. d,, cins og gert hefur verið
\ ið umr. þessa máls áðui' i þinginu, nema eitthvað nýtt komi fram, seni sérstök ástæða væri
til að drepa á.
Sigurjón A. Ólafsson: Herra forseti! Eg skal
segja það strax, að þetta inál, sem nú liggur hér
fyrir til umr. og hæstv. viðskmrh. hefur gert
nokkra tilraun til þess að reifa af hálfu ríkisstj.,
er það mál, sem kunnugt er um, að hefur valdið
mestum deilum, ekki aðeins hér á hæstv. Alþ.,
lieldur einnig almennt meðal þegnanna í þjóðfélaginu. Og það er því ckki óeðlilegt, þó aft
Aljit. 1912. B. i39. löggjal'avþingl.
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málið liafi verið mikið rætt i liv. .\d., að einnig
vcrði um það nokkrar umr. hér í liv. d. En það
skal fram tekið, að ég geri þó ekki ráð fyril',
að umr. um málið hreyti kannske neitl viðhorfinu, þegar farið verftur að greiða atkv. um málift
hér í þessari hv. d. En Alþtíð. verða þó ávallt
fyrir eftirkomendurna til að fletta upp í um það,
hvernig viðhorf einstakra þm. og flokka hefur
verift lil jafnmikils deilumáls eins og þess, sem
liér er um að ræða, og ekki eingöngu i annarri
liv. ].■<!., heldur í háðum deildum liæstv. Alþ.
Það er ekki liægt að tala hér um þetta mái
án þess að vik.ja nokkrum orðum að aftdraganda
málsins. Og Jió að þar verði stiklað á stóru. þá
gefur það nokkrar upplýsingar um þaft, hvernig
þetta mál licfui' áður borið að og hver er raunvcrulegu liinn raufti þniftur og kjarni uppistöðu
þess frá upphafi.
Það er kunnugt, að þegar fjárkrcppan var
koinin i algleyining árið 1939, sem var farið að
lióla á fyrir þann tínia, og talið var, að atvinnuvegir Jijóðarinnar væru í svo mikilli yfirvofandi
hættu, að til þjóðargjaldþrots mundi jafnvel
horfa, þá var talaft um það af ráðandi flokkum
í lijóðfélaginu, að nú þyrfti að taka höndum
siiman, eins og Jiað var kallað, til Jiess að hjarga
því, sem hjargað yrfti. Og lausnin á þvi máli
varð sú, sem kunnug't er, að fella gengi íslenzku
krónunnar. Og þá Jiótti rétt um leið, úr því að
inn á þá hraut var farift, að allir þeir flokkar,
sem stóðu að því máli. mynduðu stjórn til þess
að framkvæma þau I. Eg Jiarf ekki að fara mjög
langt lit i gengislöggjöfina hér. Hún var kannskc hörð í garð sumru. M. a. þótti hún harðdræg
í garð vcrkamanna fyrir það, að þeim var eklíi
ákveðiu full uppból á laun sin fyrir hvert stig,
sem dýrtíðin niundi liækka í Jandinu. Og hún
þótti harðdræg gagnvart innlendum framleiðemluin, þ\ i að Jieir fengu ekki meira upphætt
verð afurða sinna heldur en verðlagsvisitalan
sagði til um samkv. þeim I. Hins vegar áttu þær
ráðstafanir að skapa atvinnuvcgum þjóðurinnar
sltilyrði til Jiess að geta haldið áfram til a'ð firra
þjóðina gjaldþroti og skapa verkalýðnum starf
í hönd. En ella þótti sýnt, a'ð atvinnuleysi ykist
hröðum skrefum, eins og það var túlkað. Eg
verð að láta þess getið hér, af Jiví að ég var
lítið hrifinn af þessum ráðstöfunum á sínum
tíina, að upphaflega mun hugmyndin hafa vcrið
sú, að verkalýðurinn fengi enga kaupupphót,
þrátt fyrir þá dýrtíð, sem verða kyiini. Og m. a.
Jiegar svo Jvótti horfa, taldi Alþfl. á þeim tíma
bctra, að hann væri inni i málinu til þess að
hafa þau áhrif á úrslit þess, nð hugur verkalýðsins yrði ekki fyrir horð borinn um aft fá uppbót á launum sinum. Niðurstaðan varð þá sú,
að þeir lægst launuðu fengu kaup sitt að
hlutum upp bætt miða'ð við aukningu dýrtíðarinnar, en aðrir allt niður í það, scm svaraði
helmingi af verðlngshækkuninni. Og þá v.ir
einnig hundið verðlagið á innlcndu afurðunum,
þannig að það átti að vera hægt og var hægt
að lialda dýrtíðinni niðri með þcssurn ráðstöfunum, sem gerðar voru þá, þvi að frá því í apríl
1939 og þangað til kom fram á haust s. á. hafði
dýrtiðin vaxið mjög litið og ekki tilfinnanlega.
Þessar ráðstafanir höfðu því haft þessi áhrif.
En eins og kunnugt er, brauzt styrjöldin út ]ia
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um haustifi, og margt breyttist hér í þessu landi
í sambandi við það. I’að f'ór að hækka vcrð á
útfluttum afurðum, og atvinnuvcgirnir yfirleitt
komust i það horf, að meira var um atvinnu og
meira um gróða fyrir atvinnurekeiidur, sem
gerði það að vcrkum, að fjör færðist í atvinnulífið. En þetta fer i raun og veru ekki fyllilega
að koma í Ijós fyrr en komið var fram á arið
1940, þegar fiskverzlun okkar i Bretlandi fór ört
va.xandi og sala á ísvörðum fiski hækkaði svo
mjög scm raun varð á. Og hjá þeiin fyrirtækjum sérstakleg'a, sem áttu skip cða scldu fisk.
hrúguðust þá smátt og smátt upp iniklar fjárhæðir, svo sem öllum er kunnugt. En þetta þoldu
ekki framlciðendur landbúnaðarafurðanna, eða
réttara sagt hinir pólitísku fulltrúar þeirra, er
vildu einnig mega vera þátttakendur í kapphlaupinu um gróðann, sem var að mvndast við
sjávarsíðuna. Og' út úr gengisl. var svo, að mig
minnir árið 1940, tekið það ákvæði, að verðlag
á islenzkuin framleiðsluvörum skyldi fvlgjast
með þeim ráðstöfunum, sem gerðar voru um
kaupgjaldið í landinu. Og það er ekki vafi á því,
að þessi stefna, sem við Alþfl.menn urðum, þvi
miður, að taka á móti, móti okkar vilja, þýddi
það, að hér var búið að sleppa úr hönduin sér
kannske mjög þýðingarmiklu atriði í sambandi
við að halda niðri verðlagi í landinu. Og reynslan varð þá líka sú, að í þcssu kapphlaupi um
gróðann töldu ráðamenn á þvi sviði að þvi er
snerti landbúnaðarframleiðsluna alveg tvimælalausa nauðsyn á að hækka verð á landbúnaðarafurðum svo mjög' seni alkunnugt er nú, en þá
skapaði liækkun á öllu verðlagi, og kom það
berlega fram i visitölunni, sem þýddi aukinn
stigafjölda og' þar með vaxandi dýrtið.
Eins og kunnugt er, var þessi binding á kaupgjaldinu. sein fólst i 1. frá 1939, numin úr gildi
með 1. á þiuginu 1940, þannig að það var frjálsl
fvrir verkamenn í hverri stétt, hvort scm þeir
uirn iðnaðarmenn, sjómenn eða aðrir, að scmja
á frjálsum grundvelli um kaup sitt og kjör upp
úr áramótunum og 1941. Og ég' vil undirstrika
það. að i blaði bændanna, Timanuin, var lögð
mikil áherzla á það, að það væri sjálfsagt, að
verkainenn fengju að semja frjálst um kaup
sitt, það væ'ri ekki nema sanngirniskrafa, eins
og allt væri i pottinn búið. Ég hef ekki þetta
blað hér hjá mér nú, en hygg, að ég fari rétt
með efni úr þessum skrifum blaðsins. En mér
kom til hugar, þegar ég las þetta, að það væru
einhver straumhvörf i skoðunum á þcim bæ. En
samtimis var þá lika verið að spenna upp verðlagið á öllum innlendum framleiðsluvöruni, sem
liafði þa'r verkanir, að verkamenn til lands og
sjávar voru neyddir til þess að biðja um kauphækkanir í einni og annarri mynd.
Xú er rétt að benda á, hvcrnig ástandið var
um hið svo kallaða grunnkaup i byrjun þessa
stríðs. I’vi að það, sein hcfur sérstaklega valdið
deilunum i þessu máli, er hin svo nefnda gnmnkaupshækkun hjá verkamönnum. Og mér hefur
þótt kenna afskaplega litils skilnings hjá þeim
mönnum, sem um þetta mál háfa talað, á því
ástandi yfirleitt, sem var hér i launamáluni
verkalýðsins víðs vegar á landinu. Þvi að kaup
verkaniauna var svo mismunandi eftir þvi, á
hvaða stað var eða við hvaða störf þeir unnu.
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Og ég ætla að nefna hér nokkrar tölur um það,
Iivernig úsaniræinið var í þessum efnuni, ósamræini, sem enn i dag á sér stað og ekki hefur
fengizt leiðrétting á nema að nokkru leyti.
Grunnkaup i Beykjavík og Hafnarfirði er, eins
og allir vita, hjá vcrkamönnum kr. 1.45 á klst. í
dagvinnu. Svo þarf ekki lengra að fara en til
Iveflavíkur, þar var grunnkaupið 30 auruin lægra
og í Garði 35 aurum liegra en í Kcflavík. A Akranesi var kaupið kr. 1.27. I’etta er sem sagt við
saina flóann, Faxaflóa. (Hér er talað um kaup
karla í dagvinnul. .4 Hellissandi var kaupið þá
kr. 1.00 og í Ólafsvík 90 aurar. Eg get farið
svona kringum landið og sýnt frain á, að það
eru vissir staðir á landinu, þar sem verkamannakaupið er enn lægra, þótt ekki verði séð, at'hvaða
ástæðum svo þurfi að vera. Kaupið var á þeim
tima i Stykkishólmi kr. 1.12, i Flatey 85 aurar,
á I’atreksfirði og í Tálknafirði kr. 1.20, nokkru
hærra en á Snæfeilsnesi og í Flatey. Á Bíldudal,
þar sem nákvæmlega cru sömu lifsskilyrði livað
snertir verðlag og á Patreksfirði, var kaupið þá
kr. 1.00 og á I’íngeyri kr. 1.05. í Önundarfirði var
kaupið liærra, eða kr. 1.20, og hver vill halda þvi
fram. að það sé ódýrara að lifa i Dýrafirði
lieldur en í Önundarfirði. nema síður sé? Ég
bendi á þetta til þess að sýna ósamræmið, sem
yfirleitt er í þessum kaupákvörðununi. A ísafirði
er kaupið liæst á Vestfjörðum, kr. 1.30, en í
smáþorpunum þar í kring er það miklu lægra.
I Bolungavík, Hnífsdal, Súðavik og á Hesteyri
var það kr. 1.00, og niá vera, a'ð þa'ð sé nokkru
ódýrara að lifa á þessum stöðum en á Isafirði,
en ekki mun muiiurinn þó svo mikill sem iiemur
inismuninum á kaupinu. l’r þvi að ég licf nefnt
þessar tölur, vil ég halda áfram kringum landið
.4 Ingólfsfirði, þar sem ekki er nema mjög takmarkaðan tíma af árinu, sem verkamenn hafa
alnienna verkamannavinnu, þ. e. á meðan sílitveiðitiininn er, þar er kaupið þá kr. 1.15 yfir
hábjargræöisliinann, á Djúpavik er það kr. 1.06.
á Drangsnesi kr. 1.00, á Hólmavík kr. 1.00. En
á Hvammstanga og Blönduósi, sem að vísu eru
ekki síldarpláss, þar var kaupið þá kr. 0.90. .4
Skagaströnd, þar sem ekki sýnist mikill munur
á lífsskilyrðum livað verðlag snertir og á
Blönduósi. er kaupið samt 10 aurum hærra en á
Blönduósi, eða kr. 1.00. .4 Sauðárkróki, sem er
allstórt kauptún, var kaupið þá kr. 1.00. En á
Siglufirði, þar sem talið er, að verkamenn liafi
knmiö verkakaupinu það liátt upp, að lietra var
en viða annars staðar, var kaupið þá kr. 1.35.
í Ólafsfirði var það kr. 1.10, Hrísey kr. 1.25, á
Dalvík 90 aurar, en á Akurevri og i Glerárþorpi
kr. 1.25. .4 Raufarliöfn var kaupið kr. 1.15. á
I’órshöfn kr. 1.10, i Vopnafirði kr. 1.00, á Seyðisfirði kr. 1.30, Norðfirði kr. 1.10, Eskifirði kr. 1.10,
en i Iieyðarfirði 90 aurar. Kr. 1.00 var kaunið
þá á Fáskrúðsfirði, Djúpavogi, llornafirði, Vlk i
Mýrdal og á Stokkseyri, en á Eyrarbakka kr.
1.11. Og svo kemur vegavinnan, scm var viðast
greidd með kr. 0.90 á klst. í dagvinnu. 1 nágrenni
Beykjavikur var kaupið nokkuð hærra.
Eg hef nú bent á, hvernig ástandið var i þessum málum áður en gengisl. voru sett, og á þessu
fékkst náttúrlega engin breyt., meðaii þau voru
i gildi og allt þangað til losað var um þetta um
áramótin 1941, að nokkur félög úti um land geta
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þá náð nokkrum grunnkaupshækkunum, l>ó mismunandi iniklum, cn vantaði þó mikið á, að öl!
félög á þeim stöðum, sem ég hef nú talið upp,
hafi fengið þá grunnkaupshækkun til samræiningar, sem þau að réttu lagi hefðu átt að fá.
Nú cr talað um það, og það kom fram í ræð.i
luestv. viðskmrh., að það hafi verið skoðun ráðandi manna í Alþýðusambandi fslands, að
grunnkaupshækkanir ættu ekki að vera gerðar
eins og sakir stóðu í haust. Ég mótmæli þessu
sem algerlega ósöntiu máli. Þvi að, eins og ég
hef fært fram með þvi að lesa upp það grunnkaup, sem hin ýinsu félög á landinu áttu við
að búa fyrir striðið, þá var kaupgjaldið mjög
misjafnt í ýmsum tilfcllum, og það var skoðun
Alþýðusambands fslands, sem samnefnara allra
vcrkalýðsfélaga landsins, að það væri full nauðsyn á að hækka grunnkaup á ýmsum stöðum á
landinu frá því, sem það er nú, og jafnvel að
hækka grunnkaupið þar, sem það er enn þá talið
bæst, sökum hinnar miklu dýrtíðar, sem ekki
hvað minnsl stafar af liinu háa verðlagi á innlendum nevzluvörum.
Eg skal ekki við þessa umr. fara mjög langt
út í það, hvernig tókst svo að framkvæma þær
ráðstafanir, sem bæði hæstv. Alþ. og almenningur í landinu ætlaðist til, að gerðar væru til
þess að hamla upp á móti vaxandi dýrtíð. En
það cr kapituli út af fyrir sig að ræða um, og
hefur að sjálfsögðu verið i hv. Nd. farið m.iög
út i að ræða þá lilið málsins, og ég geri ráð
fyrir, að einnig verði nokkuð farið út í það hér
i hv. d., því að núverandi liæstv. ráðh. eiga
mjög miklar ádeilur skilið fyrir það, hvemig
þeir hafa lialdið á þvi máii, að halda niðri dýrtíðinni i landinu. Það var vanrækt af hæstv.
ráðh. Eramsóknar- og Sjálfsta-ðisflokksins að
fylgja þcim reglum, sem þeiin voru settar eftir
niiklar bollaleggingar á aðalþinginu 1941. Og
þegar þessar framkvæmdir verða að engu í
höndunum á hæstv. rikisstj., þá er farið á þeiin
liáu stöðum að hugsa sér lciðir i dýrtíðarmálunum, sem skyldu vera á annan veg heldur en
þær ráðstafanir, sein þingið lagði fyrir á aðalþinginu 1941. Það var gert ráð fyrir að iækka
innflutningsgjöld af öllum innfluttum vörum,
sem bein áhrif liöfðu á visitöluútreikninginn,
þvi að allir voru sammála um það, að ein af
aðalástæðum dýrtíðarinnar væri hin vaxandi
farmgjaldahækkun. En það var ekki heldur
gripið til þess að lækka farmgjöldin frekar m
tollaálagninguna, sem hvort tveggja hafði sín
áhrif á vöruverðið í landinu og á vísitöluna.
Hiiis vegar var af hæstv. rikisstjórn leitað að
öðrum leiðum, þegar þessar leiðir, að hennar
dómi, þóttu ekki færar, og þá var horfið að þvi
ráði að beita sér gegn hinum vinnandi stéttuni
landsins og því haldið fram og talið nauðsynlegt, að það þyrfti að stöðva allt, sem heitir
liækkun á kaupgjaldi og umbætur á kjörum
i erkalýðs- og launastéttanna í einhverri mynd.
Öllum er kunnugt um þau átök, sem urðu á
haustþinginu 1941, þegar hið svo kallaða kaupbindingarfrv. og launaskattsfrv. kom fram í
þinginu, þegar bæði ég og' aðrir litum svo á,
að nú væri hættan liðin hjá um það, að öðrum
ráðstöfunum yrði beitt en Alþingi hafði samþ.
Og þá slieður það, er nokkur félög í Reykjavík

höfðu sagt upp samningum sinum og gert till.
sínar um það, hvað þau teldu sig geta samið
uni við atvinnurekendur og í einu og öllu farið
eftir þeini leiðum, er lög landsins mæla fyrir
uni, að gripið er til þess ráðs, svo sem kunnugt
er, að koniið er i veg fyrir samningaleiðirnar,
svo að útilokað vau'i að samningar gætu tekizt á
frjálsum grundvelli.
Eg get ekki látið lijá líða að niinnast á það,
jafnvel við Iþessa umr., að þau félög, sem hér
deildu við atvinnurekendur, sem í fyrsta lagi
var Hið íslenzka prentarafélag og svo Félag bókbandssveina, I'élag járniðnaðarmanna og Eélag
kla'ðskera hér i bænum, sem sagt, nokkur félög,
sem enga grunnknupshækkuii höfðu fengið síðan
löngu fyrir stríð, en bjuggu að gönilu grunnkaupi, sem var ekki í samræmi við þær breyttu
aðstæður, sem voru orðnar í laudinu um það,
hvað kostaði að lifa, — eins og kunnugt er,
fóru þessi félög allar þær leiðir, sem löggjöfin
um stéttarfélög og' vinnudeilur fyrirskipar að
fara skuli í vinnudeilum. En það virtist nokkur
tregða vera meðal atvinnurekenda á að kom.i
slrax til móts við þessi félög og ræða vi'ð þau
um kauphækkun. Og það cr ekki fyrr en um áramótin, að atvinnurekendum skiist, að full alvar.i
er á ferðum i þessum efnum og að verkainenn
ætla ekki að láta málið renna út i sandinn án
þess að samningar verði um nokkra grunnkaupsliækkun. Vitanlegt er. að það var ekki nema
herzlumunurinn, að saniningar tækjust við flest
af þessum félögum urn kaupgjaldið. Sum þeiva
sömdu, eins og klæðskerasveinarnir. Þeir frestuðu yfirlýstu verkfalli eftir ósk atviiinurekenda
og sömdu. En eftir því, sem fram hefur koni'ð,
var ekki um það að ræða að fá samninga við
aðra atvinnurekendur hér i bænum, af ástæðum,
sem ég keni að síðar. En mér er kunnugt um
það, og ég leyfi mér að hakla því fram á hæstv.
Alþ., að ef farið hefði verið til hins ýtrasta þær
leiðir, sem vinnulöggjöfin mælir fyrir um, að
sáttanefnd væri sett strax um áramótin í deilumál prentara og bókbandssveina til þess a'ð
reyna að koma á siettum, þá hefði það sennilega
tekizt, eins og vitanlegt var, að licnni mundi
liafa tekizt i járniðna'ðarmannadeilunni, ef liúii
hefði getað starfað einum degi lengur, en hins
vegar mun hæstv. ríkisstj. hafa staðið þar á
bak við til þess að koma í veg fyrir, að deilan
yrði leidd til lykta með sætt í málinu. En ha-siv.
ríkisstj. liefur oft áður fyrr beitt áhrifum sínum á þá lund, að þeir, sem deildu um kaup og
kjör, ga’tu náð saman liöndum til samkoinulags,
en að þessu sinni kom hún í veg fyrir, að sættir
gætu tckizt. Þegar sjómenn áttu i deilu um áhættuþóknun, þá beitti rikisstj. áhrifum sinum á þá lund, að sættir mættu takast. En það
er þetta, sem hæstv. rikisstjórn forðaðist alveg
að gera í vetur um áramótin, að beita áhrifum
sinum á atvinnurekendur til samkomulags um
það, sem um var deilt. Og mér er kunnugt um
það, að það munaði ekki nema hársbreidd í deilu
járniðnaðarmanna, að samkomulag næðist fyrir
niilligöngu sáttanefndar. Um prentarana var
öðru máli að gegna. Þar virtist vera harka í
málinu, sem stafaði af því, sem ég kem nú að.
Þegar málum var þannig komið á gamlaárskvöld
síðast, að það leit út fyrir, að verkföll munrtu
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verfia hjá nokkrum félögum. sem ég hef áður
nefnt, —■ verkfall, sem kynni að hafa sta'ðið i
eina viku, er ekki verulegt atriði eða til þess að
fárast yfir, þegar um dcilu er að ræða á nrlli
atvinnurekenda og verkamanna;
þjóðféiagið
hefur á undanförnum árum orðið að þola miklu
lengri verkföll en útlit var fyrir að standa
mundu um áramótin siðustu
þá skeður það,
scin ég tei ein hin mestu mistök og um leið einhverja þá misvitrasta ráðstöfun, sem gcrð hefur
verið um langt skeið af nokkrum stjórnmálamanni hér á landi, er hæstv. forsrh. kemur með
nýárshoðskap sinn, ef svo má kalla, á gamlaárskvöld til atvinnurekenda, sem i aðalatriðum
\ar á þessa leið: Verið þið ekki að leggja ykkur
i lima við vcrkamcnn, sem nú gera óbilgjarnar
kröfur, þvi að við sjáum sennilega fyrir Jivi á
annan veg, að málum ykkar vcrði svo fyrir komið, að þið megið vel við una. Boðskapurinn
var i þessum anda, m. ö. o., að það mundu verða
l'ull tök á því hjá hæstv. ríkisstj. að koma i veg
fyrir, að til samninga þyrfti að koma milli atvinnurekenda og verkamanna hér í iðnfélögum
btejarins. Og ég verð að segja það, að ég minnist þess ekki, öll þau ár, siðan ég fór að gcta
lesið og fvlgzt með hvað gerzt hefur og gerist
í íslenzku þjóðlífi, að jafngálausleg og jafnafdrifarík yfirlýsing hafi nokkurn tima verið
gefin og í þetta sinn, hvaða hvatir, sein hafa til
l-ess legið. Kg harma þa'ð, að sá forsrh. skylili
vera til á voru landi, sem ekki skildi, hve miklur
og þungar skyldur hvíklu á herðum hans, þcgar
um Jiað var að ræða, livort vinnufriður héldist
í Iandinu eða ekki og sainkomulag tivkist milli
lijóðfélagsjiegnanna i jafnstóru máli sem þessu.
Og ég mun aldrei gleyma þessu kvöldi, þannig
greip það mtnar tilfinningar. I>essi boðskapur
varð þess valdandi, að allar samningaumleitanir, seni frain liöfðu l'arið i þessum máluin,
fóru út uin þúfur. Sáttanefnd gat ekki meira að
gert. I’etta stappaði stálinu i atvinnurekendur,
svo að þeir héklu að sér hönduin uin sainiiinga.
verkföllin hófust, sem kunnugt er.
Xæsta stigið var svo að gel’a út hin alkunnu
hrhl. þann ,8. jan. t'm efni þ'eirra 1. er ef til vill
ekki þörf að ræða nú við þessa umr., því að
það er öllum kunnugt, og ég hef i raun og veru
lýst því áður i ræðu minni. En með þeim er
tekinn af vcrkalýðnuin sá réttur, sem þjóðfélagið heiur veitt honum að lögum, frelsið til
þess að semja um kaup sitt og kjör, cn löglcitt
bann \ ið því, að verkalýðurinn noti sin samtök
í cinni cða annarri invnd til þcss að knýja fram
þær réttarbætur, scm hann tclur sér Ivímælataust’ nauðsynlcgar og réttnuvtar. Og ekki nóg
tneð það. Ef út af þcssum ákvæðum cr brugðið
á cinn cða annan hátt, þá skulu sjóðir þessara
slétlaiTélaga vcra teknir upp í sektir, og scktarákvæði eru sctt hærri cn dæmí cru tíi áður. til
þess að bcita þcim við þá vcrkamcnn, scm scttir
cru i fararbrodd samtakanna til þess að fá málcfnum vcrkalýðsins framgcng't i viðskiptunum
við alvinnurckcndur. I’ctta hcfur að líkindum
átt að vera i samræmi við það, scm hér á árunum voru kölluð tukthúslögin i Noregi, scm illræmd voru þar á sínum tima. Það var svipaður
nndi í þciin L, scm ihnldsstjórnin þar kom á á
sinum tima, þar scm svipuðu harðnvði var beiti

gagnvart forustumönnum verkamanna og vcrkalýðnum ylirlcitt, scm varð til þcss að þjappa
norskum vcrkalýð saman í cina órjúfandi saintakaheild. Tundarhlé.]
I»cgar umr. var frcstað kl. 4 í dag', var ég kominn þar að að tala um gerðardóminn og hafði
aðcius minnzt á scktarákvæðin cða viðurlögin.
En það cr rétt, að það komi fram,-að gerðardómurinn hcfur tvöfalt hlutverk að vinna. í
fyrsta lagi bcr honum að sporna við allri grunnkaupsh.ækkun hjá þcim, sem laun taka, og yfir’citt standa i vcgi fyrir allri tckjuaukningu
manna, í hvcrri mynd, scm cr, og svo að öðru
Icyti. að sjálfsögðu, að hafa afskipti af öUu
verðlagi í landinu. l’m þann þátt fjölyrði ég
ckki, það cr mál út af fyrir sig, cn það virðast
vera ýmsar smugur, scm hægt er að komast i
gcgnum og hægt að sniðganga ýinis atriði vcrðlagsmálanna, cf svo bcr undir. En hitt hlutvcrk
dómsins cr aðalatriði, að halda niðri öllu kaupgjaldi í landinu. Og það cr rctt að gcta þcss,
hvernig hann hcfui’ rækt þá skyldu sina og hlut\ crk.
Hér í Itcykjavik hafði félag klæðskcrasveina
samið við mcistarana, og höfðu þcir samningar
gcngið grciðlcga. Hcssi samningur var svo borinn undir gcrðardóminn, en hann dæmdi kauohækkunina ógilda og lengdi vinnutíinann frá því.
scm um hafði samizt. betta cr dæinalaus ósanngirni. I>að vita allir, scm þckkja þcssi mál, að
tólk, scm stundar saumaskap og vcrður að un:i
við miklar innisetur og óholla vinnu, þarf að
hafa stuttan vinnutiina. hað cr cnginn vafi á
þ\ í, að cf tii va?ru skýrslur um aldur þcssa tolks.
mundi það koma í ijós. að aldur þcss væri mun
skcmmri cn annars fóiks. Hins vcgar fcngu sumar iðngrcinar. eins og t. d. járniðnaðanncnn.
hctri kjöi’, cflir að gerðardómurinii hafði lagt
liönd sína á samningana, licidur cn þcir hcfðu
tcngið með frjálsum samningum. En þcir voru
samtaka og sainhcnt stétt og starf þcirra mikilvægt fyrir stórútvcginn í landinu. En það kvcður við annan tón, þegar kcmur að bókbandssvcinununi. Kéiag þcirra má sín lika minna og
starf þcirra rciknast ckki eins mikilsvert fyrir
þjóðina. brátt íyrir ailt voru ííkur lii, að þcir
gætu fcngið sainninga, cn gcrðardómurinn gat
ckki fallizt á ncina kauphækkun hjá þcim.
A Akurcyri cru þcir, sem stunda þar vcrksmiðjuvinnu. mjög lágt launaðir. Fclagi verkstniðjufólks þar hafði tckizt að fá samninga upp
á
c grunnkaupshækkun. Dómurinn skar það
niður. Hann notaði ekki cinu sinni l)á hcimild,
cr hann hefur til þcss að samræma kaupið.
Þctta sýnir, að dóminum eru mislagðar hcndur.
Sá vcikari gcldur vcikleika síns, cn sá stcrkari
nýtur styrklcika sins.
í Vcstmannacyjum höfðu samningar tckizt, og
höfðu atvinnurekendur fúslcga gcngið að kröfum vcrkamanna, cn dómurinn dæmdi ])á
samnin ga ógilda.
Hér við I'axaflóa iiafði hins vcgar félag Gcrða<>g Miðncshrcpps gcrt samninga og fcngið vcrulegar kjarabætur, t. d. rýmkuð hlutaskipti allvcrulega. bcssi samningur var aldrci lagður fyrir gcrðardóminn. hann stendur þvi óhaggaður
cnn. Yerkanienn þar njóta þvi sinna kjarabóta,
og cr það vel. En hins vegar er liér um skýlaust
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Jágabrot að'ræða. Hið sama gerðu þeír, er uiuui
við bina svonefndu dráttarbraut. Fleiri dæmi
inætti nefna, er sýna, að dóminum eru mislagðar Iiendur og að eitt gcngur ekki vfir alla. Mér
er nú ekkí kunnugt um. að upp á síðkastið hafi
gerðardóinurinn kveðið upp neina dóma í kaupgjaldsmáhun. Stafar það einkum af þvi, að
verkaincnn vilja ekki eiga háls sinn undir öxi
hans og vilja heldur láta kyrrt vera. Svo var
það t. d. með prentara. sem ekki vildu láta auðmýkja sig og þiggja smánarbætur. Vildu þeir
heldur taka saina kaup og áður og standa á rétli
sinum. Enda er það svo, að atvinnurekcndur
veifa þessum I. framan i verkamenn, er þeir
fara fram á kjarabætur. Svo var það t. d. er sjóinannaielögin hér leituðu eftir umræðum við
Skipaútgerð ríkisins o. fl. skipafciög um launahækkanir handa þeim, er vinna við sírandferðirnar og aðra slika fiutninga. Útgerðarfélögin
sögðust ekki vilja ræða við sjómenn, það væri
þýðingarlaust. þvi að gerðardómsl. bönnuðu alla
h auphækkun.
hessi 1. bitna þvi einkum á þeim fátækustu.
á litils megandi félöguin og félöguin úti á Iandi.
I’au leggjast þvi á lítilmagnann.
Eg hef svo ekki eitn minnzt á. hvernig þe:.si
I. eru haklin. Aður en ég minnist á það, vil ég
geta þess, að mér er ekki kunnugt um, þó að
þessi I. séu hrotin meira en dænii eru til um
íiokkur önnur lög, sem sett hafa verið i þessu
landi, að sektarákvæðum I. hafi verið beilt. Er
það vegna þess. að atvinnurekendur brjóta lögin, nieð því að horga hierra kaup en þau heimila.
I>að er alkunna, að hér i Beykjavík er öllum
stéttum í byggingariðnaðinum t. d. greitt miklu
hærra kaup en löglegt. er. Hins vegar er það
svo með verkainenn, að kaup þcirra er kr. 2.65
á klst. i dagvinnu, en þeir fá hara flciri tíma
horgaða en þeir vinna. l’að er ahnælt, að jafnvel opinherar stofnanir verði að fara inn á þessa
hraut. hað er ekkert fleipur, sem ég fer hér
með, ég get sannað það, ef einhver ber á það
hrigður. Xýjasla dæmið, sem ég hef heyrt uin.
er mn það. þegar bílstjórarnir hjá Mjólkursamsölunni sögðu upp. Varð þá uppi fótur og fst
hjá samsölunni. og var það ráð tekið að kaupa
af þeim gálgafrest fyrir kr. 50.00 á dag, meðan
\erið var að koma þvi í kring. með hvaða hætti
væri hægt að hæta þeim upp kaupið án þess að
hrjóta I. beint og opinberl. Eg hef fyrir satt, að
leitað hafi verið eftir, hvað hilstjórar fengju
inest i kaup, svo að horga mætti þeim það. E.i
það er ölluin vitanlegt, að bilstjórar hér eru yfirleitl ráðnir fyrir svo hátt kaup sem þeir gela
fengið á hverjuin stað. I’að er misjafnt, en yfirleitt mjög hátt, svo hált, að það er brot á I.
Eg gæti tekið inörg fleiri dæmi um. að þessi
I. séu hrotin af atvinnurekendum, enda held ég.
að þeir séu ekki síöur andvigir þessari bindingu
kaupsins en verkamenn, því að ef hún væri ekki.
æltí sér ekki stað hið lcvnilega uppboð á vinnu
afli, eins og nú er, og hafa þvi 1. vevkað alveg
gagnstætt þvi, sem þau áttu að verka, a. m. k. á
sunium sviðum. En 1. hafa einnig um leið verkað lamandi á samtök vinnandi fólks. og það,
sem ég nú er að átelja, er át'angur þeirra.
Eg hef nú lítið eitt lýst framkvæmd I. hér í
Heykjavik og nágrenni. En úti um land, þar sem

minna er um vinnu, er frekar hægt að beita
þeim. Eg vil benda á opinbera vinnu, t. d. vcga\innu. Alþýðusambandið lagði til i fyrra, að
grunnkaup i vegavinnu yrði hækkað úr kr. 0.90
upp i kr. 1.15 um timann, og virtist ahnenningur
fallast á það. En stj. vildi ekki konia nálægt að
seinja víð verkamenn fyrir milligöngu Alþýðusainbandsins. heldur gaf hún vegamálastjórn
leyfi til að horga kr. 1.00 um timann í grunnkaup. Enda sýndi það sig, að fólkið forðaðist
þessa vinnu og leitaði til sjávar og sveita jafnvel, þar sem því buðust betri kjör. Hvaða skynsemi er i svona ráðstöfunum?
Dað fór lika svo, er leið á sumarið 1941, að
vegamálastjói’i varð að fá víða heimild til að
h.ækka grunnkaup í samræmi við það kaup, er
greitt var i annarri vinnu á hverjum stað. Hv.
þm. hljóta að lita svo á, að engin skynsemi hafi
verið í svona ráðstöfunum. I’etta er nefnilega
einkum vinna fyrir sveitamenn vor og haust, til
þess að draga i búið.
I>að er vítanlegt nú. að setuliðsvinnan hefur
hér sín áhrif. I>ar er hið sania og hjá íslcnzku
atviiiiHirckendunum, að bjóða verður kaup fyrir
fleiri tíma en unnir eru. í Hvalfirðinum hef ég
fyrir satt, að verkamenn fái kr. 3.00 um timann
og fritt húsnæði, en innfluttir verkamcnn frá
Aineriku fá bæði frítt fæði og húsnæði og 80
eent um timann, og þeir standa alveg undrandi
\ fir þ\ i, að hér skuli borgað heliningi lægra.
Eg hef nú drepið á ýmislegt, þótt nefna mætti
fleiri dæini um bað, hvernig gengið hefur að
framkvæma þessi I. hér. En nú ciga þessi 1. að
ná til fleiri en verkainannanna,
- til taunamanna einnig. Flestir atvinnurekendur inunu þó
hafa. orðið að hækka grunnkaup fólks síns, og
um eina stétt (póstmenn.i er það, að þeir fóru
fram á grunnkaupshækkun um áramót og fengu
hana. og fékk sú luvkkun að standa. að því er
ég hezt veit. I>ó herja inenn höfðinu við steininn og segja, að 1. séu i fullum gangi. En þau
gera aðeins þeim erfiðara um, er versta aðstöðu
luifa i þjóðfélaginu, en létta undir með hinum,
er hetur mega sin. Eg vil. að þau koini þeim eins
að notuni. er litils mega sin og verst eru settir.
En nú hafa þau komið af stað þeirri ólgu í
þjóðfélaginu. er alls ekki hefði þurft, ef skynsamlega hel’ði verið á spilunum haldið.
ICg ivtla ekki að fara út í, hvernig farið bafi
um aðrar framkvæmdir þessara 1. Ilæstv. viðskmrh. veit bezt um það, en vera má, að hann
hafi ekki alveg hreina samvizku af þvi að hafa
haldið verðlaginu í skefjuni eftir gildandi I.
,\ú nnmu menn þvi spyrja, hvort það hafi
náðst. er til var ætlazt í þessum 1. I því sambandi er óspart bent á það, að verðvísitalan
hafi haldizt óhreytt frá setningu þessara 1. En
þetta er hin mesta blekking. Visitalan hefur
ekki staðið í stað fyrir það, því að kaupið hefur
bækkað. bctta er lika viðurkennt í blaði bæstv.
viðskmrh.. er segir, að nieð kaupbindingarákvæðunum verði ekki hægt að halda níðri verðbólgunni. Og við höfum dæmi frá siðasta stríði,
er visitalan komst upp í 168 stig, en kaupgjaldið
þó svo langl niðri sem allir muna. Vöruverðið
fór aftur á móti upp úr öllu valdi. I>að er þvi
hin mesta hlekking, að kaup sé undirrót dýrtíðarinnar að nokkru leyti. Ég játa þó, að það ?é
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belzt gagnvart landbúnaðiiium. Og ini er ekki
nema um tvennt að gera fyrir bændur, að fa.a
cinhverjar krókaleiðir, t. d. að borga fleiri tirna
en unnir cru, eða brjóta beint lögin og borga þá
bærra kaup en levfilegt cr. I’etta er allt út i
liött íneð bindingu kaupgjaldsins, því að hvað
scm liður vcrði á innlendum vöruni, ráðum við
ckkert yfir vcrði á þeim erlendu vöruni, er við
flytjum inn, og við getum ekki greitt bækkunina á þcim úr rikissjóði svo að neinu nemi, og
þannig hlýtur verðlagið á vörumarkaðinum að
stíga. Að visu er nú farið að ganga inn á þá
braut. að rikið greiði mismuninn á flutningsgjöldum, eins og þau voru fyrir strið og eru nú.
til þeirra, er flutningana annast. Eg vil að það
sé „dokumcntcrað" í þingtíðindunum, að þetta,
sem bér er nú farið að gera, var till. Alþfl. á
Alþingi 1941 til þess að balda dýrtíðinni i skefjum. að greiða úr rikissjóði mismun farmgjaldanna af þeiin vörum, er gripa inn i visitöluna.
Ég býst við, að þessar ráðstafanir gætu haldið
niðri dýrtíðiniii að einhverju leyti. Eg segi þetta
af því, að okkur Alþfl.mönnum hefur verið núið
því uni nasir, að við vildum ekkcrt gera til þess
að halda dýrtíðinni niðri. I’etta er rangmæli og
ósannindi. Enginn flokkur hefur viljað gera
meira í þá átt en einmitt Alþfl. En imyndaðír
bagsmunir binna flokkanna liafa valdið því, að
þeir bafa ekki viljað fara inn á þessa braut fyrr
en nú, en bctra er þó seint en aldrei. En við viljum ekki ganga á rétt þeirra stétta í þjóðfélaginu,
er minnstan hlut hafa haft af stríðsgróðaflóðinu, því að það væri lirein undantekning, ef
launamaður græddi svo, að það gæti kallazt því
nafni. En það virðist markmiðið að tryggja
stríðsgróðann sein mest og bezt í vasa þcirra.
er bann bafa hlotið.
Eg skal nú ekki fara inn á það, hvað hinir
flokkarnir vilja gera til þess að jafna þetta,
þennan misnmn. Þar eru nefnd skattafrv. þau,
er nú liggja fyrir þinginu, frv. um tekju- og
eignarskatt og frv. um striðsgróðaskatt. En þar
með er ekki nema bálfsögð sagan, þvi að striðsgróðamenn fá að halda svo niiklum hluta teknanna fyrir utan alla skatta.
]>á vitna nienn í lönd cins og Kanada og
Bandaríkin og benda á, að jiau bafi farið þessa
kaupbindingarleið. Sannlcikurinn er sá, :ið
grunnlaun verkamanna í Bandarikjunum hafu
hækkað um 25% síðan stríðið liófst, en dýrtiðin
aðeins um (i%, eða 19% niinna. Auk jiess liefur
vinna aukizt þar svo, að nú er atvinnuleysið óþckkt, er áður var svo alkunnugt. En þar hefur
einnig verið svo um bnútana búið, að hið mcstn.
er milljónainæringarnir fá að halda eftir, er 25
þúsund dollarar, eða um 159 þúsund i íslenzkum
krónum. I>ar er þvi verið að gera jöfnuð á allt
annan vcg en bér er gert.
Slyngur maður bér i þingiuu hefur reiknað
út, að af 1 milljón bér aftur á móti væri hægt
að balda eftir um 490 Jiúsund i sjóðum og öðru.
l'm Kanada er ég ófróðari, en ég held, að þar
sé ckki alls kostar rétt frá skýrt. l’m Ástraiíu
er jiað, að Jiar er verkamannaflokkurinn i ineiri
hluta, og jiarf cnginn að seg.ja mér, að ]>ar yrði
gengið eins á réll vinnandi manna og bér vr
gert. Auk þess niegum við ekki gleyina, að jiessar þjóðir eiga í styrjöld. Milljarðar fara for-

görðum í verðmætum talið, og þá verða allir oð
leggja eitthvað á sig. En bér lifum við eins og
blóma í cggi, og menn fá að græða á tá og fingri.
Hér er jivi um allt annað að ræða og aðstaðan
ekkí sambærilcg. Ég er ekki í neinum vafa um
jiað, að ef hér væri hernaður rekinn, mundi íslenzki verkalýðurinn ekki láta sitt eftir liggja
né krcfjast ncinna friðinda sér til handa, en þá
yrði líka ábyggilega gengið nær gróðamönnunum. Ég vildi draga þetta fram bér, þvi að um
svo ójafnt er að ræða. Og ég vil segja það, að
það er ekki að undra, jiótt við Alþfl.menn greiðuin atkv. á móti þessu frv. Eg harma það, að
bér skuli á gullæðistimum búa sú þjóð, er vill
Jækna alll mcð hncfaréttinum, en virðir einskis
samningaleiðina og skerðir frelsi einstaklingiiima. Eg hef aldrei séð bóla á einræðiskcnnd í
islenzku lijóðlífi, ef það er ekki nú. En á móti
öllu slíku mun ég jafnan Ieífast við að vinna allt
bvað ég gct.
Brynjólfur Bjarnason: Eg vildi mælast til
jiess við bæstv. forseta, að bann frestaði þessari umr. I>að er ákaflega lilgangslaust að standa
bér og tala vfir tóinum bekkjum. En ef það
jiykir ekki fært að fresta umr., þá víldi ég mælast til jiess, að jiað væri þá leyft að tala almcnnt
um málið við 2. umr.
Forseti (EÁrna): Eg sé mér ekki fært að
fresta unir. nú um þetta mál, því að ég bcld, að
það sé ákaflega erfitt að neyða hv. þm. til þess
að sitja hér, — mér virðist það vcra svo í dag.
að það ekki vera hægt —, og þess vegna álit ég,
að jiað sé jiýðingarlaust að fresta nú þcssari
umr. málsins. Hins vegar um 2. spurningu bi.
jnn., um það, bvort tala megi almcnnt um málið
við 2. unir., er jiað að segja, að það hefur ekki
verið fylgt svo strangt reglum þingskapanna um
jiað efni. og er tæplega liægt. Og þess vegna geri
ég ráð fvrir, að umr. um þetta mál við 2. umr.
fari fram svona svipað eins og venjulega cr bér.
að jiað verðlir ekki sföðvað sérstaklega, þó að
menn fari eittbvað út fyrir jiað, sem stendur i
greinuin frv. (BrB: Eg fell þá frá orðinu.)
Erlendur borsteinsson: Herra forseti! Með
skirskotun til þcss, sem bæstv. forseti hefur nu
sagt. út af fyrirspurn hv. 1. landsk. jnn., mun ég
einnig geyma mér að tala iim málið jiar til við
2. uinr. I>að cru nokkur atriði, sem ég vildi beina
sérstaklega til liæstv. viðskinrh., sem hafði
framsögu bér í liessu máli, en ég tel þýðingarlaust að liera l>au fram nú, þar sem bann er
ekki viðstaddur, en niun koma með þau við 2.
unir.
Forseti (EÁrna): Eg vil aðeins taka það fram
til skýringar, að ég lit svo á, að þó að hér færu
fram abnennar umr. um jietta mál við þessa 1.
uinr.. þá inundu uinr. ekki verða neitt öðruvísi
fyrir l>að við 2. umr. Og þar sem enginn hcfur
nú kvatt sér liljóðs, jiá er þessari umr. lokið, en
atkvgr. verður freslað.
t’inr. (atkvgr.) frestað.
Á 49. fundi í Ed., 5. niai, var fram haldið 1.
umr. um frv.
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ATKVGR.
Frv. vísað til 2. unir. mcð 10:3 atkv. og til
allslin. mcð 9 shlj. atkv.

Á 62. I'uiidi i Ed., 20. niai, var frv. tckið til
2. uinr. (A. 289, n. 447 og 461).
Of skamint var liðið frá útbýtingu nál.
Aflirigði k-yfð og samþ. með 3 slilj. atkv.

‘Frsm. meiri hl. (Ingvar Pálmason): Svo sem
sjá niá af nák, befur allshn. ekk: g< tað orðið
sammála um afgreiðslu frv. Liggjum við hv. 11.
landsk. til. að frv. verði samþ., cn hv. 2. iantlsk.
að það verði fellt.
l’etta mál hefur nú verið rætt mjög ýtarkga.
síðan það kom l'r.ini í þingby rjuu. og m. a. hel'ur
það verið þaulrælt i bleöuni. Við 1. uinr. i il.
var það einnig rætt. Eg býst ekki við, að neitt,
sem niiklu máli skiptir, sé ólramkoinið i þeim
unir. I’að, sem um málið vcrður nú sagt, mun
að mestu verða endurtekning. Mér virðast það
eiukuni vera tvö atriði, sem andslæðingar málsins tclja því til foráttu sérstaklega. Annað er.
að frv. takmarki allt of niikið ákvörðunarrétt
þeirra einstakra stétta til þess að setja verðlag
á sina vöru, og hitt, að frv. nái ekki tilgangi
sinuni að iialda niðri kaupgjaldi og verölagi. Ég
skal sízt af öllu mótmæla þvi. að Irv. gangi
langt i því að lakmarka sjáll'sákv öröunarrétt
nianna. En þess b'er að gæta, að sá koslur er
við frv., að það tekur til vel fleslra. - að visu
ekki allra
, sem geta haft aðstöðu til þess að
set.ia óeðlilegt verð á vöru sína. I’á er ekki ii.i-gt
að segja, að sérstaklega sé gengið á hag cinnar
stéttar eða eins flokks nianiia. l>ví hefur verið
iialdið fram, að þessu frv. sé aðallega stefnt
gegn verkafólki. Eg hygg, að þessi staðhæfin:; sé
mcð öllu órökstudd, því að i frv. eru ákvaði.
seni takmarka I. d. rétt ýmissa framieiðenda til
að setja verð á vörur sínar og rétt þeirra til álagningar, sem lifa af kaupskap, og þótt ekki sé
lieint frani tekið. skilst mér það heimila takmörkun álagningar á sauniaskap og verkstæðisvinnu o. s. frv. I’etta sýnir, að það er ölugmæli.
að frv. sé aðallega stefnt gegn verkafólki. Hitt
er allt annað mál, hverjir harðast kunna að
verða úti við beitingu ákvieðanna. En aðalmótháru þessari er Iiezt svarað með rökum sjálfra
þeirra, er bera hana frarn. Ekki eru margir dagar, siðan ég deildi einmitt við þá um atriði í
húsaleigul. og har fram brtt. um, að ákvæði
nokkurt skyldi ekki giida utan stærri kaupstaðanna. Engir stóðu fastar en þeir móti því, að
vjð nokkru vieri hrófiað í þeim 1.. og þó verð eg
að segja, að sizt er gengið nær sjálfsákvörðunarrétti nianiia i þessu frv. en gcrt er með þvi
ákvæði húsaleigul., sem um var deiit. En þar
var á þeirra manna rétt gengið, sem þeir telja
lieimiit að ganga á. En í þessu er mikiö ósamræmi hjá andstæðingum frv.
l>ví Iiefur jafnfranit verið haldið frain, að ákvæði þessa frv. væru óþörf, af þvi að þau
snerta hag þeirrar stéttar, sem þessir menn telja
sig forkólfa fyrir. Eg veit ekki, hvernig andstæðingar frv. gætu litið á það, að verkalýðurinn ætti að vera eini aðilinn i iandinu, sem
hefði alvcg frjálsar hendur með að setja verð-
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lag á varning sinn, en af öilum ö'ðrum væru
tckin ráð. Ef til vill hnevkslast andstæðingar
frv. á því. að ég kalla vinnu varning. Ég vil
minna á það, að í blöðuni andstæðinga frv. nefna
þcir sjálfir vinnuna þessu nafni. I’ar hafa þcir
margoft sagt, að þeim fyndist það vcra nokkuð
hart. að verkalýðurinn mætti ekki setja verð á
sinn eiginn söluvarning, þar sem aliir aðrir i
landinu liefðu þcnnan rétt. Ef þetta er svo, skilst
niér, að þcir liafi um Icið komið vinnuaflinu
undir niarkaðsvörur. Iig hygg, a'ð þetta megi
lika til sanns vegar færa. I’ví er haldið fram,
bæði i nál. minni lil. og í ræðum, sem haldnar
hafa vcrið í þinginu, að vcrkalaunin hafi lítil
áhrif á dýrtíðina. Eg veit ekki betur en andstæðingar frv. Iiafi i blöðuni sínum haldið því
l'ram hingað til. að franileiðslan i þcssu landi
hyggðist alvcg á verkamönnum, og ég hygg, að
það mcgi mikið til sanns vegar færa. Ef framk-iðslan byggist á vinnunni, þá sé ég ckki betur
en að vinnan sé stór þáttur í verðlagi framlciðslunnar. I>að er því hreint öfugmæii, að
vinnan hafi ekki áhrif á verðlag i landinu. Ég
lield þvi, að sé með sanngirni litið á þetta frv.
og óhlutdra-gt, sé ekki bein ástæða til að ætla,
að verkalýðurinn i landinu verði harðar úti en
aðrar stéttir. sem varning selja. Ef það er réttlátt að segja við framleiðanda markaðsvöru:
I’ú hefur ekki hciniiid til að selja hana hærra
veröi heldur en ákveðið er af þar til kjörnum
iiefndum. - þá held ég að við verðuin einnig að
segja við framleiðendur vinnuafls: l’ið megið
ekki selja ykkar hluta framleiðslunnar hærra
verði en ákveðið er. — Eg held, að ef menil á annað borð viðurkenna liæði þessi 1. og húsaleigul..
þá sé nauðsynlegt að setja þau, vegna þcss að
aluienningsheill krefst þess, og þá verður að
taka fyrst þá þætti, sem þar að standa.
I>á kem ég að hinni mótbárunni, að þýðiilgariaust sé að setja þessi 1., því að þau verði brotin.
Eg þekki ekki inn á það atriði, en ef svo fer,
að þetta ákvæði dugi ekki og kaupið fari upp,
hvort sem er, livað hafa þá þessir mcnn að
missa. sem þessi ákvæði snerta? Ef þessir nienn
geta liækkað kaupið eftir sem áður, þá er ckki
um neitt að sakasl. I’að má lika segja um ýniis
öiinur 1., að þau séu brotin, eins og t. d. skattal.,
sem allir i ita, að mikið er farið i kringum, þó
að enguin detti í hug að liætta að ieggja á opinbera skatta. Eg lield, ef á annað borð á að
rcyna að halda niðri dýrtíðinni, verði ekki koinizt lijá að einhverjir liði við það, eins og t. d.
við húsaleigul., sem koma illa við suma mcnn.
Eg geng inn á l>á hugsun með andstæðingum
l'rv.. að almenningslieill krefjist þess, að hús.ileigul. væru sett og þessar ráðstafanir gcrðar.
I’lg gerði tilraun til að lagfæra einii galla á þeim.
en það lieppnaðist ekki, og uni það er ekki að
sakast. en mér liefur alilrei dottið í hug að vilja
afiiema húsalcigul. Eg hcld, að ef þessi I. væru
afnuinin, yrði það sama uppi á teningnum og
með húsak-igul. l’að má vel vcra, að andstæðingar frv. áliti, að alnieiiningsheill sé eitthvað
aniiað en ég lield að hún sé. En eins og þeir
vifa, mundi það fyrst og fremst koma niður á
verkalýðnum í landinu, ef húsaleigul. livrfu.
Lcttn er nokkuð svipað þvi. þegar talað er um
hið innk-nda afurðaverð. Aiidstæðingum frv.
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finnst réttlátt að sctja fast verö á innlendar afurðir og liámarksverð á erlcndan varning, og
þeir jnundu verða með þessum 1., ef út úr væru
tekin ákvæðin um vinnulaun. I>ess vcgna álít ég,
nð þessir nienii viti ekki, livað almenningsheill
er. I’essum I. íiefur verið niútmielt einmitt með
nð halda fram hliöstieðum lögum, t. d. húsaleigul. Ég vil bcnda á það, að síðan þessi 1. voru
sctt. licfur visilalan staðið óbreytt, og ég hel'
góðar lieimildir fyrir, að dýrtíðin muni ekki
aukast í þessum mánuði. Eg býst við, að fleira
muni koma til greina lieldur en þetta, þegar
haldii slial dýrtíðinni niðri, en þetta mun verða
stærsti þátturinn i þeim framkvæmdum. og væru
þessi I. ufnumin nú, vrði ekki einungis erfitt,
Iieldur ómögulegt, að halda dýrtiðinni niðri.
Hitt er annað mál, að fleiri ráðstafanir þarf aö
gera. Ég hef sýnt hér fram á, að þær ráðstafanir, sem gerðar hat'a verið mcð þcssum ]., Iiafa
valdið þvi. uð dýrtíðin hefur liætt nð vaxa, en ef
á að fá hana niður, þarf að taka til flciri ráða.
Í2g get nú iátiö máli minu lokið. Eg játa fylliJega, að það er fátt í ræðu minni, sem ekki hefur vcrið sagt áður hér i þinginu, og svo mun
tinnig vera um þá, sem eru á móti frv. Eg taldi
þó rétt að segja álit mitt á þessu máli, og ég
iiygg, að ég lnifi um Ieið funtlið sömu niðurstöðu og þeir aðrir hv. þm., sem vilja fá liessu
máli framgengt.
*Frsm. minni hl. (Sigurjón A. Ólafsson): Eg
skal taka fram strax, að mér er fyililcga ljóst,
að liv. frsm. meiri hi. og aðrir meðnni. niínir
eru að inna af höndum þegnskyltlu með því að
tala fyrir þessu frv., og ég tók þvi ræðu liv.
frsm. sem einn lið i þessu þcgnskyldustarfi. Eg
sé. að haiin hefur vikið sér burt úr deildinni, og
liann ætlast sýniiega ekki tii, að við hann sé
rætt um málið, scm ég get þó eltki látið veru.
Eins og sjá má af nál. minu á Jiskj. 461, hef
ég J>ar tekið fram aðalatriðin um uppliaf þessa
frv„ en ])nð er ekki nema uokkur hluti af því.
sem rétt er og skyit að benda á. Eg skal reyna
að snciða hér fram hjá þeim atriðum, sem talin
tru upp í nál., þó að sumt mætti ræða ýtarlegar
heltlur en þar er gert. Endir meðferð málsins i
,\<I. skiiaði minni hl. allshn. þar svo ýtarlcgu
nál. um málið, og þar komu fram svo rökstudd
og greinargóð mótmæli gegn frv. sem frekast
vcrður á kosið. I>að má enn fremur segja, að það
muni engun árangur bera að ræða um inálið, eins
og nó er komið, að meiri lil. þingsins hefur orðið sammála um að láfa það ná fram að ganga.
Pað mun vera venja að ræða málin við 2. umr.
með gagnrýni, en hæstv. forseti gut þess við 1.
umr. málsins, að hann byggist við, að almennar
umr. færu fram við 2. umr. Eg tel nó enga þörf
á að gagnrýna einstakar greinar frv. eða efni
þeirra, og mun ég tala ineira almennt um máliö
og sérstaklegu svara ræðu hv. frsm. meiri lil.
Eg vil bcnda á, að með sainþykkt þessa frv. er
fcllt úr giltii ákvæði frá 2. jóli 1940 um verölag.
og það er álitainál, livorl rétt sé aö ieggja þau
i. niður. Mér skilst, aö dómnefndin, sem á að
talta við starfi verðlagsnefndar, hafi nóg að
gera, þó að hún Iiefði ekki slitrf verðlagsnefndar sem aukastarf, þar sem verölagsnefnd hcfur
verið önnum hlaðin. Og ég efast um, að betur

verði séð fyrir verðlagseftirlitinu eftir en áður.
Eins og ég gat um i nál. mínu, eru hv. þm. að
biekkja sig sjálfir, ef þeir samþykkja þessi 1..
sem ciga :ið giida til ársioka 1942. Eg bvgg, að
þeir, scm að frv. stóðu, hafi litið þannig á, að
stöðvun iillrar kauphækkunar í landinu sé aðalatriðið til að balda dýrtíðinni niðri. I’ettu hcfur
verið rætt utan þings og innan, og það liafa verið færð full rök að því, að þó að kaup hækkaði
nokkuð, mundi slikt ekki valda neinni hækkun
á vísitölunni né yfirleitt ráöa verðlaginu í landinu. Ég skal svnra bv. frsm. meiri hl. því, að
síöaii I. þessi voru sett, hcfur kaupgjakl hækkað
meira hér í Revkjavík og nágrenni heldur tn
\ erknlýðsfélögin dreymdi um, að gæti orðið með
frjálsum saniningum. Prátt fyrir þetta er það
talið Iögunum til gildis, að vísitalan skuli
sianda óbreytt allan þennan tíma. Eins og ég
drap á í nál. mínii, hafa aðrar ástæður valdið
þvi. að vísitalan hefur haldizt óhreytt. Pað er
vegna þeirra ráðstafaiia, sem Alþfi. á sinuin
tíma beitti sér fvrir, að teknar vrðu upp, og
settar voru inn í gengisl. 1941. I’ær voru á ])á
leið að fella niður tolla á þeim vörum, sem
hefðu mikil áhrif á vísitöluna. I’essar ráðstafanir hiifu veriö gerðar eftir að þetta þing kom samiin. og þær hafa haft ])ær sjálfsögöu verkanir,
aö vísitalan liefur staðið í stað, en á sama tínu
licfur kaupgjaid hækkað með aðferðum, sem ég
skal skýra frá siðar. Þettá sýnir, að það er ekki
kaupgjaldið, sem þarf að hinda til þess að halda
dýrtíðinni niðri, heldur er það verðlagið i landinu, sem hefur valdið dýrtíðinni. Vinnubrögö
ríkisstjóriiarinnar í þessum málum hafa verið
á þann veg. aö flest hefði fyrr og betur máti
gera en gert hefur verið.
Xú ætla ég að færa orðum míiiuiii stað um
þuð, að kaupgjnldið liefur bcint orðið íneira en
náöst liefði nokkurn tíma með frjálsuin saniningum. I’að er reynsla hér iijá daglaunainönnurn.
að nó verða atvinnurekendur að kaila eftir
fólki, i stað þess, að verkamenn urðu áður að
bjóöa sig fram. Til þess að brjóta ckki ákvæði
um bann viö kauphækkun, er mönnum iiorgaö
fyrir svo og svo marga tíma, sem ])eir eru ekki
að vjnna, og kaupið hælt upp á þann hátt. Pettn
er iið ails konar vinnu, og jafnvel við það, sem
við köiium framleiðsluvinnu. Atvinnurekendur
liafii nrðiö aö greiöa mönnum liækkað grunnkaup. og mér er ekki kunnugt um, að nokkurn
tima hafi verið leitað til gerðardómsins um það,
hvort slíkt vieri löglegt eða ekki. I’að er ekki
nóg með þaö. að það kaupgjaid, sem iðnnðarmenn. trcskerar og aðrir slikir fá, sé mun hærra
en kaup verkamanna, heldur eru þeim líka gefnir aukatímiir, sem ]>eir ekki vinna við störf sin.
Petta á einkum við hér i Reykjavík og nágrenni.
I’að er lika viðurkennt, að hið opinhera hefur
oröið að greiða möniium sínum, fastlaunuðu
) krifslofufóiki og slíkuin mönnum, liærri laun
en ievft er. Mér er heldur cngin iaunung á ]>vf,
að á sama tíma og verið var að setja þessi I.,
mun fjmrn. hafa linfl með liöndum beiðni frá
einni stétt inanna um launabætur. Petta voru
lollverðirnir. I’eir fengu kauphækkun sína, og
er elíki nema gott eitt um það að segja, en þetta
var á sama tinia og verið var aö setja þessi ].
I’að er líka orðið kunnugt, enda opinberlega sagt
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frá því i blöðum, uð bæjarstj. Keykjavíkur samhykkti verulega hækkun á grunnkaupi og ýnris
Jriunnindi, sem hún veitti sínum föstu starfsmönnunb Og það er vitað um ýmsa aðra. sem
grciða uppbætur frá því, sem verið hefur, euda
taldi bærinn nauðsyn á, að slíkt væri gert. bafi
er kallað cítir störfum við vegalagningar og
vegagerðir, og eins og kunnugt er, var kaupið
við þá vinnu svo hræðilega lágt. að það var crfitt að fá menn til slíkrar vinnu eftir að atvinnu
tók að glæðast i landinu. bað var minnzt á það
árið 1940 af Alþýðusambandi íslands, að samið
væri um nokkurn veginn fast kaupgjald í vegavinnu, og fór sambandið fram á, að kaupið vjvii
hækkað úr 90 aurum upp i kr. 1.15 á limann, en
það var ekki við það komandi að hækka það.
En hvað er nú gert? Nú mun kaupið hafa verið
kr. 1.00 opinberlega við vegavinnu, en máske
b.afa verið einhverjar faldar greiðsiur og inargir
haft hærri laun. En nú er mér kunnugt um, að í
nágrenni Keykjavíkur er borgað Dagsbrúnargrunnkaup, sem er kr. 1.45 um timann, og er
þetta gcrt mcð samþykki ríkisstj., meira að
segja þeirrar, sem setti þessi 1. I'jær Keykjavik
inun vera grcitt kr. 1.30 á timann. Svo scgja
menn, að 1. hafi haldið kaupgjaldinu í skorðum *
Eg skal jála, að ég er ánægður fyrir liönd hinna
vinnandi manna, að þeir liafa fengið þessa
hækkun. En það sýirir, hve máttlaus I. eru til
þess að hakla kaupinu í skorðum. Nú spyrja
menn: Úr þvi að svona er komið hjá fjölda
manna, hví eruð þið þá að amast við þessum I.?
Eg hcf hent á ýmsa landshluta, þar sem eftirspurnin er minni og kaupgjaldið óbreytt. Verkamenn hafa þar ekki þá aðstöðu. sem þarf til að
knýja þetta fram. Ég hef ekki orðið var við.
að kaup hafi hækkað á Xorðurlandi, Vesturlandi eða Austurlandi, a. ni. k. ekki til neinna
muna. betta gerir það að verkum, að niismunurinn nrilli landsfjórðunga er orðinn mikill, og
það hefur aðra erfiðleika i för með sér, því að
nú flykkjast. menn á þá staði, þar sem þeir fá
bezt borgað. bess vegna viljum yið fá frjálsar
hendur til þess að laga þetta ósamræmi.
Eg hef nú sýnt fram á. að þrátt fvrir mátlleysi 1. um að ná áætlun simri, hafa þau á val li
ínu takmarkanir, sem ég tel þurfa að ryðja ur
vegi. Eg skal benda á það, að meðal stétta i
bænum, sem ekki geta farið á opinn inarkað,
eru t. d. bókbindarar, sem verða að búa við laun
sin. sem ekki eru svo ýkja há. Eins er mefi
prentarana. Allir vila sögu þeirra. beir hafa
ckki yfirgefið starf sitt. Ég hcf aðra stétl í
liuga. bað er vitað meðal sjómanna, að þeir
hafa margir fcngið bætur, og ég geri ekki ráð
fyrir, að þeir gcri auknar kröfur. bví vcldur
líka allgóður afli og sæmilegt verð á fiskinum.
og þeír, sem sigla yfir höfin, hafa tekjur vegna
áhættunnar. En það er ein stétt, einn hópur sjómanna, - og ég vil að það konri fram —, sem
ekki hefur fengið neinar bætur, en það eru þeir.
sem sigla með slrönduni landsins, bæði á strandferðaskipunum og gæzluskipunum. beir hafa
sitt fyrra kaup og einfalda d\rtiðaruppbót. Ég
skal geta þess, að við skrifuðum EimskipaféJaginu og Skipaútgerðinni og óskuðum eftir, að
við mættum ræða í fullu bróðerni um þetta vifi
þá, en fengum þau ein svör. að þeir mættu ekki
Alþt. 1912. ]1. (.">9. löggjnfarþing i.

geva neinar kauphækkanir, vegna ákvæða gerðardómsins. Vegna 1. var ekki hægl að fá friðsamlega lausn á niálinu, og vegna þeirra verða
þessir menn að búa við rangindi og órétt umfram aðra meun i sömu stétt. Eg hef svo nrikla
reynslu af þvi, hvaða óánægju og erfiðleikum
þetta hefur vaidiö. að ég get ekki sagt annað en
að þessi 1. séu einhver þau óþörfustu. scm sctt
hafa verið í þessu landi með tilliti til ástandsiiis. sem mi rikir.
Ersm, ineiri hl. taldi. að ég hefði lialdið þvi
Irani. að kaupgjaldið hefði ekki nein áhrif á
vísitöluna. Eg hef gert þessu nokkur skil, en
það mun ef til vill verða gert nokkuð ýtarlegar.
En ég skal geta þess, að ef kaupbindingin Iiefði
ckki komiÖ, cr ekki vafi á því, að miklu heilbrigðari grundvöllur hefði skapazt fyrir launagreiðsluni víðs vegar uni iandið en það ósamræini. sem orðið hefur við það, að lögin hafa
æst upp öll öfl meðal verkamanna og atvinnurekenda til togstreitu um launin. Frsm. meiri hl.
laldi það ekki meira að binda vinnuaflið, eð i
þá. vöru. eins og hann kallaði það, en annafi.
Nú er rétt afi gcta þess, afi í frv. er lítil smuga
gerð um það, að liægt sé að laga grunnkaup til
saniræmis. betta er aðeins hægt að gera mefi
því að viðkoniandi atvinnurekandi geti fallizt á
það. Að visu getur dóinurinn ráðið þcssu, en
þa'ð er einn fyrirvari uin það, og það cr hinn
aukni tilkostnaður, scm alllaf er hægt að leggjn
fram reikning um, réttan eða rangan. og það
þýðir, að þegar kaupgjaldið hækkar, getur framleiðsluvaran hækkað eftir því sem gott þykir.
bað er alltaf hægt að húa til kostnaðarreikning,
kannske réttan, kannske ýktan svo og svo mikið,
eiiís og maður þekkir. Ef í 1. vivri eitlhvcrt ákvícði líkt þessti fyrir verkamannasamtökin, cl’
þau mættu bafa ncfnd, scm segði, hvað vcrkamennirnir mættu hafa i laun til þess að þau
væru rétllál. ef þau nuvttu hafa nefnd. sem
segði, hvað mætti borga á hverjum tima.ogdóinnefndin sjálf. eða önnur nefnd, væri svo bara
„pro forma“ til þess að leggja blessun sina yfir
úrskurði þessnrar nefndar. Eií það var ekki gert.
cnda ckki óskað eftir þvi.
bá víldi frsm. bera þessa löggjöí saman við
húsaleigul. Ilúsaleigul. eru stórmerkur þáttur í
því að halda dýrtiöiiini niðri. Og ég held, að
þeir. sem í byrjun hafa verið tvíátla um gildi
þeirra, hafi að lokum komizt að þeirri niðurstöðu. að ef þau hefðu ckki vcrifi, intindi dýrliðin rjúka svo upp úr öllti valdi. að ckki yrði
hægt að hafa heinil á neinu i sambandi viö hana.
Kcynsian frá f\i ri styrjöld hcfur sannað þetta.
Eitt af því fáa. svm þá var gert, var að binda
búsaleiguna. Eg skal þó játa það í sambandi við
luisalcigul., að þau skapa þröngar skorður. Eh
það er engin sérstök stétt, sem býr \ ið þau umfram aðrar stéttir þjóðfélagsins. bað er engin
sérslök slétt húseigenda, og það niunu vera ti’lölulega fáir. scm lifa á því cingöngu að leigja
út hus. betta keintir eins hart niður á verkarnanirintim og einbivltismanninum, svo að lögin
ganga jafnt \fir alla, og það er ekki sambærilegt. Ég hygg. að ef húsaleigul. væru afnumin.
væri lekinn tappinn úr vörnunum gegn dýrtíðinni, og ég býst við, að við nuindum sjá dýitiðarflóðið fara upp úr öllu valdi. En þetta er
20
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ckkert sambærilcgt við það, cf kaupið hefði
fengið að fara cftir cðlilcgum leiðum um breytingar mcð frjálsu samkomulagi. Þctta bcf cg
sýnt fram á bcr.
Krsni. brciddi sig mjög út yfir þa'ð, að við,
sem erum andstæðingar þcssa máls, vildum einungis afnema kaupbindinguna og láta allt hitt
standa. Ég hcf nú bcnt á, að aðstaðan cr ekki
.iöfn, en ég vil enn fremur benda á, að flokkur
nkkar hefur alltaf viðurkcnnt, að hændur og
nðrir framleiðendur á íslenzkum landbúnaðarvörum scttu að fá fyrir framleiðslu sinss sómasamlegt verð, og ef tilkostnaður sýndi sig að
verðsi mciri en verðlagið þyldi, höfum við bent
á þsí einu lcið, að gerðar verði ráðstafaiiir af
þvi opinbera til að greiða bændum mismun á tilkostnaði vörunnar og söluvcrði hennar, og bvgg
ég, að þetta sé einhver róttækasta ráðstöfunin
lil þess að lialda vísitölunni niðri, að bæta
bændum upp úr rikissjóði, að undangenginni
rannsókn, sem befði sýnt og sannað, hvað þc’>r
ætfu að fsi fyrir vöruna, Það er ckki hægt að
ueita þvi, að flestar þær vörur, scm framlciddar
eru i landinu, hafa haft óvenjulega inikil áhrif
si vísitöluna, og það er vegna þess, að ekki var
liorfið að þvi ráði, sem Alþfl. var að bcnda á, að
reikna út eins konar búreikningavisitölu, I’etta
var ekki gert. Sem sagt, allar þier skynsainlcgu
ráðstafanir, sem hefði þurft að gera, hafa ekki
vcrið gerðar, ncma nú síðast i sambandi við
lolla og farmgjöid. Það er þó ýmislegt, scm stj.
hefur gert. Ilún kevpti kolafarm og greiddi vcrðmisinun sí honuni. Einnig á tilbúnuin áburði,
scin fluttur hefur vcrið til landsins, var vcrðmismunurinn greiddur úr ríkissjóði. Þetta cr
spor til þcss að halda dýrtíðinni niðri, og það
liefur verið gert án þess að þrengja kost hinna
vínnandi manna.
fig hef nú hér hent á ýnisa ágalla þessyra 1. Það
iná inargt og mikið segja um það, hvernig I.
bafa verkað og livernig til hefur tekizt um framkvæmd þeirra, og raunverulega mun sá flokkurinn, sem stóð næst þvi að þau voni sett, vera
búinn að missa trúna á þeim. Mér er tjáð, að a.
in. k. annar fulltrúi þeirra í dómnum. Vilhjálmur Þór, hafi sagt sig úr lionum, en ég veit ekki
fullar sönnur á þvi. Þetta er ekki nema viðurkcnning á því, að þessi ráðstöfun liafi svo
hrapallega mistekizt, að tilgangi hcnnar hafi alls
ekki verið náð, og þetta er sú bczta viðurkenning, sein fæst fyrir þvi, að í þessu verki hafi
ekki fylgt hugur máli, nema aðrir hafi livatl þá
lil þcss, sem ég skal ekki segja uin.
Ég liefði liaft gaman af að inega tala við einlivern af ráðli. núvcrandi stj., þvi að samkvæmt
þeirri yfirlýsingu, sem forsrh. gaf við stjórnarskiptin i gær, tjáði hann þjóðinni, ekki aðcins
að þcssi I. yrðu samþykkt, heldur að þeim yrði
framfvlgl. Ég veit satt að segja ekki, hvernig
stjórnin ætlar að fara að því. Verkalýðurinn
hef'ur spyrnt af sér böiidunum í ákaflega mörgum tilfellum, — þvi miður eltki alls staðar —.
en sennilega keniur sá tími, að bann geri það
bctur.
Eg beld ég verði nú að ljúka þessu máli minu.
Það er eins og vant er, þegar rædd eru deilumál hér, að þá eru ekki þéttskipaðir bekkir, og
óska ég það skráð i þingtíðindum, að forseti

situr hér aðcins yfir þcim þm., sem andinæia
ínálinu, cn enginn hinna lætur sjá sig, að undanteknum skrifurunum. Þetta er spcgill af því.
hvernig yfirleitt er hér á Aljiingi, þcgar rætt er
um stór og merk dcilumál, cr uppi eru í þjóðfélaginu. og |;að er lærdómsrikt fvrir eftirkomendur okkar, til liess að geta dæmt um, hvernig fulltriiar liafa rækt störf sín sér á Alþingi, hvað
þetta snertir.
Eg vil ljúka máli minu með þvi að liafa upp
orð, sem einn þjóðkunnur horgari sagði, kannske i gáska, við mig i gær, og voru þar fleiri
viðstaddir. Við vorum að tala um þessi 1., og
sagði hann, að þau væru sett af ilhnennsku.
licfðu staðna’inzt i heimsku og enduðu í ræfildómi, og ég hcld, a'ð þctta sé bezta lýsingin á
þessari löggjöf og þessu frv„ scm hér er til unv.
Forscti (EArna); Eg vil aðcins minna á það.
að ég tel ckki viðeigandi i ræðu að nota orðið
„illmennska“.

l'inr. frestað.
A 63. fundi í Ed., 21. niaí, var frv. tckið til frh.
2. umr.
Eorseti tók málið af dagskrá.
A 64. t'undi i Ed., 22. mai, var fram haldið 2.
umr. uin frv.
‘Brynjólfur Bjarnason: Eg er nú víst búinn
að gleyma miklu af Jivi, sem frani liefur far'ð
í þcssum umræðuni.
Hv. 2. þm. S.-M. var í ræðu sinni mikið að
tala uin þaö, bvort þetta mál væri rcttlætanlegt eða ekki, og bar þetta saman við húsaleigul.
og iöggjöf um verðlagseftirlit, sem hann ta'di
alveg sambærilega við þær takmarkanir, sem i
þcssu feiast á rétti vcrkalýðsins til þess að ákveða kaup silt. l’m rétt verkalýðsins til þess að
ákveða verð fyrir vinnuafl verkamannsins þarf
vitanlega ekki að fjölyrða. Viiinuaflið er eina
eignin, seni verkamaðurinn á, og hann þolir það
ekki bótalaust, að þessi eign sé af lionum tekin og
seld ákveðnu verði, án þess að hann sé spurður
ráða. Ilanii þolir það ckki án liess að rcisa rönd
\ ið því ineð öllu þvi afli. sem hann á. Það má líkja
þessari aðferð, að selja vinnuafl hans án þcss
að ráögast um það við hann sjálfan, við það, cf
bóndi heyrði ]>að tilkynnt í útvarpinu, að liúið
væri með ákvörðun frá ríkisstj. að sclja jörðina
lians, kannske helmingi lægra verði en bóndinn
sjálfur vildi selja bana á. Þó að maður geri
þennan samanburð, er raunverulega óliku saman
að jafna, þ\ í að þótt bújörðin sé tekin frá
I óndanuin, Jiá heldur hann þó cigin starfsorku
sinni eftir, og Jiað er ekki enn þá búið að tak i
l'rá lionuni rélt á a'ð selja hana. Að bera svona
lagaðar ráðstafanir saman við það, ef sett er
liámarksverð á húsalcigu og vörur, er ekkert
annað en fjarstæða, sem ekki nær nokkiirri átt.
I öðru tilfellinu er að ræða um takmörkun á
gróða,
takmörkun á gróða á verzlun og húseignuni. I hinu tilfellinu er starfsorka verkainannsins tekin eignarnámi, og verkamaðurinn
er ekki lengur frjáls maður, eftir að búið cr að
gcra það. Þetta hlýtur hverjum mánni að vcra
fullljóst, og ]>að sýnir, hvc veikur málstaðurinn
er, þcgar Jiarf að grípa til svona riiksemda. I
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hans hugsun felst sú rökscmdafærsla, að Iiti'ð cr
á vcrkamanninn cins og skcpnu, cins og fisk
cða cins og dauðan lilut, — cins og t. d. húscign, svo að maður haidi scr við samanburð
þcssa hv. þm. Svo nóg um það.
L'm rcttinn til þcss að frcmja aðra cins rangslcitni cins og gerðardóinsl. cru þýðir ckki að
ræða við verkamenn eða fulltrúa þcirra á þcnnan hátt. Hv. þm. var að fjölyrða um það. scm
rökscmd fyrir því að þctta frv. ætti rétt á scr.
að þcssi 1. hefðu komið að tilætluðum notum.
að vísitalan hcfði ckki hækkað síðan þau gengu
i gildi. Eg vcrð nú að scgja, að mér finnst, að
þcssi staðhæfing, að visitalan hafi ckki hækl.að
síðan 1. gcngu i gildi, sýna cinmitt það mótsctta. bcinlínis það gagnstæða. I>cssi staðhæfing, að vísitalan licfur ckki hækkað siðan 1.
gcngu í gildi, cr cinmitt sönnun þcss, live lítil áhrif kaupgjaldið hcfur á vísitöluna, vcgna þess að
það er staðrcynd, scni ekki vcrður á móti mælt,
að aldrci siðan i striðsbvrjun hcfur orðið cins
mikil kauphækkun cins og á þessu tímabili, siðan I. gengu i gildi. Þetta cr hægt að sanna, og
cnn freinur cr mikið, scm ckki cr hægt að sanna
og ckki cr hægt að skýra frá af ástæðum, scm
kunnar eru. En á því timabili, scin kaupið lækkaði scm niest samkvæmt kaupþvingunarl. 1939.
hækkaði visitalan mcira cn nokkru sinni, svo að
þcssi staðhæfing sýnir, hvc mikil fjarstæða það
cr, að kaupið bafi ábrif á binn öra vöxt dýrtíðarinnar.
Eg licld nú annars, að við ættuni ckki að vcra
að cyða þingtímanuni i að ræða þcssi I. cða afgrciða þau, þau cru livort scm cr ekki orðin annað cn hunibug. I’að vita allir, að þau liafa bcðið fullkomið gjaldþrot í framkvæmd. Við erum
allir sannnála um það. I’að cr staðrcynd, scm
okkur cr ákaflega vcl kunn, cnda hcfur því
ckki vcrið mótmælt. I>að cina, scm Alþingi gctnr
gcrt til þcss að bjarga sóma sínum, cr að fclla
þetta frv. Enda cr það svo, að framsóknanncnn
cru að yfirgcfa hið sökkvandi skip. I>cir cru að
draga fulltrúa sina úr gerðardómnum, og væri
þá ckki hrcinlcgast og sómasamlegast fyrir þá
að ganga hrcint til vcrks og fclla þessi lög?
I raun og vcru cr það aðcins citt atriði i þcss
uni I., sem þörf cr að ræöa, cn það er ákvæðið
um bann gcgn kauphækkunum og vcrkföllum.
bann gcgn frjálsum samningum um kaup ng
kjör. Til þcss voru I. sctt að koma þessu ákvæði inn i þau, gcra það að I. l'm vöruycrð og
vcrðlag voru nógar heimildir i 1. áður. I>að cr
cnn í gildi stór lagabálkur frá síðasta ári um
þctta cfni. Og cf það vantaði frckari hcimildir
til þcss að hafa bcmil á vöruvcrði, þá var hægt
að fá þær fyrir löngu síðan, og það með fullu
samþykki Alþingis og allra flokka. E. voru sctt
vegna launadcilna uni nýárið og vcgna cinskis
annars. I>au voru sctt til þcss að hlaupa undir
bagga ineð atvinnurckcndum í þcirri baráttu.
scm þá fór fram milli stétta. Ríkisvaldið ætlaoi
þarna að koma til hjálpar, cn sú aðfcrð mistókst nú alvcg, því að hver hcfur reynslan verið
af þcssum lögum? Hún cr svo ótviræð, cins og'
cg tók fram áðan, að hún getur ekki verið ncitt
dciluatriði. E. hafa ekki náð tilgangi sinum. Og
með þcim cr stcfnt í svo fullkomið öngþvciti,
að það er ekki nema um 3 lciðir að velja út úr

því. 'I fvrsta lagi að koma upp vinnuskyldu.
I>að væri hugsanlcgur mögulciki að afnema mcð
öllu frjálsræði vcrkamanna. I öðru lagi að láta
cins og 1. scu ekki til og balda áfram að brjóta
þau. Og i þriðja lagi það. scm vitanlcga cr hið
cina rétta. að afncnia þau mcð öllu, fclla þau.
Og cf hv. þm. vilja ckki fara fyrstu og aðra Iciðina, þá cr að fara þriðju lciðina, um annað cr
ckki að ræða. Eg gcri ckki ráð fyrir. að hv. þm.
séu svo skvní skroppnir. að þcir sjái ckki. að
þctta cr bið ciiia rétta. En ég cr samt hræddur
um. að þcir muni rétta upp höndina mcð 1. af
hollustu við stjórnina, þ. c. a. s. fráíarandi stj.,
þó a'ð hún gangi nú nokkuð langt hollustaii,
þcgar hún nær þannig út vfir gröf og dauða, og
alvcg sérstaklcga, þcgar að því cr gætt. að svotia
hollusta cr vissulcga cngin dyggð, hcldur þvcrt
á móti ódyggð. l>ó a'ð hv. þm. rctti nú upn
höndina til sainþykkis þcssuin lögum, þá kcinur
það ríkisstj.. hvorki þcirri fráfarandi né þcssari, að ncinu lialdi.
Við þurfum ckki að fjölyrða um það, hvci'
var liinn raunvcrulcgi tilgangur 1. I>að vitum
við allir. I>að var saini tilgangurinn og incð
kaupþvingunarlögunum 1939, að lækka kaup
vcrkamanna til hagsmuna fyrir atvinnurckcndur. E. cru áhJaup i stcttabaráttunni af háifu ati innurckendanna, scm fá rikisvaldið i lið mcð
sér gcgn vcrkamönnum. I>að cr náttúrlcga óliku
saman að jafna 1939 og nú. I>á voru kaupþvingunarl. rökstudd mcð því, hvc atvinnufyrirtækin
bæru sig illa. Xú aftur á móti eru hin nýju
þvingunarl. rökstudd mcð þvi, hvc mikið peningaflóðið sc í landinu. M. ö. o., rökstuðningurinn cr alvcg öfugur við það. scm liann var 1939.
Við sjóum því, að það cr til aðeins eitt ráð (frá
sjónarmiði þcirra lierra, scm að slíkri lagasetningu standa l, scm cr allra incina bót, hvcrnig
scm ástandið cr, og það cr að lækka kaupið.
Hvaða álirif hcfur svn þetta til þcss að stöðva
dýrtíðina? Vcrkföllin i janúar voru cingöngu
gcrðardómsl. að kcnna. Hcfðu þau ckki komið.
þá hcf'ðu cngin vcrkföll orðið, ncma lítilsháttar
stöðvun, scm licfði ckki gctað talizt vcrkfall.
Tapið af þcssum vcrkföllum, scm cr sök þcssara
I. og rikisstj., scm sctti þau, ncninr hundruðum
þúsunda króna og jafnvcl mciru. J>að má vcl
vcra, þcgar öll kurl koma til grafar, að það
skipti mörgum milljónum á framleiðslukostnaði
þcirra, scin hlut áttu að máli. Samkvæmt kcnningu ríkisstj. hcfur þctta orðið til þess að auka
dýrtíðina að saina skapi, þar scm hún hcldur
]iví fram, að hún aukist i hlutfalli við framIci'ðslukostnað fyrirtækjanna cða jafnvcl íncíra,
cins og fram kom i ræðu hæstv, atvinrh., scm
þá var, þcgar hann var að bcra i luctifláka fvrir
þcssa lagasctningu. Tapið af vcrkfallinu varð
þannig miklu mcira cn kauphækkanir hef'ðu orðið, þótt gcngið hcfði vcrið að ýtrustu kröfum
v crkalýðssamtakanna. ()g auk þess tókst ckki að
koma i vcg fyrir grunnkaupshækkanir. I'cgar
allt kcniur til alls, þá ínun grunnkaup liafa
hækkað upp úr þessum vcrkföllum nokkurn vcginn jafnmikið og orðið hcfði, cf I. hcfðu ckki
verið sctt og þar mcð cngin verkföll orðið.
I>cgar bv. 1. þm. S.-M., scm þá var viðskmrh.,
hélt fruiliræðu sína hcr i d. fyrir þcssum E, þá
sagði hann, að allir hv. þm. liefðu keppzt við að
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lysa þ'í yfir. að grunnkaup þyrfti að breytast
scm minnst. I»að cru skrýtnar fullvrðingar. sem
menn gcta borið fram. Eg a. m. k. verð að biðja
þcnnan bv. þm. að hafa mig og minn flokk undanskilinn. Aldrei nokkurn tima hefur þm. úr
inínum flokki látið orð falla i þá átt, að hann
tcldi æskilegast, að grunnkaupsbreytingar væru
sem minustar. Við höfum þvert á móti lýst yfir
þvi. að það væri óhjákvæmilcgt, að grunnkaup
bækkaði vcrulcga hjá ýmsum atvinnustéttum
um nýárið. til þess að bæta inönnum upp það
Ijón. sem þeir urðu fvrir vegna kaupþvingunarl.
1 <>39.
Eg vil fullyrða, að engin 1.. sem sett hafa verið á íslandi fyrr eða siðar, hafi verið brotin
eins og þcssi. Hv. 1. þm. S.-M., scm þá var viðskinrh., sagði í fvrrncfndri frumræðu sinni, að
scr væri ckki kunnugt um, að 1. væru brotin.
.Ja, sá þvkir mér vita heldur lítið af þvi, sem er
að gerast í kringum bann. Hvernig er það, vissi
hann um úrskurð gerðardóms, þegar hann ákvað
kaup járnsmiðanna? Var honum kunnugt um
það, sem var eitt af fyrstu verkum gerðardóm?ins og cins augljósl lagabrot og nokkurt lagabrot getur verið? Er bonum kunnugt um það, að
kaup starfsmanna bæjarins hefur verið hækkað.
og veit hann, að grunnkaup starfsfólks við rikisspítalana hcfur hækkað o. s. frv.? Er honum
kunnugt um það. að nýlega hefur iðnfélag bé/
i bænum, félag bifvélavirkja, samið um 20
tnekkun á grunnkaupi? ()g gerðardómurinn batði
ekkert við það að athuga. Er þetta lagabrot?
I’að er fásinna að tala um, að hér sé um samræmingu að ræða. Heldur þvert á móti. Þessi úrskurður verður til þess, að misræmið milli kauogjalds stétlanna vcrður enn þá meira en áður,
ef við t. d. bcrum kjör bifvélavirkja saman við
það. sem bókbindarar og rafvirkjar bafa. Fvrr
má nú vera blindnin, ef hv. 1. þm. S.-M., sem þá
var viðskmrh., befur ekki vitað það, þegar þær
siofnanir, sem heyra undir ráðuneyti hans, eru
að brjóta 1. svo að segja daglega. Við þetta bætast svo grunnkaupsbækkanir, sem þessi hv. þm.
vcit ekki um af ákaflega skiljanlegum ástæðum.
Eg t. d. gæti skýrt þessum hv. þm.. og hcfði
getað það á meðan haun var ráðh., frá stórkostlcgum grunnkaupshækkunum verkamanna hér i
Reykjavík, jafnvel upp i 50Sc, sem hefur verið
samið um og sainningar gilda um. En mér dettur bara ekki i hug að segja honum frá þvi. af
þvi að þá verða þcssir samningar ógiltir. I,. em
brotin af þeirri eintoldu ástæðu, að framleiðslutækin mundu stöðvast, ef þau væru ekki brotin.
hað er ekki bægt að halda framleiðslunni gangandi nema með þvi að brjóta þau. I»að vita þessir hv. þm.. sem rembast eins og rjúpa við staur
að mæla þessu bót. Verst bafa ríkisfyrirtækin
orðið úti. af þvi að þau hafa verið að streitast
við að halda þessi I. En þau hafa gefizt upp og cru
nú byrjuð að brjóta þau eins og hinir. Af þessu
rná marka. hvílík hringavilleysa þessi löggjöf er.
I’eir hv. þm.. sem voru að rembast við að verja
þetta afkvæmi sitt. sögðu, að það væru fleiri I.
Iirotin en þessi. ()g eiginlega gerði það ekkerl
til, skildisl mér, það væri ekkert um það að fást.
Svona væri það með áfcngislöggjöfina og flciri
I. En má ég nú spyrja: Eru lög yfirleitt ckki
setl til þess að þau séu haldin? Og er ekki ætl-
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azt vil þess, þegar 1. eru sett. að einbver ráð séu
til þcss, að svo sé? Eg hélt, að framkvæmdarvaldið hefði ráð til þcss að sjá um, að þau vævu
almennt haldin og að hægt væri að koma fram
refsingum á hendur þeim, sem brjóta þau.
Standast þessi I. í framkvæmd? Nei. Við vitum.
að þau eru almennt brotin. Og meira að segja
framkvaundarvaldið gengur fram fyrir skjöldu
að brjóla þau. Er ba?gt að hugsa sér óframkvæmanlegt’i 1. en þessi? Ef slik I. eru framkvæmanleg. þá eru öll 1. það. I»á má setja I. um
hvaða vitlevsu setn er. I»að má setja 1., sem
banna mönnum að drekka vatn. En þá bara
kæmu formælendur þessara I. og segðu: I»að eru
ýmis 1. brolin. Hvað gerir það til, þó að þessi 1.
séu brotin svolitið lika? Til þess að koma í veg
fyrir. að 1. séu brotin, til þess að reyna að láta
þau ná tilgangi sínum, að lækka kaupið, þá hefur verið reynt að fækka í setuliðsvinnunni. En
það er gert til þess. eins og það er orðað, að
breyta hlutfallinu milli framboðs og cftirspuvníii' á vinnumarkaðinum. 1». e. a. s., þegar maður
orðar það svolitið öðruvisi, til þess að skapa
eins inikið atvinnuleysi og kostur er. Eramboð á
vinnukrafti þýðir auðvitað atvinnulevsi. I»a>
þýðir, að einhvern vantar atvinnu. Og þvi meira
sem framboðið er, þeim mun fleiri vantar atvinnu. þeím mun meira atvinnuleysi. .Tafnframt
á að koma á þegnskylduvinnu, með þvi að setja
upp opinbera skrifstofu, sem neitar að taka
menn nenia til ákveðinna starfa. I»að er óhætt að
fullyrða það, að þetta mun ekki takast. sem betur fer. Bandaríska setuliðið mun ekki vilja
ganga inn á að fækka svo mjög í setuliðsvinnunni. að það dugi til að koma þessu i fram
kvæmd. I’etta befur ríkisstj. raunar sjálf viðurkennt og er ákaflega brygg yfir. Bíkisslj. virð
ist alveg sama um landvarnirnar. Henni virðist
sama. þó að engar varnir séu fyrir, ef landið
verður fyrir árás, ef marka má yfirlýsingar
hennar og málgagna hennar. Eina hugsunin. sem
keinst að, eru hagsmunir húsbænda hennar.
Thorsaranna.
striðsgróðamannanna. l’etta
á
jafnt við fráfarandi stjórn og þá, setu nú situr.
I»ó að nú yrði fiekkað t. d. um þúsund manns
í seltiliðsvinnunni. er engin söimuu fyrir því, að
þessir menn færu í svcitavinnu, vegavinnu eða ti!
rikisfyrirtækja fyrir það kaup, sem ríkisstj. ákveður að skammta. Margir verkamenn mundu
heldur taka stimarfri en að láta nota sig í slíka
þvingunarvinnu fyrir' kaup, sem þeim vrði
skammtað. betta g;eti beinlinis orðið til þess að
spilla fyrir þvi, að nauðsynleg framleiðsla fengi
vinnukraft. Eina ráðið, sem lil er tii þess að
hæta úr at\innuþöiTinni, er að semja við verkalýðssamtökin og greiða samkeppnisfært kaup
við þau verk, sem nauðsynlegt er, að verði unnin. Og þcss vegna á að afnema gerðardóminn.
Og það mundi verða gert. ef nokkur snefill af
ábyrgðartilfinningu væri bjá þeim hv. þm., sem
greiða atkv. um þetta mál. Verði það ekki gert.
þá stefnir lil fullkominna vandræða. I»að mun
draga úr islenzkri framleiðslu, og það má búast við, að einmitt vegna þessara I. verði að loka
þjóðnauðsynleguin fyrirtækjum, a.m.k. ef nokkur tilraun verður gerð til að framkvæma þau.
()g þegar framleiðslan dregst saman, blýtur það
óhjákvæmilega að hafa i för ineð sér verð-
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ha'kkun. I»að ætlum við þó allir að vita. A þcnnan liátt hljóta gerðardómsl., cf þau vcrða framkvæmd, að verða til þcss að hækka vöruvcrð og
auka dýrtíðina.
Eins og kunnugt cr, þá er tnikill hluti íslcnzkra vcrkatnanna í vinnu hjá setuliðinu, og
vinna þcir fyrir crlcndum gjaldeyri. Mikill hluti
af grciddum vinnulaunum á íslandi cr nú í dollurum. Vinnuaflið cr þannig útflutningsvara á
sama hátt og fiskur og kjöt. Gcrðardómurina
hcfur mest áhrif á laun í þcssari vinnu. vcgna
þcss að setuliðin cni mcðal þcirra fáu, sem
rcyna nokkurn vcginn að halda þessi 1. Hcr cr
því mcð löggjöf vcrið að lækka vcrð á islcnzk’i
útflutningsvöru, vöru, sem við fáum crlcndan
gjaldcyri fyrir. I»að cr alvcg nákvæmlcga sama
cins og sctt væru 1. um að lækka verð á fiski og
kjöti, scm við scljum crJendis.
Hv. 1. þm. S.-M., scin var viðskmrh., þegar
hann JiéJt sina frumræðu í þessu máli, hélt því
l’rain. að kaup, sem vcrkamcnn fá í sctuliðsvinaunni. yrði til hcss að auka verðbólguna, og hann
lagði á |;etta mikla áhcrzlu. En má ég spyrja:
Hvað þá uin vcrðið fyrir fiskinn, scm við seljuui
til Bretlands? SkyJdi gróðinn, sem ncinur hundruðum þúsunda í hvcrjuni túr, cins og hjá togurum. ckki orka meira á peningaflóðið í Jandinu
og vcrðbólguna cn kaup nokkurra daglaunamanna? En Jiað cr citthvað annað cn reynt sé
að draga ur þessum gróða eða lækka verðið á
fiskinum. Onei. J>ar eru nú gerðar einbverjar
aðrar váðstafanir. í stað þcss að draga úr þcssum gróða eða gera ráðstafanir til þess að lækka
xcrðið á þcssari vöru, þá lcggur ríkisstj. í ærinn
kostnað til þcss að útvcga scm bczt vcrð fvrir
fisk. kjöt, gævur o. s. frv. á erlendum markaði.
Samkvæmt kenningu þcssara berra, þá miðar
þctta alJt að aukinni vcrðbólgu í Jandinu, og er
þcss vcgna þjóðskcmmdastarf að vcra að lcita
»ð þessum mövkuðum og veyna að fá sem hæst
verð fyrir þcssar vörur. Ef liugsanafcrli ríkisstj.,
núv. og fyrrv., er fylgt, þá er um að gera, að sem
minnst sé flutt út úr landinu og að vcrð útflutningsafurðanna sé sem allra lægst. Þó tekuv alvcg i
hnúkana, þcgar ríkisstj. er að fárast yfir þvi. að
ekki fáist fóll< á fiskiskipin, scm fiska til úlflutnings, vegna setuliðsvinnu. Smábátautvegurinn hcfur ckki gengið bctur á þcssari vcrtið
en svo, að blutur manna á sumum bátum i vcrstöðvunum Iicfur ekki verið nema nokkur hundruð krónur yfir alla vcrtíðina. En bátar, scin
tkki liafa verið á vciðum, hafa verið í flutningum fyrir setulíðin og haft gott upp úr sér. —
bað er verið að afla erlends gjaldeyris. En
ríkisstj. vill, að menn verði þvingaðir til að
framlciða fisk handa Brctum fyrir kaup, scm
diki cr hægt að lifa af. Það cr ekki vcrið að
horfa í, þó að þjóðarhcildinni sé bakað stórtjón og gjaldeyri landsmanna kastað á gkv. I»að
cina, sem sú rikisstj., scm fyrir þcssu hefur
staðið. hcfur haft áhuga á, cr, að kaupið sé nógu
lágt.
bcssi rök cru nógu skýr til þess, að hver maður hlýtur að sjá, að með þjónustu sinni við
striðsgróðamcnnina cr rikisstj. að stofna þjóðarhagsmunum í voða. I»að cr ckki hægt að reka
nauðsynlcgustu
f ramlciðslu
Jandsmanna,
cf
þcssu hcldur áfram. Það cr til aðcins cin lausn.

scm þjóðin gctur sætt sig við, og hún felst í
þáltiil., scm SósiaJistaflokkurinn hcfur lagt
1'ram þcss cfnis, að taka bcri upp samninga við
verkalýðssamtökin um hagnýtingu vinnuaflsins.
en það er ekki Iiægt nema fella gerðardómsl.
Erlendur I’orsteinsson: Herra forscti! I»að,
sem mér virðist cinna mcst cinkcnnandi fyrir
umr. um þctta mál, cr það, hvcrsu forsvarsmenn
málsins og upphafsmcnn þcss forðast mjog allar uniræður og rökræður um það. Hefur svo
vcrið frá þvi fvrsta, er það var lagt fyrir hæstv;
AIJ). Vegna óska Alþýðuflokksins um útvarpsumr.. voru þcir að vísu ncyddir til Jicss að svara
til saka, en annars forðast þcir scm mcst að
láta sjá sig, að ég nú ekki tali um að taka þátt
í umr. I Jiáttv. Nd. var það svo, að varla koin
fyrir, að nokkur hæstv. ráðh. lcti sjá sig í dcildinni, cr umr. fóru fram, cn hclzt var það þó sá
ráðh., hæstv. fjmrh., sem minnst Jicfur um
þctta mál að scgja og scnnilcga á minnsta sök
á sköpun Jicss. Hv. þm. Barð. var í hv. Nd. kjörinn ináisvari þcirra manna, sem vildu samþykkja þcnnan óskapnað. Er hann af mörgum
álitinn einna slyngasti málafylgjumaður Framsfl. Vörii hans í þessu máli varð þó mjög aum,
eins og lika efni stóðu til. Svaraði hann t. d.
ekki fyrivspurnum, sem til hans var beint, enda
niun liann Jiafa talið það skyldu hæstv. ríkisstj. að svara þeim og til saka yfirlcitt, þó að
liann hafi talið það scm sina sjálfsögðu scinustu skvldu við Framsfl. að taka þcssa málsvörn að sér til málamynda. Við 3. uinr. í háttv.
Nd., scinni liJuta umræðunnar, cr flcstir hv. þm.
þcirrar dcildar höfðu Jokið máli sínu, mætti
íaðir óskapnaðavins og hæstv. fyvrv. viðskmrJi. og cndurtók nokkrav af fyrvi rakalausum
staðhæfingum, scm og hann líka gcrði hér i
þcssari hátlv. dcild við 1. umr. málsins. Er
hann hafði þvtta gert. hljóp hann burtu úr
deildinni. Hann lét ckki svo Jítið að hlusta á
ræðu háttv. 2. landsk. þm., forscta AlþýðusamIxmds Islands, sem þckkir manna bczt kaup og
kjöv vevkamanna um land allt og flutti í þetta
skipti mikilsveiðan fróðlcik um kaup manna
á Jiinuin ýmsu stöðum á landinu. Þcssar upplýsingar sýndu, hvilíkur gcysimunur er á kaupi
abncnnra vcrkamanna, cftir þvi, hvar þcir búa
á landinu, og jafnframt, að J)civ Jægst launuðu
á afskekktustu stöðunum verða helzt fyrir barðinu á þessari löggjöf. Ég hygg, að það sé ekki
ofmælt, að hæstv. fyrvv. viðskmrh. hcfði verið
full J)örf á |>\ í að hlusta á þcssar upplýsingar
og kynnast þcssum málum, cf hann við það
het'ði öðlast cinhvcrn neista af skilningi á kjörum þ'eirra manna, sem hann vill hefta í ófrelsi
og áþjáu með þessum 1. og hanna að gera tilinun til þess að lnvta lifsafkomu sina.
Vcgna þcssarar trcgðu upphafsmanna þessara
1. til að ræða málið og vanmáttar forsvarsmanna
þcss til að vcrja það, urðu ckki miklar umr.
um inálið, er það var til 1. umr. í þcssari liáttv.
dcild. Ýinsir háttv. þm. höfðu að vísu kvatt
sér hljóðs, cn féllu siðan frá því að ræða frv.,
þar seni öll hæstv. fyrrv. rikisstj. og allir fovsvarsmcnn málsins, nema luvstv. forscti, scm af
skiljanlegum ástæðum þurfti að vcra í dcíldiuni,
beinlinis flúðu af fundi. Þcir þm., sem ætluðu
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að rieða málið, kusu því hcldur að híða til 2.
uinr. og' freista þess, ef einhverjir forsvarsmannanna hefðu öölazt nieiri kjark til þess að
verja mál sitt. Er umræður hófust nú í þessari
háttv. deild, voru að visu þó nokkrir forsvarsnienn nuettir. En er umræður hófust, kom þegar í ljós sama tregðan hjá þeiin til að lieyra
þetta. Jlv. 2. þni. S.-.M., seni er frsni. þcirra, sem
þessi 1. vilja, meiri hl. allshn., sneiddi að mestu
hjá þvi að ræða þessi 1. og gagnsemi þcirra.
réttlæti þeirra o. s. frv., heldur ræddi hann
aðallega húsaleigul. og óréttheti þeirra 1. og þau
höft, sein þau haf’a lagt á vissa stétt maiiiia,
að því er tiann sagði. Háttv. 2. landsk. hefur
þegar svarað þcssum firruin, og skal ég þvi ekki
fara nánar út i það. Mér virðist, eftir öllu að
diema, að hv. frsm. meiri hl. allslin. sé ákveðiiin i
þvi að svara engu og halda að engu uppi vörnuni
í þessu máli, og tel ég liann mann að meiri að
viðurkenna þannig í verkinu, að enguni vörnum verður við komið, þó að liann hins vegar
muni að sjálfsögðu leggja blessun sina á þetta
siðasta og versta afkvæmi f'yrrv. viðskmrh. og
það, enda þótt það tiafi nú þegar gerzt föðurhani, áður en fæðingunni cr að futlu lokið.
Hvernig stendur nú á því, að þeir menn, seni
að máli þessu standa og telja þetta gott mál rg
sig hafa sin megin öll rökin, allan þegnskapinn, alla áhyrgðartilfinninguna, alla þjóðhollustuna og allt réttlætið, skuli telja það eftir sér
að húðstrýkja okkur, sein erum andstæðir þessu
máli og ættum því engin rök að liafa gegn þvi,
engan þegnskap, enga áhyrgðartilfinningu og
þar að auki ranglæti? Hver er svo fávis að trúa
því, að þessir nienn vildu ekki gjarnan láía síðari tíma dæma það eftir skjalfestum ræðum
þeirra á liáttvirtu Alþingi, liversu snjallir þeir
hefðu verið i þessu ináli og tivílikri óhemju
þeir hefðu liaft yfir að ráða af rökum, þegnskap, þjóðliollustu, ábyrgðartilfinningu og' rétílæti í þessu máli? Hitt mun sönnu mer, að þeir
sjái það nú, þó að þeii' vilji ekki viðurkenna
það, að þetla mál ,iefur frá byrjun verið ábyrgðarlaust kákmái, að þvi leyti sein það er
ekki heiiilínis ranglætismál í garð launastéttanna og verkalýðsins í landinu og beinlinis til
þess ' ivtlað að liefta samningafrelsi þeirra og
lama viðnámsþrótt þeirra gegn þeiin öfluni í
þjóðfélaginu, sein alltaf, á öllum tíma, hæði í
gó'ðæri og harðæri, vilja velta öllum byrðuin á
bak þessara stétta. Þeir sjá það nú, að það, sem
þeir ætluðu sér' að ná með þessuin 1., hefur
mistekizt vegna andstöðu vcrkalýðsins og' þeirra
manna, sem frá þvi fyrsta hafa verið á verði
gegn hvers konar óréttindum og' rangsleitni í
hans garð. Þeir sjá það og viðurkeiina, að þaö
er ekki hægt að framfylgja þessum 1. eins og
ætti að vera og ætlazt var til. I>ess vegna hafa
þeir og þessi I. þeirra orðið að hreinasta viðundri. Ég get ekki liugsað mér, að nokkurt löggjafarþing i lýðfrjálsu landi gcti gert sér meiri
óvirðingu en að samþykkja og setja löggjöf, sem
það veit fyrirfram, að verður ekki haldin eða
framkvæmd, heldur þverhrotin af liverjuni
manni, sem vinnu þarf að kaupa eða selja i
þessu landi, en það munu velflestir landsmenn.
Faðir óskapnaðarins, fyrrv. viðskmrh., hefur
jiú orðið að þola þær raunir, að þetta afkvæmi

lians, sem hann liefur tcKið einna mestu ásifóstri við af öllu því, sem hann hefur getið i
sinni ráðherratið, hefur nú magnazt svo, að það
liefur or'ðið föðurbani, áður en fæðingunni va>
að fullu Iokið. Eru jafnframt, sem betur fe..
allar líkur til þess, að það muni einnig höggva
stórt skarð i þau pólitísku sérréttindi, sem þessi
fyrrv. ráðh. og flokkur hans hafa liaft um nokkur undanfarin ár. Höggið, sem átti að greiða
verkalýðnum og átti að ríða samtökum hans að
fullu, hefur orðíð vindhögg, en þó til fails þeim,
sem það greiddi. Sannast hér sem oft fyrr, að
skaninia stund verður hönd liögg'i feg'in.
Kranisl'l., og þá sérstaklega fyrrv. viðskmrh,
á upptökin að þvi, að þessi 1. voru setl. Að vísu
liafa ýmsir af forráðamönnum Sjálfstfl. frá
upphafi verið fylgjandi slíkri löggjöf, en vegna
óvinsælda slíkrar löggjafar hliðrað sér hjá að
kannast við það. Krainsfl.menn liafa haldið því
fram, að þeir, með setningu þessara 1., væru að
berjast gegn dýrtíðinni í landinu og verðbólgunni. I>etta er alrangt. Kramsfl. hefur aldrei
viljað berjast gegn dýrtíðinni, aldrei gegn stríðsgróðanum, aldrei gegn verðhólgunni, heldur aðeins gegn þvi, að lauii verkamanna og launastéttanna, sérstaklega hinna lægst launuðu,
hækkuðu. Sú barátta, sem þessi flokkur undir
forystu fyrrv. viðskmrh. hefur háð, hefur því
verið barátta gegn bættri afkomu þeirra þjóðfélagsþegna, sem verst voru staddir, sem minnst
máttu sin og litla eða enga aðstöðu höfðu til
þess að bæta afkomu sina uokkuð verulega í
þvi peningalega góðæri, seni verið befur undanfarið og er enn í þessu landi. Skal ég nú færa
nokkru fyllri rök fyrir þessu.
Siðari hluta ársins 1940 varð það þegar ljóst,
að af sölu ísfiskjar í Englandi varð meiri gróði
ui nokkurn hafði órað fyrir. Fór þetta cinnig
svo í byrjun ársins 1941. I>á þegar hlaut öllum
að vera Ijóst, að ef upp ætti að taka haráttu
gegn dýrtíðinni og verðhólguiini, yrði að finna
ráð til þess, að meginliluti þessa gróða lenti
ekki hjá einstaklingunum, sem flestir, ef ekki
allir, öðluðust hann lyrir tilviljun, en ekki
vegna þess, að þeir af fyrirhyg'gju eða með atorku hefðu lil lians unnið, hcldui' i samciginleguin sjóði landsmanna og til nýtingar fyrir
þjóðartieildina. Var um þetta rætt sérstaklcga
í hlaði Alþýðuflokksins og þá bent sérstaklega
á þá leið að taka 10 -15% útflutningsgjald af
þessari vöru, og skyldi því gjaldi varið til þess
að verðhæta aðrar vörur, seip seldust lægra
verði, og einnig til þess að halda dýrtíðinni í
skefjum að öðru leyti. Þessum tiltögum var að
engu sinnt af þáv. ríkisstj. Að vísu hefur fyrrv.
viðskmrli. upplýst það i þessari háttv. deild,
að hann hafi á þessum tíma lagt til innan ríkisstj., að þetta gjald væri tckið, en það hafi verið
stöðvað af ráðh. Sjálfstfl. Það er a. m. k. víst,
að engin sérstök áherzla var á það lögð, hvorki
af þessum hæstv. ráðh. né flokki hans, og ekkert lagt við, til þess að þetta mætti fram ganga.
l’in áramótin 1940—1941 féllu úr gildi ákvæði
gengisl. frá 1939 um kaupbindingu verkalauna.
Nokkur verkalýðsfélög viðs vegar um landið
hófu þegar samninga, og tókst nokkrum þeirra
að fá litils háttar grunnkaupshækkun, en langflest sömdu aðeins um fullar dýrtiðaruppbætur
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sainkv. vísitölu. Þegar séð varð, að nokkur félög
fengu grunnkaupshækkun, var það, að fyrrv.
viðskmrh. hóf upp sitt hannakvein um það, að
l'rá kauphækkun verkamanna stafaði öll hækkun dýrtíðarinnar. og ef hægt væri að slöðva
slíka hækkun, væri fundið cinhvers konar allsherjarmeðal gegn allri hækkun hinnar geigvænlegu dýrtíðar. Siðan hefur þetta verið hans
fagnaðarhoðskapur til þeirra, sem þjást vegn.i
sívaxandi dýrtiðar, og sú eina huggun, sem láglaunamennirnir hafa fengið lijá þessum stjórninálaleiðtoga, að þcir skyldu minnka launin sin.
þá mundi dýrtíðin lækka. Ja, þvílíkur dýrðarog gleðilioðskapur. Enginn veit til þess, að frá
ársbyrjun 1941 og' þar til í júni hafi nokkru
sinni örlað á tillögu frá þessum háttv. þm. eða
lians flokki uin útflutningsgjald á stríðsgróðavörur eða öðru slíku. En á þessu tímabili skeði
annað. Þessi hæstv. fyrrv. viðskmrh. og fiokkur
hans samdi við stórútgerðarmennina og stríðsgróðamennina í Sjálfstfl. um sérstök hlunnindi
í skattgreiðslu, þar sein þeir fengu að draga frá
tekjum ársins 1940 tan undanfarinna 10 ára, en
auk þess stórkoslleg hlunnindi um tillög til
varasjóða. Vildi Framsfl. i engu sinna tillögum
Alþfl. um sérstakt fyrirkomulag nýbyggingarsjóðs eða hærri skattstiga á geysiháar tekjur,
þó að fyrir sérstakt harðfylgi Alþfl. fengist að
nokkru hinding á hluta þessa fjár í nýbyggingarsjóði, og skattstigi lækkaður stórlega á tágtekjum og miðlungstekjum, með iimreikningi i
hlutfalli við vísitölu.
Strax eftir að háttv. Alþingi hafði samþ. s.l.
vor að fresta kosningum, leggur fvrrv. viðskmrh.
i nafni flokks síns frain tillögur í ríkisstj., sem
hann kallaði ráðstafanir gegn dýrtíðinni. ileginatrjði þeirra tillagna, og það, sem hann lagði
aðaláherz.lu á, var 10% launaskattur á alla launþega í landinu, en þessi skattur átti ekki að
greiðast af þeim, sem höt'ðu tekjur sínar at'
öðru, t. d. iðnaði, verzlun o. s. frv., og var beinlinis tekið fram, að þeir, sem, væru framleiðindur og' útl'lytjendur, skyldu undir engum
kringumstæðum greiða þennan skatt. Skvldi
skattur þessi vera eins og fyrr segir 10% af
þegnum launum, t. d. maður, sem liafði 400
kr. á mánuði, skyldi greiða 40 kr. í ríkissjóð,
tSOO kr. 60 o. s. frv., og auk þess alla venjulega
skatta. Hins vegar skyldi útflytjandinn, sem
hafði af útflutningi sinum og framleiðslu t. d.
200 þús. kr. tekjur, engan slikan aukaskatt
greiða. Taldi Framsfl., að Sjálfstfl. væri þessum till. fylgjandi, a. m. k. ráðh. lians i rikisstj., og lét á sér skilja, að ef slikar tillögur ekki
yrðu samþykktar, mundi það varða stjórnarslitum af hálfu Framsfl. Alþfl. beitti sér frá
upphafi af alefli gegn þessum tilraunuin Framsfl. að skattleggja eingöngu launamennina í
landinu og benti á, að með þessu væri algerlega
rofinn sá grundvöllur um samstarf flokka i
rikisstj., sem lagður var 1939 og að nokkru leyti
tndurnýja'öur mcð kosningafrestuninni, þar sem
tilætlunin hefði verið sú, að allar ráðstafanir,
sem gera þyrfti i þcssum efnuin, væru þannig
framkvæmdar, að þær kæmu sem jafnast niður
á öllum þegnum þjóðfélagsins, en að sérstaklega hefði þó vcrið ætlazt til, að ríkissjóður
fengi sem ríflegastan skerf af stríðsgróðanum,

sem síðan yrði ráðstafað til hagsbóta t'yrir
þjóðarheildina. Þegar þessar tillögur voru lagðar fyrir háttv. Alþingi, voru þær að nokkru
hreyttar frá því, sem fvrr getur, auk þess sem
upp voru tekin nokkur önnur atriði, svo sem
heimild til þess að halda niðri farmgjöldum,
útflutningsgjald á sjávarafurðir, tollalækkanir
o. s. frv. I meðförum hæstv. Alþingis var þessu
ináli mjög breytt, og varð síðar samþykki um
afgreiðslu heimildarl., þar sem 10% launaskatti
hæstv. fyrrv. viðskmrh. og Framsfl. var breytt
í 10% innheimtu af tekju- og eignarskatti álögðum 1941. Helztu atriðin i þessum heimildarI. voru:
1 i að hafa íhlutun mn farmgjöld af vöruin,
sein fluttar voru til landsins, 2) a'ð fella niður
tolla af ýmsum kornvöruin, 3) að lækka um
hclming tolla af sykri og kaffi, 4) að hækka
um helming tolla af ýmsum munnðarvörum, 5)
að verja allt að 5 millj. úr ríkissjóði til þess
að koina í veg fyrir verðhækkun á ýmsmn
uauðsynjavörum, innlendum og erlendum, til
neytenda, 6) að leggja á ýmsar útflutningsvörur, sem seldust sérstaklega liáu verði á erlcnduni markaði, allt að 10% sérstakt útflutningsgjald og 7) að innheimta 10% viðauka af
tekju- og' eignarskatti álögðum 1941. Með þessum 1. voru fengnar ýmsar heiinildir fyrir hæstv.
rikisstj. til ráðstafana, sein, ef þær voru gerðar
al' alvöru og einlægni, gátu komið að miklu
liði i haráttunni við sivaxandi dýrtið. En fyrrv.
hæstv. rikisstj. lét algerlega undir höfuð leggjast að framkvæma nokkuð af þessum 1., nema
a'ð innheimta fyrrgreindan tekjuskattsauka. Mun
sá tekjuauki, sem ríkissjóður þannig fékk, liafa
numið 900 þús. krónum. Fyrrv. ráðh. Framsfl.
hafa upplýst, að það hafi eingöngu verið að
kenna ráðh. Sjálfstfl., að ekkert af heimildum
þessara I. var nolað. Ekki verður þó séð á neinu,
sem l'ram hefur koinið, að nokkur sérstakur vilji
hafi verið fyrir hendi af hálfu Framsfl. til þess
að framkvæma þessi 1., eða að nein viðurlög at'
hans hálfu hafi verið sett fyrir framkvæmd
þeirra, enda er það vitað, að a. m. k. fyrrv. viðskinrh. missti algerlega allan áhuga fyrir framkvæmd þeirra, cftir að vitað var, að ekki fékkst
samþykki fyrir þeiin álögum, sem liann vildi
leggja á alþýðu þessa lands með launaskattsúkvæðinu. Hæstv. forsrli. var í lófa lagið að
kveðja saman háttv. Alþingi þegar i júlí eða
ágúst, þegar sýnt var, að ráðh. Sjálfstfl. vildu
ekki framkvæma þessi heimildarl., og fá úr þvi
skorið, hvort Alþingi hefði verið alvara, er það
setti þessi 1., eða livort háttv. alþm. yfirleitt
hefðu sett þau lil málainynda eða upp á grín.
Þetta lét hann undir höfuð leggjast. Það var
ekki fyrr en i októbermánuði, að Alþingi var
kvatt til fundar, þó ekki til þessa, heldur til
þess að ræða nýjar álögur á launastéttirnar í
þessu landi, sem, eins og fyrr, voru bornar
fram af þessum sama fulltrúa Framsfl., fyrrv.
viðskmrh. Allur almenningur i landinu var þá
fyrir löngu orðinn forviða á þvi ábyrgðarleysi
liæstv. rikisstj. að nota að engu þær heimildir,
sein hún hafði fengið með fyrrgreindum 1., enda
þótt dýrtíð færi ört vaxandi og gróði stórútgerðarmanna og annarra slikra færi hraðvaxandi.
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Dað Alþingi, sem kvatt var til fundar í okt.
s.l. af fyrrv. hæstv. forsrh., var ekki kvatt samíin til þcss að herða að cftirliti nieð farmgjöhium, eða iáta framkvæma bau ákvæði heimildarL. það var ekki kvatt sainan til þess að lækka
toíía á nauðsyn javörum, það var ekki kvatt sanian til þess að ákveða innheimtu á litflutningsgjaldi á isfisk, sein seldur var á enskum markaði af togurum og Öðrum slíkuin flutningaskipuni. eða til þess að leggja aukin gjöld á stórútgerðarmennina og aðra slíka stríðsgróðamenn.
Nei. hæstv. Alþingi var í þetta skipti kvatt saman til þess að hlusta á og samþykkja tillögur
fvrrv. viðskmrh. um það, að kaup allra launþega í landinu mætli ekki hækka frá því, scin
það var i októher 1941. til -jafnlengdar næsta
árs, ekki einu sinní samkvivmt dýrtíðarvísitölu,
bversu mikið, sem hún kvnni að ha'kka. Landhúnaðarafurðir skvldu ekki heldur hækka, en
þó var ekki algerlega íekið fyrir slíka hækkun
á sama hátt. Af fvrri reynslu í þeim efnum
þýddi það hækkun, þegar fulltrúuni Framsfl.
þóknaðist svo. Engin ákvæði voru um hann á
kauphækkun framleiðenda, t. d. að þeir mættu
einungis hafa ákvcöinn hluta til sinna nota.
Sííkt var algerlega ótakmarkað. Með þessu var
öliuin hyrðum dýrtiðarinnar velt yfir á launastéttirnar, þar sem enginn launþegi í landinu
mátti fá hærri laun, enda þótt dýrtíðin yxi, cn
hækkandi vísitala og tilsvarandi launauppbót
hefur þó verið eina öryggið. sem launastéttirnar
hafa, bæði vegna þess. að valdhafarnir reyna
»ð halda niðri dýrtíðinni til þess að koma í veg
fyrir auknar launagreiðslur og eins fyrir hitt,
að ef það ekki tekst, fá launþegarnir þó nokkra
Jiækkun. þótt ófullkomin sé. Þröngsýni fyrrv.
viðskmrh. nær hér hámarki sínu. hessi fyrrv.
hæstv. ráðh. og flokkur hans hafa aldrei sé'ð
neitt annað til bjargar en lækkun verkakaups
og talið auknar tekjur lolksins einu eða aðalorsök vaxandi dýrtiðar. I>eim hafa ekki vaxið
í auguni hinar gífurlegu tekjur ýmissa nýbakaðra miHjónarnæringa i þessu landi, cnda má
vera, að heili þeirra hafi staðnað við visst hámark tekna og þeim því ekki verið ljóst, að til
væru neinar tekjur í þessu landi, sem væru
hærri en t. d. ráðherralaun. Hitt hefur þessum
inönnum þá vaxið mest í augum, að verkafólkið,
sem árum sainan hefur varla haft til hnífs og
skeiðar, skvldi nú á þessuni tínium verða fært
um. með slitlausri vinnu myrkranna á mil-li,
jafnt helga daga sem rúmhelga, að fá þær tekjur. að það gæti öðlazt sóniasamlega afkomu,
fengið tekjur til þess a'ð hæta úr klæðaskorti
undanfarinna ára og kaupa allra nauðsynlegustu húsgögn. T>að var sérstakur þyrnir í augum framsóknarmanna, að þessir þegnar þjóðfélagsins skyldu fá tækifæri til smavægilegustu
lifsþæginda handa fjölskyldum sínuni. Laun
þessara inanna þurfti að skerða. I>að var mál
málanna. Ráðli. Framsfl. lýstu því vfir, að fylgi
ráðh. Sjálfstfl. væri fyrir þessum tillögum og
þeir sjálfir mundu fara úr ríkisstj., ef þær yrðu
ekki samþvkktar. Með þvi átti að hræða þm. til
fylgis. Svo takmarkalaust álit höfðu þessir menn
á sjálíuni sér, að þeir álitu enga aðra færa að
sQórna þessu landi og töldu sjálfum sér trú
um, að meiri hluti hv. þm. væri söinu skoð-
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unar. I>eir fengu þá að reyna annað og hafa
nú fengið fulla vissu fyrir, að meiri hluti núv.
háttv. alþm. telur enga sérstaka vá fyrir dyrum,
þó að þeir um sinn fái hvild frá stjórnarstörfum. Alþfl. beitti sér þegar gegn setningu slíkra
I. Honum tókst að vinna fylgi ahuenriings í
þeirri baráttu, og kom svo að lokum, að Sjálfstfl. þorði ekki annað en að vera á móti setningu slíkra I., enda þótt margir forráðamenn
hans hafi þar gengið nauðugir til leiks. Eg þarf
ekki að rekja þessa sögu, hún er öllum kunn.
Tillögur Framsfl. voru felldar og ráðh. hans
létu verða af þvi að scgja af sér. hcssir sömu
ráðh. fóru síðan i stjórn að nýju, sennilega
til þess, að kosningar færu þá ekki fram, en
lýstu þvi þá yfir, að þeir væru ábyrgðarlausir
um framkva'indir i dýrtíðarinalunuin, enda ]>ótt
yfirlýsingar hefðu verið gefnar af öllum stjórnarflokkunum á Alþingi um það, að heimildarl.
frá vorinu 1941 skvldu framkva'md. I>að kom
íljótlcga i Ijós, að þessir hæstv. ráðh. Framsfl.
voru ábyrgðarlausir cða jafnvel meira í þcssum
málum. I stað þess að framkva'nia heimildarl.
og halda niðri verðlagi á nevzluvörum, þá fvrirskipuðu þeir beinlínis hækkun á öllum landbúnaðarvöruni frá 10—-20% frá þeim tíma, er þeir
koinu í ríkisstj. að nýju og til áramóta. Hins
vegar hólaði ekki á neinuni framkvæmdum á
heimildarl. Afleiðingin varð, eins og efni stóðu
lil, sihækkandi dýrtið og vísitala. Me'ö þessu
var heinlínis verið að ögra verkaiýðnum i landinu. Með hækkandi visitölu hivkkaði gróði stórútgerðarinnar og annarra slíkra, en laun verkalýðsins stóðu í stað. Má vera, að ráðh. Framsfl.
liafi gert þetta vitandi vits, til þess beinlínis
að kalla fram kröfur um grunnkaupshækkanir.
Launastéttirnar i landinu gátu alls ckki setið
hjá og horft á aðrar stéttir þjóðfélagsins auka
tekjur sinar stórlega, en þeir einir sætu hjá.
Ef svo héldi áfram, hlaut nauðsynlegt jafnvægi
stórlega að raskast á milli einstaklinganna,
þeirra, sem framleiddu, og hinna, sem vfir framíeiðslunni ráða. Með þessum ráðstöfunum var
því af hálfu ríkisvaldsins heinlinis kallað eftir
kröfum um grunnkaupshækkun. I>essum aðgerðum einum er það því að kenna, að fram
komu kröfur um grunnkaupshækkun, sem þó
voru ekki eins alniennar og stórtækar og efni
stóðu vissulega til.
Eg het' nú að nokkru lýst afstöðu Framsfl.
til aðdraganda þessa máls og þá sérstaklega afstöðu aðalhvatamanns þessara I.. fyrrv. viðskmrh. Þessi sami hæstv. fyrrv. ráðh. hefur liaft
með höndum framkvæmdir á verðlagseftirliti,
sem er nátengt þessum málum. Framkvæmdir
á þeini málum hafa verið svo, að þær hafa verið
langt fyrir neðan það að vera kák. I>ær hafa í
sunium tilfellum beinlínis orðið til þess að auka
dýrtíðina í landinu. Háttv. frsm. meiri hl. allshn. kom nokkuð inn á þessi mál og virtist vera
ámegður ineð framkvæmdir flokks síns i þeini.
Heldur virkilega háttv. 2. þm. S.-M., að vel
liafi verið séð fyrir þessum málum? Dettur
þessuni reynda nianni i hug, að fólkið hafi
streymt inn í verzlunarstörf og heildsölur, ef
álagningu hefði verið stillt í hóf? Nú á tiltölulega stuttum tima hefur hér i Reykjavík verið
veitt á þriðja hundrað slíkra leyfa. Bendir þetta
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ótvírætt í þá átt, að vegna slælegs eftirlits um
verðlag, sem síðan hefur orðið til þess að auka
dýrtíðina, hafi mönnum fundizt allvænlegt að
stunda þessa atvinnu. Þetta verður skiljanlegra,
þegar þess er gætt, að hæstv. fyrrv. viðskmrli.
miðaði allt sitt verðlagseftirlit við að ákveða
heimild til þess að leggja á vöruna prósentvís,
en ekki hámarksverð. Þó að álagning nokkurra
vara hafi verið lækkuð um t. d. 10—15%, hefur
verðlagið og sá hluti, sem kom í hlut kaupmannsins, stórhækkað, þar sem verð vörunnar,
flutningsgjald, vátrygging, tollar og annar
kostnaður hefur stórhækkað, en álagning alltaf
miðuð við kostnaðarverð vörunnar kominnar á
sölustað. Þó að kostnaður við dreifingu vörunnar hafi aukizt nokkuð, hefur hann ekki aukizt að sama skapi, og því hlutur seljandans
orðið þeim mun ríflegri. Ef hámarksverð hefði
verið hóflega ákveðið, eins og nú tíðkast um
sumar vörur, hefði mátt stórlega Jiamla á móti
dýrtíðinni. Hitt er svo aftur á móti mikið vafamál, hvort verzlunarstéttinni í heild er gerður
nokkur greiði með því, að alls konar spákaupmenn og slikur lýður flykkist að verzlun á þessum tímum. Slíkir menn rýra álit stéttarinnar í
lieild. Eftir stríð er síðan fyrirsjáanlegt hrun
og alls ekki víst, að þeir verði fyrir því, sem
helzt ættu það skilið vegna framkomu sinnar
nú á þessum tímum. Þessi aðferð hæstv. fyrrv.
ráðh. hefur valdið undrun mikilli, og hafa jafnvel myndazt gamansögui- um það, að fyrrverandi andstæðingar hans hafi allt i einu fengið
svo mikinn gróða af þessum sökum, að þeim
hafi komið til liugar, hvort ekki væri nú réttara fyrir þá að styðja þennan óvita, sem þeir
hafa kallað svo, í verzlunarmálum, áfram til
valda í von um meiri gróða og hærri álagningu.
Það er líka vitað, að ýmsir kaupmenn og kaupfélög úti um land notuðu sér ekki hámarksálagningu, t. d. á byggingarefni. Sú álagning var
ofan við það, sem almennt tíðkaðist fyrir stríð,
enda sá hæstv. ráðh. að sér og stórlækkaði hana
s.l. haust. Það má vel vera, að þessi fyrrv.
hæstv. viðskmrh. hafi í æsku öðlazt nokkurn
skilning á kjörum alþýðunnar í þessu landi,
og sú þekking og skílningur, sem hann öðlaðist
þá, hafi fram eftir bernskuárunum enzt honum
til frjálslyndis og róttækni í þjóðmálum, ásamt
nokkrum vilja til þess að beita sér ekki gegn
umbótum þeim til handa, sem verst eru staddir
og við bágust kjör eiga að búa í þessu þjóðfélagi. Hitt er víst, að nú seinustu árin, síðan
hann komst af bernskuskeiði, liefur hann lent
hiegra megin í fylkingararmi þeirra, sem helzt
vilja ganga á rétt smælingjanna, takmarka kaup
þcirra og frjálsræði til þess að ráða málum
sínum. Það hefur fennt yfir frjálslyndi og
skilning og myndazt harðfenni íhaldssemi og
þröngsýni, sem örðugt getur orðið að þíða, ef
hæstv. fyrrv. ráðh. öðlast ekki aftur eitthvað
af því frjálslyndi og víðsýni, sem hann virðist
hafa glatað í undanfarinni samvinnu við stokkfreðna afturhalds- og stríðsgróðamenn.
Ég hef nú að nokkru lýst hlutverki fvrrv.
hæstv. viðskmrh., sein er aðalupphafsmaður
þessarra ólaga, en flokkur hans á þar mikinn
þátt í og þá sérstaklega hæstv. fyrrv. forsrh.
Þessi hæstv. ráðh. hafði lýst því yfir, að hann
Alþt. 1912. 11. (59. löggjafarþing).

mundi beiðast lausnar fyrír ráðuneyti sitt
haustið 1941, ef hæstv. Alþingi féllist ekki á
að banna alla kauphækkun launamanna í laridinu. Hann gerði það og settist siðan í stjórn
aftur, með þeim tilgangi, að því er bezt verður
séð, að hækka, en ekki lækka, dýrtíðina i lantíinu. Þegar því urn s.l. árarnót séð varð, að ekkert gerðist í þessum málum, og nokkur hluti
launamanna, en þó aðeins örlitill, og beinlínis
vegna aðgerða ríkisstj., vildi fá að nokkru bættar þær fórnir, sem hún færði 1939, notaði þcssi
hæstv. ráðh. tækifærið til þess, með sviksemi
Sjálfstfl., að koma þessum hugðarefnum Framsfl. í framkvæmd. Það getur varla hjá því farið,
að flestum lýðræðiselskandi mönnum í þessu
landi hafi brugðið, er þeir hlustuðu á áramótaboðskap þessa hæstv. ráðh. til þjóðar sinnar.
Hæstv. ráðh. lýsti því yfir, að griðum væri slitið milli atvinnurekenda og launastéttanna i
landinu, og tilkynnti atvinnurekendum, að þeir
þyrftu ekki að semja við verkalýðsfélögin um
aukið kaup, því að hann mundi, í krafti valdastöðu sinnar sem forsrh., sjá svo um, að þeir
þyrftu engar launabætur að greiða. Það hefðu
vitanlega verið einkennilegir atvinnurekendur,
sem ekki hefðu tekið sliku tilboði fegins hendi.
Þeir vöruðu sig ekki á þvi, að hæstv. ráðh. hafði
vilja en ekki vald til þess að gera slika liluti.
Þið skuluð vita það, góðir atvinnurekendur,
sagði liæstv. ráðh., að þið þurfið ekki að hafa
neinar áhyggjur út af samningum við verkalýðsfélögin. Ég mun létta slíkri samningagerð
at' ykkur, og þið skuluð ekki vera hræddir um, að
þið þurfið að borga meira í framtíðinni en þið
gerið nú. — Arthur Greenwood, foringi verkamanua í Englandi, hefur látið svo um mælt, að
alls staðar þar, sem fasisminn sé að ryðja sér
braut, þá ráðist hann fvrst að verkalýðnum og
samtökum hans. Sjálfsagt hefur það hvarflað
að mörgum, sem heyrðu þennan nýársboðskap
ráðh., að hér væri maður á ferðinni, sem gjarnan vildi fá að ráða og fyrirskipa, verða einræðisherra, en viljinn er ekki nægur. Það þarf
ineira til. Hæstv. ráðh. skjátlaðist, eins og
reyndar oft áður, vegna þess að hann þekkir
ekki
lunderni
íslenzkrar
albýðu.
Honum
gleymdist, að íslenzk alþýða er afkomandi
þeirra landnámsmanna, sem í fornöld flúðu land
sitt og eignir, flúðu undan áþján og kúgun,
afturhaldi og einræði þeirra tíma, og komu
hingað og settust hér að við erfið skilyrði tit
þess að halda fullu frjálsræði og athafnafrelsi.
Frelsisþrá og réttlætiskennd islenzkrar alþýðu
er sterk. Hún hefur á umliðnum öldum þurft að
þola margs konar hörmungar, hungur og eldgos,
áþján erlends valds, er hún hafði glatað sjálfstæði sínu, en þrátt fyrir allt haldið þessum eiginleikum sínum óskertum og aldrei látið kúgast.
Til þessa hefur ekkert afl megnað það. Enginn
maður hefur til þcssa getað brenglað réttlætiskennd íslenzkrar alþýðu eða bugað frelsisþrá
bennar, enginn getað komið á þrælahaldi hér á
landi, sama livort hann hefur heitið Hjörleifur
Hróðmarsson, Henrik Bjelke eða Hermann Jónasson. Allar slíkar tilraunir hafa strandað á meðvitund fólksins um samtakamátt sinn og trúnni
á rétt sinn til frjálsræðis. Fyrir þessa afstöðu
sína til verkafólksins og launastéttanna í land21
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inu hefur nú Framsfl. orðið að hrökklast úr ríkisstj. og er nú búinn sá sess framvegis í stjórnmálum, sem honum hæfir.
Menn kynnu nú að ætla, að Sjálfstfl. hefði
lireinan skjöld í þessu máli. En það er langt frá
að svo sé. Þó að margir hinna óbreyttu flokksmanna kunni að vera á móti þessari löggjöf, þá
hafa fjölmargir forustumenn flokksins alltaf
verið henni fylgjandi, og einskær kjósendahræðsla liefur orsakað það, að þeir hafa ekki
verið jafnhatrammir eins og Framsfl. Þá er það
líka, að Framsfl. er heilsteyptari flokkur en
Sjálfstfl. og þar að auki þjálfaður í foringjadýrkun, og hefur vanizt því um áratugi að
standa saman um allar vitleysurnar, sein forystumenn hans hafa gert. Þess vegna hefur það
oft verið tiltölulega auðvelt fyrir ráðh. þess
flokks að gefa út hrhl. um ýmiss konar inál, sem
óbreyttir þm. hafa verið andstæðir. Þingmannahjörðin hefur á sínum tima lagt lilessun sína á
verknaðinn, ef ekki af öðru, þá af einskærri
hlífð við flokksforustuna. Sjálfstfl. hins vegar cr
samsettur af ýmsum mönnum með gerólík sjónarinið. Þeir, sem mestu ráða, eru annars vegar
slórútgerðarmennirnir og atvinnurekendurnir i
landinu. Þessir menn græða nú stórfé og hafa
nú, eins og ávallt, hag af því, að allt kaupgjald í
landinu sé sem allra lægst. Ilins vegar eru kaupmennirnir og heildsalarnir. Þeir liat’a sérstakan
hag af því, að ahnenningur hafi sieinilegl kaup,
svo að þeir geti selt vörur sinar og svo auðvitað,
að verzlun þeirra sé sem minnstum takmörkunuin háð um verðlag og annað slíkt. Þessi hluti
Sjálfstfl. hefur þvi oftsinnis, a. m. k. í orði, viðurkennt kröfur launamanna um bætt kjör. Auk
þessara aðila er svo nokkur hópur verkamanna
og launamanna, sem lýðskrumurum flokksins
hefur á seinustu árum tekizt að vinna til þess að
kjósa frambjóðendur flokksins í bæjarstjórnir
og til Alþingis. Þessi hópur manna er að visu algerlega áhrifalaus um stefnu flokksins i landsmálum og á alls ekki lieima innan vébanda hans.
Forustumeiin flokksins liafa þó ekki þorað annað en taka iiokkurt tillit til skoðana þessara
nianna, því að annars hefðu blekkingarnar orðið
of auðsæjar og flokkurinn hlotið að tapa þcssu
fylgi. Rcynslan í þessum málum sýnir þó, að
forustumenn flokksins hafa alltaf verið tilbúnir
að taka þá stcfnuna, sem verst gegndi fyrir
launastéttirnar. Vorið 1941 voru báðir ráðherrar
flokksins reiðubúnir að ganga inn á launaskatt
fyrrv. hæstv. viðskmrh. Haustið 1941 voru þessir sömu hæstv. ráðh. reiðuhúnir að ganga inn á
kaupfestingu sama manns, og loks nú um síðustu áramót hafa þeir samþykkt þau hrbh, sem
hér liggja fyrir til staðfestingar, og verða nú að
standa við gerðir sínar. Það, að þeir guggnuðu í
hin skiptin, var hæði vegna þess, að ýmsir hv.
alþm. flokksins og nokkrir ráðamenn utan
þings vildu ekki samþykkja þetta ráðahrugg
hæstv. ríkisstj. Einmitt þess vcgna völdu þessir
hæstv. ráðh. þá leiðina að gefa út brhl. um þessi
tfni og það nokkrum vikum eftir að hæstv. Alþingi hafði fellt lög sama efnis, i von um, að
nokkrir liv. þm. mundu gerast svo litils virði að
ganga frá fyrri skoðunum um þetta mál og hlita
vilja forustumannanna, enda sýnir það sig, að
svo muni verða. Af sömu ástæðum var það, sem

liæstv. ráðli. Sjálfstfl. leyfðu sér að koma i veg
fyrir framkvæmd heimildarl. frá 1941 og þá sérstaklega gegn útflutningsgjaldi á ísfisk, sem
heinlínis snerti hagsmuni einkafyrirtækis núv.
hæstv. forsrh. Það er vitað, að forustumenn
flokksins, sem stóðu að þessari löggjöf, gerðu
það i trássi við ýmsa þm. flokksins og áreiðanlega í fullri óþökk margra flokksmanna. I Vestmannaeyjum t. d., þar sem Sjálfstfl. hefur til
þessa .haft öruggt fvlgi, háru hæjarfulltrúar
Sjálfstfh frani tillögu á almennum fuiidi þess
efnis að vita þessar ráðstafanir. Vegna ofríkis
liæstv. fyrrv. viðskmrh., sem staddur var á þeim
fundi, fékkst þessi tillaga ekki horin undir atkvæði.
Alþfl. hafði vorið 1941 lieitt sér eindrcgið
gegn launaskatti fyrrv. hæstv. viðskmrli. og tekizt að stöðva haim. Hann liafði beitt sér gegn
kaupbindingu launastéttanna haustið 1941 og
tekizt að koma í veg fyrir hana. Það var vitað,
að hann muudi eins beita sér gegn setningu
svipaðra 1. um seinustu áramót og setning slíkrar löggjafar mundi verða þess valdandi, að ráðherra haiis i ríkisstj. legði niður störf. Með þrí
að setja slík I. með brbl. var auk þess algerlega
rofið það samkomulag, sem gert var, er þessi
stjórn var inynduð, þar sem því var lýst vfir
að engin slík brbl. skyldu gefiii út, nema allir
ráðh. væru þeim samþykkir i meginatriðum.
Fyrrv. forsrh. vissi þvi, livað við lá, og þá jafnframt, að Alþfl. mundi bcita öllum kröftum sínum að þvi að gera þessi I. þýðingarlaus og fá
þau afiiuinin. Hitt iiiun sönnu nær, að fyrrv. og
núv. hæstv. forsrli. liafi talið sér trfi um það, að
andstaða Alþfl. mundi verða máttlaus og einskis
megandi, og' að Alþfh, eins og þeir á þeim tíma
reyndu að telja sjált’um sér og öðrum trú um,
væri deyjandi flokkur. Má einnig vera, að þeir
bafi álitið, að andstaða Alþfh yrði jafnmáttlaus
og andstaða sú, sem nokkrir anilstæðingar gengisl. frá 1939 reyndu að koma af stað. En þar
skjátlaðist þeini stórlega, Andstaða Alþfl. gegn
þessum I. liefur orðið til þess, að sem betur fer
liafa þau algerlega runnið út i sandinn í stórum
hluta landsins. Andstaða fólksins gegn þeim vex
dag frá degi, og mikill meiri hluti landsmanna
lítur á þau sem hreinustu óþurftarlög og rangheti.
Pólitískir iiiidstæðingar Alþfl. hafa í umræðum um þetta mál og oftar gert samanburð á
þessum 1. og gengislækkunarl. frá 1939 og komizt að þeirri niðurstöðu, að at' þvi að Alþfl.
fylgdi þeim I., hefði hann einnig átt að fylgja
þcssum I. í því pólitíska siðleysi, sem rikjandi
er hér á landi, kemur það eklíi á óvart, þótt
reynt sé að rugla dómgreind almennings í þessum efnum, sérstaklega ekki af þeim, sem voru
líka á móti gengisl. 1939. Að fyrrv. sainstarfsflokkar Alþfl., sem að þeim 1. stóðu, skuli gera
hið sama, sýnir fádærna skort. á drengskap og
siðleysi á hæsta stigi í umr. um opinber mál. í
fyrsta lagi var ekki settur á stofn gerðardómur
árið 1939, er um langan tíma skyldi ákveða
kaup og kjör verkamanna og launþega, heldur
var ákveðið kaup launþeg'a, en jafnframt það,
sem mestu máli skipti fyrir verkafólk og launþega, að allar innlendar neyzluvörur skyldu
vera í sama verði og þá var, og jafnframt reynt
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að koma í veg fyrir verðhækkun aðfluttra
ucyzluvara. Enda var það lika þá fvrst, er Framsfl. sveik ákvæðin um verðlag innlendu afurðanna, sem dýrtíðar fór að gæta. Aðstaða atvinnurckenda þá, þeirra, sem við sjávarútveg fengust, var þannig, að flestir þeirra voru mjög i'la
staddir f járhagslega. Gengislækkunin var raunverulega komin á, áður en lnin var samþykkt.
I.andið var gjaldeyrirlaust erltndis, m. a. vegna
þess, að ýmsir framleiðendur neituðu að láta
gjaldeyri af hendi fyrir hið lögskráða verð, og
jafnvel kváðust hætta framleiðslu, ef því yrði
ekki breytt. Þess vegna var sefning gengisl. 1939
raunverulega ekki annað en að viðurkenna staðreyndir og gera tilraun til að koma i veg fyrir
fjárhagslegt hrun landsins og álítshnekki erlendis. Sjómenn höfðu um langan tíma borið
skarðan hlut frá borði, vegna hins lága verðs á
íiskafurðum, sem stafaði af óréttlátri gengisskráningu. I’eir fengu lilut sinn bættan að
nokkru með þessum 1., — að vísu á kostnað
verkamanna og launamanna, en þessir aðilar létu
sér slíkt vel líka meðan sýnt var, að byrðarnar
komu nokkurn veginn rcttlátlega niður á öllum
þegnum þjóðfélagsins. Launamennirnir og verkafólkið, sem færði fórnirnar 1939, hafa ekki talið
þær eftir, en þessir aðilar hafa ætlazt til þess,
að eftir þeim verði munað, þegar liagur þjóðarinnar batnar, og að þeir fái nokkra hlutdeild í
því peningalega góðæri, sem nú er. Þeir hafa
ekki búizt við því, að aðstoðin frá 1939 yrði af
valdhöfunum launuð ineð því að velta byrðum
sívaxandi dýrtíðar á bak þeirra, en hlifa þeim,
sem geta og eiga að borga, stórútgerðar- og
stríðsgróðamönnum. Alþfl. hefur líka ætlazt til,
að þessar stéttir fcngju endurgoldna aðstoðina
frá 1939, og þess vegna borið fram frv. um
gengishækkun, sem vitanlega er langáhrifaríkasta aðferðin til þess að bæta aðstöðu þessara
stétta. Sú ástæða er ekki lengur fyrir hendi, að
skortur gjaldcyris sé fyrir hendi eða samningar
við erlend ríki til hindrunar. Þrátt fyrir þetta
liafa enu þá engar undirtektir fengizt frá hinum
flokkunum um þetta mál, þvert á móti vilja þeir
fella það. Hagsmunir stórútgerðarinnar ráða þar
sein i fleiri málum. Hvort man nú enginn lengur
skrif þess lýðskrumara SjálfstfL, sem oftast hefur verið sendur til sálnaveiða í hóp verkamanna
og launamanna, Bjarna Benediktssonar borgarstjóra, sem hann viðhafði haustið 1941, er liann
sagði, að þvi aðeins væri hægt að krefjast fórna
af verkalýðnum og launastéttunum, þegar illa
gengi, að þessar stéttir fengju hag sinn bættan,
þegar vel áraði. Svik Sjálfstfl. eru i þessu máli
auðsæ. Hann krefst fórna af verkalýðnum, þegar illa gengur, og veltir öllum byrðum dýrtíðarinnar á bak hans, þegar vel gengur, svo að stórútgerðarmennirnir fái haldið stríðsgróða sinum
óskertuin. Þessum stéttum er ætlað að bera
þyngstu byrði hvers tíma. Eins og Bólu-Hjálmar sagði á sínum tíma: Loforð öðrum megin.
Svik hinum megin.
Ég hef nú sýnt fram á, hvernig barátta Framsfl. hefur verið gegn verkafólki og launastéttunum, en til hagsbóta fyrir stórútgerðina. Einnig á öðrum sviðum hefur stefna flokksins verið
eins. Má þar til nefna afstöðu hans gegn sjómannastéttinni og smáútgerðinni. Arið 1940 og

framan af árinu 1941 var afkoma smáútgerðarmanna og hlutarsjómanna allsæmileg. Var það
aðallega vegna eftirspurnar eftir nýjum fiski og
tiltölulega sæmilcgs verðs á þeirri vöru. Árið
1941 voru gerðir hinir svokölluðu brezku samningar, sem höfðu það í för með sér, að smáútgerðin berst í liökkuin og hlutur sjómanna hefur
rýrnað verulega, á sama tíma og tryggt var með
þcssum samningum, að gróði stórútgerðarinnar
freinur ykist en hitt og eins þeirra, sem skip
hafa í förum með fisk til sölu á brezkum markaði. Þetta gerðist þannig, að verð á ýsu, þorski
og ýmsum öðrum góðfiski var lækkað úr 50—60
aurum í 35 aura hvert kg, verð á ufsa og ýmsum
öðrum ruslfiski hækkað í sama verð eða 35 aura
kg. Skal það sízt harmað út af fyrir sig, þótt
ráðstöfunin sé einkennileg og lítt skiljanleg öðrum en þeim, scm eiga togara. Það hefur nú
sannazt, að fvrir hvert kg af fiski, sem flutt er
til Englands, er hægt að greiða framleiðendum
hér a. m. k. 100 aura foli, ef skynsamlega og vel
er á haldið. Þeir, sem eiga skip, sem fá að sigla
með aflann til Englands, er þvi tryggður um 65
aura hagnaður á hvert kg fisks á kostnað smáútgerðarinnar og hlutarsjómanna, sem fiskinn
veiða. Strax eftir að samningur þessi var gerður,
tóku ýmsir af forustumönnum Framsfl., ásamt
liæstv. núv. forsrh., að hefja samning þennan til
skýjanna fyrir hvers konar kjarabætur í okkar
garð. Var þó samningurinn þá mun gallaðri en
nú, því að ýmsar lagfæringar hafa á honum
fengizt og bá aðallega fyrir atbeína hv. þm. Isaf.,
sem mjög hefur gagnrýnt þennan samning. Vel
má vera, að Framsfl. hafi seilzt svona langt til
þess fyrst að lækka kaup sjómanna, svo að
hægra yrði að lækka kaup landverkamanna á
eftir. Þá hefur Framsfl. sífellt verið á móti og
talið eftir hvers konar kjarabætur, sem þeir sjómenn hafa fengið, sem sigla á hættusvæðunum,
og er það þegar landfrægt orðið, er formaður
flokksins kallaði áhættuþóknun þessara manna
„hræðslupeninga". Sjálfur hefur þessi hv. þin.
fengið greidda pólitíska áhættuþóknun, sem með
réttu nafni má kalla „hræðslupeninga“, fyrir að
gæta hagsmuna h/f Kveldúlfs og Jensenssona í
pólitisku lifi hér á landi nú um nokkurra ára
skeið.
Af þessu virðist mér ljóst, að Framsfl. hefur
aldrei verið alvara að gcra neitt í dýrtíðarmálunum, t. d. að leggja á 10—15% sérstakt útflutningsgjald. Enda þótt fyrrv. hæstv. viðskmrh. liafi haldið því fram, að slíkt hafi verið orðað i fyrrv. ríkisstj., hefur hann eða hans flokkur
aldrei haft við orð að láta slíka neitun Sjálfstfl.
valda stjórnarslitum. Hins vegar lét Framsfl.
það valda stjórnarslitum, þegar hæstv. Alþingi
neitaði að fallast á kaupbindingarkröfur flokksins. og sýndi þar með, að það var þeirra hjartans mál að berjast gegn laununum, en ekki gegn
dýrtíðinni. Það er þýðingarlaust fyrir Framsfl.
að tala um, að jafngildi útflutningsgjaldsins náist í háum sköttum. Það er blekking. Þau félög,
sem hefðu þurft að greiða þetta gjald, hafa
samkv. tillögum Framsfl. í skattamálum 40% af
tekjum sínum skattfrjálst. Þess vegna hefðu þau
alltaf greitt a. m. k. 40% þess útflutningsgjalds,
sem innheimt hefði verið.
Hvernig hefur þá framkvæmd þessara endem-
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islaga orðið? AUir vita, að hún hefur orðið með
mestu endemum. Skal ég ekki fjölyrða mjög um
það hér, þar sem hv. 2. landsk. hefur sýnt fram
á það mjög ljóslega. Ég vil þó nefna tvö dæmi.
Mjólkursamlag IÍEA á Akureyri selur mjólk til
Siglufjarðar. Mjólk þessi var hækkuð mjög á s. 1.
hausti. En á nýársdag eða 2. janúar er kaupendum þessarar mjólkur á Siglufirði tilkynnt,
að enn eigi hún að hækka um 12 aura hver lítri.
Enginn vissi til þess, að flutningskostnaður né
annar kostnaður hefði hækkað, en um ástæður
fyrir hækkuninni fékk enginn að vita. Eitt ákvæði brbl. var það, að allar innlendar neyzluvörur skyldu vera með sama verði og þær voru
í des. 1941. Siglfirðingar álitu nú, að þar sem
þeim var bannað að hækka kaup sitt og vitað
var, að því ákvæði var fylgt, mundi þessu ákvæði einnig verða fylgt. Þessu var þvi skotið
til gerðardómsins, en liann lét sér lítið verða
fyrir og úrskurðaði verð mjólkur á Siglufirði
12 aurum hærra en það átti að vera samkv. ákvæðum þessara 1. Hitt dæmið er frá Akurcyri.
Félag verksmiðjufólks, „Iðja“, hafði samið við
SÍS um nokkra hækkun á grunnkaupi frá áramótum, eða sem svaraði 5% hækkun og auk þess
nokkrar kjarabætur aðrar. Þessu var skotið til
gerðardómsins. Hann úrskurðaði, að kaupið
skyldi óbreytt og kjarabætur, sem fengust með
samkomulaginu, að engu hafðar. Slíkir úrskurðir eru ekki til þess fallnir að glæða réttlætiskennd manna, heldur til þess eins að sýna, að
sá sterkari á alltaf að dómi þessara manna að
hafa valdið. Siðan hefur það sýnt sig, að þessi
sami dómur liefur úrskurðað ýmsum samstæðum
og sterkum félögum kjarabætur, og skal það
sízt iastað. Það er einnig upplýst, að gerðardómurinn hefur beinlínis orðið til þess, að kaup
hefur liækkað hér á Suðurlandi, — og skal það
sízt harmað. Eftirspurn eftir vinnu hefur verið
mikil og þess vegna verið oft og einatt ekki
spurt um kaup. heldur um það, hvort menn
viidu vinna. Hins vegar telja menn sig að engu
bundna við neitt samkomulag eða annað slikt,
þar senr rikisvaldið hefur bannað, að nokkuð
yrði um kaup og kjör samið, þ. e. bannað allar
kjarabætur, sem hægt væri að ná með samningum miili félaga verkamanna og atvinnuveitenda.
Iingin 1. i þessu landi munu hafa verið brotin
eins almennt og þessi
ekki einu sinni áfengisi. Fyrrv. hæstv. forsrh. sagði þó i umr. um þau
1., að ekki væri til neins að setja löggjöf, sem
almennt væri brotin. Slikt væri einungis til þess
að skapa einnig virðingarleysi fyrir öðrum 1.
Skyidi þá setning þessara ]., sem svo að segja
hver inaður, sem vinnu barf að kaupa eða selja,
brýtur, vera til þess fallin að kenna almenningi
í þessu iandi sérstaka virðingu fyrir lagasetningu almennt? Forsvarsmenn þessara ]. hafa
!ika þegar séð, að tilgangi þeirra urn stöðvun
kaupgjaldsins verður ekki náð. Þess vegna hafa
þeir ymprað á ]>ví, að þörf væri á öðrum 1., til
þess, eins og þeir orða það, að skipuleggj.i
vinnuaflið i landinu, sem þýðir að skapa hér atvinnuleysi og minnka eftirspurn eftir vinnu. M.
ö. o., að koma á nokkurs konar lögskipuðu
þrælahaldi. Enn hafa þeir þó ekki þorað að
sýna slíkt frv. Hins vegar liefur fvrrv. rikisstj.
gert einhverja samninga við setuliðsstj., en í
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umboði hvers liún liefur gert slíka samninga og
hvernig þeir eru, veit enginn enn. A þessa samninga verður þó að líta sem utanríkissamninga,
en siíka samninga hefur engin ríkisstj. heimild
til að gera nema í uinboði hæstv. Alþingis.
Þess vegna eru slíkir samningar markleysa ein
nema samþykki Alþingis komi til. Það cr upplýst, að liorgarstjórinn í Reykjavik hafi fengið
bréf frá ríkisstj. þ'ess efnis, að koma eigi í veg
fyrir aukna notkun vinnuaflsins i þágu setuliðsins. Hér í þessari háttv. dcild hefur verið
gerð fyrirspurn um það til hæstv. ríkisstj.,
hvernig þessir samningar væru, en henni liefur
ekki fengizt svarað. Skömm þeirrar ríkisstj.,
sein að þessari löggjöf stendur, er ærið nóg, þó
að það komi ekki til viðbótar, að hún veiti erlendu valdi íhlutun um innanlandsmál, sem oss
einum koma við, og æski aðstoðar þess til þess
að takmarka vinnu, svo að þessum 1. verði framfyigt. Hæstv. rikisstj. verður að birta þessa
samninga, þótt ekki væri til annars en að hrinda
þeim grun, að hér sé ekki allt með felldu.
Framkvæmd 1. hefur farið út um þúfur, -—
ekki einu sinni nafnið hefur dugað þeim fram
vfir fæðinguna. Gerðardómur var rangnefni, og
því nafni hefur nú verið breytt í dómnefnd.
Gerðardómsmennirnir munu síður en svo ánægðir með það hlutverk, sem þeir hafa orðið að
inna af liöndum, sem liefur verið að hafa 1. að
engu, ef sterk og samlient félög liafa verið annars vegar, cða ef sérstök atvinnugreín eða jafnvel ríkisstj. hefur þurft á að halda, — t. d. mun
hæstv. ríkisstj. hafa greitt meira en taxtakaup
fyrir kolavinnu, sem hún þurfti að láta framkvæma hér i Itcykjavik —, en heita þeim til
hins ýtrasta þar, sein veikari félög og samtök
vcrkamannn eru annars vegar og minni eftirspurn eftir vinnu. Þcssi framkvæmd 1. skapar
því margfalt meira misrétti cn áður hefur tíðkazt eða þekkzt liér á landi um kaup á ýmsum
stöðum landsins og í ýmsum atvinnugreinum.
Er fullvrt, að einn nefndarmanna, Vilhjálmur
Þór hankastjóri, liafi þegar sagt af sér störfum
og fleiri nefndarmenn muni í sömu hugleiðingum. Þess vegna ber að fella þetta frv. og afnema þessi ]., sem ekkert megna annað en að
auka virðingarleysi almenning's fyrir störfum
hæstv. Alþingis og þeim Jagasetningum, sem frá
þvi koina.
Það einkennilega fyrirbrigði hefur skeð, að
þrátt fyrir það, þótt grunnkaup hafi stórhækkað hér í Itcykjavík og grennd, sem er á allra
vitorði, hefur vísitalan staðið í stað og nú seinast lækkað. Iíeniur þetta illa heim við þær fullvrðingar Framsfl., að grunnkaupshækkun sé aðalorsök dýrtíðariiinar. Að sjálfsög'ðu veldur
ranglátur útreikningur vísitölunnar nokkru hér
um. Hitt mun þó vera aðalorsökin, að strax eftir
að brbl. voru sett, kom það í Ijós, að þrátt fyrir
bannið gegn kauphækkun mundi ólukkans visitalan ætla að hækka. Hæstv. ríkisstj. greip því
til þess að framkvæma nokkurn hluta heimildarl. frá 1941, sem hún hafði svikizt um að framkvæma meginhluta ársins 1941, þ. e. lækkun
tolla á nauðsvnjavöi'um og greiða úr rikissjóði
til þess að koma í veg fvrir liækkun ýmissa
vara, t. d. mun hæstv. ríkisstj. greiða með kolum uni 10 kr. á hvert tonn. Þcssar ráðstafanir
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ásamt betra verðlagseftirliti hafa orðið þess
valdandi, að tekizt hefur að halda dýrtíðinni i
skefjum um skeið. Þetta hefði verið unnt að
gera strax sumarið 1941 og það með betri árangri
en nú. Þá vantaði viljann, en ill nauðsyn hefur
hér kennt ýmsum mönnum betur en áður að
skilja það, sem þarf að gera. Staðreyndirnar
hafa því sýnt, að þessi 1. eru óþörf og ranglát,
að þau verða ekki framkvæmd, heldur brotin og
þverbrotin af meginhluta þjóðarinnar. Ég skil
ekki þá menn, sem halda áfram að stangast við
staðreyndir og meta meir hollustu við vitlausar ráðstafanir forustumanna sinna heldur en
lieill alþjóðar og virðingu fyrir sjálfum sér og
þeirri stofnun, sem þeir hér starfa á, hæstv. Alþingi, en það gera þeir hv. alþm., sem vilja
knýja fram þessi ólög, sem eru engum til gagns,
en öllum til ógagns.
Það hefur sýnt sig, að það er tilgangslaust að
setja 1. eða ákvæði, sem meginhiuti þjóðarinnar
brýtur, hvað þá þegar menn eru beinlínis neyddir til þess að hafa 1. að engu, eins og þessi 1.
Það er til þess eins að skapa óvirðingu fyrir
öðrum lagasetningum frá hæstv. Alþingi.
Forseti (MJ): Þá er umræðum lokið, og verður gengið til atkv.
Árni Jónsson: Má ég benda bæstv. forseta á
það utan dagskrár, að þetta var mesta deilumál
þingsins og það mál, er stjórnarsamvinnan rofnaði á, og mér finnst ákaflega einkennilegt að
l'ara að greiða atkv. um það, þegar ekki er nema
lielmingur deildarmanna við. Ég vil aðeins
skjóta þvi til liæstv. forseta að fresta atkvgr.
Forseti (MJ): Þetta mun vera síðasti starfsdagur deildarinnar, og málið á eftir að ganga
gegnum 3. umr., og treysti ég mér þvi ekki til
að verða við tilmælum hv. 9. landsk. þm.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 7:3 atkv., að viðhöfðu nafn.ikalli, og sögðu
já: BSn, IngP, JJÓs, JJ, MJ, PHerm, ÞÞ.
nei: BrB, ErlÞ, SÁÓ.
ÁJ greiddi ekki atkv.
5 þin. (BSt, HermJ, MG, PZ, EArna) fjarstaddir.
2. —4. gr. samþ. með 6:3 atkv., að viðhöfðu
nafnakalli, og sögðu
já: IngP, JJós, MJ, PHerm, ÞÞ, BSn.
nei: SÁÖ, BrB, ErlÞ.
ÁJ greiddi ekki atkv.
6 þm. (BSt, Herm.T, J.T, MG, PZ, EÁrna) fjarstaddir.
5. gr. samþ. með 6:3 atkv., að viðhöfðu nafnakalli og sögðu
já: BSn, IngP, JJÓs, MJ, PHerni. ÞÞ.
nei: BrB, ErlÞ, SÁÓ.
Á.J greiddi ekki atkv.
I) þm. (BSt, HerniJ, JJ, MG, PZ, EÁrna) fjarstaddir.
6. —18. gr. samþ. með 9:3 atkv., að viðhöfðu
nafnakalli, og sögðu
já: IngP, J.J, MG, M.T, PHerm, ÞÞ, BSn, BSt,
JJós.
nei: SAÓ, BrB, ErlÞ.

Aj greiddi ekki atkv.
3 þm. (HermJ, PZ, EÁrna) fjarstaddir.
Ákvæði til bráðabirgða samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vxsað til 3. umr. með 9:3 atkv.
Á 65. fundi i Ed., s. d., var frv. tckið til 3. umr.
Of skainmt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 7:3 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: BSn, IngP, JJós, JJ, MJ, PHerm, ÞÞ.
nei: BrB, ErlÞ, SÁÓ.
BSt, MG, ÁJ grciddu ekki atkv.
3 þm. (HermJ, PZ, EÁrna) fjarstaddir.
Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (A. 522).

10. Fiskiveiðasamþykktir og
lendingarsjóðir.
Á 3. fundi í Nd., 23. felir., var útbýtt:
Frv. til I. um breyt. á 1. nr. 86 14. nóv. 1917,
um fiskiveiðasamþykktir og lendingarsjóði (þmfrv., A. 7).
Á 4. fundi í Nd., 24. felir., var frv. tekið til
1. uiiir.
Of skanimt var liðið frá útbýtingu frv. — Afbrigði leyfð og samþ. með 19 shlj. atkv.
Flm. (I’étur Ottesen): Eiiis og getið er um í
grg. frv., er það aðeins mn tvö atriði, sem lagt
er til, að gerð verði breyt. á 1. um fiskiveiðasamþykktir og lendingarsjóði. Fyrri breyt. er á
þá leið. að þar sem Akranes hefur fcngið bæjarréttindi, skuli fiskiveiðasamþykkt sett af bæjarstjóru Akraness, en fiskiveiðasamþykkt sú, sem
nú gildir á Akranesi, er sett af sýslunefnd Borgarfjarðarsýsiu. I.ög uni fiskiveiðasamþykktir og
lendingarsjóði heiniiia aðeins sýslunefndum að
gera slikar samþykktir, auk þess sem bæjarstjórnir Rvíkur og Vestmannacyja hafa sams
konar Iieiniild. Eftir að Akranes hefur fengið
bæjarréttindi, þarf bæjarst jórn Akrancss að
bætnst þar við.
Hin brevt. keniur til af því, að i 1. er syo ákveðið, að fiskiveiðasaniþykktirnar taki ckki til
stærri liáta en 60 smál. Nú er svo komið, aö
bátar liafa stækkað, þannig að þetta ákvæði er
orðið úrelt, en nauðsynlegt, að 1. geti tekið til
allra báta, seni haldið er úti til róðra. flg legg
þvi til, að þetta hániarksákvæði verði fellt niður.
Þegar á þessari vertíð hefur bóiað á þvi á
Akranesi, að opin leið er fyrir báta stærri en
60 smál. að skerast úr leik. Þetta veldur óánægju
og truflun á settum reglum um sameiginlegan
róðrartíma. En það er hagkvæint, að bátarnir
séu á svipuðum tíina á miðunum, t. d. er það
mikils virði í vondum veðrum, að bátarnir gcti
koniið liver öðrum til bjálpar, ef citthvað ber

331

Lagafrumvörp sainþykkt.

332

Fiskivciðasaniþykktir og lendingarsjóðir. — Hafnarlög fyrir Akrancs.

út af. — l’að er lagt ríkt á við niig, að mál þetta
geti fengið fljóta afgreiðslu, og menn vildu jafnvel fá sett um það brbl., en þar sem svo stutt
var til þings, kinokaði ég mér við að fara fram
á það við ríkisstj.
Ég vil því mælast til, að sjútvn. sjái ser færr
að skjóta á fundi í dag, ef málinu verður vísað
til hennar, og ég vona, að hæstv. forseti vilji
greiða götu málsins.
Ég vil svo óska, að frv. verði visað til 2. umr.
og sjútvn.
ATKVGR.
I-'rv. vísað til 2. umr. með 20 shlj. atkv. og til
sjútvn. með 20 slilj. atkv.
A 7. fundi í Nd, 26. febr., var frv. tekið til 2.
umr. (A. 7, n. 16).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. —
Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.
Pétur Ottesen: Ég vil nota tækifærið til að
þakka sjútvn. fyrir fljóta afgreiðslu þessa máls.
N. hefur borið fram eina brtt. við frv, og er ég
því fullkomlega samþykkur, að hún nái fram að
ganga og það form haft á málinu, sem þar er
lagt til.
ATKVGR.
Brtt. 16 samþ. með 18 shlj. atkv.
1. gr., svo breytt, samþ. með 18 shlj. atkv.
2. —4. gr. samþ. með '19 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 19 shlj. atkv.
Á 8. fundi í Nd., s. d., var frv. tekið til 3. umr.
(A. 19).
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 19 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 19 shlj. atkv. og afgr. til Ed.
Á 6. fundi í Ed., 27. febr., skýrði forseti frá,
að sér hcfði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.
.4 sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá 3. umr. i Nd. — Afbrigði leyfð og samþ. með 12 shlj. atkv.
Ingvar Pálmason: Fyrir hönd sjútvn. þessarar
hv. d. vil ég láta þess getið, að þegar mál þetta
var lagt fram í Nd., óskaði hv. flm. þess við
sjútvn. þessarar hv. d., að hún kynnti sér málið
og fylgdist með þvi, til þess að það gæti gengið
sem greiðlegast gegnum þingið. Þetta hefur nú
n. gert, og fyrir hönd hennar get ég lýst yfir
þvi, að hún mælir með frv. Ég vænti þess því,
að hv. d. geti fallizt á, að óþarft sé að vísa málinu til n.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv.
Forseti (EÁrna): Hv. flm. frv. liefur óskað
þess, að málinu verði hraðað gegnum þingið, þar

sem áríðandi er, að það geti sem fyrst orðið að
1., og samkvæmt yfirlýsingu hv. frsm. sjútvn.
telur hv. n. ekki þörf á því, að málinu sé vísað til
liennar. Geri ég ráð fyrir, að málinu verði alls
ekki vísað til n. Og í trausti þess, að hv. d. veiti
nauðsynleg afbrigði, vil ég setja fund þegar að
þessum fundi loknuni til þess að afgreiða málið.
Á 7. fundi í Ed., s. d, var frv. tekið til 2. umr.
Of skammt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. —4. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögri samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.
Á 8. fundi í Ed., s. d, var frv. tekið til 3. umr.
Of skanimt var liðið frá 2. uinr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. sein 'ög
frá Alþiiigi (A. 21).

11. Hafnarlög fyrir Akranes.
Á 3. fundi i Nd, 23. febr., var útbýtt:
Frv. til 1. um hafnargerð á Akranesi (þmfrv,
A. 6).
Á 4. fundi í Nd, 24. febr, var frv. tekið til 1.
umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. —
Afbrigði Ievfð og samþ. ineð 21 shlj. atkv.
Flm. (Pétur Ottesen): Það er um þetta frv.
að seg.ja, að það er flutt eingöngu af þvi, að
Ytri-Akrancshreppur hefur nú fcngið bæjarréttindi. Það er aðeins orðabreyt, sem i frv. felst
frá því, sem er í I, að því viðbættu, að felld
er niður sú íhlutun, sem sýslunefnd Borgarf.jarðarsýslu hafði um skipun hafnarnefndar, af
]jví að hún hafði gengið í áliyrgð út af láni til
hafnargerðarinnar. Nú hefur í fjárskiptum verið
samið um ábyrgðina, svo að hún hverfur yfir á
bæjarfél.
Ef ástæða þykir til að vísa málinu til n, lcgg
ég til, að þvi verði visað til sjútvn.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 21 shlj. atkv. og til
sjútvn. með 21 shlj. atkv.
Á 23. fundi í Nd, 20. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 6, n. 67).
*Frsm. (Sigurður Kristjánsson): Sjútvn. liefur haft þetta mál til athugunar og borið frv.
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saman við nýrri hafnarl. og telur, að frv. eigi
að samþykkjast með lítils liáttar lireyt., sem
eru hér á þskj. 67.
í 1. gr. frv. er gert ráð fyrir, að rikissjóður
leggi fram ví hluta kostnaðar við hafnargerðina.
Að sönnu er Akranes nú búið að fá kaupstaðarréttindi. Og reglan er sú um kaupstaðina, að
þeir greiði úr hafnarsjóði % hluta kostnaðar
við hafnargerðir hjá sér, en ríkissjóður % hluta,
en liér er farið fram á, að ríkissjóður leggi
fram % liluta kostnaðarins. Og af því að það
er kostnaðarsamt og erfitt að gera þessa höfn,
sá sjútvn. ekki ástæðu til að breyta þessum
hlutföllum, þó að Akranes fengi kaupstaðarréttindi, og mælir n. þess vegna mcð. þvi, að frv.
verði samþ. í þessu atriði og öðrum, sem n.
gerir ekki hrtt. um i nál. sínu.
Brtt. hér á þskj. 67 eru mjög smávægilegar.
Fyrst er brtt. við 7. gr. Þar (í 7. gr.) er gert
ráð fyrir, að hafnarnefnd verði kosin að ég
hygg á sama hátt og verið liefur á Akranesi,
cn það er nokkuð frábrugðið þvi, sem er i öðrum kaupstöðum. Og sjútvn. hefur þess vegna
lagt tii, að fylgt verði sörnu reglu um kosningu hafnarn. á Akranesi og fylgt hefur verið í
öðrum kaupstöðum, en það er, að n. sé öll kosin
alltaf að afloknum bæjarstjórnarkosningum, og
kjörtímabilið verður því það sama eftir brtt.
og hjá öðrum fastan. og kosning mannanna
eins, þ. e., að heimilt sé að kjósa í n. menn utan
bæjarstjórnar. Ég hygg, að enginn ágreiningur
verði um þetta, því að þetta er alveg föst regla
um kosningu hafnarn. í kaupstöðum.
2. brlt. er við 15. gr. frv., mjög lítilfjörleg,
þar sem n. leggur til, að þrjú orð vcrði felld úr
frv.
Loks leggur n. til, að fyrirsögn frv. verði:
I'rumvarp til hafnarlaga fvrir Akranes.
Pétur Ottesen: Eg vil aðeins þakka n. fyrir
afgreiðslu á þessu máli og svo þær leiðréttingar,
sem hún hefur gert í samræmi við núgildandi
ákvæði í I. um hafnargerðir, að því er snertir
7. gr. frv. Einnig felli ég mig fullkomlega við
þá brtt., sem n. hefur gert við fvrirsögn frv.
Skúli Guðmundsson: Samkvæmt þcssu frv. er
gert ráð fyrir því, að ríkissjóður leggi fram
styrk til liafnargerðar á Akranesi, sem nemi
% kostnaðar við hafnargcrðina. Og í 2. gr. frv.
er gert ráð fyrir þvi, að ríkisstjórnin fái heimild til að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs lán, er
hafnarsjóður á Akranesi kann að fá til þessarar
framkvæmdar, og má þetta lán, sem ríkissjóður
ábyrgist, neina V, hlutuin af kostnaðinum við
verkið. Það er því Ijóst af þessu, að til þess
er ætlazt, að ríkissjóður veiti aðstoð til þess að
koina upp þessu mannvirki á þann hátt, að
hann leggi fram sem beint framlag nokkurn
hluta kostnaðarins og veiti ábvrgð fyrir eftirstöðvunum, sem teknar yrðu að láni.
í þessu sambandi vil ég minna á það, að fyrir
nokkrum áruin var sú regla upp tekin að veita,
eins og þarna er gert ráð fyrir. styrk, sem nemi
blutum kostnaðar, en takmarka ábvrgð rikissjóðs á lánum til slíkra framkvæmda við
hluta kostnaðar, þannig að viðkomandi staður
yrði að leggja fram l-S hluta kostnaðarins við

hafnargerðina án þess að fá nokkra aðstoð ríkisins með ábyrgð eða á annan hátt. A síðara
þinginu 1937 voru t. d. sett 1. um hafnargerð
á Suðureyri við Súgandafjörð og önnur um
liafnargerð á Hofsósi þannig, að ríkið lagði
fram
hluta kostnaðar og ábyrgðist lán að
hlutum.
Nú er það ekki ætluu mín að mótmæla þvi
frv., sem hér liggur fyrir. En ég vil láta í ljós
óánægju mína yfir því, að svo virðist sem meiri
lduti þingsins sc horfinn af þeirri braut, sem
farin var 1937 í þessu efni með þvi, að ríkissjóður væri látinn leggja fram % hluta kostnaðar, en ábyrgjast lán að % hlutum. Ég hygg,
að það sé heppilegast að setja í frv. það ákvæði,
að það komi nokkurt áhættufé til hafnargerðarinnar frá viðkomandi stað, þar sem höfn á að
gera, og ég harma það, að i þessu frv. hefur verið vikið af þeirri braut.
Eg skal í þessu sambandi benda á, að þar sem
rikið leggur fé fram til bryggjugerða og lendingarlióta í ýmsum kauptúnum og sjóþorpum,
]>á er það venjan, að ríkissjóður leggi fram %
bluta kostnaðarins við framkvæmdirnar, en liins
vegar er ekki veitt nein aðstoð að öðru leyti, svo
sem ríkisábyrgð fyrir láni, þannig að þessir viðkomandi staðir verða að útvega sér sjálfir fé
fyrir % hluta af kostnaðinum við framkvæmdirnar án aðstoðar ríkisins. Nú ætti það að vera
auðveldara fyrir kaupstaðina en smærri kauptún og sjávarþorp að leggja fram t. d. % hluta
kostnaðar við liafnargerðir án þess að fá til
þess aðstoð hins opinbera. flg vildi aðeins láta
þessa skoðun mína koma fram, að ég tel illt, að
horfið hefur verið frá þeirri stefnu, sem upp
var tekin árið 1937 í þessum efnum.
Pétur Ottesen: Ég vil aðeins út af ummælum
hv. þm. V.-Húnv., þar sem hann talar um þá
stefnu, sein tekin hafi verið upp 1937 í þessu,
sem ég vil ekki andmæla hið minnsta, benda á,
að einmitt ákvæðunum, sem felast í 2. gr. frv.
og hann gerði að umtalsefni, þeim var breytt á
reglulegu Alþ. 1941, þ. e. a. s. lánsupphæðinni,
sem ríkissjóður ábvrgðist, sem hér er um að
ræða, var brevtt án þess að nokkru væri að
öðru levti breytt í ákvæðum þessarar gr. viðkomandi hafnargerðum. Og þar kemur fram
iniklu vngri þingvilji heldur en sá, sem hv. þm.
V.-Húnv. vitnaði til, að fram hefði komið 1937.
Annai's skal ég ekkert andmæla þeirri reglu,
sem hv. þm. V.-Húnv. var að tala um. Ég get
fullkomlega tekið undir það með honum, að þar
sem slík verk eru á annað borð viðráðanleg með
þeiin liætti, að lagl sé fram án ábyrgðar þetta fé,
þá er það náttúrlega ekki nema gott, að svo sé
gert. En bins vegar er það, að ef nauðsyn er á
því að leggja í framkvæmdir eins og hafnargerðir, en þær framkvæmdir svo verða að stranda á
þessu atriði, þá getur það verið varhugavert út.
af fyrir sig. Hins vegar geri ég ráð fyrir. að
það, hvernig farið verður að I þessu atriði að
|)ví er Akranes snertir, muni ekki hafa nein álirif á framkvæmdir þier, sem hér er um að ræða,
er fyrir liggur að gera á Akranesi, ]>ó að ég geti
ekki sagt um það til blítar. En ég vil aðeins
benda á, að reglunum í þessum efnum var breytt
og tekin upp önnur stefna 1941,
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*Frsm. (Sigurður Kristjánsson): Það er rétt,
sem hv. þm. Borgf. tók fram, að það var eiginlega búið að breyta um stefnu í þessu áður. En
það raskar náttúriega ekki þvi, að það, sem hv.
þm. V.-Húnv. sagði, á að sjálfsögðu fullkominn
rétt á sér, að ábyrgðarheimild verði ekki á
allri upphæðinni, sem viðkomandi kaupstaður á
að leggja fram til hafnargerðar. Ég vil þó, að
þvi er Akranes snertir, taka það fram, að tekjur
hafnarinnar á Akranesi, og þar af leiðandi gcta
kaupstaðarins til að standa undir skuldbindingum sínum vegna hafnarinnar, eru óvenjulega
iniklar. Sérstaklega vil ég í því sambandi benda
á, að í 11. gr. frv. er höfninni ætlað meðal annarra tekna að fá 1% af andvirði afla þeirra
skipa, sem þar leggja upp, en það er tiltölulega
mjög mikill fiskifloti, sem notar þessa höfn, og
hún er að mestu leyti útvegshöfn. Þar leggja
upp, auk smærri báta, línuveiðarar og togari.
Og það er sennilegt, að höfnin muni hafa mjög
miklar tekjur af þessum lið. Þar af leiðandi
hygg ég, að það verði ekki véfengt, að ábyrgð
vrði á láni til þessa staðar mjög svo áhættulítil.
Skúli Guðmundsson: Það út af fyrir sig raskar ekki þvi, sem ég hélt fram, þó að Alþ. 1941
hafi að einhverju leyti vikið frá þeirri stefnu,
scm tekin var upp fyrir nokkrum árum um að
takmarka ábyrgð ríkissjóðs við % kostnaðar,
sem tekið var upp 1937.
Út af því, sem hv. frsm., 5. þm. Revkv., sagði
um tekjur Akraneshafnar, vil ég aðeins benda á
það, að einmitt fyrir það, hvað þar er um miklar
tekjur að ræða og yfirleitt mikil viðskipti á
þeim stað, þá ætti það að vera auðvelt fyrir
liafnarsjóð Akraness að koma upp þessu mannvirki, þó að hann yrði að leggja fram eða útvega
á einhvern hátt % hluta af kostnaðarverði liafnargerðarinnar án þess að fá til þess beina aðstoð rikisins.
Ég vildi leyfa mér að beina þeim tilmælum til
hv. sjútvn., að hún tæki einmitt þetta atriði,
sem ég hef hér minnzt á, til nánari athugunar
fyrir 3. umr. málsins, hvort ekki væri rétt að
haga þessu þannig, ekki aðeins i þessu tilfelli,
heldur i framtíðinni, að sett verði sem skilyrði
fyrir slíkum stuðningi, að nokkurt áhættufé væri
lagt fram af þeim stöðum, sem fá slíka aðstoð.
Því að þótt það sé vafalaust rétt, að engin hætta
sé fyrir rikið að ganga í ábvrgð þá, sem hér i
jiessu frv. er um að ræða, getur það verið varhugavert að fara inn á þá braut eða lialda áfram
á henni, með tilliti til aðstoðar ríkisins til annarra staða síðar vegna hafnarmannvirkja.
Pétur Ottesen: Ég vil aðeins í sambandi við
þetta benda á, að hér er eingöngu um að ræða
heimild fyrir rikisstjórnina til að ábyrgjast lán,
þannig að á hverjum tíma er á liennar valdi,
hvaða skilyrði hún setur fyrir því að veita þessar ábyrgðir fyrir hönd ríkissjóðs. M. a. getur
hún gert það með því skilyrði að miða ábyrgðina fyrir láni við eitthvert visst hlutfall. Þetta
er sem sagt alveg óbundið fyrir rikisstjórnina.
Stj*. getur alveg eins sett þær reglur fyrir lánsábýrgðum, að ábyrgðin gildi fyrir minni hluta
af kostnaði en hér er gert ráð fyrir. Það er sem

sagt á valdi rikisstjórnarinnar, hve langt hún
vill ganga i bessu efni.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
2. —6. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Brtt 67,1 samþ. með 18 shlj. atkv.
7. gr., svo brevtt, samþ. með 18 shlj. atkv.
8. —14. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Brtt. 67,2 samþ. með 17 shlj. atkv.
15. gr., svo breytt, samþ. með 17 shlj. atkv.
16. —20. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Brtt. 67,3 (ný fvrirsögn) samþ. án atkvgr.
I-Tv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv., með
fyrirsögninni: Frv. til hafnarlaga fyrir Akranes.
Á 25. fundi í Nd., 24. marz, var frv. tekið til
3. uinr. (A. 89).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
ITv. samþ. með 19 shlj. atkv. og afgr. til Ed.
Á 22. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. timr. þar.
Á 25. fundi í Ed., 31. marz, var frv. tekið til
1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
I’rv. visað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og til
sjútvn. með 9 shl.i. atkv.
Á 32. fundi í Ed., 14. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 89, n. 160).
Of skainmt var liðið frá útbýtingu nál. — Aflirigði leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.
Frsm. (Ingvar Pálmason): Þetta frv. er komið
frá hv. Nd. og var samþ. þar með einni litils
háttar breytingu. Þó að þetta frv. sé í heilu lagi
hafnarlög fyrir Akranes, er rétt að geta þcss,
að þetta eru, í öllum aðalatriðum, nákvæmlega
sömu lög og gilt liafa fyrir Akranes undanfarin
ár.
Breytingar þær, sem gerðar eru, eru allar
sama eðlis. Þær eru sprottnar af því, að nú er
Akranes, sem áður var kauptún, búið að fá
kaupstaðarréltindi. Þcss vegna hefur orðið að
breyta töluvert inörgum atriðum i hafnarlögum
þess. Á meðan Akranes var kauptún og í sama
lögsagnarumdæmi og Borgarf jarðarsýsla, bá
heyrðu ]iau málefni, sem snerta hafnarlögin,
undir sýslunefnd Borgarfjarðarsýslu. En þegar
Akranes fékk bæjarréttindi, varð á þessu sú
breyting, að nú lieyra öll þessi mál undir bæjarstjórn Akraness. Af þessu var óhjákvæmilegt
að gera þessa breytingu á hafnarlögunum, en
að öðru leyt: eru ]iau eins og þau voru áður.
Ég held, að óþarft sé með öllu að hafa fyrir
þessu langa framsögu. IIv. þdm. skilja, hvað
hér liggur fyrir, og ég vona, að þeir hafi enga
ástæðu til þess að inæln á móti þessu, sem er,
eins og ég hef áður getið, sjálfsögð og óhjákvæmileg brevting.
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ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 sh]j. atkv.
2. —20. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.
A 34. fundi í Ed., 16. apríl, var frv. tekið til
3. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. sem
lög frá Alþingi (A. 196).

12. Lendingarbætur á Stokkseyri.
Á 12. fundi í Nd., 4. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um lendingarbætur á Stokkseyri
(þmfrv., A. 24).
X 14. fundi í Nd., 6. marz, var frv. tekið til
1. umr.
Bjarni Bjarnason: Við þm. Árn. höfum leyft
okkur að leggja þetta frv. fyrir hv. Alþingi.
l’að er ekki nein þörf á að fara um það mörgum orðum, því að hv. þm. er fullljós þörfin á
lendingarbótum og nytsemi sú, cr leiðir af því
verki. Ákvæði frv. eru svipuð og venja hefur
verið, þá er um lendingarbætur hefur verið að
ræða, og að þvi er snertir framlag ríkissjóðs,
þá er þar gert ráð fyrir að fvlgja þeirri reglu,
er tíðkazt hefur, þ. e. a. s., að ríkissjóður leggi
fram helming fjárins.
Á Stokkseyri hefur, svo sem kunnugt er, verið
rekin útgerð um langan aldur, en innsiglingin
er þar hættuleg og hefur orðið mörgum að líftjóni. Vitamálastjóri hefur látið fara fram athuganir á innsiglingunni og lagt fram álit og
kostnaðaráætlun fyrir hinar ráðgerðu lendingarbætur.
Rað, sem m. a. eykur nú mjög nauðsyn þess,
að umræddar lendingarbætur verði gerðar, er að
hreppurinn hefur nú ráðizt i að reisa frystihús, en til þess að það beri sig, er nauðsynlegt,
að mönnum takist að sækja sjó.
Að öðru leyti skýrir frv. og grg. fyrir því sig
sjálft, og tel ég ckki Jjörf á að fjölyrða meira
uin málið á þessu stigi.
Vil ég svo mega óska eftir, að því verði visað
til 2. umr. og sjútvn. að lokinni þessari umr.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og til
sjútvu. með 17 shlj. atkv.

Icndingarbætur á Eyrarbakka og Stokkseyri,
sem sett voru fyrir alllöngu, og er frv. í aðalatriðununx sniðið eftir þeim 1. N. varð ásátt
um að mæla með frv. að mestu leyti óbreytfu,
cn licr þó frarn tvxvr smávægilegar breyt. Það
er fyrst við 3. gr., þar sem talað cr urn að láta
af hendi land til lendingarbótanna. Þar vill n.
setja ákvæði um, að lendingarsjóður megi ekki
selja það land. Hin brtt. er við 5. gr. og er um
það, að kjörtímabil hafnarn. skuli vera það
sama og hrcppsn.
Eg bef svo ekki annað að segja f. li. n. en
það, að hún leggur til, að frv. verði sainþ. með
þessum breyt.
Bjarni Bjarnason: Fvrir hönd okkai' fhn. vil
ég þakka sjútvn. fyrir afgreiðslu málsins. Eg
tel brtt. þær, scm n. flytur, réttmætar og eðlilcgai' og óska því eftir, að frv. verði afgr. með
hliðsjón af nál.
*Eiríkur Einarsson: Það ei' mjög smávægilegt
atriði, sem ég vil leita skýringa á, af því að ég
held, að það bafi ekki enn komið fram i málinu.
I 2. gr. er hreppsnefnd Stokkseyrarhrepps
veitt heimikl til að taka allt að 100 þús. kr. lán
til lendingarbótanna, en í 7. gr. segir, að hreppsn.
megi ekki án leyfis atvinrh. selja eða veðsetja
fasteignir lendingarsjóðs, kaupa nýjar fasteignir
né taka lán til lengri tíma en svo, að þau verði
greidd af tekjum mesta árs. Það segir sig sjálft,
að þarna er átt við smærri lántökur, en ekki
];á lántöku, sem er heimiluð í 2. gr. Þetta er
ckki tekið fram í frv., cn er vitað mál, leiðii'
svo að segja af sjálfu sér. Mér þykir rétt að
benda á þetta atriði til þess að fá á þvi skýringu, þó að það liggi í hlutarins eðli, hvernig
þessu máli er háttað.
Að öðru leyti sé ég ekki ástæðu til að ræða
þetta mál. Málið er gott og nauðsynlegt, og
vnna ég, að enginu ágreiningur verði um það,
heldur gangi það greiðlega í gegn og verði lögfest.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 17 slilj. atkv.
Iirtt. 81,1 samþ. mcð 18 slilj. atkv.
3. gr.. svo breytt, samþ. með 20 slilj. atkv.
4. gr. samþ. með 18 slilj. atkv.
Brtt. 81,2 samþ. með 18 slilj. atkv.
ö. gr., svo breytt, samþ. með 18 shlj. atkv.
6.—15. gr. samþ. með 18 sblj. atkv.
Akva'ði um stundarsakir samþ. ineð 17 shlj.
atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 20 shlj. atkv.

Á 24. fundi í Nd., 23. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 24, n. 81).

Á 26. fundi i Nd., 25. marz, var frv. tckið til
3. umr. (A. 94, 105).
()f skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 105.
— Afbrigði leyfð og saniþ. með 17 shlj. atkv.

Frsm. (Gísli Guðnjundsson): Sjútvn. hefur
haft til meðferðar frv. um lendingarbætur á
Stokksevri. Frv. er samið mcð hliðsjón af I. um

*Eiríkur Einarsson: Eg gat þess við síðustu
umr. þessa frv., að mér virtist þurfa frekari
sltilgreiningu viðvíkjandi lánsheimildum þeim,

Alþt. 1912. B. (59. löggjafarþing).
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sein um ræðii' í 2. og 7. gr. frv. Ég þykist ekki
þurfa að endurtaka hér það, sem ég sagði þá,
en i sambandi við þetta og i samræmi við það
lief ég borið fram þessa smávægilegu brtt., sem
hér liggur nú fyrir.
Till. lýtur að stórvægilegu atriði, annars vegar skyndilánum, sem eiga að borgast fljótt, og
hins vcgar stofnlánum. Og þó að ekki þurfi að
koma til inisskilnings út af 7. gr., þá eru, með
brtt. minni, tekin af öll tvímæli í þcssu efni.
Ég vona, að öllum hv. þdm. sé Ijúft að samþ.
þessa smávægiiegu brtt., sent er, eins og ég
sagði, einungis til skilgreiningar.
ATKVGR.
lirtt. 105 samþ. með 20 shlj. atkv.
I'rv., svo breytt, samþ. ineð 21 shlj. atkv. og
afgr. til Ed.
A 3. fundi í Sþ., 26. marz, var frv. úthýtt frá
Ed. eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd.
(A. 110).
A 25. fundi í Ed., 31. marz, var frv. tekið til
1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr. með 10 slilj. atkv. og til
sjútvn. með 10 shlj. atkv.
Á 32. fundi í Ed., 14. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 110, n. 155).
Of skammt var liðið frá úthýtingu nál. —
Afbrigði levfð og samþ. með 10 slilj. atkv.
Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Herra forseti!
Það er um þetta mál að segja, að það kom fram
i hv. Nd. og cr flutt af þeim hv. þm. Árn. Frv.
var þar samþ. með 2 litlum breyt. frá þvi, sem
það var flutt, og er svo hingað koinið.
Sjútvn. liefur athugað frv. og liorið það saman við lög, sem cru nokkurn veginn samhljóða
að efni, um lendingarbætur, sem eru þegar
nokkur til, en það er i flestum atriðum samhljóða.
Hér er farið frani á, að veitt skuli allveruleg
uppliæð úr rikissjóði til lendingarbóta á Stokkseyri, gegn jafnmiklu framlagi frá kauptúninu
eða annars staðar að.
Við liöfum leitað álits vitamálastjóra, sem
hefur með hönduni rannsóknir fyrir hönd rikisstjórnarinnar uin svona mál, og hefur Iiann tjáð
okkur, að þær framkvæmdir, sem næst liggi
fyrir að gera, eftir að slik lieimild sem þessi
er veitt, sé að bæta innsiglinguna á Stokkseyri.
En eins og kunnugt er, eru mikil þrengsli í
sundunuin fyrir utan, og þegar sjór er úfinn,
eru þau allhættuleg, einkum þegar umferð skipa
er niikil, og er hér um að ræða talsverða peninga til þess að breikka leiðina og enn fremur
til að dýpka liana. Þetta er tvímælalaust talið
nauðsynlegt, ekki einungis vegna þorpsbúa, til
þess að geta stundað sinn sjávarútveg, heldur
lika vegna þess, að Stokkseyri er farin að
verða staður, sem liefur að sumarlagi náið samband við Vestmannaeyjar á sjó, og svo náttúrlega með bílum landleiðina til Reykjavíkur. Til

þcss að gera þessar samgöngur nokkru öruggari
en nú er, ?r nauðsynlegt að gera umbætur á
skipaleiðinni um sundin.
l'm frv. sjálft þarf ekkert að segja. Eins og
ég gat um áðan, er það sniðið eftir öðrum löguni
um sania efni, og hefur sjútvn. þessarar hv.
d. ckkert við það að athuga, hvorki orðalag né
efni. Hún leggur því til, að frv. verði samþ.
eiiis og það liggur fyrir, og mæli ég með því,
að það fari svo i gegnum þessa hv. d.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 slilj. atkv.
2.—15. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Ákvæði um stundarsakir samþ. með 9 shlj.
atkv.

Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 9 slilj. atkv.
Á 34. fundi í Ed., 16. april, var i'rv. tekið til
3. umr.
Enginn tók lil máls.
ATIÍVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. sein
lög frá Alþingi (A. 197).

13. Stýrimannaskólinn.
Á 19. fundi í Ed., 19. marz, var útbýtl:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 100 23. júní 1936,
um stýrimannaskólann í Reykjavík (þmfrv., A.
74).
Á 21. fundi í Ed., 23. marz, var frv. tekið til
1. umr.
Frv. of seint fram komið. — Deildin leyf'Öi
með 10 shlj. atkv., að það yrði tekið til meðferðar.
*Frsm. (Sigurjón Á. Olafsson): Herra forseti!
Meiri hl. sjútvn. flvtur þetta frv. samkv. beiðni
atvmrh. Efni. frv. er hér nokkurn veginn skýrt
markað í grg. þess. Það felur í sér aðallega þrjár
hreyt. frá gildandi 1. Pað er skotið hér inn ýmsum námsgreinum, sem reynslan hefur sýnt, að
kenna þarf í skólanum, en eru ekki ákvæði uni
það i núgildandi L Önnur hreyt. er i þvi fólgin
að draga nokkuð úr tungumálanámi í skóJanum.
Það er gert ráð fvrir því í núgildandi 1. skólans,
að þrjú útlend tungumál skuli vera kennd sem
skyldunámsgreinar. En reynslau hefur sýnt, að
það sé fullmikið á farmenn lagt mcð því á þeiin
tima, sem þcir hafa til náms í skólanum, og á
þess vegna að draga úr þessu námi. Þriðja
hreyt., sem frv. felur í sér, er að fjölga föstum
kcnnurum við skólann. Nú eru 2 fastir kennarar
við skólann, og hefur svo verið frá fyrstu tíð.
En annar kennarinn er aldraður maöur, og má
búast við, að hann verði innan skamms að láta
af störfum. Og nú er verið að undirhúa mann,
sem gæti tekið við skólastjórastöðunni. Þessi
maður er erlendis að undirhúa sig. Hins vegar
er gert ráð fyrir, að hann komi strax að skól-
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anum ineð þetta fyrir augum, svo a'ð í því efni,
að liann komi að skólanum, er engin breyt. frá
þvi, sem verið liefur. Frá fyrstu tíð hafa verið
3 kennarar við skólann, en þriðji kennarinn hefur verið stundakennari. Nú eru í skólanum 70
—80 nemendur, og það sýnir sig, að það er ol'
litið að hafa 2 kennara i siglingafræði við skólann.
Sjútvn. ætlar að gera brtt. við frv. við 2. umr,
ekki efnisbreyt, heldur um að orða frv. nokkuð
á annan veg, og cr n. sammála um þær þrtt.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 10 slilj. atkv.
A 23. fundi í Ed, 25. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 74, 99).
*Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Herra forseti!
Við 1. umr. þessa máls var þess getið, að sjútvn.
mundi hera fram hrtt. við þetta frv. Þær er nú
að finna á þskj. 99. Fyrri brtt. miðar að því að
fella niður 1. gr. frv. En samkv. 2. hrtt. n. er 1.
gr. alveg óhæf. En aðalbrtt. n. er sú, að aftan
við 3. gr. 1. um stýrimannaskóla í Reykjavík
hætist: „Ráðherra er heimilt, að fengnum tillögum skólastjóra, að ákveða, að aðeins skuli
kennd tvö af hinum erlendu tungumálum til
farmannaprófs." Þessi ráðh. er atvmrh, því að
skólinn heyrir undir hann, og er það eftir brtt.
lagt á vald þess ráðh., hvort fækka skuli námsgreinum að þvi er snertir erlend tungumál. N.
taldi það heppilegri skipan, að þetta væri sett
þannig inn í 1. heldur en að binda sig í I. við
eitthvert ákveðið erlent mál og fella það undan.
Það getur verið hreint niatsatriði á hverjum
tíma, hvaða mál skuli kennd í þessum skóla og
því ekki rétt að fastbinda það í 1. Þessi fækkun
námsgreina er af skólastjóranum borin fram af
þvi, að það er til of mikils náms ætlazt af nemendum á þeirra takmarkaða námstíma í skólanum að kveða svo á, að þeir skuli læra þrjú
erlend tungumál.
Þær breyt., sem lagt er til með frv. að gerðar
verði á 1., eru aðeins smæávægilcgar, og er þeirra
getið í grg. frv. með feitu letri. Það er hætt inn
i kennslu í reikningi þvi, sem heitir „veldi og
rót“. Og einnig er hætt inn i kennslu í ,.að búa
til vaxandi kort“ og kennslu um „sigling eftir
stórhaug og stórbaugskort". Þessi atriði öll hafa
verið kcnnd til farmannsprófs, en það hefur
fallið niður að taka þau fram í ]., þegar þau
voru sainin á sínum tíma. En nauðsynlegt er,
að ákvæði séu um það í 1., að skylt sé að kenna
þetta við skólann.
Um hinar aðrar gr., seni frv. gcrir till. uni
hreyt. á, talaði ég nokkuð við 1. umr. niálsins,
t. d. að rcynslan, síðan skólinn var stofnaður,
hcfði sýnt, að ávallt hefði þurft að hafa 3 kennara í siglingafræði við skólann, þegar námsmannafjöldinn hefur verið yfir 30—40 nemendur. Nú er aðsóknin svo mikil við þeiman skóla.
að þar eru 70—80 nemcndur með öllum námsgreinum, sem koma til greina við smáskipapróf,
fiskimannapróf, farmannapróf og hið stærsta
próf, sem á að gilda á varðskipunum. Þar af
leiðandi liggur það í hlutarins eðli, að ofætlun

er fyrir 2 nicnn að annast siglingafræðikennslu,
og því er af þeirri ástæðu nauðsynlegt, að einum fastakennara sé hætt við. Hin ástæðan, sem
gerir iiauðsynlegt að bæta þessum fastakennara
við, er sú, að við skólann starfar nú maður, sem
koniinn er á efra aldur og mun brátt verða að
láta af störfuni þess vegna. Hann hefur starfað
þar um 30 ár. Og nú er verið að fullnuma ungan
niann til þess að taka við þessu starfi. Og undirbúningui' hans miðar m. a. að því, að liann geti
tekið við skólastjórn, ef þvi er að skipta. En afleiðingin af því er sú, að það verður að tryggja
þessuin manni fast starf við skólann.
Eg hef nú lýst efni frv. og hrtt. við það, og
sjútvn. stendur öll að þessum hrtt.
ATKVGR.
Brtt. 99,1 (1. gr. fellur niður) samþ. með 9
shlj. atkv.
2. gr. (verður 1. gr.) samþ. með 9 shlj. atkv.
Rrtt. 99,2 samþ. með 9 slilj. atkv.
3. gr. (verður 2. gr.), svo hreytt, samþ. með 9
slilj. atkv.
4. —(i. gr. (verða 3.—5. gr.) samþ. með 9 slilj.
atkv.
Fyrirsögn saniþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. nieð 10 slilj. atkv.
Á 24. fundi í Ed., 30. marz, var frv. tekið til
3. umr.
Enginu tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. til Nd.
Á 27. fundi i Nd., s. d„ skýrði forseti frá, að
sér hefði horizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.
Á 2!). fundi i Nd., 7. apríl, var frv. tekið til
1. umr.
*GísIi Guðmundsson: Ég geri ráð fyrir, að
þetta frv. fari til n„ sem ég á sæti í, og vildi
ég mega í sanihandi við frv. bera fram fyrirspurn til hæstv. stj., og þá helzt til hæstv. atvmrli. Eg sé, að hann er nú ekki hér viðstaddur,
en ef til vill mætti fá það upplýst af öðrum
hæstv. ráðh. Eg vildi spyrjast fvrir um, hvort
hæstv. stj. liefði ekki i liuga að leggja fyrir
þingið frv. um hyggingu sjómannaskóla. Á þingi
í fyrra var samþ. í fjárl. heiniild til að verja
nokkurri fjárhæð, nokkuð hárri, til byggingar
sjómannaskóla. Hins vegar var á þvi þingi ekkert samþ. um, liversu undirhúningi þeirrar hyggingar skyldi hagað eða fyrirkomulagi heniiar að
öðru leyti. Nú hef ég heyrt um það i hlöðum og
víðar. að stj. hafi látið fram fara samkeppni um
uppdrætti af væiitanlegum sjómannaskóla og
dæmt hafi verið um uppdrættina, sem fram hafa
koniið, en hins vegar liet' ég ekki heyrt, hvernig
slj. hugsar sér framhald þessa máls. Ég lief
ekki orðið þess var, að málið hafi verið lagt fyrir sjútvn., sem mætti virðast eðlilegt, en ég vil
leyfa mér að spyrjast fyrir uin þetta, um leið og
niálinu er visað til n„ hvort hæstv. stj. hafi
liugsað sér að hera fram á þessu þingi frv. um
s.jóman naskóla.
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Fjmrh. (Jakob Möller): Ég get ckki svarað
fvrirspurninni, það að þetta hcyrir undir annað
rn., og ég er ekki svo kunnugur þessu máli.
Forseti (JörB): Þetta er 1. umr. málsins, og
jnilli umr. mætti væntanlega fá þctta upplýst.
ATKVGR.
I’rv. vísað til 2. umr. með 18 slilj. atkv. og til
s.jútvn. með 17 shlj. atkv.
A 39. fundi í Nd., 21. apríl, var frv. tckið til
2. umr. (A. 115, n. 205).
<)f skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
1. gr. samþ. meö 17 slilj. atkv.
2.—5. gr. santþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Erv. visað til 3. umr. ineð 17 shlj. atkv.
A 41. fundi i Nd., 24. apríl, var frv. tekið til
3. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
I'rv. samþ. með 19 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 256).

14. Rafveitur ríkisins.
Á 14. fundi í Nd., 6. marz, var útbýtt:
Frv. til I. um rafveitur ríkisins (þmfrv., A. 34).
Á 15. fundi í Nd., 9. marz, var frv. tekið til
1. umr.
*Bjarni Bjarnason: Á þinginu 1938 var flutt
frv. um rafveitur rikisins, þá af iðnn. þessarar
liv. d. Þetta frv., sem við þm. Árn. flytjum nú,
er nákvæinlega eins og frv. iðnn., eins og það
var samþ. hér i d. við 3. umr. Og ástæðan til
þess að við flytjum þetta mál nú, er sú, að við
urðum þess ekki varir, að í ráði væri að flytja
málið af neinum öðrum. En hins vegar er mikið
i’ætt um rafmagnsmál þjóðarinnar í heild sinni,
og frv. þctta hefur að gcyma ýmis merkilcg ákvæði, sem hafa verulega þýðingu sem grundvöllur fyrir því máli. Og þar scm nú eiga sæti i
liv. d. þeir sömu menn og árið 1938, tel ég gcrsamlega óþarft að tala langt mál, en vil aðeins
benda á, að í þessu frv. er rikisstj. veitt licimild
til þcss að setja á stofn og starfrækja rafveitur.
í öðru lagl er gert ráð fyrir, að regla verði fyrir
þvi, hvernig rafveitur verði liyggðar, sem sé
eftir því, hvernig útreikningar sýndu, að þær
bæru sig. Og í þriðja lagi eru allýtarleg ákvæði
um rekstur og stjórn slíkra rafveitna.
Ég vil óska þess, að málinu verði vísað til 2.
limr. og iðnn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. eg til
iðnn. mcð 19 shlj. atkv.
Á 29. fundi i Nd., 7. api'íl, var frv. tekið til 2.
umr. (A. 34, n. 129).
*Frsm. (Emil Jónsson): Eins og segir i grg.
þessa frv., er þetta alveg shlj. frv., sem fór í
gegn til 3. umr. i þessari hv. d. fyrir 3 árum. Þá
kom það fram skv. ósk ríkisstj. og var samið af
sérstakri nefnd, sem starfaði árið 1937. Þá var
þetta mál rætt hér í þessari deild, og þarf ég
raunar litlu við að liæta. En ég vil benda á, að
þessi mál skiptast raunverulega i 3 liluta cða 3
þætti:
1. Sjálf orkuframleiðslan við orkuverin;
2. neyzluveitan (heima í héraði);
3. háspcnnulinukerfin.
Þessar framkvæmdir cru greinilega aðskildar
og allsendis óskyldir aðilar hafa með höndum
framkvæmd livers þáttar út af fyrir sig.
Raforkuncfndin, sem starfaði 1937, áleit það
hcppilegt, að rikissjóður tæki að sér stærri dreifingu frá orkuverunum til háspennuveitnanna.
Þetta er heppilegt vegna þess, að tíðast er hér
um svo stór fyrirtæki að ræða, að einstakir
hreppar og sveitarfélög standa ekki undir rekstri
þeirra, eins líka mcð tilliti til þcss, að cnginn
hrepparígur kæmi þar til greina.
Iðnn. er sammála um að mæla með því, að
þctta frv. verði samþ. með mjög smávægilegum breyt., mest breyt. á orðalagi, og það er þá
fyrst við 4. gr. Lagt cr til, að 1. setningin verði
felld niður og gr. orðuð um skv. þvi.
Það er í samræmi við anda 1. að öðru leyti, og
þess vcgna cr ekki um grundvallarbreyt. að
ræða. Þá hefur niðurlagi greiiiarinnar verið
breytt litils háttar, en það cr aðeins orðalagsbrcyt.
Við 7. gr. er líka gerð brcyt., þar sem um er
að ræða skilgreiningu á, hvað skuli telja með
rekstrarkostnaði rafveitna. í gr. eru teknar með
ufborganir lána, og er þá rniðað við afborganir,
sem svara til venjulegrar fyrningar. Það er t. d.
óvenjulegt að telja það til rekstrarkostnaðar, ef
slofnlán cru borguð niður mjög ört, og það er
ekki sagt, að rafveita geti ekki borið sig, þó að
hún gæti ckki svarað slikum afborgunum. Þess
vegna hefur þótt bctra að þetta konii: „Tekjum
rafveitna rikisins skal varið til greiðslu rekstrarkostnaðar liinna einstöku raforkuvirkja, þar
ineð talið stjórn, gæzla, viðhald, vaxtagreiðslur
og hæfilegar afborganir lána, miðað við fyrningu“, og er það til að undirstrika þetta.
f 12. gr. cr rafveitustjóra ríkisins falið að hafa
umsjón með fallvötnum rikissjóðs. Þar hefur n.
lagt til að bæta inn i ákvæði um það, að rafveitustjóri leiti lillagna vciðimálastjóra uin alla
veiði í slíkum fallvötnum. Þegar vatn er virk.iað, er nauðsynlegt að gcra ráðstafanir uin veiði,
cn það kemur ekki rafveitustjóra við. Þess vegna
taldi ii. eðlilegt, að farið vrði eftir till. veiðimálastjóra í því efni.
Síðasta breyt. er leiðrétting á prentvillu, sem
liefur slæðzt inn í frv.
Mcð þessum breyt., sem ég tel allar smávægi-
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legar, legg ég til, að frv. verði samþ., alveg eins
og n. gerði á sinni tíð, þegar hún flutti þetta
frv., af því að hún telur, að þetta geti orðið
rammi utan um þær framkvæmdir, sem rikisstj.
eru heimilaðar með frv., að veita rafstraumnum
frá orkuverunum til rafspennuveitnanna í kaupstöðum, kauptúnum og öðrum liéruðum landsins,
sem ekki hafa ástæður til þess að inna það af
hendi.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
,
Brtt. 129,1 (ný 4. gr.) samþ. með 17 shlj. atkv.
5.—6. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
Rrtt. 129,2 samþ. með 18 shlj. atkv.
7. gr., svo breytt, samþ. með 17 shlj. atkv.
8. —11. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Brtt. 129,3 samþ. með 17 shlj. atkv.
12. gr., svo breytt, samþ. með 18 shlj. atkv.
Brtt. 129,4 samþ. með 17 shlj. atkv.
13. gr, svo breytt, samþ. með 18 shlj. atkv.
14. —16. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Eyrirsögn samþ. án atkvgr.
Erv. visað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.

ins á viðkomandi stöðum, veita því til neytendanna og selja það.
Það er eftirtektarvert, að með frv. þessu er
lieimilað að hrinda í framkvæmd og leysa hið
mikla mál um raforkunotkun í landinu. í því
eru mörg góð og gagnleg ákvæði, er til kemur,
cn engin skaðleg, en skoða verður það þó sem
undirbúningsspor, sem stigið verður e. t. v. til
fulls bráðlega.
Að lokum lýsi ég yfir því, að iðnn. leggur með,
að frv. verði samþ. eins og það liggur fyrir.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 8 shlj. atkv.
2. —16. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Erv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.
Á 41. fundi í Ed, 27. apríl, var frv. tekið til
3. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Erv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 267).

A 31. fundi i Nd, 9. aprii, var frv. tekið til 3.
nmr. (A. 137).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
I’rv. samþ. með 17 slilj. atkv. og afgi'. til Ed.
A 29. fundi i Iíd, s. d, skýrði forscti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Nd, eftir 3. umr. þar.
Á 31. fundi í Ed, 13. april, var frv. tekið til
1. utnr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
I’rv. visað til 2. umr. með 11 shlj. atkv. og til
iðnn. með 10 shlj. atkv.
Á 40. fundi í Ed, 24. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 137, n. 229).
Frsm. (Páll Hermannsson): Þetta frv. lá fyrir
Alþingi árið 1938 og var þá flutt af iðnn. Nd. að
tilhlutun þáv. atvmrh. 4>að var afgreitt af þeirri
deild þá, en dagaði hér uppi. Ekki mun hafa
verið bein andstaða gegn því, en það var sett i
samband við annað frv, frv. unt raforkusjóð
rikisins, er nokkur skoðanamunur var um, og
döguðu bæði uppi. Nú er frv. þetta flutt eitt út
af fyrir sig og í sama formi og árið 1938.
lig þarf ekki að fjölyrða um þetta mál, þvi að
ég geri ráð fyrir, að hv. dm. sé það svo kunnugt.
Þó vil ég aðeins geta nokkurra atriða.
í fvrsta lagi er gert ráð fvrir í þessu frv, að
skipt vcrði meira niður en áður kostnaði við að
leiða raforku til landsmanna, þannig að rikið
ýmist reisir eða tekur á leigu orkuver, sem til
eru. I öðru lagi og sérstaklega er gert ráð fyrir,
að ríkið leiði rafmagn frá orkuverunum til kaupstaða eða sveita. I þriðja lagi er félögum heima
fvrir heimilað að sjá um dreifingu rafmagns-

15. Íþróttakennaraskóli íslands.
Á 10. fundi í Ed, 5. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um íþróttaskóla fslands (þmfrv, A.
32).
Á 12. fundi í Ed, 9. marz, var frv. tekið til 1.
Ullll'.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 13. fundi í Ed, 10. marz, var frv. aftur tekið
lil 1. umr.
*Flm. (Jónas Jónsson): Ég þarf ekki að fjölyrða um þetta frv. Grg. skýrir að fullu tildrögin lil þess, en það er samið í samráði við
iþrótiafulltrúann og nokkra íþróttaleiðtoga aðra.
Með því er gert ráð fyrir að stækka íþróttaskólann á Laugarvatni og gera hann þannig úr
garði, að a. m. k. 3 fastir kennarar kenni þar
íþróttir. Gert er ráð fyrir, að skólinn starfi í
tveini deildum. Aðra deildina sækja einkum
kennarar landsins, er kenna íþróttir við ríkisskólana, og þeir kennarar við barnaskólana, er
vilja bæta við sig einum vetri, m. a. vegna þess,
að eins og sakir standa er ekki hægt að leggja
neina verulega stund á íþróttir við kennaraskólann. Hina deildina sækja þeir, er vilja stunda
iþróttir einn vetur, til þess síðar að kenna þær
í ýmsum félögum úti um land.
Þetta cr aðalkjarni frv. Óhætt er að fullyrða,
að ekki er liægt að gera betur fyrir íþróttamenn
landsins en koma á fót þessari íþróttamiðstöð.
Það má að vísu búast við þvi, að hún verði
ekki fullkominn fyrst i stað, en henni fer smám
saman fram, eftir þvi sem reynsla fæst i starfseminni. Það má svo benda á það, að ódýrara cr
að hafa skólann í svcit. Sérstaklega á það við
um Laugarvatn, þar sem ýmis skilyrði cru fyrir
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henrii, t. ri. sundlaug, leikfiniihús o. fl. Á liinn
hóginn er svo miklu ódýrara fyrir neineiidurna
að lifa i sveit en í hinum stærri hæjum.
Þó að slík stofnun sem þessi yrði sett á fót
hér í bæ, yrði hún á alian hátt miklu dýrari,
enria eru hér ekki fyrir lienrii ýmis skilvrði til
„slíkrar starfscmi.
Eg orðlengi þetta svo ekki frekar, en óska eftjr, að frv. verði vísað til 2. umr. og menntmn.,
að þessari umr. lokinni.
ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og til
menntmn. með 11 shlj. atkv.
A 16. og 17. t'unrii í Ed., 16. og 17. marz, var
frv. tekið til 2. umr.
Forseti lók inálið af riagskrá.
.4 21. funrii í EcL, 23. marz, var frv. enn tekið
til 2. umr. (A. 32, n. 54).
!íFrsm. (Jónas Jónsson): Þetta mál hefur tafizt riálítið, af því að ég hef vcrið fjarverandi
sökum lasleika. Þykir mér það verra, að það
skylcli þurfa að tefjast.
N„ sem liefur liaft þetta mál til meðferðar,
hefur gert á því nokkrar breyt., sérstaltlega í
samráði við Björn Jakohsson, forstöðumann íþróttadeildarinnar á Laugarvatni, og nokkra
aðra íþróttamenn. Þessar brevt. eru allt orðahreyt., en ekki efnisbreyt. frá þvi, sem er í frv.
T. ri. óskaði þessi maður eftir, að í staðinn
fyrir iþróttaskóli yrði skóli þessi nefnriur iþróttakennaraskóli, sem kemur oft fyrir í hrtt.
Eg álít, að það þurfi ekki að fjölyrða svo inikið um þetta mál að öðru leyti. Það koma náttúrlega fram ýmsar skýringar við það liér í hv. d.
Og frá mínu sjónarmiði var málið svo skýrt scm
ég gat í grg. fyrir frv. Óska ég svo, að frv. fái
að ganga áfram, en ef það vantar menn i liv. ri.
vegna veikinria, gæti skeð, að rétt þætti að umr.
lokinni að frcsta atkvgr.
*Magnús Jónsson: Eg ætla ekki að fara að
lireyfa neinum aths. við þetta frv. En mér finnst
það ekki hera að eins og mér finnst eiginlega að
þyrfti að vera um svo merkilegt mál, scm hér er
um að ræða, að setja upp alveg nýjan skóla,
nefnilega íþróttaskóla. Og ég get hugsað mér
það, þótt ég hafi ekki sett mig sérstaklega inn í
þessi mál eða rætt þau við þá menn, sem sérstaklega er ástæða til að ræða þau mál við, að
það vanti enn ]>á nægilegar umsagnir um málíð
til þess að maður geti verulega áttað sig á þvi.
Að visu er sagt liér í grg. frv„ að það sé samið
eftir till. Björns Jakohssonar íþróttakennara,
Bjarna Bjarnasonar skólastjóra og Þorsteins
Einarssonar íþróttafulltrúa, og að það sé hyggt
á reynslu þessara manna. Og það er náttúrlega
mjög mikils virði, að þessir reynriu inenn í þessum efnum hafa fjallað um það. En mér finnst
nú vera búið svo sterklega um íþróttamálin með
löggjöf og slíku, að mér þætti nauðsynlegt, að
heinlínis lægju fyrir uinsagnir frá iþróttafulltrúanum og þeim félagsskap, sem stenriur að íþróttamálunum í landinu, og t. ri. að n. hefoi
fengið alveg greinilegar slíkar umsagnir um mál-

ið. Aimars finnst mér í raun og veru, að frv.
um stofnun nýs skóla ætti að vera stjfrv. og að
sá aðili í rikisstj., sem hefur með þessi mál að
gera, ætti þá að kveðja þá menn, sem til þess
þættu hæfastir, til að undirbúa þctta frv. Ég
segi þetta án þess að gagnrýna þetta frv. sérstaklega. Það geta alltaf vcrið uppi mismunanrii sérskoðanir um þessi og önnur svipuð mál.
Og því virðist mér nauðsynlegt, áður en löggjöf
er unriirhúin uin mál sem þetta, þá fái ríkisstj.
till. viðkomandi manna og vinni úr þeim á þann
hátt. sem gæti orðið heppilegast. T. d. viðvíkjandi vali á stað fyrir skólann, þá er það að
ýmsu leyti ekki óheppilegt að hafa hann á
Laugarvatni og byggja á vísi þeim, sem þar er
fyrir. En ég geri ráð fyrir, að þctta geti þó nokkuð orkað tvímælis. Og viðvikjanrii kostnaðarhliðinni, að það sé óriýrara nám við sveitarskóla á
Laugarvatni helclur en munrii vera við íþróttaskóla í Reykjavík, þá er á það að líta, að % —
einn þriðji — hluti þjóðarinnar á heima í einni
horg, og ]>á er fyrir þann stóra part þjóðarinnar
óriýrast að ganga í skóla þar, sem það fólk á
lieima. Og þó að ýmis skilyrði séu betri á Laugarvatni en í Beykjavík, þá cr þess líka að geta,
að hér í höfuðstaðnum skapast ýmis skilyrði,
sem ekki eru fyrir henrii annars staðar. Eg þori
tkki að tala uni þetta nema svo ósköp varlega,
því að ég er enginn sérfræðingur í þeim efnum
frekai' en hv. þm. S.-Þ. gæti kannske játað, að
liann sé sjálfur. En ég gæti hugsað mér, að við
slíkan skóla, þar sem fara ætti fram kennsla
sem í þessum skóla, væri gott að geta haft aðgang til inanmi, sem sérstaklega væru færir á
ýmsum sviðum í þessu efni. Því að þegar ala á
upp íþróttakcnnara, þá er ekki nóg, að þeim sé
kennt að kenna að fara á skíðum o. þ. h., heldur þarf það að vera margháttuð kunnátta, sem
kennarar i slíkum skóla þurfa að hafa. Annars
ætla ég ckki nú að fara út í efnisatriði málsins, helriur víkja að undirbúningi þess í samhancli við form frv.
I áliti menntmn. er sagt, að einn nm. hafi ekki
fekið þátt í afgreiðslu málsins, og er nú kunnugt, að hann óskar ekki að starfa í þessari n„
og hefur því verið skipt um mann i n. Þætti
mér þá heppilegt og vel við eiganrii, að málið
væri nú tekið til athugunar í n. þcssari eftir að
hún er fullskipuð. Og þó að liv. flm. hafi ekki
viljað híða eftir því óhæfilega lengi, að maðurinn væri skipaður í n., vonast ég eftir, að hann
taki þcssi orð mín til greina.
*Frsm. (Jónas Jónsson): Út af aths. hv. 1. þm.
Beykv. vildi ég segja það, að ég er lionum samclónia um það, að þar sem nú er kominn nýr
maður í n., ]>á álít ég, að það væri rétt og eðlilegt, að nú væri gengið frá 2. umr. málsins, en
málið tekið fyrir til umr. í n. milli 2. og 3. umr.
Og ég hýst við, að það komi hér um bil í sama
stað niður. En það gæti tafið fyrir málinu, ef
ekki er hægt nú að Ijúka 2. nmr, ef fylgi er fyrir því.
Eg vil enn fremur segja það, að n. hefur fengið hréf frá iþróttakennara hér í bænum, sem
óskar eftir að fá að láta í ljós skoðun sína á
málinu, sem er sjálfsagt að taka til greina.
l't af þeirri aths. hv. 1. þm. Beykv., að þetta
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mál væri ekki nægilega undirbúið, þá má það
satt vera. En það vill þannig til, að sá maður,
sem mest hefur gert fyrir þetta mái, Björn Jakobsson, sem hefur unnið við þessa iþróttakennslu í 10 ár, hann hefur eftir sinni reynslu
lagt til það efni, sem hann vildi, til þessa máls.
Og íþróttafulltrúinn, sem er fulltrúi ríkisstj.,
liefur átt þátt í frumdrögum frv. og brtt. n.,
svo að ég hygg, að þeir aðilar, sem bezta hafa
aðstöðu til þekkingar í þessu máli, þeir hafi
um það fjallað.
Eg ætla ekki heldur að fara langt út i þær
hugleiðingar bv. þm., hvort þessi skóli ætti
frernur að vera í kaupstað eða úti í svcit, en ég
vil þó fara um það nokkrum orðum. Ég álít, að
þrátt fyrir kjördæma- og flokkamismun beri
okkur hér á hæstv. Alþ. skylda til að reyna að
finna í sem flestum málum það, sem er bezt
fyrir landið í heild sinni. Og ég álít þá að sjálfsögðu, að Reykjavík eigi að fá sitt. En því hefur
verið haldið fram af ýmsum, að höfuðstaðurinn
hafi orðið afskiptur um þá góðu hluti, sem aðrir landshlutar hafi fengið að njóta. Aðrir halda
fram hinu, að Revkjavík hafi fengið allt of mikið af þeini góðu hlutum i þjóðfélaginu. Nú álít
ég, að Reykjavík eigi að fá sitt, og þannig eigi
að gjalda keisaranum það, sem keisarans er. Ég
veit, að hv. þm. mun vita, að fyrir 15—16 árum
kom fram till. um byggingu sundhallar í Reykjavík. Þá sögðu ýmsir, að þetta væri allt of mikið
fyrir Reykjavík, hún ætti ekki að fá meira hlutfall heldur en aðrir staðir á landinu. En ráðizt
var i að byggja sundhöllinu hér, og það komst á
fyrir tilstyrk þeirra manna einnig, sem ekki cru
þm. Heykv. Og ég sá nýlega útlistun á því, hvað
þetta væri heppilegt fyrir bæinn. Ef t. d. á þeim
tímum, þegar það mál var á ferð hér á hæstv.
Alþ., allir sveitakjördæmaþm. hefðu sagt: Það má
byggja sundhöll fyrir Reykjavíkurbæ, en bærinn verður að kosta liana einn, — þá hefði sú
framkvæmd ekki komizt á. En hún komst á fyrir
það, að þm. úr Reykjavík, og ég hygg þar með
hv. 1. þnt. Revkv. (M.I), og þm. annars staðar af
landinu lögðu sitt lið til þess. Ég álít það eðlilegt, að þessi stofnun, íþróttaskólinn, sé ekki i
Reykjavík, eins og ég áleit eðlilegt, að sundhöllin væri byggð hér á sinurn tima. Það er sem
sé þannig, að það má teljast heppilegt, að sumar
stofnanir séu utan þéttbýlisins. Og sú þjóð í
Evrópu, sem til þessa tíma hefur verið ríkust,
Englendingar, ltafa tekið megnið af sinu skólauppeldi út úr bæjum og sett upp í sveit, ekki til
þess að hafa það ódýrara, heldur til þess, að
uppeldið gæti verið fullkomnara. Og jafnvel
skólar hjá þeim eins og þeir elztu háskólar voru
stofnaðir sem sveitaskólar af munkum og alls
ekki sótzt eftir, að þar yrðu stórbæir, þótt sú
liafi orðið raunin á seinna.
Ég veit ekki, hvort hv. þrn. hefur veitt þvi
eftirtekt, að það eru talsvert miklir örðugleikar
á því að koma við hér í Reykjavík þcim æfingum
í íþróttuin, sem hægt er að koma við á góðum
sveitarstað. Hér i bænum er ekki hægt að liafa
skíðamennsku nema með því að fara um 30 km
út úr bænum til næsta staðar, sem i því efni
getur komið til greina, og er þar þó ekki nærri
alltaf skíðafæri, þótt urn hávetur sé. Við vitum
einnig, að skautaíþróttin er að veslast upp hjá

okkur vegna þess, að við höfum ekki aðstöðu til
hennar. Við vitum, að þrátt fyrir það, þó að
gífurlegur áhugi sé i Reykjavik fyrir knattspyrnu og líklega margar þús. manna stundi
hana hér, þá hafa þessir iþróttamenn hér ótrúlega slæm skilyrði. íþróttaskóli, þar sem kennd
r æri knattspyrna, væri, að því leyti sein til
þeirrar íþróttar kemui', við eins erfiðar kringumstæður og hægt væri, ef hann væri hér í
Reykjavík. Þetta kemur til af því, að hér hefur
vantað skilyrði. Annars hcfði það verið komið
á fyrir löngu. Ég álít, að hv. 1. þm. Reykv. eigi
að sætta sig við það og vera glaður yfir því, að
ýmsar menntastofnanir séu utan Reykjavíkur,
þó að þær hefðu gjarnan mátt vera hér. Ég álit,
að menn gætu orðið mér samdóma um það, að
t. d. Akureyri, ísafjörður, Vestmannaeyjar og
fleiri staðir utan Reykjavikur hafi eitthvað til
sins ágætis til þess að vega salt á ýmsan hátt
á móti Reykjavík. Og viðkomandi því, hve dýrt
er að vera á hverjum stað og þvi, sem hv. 1. þm.
Reykv. sagði i því sainbandi — enda var ekki
neinn kjördæmaskipunarblær á ræðu hans —, þá
má segja það, að það er að ýmsu leyti ódýrt að
vera i slíkurn skóla einmitt í svcit. Og þar yrðu
tiltölulega góð kennsluskilyrði. Og það, sem
kannske mestu skiptir, er, að þar er hægt að
einangra nemendur við íþróttirnar meira en
liægt væri í bæ. Þess vegna vonast ég eftir, að
hv. 1. þm. Reykv. sannfærist um það, að þetta
frv., með þeini breyt., sein hann og aðrir menn
vilja á þvi gera til bóta, eigi fram að ganga.
Eg vil spyrja þennan hv. þm., hvort hann álíti
ekki, að hans tilgangi verði náð, ef n. tæki málið til umr. og athugunar milli 2. og 3. umr.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Það liafa koniið hér fram sérstök ummæli um það, að þetta
frv. liefði átt að vera undirbúið og flutt á annan liátt en verið hefur. Vil ég taka það fram, að
íþróttafulltrúinn hefur rætt tvívegis um þetta
niál við ráðuneytið, og hann hafði sýnt rn. í aðalatriðum þau drög að frv., sem liann hafði samið um málið, og spurt rii., hvort það hefði nokkuð á móti því, að hann fengi þetta mál flutt á
Alþ., og ég lýsti yfir þvi við hann, að ég væri
því algerlega samþykkur og mundi Ijá málinu
fylgi mitt á Alþ. eftir því sem ég gæti, því að ég
teldi málið nauðsynlegt. En eins og við vitum.
gilda ekki þær reglur í okkar stjórnarskrá og
hafa ekki heldur gilt, samkv. þeim reglum, sem
myndazt hafa, að ríkisstj. flytji öll þau mál
sjálf, þó að stór séu, hér á Alþ., sem hún þó
telur nauðsvnleg og er fylgjandi. Meðan sú regla
er ekki upp tekin, sé ég ekki annað en slík afgreiðsla, sem er á þessu máli, geti verið i alla
staði eðlileg. Og mestu máli skiptir það um þetta
mál sem annað, hvort við viljuni afgreiða það
og vera málinu efnislega saniþykkir, en ekki,
hvort rikisstj. flytur frv. eða það er þingmannafrv. Ég er algerlega fylgjandi þessu frv. og álít
þessa löggjöf nauðsynlega. Og fyrir þvi eru rök
i grg., og má færa fleiri rök fyrir þvi.
Ég ætla ekki að ræða um það, hvort þessi skóli
eigi að vera i Reykjavík eða utan Reykjavíkur.
En það er skoðun min, að hann eigi einmitt að
vera utan Reykjavíkur og þá á slikum stað sem
þeim, er til er tekinn í frv.
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Viðvíkjandi frv. í heild vil ég segja það, að
með þeim brcyt., sem gerðar liafa verið á því í
n., ef samþ. verða, þá hefur það tekið þeim umbótum, að ég tel mjög aðgengilegt að samþ. það
eins og það þá lægi fyrir. I brtt. er nánar en í
frv. tiltekið verksvið skólans. Sömuleiðis álit ég
eðlilegra, að 7. gr. sé breytt þannig, sem gert
er ráð fyrir í brtt., þar sem um ríkisskóla er að
ræða, þvi að þá befur ríkið meiri hl. í skólanefndinni, með þvi að íþróttafulltrúi ríkisins á
þar sæti og maður, sem kennslumálarn. tilnefnir. En hins vegar er sá staður, þar sem skólanurn er ætlað að vera, eign héraðsskólans á
Laugarvatni, og þess vegna er eðlilegt, að skólastjórinn þar hafi þarna íhlutun. Og mér finnst,
eins og þessu cr fyrir komið í áliti n., að vel
sé fyrir stjórn skólans séð.
Það cr vitanlega liægt að deila um það, og
sumir hafa hent á það, hvort 3 kennarar ættu
að vera við skólann, þar sem ekki væru fleiri
nemendur, og finnst sumum það kannske nokkuð mikið. En þess hcr að gæta, að þetta, að liafa
3 kennara, er aðeins heimild. En að öðru leyti,
ef á að fjölga kennurum í þrjá, þá þarf til þess
fjárveitingu héðan frá Alþ. Svo að ég get ekki
hetur séð en að vel sé fyrir niálinu séð eins
og það liggur fyrir að hrtt. samþ.
*Arni Jónsson: Eg heyrði ekki fyrstu umræðurnar, sem uni þetta mál fóru fram hér í
dag. En ég hafði liugsað mér að fara fram á það
við hv. flm. málsins að fá málið tekið af dagskrá nú t. d. til morguns, svo að menntmii. gæfist betra tækifæri til að athuga það fullskipaðri.
Eg tel, að það hvili á mér sérstök skylda i þessu
efni, þvi að það liefur verið litið svo á, að ég
hafi átt að taka sæti í n. Þetta er að þvi leyti
rétt, að ég átti rétt á sæti i þessari n„ þó að
það væri tilskilið, að breyt. yrði ekki á n. frá
því í fyrra. Eg veit ekki, hvernig stendur á, að
breyt. varð á nefndaskipuninni frá í fyrra. Ég
ætla ckki að fjölyrða um þetta né gefa skýringar á því, hvers vegna ég vildi ekki taka sæti í
þessari n. En ég hvgg, að formaður þessarar n.
og flm. þessa máls muni það, að ég skýrði honum frá því, þcgar þetta mál kom fyrir n„ að
ég teldi mig ekki eiga sæti í n., og sagði ég
honum jafnframt, að ég hefði lagt fyrir Sjálfstfl., hvort hann vildi ekki gangast fyrir þvi,
að annar maður tieki sa'ti i n., og benti honum á að eiga tal um það við formann Sjálfstfl.
En það lítur út fyrir, að það hafi ekki orðið.
Ég hef enga tilhneigingu til þess að tefja
fyrir þessu máli. En úr því að maður er nú kominn í n. af Sjálfstf 1. hálfu, hv. þm. Vestm. (JJós),
þá álit ég, að rétt sé, að málið fari nú til menntmn. aftur til athugunar eftir að n. er fullskipuð.
(JJ: Hevrði hv. þm„ að ég lagði til, að málið
væri tekið til umr. i n. milli 2. og 3. unir.?)
Eg álít eðlilegra og sanngjarnara gagnvart þeiin
hv. þm., sem af Sjálfstfl. hálfu liefur tekið sæti
í n„ að málið fari nú venjulega leið til athugunar í n„ áður en 2. umr. er lokið, svo að sá hv.
þm. fái að fjalla um málið eins og hann hefði
verið í ii. frá uppliafi. Auk þess er það fyrir
okkur, sem ekki höfum fylgzt með gangi þessa
máls meir cn hvers annars máls, sem við verðlim að fjalla um á þingi, ákaflega fróðlegt að

vita, livað íþróttakennarar og íþróttasamband íslands hafa um þetta mál að segja. Þess vegna
vona ég, að liv. flm. gangi inn á, að hér sé uin
sanngirnisósk að ræða, að umr. um málið verði
frestað iiú og það tckið af dagskrá, til þess að
fulltrúa Sjálfstfl. í n. gefist kostur á að fjalla
um það eins og öðrum.
Frsm. (Jónas Jónsson): Ef sá nýi nm. óskar
frekar cftir því, eins og hv. i). Jandsk. (ÁJ), að
málið verði athugað hetur í n. áður en 2. umr.
er lokið, er ég þvi samþ., að málið sé nú tekið
af dagskrá.
*Sigurjón Á. Olafsson: Herra forseti! Eg
kvaddi mér hljóðs m. a. af þvi, að um þet'ta mál
fjallar n„ sem Alþfl. á engan fulltrúa í. Og það
vill nú vera svo, að maður athugar kannske
ekki eins gaumgæfilega málin, þcgar maður er
ekki í n„ sem um þau fjalla. En ég vildi gera
örfáar fyrirspurnir í sambandi við þetta frv.
Eg skal taka það frani, að ég tel hugmyndina
um þennan skóla góða. Staðinn fyrir skólann
geta menn iiáttúrlega deilt um. En þvi lier ekki
að iieita, að sá staður, sem hér er tilnefndur
fyrir skólann, er fyrir margra liluta sakir mjög
ákjósanlegur. Ég hygg, að hann liafi þau skilyrði,
sem iþróttakennsla útheimtir, flesta tíma árs.
Hins vegar er ekki því að neita, að það er að
mörgu leyti heppilegt vegna nemendanna sjálfra
að liafa skólann ekki langt frá þéttbýlinu, svo
að þeir eigi greiðara með að stunda nám í lionum. I>ess vegna er spurningin um það, hvort
það sé beinlínis nauðsynlegt að setja það í I.,
hvar heiniili skólans er. Eg álit, að þetta eigi að
koma til nánari athugunar. Gæti vel verið, að
hægt væri að finna fleiri staði á landinu, scm
hetðu slíka kosti og svipuð skilyrði sem þessi
tilnefndi staður.
Eg vildi svo í sambandi við 4. gr. gera fyrirspurn um það, hvort það væri ekki réttur skilningur hjá mér, að kennsluárið sé 9 mánuðir og
að menn eigi þá að útskrifast eftir 9 mánaða
nám. I>að kemur í liuga minn sú spurning, hvort
þetta sé nægilegur námstími eftir þeim námsgreinum, sem til eru teknar i frv. (JJ: I>að er
gert ráð fyrir, að þeir, sem á íþróttaskólanum
eru, hafi próf frá kennaraskólanum, en það kemur ekki fram í frv.) Og þá vildi ég spyrjast
fyrir um það, sem stendur í sömu gr. (4. gr.),
þegar talað er um deildir skólans, að þar skuli
vera starfræktar tvær ársdeildir: „Onnur fyrir
íþróttakennara, sem einir hafa rétt til starfa við
rikisskólana . . .
Er þá meiningin, að allir þeir
kennarar, sem nú starfa við ríkisskólana, verði
uinsvifalaust settir frá störfum, þegar búið er
að haka nýja kennara frá þessum skóla? (JJ:
I’etta kemui ekki til greina. I>að liara verkar
fram á við.)
I>á verð ég að taka uiidir það, sem hér hefur
verið sagt, að um svona mál sem þetta, sern
varðar iþróttir í landinu yfirleitt, hefði ég kunnað hetur við, að það liefði verið lagt fyrir
Iþróttasamband íslands til umsagnar. Þó að
íþróttafulltrúi sé hér annars vegar, þá er hulið
fyrir mér, að hve miklu leyti hann hefur samband við íþróttasamband fslands. Finnst mér
hcppilcgast, að þeir, scm kunnugastir cru
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íþróttaniáluni hér á landi, létu uppí sitt álit um
svona stórt mál.
Það getur að minu áliti orkað tvimælis, hvort
skólan. cigi að vcra skipuð svo scm hér er gert
ráð fyrír. Eg sc ckki nauðsyn þess, að það sé
cndilcga skólastjóri héraðsskólans á Laugarvatni, sem eigi að sitja í þessari n.
Ég hcf ekki haft tækifæri til þcss að fara
vcrulcga rækilega yfir þctta frv., en vildi aðcins
bcnda á þcssi atriði til athugunar fyrir þá n.,
sem ætlar að taka málið til nekilegrar athugunar.
Akvæðið um kcnnslugjald virðist mér að ætti
að fclla niður, þar scm þctta cr ríkisskóli.
’Magnús Jónsson: Ég skal ckki fara út i ncinar umr. um Reykjavik og ckki lteykjavík. Og
það cr ekki af togstreitu, að ég talaði um, að
hcppilegt gæti vcrið að hafa þennan skóla hér í
fjölmenninu. I’ví að um þau sérstöku skilyrði,
scm þurfa að vcra fyrir hcndi fyrir slíkan skóla
scm þennan, er það að segja, að það er ákaflega
mikið undir hælinn lagt á Suðurlandi, hvort
hægt cr að hafa skíðaíþrótt eða skautaíþróttir.
I’að gctur náttúrlega komið stundum hclluís á
vatninu á Laugarvatni. En cf ætti að hafa skólann í svcit til þess að fá gott skíðafæri t. d.,
hvcrs vcgna þá ckki að fara með skólann norður í FIjót?
Eg ætla ekki heldur að ræða um sundhöllina,
þvi að við hv. flm. gætum karpað dálitla stund
um það mál, og eins það sérstaka fyrirbrigði,
hvcrs vcgna þjóðhöfðinginn má ckki eiga hcima
í stjórnarsctrinu. (JJ: Hertoginn af Windsor er
ckki i stjórnarsctrinu.) Ég ætla, að hann cigi :iú
dálítinn kofa í London líka.
Eg vildi skjóta því til n., að hún hcri þetta frv.
saman við iþróttal. sjálf. Mér hefur ekki unnizt
tími til þcss. Og ég ætlaði ekki að taka til máls
nú, hcldur tók til máls af þvi að ég hélt, að
máiið mundi fara til atkvgr. án þess að sagt
væri ncitt um það. I íþróttal. er ýmislcgt um
þcssi mál. Þar cr t. d. mælt fyrir um það, hvað
íþróttakcnnarar skuli læra. Það cr tckið fram í
20. gr. þcirra 1. Og við fljótlcgan samanburð sýnist inér það, sem þar i I. er greint um það, ckki
vera allt tckið upp í þetta frv. cða brtt. I’cir
ciga að læra kcnnslufræði og kcnnslu, cn þctta
cr ckki tckið fram i frv. I'leira, svo sem ákvæði
um einmenningsíþróttir, sem er i ]., sé ég ekki
í frv. Mér virðist eðlilcgt, að 20. gr. íþróttal.
væri tæmd í þeim ákvæðum, scm hér væru sctt
um það, hvað kcnna skuli í í þróttaskólanum.
Mér finnst alvcg ófært, að n. leiti ekki álits
og umsagnar þeirra, scm mcð iþróttal. cru settir
yfir þcssi mál. I’að cr skýrt fram tckið í 3. og
4. gr. íþróttal., að iþróttan. cigi „að vinna ásamt
íþróttafulltrúa að því að koma skipulagi á íþróttamál í landinu." (4. gr. stafl. 2.) Það má
nærri gcta, hvort iþróttaskólinn heyrir ekki
undir þetta ákvæði. Það nær engri átl, að þetta
frv. verði ekki samræmt við I., scm sett voru
1940 um þessi mál. Þcssir aðilar cru líka settir
undir iþróttasjóð, og úr Iionuin á m. a. að veita
fc til íþróttaskóla og námskeiða. Mér virðist
það liggja í bókstaf og anda íþróttal., að íþróttan. og íþróttafulltrúi cigi að f.jalla um þessi mál.
íþróttafulltrúi cr hér að visu nefndur sem einn
Alþt. 1942. B. (59. löggjafarþing).

af þeini, seni hafí fjallað um þctta frv. Ég liefði
viljað, að þctta mál hefði komið frá iþróttafulltrúa og íþróttanefnd. Eg vænti þess, að hv.
mcnntmn. geri nægilegan samanburð á þessu
frv. og L, svo að það rekist ckki á, og ráðfæri
sig við rétta aðila í þessum efnum.
Hæstv. forsrh. kom hér, cn cins og hann er
vanur ckki nema snöggvast, og fór svo strax
aftur út úr d., svo að við haun er ekki hægt að
ræða nokkurt mál hér í hv. d. Hann sagðist
vcra sainþ. þcssu máli, og hann tekur það
kannskc á sina arma sem stjfrv. En skritinn
undirbúningur finnst mér það nú saint á stjfrv„ cf cinhvcr maður kcmur til hans og spyr
hanii, hvort hann sé samþ. að flytja eitthvert
ákveðið frv., og hann segir já við og þar með
sé hans afskiptum lokið við undirbúning frv.,
því að hann ætti að sigta málið, áður en það
kcmur fram.
Lmr. frcstað.
Á 34. fundi í Ed., 10. apríl,, var fram haldið
2. umr. um frv. (.4. 32, ti. 54 og 146).
"Frsm. (Jónas Jónsson): Eins og liv. þdm.
inuna, var óskað cftir því, af því að Sjálfstfl.
hafði ekki haft mann í mcnntmn. á fyrsta fundi
hcnnar, að málið yrði aftur tekið til athugunar.
Það var í raun og vcru heppilegra, þar sem hér
var ekki aðeins cinn félagsskapur, heldur fleiri
félög, sem þurftu að athuga málið vel. Einn nm,
hv. 2. þm. Eyf., hcfur vcrið fjarverandi, en við
liV. þm. Vestm. liöfum haldið áfram starfi n.
Við höfum i framhaldsnál. borið fram 2 brtt.
og látum fylgja því þrjú fylgiskjöl, eitt frá
íþróttasambandi íslands, annað frá fþróttakennarafélagi Islands og hið þriðja frá sambandsstjórn L. M. F. í. Allir leiðandi menn í þessum
félögum cru hlynntir frv. og munu leggja mikla
álicrzlu á. að það nái fram að ganga.
Hv. 1. þm. Reykv. benti á það við 1. umr.,
hvort þessi stofnun yrði ckki að vera hér i
licykjavik. Stjóm f. S. f. er á þeirri skoðun, að
svo gcti vel farið, að nauðsynlegt yrði, að þessi
stofnun væri i höfuðstaðnum, þegar allt íþróttalíf er búið að fá hér aðra aðstöðu, sem síðar
mun koma. Að öllu athuguðu verður að telja
rctt að hafa skólann á Laugarvatni, a. m. k.
fyrst um sinn.
Svo var annað atriði, scm n. átti erfitt með.
Að þessuin málum standa mörg mismunandi félög, og þó að þau vinni að sama takmarki. er
stöðugur reipdráttur þar á milli. Nú gera öll 3
félögin, scm skrifað hafa ii., kröfu til að hafa
bvcrt um sig fulltrúa í skólanefnd iþróttaskólans. Við hv. bin. Vestm. höfum talið heppilegast, að rikisstj. gæti á hvcrjum tíma valið slíkan mann til að eiga sæti í skólanefndinni, og
gætu félögin þá fengið að hafa fulltrúa þar til
skiptist. Fræðslumálastjórinn vildi helzt, að
iþróttalæknir ætti sæti í skólanefndinni, og það
atriði cr tckið upp í 2. brtt. íþróttafrömuðir
vildu hafa fleiri kennara við skólann heldur en
við höfðmn lagt til. Við sáum ekki ástæðu til
að taka þetta til greina að svo stöddu, og mundi
koma seinna tækifæri til þess, enda er svo gert
ráð fyrir í frv., ef Alþ. veitir fé til aukakennslu.
í)g get ekki annað sagt en að málið hafi fengið
23
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góðan undirbúning, þó að það sé ckki stjfrv.
En það er rétt að útskýra, út af þessu skólanefndarmáli, að hcppilegast þótti að hafa einn
mann frá héraðsskólunuin i skólanefndinni. Það
er nú svo í tvíbýli, að aðilar verða oft að þoka
liver fyrir öðrum. Skólarnir gætu risið upp hver
gegn öðrum og það gæti verið óþægilegt, ef
ekki væri tengiiiður þar á milii til að jafna alla
árekstra. —■ Ég held, að ég hafi svo ekki meira
að segja um þetta mál.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Ég held, að
vafi sé á, hvort brtt. 146,2, frá menntmn, stendur til bóta. Ég vil aðeíns benda á það i þessu
sambandi, að það er nokkuð bindandi fyrir
ríkið, sem á að reka skólann, að það fái ekki
að ráða þriðja manninum í skólanefndina. Það
cr ætlazt til, að skólastjórinn á Laugarvatni sé
einn nefndarmaður, iþróttafulltrúi rikisins annar, en i staðinn fyrir, að kennslumálaráðuneytið
veldi þann þriðja, skal koma læknir eða forustumaður i iþróttamálum. Þó að hv. nm. séu
vclviljaðir iþróttunum, hafa þeir hér um of snúizt á sveif með íþróttafélögunum. En það er
ófært með skóla, sem ríkið rekur, að það fái
ckki að ráða þriðja manni i skólanefndinni.
Mér finnst liv. n. hafa verið oí' eftirlát við iþróttamenn, og það er ekki rétt, livort sem þessi
stofnun á í hlut eða önnur, að láta einstök félög
innan þjóðfélagsins ráða því, hvernig liún er
rckin. Rikið á að stjórna sínum stofnunum
sjálft. Ég mun greiða atkv. með frv. cins og
það verður cftir að 1. brtt. hefur verið samþ.
pað er eðlilegt, að íþróttamenn setji slikar kröfur fram, en hins vegar vcrður að athuga alla
máiavöxtu. Ég vil nota tækifærið til að henda
á, að þegar íþróttafulltrúinn var skipaður, varð
nasablástur mikill nieðal íþróttamanna, sem var
alveg óþarfur, af því að maðurinn var vel starfi
sinu vaxinn. En niér þykir vænt um, að íþróttamenn hafa sýnt í þessu máli mikinn drengskap,
eins og maður á kröfu til úr þeirri átt, og þessar till. þeirra liera vott um gott samslarf milli
íþróttafélaga og íþróttafulltrúa, cnda eru íþróttamenn nú orðnir mjög ánægðir með val fulltrúans. En þó að gott samstarf sé milli íþróttafélaganna og ríkisins, þá á ekki að taka af ríkinu þau völd, sem það á að hafa.
*Frsm. (Jónas Jónsson): Eins og hæstv. forsrh. hefur séð, bar n. þcssa brtt. fram sem málamiðlun. Aniiars mun n. vera á söinu skoðun og
hæstv. ráðh., a. m. k. við hv. þm. Vestm, sem
liárum till. fram. Okkur kom saman um að bera
till. ekki upp nú, ef samkomulag næðist i d.
um þá stefnu, sem hæstv. ráðh. aðhvlltist, og
mætti athuga það milli umr.
ATKVGR.
Brtt. 54,1 samþ. með 10 shlj. atkv.
1. gr., svo breytt, samþ. nieð 10:1 atkv.
llrtt. 54,2 (ný 2. gr.) samþ. með 9 slilj. atkv.
146,1 sainþ. ineð 9 shl.j. atkv.
—■ 54,3 (ný 3. gr.l, svo breytt, samþ. með 9
shlj. atkv.
54,4 samþ. án atkvgr.
4. gr., svo breytt, samþ. með 9 slil.j. atkv.
5. gr. samþ. með 9 slilj. atkv.

Brtt. 54,5 saraþ. án atkvgr.
6. gr. svo breytt, samþ. með 9 slilj. atkv.
Brtt. 146,2 tekin aftur.
— 54,6 samþ. með 9 shlj. atkv.
7. gr. svo breytt, samþ. með 9 shlj. atkv.
Brtt. 54,7 samþ. með 10 shlj. atkv.
8. gr., svo breytt, samþ. með 9 shlj. atkv.
Iírtt. 54,8 sarnþ. með 10 shlj. atkv.
9. gr., svo lireytt, samþ. með 10 shlj. atkv.
Brtt. 54,9 sainþ. án atkvgr.
10. gr, svo breytt, samþ. með 10 shlj. atkv.
11. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Brtt. 54,10 (ný fyrirsögn) samþ. án atkvgr.
Erv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv. ineð
fyrirsögninni:
Frv. til 1. um íþróttakennaraskóla Islands.
A 35. fundi í Ed., 17. apríl, var frv. tekið til
3. urar. (A. 192).
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
*Frsm. (Jónas Jónsson): Við 2. umr. í gær
tókum við hv. þm. Vestm. brtt. okkar til baka,
aðallega af því, að fram kom gagnrýni frá hæstv.
forsrh. á hana, cn við hins vegar töldum hana
réttmæta. Höfum við nú komið okkur saman
um að taka hana alveg til baka, en ef einhver
tæki hana upp, mundum við þó greiða atkv.
mcð henni.
sMagnús Jónsson: Eg vil aðeins gera grcin
fyrir mínu atkv.
Eg er út af fyrir sig samþ, að settur sé upp
íþróttakennaraskóli og tel það nauðsynlegt.' En
eins og ég lýsti yfir við fyrri umr, tel ég misráðið að setja hann ckki hér i Reykjavík, þar
sem langmestir möguleikar eru til kennslukrafta í framtíðinni og langmestir möguleikar
til að gera liann fullkominn, en liins vegar lief
cg ekki séð mér fært að bera fram brtt. nieð
þvi, sem af því mundi leiða, m. a. samningar
um húsakost og annað slíkt, en mun sitja hjá
við atkvgr, þó að ég sé skólanum sainþykkur.
*Frsm. (Jónas Jónsson): Eg vil í áframlialdi
af þessum orðum hv. 1. þm. Reykv. geta þess, að'
þessi skoðun lians kom fram við 1. umr., og við
ræddum í n. um, að nokkur hluti af skólanum
yrði í Reykjavík, sem sé kennaraskólinn, cn
þjálfunarskólinn vrði í sveit. En eins og ég
skil hv. 1. þm. Reykv., vill hann ekki liregða
fæti fyrir málið, enda stendur opið að brevta
þessu, þegar ástæður leyfa.
ATKVGR.
I'rv. samjv með 9 shlj. atkv. og afgr. til Nd.
A 37. funé.i í Nd, s. d, skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Ed, cftir 3. umr. þar.
Á 38. fundi í Nd, 20. apríl, var frv. tekið til
1. unir.
Euginn tók til máls.

ATKVGIÍ.
Erv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og
til menntmn. með 18 shlj. atkv.
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A 42. fundi í 'Xd„ 27. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 192, n. 244).
Knginn tók til máls.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
2.—11. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.
Á 44. fundi í Xd„ 29. apríl, var frv. tekið til
.3. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 19 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 280).

nærri til að halda þeim við, hvað þá til endurbóta á þeim síðar. Hins vegar er augljóst, að
það verður að verja til þeirra meiru fé en áður,
svo framarlega sem þær eiga að vera i nokkru
samræmi við þær menningarkröfur, sem nú eru
gerðar, og þá virðist eðlilegast, að fyrst sé tekið
til þess, sein upphaflega var ætlazt til, að þær
fengju. Þetta getur ekki heldur, eins og nú er
komið, skipt verulegu máli fyrir ríkið, að fá
andvirði prestsmötunnar á viðkomandi stöðum,
en gæti í mörgum tilfellum orðið til þess að
laga gamlar kirkjur og endurbyggja þær á sumum stöðum.
Eg held, að þetta frv. þurfi ekki fleiri skýringa. Það er ekki svo margbrotið. En ég vildi
leyfa mér að óska þess, að þvi verði vísað til
2. umr. og fjhn.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj. atkv. og til
fjhn. með 22 shlj. atkv.

16. Prestsmötusala.
Á 16. fundi i Xd„ 10. marz, var útbýtt:
Frv. tii 1. um breyt. á 1. nr. 54 27. júní 1921,
um sölu á prestsmötu (þmfrv., A. 43).
.4 18. fundi í Xd„ 12. niarz, var frv. tekið til
1. um r.
*Flm. (Sveinbjörn Högnason): Þetta litla frv.,
sem ég ber hér fram, er uin breyt. á 1. um sölu
á prestsmötu, sem sett voru 1921, og er aðeins
um það, hvernig andvirði prestsmötu, sein seld
cr, skuli ráðstafað.
Eins og kunnugt er, þá er þessi kvöð, prestsmatan, sem hvílir á alhnörgum jörðum, upphaflega þannig til komin, að það voru lögð til
viss staðar af söfnuðinum svo og svo inörg kúgildi, sem átti að vera til þess að halda uppi
kirkju og kristnihaldi. Þessar kvaðir liafa haldizt á æðimörgum jörðum síðan og verið greitt
af þeim samkv. verðlagsskrá, cn þó ekki ncma
helmingur við það, scm prestsmatan gilti áður,
þannig að það er aðeins hálft eftirgjald, sem
greitt cr fyrir liana núna, miðað við það, sem
áður var. Það hafa margir ábúendur þessara
jarða óskað eftir að losna við þetta gjald með
því að kaupa það af sér, og til þess voru þessi I.
sett árið 1921. Þetta hefur verið gert á mjög
mörgum jörðum, og nú í ár munu umsóknir
aldrei hafa verið fleiri, vegna þess að það er
mjög hagstætt að kaupa hana undir þessum
kringumstæðum, þegar verðlagsskráin er jafnhá og nú, en hún hefur verið mjög lág undanfarin ár, og matan cr seld eftir meðaltali verðlagsskrár 10 síðustu ára.
Xú er það i 1. frá 1921, að andvirði þessarar
kvaðar, þegar hún er seld, skuli renna í prestlaunasjóð eða ríkissjóð, sem i þessu tilfelli er
svo að scgja sama. Kn kirkjurnar, sem þetta
var upphaflega gefið til og a>tlazt var til að nytu
þcss, njóta nú einskis af þessu. Hins vegar er
nú þannig ástatt um ásigkomulag og hirðingu
kirkna yfirleitt i landinu, að þær eru víðast
livar í hinu herfilegasta ástandi. Og það gjald,
sem ætlazt var til, að þær fengju, hrekkur hvergi

Á 23. fundi í Xd, 20. marz, var frv. tekið til
2. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 25. fundi í Nd, 24. marz, var frv. aftur
tekið til 2. uinr. (A. 43, n. 72).
*Frsm. (Sveinbjörn Högnason): Fjhn. hefur
haft þetta frv. til athugunar, og eins og nál.
hennar ber með sér, leggur hún til, að frv. verði
sainþ. með litlum brevt. Það er breytt orðalagi
og fært til betra máls, en þar er í raun og veru
ekki um efnisbreyt. á frv. að ræða. Brtt. er í
því fólgin, að fyrri málsgr. frvgr. orðist þannig:
„Andvirði prestsmötu, sem þegar er seld eða
seld verður, renni til kirkna þess prestakalls,
sem naut hennar áður, og skiptist jafnt milli
þeirra."
Og í öðru lagi er till. um, að aftan við frvgr.
komi ný gr„ sem vcrði 2. gr„ svo hljóðandi:
„Lög þessi öðlast þegar gildi."
I’.jhn. lcit svo á, að frv. væri í alla staði réttmætt, að það væri rétt, að þetta, sem kirkjunum var ætlað og var eign þeirra frá upphafi,
rynni til þeirra, svo að þegar það væri seit,
gengi það allt til kirknanna, sem nutu þess.
ATKVGR.
Rrtt. 72,1 samþ. mcð 18 shlj. atkv.
Frvgr. (verður 1. gr,), svo breytt, samþ. með
18 shlj. atkv.
Rrtt. 72,2 (ný gr„ verður 2. gr.) samþ. með 18
shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
F’rv. visað til 3. umr. með 20 shlj. atkv.
Á 27. fundi í Xd„ 30. marz, var frv. tekið til
3. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og afgr. til Ed.
Á 24. fundi í Ed„ s. d„ skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Xd„ eftir 3. umr. þajr.
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Á 26. fundi í Ed., 1. apríl, var frv. tckið til
1. umr.
Páll Zóphóniasson: Herra forseti! Ég veit
ekki, hvar þetta mál Iendir í n., en ég held, að
það eigi heima í fjhn., og ég vildi beina til n.,
sem fær málið, nokkrum orðum og biðja hana
að athuga vissar hliðar á þessu máli.
Það, sem mig fyrst langar til að vita frá n.
og hv. neðrideildarnefnd hefur sýnilega leiít
hjá sér að afla upplýsinga um, er, hve stór upphæð það er, sem búið er að selja af prestsmötu og á nú að taka frá prestlaunasjóði og
afhenda einstökum kirkjum. I’etta langar mig
til að fá að vita, áður en atkv. verða greidd um
málið.
f öðru lagi langar mig til að vita, hvort hér
er að ræða um alla prestsmötu. Eftir því, sem
ég veit bezt, er hún til orðin á dálítið misjafna
vegu, og því vafasamt, hvort þær forsendur,
sem gilda i þessu frv., eigi að gilda um alla
prestsmötu.
f þriðja lagi langar mig til að vita, hve mikið
það er, sem eftir er að selja af prestsmötu, bæði
af hve mörgum jörðum hún er og hve mikil
hún er samtals, sem maður getur búizt við, að
fari frá prestlaunasjóði í framtíðinni og rcnni
sem beinai- tekjur til kirkna.
Þetta þrennt óska ég, að hv. fjhn. athugaði
og gæti gefið upplýsingar um, áður en ég greiði
atkv. um málið, þvi að þetta skiptir allt miklu
máli í minum augum og hefur áhrif á, hver alstaða mín verður til málsins. Ef biskup landsins
hefur rækt sinar skyldur og haft sæmilega skrá
um prestsmötu, ætti að vera tiltölulega auðvelt
að fá þessar upplýsingar, og sömuleiðis komu
1935, þegar breytt var síðast lögum um kaup á
prestsmötu, upplýsingar fram i málinu, sem gott
væri nú að rifja upp.
ATKVGIL
Frv. vísað til 2. umr. með 9 slilj. atkv. og til
fjhn. tneð 9:1 atkv.
A 39. og 40. fundi í Ed., 22. og 24. april, var
írv. tekið til 2. umr.
Porseti tók málið af dagskrá.
A 41. fundi í Ed., 27. apríl, var frv. enn tekið
til 2. umr. (A. 104, n. 201).
Frsm. (Bernharð Stefánsson): Þetta frv. er
hingað komið frá Nd. Efni þess er það, að andvirði prestsmötu, sent seld hefur verið og seld
kann að vcrða, renni til kirkna þess prestakalls,
þar sem prestsmatan hefur verið, og skiptist
milli þeirra, en ríkissjóður greiði prestlaunasjóði i staðinn þann halla, sem hann verður
fyrir af þessu.
Fjhn. mælir með þessu frv., eins og sjá má á
nál. á þskj. 201. Hún mælir með þessu frv. sökum þess, að hún litur svo á, að sanngjarnt sé,
að þjóðkirkjan á þennan hátt njóti þeirra fjármuna, sem liggja i andvirði prestsmötu. Eg er
ekki svo fróður, að ég geti nákvæmlega sagt um,
hvernig prestsmatan er til komin, en það er
samt áreiðanlegt, að hún er lögð á í þeim tilgangi að verða kirkjunni í landinu til hagsmuna,

og n. telur rétt, að svo verði áfram. Má að visu
segja, að prestsmatan gangi til kirkjunnar eins
og nú er, með því að hún er hluti af launum
prestanna, þar sem prestsmata er á annað borð,
en þegar þess er gætt, að fjöldamargar kirkjur
úti um byggðir landsins hafa svo lítil fjárráð,
að tæplega er hægt að halda þeim sæmilega við,
þó að þess sé þörf, þá virðist ekki veita af, að
sjálfar kirkjurnar geti fengið þessar tekjur, sem
af sölu prestsmötunnar leiðir.
Eg skal játa, að það getur verið talsvert vafamál, hvort á að samþ. frv. óbreytt, þvi að það er
svo um prestsmötuna, að hún hefur tilheyrt ákveðnum kirkjum, en ekki prestaköllum. Það
kynni því að vera eins eðlilegt, að andvirði
seldrar prestsmötu ætti að renna til þeirrar
kirkju, þar sem prestsmatan hefur hvílt á, og til
annarra kirkna prestakallsins, ef fleiri eru. N.
befur þó ekki gert brtt. um þetta. Það má líka
líta svo á, að það sé ekki með öllu ósanngjarnt,
að þetta gangi til allra kirkna prestakallsins,
j)ví að hingað til hefur prestsmatan gengið til að
launa prestana, eii ekki til kirknanna, og virðist
því ekki óeðlilegt, að allar kirkjur prestakallsins
njóti þess.
Eg var ekki viðstaddur 1. umr. þessa máls, en
niér hefur verið tjáð, að hv. 1. þm. N.-M. hafi
óskað þess, að n. rannsakaði, hvað víða þessi
prestsmata væri og um hvað mikla fjárhæð
inundi vera að ræða. Eg get ekki gefið skýrslur
um þetta, því miður, en eftir því, sem ég bezt
veit, er verið að rannsaka þetta atriði í dómsmrn., og má vera, að hægt verði að gefa uppfvsingar um þetta við 3. umr. En hvað n. snertir,
þá mun sú skýrsla, ef húii fæst, ekki breyla
afstöðu n. neitt, því það er áreiðanlegt, að þessi
upphæð er ekki svo stórkostleg, að n. sjái ástæðu
til þess, að það standi I vegi fyrir, að kirkjurnar
verði þessara hlunninda aðnjótandi. Má að vísu
segja, að ineð þvi að ákveða, að ríkissjóður bæti
prestlaunasjóði þennan tekjumissi, sé lagður
nokkur baggi á ríkissjóð, en n. litur svo á, að
það sé ekki nema sanngjarnt, og ríkissjóður,
eins og nú stendur, mun áreiðanlega vera fær
uin að taka það á sig. ()g þegar litið er á ýmsar
kröfur, sem vel er tekið, um að ríkissjóður
styrki kirkjubyggingar t. d. í Keykjavík, þá sýnist ekki ósanngjarnt, að kirkjurnar úti um landið
geti orðið þessara hlunninda aðnjótandi, jafnvel
þó að það kosti rikissjóð nokkurt fé.
Eg vona sem sagt, að ég geti gefið nánari
upplýsingar við 3. umr., þó að það sé ekki vist,
eu till. n. er, að frv. sé samþ., en vera kann, að
n. taki til athugunar við 3. umr., livort ekki sé
rétt að breyta frv. litið eitt um það atriði, sem
ég nefndi áðan, en með höfuðefni þess mælir
hún.
Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Ég hreyfði
því við 1. uinr., að ég teldi, að vafasamt væri,
livort heimild væri til að láta prestsmötuna
renna til kirknanna. Ég hygg, að i langflestum
tilfellum hafi ærnar, sem gefnar voru, og leigan
eftir þær er prestsmatan, verið gefiiar til þess
að leigan rynni til matar prestunuin, og i sainræmi við það er svo það, að hún rennur nú í
þann sameiginlega sjóð, sem launar alla presta
landsins. Nú skal ég viðurkenna, að ég er ekki
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svo vel að mér i kirkjusögu, að ég geti rætt um
þetta af nægilegri þekkingu. Eru sjált'sagt aðrir
í d. betur til þess fallnir. Eg hygg, að það sé
ekki eingöngu prestsmatan, sem hér um ræðir.
sem svo er ástatt uin, heldur einnig f'leira, svo
sem Maríulömb og I’éturslömb, sem het'ur verið
lagt sem kvaðir á ákveðnar jarðír. En þegar ríkið fór að launa prestana, var sunit af þessu lálið
niður falla; það var gert með lömbin og líka t. d.
kvöðina á Ferjubakka, þar sem átti i guðsþakkaskyni að ferja inenn ókeypis yfir Hvitá fyrir kú
gildisleiguna. Ivvöðin var leyst af jörðunum, og
bændunum, sem þær áttu, raunverulega gefinn
böfuðstóllinn, sem kvöðin var vextir af’. Þetta
var ekki gert með prestsmötuna. Hún var látin
balda sér. Xú hefur Alþ. oft fjallað um þetta áður, a. m. k. fjóruin sinnum, og hel’ur þá verið
rætt um, hvort prestsmatan ætti að ganga til
kirkna eða launa presta. Hefur alltaf orðið ofan
á, að hún skyldi ganga til að launa prestana,
nema árið 1022, þá var gerð undantekning í sainbandi við Grundarkirkju, at' þvi að svo mikið
hafði verið lagt i að gera þá kirkju sem veglegasta, að rétt þótti að gera undantckningu frá aðalreglunni og láta prestsmötuna þar ganga til
kirkjunnar.
Xú er koinin frani á ný sú skoðun, að láta
þetta renna til kirknanna, og er sú skoðun rökstudd með því, hve mikil nauðsyn kirkjunum sé
á fé til endurbyggingar, viðhalds og skreytingar.
En hafa þeir góðu menn, sem halda fram þessari skoðun, gáð að því, að það er ekki neina brot
af kirkjuin landsins, sem fær prestsmötu eftir
frv.? Allur fjöldinn af kirkjum stendur jafnilla
að vígi, þó að þetta frv. verði samþ. Árið 1035
voru ekki eftir nema 77 jarðir, sem prestsmata
hvíldi á, og á þeiin öllum voru 651% kúgildi.
Eftirgjaldið, seni var greitt í smjörfjórðungum,
gekk upp í heimatekjur prestanna, eins og upprunalega var til ætlazt, er kúgildin voru gefin.
Siðan fyrst var byrjað að selja prestsmötu undan kirkjunum, hafa runnið í prestsmötusjóð um
60 þús. kr., en það eru ekki nenia tiltölulega fá
prestaköll, sem höfðu tekjur af prestsmötu og
hafa misst liana við sölu. Síðan 1035 er húið a'ö
selja frá svo mörgum, að nú eru kringum 40
jarðir, sem prestsmata er eftir á. Tekjur prestlaunasjóðs hafa orðið um 80 þús. kr. eða liðlega
það, og hann muiidi samkv. frv. þurfa að endurgreiða það til rúmlega þriðjungs af kirkjum
landsins, en hinar kirkjurnar fengju ekkert. Ég
er ekki á móti því út af fyrir sig að verja fé úr
rikissjóði til kirkna landsins, og hér er í raun
réttri ekki um annaö að ræða, en ég vil þá ’áta
það ganga jafnt yfir og þær allar verða þess aðnjótandi. <)g ég vil spyrja, hvort Alþ. befur Ieyfi
til þess, þar sem prestsmötur eru gefnar í því
skvni að sjá um prestsþjónustu í viðkomandi
kirkju, að taka það fé til viðhalds kirkjunum.
Bétta leiðin er að bækka kirkjugjöldin.
Hér fyrir framan mig er skjal frá ríkisféhiröi,
sem sýnir, hvaða prestsmötur er búið að selja,
og þar kemur í ljós, að það verður ekki bætt úr
þörfum kirkjunnar almennt með þessu.
Frsm. (Bernharð Stefánsson): Það glcður mig,
að hv. 1. þm. X.-M. er húinn að afla sér þeirra
upplýsinga sjálfur, sem hann var að biðja n. að
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afla við 1. umr. Ég býst ekki við, að hans vegna
þurfi að gera rneira í þvi máli. Það er rétt hjá
hv. þm., enda hafði ég tekið það fram áður, að
prestsmöturnar voru upprunalega ætlaðar til að
launa prestana, eða sennilega í fyrstu beinlínis
til að standast kostnað af fæði þeirra, meðan
þeir voru eins konar vinnumenn kirkjueigenda.
En ég sé bara ekki, að það sé neiii röksemd á
móti frv., þvi að það er ekki fram komið til
að ræna preslana neinu. Þeir missa einskis i af
launum sinuin. I’að, sem fengist með samþykkt
frv., er, að rikið styrkir þjóðkirkjuna meira en
orðið er.
Onnur aðalröksemd bv. 1. þm. X.-M. er sú, að
I'rv. komi ekki að notum nema hluta af kirkjum
landsins. I’að kann rétt að vera, en þær kirkjur,
sem einskis njóta at' samþykkt frv., standa ekki
verr að vigi en áður. Frá þeim er ekkert tekið.
Til þess að þær stæðu jafnt að vígi þyrfti ekki
aiinaö en veita tilsvarandi upphæð til þeirra, og
sé ég ekki, að það væri nein goðgá, úr því að
verið er að halda uppi þjóðkirkju á annað borð.
Þegar á það er litið, að allar líkur eru til, að til
einnar einustu kirkju í Keykjavik verði varið úr
ríkissjóði eins hárri upphæð og allri prestsmötunni, sem frv. fjallar um, ætti ríkisvaldinu ekki
að blæða það í augum að styrkja þær, sem ekki
njóta hlunninda samkv. þessu frv., til jafns við
þ:er, sem lilunnindin fá.
Hv. þm. efaðist um, að Alþ. hefði leyfi til að
setja þessi lög. Ég mundi taka undir þann efa, ef
ætti að taka prestsmöturnar og nota til almennra þarfa ríkisins eða einlivers þess, scm
ekki kæini þjóðkirkjunni við, en ég fæ ekki séð
annað en að með frv. sé þjóðkirkjan efld og
styrkt, og því er frv. alveg i anda þeirra, sem í
fyrstu gáfu prcstsmötuna, því það hefur vissulega verið tilgangur þeirra að styðja kirkju og
kristnihald i landinu.
Eg sé ekki ástæðu til að gera þetta að kappsmáli. Það er auðhevrt, að hv. 1. þm. N.-M. hefur
kynnt sér málið, og ég skal játa, að hann er
fróðari um sum atriði þess en ég. En það er
einn af prestum þjóðkirkjunnar, sem bar þetta
frv. fram, og þó að hv. 1. þm. N.-M. sé fróður,
liygg ég, að sá kirkjunnar þjónn sé um þetta enn
fróðari.
IIv. þm. segir, að cinfaldast sé að hækka
kirkjugjöldin. Það getur satt verið, en þau cru
nefskattur, og þó að hann sé ekki hár, býst ég
við, að almenningi finnist með öllu öðru, að þau
vera nógu há.
Það verður liver að gera upp við sjálfan sig,
hvernig hann snýst við þessu frv., en n. finnst
sanngjarnt, að kirkjan njóti þeirra eigna, sem
heiini Iiafa verið ætlaðar frá upphafi, og að rikiss.jóður taki að sér að launa prcsta eins og aðra
embættismenn.
l’áll Zóphóniasson: Herra forseti! Eg vil aðeins benda ó, að nú, þegar búið er að viðurkenna,
að gjafir til kirkjunnar á að nota i öðru skyni
en til viir ætlazt í upphafi, er ekki eftir anna'ð,
sem mælir með frv., en það, að það sé þörf
vegna kirkjubaldsins, að rikissjóður leggi eitthvað fram. Ég er samniála um það, að rikið
styrki kirkjuna, en ekki á þann hátt, sem gert er
ráð fyrir i þessu frv, Það er engin þörf, að rík-

363

Lagafrumrörp samþykkt.
Prcstsmötusala. — Sveitarstjórnarkosningar (l'rv. allslm. Nd.).

issjóður leggi fé fram til bcztu kirknanna, en
skilji þær út undan, sem þörf hafa meiri. í lélcgustu kirkjunni er hægt að skríða upp undir
gólfið, af þvi að grunnurinn er undan henni. Sú
kirkja fær enga mötu og hefur aldrei fengið. í
þessu er ekkert réttlæti. Ef á að hjálpa mönnum
til að halda kirkjum sínum við, á að láta það
ganga jafnt yfir allar kirkjur, nema hvað á að
byrja á þeim lélegustu.
Frsm. (Bernharð Stefánsson): Mér sýnist, að
hv. 1. þm. N.-M. sé nú farinn að draga inn seglin, því að fyrst taldi hann það alrangt, að andvirði seldrar prestsmötu gengi til kirknanna, en
nú er hann ekki á móti því, ef jafnt er skipt á
milli allra kirkna. Það er nú svo, að víða er mismunur á efnum, og lætur þjóðfélagið það við
gangast. Þannig er lika um kirkjurnar. Sumar
kirkjur eiga margar jarðir, aðrar enga o. s. frv.
Sumum kirkjum var gefin prestsmata i fyrstu,
öðrum ekki. Þannig er þetta í lífinu yfirleitt, og
verður ekki lagað með einu litlu frv. En úr þvi
nú að hv. 1. þm. N.-M. getur sætt sig við frv., ef
prestsmötunni yrði skipt jafnt á milli allra
kirkna, er auðvelt fyrir hann að bera fram hrtt.
og láta atkv. þm. skcra úr.
ATIÍVGR.
1. gr. samþ. með 11:2 atkv.
2. gr. samþ. með 10:2 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12:1 atkv.
A 42. fundi i Ed., 29. apríl, var l'rv. tekið til
3. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. mcð 8:1 atkv. og afgr. sem lög frá
Alþingi (A. 281).

17. Sveitarstjórnarkosningar
(frv. allshn. Nd.).
A 21. fundi í Nd., 18. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 81 23. júní 1936,
um sveitarstjórnarkosningar (þmfrv., A. 69).
Á 22. fundi í Nd., 19. marz, var frv. tekið til
1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Afhrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.
*Frsm. (Jóhann G. Möller): Ég þarf ekki að
halda langa ræðu sem frsm. allshn. fyrir þessu
máli. Frv. er borið fram eftir tilmælum félmrh.
og það er breyt. á sveitarstjórnarl. frá 1936 og
er við eina gr. laganna. Þessi breyt. er fólgin
i því, að hver flokkur, sem liefur fulltrúa í bæjarstjórn eða hreppsnefnd, kosna hlutbundnum
kosningum, hafi rétt til jafnmargra varamanna
og aðalmanna og jafnt þó að einn varamaður
forfallist. En eins og nú er, eru venjulega kosnir jafnmargir varamenn og aðalmcnn fyrir hvern
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flokk í bæjar- og sveitarstjórnum, og þeirri reglu
er fylgt, að ákveðinn varamaður taki sæti ákvcðins aðalmanns. Þessu ákvæði hefur ekki
verið fylgt, og þótti því rétt að láta varamenn
taka sæti í þeirri röð, sem þeir eru kosnir, hvaða
aðalmaður sem forfallaðist. Að öðru leyti lief ég
ekkert frekar um þetta mál að segja, en vænti
skjótrar afgreiðslu þess i hv. d.
ATKVGR.
I'rv. vísað til 2. umr. með 17 slilj. atkv.
Á 24. fundi i Nd., 23. marz, var frv. tekið til
2. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGlt.
1. gr. samþ. með 19 slilj. alkv.
2. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað !il 3. umr. með 21 shlj. atkv.
Á 26. fundi í Nd., 25. marz, var frv. tekið til
3. uinr. (A. 69, 95).
Gísli Guðmundsson: Eg lief ásamt hv. þm.
Rarð. leyft mér að bera fram brtt. við þetta
frv., á þskj. 95. Þessi brtt. lýtur að kosningu
varamanna í hreppsnefndir, þar sem kosið er ólilutbundnum kosningum.
í núgildandi lögum um sveitarstjórnarkosningar, 27. gr., er svo ákveðið um kosningu þessara
varamanna, að þegar úrslit eru kunn, byrjar
kosning varamanna, og fer um hana á sama hátt.
Eg býst við, að þessu ákvæði, um kosningu varamanna, hafi ekki alls staðar verið framfylgt,
þar sem sunis staðar hafa verið örðugleikar á
því. En á ýmsum stöðum hefur því verið framfylgt þannig, að kosnir liafa verið varamenn, bó
að hreppsnefnd hafi verið kosin óhlutbundnum
kosningum. Nú er í gildandi lögum um sveitarstjórnarkosningar ákvæði um það, hvernig varamenn, undir slíkurn kringumstæðum, skuli taka
sæti í hreppsneíndum. En í frv. því, sem liér
liggur fyrir, eru slík ákvæði um varamenn i
hreppsnefndum felld niður, þannig að ef frv,
eins og það er, verður að lögum, þá eru engin
ákvæði um það i lögunum, hvernig varamenn
taki sæti í hreppsnefndum, sem kosnar hafa verið óhlutbundnum kosningum. Við flm. brtt. teijum, að nauðsynlegt sé, að ákvæði urn þetta sé i
lögunum, og höfum við lagt til, að ákvæðið verði
á þá leið, að varamenn taki sæti í þeirri röð, sem
þeir eru kosnir.
í gildandi lögum er þetta ákvæði öðruvisi, en
það verður að teljast mjög óeðlilegt, og er það
sennilega af vangá, að það liefur verið sett þannig. Till. okkar gengur út á það að setja inn í frv.
ákvæði um þetta efni, sem annars mundi vanla
í lögin, og við höfum lagt til, að það verði mcð
nokkuð öðrum hætti en í núgildandi lögum.
ATKVGR.
Brtt. 95 samþ. með 17 shlj. atkv.
Frv., svo brcytt, samþ. með 19 shl.i, atkv. og
afgr. til Ed,
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Á 3. fundi í Sþ., 26. marz, var frv. útbýtt frá
Ed. eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. (A.
111).
A 25. fundí í Ed., 31. marz, var frv. tekið tii
1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 9 slilj. atkv. og til
allshn. með 9 shlj. atkv.
Á 35. fundi í Ed., 17. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 111, n. 187).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði leyfð og sainþ. með 10 shlj. atkv.
Frsm. (Ingvar Pálmason): Frv. þetta er fluít
í Nd. að tilhlutun félmrh. Þær breyt., sem frv.
ráðgerir á gildandi lögum um sveitarstjórnarkosningar, eru tvenns konar og hníga báðar í
sömu átt. Önnur breyt. er sú, að varamenn aðalmanna í hreppsnefnd skuli aldrei vera færri en
3. Stafar þessi hreyting af því, að reynslan hefur sýnt, að þegar einn inaður hlýtur kosningu á
lista, hefur komið fvrir, að þessi listi hefur orðið fulltrúalaus, vegna þess að bæði aðalmaður og
varamaður hafa forfallazt. Það hefur komið fyrir oftar en einu sinni, að þó að listi hefði 2 fulltrúa i hreppsnefnd, hafi bæði aðalfulltrúarnir og
varafulltrúarnir forfallazt um lengri tíma. Eins
og mönnum er kunnugt, eru atvinnuhættir liér
á landi þannig, að t. d. sjómenn eru svo mánuðuin skiptir fjarverandi heimilum sínuin, og slíkt
hefur oft komið fyrir í sjávarþorpum. Þessar
breyt. eru fram komnar til þess að tryggja svo
sem sanngjarnt þykir, að listi verði ekki fulltrúalaus í hreppsnefnd. Hitt alriðið er þessu
mjög skylt. Það er þess efnis, að í gildandi lögum taka varamenn sæti á listunum eftir því,
sem þeim er raðað á listann, og er undir flestum kringumstæðum ekki mikið við það að atbuga. En það getur leitt af þessu fyrirkomulagi,
að nokkur breyting verði á skipun lireppsnefndarinnar eftir flokkum. Er i frv. gerð tilraun til
að bæta úr þcssu, og ég hygg, að það náist að
nokkru leyti eftir þessu frv. En við nána athugun virtist allshn., að hér væri ekki fyllilega náð
þeim tilgangi, sem þörf er á að ná í þessu efni.
Þess vegna hefur n. borið fram brtt. á þskj. 187,
og er hún viðauki við ákvæði greinarinnar og
snertir aðallega það .fyrirbrigði, scm tíðkazt
liefur nú upp á síðkastið, að tveir eða fleiri
stjórnmálaflokkar standa saman um lista, og ef
tkki cru gerðar sérstakar ráðstafanir, getur vel
svo farið, að hlutföllin milli pólitískra flokka í
breppsnefndum, sem hafa náðst í síðustu kosningum, raskist. Er því nauðsynlegt að ganga
betur fr:i þessu ákvæði heldur en gert er i 1. og
frv. Það hefur komið fyrir, að fulltrúar, sem í
kjöri voru, liafa á kjörtímabilinu farið milli
flokkanna, og það liefur orsakað röskun á hinuin upphaflegu hlutföllum milli flokkanna. N.
hefur því borið fram brtt. við 1. gr. frv. Ég held,
úr því að það er einu sinni fyrirlagt að heimila
hlutfallskosningar við hreppskosningar og á
þann hátt öllum unnað jafnréttis, þá sé nauðsynlegt að setja tryggingu fyrir því, að þessi

hlutföll raskist ekki, að svo miklu leyti sem
hægt er að ráða við það. Ég held, að þetta sé
öllum hv. þdm. svo ljóst, að ekki orki tvímælis,
að rétt sé að setja þessa málsgrein inn i frv.gr. Ég skil ekki í, að mikill ágreiningur rísi af
þessu máli, þar sem það er mjög einfalt, og tilefni gefist til andsvara.
Fjmrh. (Jakob Möller): Ég get lýst þvi yfir
fyrir mitt leyti, að ég er samþykkur þskj. 187.
Eg tel brtt. allshn. vel undirbúna og rökstudda,
og mun ég greiða hcnni atkv.
Erlendur Þorsteinsson: Eg tel, að þetta frv. sé
eða eigi að vera fram komið til þess að tryggja
flokkum í bæjar- og sveitarstjórnum nægilega
marga varamenn. Eg bendi á það, að enda þótt
svo sé ákveðið í brtt. allshn., að varamenn skuli
taka sæti flokksbræðra sinna, þ. e. taka sæti
eftir flokkum, gæti auðveldlega farið svo, ef
fleiri flokkar stauda að einum lista, að enginn
af varainönnunum væri af sama flokki og hinn
forfallaði aðalmaður. Það sýnir sig í því, að í
sjálfu sér ðru ákvæðin um varamennina miðuð
við lista einstakra flokka, eða utan flokka, en
ekki við það, ef fleiri flokkar standa saman að
einuin framboðslista, því að samkv. frv. og brtt.
gæti komið ruglingur á varamenn livers eins
flokks innan listans. Eg skal taka dæmi: Ef 2
flokkar bjóða fram sanian og annar hefur stöku
töluna, 1, 3 o. s. frv., en liinn jöfnu töluna, 2, 4
o. s. frv., og listinn fær 3 menn kosna, þá fær
flokkurinn með stöku töluna 2 aðalmenn og 1
varamann, en flokkurinn með jöfnu töluna 1 aðalinunn og 2 varamenn. Allir sjá, hver ruglingur
á varamönnum gæti þarna átt sér stað. Ég tel
það réttast og sanngjarnast og raunar sjálfsagt,
að hver flokkur á framboðslista fái jafnmarga
varanienii og aðalmenn kjörna, en þó minnst
þrjá. M. ö. o., reglan uin varamennina á að gilda
fyrir hvern flokk, en ekki listann í lieild, ef
tveir eða fleiri flokkar bjóða fram saman á einum lista.
Að lokum vil ég beiua því til liv. allshn., hvort
liún vilji ekki taka þetta mál til nánari athugunar.
Frsm. (Ingvar Pálmason): Mér er ekki með
öllu ókunn afstaða hv. siðasta ræðumanns. Hér
virðist e. t. v. misrétti í fljótu bragði, en er það
þó raunar ekki. Hlutfallskosningar eru við bafðar við sveitarstjórnarkosningar, og ef fleiri
flnkknr sameinast um einn lista, er þcim ljóst,
áður en þeir ganga til kosninga, hvaða annmarka þeir telji á varamannafyrirkomulaginu.
Það getur verið álitamál, hvort löggjafinn á að
ý ta undir þvílíkar flokkasamsteypur með lagasetningum. Ég álít það varla rétt.
„Tekniska" liliðin á málinu skiptir þó meiru,
þvi að það er óframkvæmanlegt, eins og lög
slanda til, þar sein gert er ráð fyrir, að hver
Iisti eigi aðeins rétt á jafnmörgum varamömium
og kjörnum aðalmönnum.
Tökum t. d., að 4 flokkar væru um einn lista
og 4 menn kæmust að, 1 af hverjum flokki, en
t. d. ætti að kjósa 5. Þá þyrftu að vera minnst
1(1 menn á listanum, 4, sem yrðu kjörnir, og 3
varamenn fyrir hvern flokk. Það væri á móti
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anrla laganna, þar eð ekki má vera meira á framboðslista en tvöföld tala aðalmanna, sem á að
kjósa. Úr þessu mætti e. t. v. bæta með því að
gefa hverjum lista rétt til fleiri varamanna en
aðalmanna, ef út í það væri farið.
Að lokum vil ég segja það, að c. t. v. hefði
verið æskilegt að taka fyrir fleiri breytingar á
kosningalögunum en gert hefur verið í þessu
frv. En þær breytingar eru nú alls óundirbúnar,
og nú tekur að Iíða á þingtímann. Ég tel þetta
þó alitaf nokkra réttarbót.
*Jónas Jónsson: Mér kemur til hugar, iivort
ekki væri rétt að gera nýja viðbótarlirtt. þess
efnis, að torveldaðar yrðu breytingar eða tilfærsiur á listum við kosningar. Ég nefni til
dæmis, að af 54 mönnum, er kusu lista Framsóknarflokksins á stað nokkrum hér á landi,
tókst einum fjórum að breyta röð listans þannig,
að færa mann úr 1. sæti niður í 3. sæti og fella
hann frá kosningu. Þessir fáu menn gálu varnað
því, að hinn raunverulegi vilji kjósenda listans
kæmi fram. Þetta vcldur innbyrðis tortryggni
með mönnum á sama lista og skaphr öryggisleysi, þegar frambjóðendur standa berskjaldaðir
gcgn því, að fáeinir kjósendur, oft æfintýramenn eða skoðanaleysingjar, geti leikið sér að
því að breyta röð á framboðslista, er ráðamenn
og aðrir flokksmenn hafa komið sér saman um.
Ég mun þó ekki bera þetta fram sem brtt. um
sinn.
Eriendur Þorsteinsson: Ég tel ekki jafntorvelt
og hv. 2. þm. S.-M. vill vera láta að framkvæma
þau varamannaákvæði, er ég mæli með. Margir
flokkar standa örsjaldan að sama lista, og eru
tillögur mínar að sjálfsögðu miðaðar við núverandi flokkaskiptingu í landinu og til þess að
bæta úr göllum kosningalaganua, sem fram hafa
komið við svcitar- og bæjarstjórnarkosningar
síðan 1930.
Fjmrh. (Jakob Möller): Ég tel, að mál þetta
hafi komizt i nokkuð annað horf við þá brtt.,
er fram hefur komíð, Út frá því munu hugleiðingar hv. 10. landsk. hafa vaknað.
En ég veit ekki, hvort breyting sú, er hann
vill, er svo aðkallandi, þar eð varla mun hafa
borið við, að fleiri flokkar kæmu fram með einn
lista, þótt ég hafi nú ekki kynnt mér þetta mál
sérstaklega.
Hins vegar tel ég sanngjarnt, að þetta verði
athugað fyrir næstu svoitarstjóirnarkosningar.
Þá hefur það komið fram hér i umr, að kjósendur ættu helzt til auðvelt með að breyta röð
frambjóðenda á listum. Þetta stafar af því,
hvernig útreikningi á atkvæðamagni listanna er
nú háttað. Ég tel einnig rétt, að þetta verði alhugað fyrir næstu kosningar.
ATKVGR.
Brtt. 187 samþ. með 9 sliij. atkv.
1. gr., svo breytt, samþ. með 9 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

A 38. fundi i Ed., 21. april, var frv. tekið til
3. umr. (A. 208, 222).
Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 222. —
Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
Erlendur Þorsteinsson: Herra forseti! Ég
minntist á það við 2. umr. málsins, að vel gæti
farið svo mtð þeim breytingum, sem hér eru
gerðar á sveitarstjórnarl. og rétt er að gera, að
flokkar, sem vinna saman í kosningum, fái ekki
jafnmarga varafulltrúa hver flokkur eins og
hann fengi, ef hann hefði einn lista. Það, að
varafulltrúar skulu nú mæta skv. hinum nýju
breyttu ákvæðum, einungis af sama pólitískum
flokki, getur orðið til þess, að flokkur, sem haft
befur kosnir.gasamvinnu við annan, fái ekki
næga varafulltrúa og afleiðing þess verði sú, að
hann inissi fulltrúa upnbótarlaust. Þess vegna
leyfi ég mér að bera fram brtt. á þskj. 222 um,
að i stað þess, að varafulltrúar séu aðeins 3,
skuli þeir frambjóðendur á lista, sem ekki ná
kosningu, vera varainenn. Mér er kunnugt um.
að á ýmsum stöðum liafa varafulltrúar verið
kvaddir til íundarsetu eftir þeirri reglu, sem ég
legg til að hér sé lögfest. Ég hef borið brtt. undir nefndarmenn allshn., án þess að fundur hafi
haft hana til incðferðar, og formaður hennar
a. m. k. inun henni meðmæltur. Samþykkt brtt.
mundi á engan hátt tefja fyrir málinu, þar sem
það verður að fara til Nd. hvort sem er.
Frsm. (Ingvar I’álmason): Eg held, að þessi
lirtt. sé til lióta. Þannig verður að skiija 33. gr.
I., að varamenn geti tekið sæti svo lengi sem
nienn eru fyrir hendi á lista.
Ég veit, að á ýmsuin stöðuin hefur það verið
praktíserað, sem hv. 10. landsk. gat um, og man
ég sérstaklega eitt dæmi, þar sem flokkur hefði
ekki með öðru móti getað haft fulia tölu bæjarfulltrúa sinna. Ég álít þvi mjög æskilegt að setja
i frv., eins og það er nú orðið, ákvæði í þessa
átt, og mun allshn. vcra brtt. fylgjandi.
í>css gætir nokkuð, að formið á frv. cr ckki
scm ákjósanlegast, scm von cr til, þcgar búið cr,
cins og hcr, að hnýta saman vinis sjónarmið.
I>6 að sundurlcitt sé, finnst mér ckki hægt nú að
fara að sjóða það alvcg upp, þvi að hitt hcld cg,
að ákvæðin scu svo Ijós, að þau varla vcrði
misskilin.
Úr því að ég stóð upp, verð ég uð niinnast á
nðferðina, sem notuð er við að reikna út röð
fulltrúa á listunum, vegna þess, að komið hefur
í Ijós, að afar litlar útstrikanir eða raðarbreytingar þarf til þess, að röðin raskist. Til þess að
færa efsta fulltrúa í 2. sæti þurfa 4—5% að
strika hann út eða raunar aðeins rúmlega 4%,
þegar um er að ræða kosning 9 fulltrúa, en færri,
ef kjósa skal fleiri fulltrúa. Til þess að færa
þann fulltrúa á þeim lista í 3. sæti, þurfa 11% að
strika hann út, en ef 15% gera það, lendir hann
í 4. sæti. Sé hins vegar litið á 15 fulltrúa kosningu, nægja útstrikanir 4% til að færa efsta
manninn í 2. sæti, 7% til að færa hann í 3. sæti,
10% til að færa hann í 4. sæti, 14% til að færa
hann í 5. sæti, 10% til að færa liann í 6. sæti
o. s. frv., eða aðeins lítinn hluta kjósenda list—
ans til að fella hvern mann af listanum, sent
Jystir. Þetta geta hv. þm. sjálfir sctt upp og
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reiknað, ef þeir hafa ekki hugleitt það áður.
Þetta sýnist mér sanna það, að aðferðin er í raun
réttri alveg ófær. Það nær ekki nokkurri átt, að
4% af kjósendum lista geti ónýtt þá uppstillingu, sem venjulega hefur verið mjög til vandað.
Nú stendur að vísu svo á, að bæjarstjórnarkosningum er nýlokið. (PZ: Hreppsnefndarkosningar
allar eftir.) Rétt er það, þótt í hclmingi þeirra
sé ekki beitt hlutfallskosningum. Ég hef ekki
treyst mér til að bcra fram brtt. í þessa átt, og
er ekki vert að hrapa svo að því, að síðari villan
kunni að verða verri hinni fyrri. Mér dettur t. d.
i hug, að beita mætti sömu aðferð og við útreikning aðalfulltrúa, — deila í atkvæðatölu með
2. 3, 4, 5, 6 o. s. frv., — þm. þekkja aðferðina, —
og nægði þá U atkvæða til að breyta röð á lista.
Það þætti mér sanngjarnt og gæti ekki fellt mig
við að svipta kjósendur alveg rétti til breytinga.
Má og vel vcra, að önnur aðferð að reikna það út
kæmi sér betur. Eg skýt þessu fram til athugunar fvrir hv. þdm.
Bernharð Stefánsson: Eg er ekki ánægður með
það, að allshn., sem virðist hafa komið auga á
stórgalla í lögum þessum, skuli ekki vilja rannsaka möguleika til að nema þessa galla burt.
Nú eiga svcitarstjórnarkosningar að fara fram í
vor, og verða í mörgum stöðum viðhafðar hlulfallskosningar. Gætu menn þá notfært sér þessa
veilu í kosningal. og fáir menn ráðið því, hver
lendir i sveitarstjórn. Það eru væntanlega allmargir dagar eftir af þessu þingi, að minnsta
kosti, ef því er ætlað að ljúka störfum á eðlilegan hátt og afgreiða fjárlög, því að ennþá
bólar ekkert á nál. fjvn. En þar sem allshn. hefur komið auga á þessa galla á kosningal., og
Alþ. virðist hafa nægan tíma til að athuga málið
betur, þá finnst mér, að n. ætti að taka málið
aftur til meðferðar og lagfæringar. Það hefur
hvað eftir annað komið fvrir við kosningar, að
örfáir menn hafa breytt röð á lista þannig, að
efstu menn á listanum náðu ekki kosningu.
Þess hefur verið getið í sambandi við þetta mák
að það hafi ekki haft lítil áhrif á líf eins manns,
sem er kunnur í landinu, að nokkrir menn
höfðu strikað hann út. Þetta er nú ekkert aðaiatriði. en það er mjög óheppilegt, að sárafáir
menn geti haft þessi áhrif. Það kom lika fyrir i
ba' einum við síðustu bæjarstjórnarkosningar,
að nokkrir menn unnu til að kjósa annan lista
en sinn eiginn flokkslista, til þess að fá tækifæri
til að strika út efsta manit á lista andstæðinganna, og varð það til þess, að hann féll, þótt
Jistinn kæmi 2 mönnum að. Mér finnst alls ekki
úr vegi, að þetta mál geti beðið ofurlítið et'tir
þvi, ef allshn. fengist til að athuga þetta atriði og gera um það till. Við eigum það ekkert
víst, að þeir menn, sem sitja á Alþ. næstu 4 ár,
breyti þessu ákvæði. Mér finnst hér sannast
hinn gamalkunni málsháttur, að það eigi ekki
að draga til morguns, sem maður getur gert í
dag. Málinu liggur ekki svo mikið á, að ekki
megi fresta afgreiðslu þess i 2 til 3 daga, svo
að hægt væri að korna brtt. í kring.
Frsm. (Ingvar Páimason): Ég vil taka það
fram, að ég hef ekki hreyft þessu máli fyrir n.
hönd, því að n. hefur ekkcrt rætt um þetta atAlþt. 1942. B. (59. löggjafarþing).

riði, og ég hef aðeins mælt fyrir mína hönd.
Ég hef athugað leiðina til að hæta úr þessu,
en ekki fundið nema þá einu, sem ég benti á
áðan. og það má vel vera, að .hún sé ekki heppileg. En að koma með brtt. á síðustu stundu,
má telja mjög varhugavert. Allii* hv. þm. vita,
að það liggur í loftinu, að þingið sitji ekki
lengi hér eftir. Hins vegar kemur þessi breyling eins og skollinn úr sauðarleggnum til Nd., og
þó að við sainþ. hana hér í d., er ég ekki viss
uni, að Nd. geri hið sama. Ég held, að nægi að
vekja málið á þessu þingi, sérstaklega ef rikisstjórnin vildi taka málið til athugunar. Eg Jegg
ekki inikið upp úr J)ví, J)ó að hreppsnefndarkosningar fari frain í vor, enda munu hlutfallskosningar aðeins verða viðhafðar í nokkrum
svcitum. Eg get því ekki fallizt á að vísa málinu til n.. enda finnst. mér sennilegt, að málið
fengi ekki fulla lausn á þann hátt.
Bernharð Stefánsson: Það er nýstárlegt, að
nefndarmaður, sem sér stórkostlega galla á lögum, vilji ekki eyða tima í að nema gallana i
hurtu. Baunar efast ég ekkert um, að hv. frsm.
talaði hér fyrir hönd n., þó að málið væri ekki
sérstaklega tekið fvrir á nefndarfundi. Þó sé
ég mér ekki annað fært en að falla frá ósk
minni um þetta. Eg vil beina þeirri fyrirspurn
til hæstv. fjmrh., sem þessi mál hevra undir,
hvort hann vilji ekki lofa því, að þetta atriði
verði tekið til athugunar af hlutaðeigandi ráðuneyti og það á sínum tíma legði fram till. fyrir
Alþ. til lagfæringar á þessu.
*Fjmrh. (Jakob Möller): Ég veit ekki, hvort
hv. 1. þm. Evf. vav á fundi, þegar þetta harst
í tal. Eg lýsti J)á yfir þeirri skoðun minni, að
mér virtist of rúmt um þessar breytingar á listunum. Samkvæmt upplýsingum, sem komu fram,
Iýsti ég yfir því, að mér fyndist sanngjarnt, að
Jietta yrði athugað, þó að ég teldi það ekki svo
aðkallandi, að setja þvrfti þá brevt. í sambandi
við frv. það, sem hér liggur fyrir. En þar sem
sveitarstjórnarkosningar standa fyrir dyrum i
vor, er mjög nauðsynlegt, að frv. verði samþ.
sem allra fyrst, svo að hægt sé að haga kosningunuin samkvæmt því. Eg tek undir það með
hv. frsm. allshn., að breyt. þcssari verði ekki
blandað sanian við frv. þetta að svo stöddu. Eg
tel fulla |)örf á, að ])etta sé athugað og siðan
verði breyt. borin fram í frv.formi á J)inginu.
Þetta er mín persónulega skoðun, og það gerir
ekkert til. þó að hún komi fram, án þess að ég
geti lofað nokkru fyrit’ ríkisstjórnarinnar hönd.
*SÍKurjón Á. Ólafseon: Það var réttilega fram
tekið hjá hv. frsm. allshn., að málið hefur ekki
verið rætl innan hennar. Eg skal taka fram, að
ég er honum sammála um. að ekki sé rétt að
tefja málið með brtt., einkum þar sem þessar
breytingar J>urfa að komast gcgnum þingið fyrr
eða stðar. Eg vil henda á, að svipað ákvæði í
kostiingal. mun vera síðan 1916. Þá fóru fram
kosningar til landskjörs hér í landinu, og þá var
faríð eftir þeirri reglu að strika út af listunum, Allir muna, að þá var kona efst á lista og
hún var strikuð út, svo að hún náði ekki kosningu. En J)ó að svo hafi viljað til, er það kunn24
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ugt, að hér í Reykjavik cru þessar útstrikanir
ckki notaðar neitt að ráði. Og í þessu ákvæði
felst réttur hinna óánægðu kjósenda til að geta
breytt listanum i samræmi við óskir sinar, og
þcnnan rétt má ekki torvelda. Svona horfirmálið
i augnablikinu fyrir mér. Hæstv. fjmrh. taldi
rétt að athuga málið, enda er nægur tími til
stefnu. Af þessum ástæðum, sem ég hcf greint,
er ég móti því að setja brtt. um þetta ákvæði í
samband við frv.
ATKVGR.
Brtt. 222,a sainþ. með 10 slilj. atkv.
— 222,b samþ. án atkvgr.
I-Tv., svo breytt, samþ. með 10 shlj. atkv. og
endursent Xd.
A 40. fundi í Nd., 22. april, var frv. útbýtt
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 235).
A 41. fundi í Nd., 24. apríl, var frv. tekið til
tinnar umr.
*Gísli Guðmundsson: Eg vildi vekja athygli á
því, að mér sýnist, að í hv. Ed. hafi verið tekin
inn i þetta frv. breyt., sem nokkm máli skiptir.
Að vísu hefur mér ekki unnizt tími til þess að
bera þetta nákvæmlega saman við 1. En breyt.,
sem ég á við, er í því fólgin, að þegar kosnir
bafa verið menn á lisla, sem fleiri cn einn
flokkur stendur að, þá skuli svo að fara, þegar
varamenn taka sæti í stað aðalmanns, að sá
varamaður listans, sem er úr sama stjórnmálaflokki og aðalmaðurinn, sem forfallazt hcfur af
einhverjum orsökum, taki sæti í stað aðalmanns,
m ekki sé farið eftir röð á listanum eingöngu.
I>að getur verið, að þetta hafi nokkuð til síns
ágætis. En þó virðist þctta ])ess eðlis, að ekki
væri óeðlilegt, að málinu væri frestað og það
athugað í n., hvort þessa breyt. bcri að samþ.
Mér skilst, að það geti orkað nokkurs tvimæbs,
livort ganga á áfram inn á þá braut að taka
ineira og meira tillit til flokkanna i kosningal.,
eins og stefnt cr að með þessu. Þess vegna virðist mér vera a. m. k. ástæða til þess, að n. gæti
liaft tækifæri til þess að athuga þetta atriði.
Forseti (JörB): Það er aðeins ein umr. um
Jjctta mál hér i liv. d., og þvi álít ég réttlátt, að
mnr. um málið verði frestað nú, til þess að atbuga málið í n.
*Finnur Jónsson: Eg held, að það sé misskilningur hjá hv. þm. N.-I>., að það sé nauðsynlegt
að taka þetta mál til athugunar i n. nú aftur
af þessum ástæðum, sem hann tók fram, vegna
þcss, að núverandi löggjöf, þó að hún kunni
ekki að vera nógu skýr, hefur verið túlkuð á
þann bátt, sem segir í þessu lagafrv., þannig
að bér i Reykjavík hefur flokki vcrið úrskurðaður varamaður cftir því, sem segir i þessu lagafrv.
Breyting sú, að gert er ráð fyrir, að þeir,
sem á lista eru, geti orðið varamenn, er engin
algcr nýjung, því að i suinum kaupstöðum liafa
lögin áður verið þannig framkvæmd, þótt þau
gæfu ekki bcina lieimild til þess. Ef þingvilji
er fyrir því, sem mér virðist, að leyfa, að fleiri
séu kosnir varamenn en aðalmenn, svo að tryggt
sé, að flokkar geti jafnan haft menn í stað

þeirra, sem forfallast kunna, virðist mér mega
við frv. una, eins og það er. Vissulega hefur það
ekki verið meining löggjafans, að nokkur flokkur eigi að geta hagnazt á því, að fulltrúi annars
flokks forfallist. — Ég álít breytingu hv. Ed.
til skýringar og bóta.
Forseti (JörB): Vonandi vinnst tími til að afgreiða málið jafnt fyrir því, þótt því sé samkv. óskum frestað að sinni, þar sem aðeins er
tin umr. eftir.
l'mr. frestað.
Á 45. fundi í Nd., 30. apríl, var fram lialdið
einni umr. uin frv.
Fjmrh. (Jakob Möller): Ed. hefur gert nokkrar breyt. á þessu frv. frá þvi að það kom fyrst
fyrir þá d. Eg tel þessar breyt. allar til bóta,
og vil ég þvi eindregið mæla með því, að frv.
verði sam]>. eins og það nú liggur fyrir.
ATKVGR.
I'rv. samþ. með 19 shlj. atkv. og afgr. sem
lög frá Alþingi (A. 287).

18. Gærumat.
Á 46. fundi i Nd., 2. maí, var útbýtt:
Frv. til I. um gærumat (þmfrv., A. 298).
Á 47. fundi i Nd., s. d., var frv. tekið til 1.
umr.
()f skammt var liðið frá útbýtingu frv. —
Afbrigði leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.
Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Ég skal verða
stuttorður urn þetta mál.
Þannig er mál með vexti, að nýlega liafa tekizt samningar um sölu mciri hluta gæra i landinu frá árinu 1941 til Ameríku. En það er ákveðið, að gærum þessum skuli fvlgja matsvottorð, en eins og kunnugt er, hefur það ekki
tiðkazt hér fvrr.
Nú verður hafizt handa um útflutning á þessuin gærum hið allra bráðasta, og vildi ég mega
vænta þess, að frv. þetta verði afgr. frá háttv.
d. sem allra fyrst.
Annars sé eg ekki ástæðu til að fjölyrða meira
um þetta frv. I>að er sniðið eftir samsvarandi
gildandi 1. um ullarmat.
ATKVGR.
I'rv. vísað til 2. umr. með 19 slilj. atkv.
Á 48. fundi í N'd., s. d., var frv. tekið lil 2.
umr.
Of sknmmt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 17 slilj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
1. gr. samþ. ineð 20 shlj. atkv.

2.—9. gr. samþ. ineð 19 shlj. atkv,
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Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. unrr. ineð 19 shlj. atkv.
.4 49. fundi í Nd., s. d., var frv. tekið til 3.

umr.
Of skanimt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 20 slilj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. til Ed.
A 44. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.
Á 45. fundi í Ed., s. d., var frv. tekið til 1.
umr.
Of skammt var liðið frá 3. umr. í Nd. — Afhrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Þáð hefur
yerið gerður samningur uin sölu á gærum til
Ameriku. í þeim samningi er áskilið af kaupenda hálfu, að gærunum fylgi matsvottorð. lín
hingað til hafa gærur ekki verið metnar til útflutnings. Því er þetta frv. horið fram. Það er
sainið í samræmi við ullarmatslögin, og vildi ég
mælast til þess við hv. deild, að hún afgr. ínálið
án tafar.
ATKVGIl.
Frv. vísað til 2. umr. ineð 9 sldj. atkv.
Á 46. fundi í Ed., s. d., var frv. tekið til 2.
umr.
Of skammt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði
levfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
Sigurjón Á. Ólafsson: Eg ætla ekki á nokkurn
hátt að fara að gagnrýna þetta frv., en aðeins
spyrjast fyrir um það, að hverju leyti hér hel'ur
opnazt ný leið um sölu gæranna og fyrir hvaða
verð þær hafi verið seldar. (Viðskmrh.: Það
hefur verið gerður sölusamningur um helming
al' gærunum fyrir kr. 2.40 kg fob.) Eg gerði
þessa fyrirspurn aðeins til fróðlciks.
ATKVGR.
1. gr. samþ. ineð 9 shlj. atkv.
2. —9. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
I'rv. vísað til 3. uinr. með 9 slilj. atkv.

Á 47. fundi í Ed., s. d., var frv. tekið til 3.
umr.
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
leyfð og sainþ. með 10 shl.j. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. sainþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. sem
lög frá Alþingi (A. 303).

19. Sala Hvanneyrar í Siglufirði.
Á 13. fundi í Ed., 10. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um sölu kirkjujarðarinnar Hvanneyrar í Siglufirði (þmfrv., A. 42).
Á 14. fundi i Ed., 12. marz, var frv. tekið til
1. umr.
Flm. (Bernharð Stefánsson): Ég þarf ekki að
fjölyrða um þetta mál, því að frv. mjög svipað
þessu, sem hér er til uinr, var flutt i þessari
hv. deild á síðasta aðalþingi. Þá var gerð grein
fyrir því, hæði í grg. og framsögu, og get ég að
mestu Ieyti vísað til þess.
Þessi hv. deild tók málinu vel, samþ. það og
sendi það til Nd., að vísu með sinavægilegum
breyt., og er það nú flutt í þeirri mvnd, sem það
þá fékk. í Nd. dagaði frv. uppi, bæði vcgna þcss,
að mjög var liðið á þing, og sumpart vegna þess,
að revnt var að flevga þetta mál með öðru máli,
því óskyklu. Eins og ég sagði áður, var gerð
grein fyrir þessu frv. í fyrra, og fer ég ekki að
rifja það upp. Aðeins skal hér á það bent, að
frv. var í fyrra flutt að beiðni bæjarstj. á Siglufirði, og svo er enn. Enn fremur það, að eins og
hv. deild er kunnugt, stendur mestur hluti
Siglufjarðarhæjar á lendum þeirrar jarðar, er
liér um ræðir og farið er fram á, að bærinn fái
að kaupa. Hygg ég, að allir skilji nauðsyn þess.
Nú er þvi t. d. þannig háttað, að ef bærinn þarf
að ieggja götu, verður hann fyrst að kaupa landið, þar sem gatan á að liggja, o. s. frv. Að vísu
er þetta land nú niikið byggt og búið þegar að
leigja, en talsvert mun þó vera eftir af óbyggðu
landi, og er það í alla staði rétt og eðlilegt, að
hærinn fái ráðstöfunarrétt á því. í frv. er ekki
kveðið neitt á um kaupupphæðina né greiðsluskilmála, má enda fullkomlega treysta rikisstj.
til þess að ganga frá þeim samningum, þó að
ekkert sé ákveðið um einstök atriði í frv.
Það er aðeins ein mótbára, sem mér finnst
geta komið til gi'cina gcgn frv., en það er viðvíkjandi lóðum síldarverksmiðja ríkisins. I Nd.
kom frain brtt. um að undanskilja þær lóðir og
lönd, er síldarverksmiðjurnar þurfa að nota. Eg
sé að vísu ekkert við það að athuga, þó að slík
ákvæði væru sett inn í frv., en ég sé þó enga sérstaka ástæðu til þess og tel þess ekki brýna
þörf, vegna þess að rikisstj. mun að sjálfsögðu
gæta hagsmuna síldarverksniiðjanna.
Legg ég svo til, að frv. verði visað til allslin.
að þcssari umr. lokinni.
*Jóhann Jósefsson: Herra forseti! Eg hef leyft
mér að koma með sanis konar brtt. og á síðasta
þingi, og er það eftir óskum bæjarstj. í Vestinannaeyjum, i sambandi við þær óskir bæjarstj. á Siglufirði að fá að kaupa þau lönd og lóðir, sem bæjarfélaginu er álitið nauðsynlegt. Það
er ekki nýtt mál, að Vestmannaeyingar fari fram
a að fá þessi lönd kevpt, ekki öll í einu, heldur
sináin sainan cftir hendinni. Einu sinni var það
þó samþ. í þessari hv. deild að heimila ríkisstj.
að selja þessi umræddu lönd Vestmannaeyingum. Ýmislegt mælir lika með því, einkum þó aðkallandi þörf á meiri ræktun. Allt frá þvi 1920
liefur ræktunin smáaukizt, og 1926 var á Alþ. í

375

Eagafnunvörp samþykkt.

376

Sala Hvanncyrur i Siglufirði.

fyrsta sinn rikisstj. heimilað að leggja fram úr
rikissjóði styrk til vegagerðar, til þess að stuðla
að aukinni ræktun. Síðan hefur þessum niáluni
smáþokað áfram, en þó hvergi nærri svo, að
nægilegt sé.
Nú er svo koinið, að hafa má um 300 kýr, en
ef landið væri fáanlegt og það fullræktað, mætti
hafa miklu fleiri kýr, en mjög er i Kyjum vant
mjólkur. Gamlir leigumálar standa i vegi, en
engin ákveðin stefna er um það ríkjandi, hvernig
fara skuli með jarðir, þá þær losna úr ábúð. Ecr
það mest eftir skapi ráðherranna á hverjum
tima. Bæjarstj. telur, að hægra sé að stuðla að
aukinni ræktun, ef bærinn á landið, og er það
meginástæðan fyrir því, að farið er fram á að
fá það keypt, og svo í öðru lagi er það, að árlega er miklu fé varið til bóta og breytinga á
þessum rikislóðum. I’að er því ekki rétt, að ríkið haldi áfram að eiga lóðir, sem bærinn hefur
beinlinis búið til, t. d. uppfyllingar. Það er þvi
sanngirnismál, að ríkisstj. selji Vestmannaeyjuin þetta land smám saman, jafnóðum og það
losnar úr ábúð. Annað er ekki farið fram á. El'
þessi stefna væri upp tekin, mundi þetta koinast
sinám saman i gott hoi'f, hærinn eignaðist lóðirnar og hjálpaði svo ibúunum til þess að auka
riektun og mjólkurframleiðslu.
Þó að þessu sé hreyft hér, er það á engan
hátt til þess að fleyga málalcitun Siglufjarðarkaupstaðar, heldur eingöngu vegna þess, að það
er oft byrvænlegra að láta málin fylgjast að.
Það ætti að vera stefna rikisstj. að stuðla að
því, að löndin séu i sem hagkvæmastri notkun
fyrir fólkið, sem á þcim býr, eða i námunda við
þau. En hitt á ríkisstj. að láta sér i léttara rúini
liggja, hvort það er ríkið cða bæirnir, sem löndin eiga.
Kg óska svo eftir því, að bv. allshn. taki þcssa
inálaleitun til vinsamlegrar yfirvegunar.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Það er rétt,
sem hér hcfur komið fram, að ríkið hefur enga
sérstaka ástæðu til þess að eiga lönd, nema í
þeim tilgangi, að þeirra verði sem bezt not. Þegar athugað cr mál eins og þetta, sem hér liggur
fyrir, sala kirkjujarðarinnar Hvanneyrar, álit ég,
að n. beri að athuga, hvort ekki sé rétt, þegar
svona lönd eru sekl, að ríkið setji bæjunum ákveðin skilyrði um leigumála á löndunum. Eg
segi þetta af því, að það hefur brunnið við, að
bæirnir hafa leigt löndin við miklu meira verði
en svarar til þeirra nytja, er menn hafa af þciin.
Það hcfur ekki verið hægt að hafa á þeim neina
ræktun, svo að ríkir menn hafa löngum lcigt
þau sér til gamans.
Lóðir hafa hækkað í verði á Siglufirði þrátt
fyrir það, að þær haf'a verið leigðar, en aðaltilgangurinn með eignarhaldi rikisins á lóðum og
lendum er að koma i veg fyrir hækkanir á lóðaverði. Ríkið þarf þvi að setja ákveðin skilyrði
uin það, hvernig Ieigumálar lóðanna skuli vera.
Til er heimild um að selja löndin umhverfis
Skagaströnd. Þau eru nú margfalt meira virði en
áður var, vegna þeirra umbóta, sem gerðar liafa
verið i þorpinu, hafnargerðar og annarra mannvirkja, og stendur til að gera þar meira i náinni framtið. Þá getur það orðið, að svona stórkostleg landeign verði féþúfa viðkomandi bæj-

arfélags, ef engar reglur eru um það settar af
ríkisvaldinu, hvernig leigja skuli út löndin, og
er ])á ekki rétt, að bæirnir eigi þessi lönd. Oðru
máli gegnir, ef þessar reglur væru fundnar og
settar.
Það er alltaf svo, að snuerri félagasamtök
eins og bæirnir hafa betra yfirlit yfir, hvernig
eigi að nota landið, en um það verða að vera
fastar reglur, sem ekki má brjóta. Eitt af því
mesta tjóni, sem við höfum orðið fyrir bér á
landi, er fyrir það, hve dýrar eru lóðir og lönd
í kringum kaupstaðina. Það er ekki eingöngu á
þeiin stöðum, sem bér hefur verið ininnzt á,
beklur miklu víðar, að rikið liefur látið ge:a
inikil hafnarinannvirki, en landið í kring liefur
verið einkaeign. áfeð þcssuin hætti hefui' ríkið
verið að verja stórfé til þess að hækka eignir
einstakra manna, svo að millj. hefur skipt, og
|>að svo aftur komið niður á atvinnuHfinu á
staðnum, og hefur þannig verið tekið aftur að
nokkru leyti það, sem rikið hefur gert til umbóta á þcssum stöðum. Þetta er því mikið
vandainál.
Nú liafa Vestinannaeyjar lika komið inn í
þetta mál. Það er um það rætt, hvort bærinn
skuli ekki eiga þessar eignir þar. Eg er því ekki
inótfallinn, ef tryggt verður með skilyrðum, sein
])á yrðu setl af Alþ. um leið, að landið verði
notað á rétlan hátt, en ekki liaft að féþúfu.
Gagnvart notkun landsins í Vestmannaeyjum
hef ég þá stefnu, að ég vikli helzt, að þar gætu
orðið sjálfstæðir bændur. Leigan á landinu þar
er mjög Jág, svo að það samsvarar ekki á nokkurn hátt vöxtum af því verðmæti, sem nú liggur
í jörðunum. Þeir hafa þar lifstíðarábúð, og það
liefur koinið til mála að láta þá fá erfðaábúð, en
ég hygg, að gamli lcigumálinu sé þeiin enn þá
hagkvæmari en þó að leigt væri með 3% af fasteignaniati jarðanna. Það hagkvæmasta, sem á
verður kosið, er, að þarna verði sjálfstæðir alvinnurekendur, sem nytji jarðirnar helzt til fulls,
en ég viðurkenni, að á því hefur orðið meiri vöntun en ég gerði mér von um, að yrði, og a. m. k.
sumar eru ekki mikið notaðar (PZ: Allar nema
ein eru litið notaðar.), og það er ekki i samrænii
við það, sem krefjast verður á str.ð, þar sem
land er jafnlítið og þarna. Málið hefur því verið
tekið upp á ný og menn sendir til Vestmannaeyja til þess að rannsaka það ýtarlega. En eins
og ég tók fram, þá er það alveg óvíst, hvort ríkið á að selja Vestmannaeyjabæ þessi lönd, því að
]iau hlytu að verða metin það liátt, að sú leiga,
scm nú er greidd fyrir þau, mundi varla neina
1% af því verði, sem mundi verða greitt fyrir
það nú. Þess vegna vofir það yfir, að landið
verði tekið með því verði, sem það yrði nietið
á nú, og bæjarfélagið kæmist ekki hjá að hækka
alla leigu stórlega til þess að fá vexti af því fé,
sem fyrir landið het’ði verið greitt. Og l>ó að
ýmsii' lifi nú í þeim draumi, að núverandi vcrð
muni haldast áfram, þá er það eins víst og tvisvar tveir eru fjórir, að það liður ekki á löngu,
þangað til jarðii' í Vestmannaeyjum verða komnar niður í það, sem þær voru fyrir fjórum árum síðan. En það er mikil nauðsyn að setja
reglur um lönd þau, sem kaupstaðir hafa til
umráða, þvi að eins og ég sagði áðan, hefur
hlotizt af því stórtjón, liversu farið liefur með
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þau mál. Aþreifanlegt dæmi er þar Eyrarbakki
og Stokkseyri, þar sem ríkið lagði mikið fé í að
kaupa jarðeignir, og var reynt að leigja þær
með tilliti til þess, að ekki fengjust háir vextir,
en reynslan varð sú, að leigan varð mjög há, og
varð að gera á því miklar breytingar. Það er
því mikil nauðsyn, að þessi mál og önnur, sem
eru á sama stigi, verði athuguð gaumgæfilega
hér á Alþ.
Flm. (Bernharð Stefánsson): Þetta er 1. umr,
og ég býst ekki við, að leyfilegt sé að ræða brtt.,
sem fram eru komnar við frv. Ég ætla ekki heldur að fara að ræða þessa brtt., sízt að mæla á
móti henni. Ég trúi því, sem hv. þm. Vestm.
segir, að þessi till. er ekki borin fram í þeim tilgangi að fleyga frv. það, er hér liggur fyrir, eða
koma því fyrir kattarnef. Ég hygg þó, að það sé
rétt, sem ég segi, að það, að þessi till. kom fram
í Nd. í fyrra, þegar málið var búið að ganga í
gegnum Ed., hafi e. t. v. orðið til þess, að málið
dagaði þá uppi, og yfirleitt er það til að tefja
mál, þegar farið er að breyta þeim í siðari deild.
Eg get vel skilið, að hv. þm. Vestm. ber fram
brtt. við þetta frv. i þeim tilgangi að koma fram
því máli, sem hann hefur áhuga fyrir, ef hann
hefur trú á, að það eigi með þvi móti greiðari
leið gegnum þingið, en mér finnst, að réttara
hefði verið að bera fram sérstakt frv. um þetta.
m. a. vegna þess, að hér er i rauninni um tvennt
ólíkt að ræða, að Siglufjörður fái Hvanneyri, eða
Vestmannacyjakaupstaður fái allar eyjarnar. f
fyrra tilfellinu er um lítið að ræða nema byggingarlóðir, en í því síðara sjálfsagt byggingarlóðir, en þó einkum ræktunarland, og þar að
auki er ég ekki viss um, nema nú þegar sé i 1.
beimild fyrir Vestmannaeyjar að fá ræktunarland kcypt, því að í jarðræktarl. er bæjum heimilað að fá keypt ræktunarland, sem er í nágrenni
við þá, ef þeir þurfa þess nauðsynlega með. Hér
er farið frain á sams konar fyrir Vestmannaeyjar eins og farið væri fram á, að Siglufjörður
fengi keyptar jafnframt Hvanneyri allar jarðir
í þvi lögsagnarumdæmi. Éig segi þó ekki, að ég
muni vera á móti brtt., en vildi aðeins benda
iiv. flm. á, að eins rétt hefði verið a. m. k. að
bera fram sérstakt frv. um þetta efni.
Viðvikjandi því, sem hæstv. forsrh. sagði, vil
ég taka fram, að ég, og ég býst við, að eins sé
með aðra flm. frv., cr elíki á móti því, að skdyrði séu sett um, hvernig bærinn megi nota þetta
land, ef þau eru aðgengileg fyrir bæjarfélagið,
en um það er ekki hægt að segja, fyrr en maður
sér |iær till., sem fram kunna að koma um það
efui, en mér finnst eðlilegt, að í söluheimildinni
séu sett skilyrði.
Páll Zóphóníasson: Herra forsetil Ég býst
við, að þetta inál fari til allshn., en ég vil nú
þegar segja um það nokkur orð.
Þetta lóðamál í bæjunum og landamál í kringum bæina er að mínum dómi í mesta ólcstri,
hvort sem ríkið á þessi lönd eða bæirnir. Mun
enginn bær nema Akureyri hafa rekið þau mát
á heilbrigðum grundvelli. I Reykjavik eru lóðir
og lendur, sem hafa ekki fengizt mældar út. Það
er t. d. heil gata í bænum, þar sem eru milli 10
og 20 hús, og þar hefur engin lóð verið útmæld

og ekkert gjald greitt eftir þær. Þetta er vestur
í bæ. Annað hús er niðri við sjó; bærinn á það,
ekkert borgað eftir lóðina, enda hún aldrei útmæld. Við getum lika farið í hinn enda bæjarins og fundið sömu útkomu.
Það mun vcra rétt, sem hæstv. ráðh. sagði, að
ríkið leigir löndin lágt í Vestmannaeyjum, en
þeir, sem nota löndin raunverulega, borga ekki
allir lágt verð fyrir þau. T. d. hefur einn maður
nú í mörg ár leigt öðrum land fyrir hærra verð
en hann borgar, og svo hefur hann aftur leigt
óðrum fyrir enn þá hærra verð. A Siglufirði hafa
erfðafestulöndin verið látin til annarra, og svo
hefur ríkið orðið að kaupa réttinn til að nota
þau, þegar það sjálft hefur þurft á þeim að
halda. Eg veit til, að ríkið hefur orðið að kaupa
aftur tvær lóðir fyrir margfalt hærra verð en
það hafði látið fyrir þær. Þetta er alls staðar
mesta ólán nema á Akureyri, og þess vegna
gladdi það mig að heyra hjá hv. þm. Vestm., i
fyrsta skipti af vörum íhaldsþm., skilning á því,
að verðhækkun fyrir aðgerðir þess opinbera eigi
heildin að eiga. Þetta náði nú ekki lengra en
til Vestmannaeyja hjá honum, að þegar Vestmannaeyjabær lætur gera endurbæturnar, þá
ætti hann að eiga hækkunina. Þetta er spor í
rétta átt, til þess að einstaklingar sölsi ekki
undir sig svo og svo mikil verðmæti, sem það
opinbera hefur skapað. Það hefur verið reynt
að koma til móts við menn í Vestmannaeyjuin
með ræktunarlönd, en hver hefur raunin á orðið? Einn helzti „matadorinn" þar er búinn að
ná undir sig fimm af þessum löndum. Hann
nytjar þau ekki sjálfur, en selur þau bara öðrum á leigu nógu dýrt. Það er ekki nóg að sjá
mönnum fyrir ódýrum löndum í grennd við
kaupstaðina, þegar einstakir incnn geta leikið
þann leik að leigja löndin aftur út margföldu
verði, svo að þeir, sem nota þau, verða að borga
slórfé til þessara millimanna, og svo lendir þessi
kostnaður vitanlega á mjólkinni og öðrum þeim
afurðum, sem þarna eru framleiddar. Það verður að banna mönnum að selja erfðafestulönd,
en ef þeir vilja gera það, þá á riki eða bær að
eiga kost á að fá þau aftur. Það nær engri átt,
að ég geti í dag fengið land á Siglufirði og selt
það svo aftur á morgun, kannske fimm eða sexföldu verði, en þetta er það, sem er hægt nú.
í Reykjavík eru nú milli 10 og 20 taxtar, sem
farið cr eftir um árafjölda, afgjald og réttindi,
en allir eru þeir þannig, nema þeir, sem eru til
eins árs, að selja má öðrum landið fyrir hærra
verð, og ef við færum að rannsaka, hvernig
erfðafestulöndin í Reykjavík eru nú notuð, þá
mundum við komast að raun um, að mjög óvíða
gilda upphaflegu samningarnir, og sums staðar
er verðið orðið margfalt hærra. Þetta þarf að
fyrirbyggja, hvort sem það er í Reykjavík eða
annars staðar á landinu. Mér er sama, hvort
í-íki eða bær á löndin, það verður að fyrirbyggja
allt prang og verðhækkun, sem sífellt á sér
stað við endurtekna sölu, en til þess er ekki
önnur leið en að setja löggjöf um það, svo að
Pétri og Páli haldist ekki lengur uppi að taka
lönd á leigu og selja síðan aftur margföldu
verði. Ég geri ráð fyrir, að t. d. bæjarstjórnarmaður Siglufjarðarbæjar, er sæti á hér i deildinni, þekki það frá Siglufirði, að ríkisverksmiðj-
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urnar liafa orðið að kaupa lóðir aftur fyrir
miklu hærra verð en ríkið hafði selt þær á.
Slikt má ekki koma fyrir, og verður að fvrirbyggja það.
Jóhann Jósefsson: Eg ætla ekki að fara að
halda uppi löngum umr. um þetta mál, en ég
heyri á ræðum manna hér, að þeir eru mér í
raun og veru sammála, og að því leyti, sem
það getur ýtt undir réttláta notkun á þessu
landi, þá sé ég engan veginn, að það sé forkastanlegt, að Vestmannaeyjabær eigi slíkar
eignir.
Það er alveg rétt, sem hæstv. ráðh. sagði, að
leigan eftir þessar Vestmannaeyjajarðir er sjálfsagt eftir nútímamælikvarða mjög lág, því að
ég geri ráð fyrir, að margir sitji í gömlum leigumálum. En það er nú samt opið til ýtarlegrar
athugunar, því að ég hygg, að afgjöldin til ríkissjóðs hafi vaxið allmikið á síðari árum. Þó að
ckki séu stórar landspildur né há afgjöld hjá
hverjum um sig, dregur það sig saman. Sjálfsagt
er það rétt, að það mundi verða dýrt fyrir Vestmannaeyjakaupstað að festa í einu kaup á öllu
landi þar með núverandi gangverði. Það hef ég
aldrei hugsað mér, heldur að keypt yrði það,
scm með góðu móti losnaði, og einkuin ræktarlönd, sem bráðliggur á að nota, og lóðir þær,
sem höfnin og bæjarfélagið verður sumpart að
taka vegna framkvæmda sinna og verða líka
þeirra vegna dýrmætari og dýrmætari með
hverju árinu. Eg var eiginlega hálfhissa á þvi
i ræðu hv. 1. þm. N.-M. (PZ), að það sé nokkur
ný kenning, jafnvel hjá íhaldsmönnum, sem
hann kallar, og veit ég ekki, við hve marga
þeirra hann hefur raunar talað um málið, að
]>að sé hið opinbera, sem hagnast ætti á verðhækkun, sem stafar af opinberum framkvæmdum. Eg helcl gott samkomulag sé um það, að
þess ætti hið opinbera að njóta, og í þessu máli
sé um það að ræða.
Af þvi að hv. 1. þm. N.-M. leyfði sér að nefna
pólitík i málinu, gæti ég minnt hann á þá pólilík, að það er einn hv. flokksbróðir hans, scm
hefur leyft sér að týna einni jörðinni í Vestmaniiaeyjum, svo að hún fyrirfinnst hvergi, -týna heilli jörð með gögnum öllum og gæðum!
Og hans eigin flolíksbræður, sem yfir hann eru
settir, hafa ekkert uin þetta fengizt. Sú saga
er svo fróðleg og merkileg, að ég skyldi gjarnan
rekja hana, ef hv. þm. kærði sig um.
Þá talaði hann um menn, sem keypt hefðu
landbletti af öðrum fyrir tífalt verð. Mennirnir
hafa selt sina vinnu og það, sem þeir hafa veri'ð
búnir að leggja í kostnað við löndin. Ef um
óheilbrigða sölu skyldi vera að ræða í einstökum tilfellum, vil ég fullyrða, að þau eru mjög
fágæt og yfirleitt fá dæmi þess, að menn sleppi
blettum sínum. Vitanlega kemur það fyrir við
dauða manns eða burtflutning, þegar eigendur
blettanna eru farnir að skipta hundruðum.
Hægt hefði verið að hera þetta mál fram sem
sérstakt frv., en mér virtist einfaldara og eðlilegra að láta það og þetta Siglufjarðarmál fylgjast að. Hvað skilmála snertír, tel ég alveg rétt
að setja bæjarfélögunum einhverjar reglur um
meðferð landanna. Það er satt hjá hv. 1. þm.
N.-M., að þar hefur mikið á skort hingað til,

þær föstu reglur eru ekki til eða þeim framfylgt. Ég get sagt það, að ég hef aldrei stuðlað
að braski með lóðir og lendur i Vestmannaeyjum á nokkurn hátt og hef liaft andúð gegn
því. En aldrei er alveg hægt að útiloka það,
sízt í kaupstað í örum vexti, meðan reglur
vantar.
Hæstv. forsrh. tók fram, að sín hugmynd
hefði verið að halda jörðunum á Heimaey það
stórum, að þar byggju bændur, sem þyrftu ekki
að leita sér annarrar atvinnu. Þá hugsjón hans
skil ég veí, en cngu að siður kemur þar fram
ókunnugleiki hans á sérstöðu Vcstmannaeyja.
Eg er þar upp vaxinn og man ekki til, að nokkur hóndi hafi þar verið, sem ekki átti lilut í
skipi cða stundaði sjó á vertíðum. Það mun
haldast eins og hingað til. Víða á jörðunum
hafa orðið mannaskipti, og á sumum sitja nii
fullorðnir menn eða ekkjur, og ekki líklegt, að
miklu sé spillt, þótt ráðgert væri, að kaupstaðurinn tæki við, þegar jarðir losna. Úthlutun
jarðarskika, 2 ha eða nálægt því, margfaldar hið
ræktaða land, en búskaparformið, sem verið
íiefur frá órnunatíð, helzt í aðalatriðum, þ. e.
að mcnn hafa einhverja gripi á landi sínu og
kartöflugarð heimili sínu til viðurværis, en
stunda annars sjóinn. Þetta hygg ég vcrði þar
heppilegasta fyrirkomulagið og að þvi beri að
stefna, að sem flestir eigi kost á jarðarbletti,
sem gefur af sér a. m. k. kýrfóður, og nægt
garðland að auki. A hinn bóginn verður að reyna
að fyrirbyggja, að löndin liggi óræktuð áratug
eftir áratug. Þróun ræktunarinnar í Vestmannaeyjuni, síðan bændur jarðanna sátu að þeim
einir, stafaði af því, að menn þoldu ekki mjólkurleysið og fóru því að reyna að festa sér land
til túnræktar. Þrýstingur þeirrar hreyfingar óx,
svo að ekki varð móti staðið. Bændur fóru að
láta Pétur og Pál hafa hletti. Mikil breyting
varð þar til batnaðar fyrir atbeina Ivarls Einarssonar, sem lengí var bæjarfógeti. — Ég skal
ekki fjölyrða lcngur um málið, en vona, að það
mæti skilningi hjá dcildinni.
Erlendur Þorsteinson: Eg hafði ekki hugsað
mér að blanda mér í málið á þessu stigi. En
vegna ummæla hæstv. forsrh. og hv. 1. þm. N.M. um, að reglur þurfi að setja bæjunum um
meðferð slíkra landa, sem þeir eignist, til nð
hindra brask, vil ég taka fram, að langt er frá,
að ég sé þvi mótfallinn. Ég harma, að slíkum
reglum skuli ekki hafa verið fylgt um opinberar
eignir, og væri ríkisstj. mjög þakklátur, ef hún
fyndi viðhlítandi lausn á því vandamáli.
Siglufjörður er svo ungur bær, að þar er
óvenjuauðvelt að rekja, hvernig lönd og lóðir
hafa hækkað i verði vegna opinberra framkvæmda, og síðar gefið einstaklingum óverðskuldaðan gróða. Ég held, að ekki hafi verið
byrjað að leigja út lóðir fyrr en 1915—16 og'
þó aðallega eftir að Siglufjörður fékk kaupstaðarréttindi 1918. Það mun sérstaklega hafa
verið þáverandi sóknarprestur, sr. Bjarni Þorsteinsson, sem byrjaði á þessu. Hann sat prestssctrið, og lóðaleigan bví aukatekjur hans. Hún
var ekki há, ég held yfirleitt 15 kr. ársleiga af
lóð. Þessir leigusamningar voru síðan staðfestir
af dóms- og kirkjumálaráðuneytinu. Eg held það
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hafi ekki verið fyrr en núverandi dómsmrh. var
lekinn við, 1934, að farið var að setja þá viðbót
í samningana, að leigan mætti ekki vera minni
cn 5% af fasteignamati lóðarinnar. Nú voru þcir
menn til, sem sáu, að þarna væri leið til að ná
sér í peninga, og kepptust um að ná undir sig
lóðum. Einn maður held ég hafi náð nærri 30
lóðum, sem allar stóðu ónotaðar nema sú ein,
sem íbúðarhús hans stóð á. Þær lágu þarna
eins og þær voru frá náttúrunnar hendi, og hinn
svokallaði eigandi þeirra greiddi sínar 15 kr. á
ári. Annað gerði hann ekki til þess að auka
verðmæti þeirra. Síðan hafa nokkrar þessara
lóða verið seldar fyrir 4—8 þús. krónur hver
lóð. Flestar þessar lóðir eru um 900 ferálnir að'
stærð.
Mcst verðhækkun hefur orðið á þeim lóðum,
sem voru í nálægð síldarverksmiðja ríkisins og
þær þurftu að eignast, svo og þeim lóðum, sem
liggja næst öldubrjótnum, en það mannvirki hefur kostað Siglufjarðarbæ og ríkissjóð um 700
þús. kr. Petta hefur því sérstaklega komið hart
niður á þeim tveim aðilum, Siglufjarðarbæ og
ríkissjóði, sem þurftu að kaupa það dýru verði
að fá að gera þessi tvö mannvirki á lóðunum
eða í nánd þeirra, — mannvirkin, sem verðmæti
lóðanna byggist á. Ég býst við, að hæstv. forsrh. og hv. 1. þm. N.-M. muni kannast mætavel
við það, hverjir „áttu“ flestar þessar lóðir.
Það, sem vakir nú fyrst og fremst fyrir Siglufjarðarkaupstað, er að fá þessa jörð keypta til
að nytja hana betui' en er og hindra brask.
Samningar um lóðaleigu eru einnig margir útrunnir, áður en langt liður, flestir gerðir til
50 ára, og þrátt fyrir ákvæði þeirra sumra um
framlenging með leigubreyt. að þeim tíma liðnum niundi eignarhald veita bænum nauðsynlegan styrk til að koma fram þeim breyt., sein
lionum cr nauðsvn á. Vegarstæði voru víða engin eftir skilin mílli lóðanna. Þegar bærinn hefur
lagt vegi til nýrra húsa, liefur hann oft orðið
að kaupa af eigendum þeirra vegarstæðið dýrum dómum. Við framleigu væri sjálfsagt að
kippa því í lag og sjá við því og eins hinu, að
lóðir liggi ekki ónotaðar til þess eins, að braskað sé með þær. Einn maður á Siglufirði hafði
fengið allstórt svæði á leigu og notað eingöngu
sem hestahaga. Bæjarbúar hafa á síðari árum
viljað fá það til afnota fyrir bithaga, eða til
garðræktar, en leigjandi þess ckki viljað láta
það af hendi, þó að æskilegt væri, að það vrði
betur nýtt en nú er.
Siglufjarðarkaupstaður er byggður á 2 jörðum,
Hvanneyri og Höfn, sem hann hefur viljað eignast, og á kaupstaðurinn nú þessar jarðir í Siglufirði: Staðarhól, Saurbæ, Hól, Leyning, Leyningskot og Skarðdal, og er þar allmikil mjólkurframleiðsla, þ. e. mjólkurbú bæjarins. En sjálfan kaupstaðinn skortir alveg land, sem menn
gætu nytjað í hjáverkum.
Tit viðbótar þvi, sem áður var sagt um lóðahrask í Siglufirði, skal ég að lokum nefna eitt
dæmi. Nálægt miðjum bænum var áður fyrr
stórt tún í Hafnarlandi, sem einstaklingur liafði
á leigu og greiddi, að því er ég ætla, 40 kr. ársleigu til eigenda jarðarinnar. Þessi lóðarréttindi
seldi hann svo þriðja manni fyrir 10 þús. kr..
en jarðareigendur fengu ekkert nema áframhald-

andi 40 kr. ársleigu. Þessi nýi cigandi lóðarréttindanna seldi svo ýmsum, sem fluttust til
Siglufjarðar, byggingarlóðir fyrir 1—2 þús. kr.,
og að auki 15 kr. ársleigu til sín og erfingja
sinna. Jarðareigendur fengu sem fyrr einungis
40 kr. árslcigu.
Nú vilja jarðeigendur fá úr því skorið fyrir
dómstólunum, hvort leigutaki eigi rétt til að
nota túnið þannig, til alls annars en i upphafi
var ráð fyrir gert, og bíða menn nú dómsúrslita.
Ég skal svo ckki fjölyrða meir um þetta að
sinni. Ég tók til máls einungis að gefnu tilefni
í ræðu hæstv. ráðh. áðan.
Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Ég efast
ekki um, að allslin. muni rannsaka þetta mál
sem bezt hún getur. Ég vil skjóta þvi til hennar, að ég hygg, að Jens Hólmgeirsson, formaður
framfærslumálanefndar ríkisins, ráði yfir allmikilli þekkingu i þessum efnum og það verði
n. að nota sér svo sein kostur er á. Hann mun
lika hafa hugsað um, hvað hægt sé að gera til að
fyrirbyggja það ástand, sem hv. 10. landsk. lýsti
svo vel á Siglufirði. Þegar n. athugar, hvort
rétt sé að selja þessum bæjarfélögum þær jarðeignir, sem um ræðir, treysti ég því, að hún
leiti til þessa manns upplýsinga um þau almennu úrræði, sem hann hefur trú á, að gagna
muni til að fullnægja landþörf bæja og kauptúna. Einnig vildi ég vona, að þegar frv. kemur
frá n., sæist líka á kollinn á frv., þar sem rcynt
væri að stemma stigu fyrir, að annað eins og
nú var lýst á Siglufirði eigi sér stað.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv. og til
allshn. með 11 shlj. atkv.
A 28. fundi i Ed., 8. apríl, var frv. tekið til 2.
umr. (A. 42, 52, 04, n. 122).
Frsm. (Ingvar Pálmason): Frv. samhljóða
þessu hefur verið hér fyrir þessari hv. d. áður.
Það var flutt hér á síðasta reglulegu Alþ., og
afgr. þá þessi hv. d. það frá sér í þvi formi, sem
það nú er flutt i. En í Nd. dagaði málið uppi. í
grg., sem fylgdi frv. þá, og i umr. á vetrarþinginu 1941 var mál þetta alveg upplýst, svo að ég
tel ekki ástæðu til að fara langt út í það nú.
Það er, eins og hv. þdm. er kunnugt, þannig,
að Siglufjarðarbær hefur eignazt allmiklar jarðeignir kringum bæinn, en landið, sem undir
liænum er, hefur bærinn ekki eignazt enn þá.
Mikill hluti þess er eign kirkjujarðasjóðs, þ. e.
eign Hvanneyrar, en nokkur hluti þess hygg
ég, að muni vera í einstaklingseign. Ég lít svo
á, að auk þeirra venjulegu þarfa bæjanna til
þess að eignast land það, er þeir standa á, þá
bætist það við á Siglufirði, að bænum sé nauðsynlegt að eignast land Hvanneyrar vegna þess,
að mér skilst, að þá verði aðstaða bæjarins
betri til þess að geta náð á einn eða annan hátt
yfirráðum yfir þeim hluta lóðanna, sem eru i
einstaklingseign. Og ég get hugsað mér, að ef
ekki nást um það aðgengilegir samningar með
frjálsu móti, þá gæti vel leitt til þess, að Siglu-
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fjarðarbær yrði neyddur til þess að fá heimild
fyrir eignarnámi á þessu landi. En það liggur
nú ekki fyrir liér, heldur vil ég benda á þetta
sem röksemd í viðbót við þ;er, sem hér er frani
dregið í grg. frv., fyrir nauðsyn þess, að Siglufjarðarbær fái þetta land keypt. Eg geri líka
ráð fyrir, eftir þeim undirtektum, sem þetta
inál fékk á aðalþinginu 15)41, að h'v. þdm. sé
þetta ljóst.
Við frv. hafa nú bér í d. komið fram 2 brtt.,
önnur þess efnis að licimila ríkisstj. að selja
Vestmannaeyjakaupstað
Vestnianiiacyjar
eða
landspildu þar, og var nokkur grein gerð fyrir
þessari brtt. við 1. umr. þessa máls. I’essa brtí.
hefur allshn. athugað, og, eins og segir í nái.
hennar, getur n. ekki, eins og sakir standa, fallizt á hana, ekki af því að allshn. vilji leggja
neinn dóm á það, hvort þessi ósk Vestinannaeyjakaupstaðar sé ekki á rökum reist, heldur
vegna hins, að þarna stendur nokkuð öðruvisi
á heldur en venja hefur verið til, þegar um slíkar heimildir hefur verið að ræða. Ríkið á nú
allar Vestinannaeyjar, þ. e. a. s. lóðir og lendur
þar. Og eins og kemur fram i nál., þá er það
óskipt álit allshn., að kaupstöðuin, kauptúnum
og sjávarþorpum sé það stór nauðsyn, að allt
það land, sem þau þurfa að nota, sé eign hins
opinbera, þ. e. ríkis eða sveitar- og bæjarfélagn.
Hins vegar hefur allshn. ekki tekið málið á
þeim grundvelli, hvort það eigi að stefna að því,
að allt siíkt land verði cign bæjarfélaganna, og
til þess hefur hún því enga afstöðu tekið. En
að því er snertir Vestmannaeyjar, þá eru þær
eign ríkissjóðs. En vel iná vera, að ástæður seu
iil, að það álítist heppilegra, að þessar landeignir eða vissir hlutar þeirra verði eign bæjarfélagsins frekar heldur en rikissjóðs. En ég álít
það mjög óheppilegt, að bæði bæjarsjóður og
ríkissjóður séu eigendur að landi því, sein bæirnir þurfa að nota. Og' ef það reyndist svo,
að það yrði talin nauðsyn fyrir Vestmannaeyjakaupstað að eignast eitthvert land af eyjunuin,
meira eða minna, þá ættu þar, eftir minni skoðun, að vera sem allra hreinust skipti á milli
eignar ríkisins á landi þeirra annars vegar og
landi bæjarins híns vegar. Og cf ríkið seldi
lóðir i Vestmannaeyjum, teldi ég, án þess að
það hafi verið rætt sérstaklega i allshn., að
langskynsamlegast væri, að allar byggingar- og
ræktunarlóðir þar yrðu þá eign bæjarins. Eg
vil taka þetta skýrt fram, til þcss að það valdi
engum misskilningi, að þó að allshn. sé á móti
þvi, að þessi brtt. um sölu á landi í Vestmannalyjum verði sainþ., þá hefui’ hún samt ekki
látið í ljós á neinn hátt andstöðu við það, að
athuguðu máli á sinum tíma, að kaupstaðurinn
fengi keypt meira eða minna af landinu. I>á
leið hefur n. alls ekki farið inn á. En það er af
þessuin ástæðum, að n. hefur ekki liaft tækifæri
til að athuga málið nægilega, og svo af hinu
lika, að n. telur, að það sé ekki aðgengilegt
fordæmi að konia heimild til sölu á ólikum stöðum i 1. með brtt. við frv., sem fyrir liggur til
umr., að n. getur ekki fallizt á að samþ. þessa
brtt. Og ég skal taka það fram, að ég álít, að
sala á Vestmannaeyjum sé svo umfangsmikið
mál, að það þurfi allýtarlegan undirbúning. Og
ég hef talið bað langskynsamlegast, að þetta

mál væri rætt af bæjarstjórn Vestmannaeyja við
rikisstj. og rcynt að ná niðurstöðu um það,
hvernig með það skyldi farið.
I>að er drepið á það í nál., að það hafi heyrzt
raddir um það, að ekki væri sem æskilegust
framkvæmd á bygginguin og ineðferð lóða og
bivja í Vestinannaeyjum og víðar, og ég hygg,
að það liafi koniið fram við 1. umr. þessa máls.
Og n. viðurkennir, að svo muni geta verið, og
hún telur æskilegt, að úr þvi vrði bætt, ef hægt
væri. En hins vegar liggur það fyrir utan verkahring n., a. m. k. að þessu sinni, að gera nokkrar
till. um slíkt. En að því er snertir Vestmannaeyjar, þá má vel vera, að þar sé þessi óreiða
í töluvert stórum stíl. Mér virðist þvi, að langréttasta leiðin í þessu máli öllu væri sú, að bæjarstjórn Vestmannaevjakaupstaðar ætti ýtarleg
viðtöl við ríkisstj. um það, á hvern hátt bezt
væri ráðið fram úr þessum málum. Og þess
vegna er það, að allshn. telur, að það væri æskilegast fyrir málið, að flm. þessarar brtt. tæki
hana aftur nú. Fari svo, að hann vilji ekki gera
það, getur n. ekki annað en lagt til, að brtt.
þessi verði felkl. Allshn. telur, að hér sé um
mjög mikilvægt mál að ræða, en það sé svo
lítið undirbúið og þinginu svo ókunnugt, að
ekki geti koinið til mála að heimila slika sölu
undir þeim kringuinstæðum og með þeim undirbúningi málsins, sem hér liggur fyrir.
I>á hefur hv. ó. landsk. þm. (I>I>I einnig borið
fram brtt. við þetta frv., þess efnis, að rikisstj.
heimilist að selja Olafsvíkurhreppi þjóðjörðina
Olafsvik á Knæfellsnesi. I>að er það sama að
segja um þessa bi'tt. eins og brtt. frá hv. þm.
Vestm. (.I.IÓs), að n. telur það ekki æskilegt
forda'ini, að slíkum málum sé komið að sem
lirtt. við frv. um heimild til sölu á vissum jarðeignum, sem venjulega eru töluvert vel undirliúin og þingið hefur átt kost á að kynna sér
\el að öllu levti, þar sem hins vegar þingið getur
tæplega kynnt sér slík sölumál, þegar þau liggja
þannig fyrir sem þessar brtt. Enn freiuur vil
ég taka fram, að viðvíkjandi sölu á Ólafsvík
liggur alls ekki fyrir umsögn frá viðkomandi
sýslun. um þetta. X. verður að líta svo á, að
það sé nauðsynlegt, að slík umsögn Iiggi fyrir.
Hins vegar hefur ekkert komið fram i því máli
lieldur, sem geri það að verkum, að n. verði á
móti efni brtt. á þskj. 64, frá hv. 5. landsk.,
þegar það mál væri fram borið á þann hátt,
sem n. telur við eiga, og málið er upplýst þannig, að Alþ. sé fyllilega ljóst, hvernig málið liggur fyrir og hvað um er að ræða. I>ó þessa sé
ekki getið í nál. viðkomandi brtt. á jiskj. 64,
þá eru það tilmæli allshn. til hv. 5. landsk. þm.,
að hann einnig taki sina brtt. aftur, af söinu
ástæðum og n. fa-rði fram gagnvart hinni brtt.,
i'rá hv. þm. Vestm., að n. telur, að málinu sé
bezt borgið á þann hátt. Og þó að þessi afstaða
n. kunni að leiða til þess, að þingið geti ekki
afgr. það mál nú í því formi, sem það er borið
frani, þá er ekki steinn lagður i götu málsins
fyrir ]>ví. Og allshn. vill ekki á hinn minnsta
hátt leggja á móti þeirri heimikl, sem hv. á.
landsk. þm. leggur til með brtt. að veitt verði,
heldur er n. á móti brtt. af þeiin ástæðum, sem
ég hef tekið fram viðkomandi báðum þessum
brtt.
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Þorsteinn Þorsteinsson: Hv. allshn. hefur ekki
getað fallizt á að mæla með þeim brtt., sem
ég hef flutt við frv. og eru á þskj. 64. N. hefur
í raun og vcru, eftir þvi sem hv. frsm. skýrir
frá, viðurkennt það, að það sé jafn réttur hjá
Olafsvikingum eins og hjá Siglfirðingum til að
fá keypta jörðina Hvanneyri. En aftur á móti
telur n., að ekki sé fullnægt ýmsum formsatriðum í þessu máli. Eg skal játa, að n. hefur
þarna nokkuð mikið til síns máls, því að þó
að ég hafi borið þetta mál fram í brtt.-formi,
þá er rétt að bera það fram í frumvarpsformi
og sem sérstakt frv. hverja söluheimild fyrir
sig. En hitt er ég ekki sannfærður um, að það
sé nauðsynlegt, að það liggi fyrir umsögn sýslun. um málið, þó að heimild sem þessi sé veitt.
Því að um leið og ríkisstj. afsalar jörðinni f.
h. ríkisins, þá hlýtur ríkisstj. að ganga cftir
því, að öllum formsatriðum sé fullnægt, og þá
þar á meðal umsögn sýslun. um kaup á jörðinni.
En ég þakka mjög vel fyrir þau orð, sem n.
hcfur látið frá sér fara um mál það, sem ég
hef borið hér l’ram. Og ég geri ráð fyrir því,
þegar þau skilyrði eru uppfyllt, að málið er
borið fram í réttu formi, þá muni ekki standa
á stuðningi allshn. Ed. við þetta mál. Eg ætla
því nú að taka mína hrtt. á þskj. 64 aftur, í
fvrstu aðcins að ákveða að taka hana aftur til
3 umr, en fyrir þá umr. svo athuga bctur, hvort
ég tek hana alveg aftur.
Jóhann Jósefsson: Hv. allshn. hefur ekki getað fallizt á að inæla með því, að mín hrtt. við
þetta frv. verði samþ., og er það kannske vorkunnarmál, að n. telur, að mál það, sem brtt.
mín er um, sé of stórt til þess að tengja það
á þennan liátt við það frv., sem fyrir liggur.
Hitt er hv. allshn. í raun og veru sammála um,
eins og hún hefur tekið héi' fram, að það sé
nauðsynlcgt, að kaupstaðalönd séu opinber
eign, annaðhvort rikis eða hæja. Og það er eðlilegt, að n. liafi ekki myndað sér fasta skoðun
um það, hvort lieppilegra er í Vestmannaeyjum,
að lóðir og lönd þar séu ríkis- eða bæjareign,
og kannske meðfram af þvi, að ekki hafa legið
hér fyrir nægilega mikil gögn i málinu.
Eg rökstuddi að vísu brtt. mína við 1. umr,
en ég skal játa, að það er margt fleira, sem þar
kæmi til greina, sem ég hirti þá ekki um að
telja fram. N. sagði, að fram hefðu komið
raddir um það, að ráðstöfun lóða í kaupstöðum
og kauptúnum hefði verið óheppileg, svo að
ekki væri fastar að orði kveðið. Ég held, að þetta
geti tæplega átt við Vestmannacyjar, ]>ví að þar
hafa ekki orðið stórar misfellur á þessu sviði
nema af hálfu rikisins. Stærstu misfellurnar
og alvarlegustu hneykslin i því máli eru aðgerðir ríkisvaldsins. Er ég tilhúinn að sýna fram
á það, ef n. léki hugur á að vita, hvernig ríkisvaldið hefur farið svona misjafnlega vel með
lóðir austur þar.
Nú skilst mér, að n. sé fús til að fallast á,
að Vestmannaeyjar eignist part af sínu landi,
minni eða stærri, eftir þvi sem ástæður væru til,
ef málið væri flutt í öðru formi. Ég sé ekki, að
það sé svo stórkostlega athugavert, livort Vestmannaeyjar eiga kaupstaðinn eða rikið, því að
Alþt. 11)12. lt. (59. löggjafarþing).

landslög ná jafnt yfir það, hvort sem kaupstaðurinn eða ríkið á landið, en ég tel það æskilegast, að kaupstaðirnir eigi það land, sem þeir
standa á.
Eg get tekið undir það með liv. sessunaut
mínum, að ég skal taka till. mína til baka við
þessa umr., en veit ekki, hvort ég geri það nema
til 3. umr., en til vonar og vara vil ég biðja
hæstv. forseta að bíða með atkvgr. um hana
til 3. umr.
Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Við 1. umr.
hcnti ég n. á, að ég teldi rniklu máli skipta, að
sett yrðu 1., sem fyrirbyggðu ýmsa misnotkun,
sem átt hefur sér stað, bæði af hálfu þess opinhera og eins einstaklinga, á þessum lóðum í
seinni tíð. Ég benti henni á að tala við framfærslumálanefnd ríkisins, sem mundi vera að
vinna að samningu lagauppkasts, sem ætti að
fyrirbyggja þetta um erfðafestulönd. Það uppkast mundi vera komið langt áleiðis, og í svipuðu sniði mundi einnig mega hafa 1. um lóðasölu. Mér er kunnugt um, að n. hefur átt tal
við framfærslumálanefnd um þetta og kannske
gert sér þar með ljósara en áður, hvað hér er
á seyði og hve mikil þörf er á löggjöf i þessu
efni. Eg heyrði á hv. form. n., að hann teldi,
að n. sem slíkri bæri engin skylda til að hugsa
um þessa hlið málsins. Það má að vísu segja
svo, en mín afstaða til málsins er sú, að ég hef
mciri trú á, að eitthvað verði hafizt handa, ef
ríkið er eigandinn en ef það eru hæirnir. Og
þó að ég sé með því, að i framtíðinni eigi hver
hær sitt land, þá vil ég, til þess að síður seinki
löggjöf um þessa hluti, ekki láta bæina eignast
]?essi lönd, fyrr en slík löggjöf er komin, og
mun ég því hæði greiða atkv. á móti brtt. og
frv. sjálfu.
Erlendur Þorsteinsson: Ég vil byrja á að
þakka n. fyrir góða afgrciðslu á þessu máli, eins
og við mátti húast, þar sem n. mælti með þvi
á vetrarþinginu, að frv. yrði samþ. En út af
uminælum hv. 1. þm. N.-M. vil ég gera nokkrar
aths.

Hann vill blanda saman tveimur óskylduin
málum, sem sé hvort kaupstaðirnir eigi að fá
keypt það land, sem þeir standa á, og hvernig
cigi að koma i veg fyrir lóðabrask. Það var
upplýst hér við fyrri umr., hvernig þróunin
hcfur verið i lóðabraskinu á Siglufirði. Rikið
hefur átt þetta land, en hefur ekki fylgzt mtð
hetur en svo, að þær ráðstafanir hafa átt sér
stað, sem lýst var við 1. umr. Það er því alveg
þveröfugt, sem hv. 1. þm. N.-M. var að lialda
fram, að rikisstj. væri hetur trúandi til með
eignarhaldi á þessu landi að koma i veg fyrir
lóðahrask. Mér finnst þetta líka leiða af sjálfu
sér. Ríkisstj. hafa i jiað mörgum málum að
snúast, að ]iær geta ekki haft beint eftirlit með
þeim daglegu viðhurðum i hinum ýmsu kaupstöðum landsins. Bæjarstj. eru aftur á móti
kosnar til þess að fylgjast með þeim málum,
sem fram fara innan takmarka bæjarfélagsins.
Það er því eðlilegt og sjálfsagt, að bæjarstj.
fylgist betur með í því, hvort þctta brask heldur áfram eða ekki, og hvað sem verða kann með
þá bæjarstjórn á Siglufirði, sem kæmi til með
25
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að framlengja þá samninga, sem nú eru i gildi
og hún þarf að framlengja, þá veit ég, að eins
og bæjarstj. þar er nú, þá mun hún fylgjast
með þessum málum með iniklum áhuga og reyn.i
að koma í veg fyrir hina óeðlilegu verðhækkun,
sem átt hefur sér stað á þessum óhyggðu lóðlim á Siglufirði.
Af framangreindu tel ég tryggingu fyrir, að
hæjarstj. og hreppsn. hafi miklu meiri möguleika til að fylgjast nieð því, sem gerist í þessum málum, heldur en ríkisstj. Þess vegna finnst
mér, að rök hv. 1. þm. N.-M. snúist alveg á móti
því, sem hann vill vera láta. Hins vegar mun
ekki standa á mér að samþ. skilyrði fyrir kaupum á Hvanneyri, sem ;ettu að koma i vcg fyrir
hrask með þetta land, eða að veita mitt samþykki til, að reynt verði að koma í veg fyiir
slíkt hvar sem er á landinu. Eg er sammála hv.
1. þm. N.-M., að það beri að gera allt, sem hægt
er, til að koma í veg fyrir verðhækkun á hvggingarlóðum í kaupstöðum.
Eg vænti þess að lokum, að þegar hv. þni.
athugar þetta nánar, þá fallist hann ó, að það
er enginn skaði skeður, þó að bæirnir eignist
þessi lönd, og það ætti sízt að torvelda, að 1.
icrði sett um þetta efni hér á landi.
Frsm. (Ingvar Pálmason): Eg get lýst ámegju
minni yfir, að hv. flm. brtt. hafa sinnt rökum
allshn. og tekið aftur till. sínar. fig skil yfirlýsingar þeirra þannig, að till. þeirra verði teknar endanlega aftur, en það er skiljanlegt, að
þeir vilji nota tímann á inilli umr. til að athuga, livað þeir gera endanlega i þvi máli.
Eg hef ekkert við ræður hv. þm. að athuga,
nema þar sem liv. þm. Vestm. taldi, að n. vildi
alvcg neita um sölu á Vestmannaey jajörðum.
]>að er mikill misskilningur. Hann komst þannig
að orði, að hoiiuin fyndist ekki viðeigandi að
neita einuin kaupstað um það, sem öðrum væri
leyft. Það er misskiliiingur, að í þessu felist
neitun af liálfu allslin., eu hún telur aðeins, að
málið sé ekki það vel undirhúið, að rélt sé að
samþ. það nú, sízt í því formi, sem það her að.
Að því er snertir það, sem hv. 1. jnn. N.-M.
skaut fram, hvort ekki væri tímahært að setja
löggjöf um meðferð á lóðum og lendum í kaupstöðum og sjávarþorpum, þá vil ég aðeins geta
þess, sem ég drap áður á, að n. telur fulla þörf
á slíkum I., en n. hrestur þekkingu til þess og
treystir sér ekki að hera nú frani frv. um þetta,
því að til þess að geta gert ráðstafanir, sem
væru veruleg lækning á þessu meini, þarf semjandinn að vera þessum niáluni þaulkunnugur,
en nm. eru þessu mjög lítið kuiinugir. Hins
vegar er það rétt, sem hv. þni. gaf í skyn, að
n. inun hafa átt tal við eimi mann úr framfærslumálan. ríkisins og spurzt fyrir um, hvorl
hún hefði nokkra slíka löggjöf á prjónuuum,
en var skýrt frá, að í undirbúningi væri frv.
um meðferð ræktunarlóða i kaupslöðuni. N.
lienti þessum manni á, að nauðsvnlegt væri að
hafa frv. fyllra og láta það einnig ná til hvggingarlóða, en þessi nm., sem var Jens Hólmgeirsson, lét í Ijós, að n. hefði ekki enn fyrir
hendi nægar upplýsingar og þekkingu til þess,
að hún treysti sér til þess, en viðurkenndi þörfina fyllilega.

Ég held því, að þegar sú ii., sem helzt hefur
kunnugleika á þessum málum, treystir sér ekki
til að leggja fram frv. um þetta efni eins og
sakir standa, þá sé það ekki sanngjörn krafa,
að allshn. þessarar d. fari nú að leggja slíkt
frv. fram, misjafnlega vel undirhúið, sem mundi
áreiðanlega ekki leysa þetta vandamál. Slíkt
mundi aðeins spilla fyrir málinu.
Ég get vel tekið undir það með hv. 10. landsk. , að mikill ljóður er á, að ekki skuli vera hægt
að koma í veg fyrir, að lóðir hækkuðu í verði
í kaupstöðunum. En ég held, að réttara sé að
hrýna fyrir stj. að setja þau skilyrði, sem fyrirhyggðu, að lóðir kæmust í brask, en ekki sé
sérstök ástæða að greiða atkv. á móti þessu frv.
hyggt á þeim forsendum, að ekki sé til löggjöf,
sem gcti koniið í veg fyrir, að misnotkun á lóðuni eigi sér stað.
Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Það er
mjög ánægjulegt, að allir skuli vera sammála um
að setja
sein takmörkuðu þá óeðlilegu og
heimskulegu verðhækkun, sem orðið hefur á
lóðum við endurteknar sölur og brask. Ég gct
lika glaðzt yfir því, að n. telur sig nú vanhúna
til að koma með svona frv., en lýsir því jafnfranit yfir, að hún sé með þeim anda, sem í
þessu fclst, þvi að það er fvrsta skilyrðið til
þess að meni læri, að inenn viti sínar takmarkanir. Og fyrst hún hefur fundið sínar takmarkanir og func.ið þörfina, þá er enginn svo gamall, að hann geti ekki lært.
Það er ekki mikið, sem mér lier á milli við
tinn liv. flm. þcssa frv. Eg er honum sannnáJa
uin, að eins og löggjöfin er nú, getur vel verið,
að hæjarstj. geti eins vel verið á verði eins og
ríkisstj. En svo skilur okkur á um það, að ég lít
svo á, að meðan ríkisstj. á að hera ábyrgð á
meðferð þessara lóða, verði henni enn ljósara,
að hér þarf að ráða hætui' á, lieldur en ef bæjarstjórnirnar eru orðnar eigendur. Mér er t. d.
l. jóst, að núvcrandi stj. veit, að hér þarf lagfæringar við, og' það mun vera fyrir tilhlutun hennar, að frainfærslumálan. hefur tekið til athugiiiiar, hvað gera mætti til hóta. Ef hæirnir hefðu
átt löndin, efast ég um, að henni liefði verið það
Ijóst. Sá veit bezt, hvar skórinn kreppir, sem
her hann, segir máltækið, og þegar ríkið á þctta
land og stj. á að sjá um það, finnur hún bezt,
hvar skórinn kreppir, en ef hæirnir eiga það,
þarf hún ekki eins að hugsa um það. Eg álít
]>ví, að fyrst eigi að setja hér lögg'jöf, áður en
hæirnir eiga a'ð eignast þessi lönd.
ATKVfiR.
Brtt. 52 og 61 teknar aftur til 3. uinr.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
I'yrirsögn samþ. án atkvgr.
Erv. visað til 3. umr. með 10:1 atkv.
Á 30. fundi i Ed., 10. apríl, var frv. tekið til
3. umr. (A. 12, 52, 61).
Jóhann Jósefsson: Við 2. umr. þessa niáls bað
ég um, að frestað yrði atkvgr. um brtt. mína
að því er snertir Vestmannaeyjajarðir, í sam-
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bandi við þetla frv., og var þa<5 aðallega af því,
að n. mæiti einhuga á móti samþykkt hennar,
aðallega á þeim grundvelli, að ekki vau'i vogandi að bera það mál upp samhliða því frv.,
sem hér uni ræðir. Það kann að vera, að skiptar
séu skoðanir um það. Hins vcgar vil ég ekki
stefna þessu máli í hættu vegna þessarar afstöðu
ii. Annars var niinn tilgangur með þessari brtt.
sá, að auðvelda mönnum í Vestmannaeyjum að
fá aðgang að lönduni til ræktunar. En af því að
ég þykist eygja leið í því, þó að þessi till. sé ekki
samþ., að konia þessu áhugamáli frani á annan
veg hér á Alþ., þá tek ég þessa brtt. mína aftur.
ATKVGR.
Brtt. 52 og 64 teknar aftur.
Frv. samþ. með II shlj. atkv. og afgr. til Nd.
A 32. fundi i Nd., s. d, skýrði forseti frá, að
sér hefði liorizt frv. frá Ed, eftir 3. innr. þar.
A 34. fundi í Nd, 14. apríl, var frv. tekið til
1. umr.
*Sveinbjörn Högnason: Herra forseti! Uin
þetta frv, sem hér Iiggur fyrir, finnst mér
mjög litlar upplýsingar eða skýringar vera að
finna í grg. þess. Og það á að leggja það liér
fyrir liv. d. án þess að skýringar komi um það,
livorki frá hæstv. rikisstj. né öðrum. Hér er þó
um stórkostlegt fjárbagsmál að ræða, að selja
svo að segja allar lóðir Siglufjarðarbæjar, þess
bæjar, sein fer hvað mest hraðvaxandi af bæjum hér á landi nú sem stendur. Og það á að gerast, skilst mér, án þess að vísað sé um réttmæti
þess til neins annars en gvg, sem prentuð hefur verið áður með frv. hér á Alþ, en er ekki
preiituð nú og fæstir hv. dni. munu hafa séð.
Þessi grg. var örstutt og fylgdi i fvrra á þinginu sams konar frv. þessu, sem þá var borið
fram, og var sú grg. frá þeim mönnuin, sem
sækja um að kaupa þessar lóðir fyrir hönd bæjarins, þ. e. bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar.
Oiinur skýring fylgir málinu ekki liér i þessari
hv. d. en sú, sem er í skjalapartinum frá í fyrra.
Eg vildi þess vegna benda á það, áður en þetta
mál fer lengra, að hér er vissulega um stórkostlegt fjárhagsatriði að ræða fyrir ríkissjóð. Þarna
er farið fram á, að hann selji allar þessar lóðir
nú, sem búið er að byggja á. Þarna á þessum
lóðum sumum á ríkið stórkostlegar byggingar,
sem eru síldarverksmiðjurnar, og þar sem sjálfsagt verður byggt á meira í viðbót við þær byggíngar. Er þá mciningin að selja allar lóðiriiar,
scm rikið á þarna og hefur sjálft byggt á? Og
sömuleiðis allar lóðirnar, sein rikið á nú þarna
og leigir út og bæjarstjórnin á Siglufirði hefur
í þessu fylgiskjali, sem fylgdi frv. í fyrra, talið,
að muni nema 10 þús. kr. tekjurnar af árlega
fyrir ríkissjóð? Það er sagt þar, að þessi skaði,
sem þarna mundi vera um að ræða fyrir ríkissjóð, geti ekki skipt neinu sérstöku máli. En vitanlega fara hraðvaxandi tekjurnar af þessari
cign, sem ríkið á þarna.
í .öðru lagi vil ég segja það, að ég tel mjög
varhugavert, eins og maður hefur séð, hvernig
þróunin hefur verið í lóðamálunum hér í bænunr, — að umráðarétturinn yfir slíkuin lóðum

sé afhentur meiri hl. i bæjarstjórnum, sem þær
svo selja eða láta á leigu til einstaklinga, sem
svo aftur lána þær á ýmsa vegu og síhækka með
því leiguna eftir þær. Hvernig hefur þetta farið
hér í Reykjavík? Hér í bænum hefur þetta orðið
til þess, að lóðirnar eru í uppsprengdu verði,
sem hleypir fram bvggingarkostnaðinum, sem
svo aftur hefur ekki lítið að segja nú um hækkun húsaleigunnar, sem hefur valdið þeim erfiðleikum, sem kunnugt er og menn verða að glima
við hér í bænuin. Siglufjarðarbær á eftir að
vaxa, og má búast við, að hann eigi eftir að vaxa
stórkostlega. Þar af leiðandi verður þrengra og
þrengra um byggingarlóðirnar. Og ef þessum
málum yrði stefnt inn á sömu leið þar eins og
gert hefur verið liér í Reykjavík, til þess að
gefa frjálsan tauminn um það, hvernig meiri
hl. bæjarstj. á hvcrjum tíma þóknast að ráða
þessum málum, þá mundu lóðirnar þarna á
Siglufirði fara stöðugt hækkandi í verði, án
þess nokkur hefði gróða af, nema einstakir menn
i svipinn. En ríkið getur hins vegar haldið leigunni eftir Ióðirnar niðri, án þess að eiga neitt
verulegt á hættu, það getur tryggt, að lóðirnar
fai'i ekki hækkandi í verði, ef þeim er ekki afsalað í hendur einstaklinga og bæjarstjórna,
eins og verið hefur.
Þá vil ég líka lienda á það, að ef þetta næði
fram að ganga, að þarna væru bæjarfélaginu afJientar fyrir svo að segja ekkert eða a. m. k.
sáralítið verð allar lóðirnar, sem bærinn stendur
á og framtíð bæjarins byggist á, þá verður alls
ekki hægt að slanda á móti því, að samþ. hið
sama fyrir aðra staði, t. d. Vestmannaeyjar, þar
sem iiákvæmlega stendur eins á, en þingið hefur
ekki viljað ganga inn á.
lig sé ekki nokkur skynsamleg rök fyrir þvi að
afhenda vissum kaupstöðum lóðir, sem ríkið á,
en neita öðrum kaupstöðum um það sama, þar
sem nákvæmlega eins stendur á um þessa hluti.
Og ég veit ekki betur en að yfirleitt hafi verið
horfið frá þeirri stefnu að selja jarðir, sem hafa
verið í opinherri eign. Og það hefur verið álitið,
að það væri ekki heppilegt fyrir þróunina i landinu, vegna þess, hvernig liraskað hefur verið
með jarðir, og við það hafa þær stórhækkað í
verði.
Ég skal cnn f'remur geta þess í þessu sambandi, að hér væri ríkið — ef það seldi þessar
lóðir — að ráðstafa til annarra eign, sem það í
raun og veru er ekki réttur eigandi að, heldur
hefur tekið sér umráðarétt yfir, því að þessi jörð
er kirkjueign. Það getur verið, að sumum finnist,
að rikið geti farið með kirkjucignir eiiis og það
vill. En þegar um sams konar mál var að ræða
í Noregi, þá var ríkið dæmt til að afhenda þessar eignir til þess aðila, sem hafði átt þær, kirkjuiinar. Eg tel mjög óheppilegt að fara á þann
hátt, sem hér er lagt til, með eign, sem ríkið
kannske hefur ekki eignarrétt yfir, þó að það
liafi tekið sér umráðaréttinn yfir henni, þ. e. a. s.
valdið til að stjórna henni um tíma. Og ég tel
það yfirleitt mjög vafasama leið, að ríkið taki
að sér að selja kirkjueignir. Og þó að það kynni
að álítast rétt, að ríkið hefði rétt til þess, sem
ég tel mjög vafasamt að það hafi, þá er það mjög
litil íyrirhyggja fyrir framtiðinni að afhenda á
þennan hátt, sem hér er gert ráð fyrir, land fyr-
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ir framtíðina fyrir svo að scgja ckkert vcrð, og
vita þó, að þær róðstafanir muni hafa í för með
sér, að fyrir almenning geti verið erfiðara að
lifa þar eftirleiðis, cf ríkið sleppir eignarhaldi
af þessu landi og lætur það fara í hendur hraskara.
Vmr. frestað.
A 35. fundi í Nd, 15. april, var fram haldið 1.
umr. um frv.
‘!Pinnur Jónsson: Eg vil mæla með því, að
þetta frv. verði samþ, vegna þess að ég tel. að
það sé nauðsynlegt fyrir bæi og þorp að eiga sem
alira mest af þcim lóðuin og lendum, sem bæirn'r
standa á. Reynslan hefur iika sýnt, að þeir hæir,
sem eiga mest af sínum lóðum og lendum, cru
að ýmsu leyti hetur stæðir heldur en þeir, sem
eiga lítið eða ekkert af þeim. Alþ. hefur á marga
vegu stutt að þessu, og mér er kunnugt um, að
rikissjóður hefur selt t. d. Akureyrarbæ þær
jarðir, sem að Akureyrarbæ liggja, og það var
svo, að bærinn varð að kaupa háu verði jarðarhluta einstakra manna, en fékk ríkisjarðirnar
með sæmilegu verði. Hefur þar verið tekin upp
sú regla að selja ekki neitt af þessum jörðum,
heldur leigja þær út vægu verði til inikils hagnaðar fyrir bæjarhúa.
I ræðu hv. 1. þm. Rang. í gær, þar sem h.unn
mælti á móti frv, koin fram sá mikli misskilningur, að trygging væri fyrir því, að lóðir á
Siglufirði lentu ekki í braski, og Hvanneyri væri
kirkjujörð og þar með eign ríkisins. Nú hefur
þetta því miður ekki verið svo á Siglufirði að
undanförnu, bvi að allar byggingarlóðir á
Siglufirði voru útmældar á sinuni tíina og leigðar fyrir ákaflega lágt verð, ég held 10—15 kr.
hver byggingarlóð. Þessir leigusamiiingar liafa
gengið kaupum og sölum, þannig að lóðahrask
liefur átt sér stað á Siglufirði, enda þótt Hvannevri væri cign kirkjujarðasjóðs, alvcg eins og
jarðir í eigu einstakra manna. Ég get t. d. upplýst, að þær lóðir, sein ríkisverksmiðjurnar liafa
fengið sem leigulóðir, eru allar keyptar — eða
leigusamningarnir — margföldu verði við það,
sem kirkjan fékk í leigu af lóðunuin. Leigan,
scni kirkjan fær fyrir lóðirnar, er uni 10 kr. á
ári, en það hefur knmizt svo langt, að þær hafa
verið leigðar fyrir 10—12 þús. kr. Vænti ég, að
hv. 1. þin. Rang. sannfærist af þessum upplýsingum um það, að það er engin tryggiiig til að
koma í veg fyrir lóðabrask, að jörð sé kirkjujörð. Sennilega er það ahnennt stefna hæjarstjórna í landinu að selja ekki þær lóðir, seni
þær eignast í bæjunuin, og mun óhætt að ganga
út frá því, hvaða flokki, sem bæjarstj. fylgja,
að þar séu engir menn, sem óska eftir að gera
bæjarlöndin að einstakra manna eign, heldur sé
það viðurkennd regla, ]>ó að það sé ekki enn í
löggjöf, að bæiruir eigi að eiga þau lönd, sem
þeir þurfa á að halda. Eigi að síður vil ég ekki
þar með segja, að ekki væri rétt að slá vamagla
i þessu frv. um, að hærinn megi alls ekki selja
lóðirnar, heldur aðeins leigja þær, og mundi það
alls ekki fæla bæjarstj. Siglufjarðar frá þessum
kaupum. Enn freinur mætti setja varnagla í
frv. gagnvart ]>cim lóðum, sem síldarverksmiðjur rikisins standa á, á þaim hátt, að þær skuli

halda áfram að vera ríkiseign, ef óttazt væri, að
Siglufjarðarbær vildi að einhverju levti þrengja
að kosti verksmiðjaiina. hað er að vísu svo, að
lóðaleigusamningarnir, sem ríkisverksmiðjurnar
liafa keypt, gilda flestir i 40—50 ár, svo að enn
er ekki að því komið, að þar sé hægt að gera
neiiia breyt, en eðlilegast væri, að Siglufjarðarbær eignaðist þau Iönd, sem bærinn stendur á,
cn lóðaleigusamniiigarnir féllu niður, jafnskjólt
og þeir gengju úr gildi. Eg tel, að eins og frá
þessu hefur verið gengið af núvcrandi eiganda,
ríkissjóði eða kirkjujarðasjóði, þá liafi reynslan
orðið sú, að lóðir hafi lent í braski, sem er bæjarhúum Siglufjai'ðar til mikils tjóns, án þess að
það hafi gefið ríkissjóði nokkrar tekjur í aðra
hönd. Þess vegna mun bezt verða séð fyrir hagsinunum þeirra, sem búa á Siglufirði, án þess að
hagsmuiiir ríkissjóðs séu skertir á einn eða
annan hátt, með því, að Siglufjarðarbær eignist
Hvanncyri.
’Sveinbjörn Högnason: Hv. þm. Isaf. hefur
leitazt við að sannfæra þm. um, að það sé ekki
nægilega tryggt, að lóðir og jarðir fari ekki i
brask, ]>ó að ríkið eigi þær. Þetta er i sjálfu sér
cnginn nýr fróðleikur, að hægt er stundum í
hraski að nota leigusamning likt og eignarhald
væri að einhvcrju leyti og verzla nieð liann eða
braska. Eu hv. þm. Isaf. hefur ekki tekizt að
sannfæra þdin. um, að hættan á braski sé minni
eða jafnlítil, ef lóðirnar eru seldar, því að ]>á
mundi það fyrst hyrja fyrir alvöru. Við vituin,
hvernig farið hefur í Reykjavík. Landið var opinber eign, h ejareign, og' hversu iniklar eru lóðii nar, sem einstaklingar eru nú búnir að eigiiast, hve mikið hefur hrask liækkað þær í verði,
siðan hærinu átti þær, og hver cr ávinningurinn? Núna nýlega hef ég heyrt af litlum lóðarskika, sem seldur var í miðhænuin og fór á 3
hundruð þús. kr. Dettur nokkrum í hug, að slikt
ástand hefði skapazt, ef ríkið hcfði átt og ekki
látið landið. sem bærinn stendur á?
Hv. þm. ísaf. segir, að lóðirnar ii Siglufirði
liafi verið leigðar fyrir 10—15 kr. á ári til ákveðins árafjölda, en einstaklingar, sem leiguréttinn
fcngu, hafi grætt svo, að skipti tugum þúsunda,
á því að selj.i hann öðrum. Það er aðeins vegna
þess, að rikið hefur ekki verið trútt sinni stefnu
að lána ekki lóðirnar til annars en reisa hús á
þeini. Og aldrei kaupa menn leigurétt til 50—60
ára eins háu verði i braslii og þeir mundu kaupa
eignarlóðir. IIv. ]>m. vill láta afhenda landið
bæjarstjórninni, sem mundi ekki standa eins
fast móti þvi og ríkið að selja þær einstaklinguin til að braska með.
Það væri líka í meira lagi undarlegt að fara
að selja lóðirnar undan sildarverksmiðjum rikisins til þess að láta einhverja græða á þeim
síðar. Hver ]mi, sem fær sig til að fylgja því,
hefur meir i liuga hagsmuni Siglufjarðar og einhverra annarra aðila en ríkisins. Alþ. hcr að
gæta hagsmuna ríkisins. Ríkið á t. d. lóðir í Vestniannaeyjum og dettur ckki í hug að sleppa
þcim, því :.ð það yrði Vestmannaeyjum til
bölvunnr. Eg vil skora á n. að taka til athugunar. hve mikilla hagsmuna rikið á þarna að gæta.
Þm. upplýsir, að leiga sé 10—15 kr. af lóð, og
biejarstjórniii i bréfi sínu, að tekjurnar nemi
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samt scm áður 10—15 þús. kr. alls á ári. Hva’ð
mundu þær þá síðar verða, miðað við þær upplýsingar, sem hv. þm. hefur a. m. k. gefið í skyn
uin verðmæti lóðanna nú? Mér virðist, að hér sé
ekki um afhending neinna smáhagsmuna að
ræða.
*Finnur Jónsson: Ég vildi benda hv. 1. þm.
Rang. á, að lóðaleigusamningarnir eru yfirleitt
þannig úr garði gerðir, að þeir ganga kaupum og
sölum og lenda í braski nákvæmlega á sama liátt
og um eignarhald væri að ræða, og frv. getur á
engan hátt orðið til að ýta undir það hrask.
heldur er tilætlunin að vinna á móti því. Það
er hinn hraparlegasti misskilningur, sein liv. þm.
hyggir málfærslu sína á, að þetta sé ieið til að
koina ióðum í hrask, en liitt vörn við hraski, að
Játa núverandi ústand haldast. Tveir samflokksmenn hans á Siglufirði eru nú heiulínis orðnir
rikir menn á þessari verzlun með Jóðir rikisins.
Það hljómar e. t. v. einkennilega í eyrum lians.
en auðvelt að færa i'vrir því fullar sannanir. Eg
er ekki með þessu að gera neina sérstaka árás á
þá incnn, sem setið hafa prestar á Hvanneyri, —
segi bara þessa sögu eins og hún liefur gengið.
Hv. 1. þm. Rang. fullyrti, að sá hefði ekki hag
ríkisins fyrir augum, sem madti með þessu frv.
Ef ég á aö fara að svara þessu, verð ég að segja,
að mér þykir hann liöggva nokkuð nærri liæstv.
dómsmrh., sem liefur eindregið mælt með þessari sölu til liæjarins. Ég er ekki að mæla með
iieinu öðru en hann mælir með í bréfi til Alþ.
og mælii' með fyrirvaralust. Eg vil þó hafa
þann fyrirvara, að rétt megi vera að setja ákvæði í frv. um að hanna hænum sölu á lóðum,
og get fallizt á, að lóðir sildarverksmiðja ríkisins séu undanskildar kaupunum.
’Sveinbjörn Högnason: Hv. þm. ísaf. kemur
nú með ]>á skýringu, að hann fylgi frv. af því, að
dómsmrh. hafi gefið því meðmæli sín. Ég verð
að segja, að sjálfur verð ég að hafa mínar skoðanir um l'rv., hvað sem einhverjum meðmælum
líður. Ekki eru þau í grg. frv., og ekki er haft
svo mikið við að koina þeim á framfæri hér í
þd. um leið og frv. Hv. þm. ísaf. hefur ekki verið að hugsa uin það í þessum umr. að skýra málið sem bezt og færa fyrir því hin raunverulegu
rök, scin kynnu að styðja það, Iieldur reyna að
læða því í gegn, án þess að nokkur taki eftir,
hvað er eiginlega í því fólgið. Og af liverju? Af
því að málið cr í rauninni óverjandi. eiiis og
greinilega kemur í Ijós, þegar farið er að kryfja
það.
Hv. þm. Isaf. segir, að eins og ástandið er, sé
ekki unnt að girða fyrir hrask. Vitanlega. En
því ]>á að auka möguleikana fyrir hraski? Þegar
aðalumkvörtunarefnið er það, að einhverjir tveir
framsóknarmenn liafi orðið hlutskarpastir i
hraskinu á Siglufirði, sýnist aðaláhugamálið
vera að koma einhverjum fleiri að krásinni, nú
þurfi bærinn að taka við þessu, svo að þessir
menn geti grætt meira og 2 eða 4 eða 6 eða 8
af flokksinönnum hans, sem lika vilja hafa putana í grautnum, geti rutt sér þar til rúms i
skjóli cftirgefaulegrar bæjarstjórnar. Þcgar þm.
telur sig geta t’allizt á að undanskilja ríkisverksmiðjulóðirnar, — sjálfsagt telur hann það ekki,

getur liara fallizt á það til samkomulags, —
rciknar liann, sem ætti þó að vita, hve gífurlegri aukningu má e. t. v. gera ráð fyrir á landþörf þessa verksmiðjurekstrar, ekki með þvi, að
ríkið héldi eftir öllum þeim lóðum, sem það
kann að þurfa i framtíðinni. Hann vill láta rikið
selja, - - kaupa svo seinna, þegar einhverjir eru
húnir að græða á'lóðunum.
I’étur Ottesen: Mig rekur minni til þess og
vafalaust marga fleiri, að meðan samstarf Framsf'I. og Alþfl. var í góðu gengi, stóðu þessir flokkiir sameiginlega að því að taka gcrsamlega fyrir
sölu opinherra jarðeigna og lóða, og ekki nóg
með þnö, lieldur voru samtök með þeim um að
heita sér fyrir, að rikið notaði sér erfiðleika
hænda á þeim árum til að kaupa af þeim jarðiiiiiir, sviptn þá sjálfseignarrétti á býlum sínurn.
Siðan hefur rikið gert allmikið að þcssu, og hugsjón þessara flokka færzt þeim spöl nær marki.
NÚ hendir .þetta frv. til, að orðin sé einhver
hrevt., veruleg straumhvörf lijá sumum þm.
þessara ílokku. Tveir frainsóknarmenn í Ed. eru
nieðal flm. þessa frv. um sölu kirkjujarðarinnar
Hvaniieyrar, sem er mjög verðmæt eign, og hér
liefur einn af þm. Alþt'I. heitt sér fyrir þvi sama.
Eg álít, að mál þetta eigi að ganga til n., og án
þess að ég sé nokkuð að segja um afstöðu mina
til einstakra atriða frv. að því liúnu, vildi ég lýsa
mjög mikilli ámegju minni yfir þeim straumhvörfum. sem virðast vcra að gerast í þessum
niáluni. Að því er snertir jarðeignir í sveitum, ei'
það hjargföst saiuifæring mín, að tryggingin
fyrir framtíð sveitanna liggi að mjög miklu leyti
i því, að þar verði sem flestir sjálfseignarbændur, og því fagna ég stefnuhrcyt.
''Finnur Jónsson: Það er mesti misskilningur
hjá hv. þm. Borgf., að fylgi mitt við frv. sýni
stefnuhreyt. hjá mér eða yfirleitt í Alþfl. Flokkurinn hefur aldrei heitt sér fyrir því, að rikið
eignaðist lóðir, sem kaupstaðir og sveitarfélög
ættu, heldur miklu fremur hið gagnstæða. Hanu
hefur einmitt stutt að því eftir mætti, að kaupstaðirnir eignuðust landið, sem þeir standa á, og
lendur, sem þeir þurfa að nytja. Frv. þetta er í
fullu samræmí við þá góðu og gömlu stefnu
Alþf'I.
En ríkiseign, sem farið er með á sama liátt og
lóðirnar úr landi Hvanneyrar, elur á sér lóðahraskið eins og hver önnur óþrif og á ekki rétt á
sér. Það er auðvitað misskilningur hjá hv. 1. þm.
Itang., að tilgangur frv. sé aukið lóðabrask, —
það á að afneina tækifærin til brasksins. Ég var
engan veginn að skjóta mér bak við hæstv.
dómsmrh. eða hans álit, þótt ég benti þm. þar
á ummæli manns, er stendur nær honum en mér.
Skúli Guðmundsson: Hv. þm. Borgf. lét orð
falla um það, að ríkið hefði notað sér erfiðleika hænda til að ná eignarhaldi á jörðum
þeirra. l’etta er ekki rétt hjá þm. Hitt er rétt,
að sett voru lög um jarðakaup ríkisins, og þegar ríkið hefur keypt jarðir samkv. þeim, hefur
það cingöngu verið, þcgar hæ'ndur, sem bjuggu á
jörðunum, óskuðu eftir því. Þessi jarðakaup
hafa forðað því, að margir hændur flosnuðu
upp, scm clla hefðu gert það. Hv. þm. Borgf. er
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kunnugt um þctta. Þessir bændur hafa síðan
fengið erfðaáhúð á jörðunum með góðum kjörum og tryggt þannig sér og niðjum sínum afnot
þeirra i framtíðinni.
Það er vitað, að meðal bænda eru mjög skiptar skoðanir um, hvort heillavænlegra sé, að
jarðir séu í einkaeign eða þjóðareign. I löggjöf
er nú þessum skoðunum gert jafnt undir höfði.
Þeir, sem vilja, geta freistað að eignast jarðir,
og þá er sanngjarnt, að ríkið eigi nokkuð at'
jörðum handa þeim, sem vilja gjarnan vera
leiguliðar þess. Þá hefur verið sett löggjöf um
erfðaábúð og óðalsrétt, þar sem gert er ráð fyrir,
að jarðir séu afhentar mönnum á erfðaleigu, svo
að menn geti lið eftir lið notið þeirra umhóta,
sem á þeim eru gerðar.
Eg lief ekki orðið var við, að frain hafi komið
upplýsingar um, að Siglufirði væri nauðsynlegt
að fá þessa jörð keypta. Þar sein þetta er ríkiseign, mun ekkert vera því til fyrirstöðu, að ríkið
leigi ióðir til almennra afnota. Ég hef ekki fengið neinar upplýsingar uin, að knýjandi nauðsyn
va-ri að skipta um eigendur. Þó að ég geti faliizt
á, að frv. fari til n., sé ég ekki ástæðu til, að frv.
verði samþ. endanlega, nema fyrir liggi einhverjar fyllri upplýsingar, sem sýna, að ástæða sé til
að skipta um eigendur.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og til
allshn. með 18 slilj. atkv.

2.

Á 44. t'undi í Nd., 29. apríi, var frv. tekið til
umr. (A. 42, n. 252).
Enginn tók til máls.

l’mr. (atkvgr.) frestað.
A 45. fundi i Nd., 30. apríl, var fram lialdið 2.
umr. um frv.
ATKVGR.
Rrtt 252 samþ. með 19 shlj. atkv.
1. gr., svo hrevtt, samþ. með 19 shlj. atkv.
2. gr. samþ. mcð 18 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 20 shlj. atkv.
Á 46. fundi i Nd., 2. maí, var frv. tekið til 3.
umr. (A. 290).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og endursent Ed.
Á 44. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
i'rv. liefði verið endursent frá Nd., eftir 3. umr.
þar.
Á 49. fundi í Ed., 5. maí, var frv. tekið til einnar umr.
BernharS Stefánsson: Eg vil aðeins nota þetta
tækifæri til þess að þakka hv. d. og liv. allshn.
fyrir góða afgreiðslu málsins, meðan ég var fjarverandi. Sú breyt., sem Nd. hefur gert á frv., er
í samræmi við það, sem ég gat um við 1. umr.,
að við flm. gætum gengið inn á.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. sem iög
frá Alþingi (A. 327).

20. Lendingarbætur í Skipavík.
Á 28. fundi i Ed., 8. apríl, var úthýtt:
Frv. til 1. um lendingarbætur í Skipavík (þinfrv., A. 140).
Á 30. fundi í Ed., 10. apríl, var frv. tekið til
1. umr.
Forsrh. (Hermann Jónasson): Ég þarf ekki að
Játa fylgja þessu máli langa framsögu. Það fylgir því ýtarleg grg. og umsögn frá vitamálastjóra
og frá verkfræðingi, sem hefur athugað málið.
Málið hefur tvisvar verið rannsakað, af tveimur
verkfræðingum. Kemur þeini saman um, að eðlilegast. sé að gera lendingarhætur á Selströnd, og
eru sannnálíi um, að Skipavik er staðurinn, sem
á að velja. Það liefur áður verið veitt fé í fjárl.
til lendingarbóta á Selströnd, í Gautshamarshæli, 7 þús. kr., cn það liefur verið ósamkomulag
hjá sjómönnum þar nyrðra um, hvar ætti að
liefjast handa, og hefur verið um a. m. k. 3, ef
ekki 4, staði að ræða. En eftir að rannsóknir
hafa farið fram, hefur komið í ljós, að Skipavik
cr rétti staðurinn. Vegna þess hafa þeir peningar, sem i eittir höfðu verið úr ríkissjóði, ekki
verið hafnir. En eftir að auðsætt þótti, hva'ða
stað skyldi velja, hef ég reynt að ýta undir, að
samkomulag yrði meðal sjómannanna, og er það
nú fengið.
Það þarf ekki að leiða frekai' rök að því, að
það er hin mesta nauðsyn, að mannvirki þetta
komist i framkvæmd, því að bátar fást ekki
tryggðir á I egunni, enda hefur það koinið í ljós,
að þótt þarna séu ein heztu fiskimið við lanclið,
hefur útvegurinn horið sig illa, af því m. a.,
hvað atviiinutimabilið er stutt, en það verður
ekki Iengt nema ineð góðri bátalegu.
Ég tel þvi, að þörfin sé tvímælalaus, því að
þarna er töluverð hyggð og gerðir út um 20 bátar. Einnig er verið að hyggja þarna hraðfrystihús. Auk alls þessa er Skipavik einstök í sinni
röð, því að þar má gera góða hátalegu með sáralitlum tilkostnaði. Það var gcrt ráð fyrir 28 þús.
kr. tilkostnaði fyrir strið.
Ég vona, að hv. n. fallist á að afgreiða málið
sem fyrst, cn ég mun senda n., sem eflaust verður sjútvn., teikningar af Skipavík og hinu væntanlega mannvirki, væntanlega með yfirlitsuppdrætti yfir liina Iendingarstaðina, sem um var
að ræða. Stórgrýti er þarna nóg til þess að
hyggja upp hafnargarðinn, svo að lítið þarf af
útlendu efni.
Óska ég svo, að málið gangi. til 2. umr. og
sjútvn., en mun afhenda n. áðurncfndar teikningar strax og ég fæ þær sendar.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. nieð 11 shlj. atkv. og til
sjútvn. með 10 shlj. atkv.
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A 34. fundi i Ed., 16. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 140, n. 184).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.
Frsm. (Ingvar Pálmason): Við 1. umr. þessa
máls lýsti flm. allýtarlega þörfinni fyrir umbótum á þessum slóðum. Auk þess gat hann þess,
að fyrir lægju óvenju miklar athuganir og rannsóknir á þessum stað, og eru þæi’ sem fskj. með
þessu. Þar er umsögn vitamálastj. og allýtarleg
grg. frá verkfræðingi vitamálaskrifst., sem rannsakaði þessa staði, og niðurstöður beggja þessara manna eru þær, að þessi staður sé raunverulega hinn eini, sem til mála geti komið á þessu
svæði, og þörf fyrir lendingarbætur mjög rík.
Nefndin athugaði þetta mál, og get ég lýst því
vfir fyrir hennar hönd, að undirbúningur þess
er mjög rækilegur og ýtarlegur og mjög aðgengilegt fyrir n. að gera sér grein fyrir, hvernig
málið liorfir við, og þess vegna er ekkert því til
fvrirstöðu, 'að n. fallist á, að frv. verði samþ. N.
athugaði einstakar greinar frv. og komst að
þeirri shlj. niðurstöðu að leggja til, að þær verði
samþ. breytingalaust, að öðru leyti en því, að
hún taldi rétt, að tekið væri fram í ]., að í nefnd
þá, sem liefði með liöndum framkvæmdir lendingarbótanna, skyldu kosnir jafnmargir varamenn. Þetta er ekki stórt atriði, en af því að
kosningar eru svo mikið að færast í það form að
verða listakosningar, þótti sumum nm. rétt að
taka þetta fram, og hafði n. i heild ekkert við
það að athuga. N. leggur þvi til, að þegar kosið
er í stjórn lendingarbótanna, skuli kosnir þrir
varamenn. Að öðru leyti vill n. gefa þessu frv.
sín beztu meðmæli og væntir þess, að hv. d. geti
fallizt á það.
Forsrh. (Hermann Jónasson): Ég vil þakka n.
afgreiðslu þessa máls og get lýst yfir því, að ég
er samþykkur þessari breyt., sem n. liefur gert,
og álít hana vera til bóta. Að öðru leyti get ég
fullvissað hv. þd. um það, að lendingarbætur á
þessum stað eru nauðsynlegar og mjög aðkallandi. Þarna eru 20—30 bátar, og er lýst í grg.,
hvað þeir eiga við að búa. Mál þetta er flutt svo
seint vegna þess, að ég vildi ekki koma fram með
það, fyrr en það væri vel undirbúið. Þarna á
Ströndum eru margar víkur og vogar, og vill
hver eðlilega hafa lendingarstaðinn seni næst sér.
Áður hafði verið veitt fé til lendingarbóta þarna
á ströndinni, á öðrum stað, en ég lét ekki taka
það fé, þagar það kom i Ijós, að annar staður var
hentugri, og hafa menn nú komið sér saman um
það, allir sem einn, að þessi staður sé heppilegastur.
Vegna þessara athugana er l'rv. svo seint fram
komið, og verð ég að biðja hv. d. velvirðingar á
því, að það er ekki fiutt fyrr.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 slilj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með !) shlj. atkv.
Brtt. 184 samþ. með 10 shlj. atkv.
4. gr., svo breytt, samþ. með 10 shlj. atkv.
6.—13. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 36. fundi i Ed., 17. apríl, var frv. tekið til
3. umr. (A. 195).
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. ineð 12 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATIvVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr. til Nd.
Á 37. fundi i Nd., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. Jiar.
Á 38. fundi í Nd., 20. apríl, var frv. tekið til
1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. og til
sjútvn. með 20 shlj. atkv.
Á 45. fundi í Nd., 30. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 195, n. 275).
Of skainmt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.
:íFrsm. (Gísli Guðmundsson): Sjútvn. hefur atliugað þetta mál og átt tal við vitamálastjóra
um Jjað, að fram fari nokkur athugun á aðstöðu
til lendingarbóta á þessum stað og gerð yrði
áætlun um Jiað verk. Vitamálastjóri lét það álit
í Ijós, að þetta mundi vera sá staður á þessari
Ieið, sem líklegastur væri til þess að gera að öruggu lægi fyrir fiskibáta. N. leggur til, að frv.
verði sainþ,, en þó ineð þeirri breyt., að á eftir
3. gr. komi ný gr., sem verður 4. gr., og er það
til samramiis við ákvæði annarra 1., sem í gildi
eru um lendingarbætur.
ATKVGR.

1. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
2.—3. gr. sainj). með 22 shlj. atkv.
Brtt. 275 (ný gr., verður 4. gr.) samþ. með 19
shlj. atkv.
4.—13. gr. (verða 5.—14. gr.) samþ. með 22
shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 22 shlj. atkv.
Á 46. fundi í Nd., 2. maí, var frv. tckið til 3.
umr. (A. 285, 286).
Engiiin tók til máls.

ATKYGR.
Rrtt. 286 sainþ. með 21 shlj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 19 shlj. atkv. og
endursent. Ed.
Á 48. fundi í Ed., 4. mai, var frv. útbýtt eins og
]>að var sainþ. við 3. umr. i Nd. (A. 300).
Á 50. fundi í Ed., 6. maí, var frv. tekið til
einnar uinr.
Frsm. (Ingvar Pálmason): Frv. þetta er komið hingað aftur frá hv. Nd., sein gert liefur á því
eina breyt., sem er að finna í 4. gr. frv., eins og
það nú er orðið. Breyt. er þess efnis að banna,
að nokkur mannvirki séu gerð á strandlengjunni,
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scm liggur að Icndingarbótunum, nema með leyfi
viðkomandi hreppsnefndar.
Ég tel, að það kunni að hafa verið fuil ástæða
til að gera þessa brcyt., og sé ekki annaö en að
bún sé til bóta, og geri ég ráð fyrir, að hv. meðnm. minir i sjútvn. fallist einnig á það.
ATKVGIL
I'rv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 333).

verði i viðkomandi héraði, og búnaðarþing hefur
mælt með því. Það er sannarlega kominn tími til
að lögfesta ákvæði um nýjan skóla, og ég treysti
því, að hv. þm. taki málið réttum tökum og
skólinn vcrði byggður á þeim stað, sem skilyrði
eru góð fyrir ræktun og þess háttar.
Ég sé svo ckki ástæðu til að hafa þetta lengra,
en vænti þcss, að málinu vcrði vcl tekið og það
fái. góða afgrciðslu.
ATKVGIL
Frv. visað tjl 2. umr. með 17 sblj. atkv. og til
landbn. með 17 slilj. atkv.

21. Bændaskólar.
A 26. fundi í Nd., 25. marz, var útbýtt:
Frv. til I. um breyt. á I. nr. 26 13. jan. 1938,
um bændaskóla (þmfrv., A. 102).
A 27. fundi i Nd., 30. marz, var frv. lekið til
1. umr.
Frv. of seint fram komið. -— Deildin leyföi
með 18 shlj. atkv., að það yrði tekið til meðferðar.
*Flm. (Jörundur Brynjólfsson): Ég bef leyft
mér, ósamt öðrum hv. þm., að flytja þetta mál
hér. Ég get að vísu látið nægja að visa til grg.
frv., en ég mun þó i fáum orðuin drepa á aðalatriði málsins. Nú á síðari árum hefur sífellt
aukizt eftirspurn eftir að komast inn í bændaskólana, og fleiri og fleiri hafa þar orðið frá að
hverfa, svo að nú er jafnmörgum vísað frá og
þeim, sem inntöku fá. Bændaskólarnir taka nú
til samans 80—90 ncmendur, og skólavistin tekur tvo vetur, svo að aðeins helmingur þessarar
tölu útskrifast árlega. Þegar þetta er borið saman við tölu bænda í landinu, sem nú mun vera
nær 7 þúsundum, þá sést, hversu lítill hluti verður aðnjótandi þessarar menntunar.
Hér á Iandi, eins og annars staðar, er undirbúningsmcnntun fyrir bændur mjög nauðsynleg
á öllum tímuni og ekki sízt nú, þegar þessir erfiðu tímar eru lramundan, þegar mjög reynir á
þekkingu bænda, skilning þeirra og menntun
alla, og með aukinni bekkingu verður stéttin
enn betur hæf til þess að levsa þau verkefni,
sem liennar bíða.
Nú streymir fólkið úr sveitum og í kaupstaðina, og það verður að stöðva með einhvcrjum
ráðum. Þetta mál er eitthvert allra þýðingarmesta mál, sem nú er hér á Alþ., og vænti ég
þess, að hv. þm. sýni skilning í því. Sú löggjöf,
sem nú er um þetta, heimilar ekki nýjar aðgerðir, og þess vegna þarf nýjan lagastaf.
Ekki er gert ráð fyrir, að skólar þeir, sem nú
eru, verði stækkaðir, heldur að byggður verði
nýr skóli, og allt mælir með því, að hann verði
reistur þar, sem frv. mælir fyrir. Eg vona, að
Alþ. greiði götu frv. og það fái bæði skjóta og
góða afgreiðslu.
Ég óska svo, að frv. veröi að þessari umr. lokinni visað til 2. umr. og landbn.
•’Eiríkur Einarsson: lig þarf í raun og veru
ckki miklu við það að bæta, sem hv. siðasti
ræðumaður sagði. Það er almenn ósls, að skólinn

Á 36. fundi i Nd., 16. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 102, n. 165).
*Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Eins og
nál. á þskj. 165 lier með sér, mælir laudbn. með
því, að frv. þetta sé samþ., með 1 breyt. á sama
þskj. Ég skal geta þess viðvíkjandi afstöðu minni
til frv., sem var hér á ferðinni í fyrra um þetta
cfni, að þá niælti ég móti því, að það yrði samþ.,
vcgna þess að mér fannst málið cigi nægilega
undirbúið. Enn frcmur benti ég á, að þar sem
ekki væri búið að ákveða skólanuni stað, þá bæri
ekki að samþ. frv. að svo komnu máli. Þetta
liefur breytzt síðan, því að nú virðist komiii almenn hrevfing á málið, og enda þótt skólanum
sé ekki ákveðinii staður, þá er þó í frv. ákvæði
um. að Jandbúnaðarráðuneytið skuli ákveða
skólanum stað að fengnum till. Búnaðarfélags
íslands. Meiri aðsókn er néi að hinum núverandi
hændakólum en þeir geta orðið við, og er því
full þörf á einum skóla í viðbót. Enn fremur
væri athugandi, livort ekki bæri að reyna samvinnu við liéraðsskólanu um, að þeir kenndu
citthvað, er að slíkri nienntun lyti. Sumir forráðamenn héraðsskólanna liafa tekið upp
kennslu í þessa átt, en ekki í þvi fonni, cr ég
hefði talið heppilegast. Ég er á sömu skoðun og
í fyrra, að þetta beri að athuga í sambandi við
liéraðsskólana. Landbn. hefur, eins og ég gat um
áður, gert cina lireyt. við frv.. Hún er viðvikjandi sérákvæðum bændaskóla sunnanlands, og
vill n. fella þau niður, vegna þess að í núgildandi I. um bændaskóla er heimild til þess að
taka upp ýmiss konar tilraunastarfsemi á skólabúunum, sen ganga eiiiniitt í sömu átt og sérákvæðin gera ráð fyrir. Þess vegna sáum við
ekki ástæðu til að setja þessi sérákvæði um
væntanlegan skóla á Suðurlandsundirlendinu. líg
álít, að bændaskóli á Suðurlandsundirlendinu
cigi á nokkurn bátt að vcra miðaður við, á hvern
bátt menn geti stuiidað búskap íi litlu landrými.
Það er talað um að fjölga býlum liér á næstu
árum, og þvrfti þess vegna binn nýi skóli að
vera byggður á því að miklu leyti. Iíg tek frarn,
að þetta sagði ég aðeins frá eigin brjósti, en talaði ekki fyrir hönd n.
Búnaðarfélag Islands mun reyna að kynna sér
skoðun búenda hér sunnanlands á þessu máli.
Einmitt valið á staðnum ætti að gcra til hliðsjónar þcssu. — Ég gct lofað því fyrir hönd Búnaöarfélags íslands, að það mun kynna sér skoðun
bænda liér sunnanlauds, áður en það ákveður
staðinn.
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Eg hcld svo, að fleira þurfi ekki að taka fram,
en ég vil geta þess, að einn nni., hv. þm. Sevðf.,
var ekki á fundi, er landhn. afgreiddi frv.
*Jörundur Brynjólfsson: Eg vil fyrir liönd
fim. þakka hv. landbn. fyrir afgreiðslu málsins.
Okkur er mikið áhugamál, að málið nái fram að
ganga, því að mikil þörf er á umbótum í þessu
efni. Það sýnir sig, að bændaskólarnir geta aðeins tekið hluta af þeim nemcndum, senr sækja
um inntöku. Bændastéttinni er mikil nauðsyn að
vera sem bezt menntuð, og slíkt fæst aðeins með
skólum að meira eða minna leyti. Þessi stétt
liefur þann vanda á höndum, að hún þarf að
vera vel að sér. Ef til vill skortir ekki hvað sízt
á, að menn hafi fullan skilning á þýðingu liennar fyrir þjóðfélagið, og því miður er ekki laust
við, að þess séu dæmi, að ýmsir þegnar þjóðfélagsins geti ekki metið starf hennar að verðleikum. Þýðingarmesta atriðið er þó, að stéttin
sjáif skilji köllun síua, enda þótt það sé ekki
nóg, cn slikt gctur tæpast orðið, nema bændur
liafi fulla þekkingu og skilning á starfinu. Skólaganga í þessum efnum sem öðrum cr ekki einhlit, og menn afla sér oft þekkingar og þroska
án skóla, en þessar stofnanir gera mönnum auðveldara að ná þessu inarki. í því skyni eru þær
til orðnar. Eg þykist þess fullviss, að landbn. sé
okkur sammála um nauðsyn málsins, og er þið
gott. Hvað viðvikur því, er hv. frsm. minntist á
i sambandi við héraðsskólana, þá munu þeir
að vísu geta bætt úr um fræðslu bænda, en ég
tel það ekki geta orðið nema að nokkru leyti,
aðeins hvatiiingu, en ]>ó er betra en ekki, ef slíkt
fengist. Þótt þessi skóli yrði reistur, þá minnkar
samt ckki nauðsyn þess, að bændastéttin eigi
víðar athvarf en á bændaskólunum, og þyrfti
þess vegna liðsinnis héraðsskólanna.
Eg sé, að hv. landhn. leggur til, að liluti 3. gr.
frv. vcrði felldur niður. Enda ]>ótt þessi sérákvæði yrðu felld niður, þá er ekki útilokað, að
skólinn geti starfað fyrir því samkv. hændaskólal., en okkur flm. virtist, að ef þessi ákvæði
yrðu sett, ]>á mundi ekki undir höfuð leggjast
að láta þessa slarfsemi fara fram í sainbandi
við skólann, svo fljótt sem auðið er, vegna sérslöðu héraðsins, ]>ví að það hefur mesta þýðingu, að þetta fari fram.
Eitt atriði láðist okkur flm. að taka fram. Það
er viðvíkjandi skóggræðslu, en ef hv. landbn.
er einhuga uni, að ekkert sérákvæði verði, ’sá
hefði hún e. t. v. litið sömu augum á það. Eg
hef ekki haft ráðrúm til að bera mig saman við
meðflm. mina, en ég geri ráð fyrir, að ]>eir líli
sömu augum og ég á hrtt. landbn., og ef liv. n.
væri því ckki mótfallin, l>á vildi ég mælast til,
að atkvgr. um brtt. verði frestað til 3. umr. Eg
sé svo ekki ástæðu til að fjölyrða um þetta frekar að sinni.
*Eiríkur Einarsson: Eins og tekið liefur verið
fram nú af hv. 1. flm. frv., ]>á vorum við ásáttir
um það flm. þessa niáls nú, að liðirnir a—d í
3. gr. yrðu felldir inn i frv. til eins konar áherzlu um starfssvið hins væntanlega bændaskóia i þeim starfsgreinum, sem til menningar
bændastéttinni yfirleitt skipta miklu ináli. Þó
að frv. það, sem af minni hálfu var borið hér
Alþt. 11)12. B. 1.51), löggjafarþing).

fram í fyrra um bændaskóla á Suðurlandi, liefði
engin slik sérákvæði að geyma, gat ég fallizt á
það og flutt það athugasemdalaust með öðrum
flm. frv., að réttmætt væri að setja cinhverja
slíka áherzlu inn í frv. til eins konar örvunav um
verkefni í þeim starfsgreinum, sem miklu máii
skipta fyrir þá, sem væntanlega sækja þennan
skóla. En það er náttúrlega alveg álitamál, og það
vil ég undirstrika hér, á hvað á einkum að lcggja
áherzlu i starfrækslu slíks skóla. Eg fvrir mitt
leyti álít, að það, sem ætti helzt að koma lil
greina, ef eitthvað ætti að benda á sem sérverkefni þcssa fyrirhugaða bændaskóla, sé það,
sem er viðkomandi því, sem er sérstakt við
búnaðarstörf þess landsfjórðungs, þar sem skóle.nuin er fyrirhugað að vera, að því leyti sem
þar er ekki að ræða um samstöðu við aðra
landsfjórðunga í þeim efnum. Og þegar litið
er til Suðurlands og þessa fyrirhugaða skóla,
þá er það eitt atriði, sem að vísu er ekki drepið
á i þessum a—d-liðum í 3. gr. frv., cn ég tel, að
ætti á sérstakan liátt að vera áhugamál allra
sveitabænda í þessum landsfjórðungi, og það lýtur
að meðferð mjólkuriniiar. Það lýtur alls ekki að
injólkurmarkaði né mjólkurvinnslunni í iljólkurlnii Elóamanna. En ég álít, að það hefði verið
hentugt, að fyrir lægi beint eða óbeint hvatning
lil þessa fvrirhugaða bændaskóla um að kenna
heimilunum sem allra hezt meðferð á mjólkinni
heima fyrir og að vinnslustað, frá þvi hún kemur úr kýrspenanum og þangað til hún er komin
á vinnslustað. Það vita allir, að hér er vandfarið
ineð þessa vöru, og það þarf að veita mönnum
fiæðslu um þá meðferð, svo að sem bezt megi
verða. Og hverjum augum, sem menn annars
líta á þessi mál, hvort sem þeir eru framleiðendur eða neytendur, þá getur enginn ágreiningur átt sér stað um þetta atriði.
Að leggja áherzlu á fræðslu um búpeningsrækt
í þessum skóla, er ekki nema eðlilegt, þar sem
búpeningsra'kt tr aðalundirstaðan undir framleiðslunni í þessum landsfjórðungi, enda er tekið fram um ]>á grein búnaðarins i a—d-liðum 3.
gr. frv. Og ég tel, að réttmæt áherzla sé á það
lögð i frv. Sama giklir um rannsókn á gæðum
fóðurjurta, cinmitt vegna hinna miklu sunnlenzku ávcitna; það er að vísu ekki einkamál
Sunnlendinga, en það er mjög mikið hagsmuuaatriði fyrir þá, samanborið við ibúa annarra
landsfjórðunga.
Ég vildi taka bessi málsatriði fram í trausti
þess, að það liitti að einhverju leyti eyru hv.
landbn., ef hún ætti eftir að fara með þetta mál.
Og ég legg mikla áherzlu á það, að þeir, sem
eiga að fjalla um slíka lagasetningu, séu sem
allra fundvísastir á það, sein má kalla sérþörf
manna í Sunnlendingafjórðungi við búnaðarnám
fram yfir menn annarra landsfjórðunga, auk
þess sem skólinn náttúrlega á að veita almenna
búnaðarfræðslu.
’ Frsm. (Steingrimur Steinþórsson): Eg tel
sjálfsagt að verða við þeirri ósk hv. 1. flm. frv.
um það, að þcssi brtt. landbn. verði tekin aftur
til 3. umr., og má ]>á kannske segja, að ekki sé
þörf á að segja meira um þetta mál nú. Mér virtisl hv. 1. þm. Arn. þvkja Iieldur miður sú brtt.,
sem landbn. leggur til, að samþ. verði. En það
23
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vnr skoðun landbn., að allt það, sem hér er fram
tekið i sérákvæðununi, standi í 1. um bændaskóla. Þvi að i 2. gr. þeirra, 2. málsgr. stendur,
með leyfi hæstv. forseta:
.,Á búunum skal gera ýmsar hagnýtar tilraunir
í landbúnaði, svo sem jarðrækt, garðrækt, akuryrkju, kynbótum, fóðrun búfjár og loðdýrarækt."
Og því virtist iandbn. það vera a. m. k. óþarft
að fara að setja þetta þannig upp sem í frv. er
gert á þessu stigi málsins, þegar ekki einu sinni
er búið að ákveða skólanum stað, með sérákvæðum fyrir skólann. Ég get viðurkennt þá röksemd
bv. 1. þm. Arn., að þetta geti verið sérstök ábending að setja þetta inn í, umfram það, sem 1.
ákveða.
Þá kem ég inn á annað atriði, sein liefur verið
deiluatriði búfróðra manna, einkum þeirra, sem
við tilraunastarfsemi fást, og það er, að hve
miklu leyti á að samrýma tilraunastarfsemina
og kennsluna í búnaðarskólunum. Það eru skiptar skoðanir um það. Ýmsir fræðimenn á þessu
sviði telja, að aldrei muni vera hægt að ganga
mjög langt í því að samrýma slíkt á sama stað,
enda mun reynslan eriendis vera sú, að þetta
Iiefur ekki verið gert i stórum stil. Þar hafa slikar tilraunir verið nokkurs konar endurtekniug
þess, sem gert hefur verið á tilraunastöðvunum,
og meira til sýnis fyrir nemendur heldur en að
þar hafi verið um fullkomlega sjálfstæðar tilraunir að ræða, sem taka inálefnin fyrir frá rótum.
Hér er þvi komið inn á mál, sem nokkuð skiptar skoðanir eru um og enn er ekki búið að átta
sig á nema að r.okkru leyti, hvernig á að leysa.
Nú hefur Suðurlandsuiidirlendið aðaltilrauilastöð
landsins, á Sámsstöðum. Sá landshluti er þvi
ekki afskiptur að þessu leyti. Og þessi tilraunaslöð er önnur af þeiin tveimur fullkomnustu
slíkum stöðvum, sem nú eru starfræktar hér á
landi. Það fer mjög mikið eftir því, livaða staður |)cssum skóla vcrður ætlaður, hvers konar
sérstæðar titraunir hægt er að taka upp i samhandi við hann. En tilraunir i landbúnaði eru
n.jög þýðingarmiklar fyrir Suðurland og gætu
vel átt lieima i sanibandi við þennan bændaskóla, ef hann cr þannig settur, t. d. í sambandi
við Flóaáveituna, sein er eittlivert stærsta landbúnaðarfyrirtæki, sem reist hefur verið hér á
landi og liefur kostað mikið fé, en liefur reynzt
svo vcl, að það hefur gerbreytt búskap bænda í
ýmsum svcitum á svæðinu. Það er ekki vafi á
því, að það vantar ýmsar tilraunir í sambandi
við þá áveitu, sem enn hafa c-kki verið teknar
upp nema í mjög smáum stíl. Og þetta atriði er
i raun og veru svo alveg sérstætt fyrir Suðurlandsundirlendið, að tilraunir þarf að gera á
þessu sviði. Gætu tilraunir þær vel átt lieima í
sambandi við þennaii fyrirhugaða skóla, ef hann
væri þannig settur, en það fer iíka mjög eftir
því.
Hv. 8. landsk. koin ofur lítið inn á þetta, um
sérverkefni fyrir þennan fyrirhugaða skóla, og
nefndi í samhandi við það meðferð málnytu og
búpeningsrækt. Þetta er kannske i sjálfu sér
ekkert sérstakt fyrir Suðurlaiid. T. d. liefur alltaf
verið litið svo á, að Hvanneyri væri jörð, sem
sérstaklega væri fallin til nautgriparæktar og
skólinn þar ætti sérstaklega að hafa með liönduin að fræða um nautgriparækt. Hins vegar hcf-
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ur svo verið litið á um Hóla, að betri skilyrði
væru þar fyrir sauðfjárrækt og hrossarækt, og
að það ætti að taka þær greinar landbúnaðarins
ineira í sambandi við þann skóla. Og það liggja
fyrir till. frá búnaðarþingi um stofnun hrossaræktarbús á Hólum í Hjaltadal, að nokkru leyti
frá þvi sjónarmiði, að þar séu heppileg skilyrði
til þess að setja á stofn slíkt fyrirtæki. En liitt
er alvcg rétt hjá hv. þm., að nautgriparækt er
mjög stór liður í búskap Sunnlendinga, eins og
búskapur er rekinn nú á Suðurlaudi. Og því
Iilýtur það að verða höfuðverkefni hændaskóla,
sem þar yrði reistur, að taka það til meðferðar
og kenna mönnum, sem þar eru við nám, að fara
með þann búpeniiig, eftir því sem unnt er.
Eins og ég íók fram áðan, er sjálfsagt að taka
aftur þessar brtt. til 3. umr. Og ég þykist vita,
að mér sé óhætt að segja það fyrir hönd n., að
henni muni vera mjög ljúft að tala við liv. flm.
frv. áður cn 3. umr. fer fram.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 slilj. atkv.
2. gr. samþ. með 18 slilj. atkv.
Brtt. 165 tekin aftur til 3. umr.
3. gr. samþ. með 18 shij. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. unir. með 17 slilj. atkv.
Á 38. og 40. fundi í Nd., 20. og 22. apríl, var
frv. tekið til 3. umr.
Forseti tók niálið af dagskrá.
.4 41. fundi í Nd., 24. apríl, var frv. enn tekið
til 3. umr. (A. 102, 165, 230).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Brlt. 230 samþ. mcð 19 slilj. atkv.
— 165 tekin aftur.
Frv., svo brcytt, samþ. með 18 shlj. atky. og
afgr. til Ed.
_________
Á 41. fundi í Ed., 27. apríl, var frv. útbýtt,
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. (A 249).
Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skamnit var liðið frá útbýtingu frv. — Afbrigði leyfð cg saniþ. mcð 12 shlj. atkv.
Engiiin tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv. og til
landbn. nieð 12 slilj. atkv.
Á 48. fundi í Ed., 4. maí, var frv. tekið til
2. umr. (A. 249, n. 296).
Frsm. (Páll Zóphóníasson): Herra forsetil
Þetta frv. er flutt í Nd. af Sunnlendingum
og er nú hirgað komið talsvert breytt. Landbúnaðarnefnd liefur athugað það og leggur til,
að það verði samþykkt. Það orkar ekki tvímælis, að þörf er fyrir meiri bændafræðslu en
nú er, en ef til vill má deila um, livernig liaganlegast er að konia lienni fyrir. Ýmsir ætla, að
það sé bezt í sambandi við alþýðuskólana. Þeim
flokki fylgi ég ekki, nema að litlu leyti, og get
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cg að því leyti fullkonilega mælt með þessu frv.
Hins vegar vii ég taka fram, að fylgi mitt við
frv. er fyrst og fremst byggt á því, að sett séu
um þetta nokkur sérákvæði, sem gildi fyrst um
sinn gagnvart þessum væntanlega skóla. Mér er
vel ijóst, að hvorugur þeirra skóla, sem nú eru
til, hefur nægiiegt fjánnagn til þess að gcta
komið ár sinni eins vel fyrir borð og vera þyrfti,
og ég tel, að það beri að sitja fyrir að fullkomna
það, sem fyrir er, áður en byrjað er að káka við
annað af vanefnum. Ég er með því að setja 1. um
að mynda þennan skóia, vegna þess að í sérákvæðunum stendur, að eftir gildistöku þessara I.
skuii svo fljótt sem unnt er, þegar fé er veitt til
þess á fjárlögum, reisa bændaskóla Suðurlands.
Eg vænti þess, að á Alþ. sitji framvegis menn,
sem bafa skilning á þörfinni fyrir að búa sem
bezt að þeim bændaskólum, sem fyrir eru, og
þegar það er gert, sé sjálfsagt að láta þennan
skóia koma upp, en ekki fyrr. I trausti þess, að
kröftunum vcrði ekki dreift enn þá meira þannig, að hinir skólarnir komist ekki í það liorf,
sem menn vildu óska, er ég með þessu frv. og að
skólinn komi á sinuni tima,
*Sigurjón Á. Ólafsson: Mig langar til að fá
nokkra fræðslu hjá hv. frsm. um, hvort nokkuð
hafi verið rætt um, hvar slíkum skóla hafi verið ætlaður staður. Það skiptir kannske ekki máli
um framgang þessa máls, og ég mun greiða frv.
atkv., þó að upplýsingar um þetta verði ekki
tæmandi, en ég hef heyrt raddir inanna um, að
nú þegar liafi margir menn komið auga á einn
stað á Suðurlandi, sem sé álitlegur til að vera
skóiastaður fyrir fræðslu bændaefna, sem sé
Skálholt. Eg vil gjarnan, að það komi fram við
þessa umr., hvort nokkuð hefur verið um þetta
rætt, svo að hv. frsm. sé kunnugt um, og enn
fremur það, sem cnn svífur í lausu lofti, hvenær
hafizt verði handa um stofnun þessa slióla. Mér
skilst hclzt á hv. frsm., að hann ætlist til, að
ekki verði rokið í það strax að koma skólanum á,
en mér skilst, að hv. flm. telji það mjög aðkallandi. Ég vil fá fræðslu um ]>etta, því að ég er
með þessum skóla og vil, að full alvara fylgi
slíku máli, og ég hygg, að yfirleitt sé sú skoðun
uppi í þinginu, að þessi skóli eigi að komast
upp svo fljótt sem verða má.
Frsm. (Páll Zóphóníasson): Ég hef litlu að
svara um þetta. Hv. síðasti ræðumaður hefur
lieyrt það, sem ég sagði, að ég tel skólans futla
þörf, og þcgar ég er með ])ví, að skólarnir séu
3, þá treysti ég því, að þingið sjái svo um, að
það dragi ekki úr því, að þeim skóluni, sem fyrir eru, verði komið i það horf, sem þeir þurfa að
komast í. Þess vegna segi ég ekkert um og hef
enga hugmynd um, hvenær farið verður af stað
með að stofna þennan skóla, enda liggur það á
valdi Alþ., því að í sérákvæðunum stendur, að
það skuli gert, þegar fé er veitt til þess í t'járl.
Mér er ekki kunnugt um neinn sérstakan stað
fyrir þennan skóla, en á Suðurlandi eru ýmsar
jarðir, sein eru sæmilega fallnar til skólaseturs,
svo sem Skálholt og Ólafsvallatorfan, cn ekkert
hefur verið ákveðið um það, og Nd. setti það inn
f frv., að ef hentugt jarðnæði skorti, væri heimilt að kaupa jörð. Gctur vel verið, að það verði

að hitheini, svo að einhver verði að skera úr að
síðustu. (SÁÓ: Nýtt Laugarvatnsmál). Ef eins
vel rættist úr því og með Laugarvatn, álít ég
það vel farið. Mér virðist, að sú reynsla sé ekki
til að hræðast, hváð það snertir.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
2.—3. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. atkv.
Á 50. fundi í Ed., 6. maí, var frv. tekið til 3.
umr. (A. 249).
Enginn tók til máls.
ATKVGIL

Frv. saniþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Aiþingi (A. 334).

22. Hafnarlög fyrir Neskaupstað.
A 9. fundi í Etí.j 8. marz, var útbýtt:
Frv. til hafnarlaga fyrir Neskaupstað (þmfrv ,
A. 22.).
A 10. fundi í Ed., 5. inarz, var frv. tekið til
1. umr.
*Flm. (Ingvar Pálmason): Þetta frv. er samliljóða frv., sem ég <>g hv. 11. landsk. fluttum á
siðasta aðalþingi. Þá barst okkur ósk frá bæjarfélagi Neskaupstaðar um að flytja frv. Við flutluni frv., og því var vísað til sjútvn., en þar eð
áliðið var þings, og e. t. v. engu síður af þvi, að
sjútvn. vildi kynna sér alla inálavexti nánar, þá
var tnálið ekki útrætt á þessu þingi. Vitamálastjóri hafði ekki fengið nægar upplýsingar viðvíkjandi málinu, og varð því að sanikomulagi á
Alþ. að láta málið bíða. Vitamálastjóri lofaði að
láta rannsaka aðstöðu til bryggjugerðar, og það
befur hann gert, en í viðtali, scm ég átti við
hann núna á dögunuin, tjáði hann mér, að ekki
hafi enn þá verið unnið úr þessum rannsóknum,
en það yrði gert innan skamms, og mun ég því
áður en langt um líður geta lagt þann árangur
fvrir sjútvn. Að öðru leyti get ég visað til framsöguræðu hv. 11. landsk., er hann hélt á aðaiþinginu í fyrra. Hann tók réttilega fram, að
um hafnargerð yrði ekki að ræða, en hins vegar
va»ri hægt að bæta höfnina. — Það hefur að
visu verið gert, en þær aðgerðir eru of litlar.
Með þessu frv. er fyrst og fremst meiningin að
fá hafskipabrvggju, sem yrði eign hafnarsjóðs
Neskaupstaðar. Til skainms tíma voru þrjár hafskipabryggjur i Neskaupstað, og milli þrjátiu og
fjörutíu smærri bryggjur. Tvær hafskipabryggjurnar hafa nú hrunið, og er það af völdum trjá;etu i sjónum, er eyðileggur öll trjávirki. Þetta
befur vaxið mjög á síðari árum, og mun ég ekki
dæma uni, af hverju slíkt stafar, en e. t. v. er
það sökuin þess, að trébryggjur hafa mjög aukizt og trjáætan hafi við það fengið betri lífsskilvrði en áður. Fyrsta bryggjan var byggð árið
1890, og bef ég, þar sem ég bý þarna, haft ágætt
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tækifæri til að fylgjast með þessu. Þessi fyrsta
bryggja var mjög ófullkomin liafskipabryggja,
en við hana var þó látið sitja þar til á árunum
1914—1920. I>á voru byggðar tvær stórar hafskipabryggjur. Arið 1916 eða 1917 var fyrsta
bryggjan rifin, því að hún var þá orðin mjög ófullkomin og hafði auk þess lcnt innan í annarri hinna bryggjanna. Hún reyndist ekki mjög
skemmd, er hún var rifin, og sýnir það, að trjáætan hefur ekki verið eins mögnuð og siðar, þvi
að bryggjurnar, sein byggðar voru 1915—18, cru
nú hrundar eftir mikið viðhald. Sama máli gegnir með smábátnbryggjurnar. Þær þurfa mikið'
viðhald, og má búast við, að eftir 5 ár þurfi að
endurnýja þær. Af þessu er ljóst, að hér er uni
alvöru- og vandamál að ræða, er krcfst skjótra
aðgerða, og þvi liefur hæjarstjórn Neskaupstaðar iagt til, að sér verði fengin þessi mál í
iiendur. Neskaupstaður er stærsti útgerðarstaður
á Austfjörðum. Þar eru skrásettir tuttugu vélbátar frá 12—40 smálestir að stærð, og þrjú
vélskip frá 80—100 smálestir livert, enn fremur
eitt skip, sein er um 60 smálestir. Auk þess eru
þarna árabátar. Af þessu er ijóst, að aðstæður
til losunar fyrir skipin þurfa að vera góðar.
ljæjarstjórnin áiítur, að ckki sé tiltíekiiegt að
koma upp bryggju nema úr járni eða steinsteypu. Vitamálastjóri álítur, að þrált fyrir
þennan vágest, trjáætuna, þá sé mikið álitamái,
hvort ekki beri að hafa trébryggju, en með
þeirri aðferð að járnverja liverja spýtu, er i
sjóinn kemur. Um þetta atriði er ágrciningur, en
úr honum verður ekki skorið af löggjafarþingi,
heldur annars vegar af bæjarstjórn Neskaupstaðar og hins vegar af verkfróðum mönnum,
en hvor Iciðin, sem farin verður, kemur til með
að kosta mikið fé. Ég held, að teljast verði réttma'tt að fengnum fordæmum, að mannvirki þetta
sæti sömu kjörum um fjárframiög úr rikissjóði
og önnur hafnarmannvirki. Við, sem flytjuni
þetta frv., göngum inn á, að upphæðum þeim,
sem nefndar eru í frv., verði stillt í hóf, svo að
ekki eru likur til, að Alþ. hitti á hæfilegri fjárupphæðir.
Ég hygg, að með skírskotun til grg., er fylgdi
frv. 1941, og framsöguræðu hv. 11. landsk., þá sé
þetta nægilegt, cr ég hef hér sagt, og að liv.
dcildarmönnuin finnist liér uin sanngirnismál
vera að ræða. Ég óska svo, að þessu máli verði
vísað til sjútvn. að þcssari umr. lokinni.
ATKVGR.
Erv. visað til 2. umr. með 12 slilj. atkv. og til
sjútvn. með 11 slilj. atkv.
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inu hér eftir en liingað til hefur verið. Vitamálaskrifstofan hefur gert 5 áætlanir yfir þetta
mannvirki af mismunandi gerð og úr inisniunandi efni. Eins og málið liggur nú fyrir, þá er
það sjálfsagður lilutur, að bingið tekur ekki
neina ákvörðun um það, hver af þessum till. vitamálaskrifstofunnar verður tekin til notkunar,
En ég vil berida á það, að fullkomnasta og dýrasta áætlunin samsvarar þeirri upphæð, sem tii
er tekin i frv., þannig að það virðast ekki líkur
til, að um meiri fjárframlög þurfi að vera að
ræða til þessa mannvirkis en frv. gerir ráð fyrir.
Ég hef alveg nýverið fengið þessar áætlanir
og er ekki fyllilega búinn að setja mig inn í þær,
enda álít ég, að það skipti ekki miklu rnáli. En
það cr töluverður ávinningur fyrir málið ;.ð
geta látið þetta fylgja til hv. Nd., til þcss að
sú hv. d. geti gert sér glögga grein fvrir frv.
Viðvikjandi frv. er það að segja, að það er
sniðið nákvæmlega eftir þeint hafnarl., sem afgr. hafa verið l'rá Aiþ. á siðustu árum. Og við
frv. hefur n. ekki gert nema 2 lítilfjörlegar hrtt.
Önnur brtt. er leiðrétting. I’að er óheppilegt
orðaiag á 7. gr., og n. hefur lagt tii, að sú gr.
vrði orðuð upp. — í 15. gr. frv. er 4 orðum ofaukið, og þau eru nánast sagt óskiljanleg, ef þau
eiga að standa i frv. áfram. En ástæðan til þess.
að þau eru komin inn í frv., er sú, að það hefur
xiljað þannig til á Alþ. áður, að afgr. liafa verið
hafnarl. einmitt með þessu vansmíði. En n. tók
nú eftir því og leiðrétti það. Leggur n. til, að
frv. verði samþ. með þcssum á minnztu breyt.
En n. er ljóst, að óhugsandi er að koma upp
hafnarmannvirkjum á þessum stað öðru vísi en
ineð því móti, sem hér er farið fram á og átl
liefur sér stað á öðrum svipuðum stöðum.
Væntir n. því, að málið nái fram að ganga með
þeim breyt., sem eru á þskj. 101.
ATKVGR.
1. gr. samþi. með 9 shlj. atkv.
2. —6. gr. samþ. með 8 shij. atkv.
llrtt. 101,1 samþ. með 9 shlj. atkv.
7. gr., svo breytt, samþ. með 9 shlj. atkv.
8.—14. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Iírtt. 101,2 samþ. með 9 shlj. atkv.
15. gr., svo breytt, samþ. með 10 shlj. atkv.
16. —19. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Eyrirsögn samþ. án atkvgr.
I'rv. vísað til 3. umr. með 11 shi.j. atkv.
Á 26. fundi í Ed., 1. apríl, var frv. tckið tii 3.
umr.
Enginn tók til máls.

A 24. fuiuli í Ed., 30. marz, var frv. lekið til
2. umr. (A. 22, n. 101).

ATKVGR.
Erv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. til Nd.

*Frsm. (Ingvar Pálmason): I’að hefur dregizt,
að sjútvn. skiiaði áliti í þessu máli, og er það
ekki sökum meðnm. minna, að svo hefur farið,
Iieidur af þeim ástæðum, að ég vildi ekki afgreiða máiið úr n. fyrr en ég væri búiim að fá
frá vitamálaskrifstofunni áætlanir yfir það
mannvirki, sem fyrirhugað væri á þessum stað.
Og nú hef ég fengið þær áætlanir, og vænti því,
að málið geti fengið grciðari afgreiðslu á þing-

Á 29. fundi í Nd., 7. april, skýrði forseti frá,
að sér hefði horizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.
Á 30. fundi i Nd., 8. apríl, var frv. tekið til
1. umr.
Eorseti tók málið af dagskrá.
Á 31. fundi í Nd., 9. apríl, var frv. aftur tekið
lil 1. umr.
Enginn tók til máls.
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ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og til
sjútvn. mcð 18 shij. atkv.
A 50. fundi í Nd., 4. maí, var frv. tekið til 2.
umr. (A. 131, n. 291).
Frsm. (Jón Ivarsson): Eins og kemur fram i
nál. á þskj. 291, leggur sjútvn. til, að frv. þctta
vcra samþ. Það er borið fram í hv. Ed. og afgr.
þaðan með samhlj. atkv. En n. leggur til, að
gerðar verði litils háttar breyt., sem að vísu cru
nánast leiðrétting á þvi, að niður hafði fallið
ákvæði, sem í frv. áttu að vera i samræmi við
önnur hafnarlög. Brtt. þessi er á þskj. 291.
Eg sé ekki ástæðu til að fara fleiri orðum
um þetta frv., en legg til, að það verði samþ.
með þeirri breyt., sem sjútvn. leggur til.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
Iirtt. 291 samþ. mcð 17 shlj. atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með 17 shlj. atkv.
3. —19. gr. samþ. með 17 slilj. atkv.
Fyrirsögn sam|). án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.
A 51. i'undi í Nd., 5. maí, var frv. tckið til 3.
umr. (.4. 313).
Of skamint var liðið frá 2. umr. - Afbrigði
levfð og samþ. með 19 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 19 shlj. atkv. og endursent Ed.
Á 49. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði verið endurscnt frv. frá Nd., eftir 3.
umr. þar.
A 51. fundi í Ed., 7. maí. var frv. tekið til
einnar umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. ineð 10 slilj. atkv. og afgr. sem ldg
frá Alþingi (A. 346).

23. Eftirlit með skipum.
.4 14. fundi í Ed, 12. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á I. nr. 78 11. júní 1938.
um eftirlit með skipum (þmfrv, A. 50).
Á 10. l'undi i Ed, 10. marz, var frv. tckið til
I. umr.
: Flm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Ilerra forseti!
Eins og grg. fvrir þessu frv. hermir, er þar tekið
fram i aðaldrátlum, hvað fyrir okkur flm. vakir
ineð þessu frv. Ég skal þó bæta nokkru við og
gefa náuai-i skýringu á ýmsum atriðum frv.
Iieldur en grg. herinir.

Það liefur komið í ljós, sérstaklega nú á
þcssu síðasta ári, eftir að sú breyting var gerð
með flutningaskip, bæði veiðiskip og flutningaskip isfiskjar, að fiskurinn var allur hausaður í skipunum, að skipin virtust vera meira
lilaðin heldur en góðu hófi gegndi. Það er vitað,
ekki einungis meðal fiskimanna, sem eiga að
sigla skipunum, heldur hlýtur öllum, sem utan
h.já standa, að vera það ljóst, cftir þeim heimildum, sem bent er á í grg. frv, að farmur þessara skipa hefur komizt upp í 27% meira heldur
en áður var. Það þótti sjálfsagt, að því meiri
sem fiskurinn var, því stærra þurfti farmrýmið
að vera, og þvi var reynt að auka það. Hefur
komið í ljós, að svo kölluð netalest hefur verið
tckin fyrir fisk, en það hefur verið algerlega
óþekkt fyrirbrigði hér áður. Þessi lest er fremst
í skipinu og veldur því, að skipið leggst óeðlilega inikið fram. Einnig hefur kolageymslan
verið minnkuð og' á þann hátt fengizt meira rúm
fyrir fiskinn, en í því tilfelli má segja, að fiskurinn vegi nokkuð upp á móti þeim kolum. sein
skipið var lilaðið með, þcgar það lagði úr liöfn.
Þvi hefur skapazt nokkur uggur meðal þeirra
manna, sem ciga að sigla skipunum út. Enn þá
má segja, að ekkert slys hafi orðið af þessum
sökum, en eins og máltækið segir: „flýtur á
meðan ekki sekkur." Ég hef heyrt þau ummæli,
jafnvcl meðal þeirra manna, sem eiga að sigla
skipunum, að ef til vill sé meiri hætta orðin af
hleðslu skipanna heldur en af djúpsprengjum,
sem þau mcga búast við að mæta á liverri
stundu.
í 1. um eftirlit með skipum frá 1938 er fylgt
þeirri reglu að undanskilja fiskiskip. Er farið
eftir svokallaðri „Lundúnasamþykkt" frá ii 1930,
eii þar er eftirlitið ekki látið ná til fiskiskipa
almennt, lieldur aðeins átt við skip, sem flytja
farm, svo og farþegaskip. Þar af leiðir, að ekki
er hægt að láta fara fram athugun við burtför
fiskiskipa, né gefa út reglur um, hversu mikið
eigi í þau að láta. Af þessu er nauðsynlegt að
setja strax rcglur í þessum efnum, svo að ekki
sc liægt að skjóta sér undan þvi, sökum þess,
að engin fyrirmæli voru um þetta í gildandi I.
Vegna umkvartana fór fram athugun á þvi, livað
smáskip, sem eingöngu flytja fisk til Bretlands.
mættu hafa mikinn fisk meðferðis, og var í þvi
skyni sett nefnd, sem átti að hafa eftirlit með
þessu. En sú nefnd starfaði eingöngu hér i
Reykjavík, og þar af leiðandi náði eftirlit
hennar ekki til annarra staða, sem líka flytja
út mikinn fisk, svo sem Vestmannaeyja og
Austur- og Vesturlands. Þrátt fyrir þetta cftirlit með stærri skipunum, liefur n. alls ekki heimild til að hafa afskipti af togurunum, sem afla
í sig sjálfir og flytja afla sinn til annarra landa.
En reynslan er sú, að hvert það skip, sem fiskar
í sig sjálft, fer út með öll lestarrúm full, því að
fiskurinn er dýrmætt verðmæti. Þess vegna fer
varla nokkurt skip út svo, að það sé ekki „fullt
undir lúgur“, eins og sagt er á sjómannamáli.
Það er því fullkomið tilefni til, að liaft verði
strangt eftirlit i þessu efni.
Eg vænti þess, að ég liafi nú skýrt þetta
ákvæði í frv. Okkur er annt um líf sjómanna
okkar, og okkur er skylt að sjá um, að þcim sé
borgið í hvaða veðrum, sem eru.
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Ef til væru skýrslur um, livernig farið er með
mannaibúðirnar á skipurn, þegar ekki er búifi i
þeim, er það kapítuli út af fvrir sig. — A flestum togurum er Jiað svo, afi er þeir sigla út, geta
skipsmenn búifi miðskips, en þá eru vistarvcrur
háseta frammi á notaðar til geymslu, rétt eins
og lestar skipsins. I'egar svo farifi er út til Jiess
afi fiska, verfia liásetarnir að flytja í Jietta pláss,
en er þá alla jafna lítifi sinnt um að þi'ífa til
áfiur en flutt er inn, og hreinlætis er alls ekki
gætt svo sem skyldi og nauðsynlegt er.
l’m matvælageynisluna í þessum skipum er
það afi segja, að hún er mjög ófullkomin. -Lekar og rakasamar eru þær, svo að maturinn
stórskemmist oft og tíðum. — Ég fjölyrði ekki
ineira um Jietta, en vil svo drepa á hin atriði frv.
í fyrsta lagi er Jiað bann vifi flutningi eldfírnra efna á farþegaskipum, og er þá einkum um
benzínflutninga að ræða. — Um Jietta atriði
hefur þráfaldlega verið rætt af sjómanna hálfu,
þá er Jieir liafa gengið til samninga, og hafa þeir
krafizt l>ess, afi slíkir flutningar féllu mefi öllu
niður. Vil ég nú, með leyfi hæstv. forseta, lofa
hv. þingmönnum að heyra aðalrökin, sem sjómenn færa fyrir því, afi benzínflutningum á farþcgaskipum sé hætt.
1. Benzín er einhver eldfimasta vara, sem
flutt er hér hafna milli, og er ekki leyft að
flytja hana undir þiljuin, sökum uppgufunar,
sem iuvndar lofttegundir, er tíðast valda sprengingu í hinu byrgða farrúini.
2. I’ótt uinbúfiir séu stáltunnur, eru þær oft
rakar á hotnum og hliðum og veruleg uppgufun
á sér stað í heitu vefiri, svo og, afi tunnurnar
hitna vifi sólarhita, svo að kælingu þarf afi vifihafa með sjó til þess afi draga úr sprengingarhættunni. I’á er leki á tunnum alltíður.
3. Eld- og sprengingarliætta er því mjög ínikil
af bcnzíni. Ber því að forðast, afi eldur koinist
nærri því. Eldspýta efia vindlingur, sem lifir í, i r
nægilegt til þess afi setja allt í bál.
4. I hafnarreglugerð Bevkjavíkur eru ákvæði,
seni leggja ríkt á utn meðferð henzins og steinolíu vifi fermingu og affermingu, og er skylt að
kalla brunavörð til eftirlits, svo að engin eldhætta geti átt sér stað, ineðan varan er flutt afi
og frá skipi og meðan skipifi liggur í höfn fennt
slíkri vöru. l’m leið og skip fer frá hafnarbakkanum fer vörðurinii i land, og vörfiur er enginn
framar til. I’ilfar er þakifi benzíni, skipið fullt
farþega; annar hver maður með vindling í
munninum. Mikill fjöldi farþega verður afi
leggja leið sína vfir benzínið eða mefifram þvi.
Skipverjuin er, því mifiur, ekki hlýtt sem skyidi
um að kasta ekki frá sér vindlingum eða fara
gælilega með eld. I’egar mikill mannfjöldi er
með skipi, er þetta næstuin óviðráðanlegt.
5. A skipum, sem einvörfiungu flytja olíu og
benzín (Skeljungur) eru allar reykingar bannaðar skipvcrjum (og afi sjálfsögfiu farþegum,
ef nokkrir eru).
fi. Talið er, að í nágrannalöndum voram hafi
ekki verið levfður benzínflutningur á farþegaskipum og þar hafi gilt reglur um flutning á
benzíni um borð í skip.
7. Sökum þeirrar hættu, sem hverju skipi er
húin af árás hernaðaraðila, sem siglir á hinu
bannlýsta svæði, þá er talið, að henzín á þilfari

skips torveldi eða jafnvel útiloki undankomu
skipverja og farþega, þótt björgunartæki öll séu
í hezta lagi, þar sem reikna má með því, að skip
verfii fljótt alelda og sjórinn í kringum það af
völdum benzinsins.
Ýmis fleiri rök hafa sjómenn fært fyrir þessu
máli, en þetta verfiur að nægja.
Eg hef viljafi láta koma fram höfuðrök sjóinaiina fyrir þcssari tillögu. — Fleiri efni er hér
uin afi ræfia. Má þar t. d. nefna dynamit og
livers konar önnur sprcngiefni, sem að vísu er
nú bannafi afi flvtja með farþegaskipum, skv.
reglugerð þar að Iútandi.
Beglugerðiii um henzínflutningana er mjög
ófullkomin og þarfnast lagfæringar og breytinga.
Xú vil ég geta þess, eins og liv. þdm. ef til
vill er kunnugt, að strandferðaskipin okkar, t. d.
Esja, eru vop iuð skip. Koini nú til árása á þau,
væri svo að segja engir björgunarmöguleikar,
hvorki fyrir skipverja né farþega. Ein kúla, sem
hitti slíkt skip, mundi hleypa öllu í bál og
hrand. l’m skip i millilandasiglingum þarf ekki
að ræfia, því afi þessar vörur eru eklii fluttar
niefi þeiin.
I’á vil ég afi lokum drepa á síðasta nýmæli
frv. um hina svo kölluðu þilfarsflutninga. I’cssi
krafa er mjög hávær meðal farmanna.
Eins og hv. þdm. er kunnugt, verða öll skip nú
afi sigla í fullkomnu myrkri. Engin ljósglæta má
sjást. Allur þorri skipverja hýr fram á skipinu,
og verfia hásetar og kyndarar að klifra yfirþennan flutning á leið sinni aftur skipið, hvernig sem
á stendur, og í hvafia vcfiri, sem er. I’etta er,
eins og liggur i augum uppi, hrein og bein lífsl’.ætta. I’ess skal getið hér, að fulltrúar sjómanna
hafa ekki farifi til opinberra stjórnarvalda með
þá heifini sína afi afnema þennan flutning, en
niálifi hefur verið rætt við skipaeigendur, og
hafa þeir ekki séfi sér fært að verða við þessuni
tilinæluin. I’tssi tillaga nær einnig til skipa í
innanlandssiglingum. I’ó má veita undanþágur
nieðan nóttin er björt, þó að ávallt skyldi sem
minnst flytja á þilfari.
Eg hef nú lýst í aðaldráttum því, sem farið
er frani á með frv. þessu. Markmið frv. er afi
tryggja hetur en nú er líf þeirra, sem starfa á
skipunum efia ferðast með þeim. Ég skal einnig
henda á þafi. afi hið nýlokna fiskiþing komst
alveg að sömu niðurstöðum um öryggi sjómanna. Eg vil því mega vænta þess, að málið
fái góðar undirtektir og lirafia afgrciðslu og það
verfii afgreitt á þessu þingi. Legg ég svo til, að
því verfii vísafi til sjútvn. að þessari umræðu
lokinni. Vona ég, að nefndin síðan' athugi frv.
mefi velvilja og grciði fyrir afgreiðslu þess.
Orðlengi ég þetta svo ekki frekar á þessu stigi
málsins.
ATKVGR.
Erv. vísafi til 2. uinr. mefi 12 slilj. atkv. og til
sjútvn. ineð 12 shlj. atkv.
Á 31. fundi í Ed., 13. apríl, var frv. tekið til 2.
uini'. (A. 50, i). 143).
*Frsm. (Jóhann Jósefsson): Herra forseti! í
frv. því, sem hér ræfiir um, er farifi fram á i
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höfuðatriðunum fernt. í fyrsta lagi, að komið
verði á heilhrigðiseftirliti í mannaíbúðum og
matvörugeymslum í íslenzkum skiputn og það sé
undir eftirliti heilbrigðisnefndar, að því er virðist eðlilegast þar, sem þessi skip eiga heima. I
öðru lagi, að á öllum íslenzkum skipuin, sem eru
í förum milli íslands og annarra landa og eru
i förum innan lands, allt niður í 50 smálestir,
skuli hafa hleðslumerki. í þriðja lagi á að óheimila að flytja benzín og önnur eldfim efni með
skipum, sem flytja farþega. í fjórða lagi er farið
fram á, að á þeiin tíma, sem skip verða að sigla
myrkvuð, megi ekki flytja farm á þilfari, sem
torveldar umferð á þilfari. I’etta eru þau höfuðatriði, sem hafa vakað fyrir hv. flni. frv., og
hefur mi sjútvn. lokið við að taka þau til mjög
rækilegrar athugunar.
X. hefur talað við forráðamenn Skipaútgerðar
ríkisins og Eimskipafélags fslands um nokkur
þessi atriði og eiginlega öll, en þó aðallega um
flutning á eldfimum efnum og þilfarsflutning
að vetrarlagi. Uin reglur fyrir hleðslu skipa var
sérstaklega rætt við n., sem sett var samkv.
reglugerð, sem gefin var út í hyrjun jan. 1941,
um hlcðslu og eldsneytisforða skipa, er flytja
ísvarinn fisk til Bretlands á ófriðartimum.
Einnig ræddi n. um þctta efni og önnur við
skipaskoðunarstjóra, en rétt er að geta þess, ;.ð
i greindri reglugerð er framkvæmd þess eftirlits,
sein um rieðir i reglugcrðinni, ætlað að heyra
undir skipaskoðunarstjóra, en n., sem sjútvn.
átti einnig tal við, sem starfar samkv. þessari
reglugerð, gerði skrá yfir skip og hleðsluborð
þeirra og þanu eldsneytisforða, sem skipunum
væri ætlaður.
Að því er snertir þessa reglugerð, er rétt að
taka þegar fram, að samkv. 1. gr. hennar er svo
áskilið, að öll íslenzk skip, sem sigla til annarra landa, skuli hafa a. m. k. 2.3 sentímetra
hleðsluborð 15. okt til 1. apríl; á öðrum timum
má það vera 5 sentímetruin mimia. Eftir því,
sem upplýst var i sjútvn. og i viðtali við þá aðila, sem ég þegar hef greint, hefur framkvæmd
þessarar reglugerðar að vísu náð til allmargra
skipa, en þó ckki til allra, því að hún hefur
ekki enn náð til botnvörpuskipa, en af hvaða
ástæðum það er, skal ég láta ósagt. Getur verið,
að inenn hafi álitið erfiðara að hafa eftirlit með
hleðsluborði þeirra skipa, sem hlaða sig úti á
iniðuni, en þeim skipum, sem hlaða sig uppi við
hryggjur. En þess her að geta i þessu samhandi,
að nú á þessuni striðstimum munu öll hotnvörpuskip, sem fiska sjálf, koma í höfn, meira
að segja ákveðna höfn, tíl þess að fá skilríki
sín til útsiglingar. X. virðíst þess vegna, að frá
upphafi hefði átt að láta sams konar eftirlit
gilda um hleðslu á hotnvörpunguin og öðrum
skipum, sem fiska í sig og flytja út sinn eiginn
fisk, eins og þau skip, sem kaupa fisk og eru
hlaðin uppi við land.
hað er vist, að það hefur ekki verið að ófyrirsynju að setja þá reglugerð, sem hér ræðir um.
I>að mun víst vera nokkuð á almanna vitorði, að
það gætti allmikillar og allt of mikillar óforsjálni, þegar fram i sótti, um Englandssiglingar,
einkum að vetrarlagi, um hleðslu þeirra skipa,
oft og tíðum smáskipa, sem notuð voru og eru
enn í Englandssiglingum. Má segja, að það sé

einstök mildi, hvað lítið það liefur komið að
sök hingað til.
I’m botnvörpuskipin er það að segja, að það
er í sjálfu sér full ástæða til, að viðvíkjandi
þeim séu teknar til framkvæmda reglur þær,
sem hér um ræðir, eða þá aðrar, sem tryggja
ineira eftirlit með þessuin skipuin, ekki sizt
fyrir þeirra hluta sakir, að nú mun það vera oi'ðinn fastur siður, að botnvörpuskip afhausa þann
fisk, sem innbyrtur er, og ísa hann þannig, en
uin það kemur öllum saman, að með því komist miklu meiri fiskþyngd i skipið en ef fiskurinn er látinn í is með haus og hala. Það er
þess veg'na rétt að taka fram, að meðal okkar
nm. kom frain sú skoðun, að við töldum, að
þessi reglugerð, sem hér um ræðir frá 10. jan.
1941, um eftiriit með hleðslu og hleðsluhorði,
ætti að sjálfsögðu að ná til íslenzkra botnvörpuskipa alveg eins og annarra skipa. N. getui' ekki
fallizt á, að sett séu hleðslumerki á islenzk skip
önnur en þau, sem nú cr skylt að hafa hleðslumerki á samkv. I.undúnasamþykktinni. Hins
vegar telur n., að beita þurfi reglunum um
hleðsluborð á öllum íslenzkum skipum, sem eru
í utanlandssiglingum eða í stöðugum flutningum
milli hafna innan lands. Um þetta var n. saminála, þó að hún gæti ekki fallizt á að hafa
hleðslumerki á öllum skipum. Því er það, að í
hrtt. n. er farið inn á að leggja svo fyrir, að öll
þau skip, scm ekki þurfa samkv. 1. að liafa
hleðsiumerki, séu þau í flutningum milli íslands
og annarra landa eða í vöruflutningum innan
lands, að öll þessi skip skuli hafa ákveðið
hleðsluborð, og reglugerð sé sett af ráðh. um það,
hvað minnsta hleðsluhorð hvers þeirra skuli
vera. Xær það vitanlega til botnvörpuskipa, eins
og aunarra skipa.
Xli er það svo, að í I., sem nú gilda um hleðslumerki, stendur svo i ,31. gr., með leyfi hæstv. forseta :
„Öll islenzk skíp, sem eru í förum milli íslands og annarra landa, skulu vera með hleðslumerkjum og hafa hleðslumerkjaskírtcini sainkvæmt alþjóðasamþykkt, gerðri i London 5. júlí
19.30.
Undanskilin þessum ákvæðum eru skip, sem
eru undir 150 rúinlestir, og skip, án tillits til
stærðar, sem eingöngu eru notuð til fiskveiða,
inn freinur skemintiskip og skip, sem notuð eru
i öðrum tilgangi en til flutnings á fólki og vörum“.
X’. leggur til, að á eftir þessari inálsgr. komi
ný málsgr. svo hljóðandi, með leyfi hæstv. forseta:
„Um öll skip, sem samkvæmt framansögðu eru
undanskilin því að hafa hleðslumerki, en flytja
farm til íslands og annarra landa cða eru í
vöruflutningum milli hafna innanlands, skal í
reglugerð, er ráðherra setur, ákvcða, hve mikið
ideðsluborð, inælt í scntímetrum, hvert þeirra
skuli hafa sem minnsta hleðsluborð. Skulu öll ákva'öi laga þessara um hleðslumerki og skírteini
þar að lútandi, er varða þau skip, sem að lögum
er skylt að hafa hleðslumerki, vera hin sömu,
þar sem þau eiga við, að því er snertir hleðsluborð og hleðsluborðsskirteini þeirra skipa, er
hafa skulu ákveðið minnsta hleðsluhorð samkvæmt þessari grein."

415

Lagafrumvörp samþykkt.
Iíftirlit mcð skipum.

N. virðist, að með þessu inóti sé, þó ekki að
orðalagi til, en að anda tiJ, fullnægt því, að fullt
eftirlit megi hafa með hleðslu allra þeirra skipa.
sein nú er ekki skylt að hafa hleðslumerki, en
eru í flutningum milli landa eða í flutningum
hafna milli hér á landi.
Iíg vænti þess, að niðurlag þessarar gr., eins
og n. liefur borið hana fram, geti ekki valdið
misskilningi, þ. e. a. s., það er orðalag um það,
að öll ákvæði ]., sem nú eru og snerta hleðsluinerki og hleðsluborðsskírteini um þau skip, sem
þar eiga lilut að máli og nú er skylt að hafa
hleðslumerki, — að öll ákvæði 1. um þessi efni
komi framvegis, ef þetta nær samþ. þingsins, til
greina um hleösluhorð og hleðsluborðsskírteini
o. s. frv., þar sem það á við um þessi skip, sem
samkv. þessari brtt. yrði gert skylt að hafa
hleðsluborð ákveðið.
Okkur þótti nægilegt að setja þessi ákvæði
um hlcðsluborð. Vm hreinlætiseftirlitið er n.
sammála og finnst sjálfsagt að eftirlit fari fram
af hálfu hins opinbera á matargeymsluin og
inannabústöðum alveg jafnt og i landi á veitingahúsum og greiðasölustöðum. Nýhúið er að
gera ráðstafanir til að skerpa eftirlitið í mjólkurbúðum og veitingahúsum, og væri því eðlileg«st, að slíkt væri líka tckið upp á skipum, að
heilbrigðisnefndir hæjanna færi verksvið sitt
líka til skipanna.
I’á eru tvö atriði, sem uni ræðir í frv. og n.
hefur tekið til athugunar, flutningur á henzíni
og öðrum eldfimum efnum með farþegaskipum
og flutningur á þilfari skipa, sem sigla milli
landa. Þeir menn, sem n. ræddi við frá skipafélögunum, töldu nokkur vandkvæði á að takmarka frekar þctta tvennt. Um benzínflutninginn á farþegaskipum cr það að segja, að gripið
hcfur verið til þess ráðs að tjalda yfir benzínlunnurnar á þilfarinu, og skapar það mikið örvggi gegn eldneistum, sem liæði geta stafað frá
reykjandi mönnum og einnig frá rcykháfnum.
Þetta hefur þó aðeins verið gert á einu eða
tveimur aðalfarþegaskipunum. N. veit, að mjög
er erfitt að fást við þetta mál. Það er hættulegt
að gera ekkert i því og erfitt að setja skorðui' um
þennan flutning á skipum, sem sigla með ströndum landsins. Þótt svo sé, að olía sé flutt á sérstöku olíuflutningaskipi, eða réttara sagt skipum,
því að Ægir flytur oft olíu víðs vegar, þá er það
ekki nægilegt. En það ætti að flytja meira benzin með þessum skipum, og láta strandferðaskipin um smurningsolíuna, því að af henni stafar
ekki svo mikil hætta. Enn fremur eru bátar í
flutningum, og bifreiðaflutningur gæti og létt
mikið undir með flutning á benzíni og batnar
eftir því sem vegakerfið eykst og bílarnir
stækka. Af þessum ástæðum hefur n. fallizt á, að
henzín verði ekki flutt á skipum, sem skráð eru
sem farþegaskip. N. hefui' ekki getað gengið eins
langt, hvað viðkemur skipum, sem flytja farþega, því að það nær til margra skipa, því að
oft eru farþegar með flutningaskipum. Nú á
timum er sá möguleiki alltaf fyrir hendi, að
skipin verði fyrir árásum eða lendi á tundurduflum, og ef slíkt kæmi fvrir skip, sem flytja
hundruð manna og hafa henzin á þilfari, þá yrðu
afleiðingarnar hryllilegar.
Þá ei' fjói'ða atriði frv., sem er um að hanna
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þilfarsflutning á skipum, sem eru i millilandasiglingum, um vetrartímann. N. virtist ekki nauðsyn á að setja 1. um þetta efni, þótt hún skilji
vel þá hættu, sem af því getur stafað, þegar
skipsmenn þurfa að klifra yfir flutning á þilfarinu i myrkri og stórsjó. Menn hafa komið
auga á þessa hættu, og sjómenn og skipaeigendur hafa samið um þetta innbyrðis þannig, að
þegar um „dekklcst" er að ræða, þá skuli skipsmenn búa aftur á skipinu en ekki frammi á. Þar
scm upplýst er, að aðeins þrjú skip geta ekki
fullnægt þessu, og þegar vitað cr, að það er sameiginiegur vilji Eimskipafélags íslands og sjómanna að hæta úr þessu, þá féll n. frá þvi að
fullnægja þessari kröfu frv.
í samhandi við henzínfiutninginn gleymdi ég
einu atriði. l'm leið og n. fer fram á að banna
flutning bcnzíns með farþegaskipum, er í 2.
málsgr. óskað cftir, að sett sé reglugerð um það,
hvernig búið sé uin benzín, þegar það er flutt á
öðrum skipum, þvi að ekki er sama, hvernig um
það er búið. Eg gat þess, að breiddur væri segldúkur yfir það, og er það gott, en þó mundi það
ekki nægja, ef skipiii yrðu fyrir loftárásum eða
lækjust á tundurdufl. Ég lcgg því áherzlu á það,
að n. óskar þess, að sett verði reglugerð um,
hvernig farið skuli með benzínflutning milli
hafna.
Eg held, að ég hafi þá tekið fram þær brtt.,
sem n. hefur komið með. Ég hef sagt álit n. í
flestum tilfellum, en hins vegar má vera, að einn
nm, hv. fyrri fhn. frv., telji ekki nógu langt
gengið í öllum atriðum, en liitt er rétt, að fullt
samkomulag er hjá n. uni brtt. á þskj. 143.
*Sigurjón A. Olafsson: Herra forseti! Eg
bjóst við, að hv. 2. þm. S.-M. mundi gera grem
fyrir fyrirvara sínuni, en ég má til með að segja
nnkkur orð, þótt ekki sé nema til að þakka samstarfsmönnum í n. fyrir þann skilning, sem þeir
hafa sýnt á inálinu. Ég tek þetta fram, þar sem
mér ei' Ijóst, að hér er um mál að ræða, sem cr
bvort tveggja í senn, liagsmuna- og tilfinningamál fyrii' ýmsa, sem hlut eiga að máli. Eg ját.i.
að ég hefði kosið, að lengra hefði verið gengið
í sumum atriðum, en ég legg mikið upp úr hvaða
mnbótum sem eru, þegar þess þarf að gæta, að
samkomulag haldist, og ég er ánægður ineð
hverjar þær umbætur, sem á nokkurn hátt stuðla
að því að b.iarga mannslífum. Hvert spor, sem
stigið er ]isr, er í áttina til fullkomnunar.
Keynslan mun skera úr, hvort við þarf að bæta,
en hins vegar er Ijóst, að hversu ýtarleg 1., sein
sett eru, eru dauð, ef framkvæmdirnar eru ekki
í anda þeirra. Eg býst við, að ef þetta frv. yrði
samþ., þá megi segja, að miklu sé náð.
Eg mun vera fáorður um brtt., því að mjög
ýtarlega hefur verið gerð grein fyrir þeim af hv.
frsm. Ég get vel sætt mig við, að í stað hleðslumerkís komí hleðsluborð. Hins vegar virðíst
mér hleðsluborð, sem ekki er markað á skipslilið, ekki ve -a eins táknræn auglýsing fyrir allan þorra manna, þvi að það hleðsluborð er aðeins í meðvilund þeirra, sem ákveða það, og svo
auðvitað skipsmanna. N. hefur og fellt niður, að
þessi ákvæði nái til fiskiskipa, sem fiska i sig.
Það er eðlilega dálítið erfitt fyrir yfirvöld í landi
að fást við það, og verður þar að treysta á þegn-
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skap skipstjóra, en oft er svo, að litil forsjá
fylgir miklu kappi, þegar inikill afli er i aðra
liöntl. En n. taldi ekki rétt, að fullt eftirlit væri
ekki haft nieð hleðslu þessara skipa, sérstaklega þcirra, scm sigla nicð fisk milli landa. Svo
hefur n. ekki talið ástæðu til, að sett yrðu 1.
um flutning á þilfari skipa. sem sigla inilli
landa uiu vetrartimann, þcgar n. var kunnugt
uni, að frjálsir samningar væru um það atriði
milli sjómanna og skipaeigenda og sameiginlegur vilji heggja aðila að fullnægja þessari
kröfu frv. — Eg gat því sætt mig við, að það
ákvæði félli niður. Hinu ber ekki að neita, að
Iijá skipaskoðunarmönnum hefur komið fram sú
skoðun, að ekki einungis mannslífum sé stofnað
i hættu með þilfarsflutningi, lieldur einnig skipuiium sjálfum. En það er í þessu tilfelli eins og
öðrum, að kapp er hezt með forsjá. Að öðru leyti
hcfur hér ekki orðið nein veruleg hreyt., nema
hvað orðalag snertir á eiiium stað, sem ég játa,
að cr töluverð efnishreyting. I’að er uin benzín
og sprengiefnaflutniug. Eins og liv. frsm. benti
réttilega á, þá var það í frv. orðaö svo, að „á
skipuin", sem flytja farþega, skuli óhcimilt að
flytja þetta, en nú er það „á farþegaskipum“,
eins og það er orðað frá n„ og l>að er náttúrlega
þrengra en áður var. Ég skal ekki segja, hvort
í framkvæmdinni verður farið eftir því, sem
skráning segir til um skip, en skip eru hér skoðuð farþcgaskip, sem hat'a skilyrði til að flytja
farþega. Af skipuin Eimskipafélagsins eru það
líklega 4, ég livgg, að Selfoss sé ekki talinn með.
Bæði strandferðaskipin voru a. m. k. skráð farþegaskip, en ég veit, að með Súðina var þessu
breytt á tímabili. Ég hygg, að ]>vi liafi þó tvímælalaust orðið að breyta aftur. Síðan hún
hætti að sigla til útlanda, varð hún að flytja farþega eins og rúm frekast leyfði, og hún getur
varla gert það nema hún sé skráð farþegaskip,
svo að ]>etta lilýtur að ná til hennar.
I-'lóabátar eru ekki skráðir farþegaskip, svo að
það mætti skilja það svo, að þetta ákvæði næði
ekki til þeirra. Að mínu viti ber samt að fara
mjög varlega um flutning slikra efna, jafnvel á
slíkum fleytum, og ég álít, að sú reglugerð, sem
við leggjum til að gangi í gilcli um sérstakan umhúnað á sprengiefnaflutningi, ætti að ná til hinna
niinni báta, sem stunduni eru kallaðir flóabátar.
Hv. 2. þin. S.-M. skrifar undir nál. með fyrirvara,
og ég þykist vita, að það sé m. a. með tilliti til
þessa, sem hanii kannske skýrir hér. En til viðhótar því, sem ég sagði við 1. umr. og benti svo
réttilega á, vil ég segja það, að það er of seint
að byrgja brunninn, eftir að barnið er dottið ofan í. Við viljum, að augu löggjafans séu opin
fyrir hæltunni, og að hann, eftir sinni getu,
komi i veg fyrir hana. Likurnar fvrir þvi, að
stórslys geti lient skip á þessum tímum, tru
svo miklar, að okkur ber, með öllum hugsanlcgum ráðstöfunum, að reyna að koma í veg
fyrir þau, að svo miklu leyti sem í maimlegu
valdi stendur.
Ég sé ekki ástæðu til að fara frekar út í það,
hvemig hægt er að fullnægja þörf landsmanna
um flutning þessara vara, nema sérstakt tilcfni
gefist til. En ég er reiðuliúinn, eftir minni þekkingu og eftir því, scm ég bezt veit, að gefa hv.
d. fullkomna skýrslu um það, á hvaða hafiiir i
Alþt. 1942. B. (59. löggjafarþing).

landinu beiizinflutningar eru inestir, og hvernig
hægt er að koma þeim, án þess að notaðar séu
þessar fleytur, sem oft verða að flytja fjölda
fólks. Min skoðun er sú, áii þess að ég rökstyðji
hana frekar, að þetta sé kleift, ef aðeins er fyrir
hcndi fullkominn vil.ji og skilningur hjá þeim
aðilum, scm skipti eiga með vöruna. Nú er það
svo, að í reglugerð, sem hvcrgi hefur verið prentuð, um frágang á flutningi á benzíni, þá er t. d.
ekki leyft að flytja dynamit eða tundurefni, ef
henzín er um borð i skipi. í sömu reglugerð segir cinnig, að það skuli vera sérstök slökkvitæki
í námunda við, þar sem slík cfni cru geymd, og
það má ekki vera þar á skipinu, sem nokkrar
líkur eru til, að óviðkomandi maður geti kornizt að því.
Eg get verið n. þakklátur fyrir það, að hún
hefur ]>ó fallizt á að taka rök okkar flm. og
annarra til greina og fallizt á aðalefni frv. okkar, eins og sjá má á brtt. n.
Eg held, að ég hafi þá skýrt frá þvi, sem frv.
liefur inni að halda, og því, sem ég til samkomulags hef fullið frá, í því trausti, að þar sem jafn
íhugulir mciin og meðmn. mínir eru, þá fallist
þeir á að láta þetta ganga liljóðalitið í gegnum
Alþ„ svo að það geti orðið að L, og þá tel ég,
að höfuðtilgangi okkar sé náð, með því að bæta
úr því, scm á vantar, að gengið sé sem tryggilegast frá öryggi manna á þeim skipum, sein hér
hcyra undir.
*Ingvar Pálmason: Eg hef skrifað undir þetta
nál. með fyrirvara. Sá fyrirvari snertir aðeins
aðra brtt. nefndarinnar á þskj. 143, það er ákvæðið um flutning á benzíni. Ég hef gengið inn á
ákvæðin, sem þar eru sett, uin að banna benzínflutning á farþegaskipum, þótt ég sjái, að það
geti orðið nokkrir erfiðleikar á að fullnægja
flutuingsþörfinni. En af því að ég tel hér vera
um inikla hættu að ræða, finnst mér sjálfsagður
hlutur að fallast á það. t>ó er það gert með þeirri
skilgreiningu, að það séu aðeins þau skip, sem
skráð eru sein farþegaskip. Allir vita, að saingöngum er svo liagað liér við land, að menn eru
næstum þvi til þess neyddir að nota hverja
fleytu til að komast hafiia á milli, og ef ákvæðin ættu að vcra svo víðtæk, get cg ekki undir
neinum kringumstæðum vcrið þeim sainþykkur.
En ég hef Iagt þann skilning i orðalag brtt. n.,
að ákvæði henuar nái aðeins til þeirra skipa,
sem skráð eru farþegaskip, og með þeim skilningi get ég fylgt þcssari brtt.
Eg vil taka þetta fram vegiia þess, að það er
sannfæring min, að þannig eigi að framfylgja
þessu, og þannig sé mögulegt að framfylgja því.
Verði aftur á móti sá skilningur lagður i brtt.,
að ákvæðið nái til þeirra báta, scin flytja farþega
hafna á milli, get ég ekki orðið ]>ví fylgjandi.
Iínda virðist mér, að 2. málsgr. sömu brtt. taki
af öll tvimæli um þetta, þvi að þar er sagt,
hvernig skuli um slíkan farm húið, þegar hann
er fluttur með öðrum skipum.
Eg vildi gcra grein fyrir þcssu, af því að það
gæti hugsazt, að meiin vildu lialda því fram, að
óheimilt vieri að flytja benzín á öllum fleytum,
sem flytja farþega.
Eg hef |>á gert grein fvrir fyrirvara mínuni.
Og ég vil að lokum aðeins slá því föstu, að þetta
27
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er skilningur n. allrar, og hún gerir ráð fyrir,
að þannig verði þessu framfj'lgt.

ATIÍVGR.
Frv. samþ. með 20 shij. atkv. og endursent Ed.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Brtt. 143,1 (ný 2. gr.) samþ. með 10 shlj. atkv.
— 143,2 (ný 3. gr.) samþ. með 9 shlj. atkv.
4. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

Á 49. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði verið endursent frv. frá Nd., eftir 3.
umr. þar.
.4 51. fundi í Ed., 7. mai, var frv. tekið til einnar umr.
Enginn tók til máls.

Á 33. fundi i Ed., 15. apríl, var frv. tckið til
3. umr.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. mcð 10 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 347).

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. til Nd.

24. Aðstoðarlæknar héraðslækna.
A 35. fundi i Nd., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.
Á 37. fundi í Nd., 17. april, var frv. tekið til
1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og til
sjútvn. með 17 shlj. atkv.
Á 50. fundi i Nd., 4. maí, var frv. tekið til 2
umr. (A. 168, n. 284).
s'Frsm. (Finnur Jónsson): Þetta frv. er til þess
fyrst og fremst að koma á eftirliti með breinlæti um borð i skipum. 1 öðru lagi er það til
þcss að koma á þeirri reglu, að skip, sem sigla
á milli landa með fisk og ekki eru skyldug til
þess að hafa hleðslumerki samkvæmt alþjóðareglum, verði látin hafa hleðsluborð og hleðsiumerkjaskirteini til að fyrirbyggja ofhleðslu, sem
oft er talin hafa átt sér stað að undanfömu. Og
í þriðja lagi miðar það að því að ákveða, að
skip, sem nefnd eru farþegaskip, samkv. siglingareglugerð, megi ekki flytja benzin. Þctta
þykir sjálfsögð öryggisráðstöfun, eins og siglingum er nú háttað hér við land.
Frv. þetta er komið frá Ed. Sjútvn. þessarar
hv. d. hefur gert á því nokkra breyt. i samráði
við skipaskoðunarstjóra og sjútvn. Ed. Hún ieggur þvi til, að frv. verði samþ. með þeirri breyt.,
sem er á þskj. 248.
Ég sé ekki ástæðu til að hafa um þetta fleiri
orð, en óska að hrtt. verði samþ. og málinu visað til 3. umr.
ATKVGR.
1. gr. saniþ. mcð 17 shl.j. atkv.
Brtt. 284 (ný 2. gr.) samþ. með 17 shl.j. atkv.
3.—4. gr. samþ. með 17 shl.j. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 sliij. atkv.
Á 51. fundi i Nd., 5. maí, var frv. tekið til
3. umr. (A. 314).
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Aíbrigði
leyfð og samþ. með 20 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.

Á 20. fundi í Ed., 20. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. iim breyt. á 1. nr. 44 1932, um skipun
læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna (þmfrv., A. 80).
Á 21. fundi i Ed., 23. marz, var frv. tekið til
1. umr.
Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði
með 10 shlj. atkv., að það yrði tekið til meðferðar.
Frsm. (Ingvar Pálmason) : Þetta frv. er flutt
eftir tihnælum landlæknis. Allshn. hafði frv. til
athugunar, og henni virtust þær ástæður, sem
l'ærðar eru fyrir því, að nokkra nauðsyn beri til
þess, að ráðstafanir séu gerðar til þess að hafa
til taks lækiia til þess að aðstoða héraðslækna,
séu á rökum byggðar. Eii hins vegar leit n. svo á,
að þau vandræði, sem eru með lækna i héruðum
úti um landið, verði ekki leyst með þessu frv.
Það varð því nokkur tregða á því til að byrja
með, að n. flytti frv., og það var vegna þess, að
benni fannst of skammt gengið í þessum efnum.
Það skal tekið fram, að n. átti tal við landlækni
um þetta vandamál — hin læknislausu héruð úti
á landi — og hann nefndi dæmi þess, að til stórvandræða horfði og bæta yrði úr ineð einhverjum hætti með læknaleysið út um iandið. T. d.
skýrði hann n. frá því, að læknirinn í Hornafirði væri veikur og þyrfti að komast að heiman
til læknis. Það stendur nú yfir vetrarvertíð á
Hornafirði, og þar eru nú 400 aðkomusjómenn,
en iandlæknjr skýrði svo frá, að sér liefði
reynzt ómögulegt að bæta úr þessari þörf, svo
að héraðslæknirinn kæmist að heiman. Hann
lét þess getið, að hann gætí vel búizt við því,
að lækninum stafaði nokkurt heilsutjón af þvi
að geta ekki þegar komizt undir önnur skilyrði
heldur en að vera neyddur til að sinna læknisstörfum í sínu héraði. Uin leið og við ræddum
þetta frv. við landlækni, spurðist n. fyrir um það,
hvort það mundu vera líkur til þess, að læknar
fengjust í þessi aukaembætti, og taldi hann nokkrar likur til þess. N. bar þá undir landlækni, hvort
ekki væri hægt að reyna með einhverju móti að
trvggja það, að þessi ráðstöfun gæti komið að
fullum notum, þannig að undir flestum kringumstæðum yrðu fvrir hendi menn, sem vildu
fara í hin lausu læknisembætti. N. stakk upp á
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þvi, hvort ekki mundi tiltækilegt að leggja þá
kvöð á læknakandidata, að þeir, til þess að geta
fengið ótakmarkað læknisleyfi liér á landi, yrðu
að vinna einhvern tíma sem aðstoðarlæknar eða
settir læknar i læknishéruðum úti um land.
Landlæknir gekk inn á það, að þessi ráðstöfun
væri nauðsynleg og ekki ósanngjörn, og þess
vegna er það, að n. flutti í fullu samráði við
landlækni frv. um breyt. á læknalögum frá 1932
um rétt og skyldur lækna og annarra, er læknisleyfi hafa. I því frv. er gert ráð fyrir, að hei!brigðismálaráðh. geti gert það að skilyrði fyrir
ótakmörkuðu læknisleyfi, að læknakandidatar
vinni allt að 6 mán. tíma sem aðstoðarlæknar
cða gegni læknisembættum í héruðum úti um
land. Iig skal ekki fara neitt út í þetta frv. Því
hefur cnn ekki verið útbýtt í d., en umr. um það
munu fara fram áður en iangt líður, en ég læt
þess aðeins getið frá n. hendi, að þessi frv. fylgjast alveg að. N. lítur svo á, að frv. það, sem hér
er nú til umr, komi ekki að fuilum notum, nema
því aðeins, að hitt fylgi með, og skal ég geta
þess, að það má vel vera, að þessar till. nægi
ekki til þess að bæta úr þeim læknisvandræðum,
sem eru úti urn landið. En n. telur samt sem áður, að þetta sé spor í rétta átt, og vill gera þessa
tilraun og þá sérstaklega vegna þess, að landlæknir hefur nokkra trú á því, að þetta geti
bætt úr erfiðleikum þjónandi héraðslækna, þegar þeir þurfa að fara að heiman, og einnig í bví
tilfelli, þegar heil héruð eru læknislaus. Ég vil
vænta þess, að d. taki þessu frv. með vinsemd
og láti það ganga fram. Ég skal geta þess, að ég
tel með öllu óþarft, að málið fari aftur til n.,
því að allshn. er alveg sammála um það, að málið gangi fram.
’Páll Hermannsson: Eg álít, að það inál, sem
hér uni ræðir, sé fullkomlega þess vert, að því
sé gefinn gaumur, og ég verð að lýsa þvi yfir, að
mér þykir dálílið einkennilegt, að hér skuli nú
sitja 6 rnenn af 16 í d. Ég hugsa, að þeir, sern
eiga við það að húa úti urn landið að eiga i sumum tilfellum engan kost þess að afla sér læknishjálpar hvað sem fyrir kemur, gætu búizt við
þvi, að till. til úrbóta væri meiri gaumur gefinn
heldur en lítur út fyrir, að gert sé nú hér í hv.
d. Iíg er nú einn af þeiin lánsömu mönnum, sem
eiga heima í læknishéraði, sem er alveg læknislaust, og ég er þar lika nægilega kunnugur til
þess að vita, að það koma oft fyrir tilfelli, sem
svo stendur á, að læknislijálp er alveg útilokuð,
og mér er ekki grunlaust um, að við höfum fengið að kenna á því á yfirstandandi vetri. Eg sá
þetta frv. áður en það var lagt fram hér á hv.
Alþ., og ég leit svo á, að það gæti orðið til bóta
að því leyti að hlaupa undir bagga í héruðum,
þar sem lækni vantar eða hann þyrfti að fara
frá um stundarsakir. En mér sýnist, að eins og
þetta frv. var og er mundi það litla bót ráða á
þeim örðugleikum, sem þeir menn búa við, sem
engan lækni hafa og ekki sjá fram á að eiga
von á lækni. Það er nú einu sinni svo, að í sumum héruðum vill svo til, að læknar þurfa að
flytja burtu af ýmsum orsökum. Þeir telja sig of
einangraða, og það, sem ég hygg, að kannske gæti
haft veruleg áhrif, er það, að í þessum læknishéruðum eru embættin illa launuð. Iig þekki ekki

ákvæðin um laun lækna önnur en þau, sem eru
í launal. frá 1919. Þar sé ég, að læknar í 3.
launaflokki hafa byrjunarlaun 2500—3000 og
3500 kr. á ári, síðan geta þau hækkað á næstu
5 árum, en eftir 15 ár eru þau koinin upp í 3500
—4000 og 4500 kr. Nú mun það vera algengt, að
menn sitja ekki í þessum læknishéruðum það
lengi, að þeir nái hámarkslaunum, og sýnist
mér þá, að þessi læknishéruð séu ekki eftirsóknarverð launanna vegna. Ég er hv. allshn,
þakklátur fyrir að liafa komið þessu máli inn
í þingið, þó að ég sé ekki viss um mikinn árangur að öðru leyti af þessu frv.
Mér finiist það góðra gjalda vert, að n. hefur
á þennan hátt vakið máls á þessu, því að það
verð ég að telja, að það hljóti að vera blettur
á ríkisvaldinu, ef það sér engin ráð til þess að
láta þegnana eiga einhvern kost á læknishjálp,
og ég kvaddi mér aðallega hljóðs til þess að
vekja athygli hv. allshn. á þessum launakjörum.
Eg tcl þinginu sizt ofraun að bæta launakjör
lækna þeirra, sem búa í læknishéruðum, sem
eru fámenn og erfið og lítt eftirsótt, þannig að
að því leyli yrðu þessi héruð ekki óaðgengileg.
Mér finnst ekkert undarlegt, þó að launakjör
lækna séu orðin úrelt, þar sem ákvæðin um þau
eru orðin 23 ára gömul og gengið er út frá því,
að þessir læknar fái 3—4 þús. kr. i árslaun.
Hvcrs konar borgun er það, samanborið við það,
seni ineiin fá almennt fyrir vinnu sína nú’? Mér
þætti æskilegt, ef hv. allslin. þyrfti að taka
þctta mál til athugunar, að hún reyndi að gera
sér það ljóst, fivort ekki mætti bæta launakjör
lækna í erfiðu héruðunum að nokkrum mun frá
því, sem nú er. Hv. frsm. n. benti á annað frv.
um þessi efni, sem væntanlegt er á næstunni.
Þar er gert ráð fyrir að leggja skyldur á læknaefni um það að þjóna læknisembættum úti um
land áður en læknisleyfi vrði veitt. Þetta gæti
orðið til þess að bæta úr bráðri neyð. Þó verð
ég að telja það injög illa farið, ef sum læknishéruð ættu að vera dæmd til þess að hafa sama
lækni aðeins um stundarsakir, t. d. % ár. En
mér finnst full nauðsyn á því að reyna að gera
þessi héruð sem eftirsóknarverðust að sækja
um, því að öllum mun vera það ljóst, hvaða
þýðingu það hefur, að læknir sé kunnugur i
sínu héraði að öðru leyti en þeim störfum, sem
hatin er að vinna.
®Bjarni Snæbjörnsson: Það eru fáein orð, sem
ég vildi beina til allshn., og það því fremur, sem
liv. flm. bjóst ekki við, að n. rnundi koma með
neinar brtt. eða gera neina breyt. á þvi, sem hún
hefur þegar lagl fram hér í þessu máli.
Eg ætla fyrst að taka undir það með síðasta
ræðumanni, hv. 2. þm. N.-M., að einmitt launakjör læknanna hafa afar inikið að segja í þessu
máli. Það er þess vegna mikið til af þvi, að
læknar fáist ekki til að fara í léleg héruð, þar
sem „praksis" er lítill, vegna þess að launin
eru svo hig. Og ef fara ætti inn á það svið, þá
hlýtur hver maður að sjá, að mismunurinn á
launakjörum læknanna, þeirra sem i fjölmennum héruðum eru með miklum „praksis" og
liinna, sem í fámennum héruðum eru og hafa
litinn sem engan praksís, hann er allt of litill
eftir núverandi launal.
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Einnig cr það annar hlutur, sem gerir það að
verkum, að yngri lækna er erfitt að fá til að
gegna hinum crfiðu og vondu læknishéruðum,
sem er það, að vciting læknishéraða hefur ekki
vcrið á þá lund, að það mundi ýta undir neinn
ungan mann um að fara út í fámennt og afskekkt hérað. Vitanlegt er það, að cnginn ungur
læknir fer í slíkt hérað, ncma með það í'yrir
nugum, að hann eigi að fá það að endurgjaldi,
að hann eigi siðar að fá betra og hægara hérað
og tckjumeira, þegar um slíkt hérað vcrður að
ræða til veitingar. Iín því licfur ekki vcrið framfylgt á síðari árum. I>að hefur verið þannig, að
ýmist hafa nýir læknar, scin engum héraðslæknisstörfum hafa sinnt, fcngið héruðin og
verið þannig tcknir fram yfir eldri héraðslækna,
eða í öðru lagi hcfur það vcrið þannig, að ef
tveir eldri héraðslæknar hafa sótt uin læknishérað, þá hcfur sá læknirinn fengið það, sem
hefur verið í vcl launuðu og hægu læknishéraði,
en hinn, sem hcfur verið í erfiðu og illa Iaunuðu héraði, liefur ekki fengið það. I’essi atriði
gera það að verkum, að þessir crfiðlcikar eru á
skipun lækna i verri Jæknishéruðin. Og þráit
fyrir ákvæði þessa frv., þótt að 1. yrði, verður
þetta ekki lagfært, því að það fæst aldrei fullkomin lagfæring á þcssum málum. Kg hirði ekki
um að nefna dæini til sönnunar því, sem ég
hef sagt hér um vcitingu læknishéraðanna, nema
ef hv. þm. vildu fá að heyra þan, þá skal ég
nefna þau.
Viðvikjandi frv. þvi, sem hér liggur fyrir, hef
ég ekki nema gott eitt að segja. það er indælt i
s.jalfu sér. Og það hefur cinmitt verið vilji
læknastéttarinnar að fá því til vcgar komið, að
héraðslæknarnir gætu koniizt hurt, ef þeir
þyrftu, úr héruðum tsínum um stundarsakir.
annaðhvort í vcikindaforföllum eða til þess að
afla sér aukinnar menntuiiar og gætu fengið
staðgengil fyrir sig, sem erfitt er á þcssum tímum. En með núvcrandi launakjöruin eiga þcir
hlátt áfrani engan kost á að fá slíka menii fyrir
sig. Þcss vegna væri mjög gott, ef það ga'ti
orðið svo, að frv., sem hér liggur fyrir, gæli
orðið að 1. En um hitt frv., sem lýtur að þessu
tfni, ætla ég ekki að ræða neina sem ininnsi,
enda liggur það ekki fyrir. Mér finnst samt sem
áður, að það væri ekki nema rétt af hv. allshu..
um leið og hún lcitar umsagnar landlæknis um
það frv., að hún leitaði cinnig unisagnar formanns Læknafélags Islands. Því allir sjá, að
það, að samþ. það frv., sem var úthýtt liér i dag,
en ekki er til umr, gæti orðið mikil kvöð á ungum læknum, scm getur orðið þess valdandi, að
menn fái ekki ótakmarkað lækningaleyfi fyrr en
einhvern tima og einhvern tíma, því að það
geta koinið fleiri læknaefni, sem verða útskrifuð
á ári heldur en þörf er fyrir í það, sem frv.
talar um, aðstoðarlæknisstörf. Og ef þeir eiga
að vera 6 mánuði í héraði hjá héraðslækni, áður
in þeir fá ótakmarkað lækningaleyfi, þá getur
farið svo, að þeir fái ekki fyrr en seint og síðar
mcir það leyfi. Sem sagt, það frv. ætla ég að
Ieiða hjá mér að ræða um. En ég álít, að það
væri ekki nema sjálfsagt fyrir allshn. að senda
það frv. sem fyrst formanni hins íslenzka læknafélags, svo að umsögn hans gæti verið komin
um það mál, áður en það er komið til 2. umr.

Frsm. (Ingvar Pálmason): Það cr að gefnu
tilcfni frá liv. 2. þm. N.-M. og hv. þm. Hafnf.,
að ég finn ástæðu til þcss að bæta nokkmm
orðuin við það, sem ég sagði hér áðan. Mér
skildist á þeim liáðuin, að þcir taki þessu frv.,
seni hér liggur fyrir, mjög vel, tvíinælalaust hv.
2. þm. N.-M., cr mér virtjst liafa fullan skilning
á þvi, að ástandið i læknaskipun i héruðum
landsins væri óviðunandi eins og það cr nú. F.n
iiáðir koinu þcir inn á það atriði, að það væri
tkki hægt að hæta úr þessu ástandi incð öðru
móti cn þvi, aö launakjör læknanna yrðu bætt,
cða svo skildist tnér þcirra unimæli falla. Og
hv. 2. þm. N.-M. skoraði á allshn. að athuga
þetta mál og óskaði sérstaklega cftir, að hún
kænii incð Iagabrcyt., sem réðu bót á launum
héraðslæknaniia úti um landið. Eg skal strax
iýsa því yfir, að þó að allshn. hafi minnzt á
þetta launaspursmál, þá get ég ekki lýst ncinu
yfir fyrir n. hönd. En frá mínu sjónarmiði vcrð
ég að segja, að þó að yfirstandandi tímar séu
kannske svo, að það séu sæmilega góð fjárráð
í landinu, þá hcld ég samt sem áður, að þeir séu
ekki heppilcgir til þcss að hrófla á þeim við
launalögunum. Það er rétt, sem hv. 2. þm. N.-M.
hélt fram, að laun héraðslækna í erfiðum héruðum cru of lág. En ég óttast mjög, cf farið
vcrður af einni þingn., scni ckki hcfur neina
sérstaka sérþekkingu á meðferð launalaga, að
liyrja á að leggja til, að þcim I. vcrði brevtt,
og n. verður þcss vaJdandi, að þeim verði hreytt,
snertandi aðeins cina hiunastétt í landinu, þá
fáist nicð þvi lítill árangur. Ég skal ckki uin
það scgja, hvað allshn. gcrir i þcssu cfni. En
ég tel niig nlgerlega vanhúinn þvi að koma fram
incð siikar till. En hitt fiimst mér alvcg sjálfsugt - þó að allir kunni að játa það, að lauuaspursmálið sé stórt spursniál — að gcra þá tillaun, sem farið er fram á í þessu frv., sem ég
gat um áðan. Eg hcf talað við reyndan héraðslækni um þettn ntriði, og ég hcid, nð læknum
lnndsins sé vcl 1 jóst, nð ástandið með héraðslæknanu úti um land sé mjög óviðunandi. Og
jiessi reyndi héraðslæknir sagði við mig: Vciztu,
livuð licknur scgja fyrst, þcgar þcir cru spurðir
um, livers vegna þcir vilji ekki fara i liéruðin
út á landi? Þuð er ekki launarnálið, sem þcir
herii fyrst fyrii'. Þeir segja fyrst: Við viljuni
það ekki vegnu þess, uð ef okkur er veitt slíkt
hériið, cruni við hræddir um, að okkur verði
gleyint. Þctta eru orð hins nierka læknis, og
ég hygg, að þau séu sönn. Og þá kemur maður
að öðru atriði, scm hv. þm. Hafnf. bcnti á, að
lionum virtist það hafa komið fram, að það væri
lítils metið við þá lækna, scm færu i þessi erfiðu og lélcga launuðu héruð. Má vel vera, að svo
sé. En ég sé ekki, uð það sé gott að finna laglæringu á þessu með lagaboði. Ég hugsa, að
þctta sé framkvæmdaratriði, sem ég verð að
bcra það traust til heilbrigðisstjórnarinnar uin,
nð hún reyni að laga i hcndi sér. Ég lield, að
það sé ekki hægt að húast við því, að ailshn.
eða Alþ. geti lagfært þetta. Ég vildi láta þetta
koma fram liér vegna þess, að ég hygg, að meðal
lækna sé það lilfellið, að það séu ekki aðeins
launin, seni þeir horfa á, heldur lika það, að
þcir hafa áhuga fyrir starfi sinu og vilja
gjarnan, að þeim gefist kostur á að fullkomna
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sig i því. Og einmitt þetta frv., sem hér liggur
fyrir, er spor i áttina til að greiða fyrir því, að
læknar, sem eru í lélegri héruðum, geti, með
góðum velvilja heilbrigðisstjórnarinnar, fengið
frí nokkra mánuði í einu, kannske heilt ár, iil
þess að geta gefið sig betur við því að þroska
sina læknishæfileika.
Mál þetta er ákaflega mikið vandamál. Og mér
finnst sjálfsagt að láta ekkert at' þeim atriðuni
vera óleyst, sem maður kemur auga á, að er til
bóta i niálinu, og rétt að sjá svo, hvort það
þolir ekki bið, að þessi eina stétt af launastéttum landsins sé tekin út úr og bætt kjör hennar
með breyt. á launal, Et' farið verður að hreyfa
' ið launakjörum þessarar stéttar á þann hátt,
hygg ég, að fáar launastéttir finnist, sem ekki
sé hægt að segja um, að hafi of lág laun. Ég
bygg, að það séu 15 ár síðan þvi var hreyft að
endurskoða launal. landsins, og það er ekki farið
til þess enn. Og ég liygg, að það sé of hörð krafa
til einnar þingn. að ætlast til þess, að liún sé
þess umkomin að leysa þann vanda.
Ég læt svo útrætt um þetta að sinni. Og eftir
þeim undirtektum, sem málið hefur fetigið hér
i hv. d., vona ég, að það fái greiðan gang gegnum þingið.
I’áll Zóphóníaason: Herra forseti! Mér skilst,
að þetta frv. fái þær undirtektir liér, að því
niuni verða vel borgið, ef auðu stólarnir taka
eins undir það og þeir, sem menn sitja í.
En ég vil gera aths. við það, sein fram kom
lijá tveimur ræðumönnum hér og liv. frsm. taldi
vandkvæði á, að bæta kjör þessara lækna. Hv.
frsm. taldi, að allshn. mundi ekki telja sig þess
niegnuga að endurskoða launal. landsins. Við
óskum ekki beint eftir, að hún geri það. En ef
ég man rétt, cru ekki mörg ár síðan ástandið
ineð prestana var talið líkt og nú á sér stað um
læknana. Það var talið, að ekki fengjust inenn
inn í suni prestaköllin, því að þeir hefðu ekki
þann eldlega áhuga fyrir starfinu, svo að þeir
þvrftu að hafa aðrar hvatir til þess, að þeir
fengjust til að taka að sér þá atvinnu að prédika
fyrir Iýðnum. Og þá var breytt launakjörum
þeirra, ég held með þáltill. þannig, að prestar
í verri prestaköllum voru settir strax á full laun,
eins og þeir væru búnir að þjóna í 15 ár.
Væri nú ekki athugandi fyrir hv. allshn..
livort liún gæti ekki fetað i þau fótspor, sem þá
voru stigin gagnvart prestunum, í þessu máli
gagnvart heknunum og lagt til slíkar uppbætur
til læknanna, eins og þá var veitt prestunuin?
Nú er sagt, að til séu nógir prestar í öll þessi
prestaköll, sem erfitt var áður að fá presta í,
--- ástandið brevttist með launakjörununi. Og ég
bygg, að hér væri liægt að fara svipaða leið
gagnvart læknununi.
*Páll Hermannsson: Ég veit, að hv. frsm.
allshn. leggur gott eitt til þessara mála og ekkert annað, og ég skil vel, að honuni þyki ekki
árennilegt að róta upp í launal. Og ég skil veh
að lionum þykir ekki árennilegt að fá úrliætur
i þessu efni, þó að lianii miði ekki við annað
( ii það, hve mikill fáleikur hér er um þetta niál.
Hér sést enginn heilbrigðismálaráðh., og d. hefur verið heldur fámenn við umr. um þetta mál.

Hv. frsm. viðurkcnnir, að laun héraðslæknanna muiii vera of lág, enda er lítill vandi að
sjá það, að þau eru of lág. Þegar launin eru 5
þús. kr., eða eins og smiðir fá nú á 3—4 mánuðuni, þá er þetta mjög lágt. En það er alveg
rétt, sem liv. frsm. bendir á, að það er áreiðanIl'ga fleira en launakjörin, sem gerir læknishéruðin úti um landið lítið eftirsóknarverð. Ég veit
þa'ð vel. En niér finnst, að launakjörin væru það
atriðið, seni Alþ. helzt gæti ráðið við. Mér finnst
það vera eitthvað öfugstreymi, ef útskrifaðir
læknar kjósa miklu heldur að fara í Bretavinnu
eftir sitt 10—12 ára nám lieldur en að þjóna
læknishéruðum. Þó að launastéttirnar yfirlcitt
vilji hafa betri laun, þá finnst mér, að taka ætti
þó sérstakt tillit til þess viðkomandi læknastéttinni, að embættin standa mannlaus. Það er þó
víðast aniiars staðar, að þótt starfsmönnum og
enibiettismönnum þyki laun sín lág, þá er verkið
samt unnið. Kennurum muii t. d. þykja laun sin
lág. En ég lield, að þeir fáist oftast. Ég held, að
ég þurfi ekki að lýsa fyrir hv. þm., hvílikum
óliug sher á nienn, sem eru útilokaðir frá læknishjálp, eins og virkilega á sér stað.
Mér hefði fundizt, að bæta mætti launakjör
lækna með fleiri ráðum heldur en beinlínis
launahækkun. Hv. 1. þm. N.-M. sagði, að laun
prestanna liefðu verið bætt, án þess að föstu
launin liefðu beinlinis verið liækkuð. Það var
gert með því að veita þeim sérstaka fjárhæð',
seni kallað var skrifstofufé. Héraðslæknum úti
á landi væri það cinnig mikil launabót, ef ríkið
léti þeim í té bifreiðar. Ferðalög þeirra eru fyrst
og fremst þeirra embættisskylda. Og þó að það
sé hitið beita svo, að það sé oftast, að þeir, sem
vitja læknis, greiði ferðakostnað læknisins, þá
niun misbrestur vera á því stundum, þegar fátækir inenn eiga í hlut. Enn fremur væri læknum nijög þægilegt eða eiga sinar eigiii bifreiðir.
Það er ekki nema gott um þetta frv. að segja,
svo langt seni það nær. En ég hef ekki mikla
trú á því, að það verði miklu frekar sótt um
þessi aðstoðarheknisembætti með 300 kr. laununi
á niánuði lieldur en sótt er nú um læknisembættin suni. Ég held, að það geti lika viljað til,
að eins og héruðin standa læknislaus, þá verði
læknar ekki ákaflega fiknir i að sækja um þessi
aðstoðarlæknisenibætti. En að því Jeyti, seni
Iieknar fást í þessi störf, er þetta til bóta, þó
að mér finnist, að það þyrfti að herða enn betur
á þessu til þess að koinast hjá því óþolandi
ástandi, seni það lilýtur að teljast, að læknishéruð séu læknislaus árum saman. Þvi að það
er ekki einasta, að hérað, sem engan lækni fær,
verði heknishiust, lieldur getur verið svipað eða
sama að segja, a. ni. k. tíniuni saniaii, um hérað,
seni liggur að heknislausu liéraði. Því að þegar
einn læknir á að þjóna tveimur læknishéruðum,
þá getur það á stunduni ]>ýtt það, að læknishéraðið, sem liefur skipaðan hekni, verði læknislaust, þegar heknirinn er á öðrum enda liins
heknislausa liéraðs.
Eg legg niesta áherzlu á, að lækuar fáist í öll
héruðin. Og ég álít það nauðsynlegt, að þessir
ineiin geti lireyft sig eitthvað út úr héraðinu,
vegna veikinda eða annars, sem niinnzt hcfur
verið á hér. Það er hart, að þeir geti það ekki.
En hitt er allra átakaulegast, þegar viðáttuinikil
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og erfið læknishéruð eru læknislaus svo að árum skiptir, eins og nú lítur út fyrir, að ætli að
verða, sem ég undrast ekki, bara út frá launakjörum þeim, sem þessir ménn eiga að búa við.
Frsm. (Ingvar Pálmason): Eg sé ekki ástæðu
til að fara út i bollaleggingar út af þvi, hvað gera
þurfi til þess að bæta kjör læknanna. En ég skal
lofa hv. 2. þm. N.-M. þvi, að allshn. taki til athugunar þessar bendingar, sem hann og hv. 1.
þm. N.-M. liafa komið hér með. Hins vegar get
ég ekki gefið þeim neitt loforð um bifreiðir eða
annað því um likt til handa læknum. Þessar
ábendingar eru góðar og athugunarverðar. En
mér finnst — það er kannske af þvi ég er orðinn
svo gamall —, að við megum fagna hverju spori,
sem stigið er i áttina til þcss að bæta úr þvi
ástandi, sem er i þessu efni, þó að við getum
ekki farið alla leiðina í einu. Ég hef bara lýst
hér afstöðu minni til launamálsíns, en ekki afstöðu n., því að cg get það ekki. Hins vegar er
það opið fyrir livern þm. sem vera skal, að gera
betur heldur en allshn. hefur gert hingað til
(PZ: Það rætist úr henni) og róa fastara. Fn
ég persónulega lief ekki séð mér fært að fara
lengra heldur en i þessum tveimur frv. er farið
fram á. Allshn. er öll stödd hér i hv. d., þó að
margir hv. dm. hafi sýnt þessu máli tómlæti
i að hlusta á umr. um það. Ég býst við, að
allshn. sé fús til að taka allar bendingar til
greina i þessu máli, sem liún sér sér fært, þó
að ég vilji ekki fyrir mína hönd né n. gefa loforð um frekari uinbætur en fram hafa komið.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 9 slilj. atkv.
Á 2. fundi í Ed., 25. marz, var frv. tekið til
2. umr.
Frsm. (Ingvar Pálmason): Við 1. umr. var
þetta frv. nokkuð rætt, og frá hálfu n. sé ég
ekki ástæðu til að hefja umr. um það nú, við 2.
umr., nema sérstakt tilefni gefist. En ég vildi
beina því til hæstv. forseta eða benda á, að 4.
málið á dagskránni nú, sem er í sambandi við
þetta mál, sem fyrir liggur og á nú á fundinum
að vera til 1. umr., tel ég heppilegast, að geti
fylgt þessu máli, þannig að þau gætu bæði
komið samtimis til 3. umr, cf hv. þd. getur fallizt á þau á annað borð.
ATKVGR.
Frvgr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.
Á 24. fundi i Ed., 30. marz, var frv. tekið til
3. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 26. fundi i Ed., 1. apríl, var frv. aftur tekið
til 3. umr.
*Bjarni Snæbjörnsson: Ég vildi bara leyfa
mér að fara þess á leit við hæstv. forseta, að
hann vildi sjá svo um, að þessi tvö mál, þetta
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og það, sem er nr. 2 á dagskránni, um lækningaleyfi, verði tekin af dagskrá nú, því að mér
skilst, að þessi tvö mál eigi að fylgjast að. Fer
ég fram á þetta vegna þess, að mér hefur ekki
unnizt tími til þess að semja brtt. við frv., sem
gætu farið í þá átt, að þá gæti orðið eitthvert
samkomulag milli þingsins annars vegar og
Læknafélags íslands hins vegar um lausn þessa
máls. Það er nú einungis ein vika síðan 2. dagskrármálið var liér til 1. umr. Nú fer páskafríið
í hönd, og á þeim tíma ætti maður að geta komizt að einhverri sæmilegri niðurstöðu í þessu
máli. Væri þvi mjög æskilegt, ef hægt væri að
taka málin bæði nú af dagskrá, og þá væri hægt
að liafa málið til umr. fyrsta dag eftir páska.
Og þ'á þyrfti það ekki að seinka málinu um nema
einn einasta dag frá því sem ef það væri afgr.
hér í dag. Ég vænti þess, að bæstv. forseti og
hv. þd. vilji fallast á að taka þessi mál af dagskrá nú og hafa þau á dagskrá fyrsta dag eftir
páskafriið.
Frsm. (Ingvar Pálmason): Eg gat nú ekki
sannfærzt af rökum hv. þm. Hafnf. um það, að
nein brýn þörf væri á að taka þessi tvö mál út
af dagskrá nú, því að það er öllum hv. þinglieimi Ijóst, að þessi ágreiningur hefur verið
milli hv. þm. Hafnf. og n. um 2. málið og jafnvel bæði málin að nokkru leyti. Ég held þvi, að
bann hafi haft tíma til að gera sínar brtt. (BSn:
Þetta mál hefur alls ekki verið tekið af dagskrá
nema til þess að fylgja hinu málinu.) Timinn,
sem þetta mál liefur verið fyrir þinginu, hefur
lengzt við það, að þess var óskað við 2. umr.,
að málið yrði ekki tekið fyrir, fyrr en formanni
Læknafélags íslands gæfist kostur á að tala við
n. N. átti tal við formann læknafélagsins í gær,
og meiri hluti n. tók á móti sendinefnd frá félagi læknanema við háskólann i morgun og átti
langt tal við þá, þannig að n. hefur nú fengið
þá þekkingu um málið, sem liún býst við að fá.
Úr hinu geri ég ekki mikið, að liv. þm. Hafnf.
hafi ekki haft tíma til að gera brtt. við frv.
hingað til, vegna þess að það var ljóst frá byrjun, að liann var andvígur báðum þessum frv.
að ineira eða minna leytj. Og ég verð að skilja
þetta, að hann gerir ekki ráð fyrir brtt. við frv.
fyrr en við síðustu umr. málsins í d. og óskar
])á eftir, að málinu verði frestað, þannig, að
þetta sé a. m k. jöfnum höndum gert til þess
að tefja málið. Þá finnast mér röksemdir hans
fyrir þvi, að málið verði ekki tafið við að taka
það nú af dagskrá vegna páskahelginnar, hæpnar.
Eg lít þveröfugt við hann þannig á, að ekki sé
þörf á að taka málið af dagskrá nú. Það er hægt
að koma brtt. fram við málið i Nd. Ef þetta hefði
verið síðari d., þá hefði ég gefið hv. þm. Hafnf.
kost á að koma með brtt. En eins og sakir
standa sé ég ekki ástæðu til þess, og mæli ég
því á móti þvi, að niálin verði tekin af dagskrá.
Ég get getið þess strax, að a. m. k. meiri hluti
n. — ég get ekki alveg sagt um einu nefndarmanninn — hefur ekki getað sannfærzt af þeim
rökum, sem fram hafa verið borin sem andmæli gegn frv., bæði frá formanni Læknafélags
íslands og þessari sendinefnd frá Félagi læknanema við háskólann. Ég hef ekki getað sannfærzt um, að andmælin væru það sterk, að inálin
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ættu aS falla niður af þeim sökum. En hitt hygg
cg hafi komið fram hjá báðum þessum aðilum,
sem d. er kunnugt um, að þeir telja, að launakjör lækna í lakari héruðum landsins séu of lág.
Þessu hefur af engurn verið mótmælt hér í hv.
d. En það hafa líka komið fram hér í d. till. í
þá átt að bæta úr þessu. Og meira að segja hefur
mér skilizt, að það hafi verið bent á leið til þess
að hæta úr þessu á þann liátt, að ekki þyrfti að
koma til lagabrcyt. Og ef ég lief skilið hæstv.
forsrh. rétt, þá taldi hann það geta komið til
greina. Og það er langt frá því, að n. sé því
mótfallin að bæta kjör læknanna úti á landi.
Hins vegar hefur n. ekki taiið sér fært að ieggja
út í að koma fram með breyt. á launal.
Til þess að flýta fyrir umr. vil ég taka það
fram að gefnu tilefni, að n. lítur þannig á, að
heimild sú, sem gefin er í frv. á þskj. 92, um
að ráðh. geti sett það að skilyrði fyrir fulikomnu lækningaleyfi, að kandidatar hafi unnið
annaðhvort sem aðstoðarlæknar hjá héraðslæknum eða gegnt störfum i læknishéraði, að heimild þessa eigi alls ekki að nota, nema brýna
nauðsyn heri til. 4>ess vegna tók líka n. heldur
heimildarformið heldur en að setja þetta sem
fast skilyrði í I. Og túlkað á þennan hátt sé ég
ekki annað en að þessi kvöð, sem með þessu
frv. væri lögð á læknanemana, ef samþ. verður,
sé ekki meiri en það, að svo vægilega sé þar i
sakirnar farið sem kostur er á. En af viðtali
við sendin. frá Félagi læknaneina við háskólann
virtist okkur í n., að þeir legðu megin áherzlu
á þessa kvöð og að þeir vildu fá hana afnumda.
En ég verð að segja það, að eins og reynzt hefur
erfitt að fá lækna bæði til þess að gegna aðstoðarlæknisstörfum og til þess að þjóna i
læknishéruðum landsins, þá sé ég ekki betur
en að það sé full ástæða fyrir þingið til þess
að reyna þessa leið að hafa þessa heimild til.
Nefndinni liefur verið skýrt frá því, og ég skal
ekki segja neitt um það, livaða heimildir em
fyrir því, að það muni alls ekki koma til þess,
að það þurfi á þessu að halda, því að þetta
muni lagast. Og sérstaklega var það formaður
Læknafélags íslands, sem taldi, að það mætti
laga þetta með því að liðka til án þess að notkun þessarar heimildar þyrfti að koma til. Það er
nú allt gott og hlessað. Ef svo verður, þá verður
hcimildin hara ekki notuð. Og ég sé ekki, að sérstaklega sé ráðizt á þessa læknanema svo að
þeir þurfi að firrast við, þó að þessi frv. verði
samþ., ef þeir lita á það, að hins vegar ber þess
að gæta, að hér er úr mjög miklum þjóðarvandræðum að ráða. En ég skil það hins vegar
mjög vel, að bæði læknafélagið og félag læknanema vilja vera á varðbergi um það, að réttur
stéttar þeirra sé ekki skertur, og ég hef ekkert
við það að athuga. Og ég get lýst yfir því, að
þcssi samtöl þessara aðila við n. hafa farið fram
ákaflega prúðmannlega á allan hátt. En þar er
ekki nema annar aðilinn. En við sem þjóðfulltrúar verðum að lita á hinn aðilann, sem er
þannig settur, að hann getur ekki með viðræðum haft ncin áhrif á afgreiðslu þessa máls á
Alþ. Við fulltrúarnir utan af landi verðum að
taka upp þcirra málstað.
Þó að þessi frv. séu, eins og öll önnur mannaverk, ekki svo, að ckkert megi að þeim finna,

þá álit ég ekki skaða skeðan, þó að þau verðí
nú afgr. til Nd. Og ég er sannfærður um, að
þetta er sú lióflegasta tilraun, sem hægt er að
gera til þess að hæta úr þessu ákaflega aðkallandi vandamáli landsbúa.
Ég verð þvi að mælast til þess, að þessi frv.
fái að ganga eðlilegan gang, og get ég ekki fallizt á röksemdir hv. þm. Hafnf. fyrir því að taka
múlin af dagskrá nú. — Eg verð að biðja bæði
l’æstv. forseta og hv. þd. velvirðingar á því, að
ég hef hér í raun og veru rætt bæði málin, 1.
og 2. á dagskránni, en ég tel, að það saki ekki,
vegna þess að þessi bæði mál hanga saman.
Forseti (EÁrna): Hv. þm. Hafnf. hefur óskað
þess, að þessi tvö inál, 1. og 2. mál á dagskránni,
verði tekin af dagskrá. L'm þessi mál er það að
segja, að þau eru bæði flutt af n., og það hafa
ingar brtt. komið fram við þessi frv. hvort fyrir
sig. Ég sé því ekki annað en að ég verði að
lilíta óskum n., sem flutti málin, um það, að
málin séu látin lialda áfram, þar sem liv. frsm.
n. niælir gegn þvi, að málin verði tekiu af dagskrá.
*Bjarni Snæbjörnsson: Eg verð að segja það,
að niiér finnst töluvert kapp hlaupið i þetta
mál af Iiálfu meiri hluta hv. n. í stað þess, eins
og ég fór fram á, að málið væri tekið af dagskrá, ]>á byrjar frsm. á að ræða málið algerlega
og ætlar hreiiit og beint að knýja hæstv. forseta
lil þess að halda áfram uinræðunni með því að
bvrja að ræða um niálið. Það hefði vitanlega
verið réttast af lionum að segja af eða á um
það strax, hvorl hann vildi, að málið yrði tekið
af dagskrá eða ekki. Svo held ég, satt að segja,
að nieiri hluti d. hefði átt að greiða atkv. mn
það, ef n. vildi ekki fallast á uppástungu þá, sem
ég har fram um að taka niálin af dagskrá. 2.
málið á dagskránni, sem aðalágreiningurinn er
um, en ekki er beint til umr, er búið að vera 7
daga aðeins hér í þessari hv. d., og þá finnst
mér, að mikið ofurkapp sé lagt á það mál, ef
ekki má taka það af dagskrá nú, þegar þess er
gætt, að háðir aðilarnir, sem talað hafa við n.,
eru á móti því að samþ. þessi bæði frv. óbrcytt.
Iin þvi í ósköpunum má ekki reyna að fá samkomulag milli þessara aðila og þingsins til þess
að komast niður á þá lausn málsins, sem allir
geti sætt sig við, bæði þingið og sú stétt, sem
á að beita þarna kúgunarl. Eg sé ekki, hvernig
slendur á því, að ekki má fresta málinu um
þennan eina dag. Það getur komið til umr. í
X'd. strax eftir eina umr. hér, scm gæti farið
frain strax eftir páskana. Og það þarf ekki að
verða til þess að seinka málinu. Það hlýtur annað að liggja þarna bak við og sem ég lield, að
ii’tti að nema burt, til þess að hægt væri að fá
eitthvert gott samkomulag í málinu. Ég vildi
henda á, viðkomandi því, sem hv. frsm. sagði,
að það mætti breyta frv. i Nd., að við vituin það,
að það er viðkvæðið í deildunum, er málin hafa
lil umr. á eftir liinni d., að það megi ekki hreyfa
x ið málunum, af því að það tefji svo málin að
láta þau hrekjast á milli d. Og úr þvi að hv.
frsm. er að væna mig um, að ég sé að gera þessa
till. mína um að taka málin af dagskrá til þess
að drepa þau, þá vil ég segja, að það er alls ekki
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rctt, og hv. frsnr. hefur alls ckki leyfi til aö
bera mér það á brýn. Ég gæti þá alveg eins borið
honum það á brýn, að hann vilji framgang máisins án breyt. móti vilja allrar læknastéttarinnar bara til þess að skapa úlfúð milli þeirra, sem
eiga að veita, og þeirra, sem eiga að þiggja þessa
hjálp. I’ess vegna finnst mér ekki nema sjálfsögð liðkun í þessu máli að taka málin nú af
dagskrá, og það því fremur, sem einn hv. nm. er
ekki viðstaddur, nm., sem ég býst við, að muni
liafa viljað hlusta á þau rök og taka til greina,
sem komu fram frá báðum þessum aðilum, sem
talað hafa við nokkra af nm. Og ef þessum nm.
er ekki gefinn kostur á að kynna sér málið á
þennan hátt, getur maður ekki haft nema umsögn annars málsparts i n., þess sem vill liafa
frv. óbrcytt samþ. út úr d., um það, hvað fram
hefur farið á þessum nefndarfundum. Mér virðast því öll rök hníga að því, að málunum eigi að
fresta þangað til n. er fullskipuð hér í hv. d,
sem fjallaði um málið. Ég hygg, að a. m. k. allir
þeir hv. þdm„ sem vilja sýna nokkra sanngirni
i þessu máli, hljóti að finna það, að þetta eru
töluvert sterk rök fyrir þvi að frcsta málunum
um þennau eina þingdag getur maður sagt. Og
það hefur annað eins skeð hér á hiestv. Alþ. eins
og það, að það væri farið eftir óskum eins einstaks þm. um slíkt sem þetta. Og ég man bara
ekki eftir þvi i háa herrans tið, að mál liafi
verið afgreitt svo, að neitað hafi verið að taka
það af dagskrá, ef einhver þm. liefur óskað
þess, til þess að hann gæti komið með hrtt. við
frv, og þegar frv. hefur ekki lengur verið fyrir
d. heldur en hér er um að ræða. I>ví að 1. umr.
um seinna málið á dagskránni, sem aðalágreiningurinn er um, fór fram nákvæmlega fyrir
einni viku.
*Sigurjón Á Ólafsson: Ég ætlaði ekki að taka
til máls, en af því að meiri hl. allshn. er við
málið riðinn og á liann er deilt, vildi ég taka
fram nokkur alriði. En fyrst vil ég leiðrétta
þrennt í ræðu hv. þm. Hafnf, sem ekki var alls
kostar rétt.
Hann vildi halda því fram, að báðir aðilar,
heknafél. og félag læknanema, væru á móti þeiin
tveim frv, sem liér liggja fyrir, en í viðtali við
formann læknafél. og tvo fulltrúa læknanema
kom engin rödd fram um að gera brevt. á frv.
(BSn: I>að er alveg rétt, en það hefur vcrið sagt
af hv. frsin, að þetta frv. sé gagnslaust, ncma
hitt komi með.) Hitt, að ekki megi hrekja mál
á milli d, á ekki við nema i lofc þings. Ef koinið
er að þinglokum, er hætt við, að mál dagi uppi,
ef þarf að hrekja þau á milli d. I>vi er ekki iil
að dreifa um þetta mál.
í þriðja iagi talaði hv. þm. um einn nm, sein
liefði ekki átt kost á að fyigjast nieð niálinu í
n., en það er ekki nema að háifu leyti rétt, X.
átti öll viðtal við formann heknaféi, en i morgun, er við töluðum við læknanem.a na, var sá nm.
ekki vi'ðstaddur, enda komu læknaneinarnir okkur að óvörum, og við nm, sem viirum hér af lilviljun, töluðum við þá. Annars er mér ókunnugt
um afstöðu þessa nm. til málsins.
I>á vil ég fara nokkrum orðum um þessi 2 mál
í heild. Hv. frsm. hefur þegar lýst sjónanniði n.
Hún telur það eitt gerlegt, að ef öll sund lokast,
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megi reyna sem öryggisráðstöi’un a'ð gera þetta
að skilyrði. Frsin. hefur fært rök að því, að ástandið úti á landi er ískyggilegt. En ég skal
játa, að ég hefði kosið, að ekki liefði þurft ti!
þessa að gripa.
Eg get ekki komizt hjá að benda á, hver er
aðalkjarni deilunnar. Hjá hv. þm. Hafnf. kom
það fram, að aðalatriðið sé að tryggja læknuni
þau laun í útkjálkahéruðum, að þeir séu fúsir til
a'ð taka þau að sér. Ég skil vel þessa afstöðu og
er honum þar að mestu sainmála. En n. hefui'
lýst yfir þvi, að það sé ekki á valdi þriggja
manna þingn. að gera beinar till. um það, hvernig skuli endanlega ráðið fram úr launamálinu.
Við áttum ýtarlegt tal við hina ungu menn, og
ég fann, að undiraldan i óskum þcirra voru
launaákvæðin. I’eir vihlu að visu losna við allar
þvingunarráðstafanir, en aðalatriðin hjá þeim
voru launin. Við bentum þeim á, að það væru
inöguleikar fyrir byrjendur í þessum héruðum
að fá allt að 3000 kr, en ef hin reglan væri höfð,
sem landlækrir gerir till. um, gætu launin orðið
10 þús. kr. Ég er ekki viss um, að þetta sé fullnægjandi. Eitt iiefur verið bent á, en það er, að
læknar, sem koina skyndilega að embættum, eigi
að fá til frjálsra afnota lyf og þess háttar og
jiurfí ekki að stofna til skulda í þvi skyni. Itíkið
legði þetta fram, og væri það vitanlega töluverður stuðningur. Xú henda læknaneinarnir á, að
nám þeirra i háskólanum tekur 7 ár og er alltaf
\ erið að þyngja það. I>á er lögð á þá sú skyhlukvöð, að þeir verða að vinna á sjúkrahúsi í heilt
ár, en þau laun, sem kandidatar húa við þctta
skylduár, eru óheyrilega lág. — Mér þykir leitt,
að hæstv. forsrh, sem þessi mál hevra undir,
skuli ekki vera hér. — l’essi laun eru 150 kr. á
mánuði. Hvaða vit er i því að borga þessum
mönnum sömu laun og hjálparkokkar á togara
fá? Ég skil það vel, að þegar þetta er skorið við
ncglur sér, komi uggur í piltana við að eiga vou
á nýjum skyldukvöðum. I’etta ætti rikisstj. að
taka til athugunar. I-’ylgi mitt við málið byggist
á því, að ég treysti rikisstj. til að ráða svo fram
úr launamálinu, að ekki gæti gífurlegs misræmis.
I>á er það eitt atriði, sem kemur fram sem ótli
hjá hiuum ungu mönnum. Jafnframt skyldukvöðinni eru þeir skvldaðir til að inna af hendi
slörf fastráðinna héraðshekna, og hvernig cr þá
liúið að þeim ? Eiga héraðslæknarnir að skaimnta
þeim eftir sinni vild, cða eiga þcir að fá ákvcðin
laun'? I>essa hlið málsins má taka upp á öðrum
vettvangi hér á þingi, það getur hv. þin. Hafnf.
gert, t. d. í sambandi við launal.
*Bjarni Snæbjörnsson: Iig stend ekki upp af
því að það væri í sjálfu sér svo margt í ræðu
liv. 2. landsk. þm, sem ég þyrfti að leiðrétta, þvi
að hann talaði af mikilli sanngirni til heknanna,
og mér þykir vænt um, að hann skyldi tala, því
að ef frsm. hefði verið sá eini, sem talaði, hefði
ég álitið, að málið væri horið fram af n. til að
sýna stéttinni fjandskap. En hv. 2. landsk. hefur
talað um málið af miklum skilningi, og ég skil
hans viðhoi'f. Hann vill, að citthvað verði gert
til að héruðin geti fengið lækna og séu ekki
heknislaus, og lil þess að læknar geti fengið
tima til að lyfta sér upp og fullnuma sig, t. d.
Landsspítalanum eða öðrum spítölum. I’etta
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cr viðhorf, sem við erum sammála um. Þess
vegna greiði ég atkv. á móti frv. við 1. eða 2.
umr., af því að ég hefði viljað fá heppilcga
lausn, svo að héraðsbúurn og læknum verði
gcrt auðveldara að fá hjálp, — en með vilja og
samþykki stéttarinnar. Þetta er það eina, sem ég
fer fram á, en mér skilst, að frsm. vilji ekkerl
gera til samkomulags.
Ef hv. frsm. heldur, að það tefji málið til
skaða að láta taka það af dagskrá nú, þar íil
fyrsta daginn eftir páska, vil ég segja honum, að
það tefur það meira að láta fvrst breyta þvi í
hv. Nd. og svo hrekjast á milli d. Það á yfirleitt
að vera metnaðarinál fyrir Ed. að ganga svo frá
hverju máli, að samkomulag sé fengið, áður en
málið fer úr d. En það þýðir ekki að heita ncinum rökum við hv. frsm. Hann er húinn að híta
sig í, að cngu megi hreyta í frv.
Hv. 2. landsk. þni. vildi leiðrétta orð mín um,
að n. hefði ekki verið fullskipuð. En það var
rétt, sem ég sagði. D. getur ekki fengið það nema
frá öðrum aðiJanum, hvað fór á milli læknanemanna og n. En nú hefur hv. 2. Iandsk. gefið mikils verðar upplýsingar um það samtal, sem þarna
fór fram. Ég hef átt lítinn kost á að tala við l)á
aðiJa, sem ég hefði helzt þurft að tala við, nefnilega stúdentana, sem á að fara að lögþvinga.
Þetta hitnar fvrst og fremst á þeim, sem eiga nú
að fara að taka próf.
Við 2. umr. hefur komið fram, að það getur
Jient sig, að ekki sé til spítalapláss fyrir kandidatana i svipinn, en þeir geti farið i þegnskylduvinnu í liéruðin. En ég held, að héraðshúum sc
litil hjálp í því að fá pilta heint frá prófborðinu.
sem enga æfingu hafa. En þegar þeir eru orðnir
eitthvað æfðari, eftir t. d. 6 mánaða tíma, fara
þeir hurt, og nýr maður kemur, sem er eins óæfður og hinir voru fyrst. Landlæknir sagði í
dag, að til þess að fá menn í lökustu héruðin
Jivrfti að leita annarra hragða, enda væri fólkínu
Jítið gagn í eilífum nýgræðingum. Eg trúi ]>ví
ekki, að landlæknir hafi annað sjónarmið, þegar
hann talar við hv. frsm., a. m. k. hef ég aldrei
reynt liann að neinni tvöfeldni, svo að hér er
um misskilning að ræða hjá hv. frsm.
Hv. 2. landsk. minntist. á, að launakjör kandidata væru óheyrilega lág. En það er þannig, að
nýútskrifuðum piltum finnst ekkert ócðlilegt.
þó að þeir hafi Jág laun túrnusárið, þvi að
þeir vita, að sá lærdómur, sem þeir fá á spítalanum, er eina praktíska æfingin, sem þeir fá,
áður en þeir fara að vinna sem sjálfstæðir læknar, svo að þeir líta á túrnusárið sem hvert annað kennsluár, enda líta þeir ekki á sig sem fullgilda, fyrr en þeir hafa útendað námstima sinn.
1 nágrannalöndunum, Danmörku og Noregi, eru
þcssir menn illa launaðir, og mér er kunnugt
um það, frá því er ég var við þetta nám, að t. d.
á fæðingarstofnunum, þá fengum við engin laun,
þó að við ynnum jafnt nætur og daga. Þetta
þótti sjálfsagt, til þess að nemendurnir væru
hetur undir húnir, þegar þeir færu að vinna. En
þessu atriði með iaunin hefur ekki verið simit,
og þegar málaleitun kom fram i Læknafélagi Islands um það að hækka launin, þá var landlæknir á móti till. fyrst í stað, sem form. Jæknafél. vildi hafa. Svo var leitað til félmrh., sem þá
\ar Stefán Jóh. Stefánsson, og hann vildi ekkAlþt. 1942. B. (59, löggjafarþing).

ert. gera í málinu, fyrr en þing kæmi saman, og
þá var málið sent til fjvn. Þegar hún skilar áiiti og það kemur til stj., sér hún sér ekki fært
að gera neitt í málinu, vegna þess, eftir því, sem
forsrh. sagði, að ekki var hægt að fara eftir þeim
till. Þetta er nú dæmi um þa'ð, hvers má vænta
af þingi og stj. í launamálum lækna. Ef við* hv.
2. Jandsk. a’tluðum að hera fram frv. í þá átt
hér á AIJ)., J)á verður J)að ekki að I. nú eða á
næsta Jjingi, enda liefur frsiu. n. sagt það, að
við launal. megi ekki hreyfa á þessu þingi á
þessum háskatímum. Hv. 2. landsk. sagði, að
fvlgi sitt við málið byggðist á þvi, að launakjör
lækna yrðu bætt. En hv. þm. hefur enga tryggingu fyrir þvi, eins og sakir standa, að launakjör lækna verði hætt. Kyrir tveimur dögum var
ekki farið að gera neitt í þessu máli, og síðan
liefur ekkert verið gert í því. Ef hv. þm. ætlar
að verða sjáJfum sér samkvæmur, J)á á hann að
styðja að J)\í, að frestað verði framgangi máJsiiis um Jiennan eina þingdag. Þessum hv. þm.
fannst ]>að ekki nógu skýrt tekið fram, hvernig
haga ætti greiðslum til þessara ungu mannn.
sem icttu að fara til héraðslækna úti um Jand.
Híinn sagði, að það ætti að skammta þeim skít
úr hnefa eftir því, sem ráða mætti af þessu frv.
Mét* finnst |)ví engin goðgá, að ])essu atriði yrði
breytt og einnig, að gerð yrði breyt. i þá átt, a'ð
héraðslæknar réðu ])ví ekki, hvað þessir ungu
menn fá. I>ess vegna finnst mér, að hv. 2. landsk.
hljóti að vera mér sammála um það, að það beri
að fresta þessu máli og fá einhvern samkomulagsgrundvöJl, áður en J>að fer úr d. I*rsm.n. hagaði orðum sinum þannig, að hann ræddi bæði
frv. í einu. Því finnst mér ekki nema eðlilcgt, að
ég fylgi hans dæmi. En það, sem var þungamiðjan í þessu máli hjá hv. 2. Jandsk., var það, sem
ég hef ininnzt á áður, að það þurfi að launa þessa
Jækna sæmilcga. Eg segi fyrir mig, að ég álít,
að slíkt ætti að koina til framkvæmda, og ég
vildi beina J)\í til hv. frsm., hvort hann vildi
spyrjast fyrir uin það, hvort ég hefði ekki á
])eim Jiingum, sem við höfum haldið, haldið upni
merki héraðslækna í Læknafélagi íslands og unnið að ])ví, að þeir fengju bætt kjör sín hæði fjárJiagslega og einnig hvað önnur friðindi snertir.
Eg hygg, að ég megi vænta ]>ess, að hv. 2.
landsk. geti fallizt á ]>á skoðun mina, að frv.
Jmrfi enclurhóla við i þessari d., og að það sé
æskilegt að ná samkomulagi í þessu máli.
Hv. 2. landsk. ininntist á J>að, að það mundi
þurfa að gera ýmislegt, til þess að þessir ungu
læknar gætu unað \ ið ]>etta, og það er alveg rétt.
I>að þarf að haga því þannig, að fyrir hendi séu
\erkfæri hancla þessum inönnum, ]>vi að J>að sjá
allir sjálfir að ekki geta þeir af sínum litlu
launum farið að kaupa verkfævi. Mér fyndist
)>að mjög vel lii fallið, að í hverju héraði væru
lil verkfæri, sem þcssi læknir hefði afnot af.
Svo þegat* læknirinn hætti störfum, vrðu verkfærin að sjálfsögðu geymd, þar til á þeim þyrfti
að haldn. Þetta mundi t. d. hjálpa mikið til
J»ess, að þessir ungu menn fengjust til J>ess að
fara i þessi héruð, ])\í að við vitum það allir
mjög vel, að J>essir menn eru svo fátækir, að
]>eir hafa ekki tök á því að kaupa slík áhöld.
Mér fyndist t. d. mjög veJ til fallið, að ríkið ætti
Jjessi áhöld og ]>au yrðu til afnota fvrir þessa
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menn rétt eins og ljósmæðumar fá sína tösku og
sin áhöld. Ég hygg því, að einmitt eftir þessar
undirtektir hv. 2. landsk., þá muni honum ekki
finnast nein goðgá, þó að málið væri tekið út af
dagskrá fram yfir páska. Hv. þm. gat þess i ræðu
sinni, að l'ylgi lians við málið byggðist á þvi, að
iiann teldi þetta mikið réttlætismál, og þess
vegna finnst mér rétt að bera þá till. upp, og
leggja það undir úrskurð forseta, hvort ekki
megi taka málið af dagskrá og fresta því fram
yfir páska.
Frsm. (Ingvar Pálmason): Hv. þm. Hafn. leggur áherzlu á það, að málið verði tekið af dagskrá og væntir þess, að samkomulag muni verða
um brtt. við þetta frv. Nú vil ég benda honum á
það, að hann hefur alveg látið undir höfuð leggjast að láta nokkuð skína í þessar brtt., sem eiga
að vera til samkomulags. Eftir allar hans bollaleggingar um málið, sem staðið hafa vfir í 2
klukkutíma, hefur honum ekki dottið í hug að
koma með skrifl. brtt., sem hann þó gæti, ef
hann hefur trú á því, að það geti orðið til þess
að leysa málið. I’etta hefur hv. þm. Hafnf. ekki
gert, og held ég því, að það, sem hann átaldi mig
fyrir í fyrri ræðu sinni, hafi ekki verið rétt, að ég
hefði sveigt að sér um það, að hann mundi vilja
málið feigt. I’essum hv. þm. fórst ekki betur en
svo, að það, sem hann sagði, að mér hefði orðið
á í ræðu minni, það varð honum einnig á í enn
rikara mæli. Bendir þetta ekki einmitt í þá átt,
að hv. þm. sé hugleikið, að málið fái ekki fram
að ganga? Hann átelur mig fyrir það, að ég
hafi sagt, að frv. sé beinlínis komið fram af
fjandskap við læknastéttina. Þetta á alls ekki við
i umr. Það er ekkert i frv., sem bendir á, að ég
hafi viljað koma fram með fjandskap gegn
læknastéttinni. Ég tel þessi frv. vera tilraun til
þess að hæta úr því hörmulega ástandi, sem
víða ríkir hér á landi í þessum efnum. En ég
mun ekki ræða málið á þeim grundvelli nú. Enn
fremur sagði hv. þm. Hafnf., að ekki væri rétt
að afgreiða málið nú, þar sem sá nm. væri fjarstaddur, er einn hefði viljað hlusta á fulltrúa
lækna. Þetta er fjarstæða, því að vel er hægt að
votta það, að n. lilustaði mcð þolinmæði á öll
þau rök, er fulltrúi Læknafélags Reykjavikur
hafði fram að bera. Ég sé sannast að segja ekki
ástæðu til að taka málið út af dagskrá, þegar
ekki eru betri rök færð fyrir því en þau cr
þessi hv. þm. kemur með. Hv. þm. fullyrðir, að
landlæknir hafi sagt sér, að þetta frv. á þskj.
80 væri fram komið til þess að bæta úr læknisþörf héraðslækna um aðstoðarmenn. Ég læt alvcg ósagt, hvort landlæknir liefur sagt þetta við
þcnnan hv. þm., en ég hef hér i höndunum grg.
frv., og þar segir landlæknir nákvæmlega á þessa
leið: „Með frv. þessu er gerð tilraun til að bæta
úr erfiðleikum, sem á því eru að fá lækna með
litlum eða engum fyrirvara til að gegna til
bráðabirgða læknishéruðum, sem þörf er á, bæði
þegar læknaskipti verða í héraðinu, svo og þegar héraðslæknar þurfa að bregða sér frá um
stundarsakir sér til hvíldar og upplyftingar, eða
forfallast af einhverjum ástæðum." Þarna setur
landlæknir því í fremstu röð læknislausu héruðin, og einmitt með því skilyrði gerðist ég flm.
þessa frv. Eg verð að segja það, að mér finnst

þessi hv. þm. ekki hafa vandað til ræðna sinna
sem skyldi. Hinu mun ég á engan hátt reyna að
draga úr, að hann hefur reynt hér á Alþ. að
halda uppi hagsmunum læknastéttarinnar, þó að
með því sé alveg ósannað, hversu vel honum
hefur tekizt að halda uppi málstað hinna læknislausu héraða hér á landi. Eg er sannfærðari nú
en áður um, að það er jöfnum höndum viljinn
fyrir að tefja fyrir málinu, að bv. þm. vill taka
það út at' dagskrá. Ræða hans sýnir það bezt.
Eg sé enga ástæðu til að fresta málinu nú.
Miklu frekar inælir allt með því að afgreiða það
nú i dag, því að ef Nd. fær málið núna, þá getur hún tekið það fyrir fyrsta virkan dag eftir
páska, að öðrum kosti ekki.
Það er bezt að segja hverja sögu eins og hún
er. Eg vil þá hrcinsa allslin. af þeim umniæluin,
að hún hafi sýnt fulltrúum lækna litilsvirðingu.
Hitt er annað mál, að ég get ekki sannfærzt af
rökum þeirra manna. f}g tel lausn þá, er frv. fer
fram á, á engan hátt ugglausa, en þó reynandi.
Mér fellur mjög miður, að Félag læknanema í
liáskólanum skuli taka þessari kvöð á þann hátt
eins og ég hef fulla ástæðu til að ætla, að þeir
hafi gert, sem sé þannig, að hún sé fram komin
af andúð gegn stéttinni, þvi að ég hafði vænzt
þess af yngri kynslóðinni, að hún vildi telja,
að einstaklingarnir eigi að vera til fyrir þjóðina,
en ekki þjóðin fyrir einstaklingaua.
:SMagnús Jónsson: Hæstv. forseti sá sér ekki
fært að verða við tilmælum hv. þm. Hafnf. um
að taka málið út af dagskrá. Mér sýnist þetta
mál þannig vaxið, að leiðinlegt sé að gera það
að kappsmáli, og vildi ég því leggja ósk mina
við ósk hv. þm. Hafnf., að málið verði ekki afgreitt nú að sinni, þvi að ég tel heppilegra að
hafa það hér i d. enn þá nokkurn tíma. Enn
fremur er einn nm. ekki viðstaddur, og finnst
mér óviðeigandi að ganga frá málinu að honum
fjarverandi. Málið er þannig, að þörf cr að lipra
það. Það á að vera metnaðarmál fyrir þessa hv.
d. að ganga sem bezt frá málinu, því að hitt er
cnginu greiði við það, að senda það nú til Nd.
og láta hana síðan brevta þvi, sem allf virðist
benda til. Nú fara páskarnir i hönd, og cr því
gott næði til að vinna að málinu bak við tjöldin.
en ef málið yrði seni ti! Nd. fyrír páskana, þá
yrði þvi aðeins útbýtt þar, en kæmist ekki í
neina n., og lægi því bara í reiðuleysi. Hér í d.
er málið hjá n. og hægt að ná niðurstööum i
því. Þetta er aðeins um formshlio málsins. Ef
ég vík lítilsháttar að efnishlið málsins, þá finnst
mér þessar ráðstafanir orka nokkuð tvímælis, og
ég tel þ etta aðeins geta komið til mála, ef þvergirðingur er hlaupinn í málíð. flg tel Iiv. þm.
Hafnf. þessum málum langkunnugustan og ætti
að taka tillit til þcss, sem hann segir. Fyrir einni
öld átti að setja svipuð 1. um presta. Gert var að
skilyrði fyrir styrkveitingu til guðfræðinema, að
þeir færu í viss prestaköll að náminu loknu.
Gegn þessu reis sterk alda um land allt, og jafnvel hinir fátækustu nemendur afsöluðu cér
styrknum he Idur en að gangast undir þetta. —
Ég er sannfarður um, að hér yrði svipuðu máli
að gegna og þetta yrði óframkvæmanlegt. Ég
teldi betra að hleypa ekki hita i málið, heldur
rcyna að lipra það. Allir skilja þörf hinna af-
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skekktu landshluta á aö fá lækna, en ég álít, a<5
leysa rnegi það vandamál á annan hátt. Það kom
greinilega fram hjá hv. 2. landsk., að hann vildi
leitast við að gera kjör þessara manna sem lifvænlegust. Það er ekki gott að vita, hvað fylgdi
í kjölfarið, ef þessu yrði framfylgt. Ef til vill
gæti það orðið vísir til annars, t. d. á öðrum
sviðuin í þjóðfélaginu, þar sem illa gengi að fá
menn í stöður. Það er ekki gott að vita. Ég álit
hér vcra um „princip“mál að ræða. Eg vildi svo
beina því til hæstv. forseta, hvort hann geti ekki
cndurskoðað úrskurð sinn í þessu máli, svo að
n. geti athugað málið um páskana.
Forseti (EArna): Þessar umr. hafa farið fram
um bæði 1. og 2. málið á dagskránni, og því vona
ég, að ekki verði miklar umr. um 2. mál, þegar
það verður tekið fyrir.
Bjarni Snæbjörnsson: Vill hæstv. forseti ekki
fara eftir tihnælum hv. 1. þm. Rej'kv.?
Forseti (EArna): Þar sem n. mælti á móti því,
sé ég mér ekki fært að gera það, cn ef n. óskar
þess, mun ég gera það hiklaust.
*Bjarni Snæbjörnsson: Eins og hæstv. forseti
veit, þá snerist fyrri ræða mín um að fá frestun
á málinu, en ég mun nú nota tima minn til að gera
nokkrar atliugasemdir við ræðu hv. frsm. Hann
sagði, að cg hefði getað komið með brtt. við
þetta frv., ef ég hefði viljað. Það er alveg rétt,
en ég kæri mig ekki um að koma með brtt. við
jietta frv., sem nú er á dagskrá, þvi að það er
i sjálfu sér ekki ásteytingarsteinninn, lieldur hiit
frv., og þegar hv. frsm. lýsti yfir því, að þetta
frv. væri ónýtt, nema hitt væri samþ., þá hef cg
slengt þessum inálum saman. — En skrifl. brtt.
álít ég, að ég geti ekki gert við hitt frv., fyrr en
það er komið fram og farið að ræða það. Þvi að
þrátt fyrir það að ég hef neyðzt til að rætía
um bæði málin nú, vegna þess að hv. frsm. n.
byrjaði á þvi, þá er ég ekki kominn til þess að
segja, að ég steinþegi, þegar næsta mál á dagskránni vcrður tekið til umr, því að þá er ástæða fyrir mig til að koma með þær brtt., sem
ég vildi gera í málinu. En eins og ég tók fram
áður, vil ég ekki gera slíkar brtt. eingöngu frá
minu eigin brjósti, heldur i samráði við þá menn,
sem þar eiga hlut að niáli. Eg hef ekki talað
nokkurn hlut við læknanemana um málið fvrr
tn í gær síðdegis. Og í dag, þagar fundur átti að
byrja, voru þcir tveir hér frammi og vildu tala
við mig. En ég sagði þeim, að ég ætlaði að fá
máiið tekið af dagskrá í dag, og þá mundum
við fá tækifæri til að ræða um málið, og mér
datt sannarlega ekki í hug, að þetta yrði ekki
auðvelt. En nú sé ég, að það er ekki svo auðvelt
að fá þessu framgengt. En svo hefur það verið,
hvort sem það hefur verið mál, sem ég eða aðrir
einstakir hv. þm. hafa haft hér i þinginu, þá
hefur það þrásinnis komið fyrir, að málin hafa
verið tekin af dagskrá vegna þess, að einhver
liefur óskað þess, sem hefur viljað gera brtt.
við þau, en ekki verið tilbúinn með þær. Þetla
befur alltaf fengizt, sérstaklega þegar ekki hefur verið mjög liðið á þingtímann. En nú bregður
svo við. að þctta á ekki að fást. Hv. frsm. n.
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segist ekki vilja annað en að málinu verði haldið áfram, og hæstv. forseti gefur úrskurð um
það, að úr því að hv. frsm. n. og n. vilji halda
niálinu áfram, þá álíti hann, að það sé ekki timabært að bera það undir liv. d. En þó er það ckki
n. i heild, sem óskar þessa, vegna þess að einn
hv. nm. vantar, og ég býst við, að sá hv. nm.
hefði stutt mál mitt um það, að málið verði nú
tekið tit af dagskrá. Hef ég fulla ástæðu til að
ætla það.
En ég vil einnig svara þvi, er liv. frsm. sagði,
að ég hefði borið honuin og n. á brýn, að hún
bæri frv. fram af fjandskap við læknana. Ég
sagði, að sú meðferð þessa frv., að vilja ekki fá
samkomulag í málinu, gæfi mér tilefni til þess
að álita, að þetta mái væri borið fram af fjandskap við heknana. Því að ég skil það bókstaflega
ekki, hvers vegna það eru ekki heppileg vinnubrögð að lofa mér og öðrum í þinghlénu um
páskana að tala við n., heldur að láta engan aðila fjalla um inálið þann tíma til leiðréttingar í
þessu máli. Og þó að ég sé miklu yngri hér á
þingi heidur en hv. frsm., þá verð ég að segja,
að ég hef alltaf haldið, að það þyrfti að vera
búið að skýra frá því í d., að frv. hefði verið
sent frá hinni d., áður en hægt hefði verið að
taka það til umr. Þetta hefur a. m. k. verið vani
hér i d., að áður heldur en frv. hefur verið tekið
til meðferðar, þá hefur verið skýrt frá því í
forsetastóli, að frv. hafi verið sent til d. Þess
vegna er það ekki rétt, sem hv. frsni. sagði, að
liægt væri að taka málið fyrir fyrsta dag eftir
páskana í Nd. En ef það er tekið fyrir liér með
samkomulagi, þá eru líkindi til þess, að hægt sé
að skýra frá því fyrsta þingdag eftir páska,
þannig að fundi sé ekki lokið þar, þegar fundi
er iokið hér í Ed., að frv. séu send til Nd., og
þá er liægt að taka málið fyrir þar strax daginn
eftir. Þvrfti því það, að taka frv. af dagskrá nú,
ckki að seinka málinu neitt. Hv. frsm. er miklu
reyndari i þcssum sökum og sennilega öllum
flækjum á þingi heldur en ég, svo að hann hlýtur að játa, að þetta er svona.
En það, sem er þungamiðjan í þessu máli,
nauðsynin á að bæta ástandið í þessu máli frá
því sem nú er, erum við sammála um. Og þar
sem hv. frsm. segir, að ég hafi hugsað um liag
læknanna, en ekki læknislausu héraðanna, þá
hlýtur hann þó að skilja, að um lcið og maður
hugsar um. að vel sé búið að læknum i afskekktum héruðum, ]>á hugsar maður lika um héruðin,
að það fáist læknar í þau. Ef vel er búið að
læknunum í afskekktu héruðunum, þá er það
trygging fyrir því, að þau verði ekki læknislaus.
Og það er eins og hver annar útúrsnúningur,
sem hv. frsm. sagði um það, sem ég hefði sagt í
þessu sambandi. N. vildi hlusta á þá aðila, sem
eru á móti því, að þessi frv. verði samþ. óbreytt,
en vildi ekki hlusta á nokkur rök um að taka
brtt. til greina. En hv. 2. landsk. lýsti ])ví betur en
hv. frsm., að það þyrfti að bæta kjör Iæknanna.
Hv. frsm. minntist líka á það, og það má vel
vera rétt, að ég hefði ekki vandað svo mjög til
þessarar löngu ræðu minnar. Þetta má vel vera,
því að ég adlaði mér alls ekki að halda langa
ræðu nú, heldur ætlaði ég mér að halda ræðu,
þegar brtt. kæmu fram, og byggja ræðu mina á
þeim. En þegar slíku offorsi er beitt, eins og
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hér cr komið fram, þá varð ég að koma fram
með þau rök, sem ég hafði á takteinum til þcss
að fá hv. þm. til að samþ. að fresta umr. um
málið og athuga það betur i n. Mér þykir náttúriega mjög illa farið, að ræða mín hefur ekki
getað verið skipulegri og skemmtilegar fram selt
rökin í henni, þvi að þá hefði ég kannske getað
sannfært einhverja hv. þdm. um það, að málstaður minn er réttur, þó að ég hafi ekki getað
sannfært hv. frsm. En það, sem gcrir það að
verkum, að ég hef verið enn þá harðari á því,
að það verði reynt eitthvert samkomulag i þessu
ináli, eru einmilt læknanemarnir, sem mér finnst
undir öllum kringumstæðum, að taka heri tillit
til. Og ég lief, því miður, ekki haft tækifæri til
að tala ncitt við þá, nema þetta lítillega i gær
síðdegis og annað ekki. Og þó að n. hafi talað
við þá, þá hefði mér þótt viðkunnanlegra, úr
því að þeir mællust til að fá að tala við mig
um málið, að ég gæti haft einhver þeirra rök og
borið fram hér í hv. d. Og þess vegna er það,
sem ég hef farið þess á leit, að frestað yrði 3.
umr. málsins og málið tekið af dagskrá nú. Því
að það cr eins og hver önnur firra, að þeir séu
ekki. fúsir til að vinna livcrt það starf fyrir
þjóðina, sem þjóðin hcimtar af þcim, og að þeir
álíti, að þjóðin sé til fyrir þá, en þeir séu ekki
fyrir þjóðina. Það er siður en svo, að það sé
hægt að segja það um læknana eða læknanemana. Þvi að það er sú skuldbinding, sem þeim
er gert að undirskrifa — ég lield, að það gildi
ekki um neina aðra stétt en læknana — að þeir,
þegar þeir taka próf og fara í embætti, þá undirskrifa þeir það, að þeir skuldbindi sig til að
vinna sitt starf með jafnmikilli trúmennsku,
hver, sem i hlut á, og hvort sem þeir taki eða
fái borgun fyrir eða ekki. A. m. k. undirskrifaði ég þetta, og ég hýst við, að slikt gildi enn.
Og ég býst ekki við, að Jæknar spyrji urn það,
hvort þeir fái liorgun fyrir störf sin eða ckki í
hverju einstöku tilfelli, heldur vilji starfa fyrir
þjóðfélagið sem þjónar þcirra manna, sem þeir
\inna hjá. Iín þcir krefjast þess líka, að það sé
sæmilega farið ineð þá.
Það er ekki nema aths, sem ég hef, sagði
hæstv. forseli. Og þó að fyrri ræða mín snerist
um annað ýmislegt en þetta mál sérstaklega,
sem fyrir liggur, þá vil ég verða við tilmælum
hæstv. forseta, enda ætla ég ekki að liafa málþóf um málið. En ég vildi sannfæra sem flcsta
um það, að það væri citthvað annað hcldur en
upp var látið, sem réð því, að ekki gekk greiðlega að fá málinu frestað þangað til fyrsta dag
eftir páska.
Sigurjón Á. Ólafsson: Það hefur orðið samkomulag á niilli okkar tveggja, sem hér erum
nnettir úr allslin, að beita þeirri aðferð, sem
hæstv. forseti talaði um. Og færi svo, að hv. þd.
\ ildi fresta málinu, viljum við, að inálið verði
J. eða 2. mál á dagskrá fyrsta fundardaginn eftir
páskana. Úr því sem komið er viljum \ ið jafnvel, að b\. d. skeri úr þessu.
Forseti (EÁrna): Mér hefur skilizt, að enginn ágreiningur sé um málið beinlinis, sem hér
liggur nú fvrir til umr., og umr. um það er þvi
lokið, en atkvgr. frestað.

Umr. (atkvgr.) frestað.
A 27. fundi i Ed., 7. apríl, var fram haldið 3.
umr. unt frv. (A. 80, 134).
Forseti (EÁrna): Áður en atkvgr. fer fram um
4. mál á dagskrá. vil ég taka það fram, að cg
þekki þess engin dæmi, að brtt. liafi komið frani
við frv. eftir að umr. liefur verið lokið. Samkvæmt þingsköpum er þvi ekki liægt að taka
þessar till. ti) atkvgr. Til þess þyrfti að taka
upp umr. að nýju, cn til þess er engin heimild
samkv. þingsköpum. Brtt. á þskj. 134 geta því
ekki komið til atkv.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 10:2 atkv, að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: ErlÞ, Herm.I, IngP, JJ, MG, PHerm, I’Z,
SÁÓ, ÞÞ, EÁrna.
nei: BrB, JJós.
BSii, MJ greiddu ekki atkv.
2 þm. (ÁJ, BSt) fjarstaddir.
Frv. afgr. til Nd.
Á 20. fundi í Xd, 7. apríl, skýrði forseti frá,
að sér hefði borizt frv. frá Ed, eftir 3. umr. þar.
Á 31. fundi i Nd, 9. april, var frv. tckið til
1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og til
allshn. með 17 shlj. atkv.
.4 40. fundi i Nd, 22. april, var frv. tekið til
2. umr.
Eorseti tók málið af dagskrá.
Á 41. fundi i Nd, 24. apríl, var frv. aftur tekið
til 2. umr. (A. 80, n. 211).
Frsm. (Gisli Guðmundsson): Erv. þetta, sem
flutt var i Ed, er um, að heimilað skuli að verja
fé úr rikissjóði til að skipa og launa 4 aðstoðarlækna. Hugsað er til þess, að ]>eir verði til aðstoðar héraðslæknum, sem inikið hafa að gera,
og einnig megi grípa til þeirra til að þjóna
læknislausum héruðum.
Nefndin telur nauðsyn, að frv. nái samþykki
-- og þá með þcirri breytingu einni, að heimilað sé að greiða hverjum aðstoðarlækni allt að
400 kr. á mán, en samkv. frv. allt að 300 kr. á
mánuði. Sú rýmkun er talin óhjákvæmilcg.
ATKVGR.
Brtt. 211 samþ. með 17 shlj. atkv.
Ervgr,' svo breytt, saniþ. með 18 shlj. atkv.
Evrirsögn samþ. án atkvgr.
Erv. visað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.
Á 42, 43. og 44. fundi í Nd, 27, 28. og 29.
april, var f:.v. lckið til 3. umr.
Eorseti tók málið af dagskrá.
Á 53. fundi í Nd, 7. maí, var frv. enn tekið
tit 3. umr. (A. 251).
Helgi Júnasson: Það eru aðeius örfá orð. Þetta
mál virðist nú hafa góðan byr i þinginu. Utan
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af landi hafa komið áskoranir frá læknum um
að gera það að 1. Samhliða þessu máli var lagt
fram annað frv. í Ed., sem fór fram á heimild
til að gera það að skyldu fyrir lækningaleyfi,
að kandídatarnir hefðu starfað i læknishéruðum i 4—6 mánuði. Málin voru samhliða í Ed. og
eins í Nd. og fóru bæði til allshn. Nú langar mig
til að spyrja n„ hvers vegna hitt málið hafi
orðið eftir í n„ þó að ég vænti þess, að n. sjái
sér fært að athuga og afgr. það mál bráðlega,
því að þetta mál kemur ekki að tilætluðum notum, ef hitt málið dagar uppi.
Bergur Jónsson: Út af fyrirspurn hv. 2. þm.
Rang. vil ég geta þess, að frv., sem hann ræðir
um, hefur einnig verið tekið fyrir í n„ en það
cr liara svo, að allir nm. eru sammála um að
mæla með þcssu frv., en ekki hinu. En ég get
lot'að því, að málið um breyt. á lækningaleyfi
mun verða tekið fyrir og afgreitt til d.
ATKVGR.
Erv. samþ. með 17 shlj. atkv. og endursent Ed.
Á 51. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
l'rv. væri sér endursent frá Nd„ eftir 3. umr. þar.
A 53. fundi i Ed., !). mai, var frv. tekið til
einnar umr.
Frsm. (Ingvar Pálmason): Þetta frv. er komið
liingað aftur frá hv. Nd. og hefur tekið þar
þeirri einu breyl., að laun þau, sem ákveðið cr
i frv„ að greiða megi úr ríkissjóði til hinna umræddu aðstoðarlækna, sem frv. er um, vcrði
hækkuð úr 300 kr. í 400 kr. á mánuði. Þessi
brcyt. skiptir mjög litlu máli, og er allshn. þessarar liv. d. samþvkk brevt. og leggur til, að
frv. verði samþ. eins og það keinui' nú frá
hv. Nd.
ATKVGR.
Erv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 373).

25. Stríðsgróðaskattur.
Á 27. fundi i Nd„ 30. marz, var útbýtt:
Frv. til I. um stríðsgróðaskatt (þmfrv., A. 126).
Á 28. og 20. fundi i Nd., 31. marz og 7. april,
var frv. tckið lil 1. umr.
Eorseti tók málið af dagskrá.
Á 30. fundi i Nd„ 8. april, var frv. enn tekið til
1. umr.
Erv. of scint fram komið. — Deildin leyfði
með 19 shlj. atkv., að það vrði tekið til meðferðar.
:;Fjmrh. (Jakob MÖller): Þetta frv. hefur nú
að nokkru verið rætt i sambandi við frv. um
tekju- og eignarskatt, sem fór til 2. umr. í gær.
Eg þarf því ekki langan formála. Eins og frv.
ber með sér, hefur þótt rétt að gera ráð fyrir,
að lagður yrði á hærri stríðsgróðaskattur til þess

að afla rikissjóði fjár til að standast þá örðugleika, sem búizt er til, að hann mæti. 1 tekju- og
eignarskattsfrv. er aftur á móti aðallega um
það að ræða að umreikna skattstigann í samræmi við það, að frádráttur verður ekki levfður, en ekki um breyt. i sambandi við hið óvenjuIega ástand.
Samkv. 1. frá 1041 skyldi leggja á allt að 35%,
en nú fer skattstigi þcssa frv. upp í 68%, og að
meðtöldum tekjuskatti verða það 00%, sem tekin
eru af tekjum yfir 200 þús. kr. Ég fékk tilefni
lil þess i umr. í gær að taka fram, að það er að
sjálfsögðu á þingsins valdi, hvort það setur sérslök fyrirmæli um, livernig varið skuli hluta
rikissjóðs af þessum skatti, — 45% af honuin
mega renna til viðkomandi sveitarfélags, og 5%
skal greiða sýslufélögum og bæjarfélögum, þar
sem. enginn stríðsgróðaskattur fellur til. Helmingi skattsins, sem verða mun allmikið fé, er
ekki sérstaklega ráðstafað, en þingið getur gert
það, ef rétt þykir, nú eða síðar. Fyrir mitt leyti
sé ég enga knýjandi nauðsyn til þess nú eða
liklegt, að það hefði mikla þýðingu, þó að revnt
yrði, — þær bollaleggingar geta ekki byggzt
nenia á skammsýni okkar.
Ég sé ekki ástæðu til að orðlengja þetta. Legg
til, að frv. verði vísað til 2. umr. og fjhn.
''GarSar Þorsteinsson: Allar umr. um þetta
frv. og tekju- og eignarskattsfrv. vilja blandast
saman. Mér hafði skilizt á hæstv. ráðh., að samkomulag sé um það innan ríkisstj., að færa
tekjuskattsstigann í það horf, sem lýst hefur
verið, án þess að tilgangurinn væri að hækka
skatt í raun og veru. Þannig var a. m. k. frá
þessu skýrt í t'lokkunum, og skildist mér það
eiga við tekjur upp að 200 þús. kr„ en það, sem
væri umfram 200 þús., yrði skattlagt um 00%.
en 10% af þvi yrðu frjáls, jafnt undan útsvari
sem skatti. Eg taidi mikla nauðsyn, að skýrt
komi fram i 1., að svo sé. En ég tel mjög hæpið,
að frv. megi skilja þannig, eins og það er.
Það er hættulegt að vera á hverju þingi að
breyta um skattstiga og mikilsverð ákvæði 1. Eg
og flestir héldu, að eins og gengið var frá
skattal. i fyrra, mundu þau eiga að lialdast
nokkuð lengi, a. m. k. talsvert lengur en til
næsta þings. Hvort sem strið er eða stríðsgróði
eða venjulegt árferði, eiga skattborgararnir
nokkra kröfu á því, að ekki sé verið að hringla
með þetta frá ári til árs.
Ein ivilnun skattal. er sú að heimila að leggja
i varasjóð, cn hagurinn af því ei’ alveg undir
þvi kominn, hvers eðlis fyrirtækið er. Útgerðarfélög og mörg önnur hlutafélög hafa not af því,
en ég vcit, að það er siður en svo, að öll félög
kæri sig um það. Og vilji félag leysa upp varasjóð eða borga cigendum út úr honum, er ekkl
nóg, að greiða verði fullan tekjuskatt af því fé,
heldur mcð 20% álagi. Með því rcfsiákvæði er
féð bundið. Eg hygg það nægja, þótt þessu ósanngjarna 20% álagi væri sleppt, og vildi heyra
rök gegn þeirri skoðun minni, ef fyrir licndi
eru. Það er ljóst, að beiting slíkra ákvæða þýðir
verulega skattaliækkun i mörgum tilfellum, sem
ég gæti nefnt um nóg dæmi.
Mér skildist, eins og ég sagði, að ekki ætti
að hækka skatt undir 200 þús. kr. En nú er frá-
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dráttur afnuminn, og útkoman verður, að
hækkun skattsins getur orðið 50% ! Og að jiví
cr snertir 90% stríðsgróðaskattinn af því, sem
cr umfram 200 þús., segir 4. gr. þessa frv., að
óheimilt sé að leggja tekjuútsvör á það, sem
er umfram þá upphæð. Mér vitanlega er orðið
tekjuútsvar hvergi skilgreint i 1. og vandséð,
við hvað er átt með þessu í 4. gr. Útsvarsl. segja,
að leggja skuli á eftir efnum og ástæðum, minnast ekki á tekjurnar sérstaklega. Ég veit ekki,
hvort um vangá er að ræða í frv. eða visvitandi gert að hafa 4. gr. þannig. Samkv. henni
virðist, þvert ofan í yfirlýsingar á flokksfundum og ræður hæstv. ráðh., vera hægt að líta
svo á, að 10% af tekjum yfir 200 þús. séu alls
ekki friðhelg, heldur nægi að leggja á eignaútsvör og jafnvel stórkostleg veltuútsvör til viðbótar við þessi 90%. Við skulum hugsa okkur
félag, t. d. iðnfélag, sem græðir 400 þús. Velta
ársins hlýtur þá að nema a. m. k. 1600 þús. kr.
Eins og vcltuútsvör hafa verið praktiseruð, hat’a
þau numið 1%% eða allt að 2%. Sé reiknað með
1%%, eru það 24 þús. veltuútsvar, eða 6% af
lireinum tekjum í viðbót við 90%. Við þessi 96%
bættist svo eignaútsvar, því að í árslok ætti
eftir 1. að mega skattleggja þessar 400 þús. i 3.
iagi sem eign, Hvað yrði eftir af 4%, þegar búið
væri að borga cignaútsvarið af þessum 400 þús.?
Eins og 4. gr. er orðuð, eru engin takmörk fyriv
álögunum. Nú vildi ég spyrja hæstv. ríkisstjórn:
Er það þá ekki af vangá, að 4. gr. er orðuð
þannig? — Vill ríkisstj. ekki skýra afstöðu sína
bæði um eignaútsvörin og veltuútsvörin?
I öðru lagi vildi ég minnast á, að engin ákvæði
eru um, að sá bluti stríðsgróðaskatts, sem bæjarog sveitarfélög fá, skuli dreginn frá hcildarupphæðinni, sem jafnað er niður á gjaldendur.
Sá hluti skatts, sem til þeirra hefur runnið siðustu árin, hefur stundum verið talinn aukatekjur, sem ekki þyrfti að telja með aðaltekjunum, útsvarstekjunum, í fjárhagsáætlunum
bæjarfélagsins eða sveitar. Þetta varð m. a.
ijóst af upplýsingum hæstv. fjmrh. Þetta er
engin meining. Afleiðingin er miklu þyngri
gjöld á miðlungstekjum eða tekjum neðan við
200 þús. Þegar gerð er sameiginleg skrá fyrir
liæði útsvar og skatt, ætti að vera leikur að
vinza úr þau félög, sem eiga að greiða striðsgróðaskatt, og áætla nokkurn veginn, hve miklar tekjurnar verði af honum, og taka þær siðan
með í fjárbagsáætlun.
Þá langar mig til þess að vita, livort það er
af yfirlögðu ráði gert, að talað er um bæjarfélög í annarri gr. en i hinni er talað um sveitarfélög. Er það meiningin að grcina þarna á
milli sveitarfélaga og liæjarfélaga? Eftir þessu
a-ttu þeir bæir, sem ekki hafa kaupstaðarréttindi, ekkert að fá. Mig langar til þess að vita,
hvort þetta er af ásettu ráði gert, eða hvort liér
er aðeins um prentvillu að ræða.
7. gr., b.-liðui', tekjuskattsl. hefur verið skilin
þannig, að liagnaður, sem yrði af hlutabréfum,
miðaðist við mismunandi kaupverð og söluverð,
cn hér er bætt við, að sá hagnaður skuli ekki
miðast við það, sem gefið er fyrii' bréfin, heldur
við nafnverð þeirra. Mér skiist, að þetta geti
rekizt á annað ákvæði í tekjuskattsl., þar sem
sagt er á þá leið, að ef einstaklingur eignist

lilutabréf, þá skuli það ekki teljast tekjur til
hans, ef hann hefur átt hréfið í 3 ár. Ef nú í
þessu tilfelli verða eigendaskipti á hlutabréfinu
og hluthafi hefur átt bréfið lengur en í 3 ár og
sýnt er, að fram fara félagsslit í félaginu, hvort
á þá að ráða ákvæði 7. gr., að þetta skuli teljast arður, eða hitt ákvæðið i tekjuskattsl., þar
sem segir, að þetta skuli ekki teljast arður, et
aðili hefur átt bréfið lengur en 3 ár? Ef 7. gr.
takmarkast við þetta ákvæði, mætti þetta teljjast réttlátt, en það er a. m. k. ekki réttlátt að
láta þetta ákvæði verka aftur fyrir sig þannig,
að þeir, sem hafa keypt lilutabréfin fyrir sannvirði, langt fyrir ofan nafnverð, og keypt þau
í þeirrí trú, að hagnaður kynni að verða af bréfunum, verði að greiða fyrir þau hærra söluverð
heldur en nafnverð bréfsins, eins og það var í
upphafi. Þess vegna vildi ég spyrjast fyrir um
það, hvort n. vildi ekki athuga þetta ákvæði og
girða fyrir, að það gilti aftur fyrir sig.
*Einar Olgeirsson: Það er sérstaklega eitt atí'iði, scm ég vildi gera að umtalsefni, en það
eru þau ákvæði, þar sem sett er inn í um útsvör
til bæjarfélaga. Það hefur verið nokkuð minnzt
á þetta atriði áður af ýmsum þm. í umr. um
tekjuskattsfrv. og ég held, að nauðsyn sé á því,
að þau ákv æði, sem eru í þessu frv. verði rædd
ýtarlega.
I-yrir 3—4 árum fengu stórútgerðarmennirnir
á íslandi þvi framgengt, að þeir yrðu gerðir
skattfrjálsír og útsvarsfrjálsír með þeim afleiðingum, sem það hafði. Nú virðist mér, að með
þessu frv., sem hér liggur fyrir, sé beinlínis
stefnt að því að gera stórútgerðarvaldið, a. m. k.
alla Jiá, sem mest græða, útsvarsfrjálsa. Nú vitum við það. að útsvarslöggjöfin, sem hér er til,
er mjög róttæk löggjöf gagnvart auðmannastéttinni í landinu. Bæjarfélögum hefur verið gefinn réttur til þess að ganga svo langt i útsvarsálagningu, að það mætti telja, að það gengi
eignarnámi næst gagnvart auðmönnum landsins.
Auðmannastéttin íslenzka hcfur alltaf óttazt
þetta vopn, og margar tilraunir hafa verið gerðar á ýmsan liátt til þess að höggva skarð i þessa
löggjöf, en mér virðist aldrei hafa verið gengið
eins langt í því eins og einmitt nú með þessu
slriðsgróðafrv., því að það á bókstaflega að losa
mestan hluta af milljónafyrirtækjum landsins
undan því að greiða nema hverfandi lítið útsvar
til bæjarfélaganna. Fyrst er með tekjuskattsl.
tryggt að 40% af tekjunum séu skattfrjálsar, og
síðan á með ákvæðum 2.—4. gr. að tryggja þessi
söinu félög gegn þvi, að bæjarfélögin geti lagt
á þau.
Ég get vel skilið það, að hinir nýju milljónamæringar vilji gera samning um skatt á sinn
stríðsgróða. Það cr annars eftirtektarvert, að í
hvert sinn, sem á að leggja nýja tolla á nauðsynjavöru, þá hefur því verið borið við, að þetta
væri gert vegna sérstaklega slæmra kringumslæðna hjá ríkissjóði, og þvi jafnframt lofað, að
þessi tollur yrði fljótlega látinn niður falla. En
svo hefur reyndin orðið sú, að þessir tollar hafa
verið látnir halda sér, og svo mun enn fara. Ef
liæjarfélög verða svipt réttinum til þess að
leggja útsvör á gróða atvinnufyrirtækja og ákvæði verða sett um það í tekjuskattsl., mun
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crfitt að fá slikt numið burt úr skattal. aftur,
cf það er einu sinni komið þar inn. í 2. gr. er
það tekið frain, að það, sem ríkissjóður á að
greiða, megi aldrei fara fram úr 40% á þvi ári.
Þar með er verið að tryggja það, að t. d. hér í
Rvik megi ekki nema 10% af þessum skatti
renna til bæjarfélagsins. Með þessu verður bæjarfélagið neytt til þess að leggja á vcrkame’in
milljónaskatta i stað þess, að þeir ættu að koma
beint frá viðkomandi stríðsgróðamönnum. Svo
er 4. gr. sérstaklega eftirtektarverð í þessu efni.
l>ar er talað um, að ekki megi leggja nein útsvör á gróða, sem verður hjá félögum. Það mun
hafa verið minnzt á Kveldúlf i þessu sambandi.
Ég veit ekki, hvaða tekjur Kveldúlfur hefur haft
1940, en ég gæti gizkað á 25 millj. kr., sem
skattskyldar væru og næsta ár enn meira, og
þá sér maður, hvað mikið það verður, sem Rvik
fær af þeim gífurlega gróða, samkv. þessum 1.
Eg sé þcss vegna ekki betur en sú verzlun,
sem fram á að fara um skattafrv. þetta, geti
iiaft vcrkanir i þá átt, að stórútgerðarvaldið fái
tryggt sig gegn álagningarrétti bæjarfélaganna.
Ég álít þess vegna, að þetta ákvæði þurfi sérstakrar endurskoðunar við, því að það getur i
rauninni ekki gengið, að hægt sé að semja um
það af hálfu hins opinbera við nokkra menn
hér i þinginu, hvernig ráðstafa eigi stórmálum
eins og þessu, og mér finnst, að ekki ætti að
koma til mála að samþykkja þetta frv., fyrr en
búið væri að leita álits bæjarfélaganna í landinu um frv. Mér finnst fjhn. eiga að Játa málið
koma til umsagnar bæjarstjórnar Reykjavikur
og annarra bæjarfélaga í landinu.
Það er ekki forsvaranlegt að láta ekki mál
eins og þetta koma til álits þeirra aðila, sem
það snertir mest.
lig mun ekki fara nánar út i einstakar gr., en
vildi aðeins minnast á þetta, áður en málið fer
til nefndar.
’Sigurður. Kristjánsson: líg ætla ekki að
lengja umr. um þetta mál, en ég sleppti þvi frv.
fram hjá mér, sem ég ætlaði mér að tala um,
lrv. uin tekju- og eignarskattinn. En þetta frv.
er svo nátengt því, að það má einu gilda, við
hvort frv. umr. eru bundnar. Sú stefna, sem hér
er gengið inn á og allfast hefur verið sótt undanfarin ár, er frá minu sjónarmiði algerl skattai áii. Það þýðir ekkert að vera að fara í launkofa mcð það, að ef ég ætlaði að fylgja þessu
máli, þá væri það þvert á móti þeim orðum,
sem ég hef undanfarin ár látið falla um þessi
mál. Nú er það svo, að þetta er samkomulagsinál innan ríkisstj., og ég á því elrki annars kost
en að vera annaðhvort á móti ríkisstj. eða sanufæringu minni. Hins vegar geri ég ráð fyrir því,
að ríkisstjórnin hafi tryggt sér sigur í þessu
ináli, livað sem ég segi, og þess vegna held ég,
að ég mundi ekki vinna neitt niðingsverk, þó
að ég fylgdi sannfæringu minni. Einasti frádrátturinn lijá stj. væri þá sá, að það sýndi sig
með mínu atkv., að samvizka min væri á móti
lienni (stj.j. l£g býst við, að það sé tilgangsJítið að vera að ræða málið almennt, en ég get
þó ekki látið hjá líða að láta í ljós þá ætlun
mína, að stj. hafi ruglazt nolvkuð i þeim háu
tolluin, sem nú þarf að reikna með.

Ég held, að stj. hafi ekki athugað það, hvað
fyrirtækin þurfa geysilegar upphæðir til þess
að tryggja með framtið atvinnurekstrar sins.
Þó að það megi til sanns vegar færast, að manni,
sem græðir milljón á einu ári, sé nóg að halda
eftir 200 þús. kr., þá er það allt annað mál, þegar
um er að ræða fyrirtæki, sem stendur undir
stórkostlegum atvinnurekstri og afkoma fjölda
manna hvílir á. Mér dettur í hug í þessu samhandi að taka til dæmis fyrirtæki eins og „Eimskip“, sem á 7 skip og þau öll komin að því að
verða höggvin upp. Þó að þetta fyrirtæki hafi
um 4 millj. kr. i skattskyldar tekjur, þá fær það
ekki að halda eftir nema 1100 þús. kr. Nú stendur þannig á, að „Eimskip" þarf að endurnýja
5 eða 6 af skipum sínum og eftir 3—4 ár gæti
félagið verið búið að safna nægilega miklu fé
til þess, en þá ætti fyrirtækið ekkert fé eftir til
þess að halda atvinnurekstri sínum, með öðrum
orðum, það væri gersamlega óstarfhæft fyrir fátæktar sakir.
Það má segja það, að þetta séu stórar fjárhæðir fyrir einstaklinga, en þegar um fyrirtæki
er að ræða, gegnir þarna allt öðru máli, þvi að
þau þurfa að endurnýja framleiðslutæki sin, og
það er náttúrlega undirstaðan undir atvinnurekstrinum i framtíðinni. Það eru aðallega tvö
atriði, sem skipta miklu máli í sambandi við
þetta frv. Þessi atriði eru í fyrsta lagi, að með
þessu frv., ef að 1. verður, er afnuminn réttur
inanna til þcss að draga greiðslur ársins frá
skattskyldum tekjum. Þetta mál út af fyrir sig
getur verið ákaflega hættulegt. í fyrsta lagi af
því, sem á hcfur verið bent, að ef ríkissjóður
kemst í kröggur, sem hann vel getur komizt i
þrátt fyrir þær miklu tekjur, sem hann nú hefur
Iiaft upp á siðkastið, þá hefur hann tækifæri til
þess að liækka skattstigann aftur án þess að
reka sig upp undir. En með frádráttarreglunni
væri þetta ekki hægt nema að miklu takmarkaðra leyti. Eg hefði talið, að miklu skynsamlegra hefði verið að ganga inn á það fyrirkomulag, sem margsinnis hefur verið bent á hér á
Alþ. og utan þings, að heppiiegast væri að
reikna tekjuskattinn af meðaltalstekjum nokkurra ára. Það mundi koma miklu betur við fyrirta>kin, þvi að bylgjugangurinn er svo mikill hér
í velgengni atvinnuveganna. Og það mundi
einnig tryggja rikissjóði miklu jafnari tekjur
af þessum skatti og gera tekjuskattsliðinn fyrir
ríkissjóð miklu vissari frá ári til árs. Þetta hefur hæstv. ríkisstj. ekki talið fært eða kannske
ekki orðið sainmála um það. En það er þó þess
vcrt að fjhn. athugi þetta, þegar hún fer að ræða
um frv.
Hitt atriðið, sem talsvert hefur verið minnzt
á hér, er að sveitarfélög hafa verið afskipt með
þcssum frv., sérstaklega með stríðsgróðaskattsfrv. Það er víst alveg vitað, að útsvarsbyrði liéraða hefur yfirleitt verið miklu hærri en tekjuskatturinn. Ég hef nú einhvern tíma gert athugun á þessu, en er búinn að gleyma því nokkuð, en ég held, að yfirleitt liafi þarfir sveitarfélaganna orðið fjór- eða fimmfaldar á við
tekjuskatt ríkissjóðs á venjulegum árum. Nú
er þessu snúið við. Það má segja, að það sé óhætt, af þvi að skattskyldar tekjur séu svo
gifurlega háar sem stendur. Sveitarfélögin muni
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l'á sitt. En ég liet' gcrt nokkrar athuganir til
dæmis um liáar tckjur. Og það kcmur í ljós,
að af háum tckjum, sem komnar cru yfir 200
]iús. kr., þá ciga svcitarfclögin ckki kost á meiru
cn scm svarar þriðjungi til hclmingi lægri upphæð heldur cn ríkissjóðstekjurnar, — þannig að
þarna cr hlutföllununi snúið alvcg við. I’að má
vcl vcra —■ það hcf cg ckki haft aðstöðu til að
rannsaka— að sökum þcss, hvc skattskyldar
tckjur manna cru ntiklar hér á landi nú, muni
þetta standast. En þarfir svcitarfclaganna hafa
margfaldazt cins og útgjötd annarra, vcgna dýrtíðarinnar. Og mcr þætti ckki ócðlilcgt, að það
rættist, scm nokkrir tiv. þm. halda fram. að
sveitarfélögin scu hér mjög ógætilcga afskipt.
Og vcrt cr að hafa það í hyggju, að ríkissjóður
hefur frá öndverðu sýnt bæjar- og svcitarfélögunuin allmikla ágcngni í því að taka tekjustofna
þeirra. Ilíkissjóðui' hcfur vaðið inn á þá tckjustofna, scm sveitarfélögunum voru ætlaðir, og
liefur sífcllt l'ært sig upp á skaftið í því cfni.
En þctta gctur ckki cndað mcð öðru cn því, að
svcitarfélögin scilist inn á tckjuliði ríkissjóðs
mcð því að leggja á tolla og því um líkt.
Eg vil aðeins taka það fram cnn, að það cr
frá mínu sjónarmiði alvcg röng hugsun, cf
incnn halda það, a'ð ríkið muni geyma hctur fé
almcnnings heldur cn almenningur sjálfur. Mér
skilst, að mcð þessari löggjöf cigi að taka fc úr
grcipum atvinnufyrirtækjanna til þess að gcyma
það, svo að það fari ckki i hundana. En hvcr cr
rcynsla okkar um gcymsluhæfilcika ríkissjóðs
annars vcgar og cinstaklinganna hins vegar í
þcssu landi? Heynslan cr sú, að það cr cins og
að bcra vatn í liripum að geynia fé í ríkissjóði.
I’að cr liorfið nicð saina. I’að cr látið til hluta,
scm að vísu mcga tcljast þarflegir, cn að m.jiig
miklu Icyti til liluta, scm ckki cru frjóir, hcldur
hcimta sífcllt aukin útgjöld. Aftur á móti cr það
vitað uni atvinnurckcndur, að þcir lialda fast
og forsjálcga á sínu fé. T’að cr lucgt að hcnda
á ýmsa cinstaklinga, scm cru cyðslusamir. I’að
hefur vcrið talað um slíkt gagnvart sjómönnum og verkainönnum. Og livcrt fcr svo þcirra
ryðslufé? Ætli það fari ckki í vasa jicirra, scm
eru fasthcldnari á það og gcvma það hctui'. En
hitt cr víst, að menn, scm stunda þá höfuðatvinnuvegi landsins: landhúnað, iðnrckstur og
verzlun, þcssar stéttir a. m. k. cru vanar að
nurla saman fc sínu á möi'gum árum, og gcyma
þær það því miklu hctur hcldur cn ríki'ð gcrir.
I’ctta gcngur mcira i liylgjum hjá útgerðinni,
cn það cr vist, að fé það, scm á að haida uppi
atvinnurekstri við sjóinn, cr hetur gcymt h.já
útgcrðarfyrirtækjunum sjálfum licldur cn i
ríkissjóði.
*Haraldur Guðmundsson: Eg ræddi þctta frv.
samtímis frv. um breyt. á tckjuskattsl. og gct
að mcstu visað til þess, scm ég þá sagði um
málið. Eins og cg þá drap á, tcl ég það höfuðagnúa á þessu frv. ákvæðið í 4. gi'., scm í raun og
vcru sviptir svcitar- og hæjarfélögin þeim rétti,
scm ]iau hafa og eiga að hafa til þess að ákvcða
útsvör cftir rcglum um niðurjöfnun útsvara. Eg
gcrði grcin fyrir því í þeim umr., livcrnig þetta
kcmur tit mcð að vcrka, og cndurtck það ckki
iiú. En hæstv. fjmrh. lct þau orð falla um þessi

l'i'V. nú, að liér væri um vcrulega hækkun á
skatti að ræða, þar sem samanlagður tckjuskattur og stríðsgróðaskattur væri 90% af hátckjum, cn cftir gildandi 1. gæti hann orðið
hæstur 75%. Hcr kann að líta svo út sem um
vcrulcga hækkun sé að ræða. En sé það rétt, þá
cr hitt víst, að hér er um að ræða stórfenglega
lækkun þcirra útsvara, scm þcssum fyrirtækjum
cr gcrt að grciða. Og í ýmsum tilfellum gerir sá
15% munur á skattinum ekki mikið meira en að
\cga á móti því, scm sveitarfélögin eru svipt
rétti til að lcggja á útsvör.
’Fjmrh. (Jakob Möller): Munurinn á skattinuni samkv. þcssu frv. annars vegar og gildandi 1. liins vegar er náttúrlega miklu ineiri
hddur cn hv þm. Scyðf. hcldur fram. I’ar sem
haiin lici' saman 75% samanlagðan stríðsgróðaskatt og venjulegan tckjuskatt cftir gildandi I.
og 90% samanlagðan skatt eftir þessum frv., þá
gætir hann þess ckki, að í fvrra tilfellinu er
hcimild til frádráttar á sköttum og útsvörum
næst liðins árs frá tckjum, áður cn skattur er
á lagður, cii i síðara tilfellinu ckki, svo að 75%
álag á tckjur cr í þcssu sambandi í raun og vcru
ckki ncina að nafninu til það hátt álag á tekjui'iiar, og mundi, cf ekki væri Icyfður frádrátturinn, heldur skattur lagður á cftir reglum frv.,
ckki vcrða ncina 40%—511% af tekjunum. Svo að
náttúrlcga cr þarna um stórfellda hækkun að
ræða. Hilt cr rétt, að nicð ákvæðum 4. gr. frv.
um stríðsgróðaskatt, að ekki mcgi leggja tekjuútsvar á þann hluta tcknanna, scm eru undir
90%, þegar um hærri cn 200 þús. kr. tekjur er
að ræða, cr takniarkaður rétlur sveitarfélaga til
að Icgg.ja á útsvör. En ]>á cr þess að gæta, að
svcitarfélögin ciga að fá fast að hclmingi af
siríðsgróðaskattinum. En cigi að síður er með
þcssu ákvæði gcngið á rétt sveitarfélaga til að
Icggja á litsvör. I’að er ljóst mál. I’að er að
nokkru tcyti til hagshóta fyrir ríkissjóð, scm
kcmur þarna inn í og tekur það, sem margir
mundu scgja mcira cn honum bæri. En þá cr
hins vcgar að líta á tilganginn. Tilgangurinn cr
að safna í samciginlcgan sjóð, scm notast á til
aliiienningsþarfa, þegar að þrengir. Og það cr
sú einasta rcttlæting, scm cg tel, að sé á því.
Hv. 7. landsk. (OI’) gerði hér fyrirspurn um
nokkui' atriði, sérstaklega um það, hvernig stæði
á því, að í 4. gr. frv. um stríðsgróð-iskatt cr
aðcins liannað að leggja tekjuútsvör á þanu
hluta gjaldanna, sem cr yfir 200 þús. kr., en ekki
útsvör yfirleitt. l’að cr af þvi, að við samningu
þcssa frv. þótti ckki fært að ganga lcngra í því
að hinda hendur sveitarfélaga heldur cn um
það að lcggja tckjuútsvör á þennan hluta. Hitt er
annað mál, að ég fyrir mitt lcyti hef lýst yfir
]iví, að ég gcng út frá því, að bæjar- og sveitari'élög mundu hliðra sér hjá því að leggja á
íckstrarútsvör, sem notuð hafa verið á undanförnum árum, cnda munu þau ekki hafa þörf
fyrir það, eins og verið hefur.
Sami hv. þm. (GI’) fann líka að því, að með
þcssu fyrirkomulagi mundi verða stuðlað að því,
að svcitarfclög fengju þennan hluta tekjuskattsins sem aukatekjur, og vitnaði til þess, sem ég
hafði sagt um þetta, að árið 1941 mundu þessar
tck.jur liafa orðið aukatekjur fyrir sveitarfé-
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lögin. Og það var aiveg rétt. Hitt er svo annað
mál, hvort það verður talið fært að taka það
sem aukatekjur einnig í framtiðinni. Ég hef
gengið út frá því, að það yrði meira eða minna
reiknað með þessum tekjum í fjárhagsáætlunum sveitarfélaganna. En ur þvi sker reynslan
væntanlega, hvort það verður talið nauðsynlegt,
vegna þess að nauðsynlegra tekna verði ekki
aflað með álagningu á þær tekjur, sem eru
frjálsar til álagningar, og verði þess vegna að
taka einhvern liluta striðsgróðaskattsins t;l
venjulegra ársútgjalda. En þó að svo yrði. að
bæjar- og sveitarfélög gætu tekið þennan hluta
stríðsgróðaskattsins sem aukatekjur, er meiningin, að þau safni í sjóð á sama hátt og gert
er ráð fvrir um ríkissjóð viðkomandi stríðsgróðaskattinum, því, sem inn kemur af hoiium
fram vfir áriega eyðsluþörf. Og þar sem svo cr,
þá sé ég ekki annað en það sé réttlætanlegt alveg á sama hátt eins og það mun lika vera talið
icttlætanlegt, að ríkissjóður safni þannig í sjóð
til erfiðari ára. Það yrði þá vitanlega til þess, að
skemmra þyrfti að ganga í álagningu á gjaldendur til sveitarfélaganna, þegar harðnar í ári.
Og að því lcyti mætti líta á það sem sjóðsöfnun gjaidenda til sveitaþarfa, og því hægt að
ganga vægilegar að þeim á erfiðari tímum, auk
þess sem á slikum tímum yrðu e. t. v. óviðráðanlegir erfiðleikar á því að afla sveitarfélögunum þess fjár, sem þau þá þyrftu.
Sami hv. þm. (GÞ) spurði um það, hvernig
stæði á þeim geysimun, sem gerður væri á sveitarfélögum í 2. gr. þessa frv. og sýslu- og bæjarfélögum i 3. gr. En það liggur í því, að i 2. gr.
þýðir orðið sveitarféiag bæjar- eða hreppsfélag;
það er sameiginlegt heiti fyrir hæjar- og lireppsielögin að kalia þau sveitarfélög. Og hvort sem
það er bæjarfélag eða hreppsfélag, þar sem
skatturinn er á lagður, á það að fá þennan hluta
striðsgróðaskattsins, sem um getur í 2. gr. Hins
vegar er í 3. gr. ekki liægt að nota orðið sveitarfélag í staðinn fyrir sýslu- og bæjarféiög, vegna
þess að þar er til þess ætlaz.t, að þau 5%, sem
þar um ræðir, skiptist á milli bæjar- og sýslufélaga, en ekki hreppsfélaga. Annars er þetta
sett hér inn samkv. samþykkt síðasta Alþ., að
sýslufélög, — þar sem einhver stríðsgróðaskattur fellur til —, skyldu fá til skipta fi% af striðsgróðaskattinum, sejn til fellur í landinu. Og
þótti sýnt, að cins og þetta var sett í 1. í fyrra,
þá vrði einnig að setja það i 1. nú, þó að það
væri ekki þannig úr garði gert frá ríkisstj.
hendi.
Hv. 7. iandsk. gerði fyrirspurn viðvíkjandi 2.
gr. frv. um tekjuskatt og eignarskatt, hvort það
væri ekki rétt skilið hjá honum, að þarna væri
um tvísköttun að ræða. Og þessi hv. þm. taldi,
að þarna væri stofnað til tvísköttunar. En svo
er ekki, því að siík tvísköttun, sem þarna er
um að ræða, er á öllum fyrirtækjum. Ef fyrirtæki úthluta arði fram yfir 5% af stofnfé til
liiuthafa, þá verða þeir, sem fá það greitt, að
horga skatt af því, sem cr fram yfir 5%. En
þetta er í sainræmi við gildandi reglur um þetta.
Og hv. þm. veit, að afstaðan hefur verið þannig
i þinginu, að það hefur ekki náðst sainkomulag um neina breyt. á þessu fyrirkomulagi.
Hv. 4. þm. Reykv. (EOi) sló á trumburnar og
Alþt. 1942. B. (59. löggjafarþilig).

sagði, að með þessu frv., sérstaklega með ákvæðum 4. gr., væri verið að tryggja stórútgerðarvaldið fyrir álagningarrétti sveitarfélaganna. Og
þessi hv. þm. talaði um þessa striðsgróðaskattslöggjöf, eins og hún ætti að vera frambúðarlöggjöf. En það er ekki gert ráð fyrir þvi, að
svo verði. Þess vegna er heldur ekki um það að
ræða, sem hann gerði ráð fyrir, að þetta eigi að
vera framtíðartrygging fyrir neinn aðila. Það
er aðeins á meðan samanlagður tekjuskattur og
stríðsgróðaskattur nemur 90% af tekjum yfir
200 þús. kr., að óheimilt er að leggja tekjuútsvör á þann hluta af hreinum tekjum, sem eru
umfram 200 þús. kr. Þetta er aðeins bráðabirgðaákvæði, en cngin framtiðartrygging eins
og hv. þm. talaði um.
Það má náttúrlcga deila uin það, hvaða ástæða
sé til þess að heimila atvinnufyrirtækjum að
iryggja rckstur sinn í framtíðinni. Hér er lagt
til, að þau fái skattfrjálsan % hluta tekna sinna.
Eins og umr. bera með sér, er litið mjög misjöfnum augum á það, hve langt eigi að ganga i
því efni. Sumir telja of skammt farið, aðrir
allt of langt. Og af því mætti ráða, að það mun
vcra erfitt að gera öllum fullkomlega til hæfis
í því efni. Eg skal fúslega játa fyrir mitt leyti,
að ég er með þeim flokki manna, sem telur full
skainmt gengið í því að tryggja framtíðarrekstur fyrirtækja með því að ákveða þeim aðeins
% teknanna skattfrjálsan eins og gert er ráð
fyrir í frv., en það sé sízt of mikið.
Hv. 5 þm. Revkv. (SK) setti upp dæini af útgerðarfyrirtæki á liorð við Eimskipafélag ísiands, scm licfði 7 skip i rekstri og mundi íá
4 millj. kr. afgangs sem hreinar tckjur, og um
1 millj. kr. skattfrjálsar tekjur. Það er að
að vísu svo, að það félag liefði skattfrjálsan ki
liiuta teknanna. Og hv. þin. gæti liafa misreiknazt sá gróði, sem slíkt félag mundi hafa í árferði eins og nú, þannig að það yrði nokkru
meira til þess að tryggja með rekstur sinn í
framtiðinni en hann gerði ráð fyrir. En þó að
slíkt félag hefði 1 millj. kr. til þess að leggja
í varasjóð og nýbyggingarsjóð, mundi það ekki
hossa hátt til þcss að endurnýja skipastól þess
að stríðinu loknu.
Svo skal ég vekja athygli á því, að þar sem
hv. þm. licfur slegið á þá strengi, að þessi skattfrjálsi hluti teknanna ætti að vera til frjálsrar
ráðstöfunar fyrir félög og liluthafa þeirra, þá
fer því fjarri, að svo eigi að vera. Helmingnum
af þessu er ráðstafað í nýbyggingarsjóð, sem
ekki má verja til annars en til nýbygginga á
úlgerðarfyrirtækjum. Og auk þess eru mjög
strangar reglur um það, hvernig með allar
eignir varasjóðs skuli farið.
*Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Ég vil fyrst
segja það um 2. gr. i tekjuskattsfrv., sem hv.
7. landsk. (GÞ) gerði að umræðuefni, að það er
ekki gert ráð fyrir, að í þeirri gr. sé neitt nýmæli frá þvi, sem cr í gildandi 1. Ég lief skilið
gildandi I. um þetta efni þannig, svo að ég taki
dæmi, að þegar félag væri leyst upp og fé útborgað úr félaginu, sem græðzt hefði, þá væri
skattskylt það fé, sem hluthafi fengi út úr félaginu umfram upphaflegt hlutafjárframlag.
Það stendur í gildandi I., að skattskyldur sé
29
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sá arður, sem félag greiðir umfram upphaflegt
hlutafjárframlag. Og þcgar ég var skattstjóri,
þá var þessu hagað á þá lund. Og því hef ég
litiÖ svo á, að það skipti ekki máli, þó að hlutabréf gengju kaupum og sölum. Bréfin ganga
kaupum og sölum með upphaflegri skattkröfu á.
Til þess að gera þetta ljóst orðað í 1. var þarna
hætt. við orðunum „nafnverð hlutabréfanna“ í
staðinn fyrir, að áður stóð aðeins „umfrain upphaflegt hlutafjárframlag“. Ef þetta væri ekki tvímælalaust, þá mætti kannske hafa það þannig,
að menn þyrftu ekki að borga skatta af þessum
arðsútborgunum, og þá væri það sama sem að
nema það burt, að hlutafjárarður yrði skattskyldur yfirleitt, því að þá væri ekki annar
vandinn til þess að komast hjá skattinum en
að selja hlutabréfin með skinsölu til annars
manns áður en félagið væri leyst upp, og þá
væri alveg gengið á snið við ákvæði skattal. um
að hlutafjárarður skvldi skattskyldur. — Hér
er aðeins gert skýrara orðalag.
Eftir islcnzkri löggjöf liafa tekjur, sem hlutafclag hefur grætt, alltaf vcrið tvískattaðar, ef
þær hafa gengið frá félagi til eiganda hlutafjár,
það sem þannig hefur verið greitt umfram 5%.
Og þessi tvísköttun kemur að nokkru leyti á
móti þeim sérhlunnindum, sem hlutafélög hafa.
I’að hefur verið rætt nokkuð um það hér, bæði
af hv. 4. þm. Beykv. (EOl) og hv. þm. Seyðf.
(HG), að með þessari löggjöf væri tekin upp
aígeríega nv regla í þá átt að binda hendur
bæjar- og sveitarfélaga meir en verið hefur, og
eins og hv. 4. þm. Heykv. orðaði það. að gera
útgerðarvaldið skattfrjálst. I’etta mun nú meira
vera meint sem orðaleikur að því leyti, að
gjöldin, sem lögð eru á stórútgerðina. eru ekki
kölluð í þessu frv. útsvör. J’au eru kölluð stríðsgróðaskattur. I’etta er vitaskuld orðaleikur, l>ví
að með þe ssum 1. eru útsvörin að verulegu leyti
felld inn í striðsgróðaskatti nn. Svo geta menn
hins vegar deilt um það, hvort skalinn sé hæfiIega hár.
Nú var um tvennt að velja, þegar ákveða átli
hvernig skattskyIda skyldi st ríðsgróðann, annars vegar að ríkisvaldið liti aðeins á ríkissjóðinn sjálfan og setti skattalöggjöf, sem einungis
va*ri miðuð við það, hvað rikissjóður vildi fá af
stríðsgróðanum handa sér, og þá vjvri skattsliganum hagað þannig, að bæjar- og sveitarfélög hefðu frjálsar hendur til að leggja á útsvör.
I’etta befði þýtt það, að skattstiginn hefði ekki
getað gengið nema upp í 50%—60% af gróðanum. Mér er hins vegar óhætt að segja, að allir
þeit’, sem athuguðu þessi mál í fvrra, komust
fljótlega að þeirri niðurstöðu, að þessi afgreiðsla
væri óviðunandi, og það þegar af þeirri ástæðu,
að bæjar- og sveitarfélögum væri ekki treyslandi til þess að taka í sinn hlut það af stríðsgróðanum, sem þau a»ttu að gera. Sum bæjarfélög kannske, af því að þau hefðu ekki vilja á
þvi, en önnur bæjar- og sveitarfélög, af ]>ví að
þau hefðu ekki tök á því eftir gildandi 1. I’ar,
sem útgerðarfélög eiga heima í þorpum, gæti
þörfin fyrir útsvör verið svo litil, að álag á
stríðsgróðann gæti orðið sáralitið, og þar slyppu
stórgróðamenn því betur en annars staðar.
Verulega mikill hluti stríðsgróðans hefði þannig
með því fyrirkomulagi legið algerlega á Iausu

án þess að geta verið tekinn. En samkv. útsvarsl.
mega sveitar’élög ekki leggja meira á i útsvörum en eftir útgjaldaþörf. I’css vegna, þar sem
lítil þörf cr á útsvörum vegna útgjaldaþarfa i
bili, en gífurlcgur gróði, var þeim fyrirmunað
að leggja útsvör á striðsgróðann, svo sem þyrfti.
<)g því varð Alþ. að taka þetta mál að sér að
ákveða, hve mikið yrði tekið af stríðsgróðanum.
Á síðasta þingi voru sett I. um stríðsgróðaskatt
og þá gert til þess að tryggja 75% álag á tekjur yfir visst mark, til þess svo að skila til sveitarfélaga nokkrum hluta stríðsgróðaskattsins. Xii
var spurningin: Atti að tryggja jafnt álag á
striðsgróðann, bvar sem er á landinu? I’á varð
ofan á, að höfð væri sú aðferð, að sameina skattstiga ríkis og bæjar- og sveitarfélaga á hæstu
lekjur, til þcss að þa»r væru ekki látnar leika
lausum hala. En svo er hv. 4. þm. Revkv., eftir
orðum hans að dæma, áhyggjufullur yfir því, að
þarna sé verið að takmarka rétt bæjar- og sveitarfélaganna. En nú er þess að gæta, að þarna
stendur í frv.: „Meðan ákveðið er í lögum, að
greiða skuli 00% — níutíu af hundraði — samtals í tekjuskatt og stríðsgróðaskatt af skattskyldum tekjum yfir 200 þús. krónur, er óheimilt að leggja tekjuútsvör á þann hluta af hreinum
tekjum gjaldenda, sem er umfram 200 þús. krónur.“ Yið hv. 4. þm. Bevkv. gætum, vænti ég, orðið sammála um það, að bæjar- og sveitarfélög
gætu varla riðið feitum hesti frá þvi að eiga að
taka útsvör af þessurn 10%, scm cftir eru, þegar
hin 90% eru tekin.
Ef hér er um ágrcining að ræða. þá hlýtur
hann að vera um það, hvort það sé réttmætt að
hafa varasjóðshlunnindin eins og þau eru ákveðin í frv. og hvort það sé réttlátt, að bæjarfélögunum sé varnað að leggja útsvör á þessi
varasjóðshlunnindi. I’etta er eina atriðið, sem er
lil athugunar og mismunandi skoðanir eru um,
hvort. þessi varasjóðshlunnindi séu hæfilega
metin. Hitt skulum við ekki fara í orðaleik um,
hvort það se skerðing á rétti bæjarfélaga og
sveitarfélaga, að þau megi ekki eltast við þessi
10%, sem eru ettir skilin af hátekjunum. I’að
getur verið stigmunur á skoðunum mapna í því
efni, hve langt eigi að leyfa félögum að ganga
í því að leggja fé til hliðar í varasjóði, þannig
að það sé skattfrjálst. I’arna hefur verið gert
ráð fvrir því, að útgerðarfélög megi leggja til
hliðar 33% af tekjunum - áður var það 50% —
sem skattfrjálst í varasjóði. Eg hvgg nú, að þau
hlunnindi eftir þessari löggjöf, sem félög fá,
séu verulegum mun minni heldur en samkv.
þeim 1. um þetta, sem nú eru í gildi, er sett voru
í fyrra. Og mér finnst hæstv. Alþ. vera vorkunnarlaust að gera það upp við sig, hvað það
telur. að stríðsgróðaskatturinn eigi að vera og
hve miklar undanþágur eigi að veita viðvíkjandi varasjóðunum : og síðan eigi rikið að skila
til sveitar- og bæjarfélaganna hæfilegum parti
af þeim álögum, sem það telur, að þurfi á að
leggja.
Eg held, að það sé fjarri sanni, að réttur
bæjar- og sveitarfélaga sé fyrir borð borinn með
þessu frv., því að þeim eru ætluð 45% af öllum
skattinum, sem fæst yfir 22% af skattinum. Og
svo bafa þau náttúrlega möguleika til þess að
leggja eignaútsvör á allar eignir, svo og allar

453

I.agafruntvörp samþykkt.

454

Stríðsgróðíiskattur.

tekjur undir 200 ]jús. kr. og möguleika til þess
að leggja rekstrarútsvör á fyrirtæki, ef hitt ekki
hrekkur. Bæirnir og sveitarfélögin hafa því
mikla álagningarmöguleika enn.
Svo kemur ágreiningurinn um skattfrelsið i
sambandi við varasjóðina. En þegar tekið er tillit til þarfa (elaga til þess að leggja í varasjóði
og nýbyggingarsjóði og þess, live miklu dýrara
verður að byggja skip eftir stríðið en verið hefur
fyrir stríð, þá held ég, að við munum liika við
að hafa þau hlunnindi öllu minni heldur en
gert er hér ráð fyrir.
Við höfum haft tvö stríðsgl'óðaár. Eyrra árið
var mönnum leyft að leggja til hliðar af ársarði félaga í varasjóð með skattfrjálsum helmingi þeirrar upphæðar. En uú er hér till. um,
viðkomandi síðara árinu, að sum félog hafi
skattfrjálsan hluta af varasjóðstillagiuu, sem
nemi V af tekjunum, en önnur, sem nemi % af
tekjunum. Ef þetta þykir ekki rétt, kenwr lil
álita, hvort ekki eigi að takmarka þessi hlunnindi meira, ef mönnuin þykir félögin nægilega
sterk til að taka því. sem húast má við eflir
styrjöldina.
Þegar hv. þm. Scyðf. taiaði hér áðan, var hann
hrvggur yfir þvi, að þó að skal larnir hækkuðu
þarna, þá væru lækkuð útsvörin. Ég get ekki
annað, þegar ég heyri menn tala svona um þetta,
en sagt það, að það er ekki hægt að taka söntu
peningana tvisvar, hæði sem útsvar og skatt.
()g það er ekki nema orðaleikur að tala um, að
stórt fyrirtæki sé útsvarsfrjálst. I’etta, sem með
striösgróðaskattinum á eftir frv. að taka fyrir
hæjar- og sveitarfélögin, heitir rcvndar skattur,
en ekki útsvar, — það er satt. En um það getur
ekki verið ágreiningur, að það er sama, hvort
þetta, sem tekið er sem stríðsgróðaskattur fyrir
bæjar- og sveitarfélögÍD, 'cr kallað skattur eða
útsvar.
Viðvíkjandi því, hvort skattar eru meiri eða
minni eftir þeim till., sem hér liggja fyrir eða
gildandi 1., þá hafa verið færð frani ýmis dæmi,
og aðallega hafa menn þá rætt um hærri tekjurnar. Eg sýndi fram á, að vegna þess að tekin
er upp ný aðferð í þessum inálum, þá margfaldast skatturinn á hærri tekjunum. Og því skulu
menn gera sér grein fyrip nú, sem mér virðist
menn leggja lítið upp úr í þeim uinr., sem fram
hafa farið, að samkv. þeirri aðferð, sem notuð
hefur verið hingað til, en ekki verður framvegis,
þá var aldrei hægt að skattleggja stórgróða, ef
hann stóð frá ári til árs, hærra en 50%. I>ó að
skatturinn hefði verið settur upp í 100% af tekjunum, þá var hann dreginn frá hitt árið, svo að
það var ekki hægt að leggja á nema sem svaraði
50% af tekjunum hæði með skatti og útsvari
samanlagt.

*Finnur Jónsson: Ég vildi segja nokkur orð
um það, sem hæstv. viðskmrh. sagði i samhandi
við þetta nýja fyrirmæli, sem ætlazt er til, að
sett verði um skatt- og útsvarsgreiðslu þeirra
fyrirtækja, sem hafa vfir 200 þús. kr. í skattskyldar tekjur.
Útsvarslöggjöf okkar fslendinga hefur verið
allmiklu róttækari heldur en útsvarslöggjöf annarra landa, þar sem ákveðið hefur verið, að leggja
mætti útsvör á eftir efnuni og ástæðum, ekki

eingöngu eftir efnum og ástæðum gjaldendanna,
heldur einnig eftir cfnum og ástæðum sveitarfélaganna. hessi róttæka útsvarslöggjöf hefur leitt
til þess, að í hallærisárferði hefur mönnunt verið gert að greiða ineira til bæjar- og sveitarfélaga, ef nauðsvn hefur krafið, lieldur en hreinu
árstekjurnar. I’að er beinlínis hægt að framkvæina eins konar eignarnám eftir núverandi
úlsvarslöggjöf, ef efni og ástæður sveitarfélaganna krefjast þess. I>að er vitanlega alls ekki
ætlazt til þess, að til sliks þurfi að gripa. En
það getur verið þannig ástatt í einstökum sveitarfélögum og jafnvel nokkuð víða, að þetta þurfi
að gerast. Xú skilst mér, að eftir þessari löggjöf
séu þeir, sein hafa yfir 200 þús. kr. árstekjur,
settir í sérstakaii flokk, þannig að það megi
ekki taka af þeim meira en 00% af hreinum árstekjum þeirra, jafnvel þó að þarfir sveitarfélaganna krefjist þess. Hins vegar er fræðilegur
möguleiki fyrir þvi og hefur verið framkvæmt að
leggja útsvar á tap. Með þessu lagafrv., sem hér
liggur fyrir, hafði ég litið svo á, að þarna væri
•verið að skapa misrétti. I>að væri verið að undanþiggja þá, sem hafa yfir 200 þús. kr. í tekjur,
frá þessari borgaralegu skyldu, en hún er látin
standa fyrir alla hina, sem hafa undir 200 þús.
kr. árstekjur. Nú upplýsti hæstv. viðskmrh. að
vísu, að þetta mundi ekki vera ætlunin með frv.,
heldur væri eftir sem áður hægt að leggja á
eignaútsvör og rekstrarútsvör. En eigi að siður,
ef teknar eru allar árstekjur þeirra manna, sem
hafa minna en 200 þús. kr. í tekjur, þá hafa þeir,
sem luifa yfir 200 þús. kr. í tekjur, — að mér
skilst eftir frv. — samt rétt til þess að halda
10 % eftir af tekjunum, þó að allar tekjur annars, sem hefur undir 200 þús. kr. í tekjur, væru
teknar af lmnum. En ef hægt væri að ná, eftir
því sem hæstv. viðskmrh. sagði, því sama gagn\art þeim, scm hafa yfir 200 þús. kr. í tekjur,
með útsvörum á eignir, gæti það valdið því, að
menn þyrftu að greiða meira í útsvar en allt
það, sem eftir væri af tekjunum, þegar skattur er
greiddur af þeim, og undir sérstökum kringumstæðurn þá eitthvað af eignunum, þegar eignarútsvar og rekstrarútsvar væri á lagt. Ef þetta er
meining frv„ þá finnst mér rétt að hafa það
Jiannig orðað, að þetta gæti ekki valdið neinum
vafa. I’að er að vísu gott að fá yfirlýsingar um
þetta frá einum hæstv. ráðh. hér við umr. En eigi
að siður finnst mér þetta frv. vcra þannig orðað,
að það gæti leikið á því nokkur vafi, hvort hægt
sé að ná því, sem hæstv. viðskmrh. vildi segja,
að hægt væri að ná. En ef það er meining hæstv.
ríkisstj. að hreyta ekki til um þetta, að setja
ekki i I. sérstök friðindi fvrir þá, sem hafa yfir
200 þús. kr. í tekjur, ]>á skilst mér, að hæstv.
ríkisstj. ætti að geta gengið inn á brtt. við seinni
umr. málsins, sem tæki af allan vafa í þessu efni.
Eg vildi mjög gjarnan heyra álit hæstv. viðskmrh. á þvi. Eg fvrir mitt levti get ckki skilið það,
að hæstv. Alþ. geti verið þekkt fvrir það að
ganga t’rá löggjöf, sem gæfi þeim, sem hafa vfir
200 ]>ús. kr. i tekjur, alveg sérstök forréltindi
umfram þá, sem hafa minni tekjur. (EystJ: l’að
er hægt að lækka tekjuskattsskalann I. Mundi
það verða gert í hvert skipti mcð brbl.'? Mer
skilst, að það, sem ætti að gera i þessu, væri að
hafa 1. þannig orðuð, að ekki gæti orkað tvimæl-
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is um þetta. Því að jafnvel þó að það muni
vera búið að handjárna eitthvað af hv. þin. í
þessu efni, svo að þeir fari með þetta inái á
móti sinni samvizku (eins og einn hv. þm. sagði
hér áðan), þá l'innst mér ekki líklegt, að þeir
séu svo handjárnaðir, að þeir séu bundnir heiuiínis við það fyrirfram að afgr. lagafrv., sem
kemur af stað stórum misrétti á milli borgaranna.
~Garðar Þorsteinsson: Hæstv. viðskmrli. sagði,
að þær umr., sein bér iiefðu farið fram, inundu
hafa verið nokkuð þokukenndai' og sumt af þeim
kannske lítt skiljanlegt. Þetta kann vel að vera.
En ég held, að liæstv. viðskmrh. hafi talað þokukcnnt, a. m. k. um eitt atriði, 90% skattinn á
lekjur yfir 200 þús. kr. Hann sagði, að það
þyrfti enginn að hugsa sér, að bæjar- og sveitarfélög færu að „fitla“ við þessi 10%, sem eftir
væru af tekjunum, þegar 90% af þeim hefðu verið tekin í skatta. Verður að skilja það þannig, að
hann telji, að samanlögð álagning á tekjur,
hærri en 200 þús. kr., hvort sem það he’itir skattur eða útsvar, eða það samanlagt, eigi undir engum kringumstæðum að vera mciri cn svo, að
skattþegnar hafi eftir þessi 10%. Nú segir
hæstv. viðskmrli. hins vegar, að ríkisstj. hafi
ekki treyst sér tii að binda heiidur bæjar- og
sveitarfélaganna meira cn svo að miða þetta við
tekjuútsvar. M. ö. o., hann segir, að bæjarfélögin og sveitarfélögin megi ekki leggja tekjuútsvar á þennan 10% hluta teknanna, en liætir því
við, að möguleiki sé fyrir þau að leggja á eignarútsvar og rekstrarútsvar. En eru bæjar- og sveitarféiögin þá ekki farin að fitla við þessi 10%,
sem þau mega ekki ieggja tckjuútsvar á? Nú v it
hæstv. ráðli., að félög, sem græða nokkur hundruð þús. kr. á ári, skila efnahagsreikningum, sem
sýna svo og svo niikla eign. Og þegar búið er að
leggja eignarútsvar á þá eign, þá skilst mér, að
það geti farið svo, að farið sé meira en að „fitla“
við þessi 10%, heldur séu þau tekin breint og
beint með þessum útsvörum.
En ef hæstv. viðskmrh. hefur álitið, að undir
engum kringumstæðum ætti að ganga iengra í
skatta- og útsvarsálögum en svo, að gjaldendur
ættu að hafa eftirskilin þcssi 10% af tekjunum
— vill þá hæstv. viðskmrh. ekki koma með ákvæði í frv., sem útiloka frekari álagningu?
Þegar þessum till. var lýst fyrir mér, þá skildist mér, að ekki væri hægt að leggja á, hverju
nafni sem ncfndist, meira en sem svaraði 90%
af tekjunum á tckjur yfir 200 þús. ltr., og skildist
mér þetta lika á hæstv. viðskmrh. áðan. En hann
dró úr þvi og hvarf frá því að lokum. En mér
virðist fjarstæða að ætlast til þcss, að félag, sem
hefur mikinn rekstur, er kannske skuldugt og
hefur mikla áhættu, sé látið sæta því, að tekið sé
af því ineira en 90% af hreinum tekjum þess.
Og það er rétt, sem hæstv. fjinrh. sagði áðan,
að menn verða að gera sér það ljóst, að samkv.
gamla fyrirkomulaginu, þegar frádráttarreglan
var höfð, var aldrei hægt að taka mcira en 50%
af tekjunum i skatt og útsvar samanlagt til jafnaðar á ári. Nú er eftir frv. skattur og útsvar ekki
frádráttarhæft. Afleiðingin er sú, að aðstaða
þeirra, sem við þessi 1. ciga að búa, verður margfalt verri heldur en áður var. Og ég hef skilið

það þannig, að skattar, hverju nafni sem nefndust, ættu ekki að hækka úr 90% af tekjum yfir
200 þús. kr. JÍg hef skilið það þannig, að skatturinn ætti ekki að vera hærri, en það kann að
vera misskilningur. Samkv. gömlu 1. átti striðsgróðaskatturinn að vera 75%, en nú á að taka
90% af því, scm er frádráttarhæft. Þetta kemur
að sjálfsögðu sérstakiega óeðlilega liart niður á
félögum, scn; hafa haft iítinn skatt árið áður.
Eg skal nefna dæmi um fyrirtæki, sem á árinu
1940 hafði eftir af tekjum sínum 136 þús. kr.,
þegar það hafði greitt tekju- og eignarskattinn.
1941 græðir þetta félag 210 þús. kr., þegar frá
var dreginn skattur, 170 þús. Það hafði sem sé
380 þús. kr. brúttótekjur árið, sem leið. Með
þeiin sköttum, sem nú eru á lagðir, á það að
borga samtals 344 þús. kr., m. ö. o., ef félagið
yrði gert upp á þessu ári, þá yrði það nærri
eignalaust. Ég er ekki að segja, að þessi yrði útkoman hjá öllum félögum, en sjálfsagt verður
þetta niðurstaðan hjá þeim, sem ekki hafa lagt
í varasjóð.
Út af því, sem hæstv. ráðh. sagði i sambandi
' ið 7. gr. frv., þá vil ég taka það fram, að mér
finnst alveg óþarfi að vera að setja þessa viðbót.
Mér hefur t. d. verið sagt það af skynugum
manni frá skattstofunni, að af skattayfirvöldunum hefði þetta orðalag verið skilið þannig, að
það ætti að miða við kaupverð bréfanna i landinu. Nú vil ég lika benda á það, að þessi bréf
ganga kaupum og sölum, og þó að hér sé ekki
kauphöll, sem verðleggur bréfin, gera menn sér
þó af efnahagsreikningi félaganna grein fyrir
raunverulegu verðmæti þeirra. Mönnum dettur
ekki í hug, að það eigi að borga skatt af misinunandi nafnverði cða því, sem kemur inn fyrir
bréfin. Eðlilegra hcfði verið að hækka hlutabréfin
i verði, siðan liefði hluthafi borgað skatt af þessari liækliun. Nú skilst mér, að með þessari gr.
sé verið að girða fyrir þetta, og ætti hún að lagfæra þetta gainla ranglæti. En hvers vegna er
þá verið að setja ákvæði í 2. gr., sem er ekki tvimælalaust? Eg fæ hcldur ekki séð, að það sé
ekki nægilcgt að liafa það ákvæði, sem áður stóð
i 1., að ef hluthafi á hlutabréfið i 3 ár, megi hann
nota verðhækkunina, án þess að borga til skatts.
Hvers vegna á hlutabréfshafinn að búa við
tvenns konar skatt? Eg skil ekki samræmið i
þessu, en mér finnst, að aðalatriðið ætti að vera
það, að þess sé gætt, að framfylgt sé þeim
skattaákvæðum, sem gilt hafa í þessu efni, en sé
enga ástæðu til þess fyrir löggjafann að setja
ný ákvæði um þetta efni.
' Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Hv. 7. landsk.
minntist hér á nokkur atriði, sem ég tel ástæðu
til þess að svara. lig sagði áðan, að menn gætu
deilt um það, hvort bæjarfélögin mundu una við
þetta 10% álag og það bann, sem er i 1. um það,
að tékjuútsvar geti orðið lagt á þessa uppliæð.
Hv. 7. landsk. leit þannig á, að með þessu væri
verið að slá í'östu, að það mætti ekki undir neinum kringuinstæðum leggja á Iilutafélög hærra
útsvar i heild en sem næmi 90% af árstekjunuiu. Eins og kom fram í minni ræðu, má leggja
á önnur útsvör, svo sem tekjuútsvar, eignaútsvar
og veltuútsvar. Um það er ekkert bann i þessari
löggjöf. En þau útsvör mundu verða tekin af
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þeim varasjóðum, sem löggjöfin hefur leyft að
félögin stofnuðu. Um 2. gr. skattafrv. vildi ég
segja það, að ég held, að það sé hér um það
mikla efnisbreyt. að ræða, að ég álit ekki rétt
að kveða skýrar á en gert er i 1. Ég átti mikinn
þátt í því árið 1935, þegar 1. voru sett, að þetta
orðalag var notað. Hins vegar þólti mönnum
rétt að setja inn þetta orðalag „nafnverð“, til
þess að enginn vafi iéki á því, hvað við er átt.
Hins vegar ætti hv. 7. landsk. að geta áttað sig
á því, að fyrir þá, sem vildu bjarga arðinum af
hlutabréfunum, er ekkert annað að gera en selja
hréfin, áður en félögin eru leyst upp, til þess að
komast hjá skatti. Ég sé svo ekki ástæðu til þess
að fjölyrða frekar urn einstakar gr. þessa frv.
*Einar Olgeirsson: Hæstv. fjmrh. minntist á
það í ræðu sinni áðan, að ég hefði í ræðu minni
í gær farið inn á ákvæði 4. gr. frv. um það, að
takmarkað útsvarsfrelsi ætti að gilda, á meðan
skatturinn væri svona hár. En ég vil benda á
það, að einmitt flestir tollarnir lenda á alþýðunni, og þcim er komið þannig ó, að það er
sagt, að þeir eigi aðeins að gilda til bráðabirgða.
Viðvíkjandi þvi, sem hæstv. viðskmrh. sagði, þá
vil ég segja það, að okkur greinirmikið á um það,
hvað legið liafi til grundvallar hjá þeim, sem
undirbjuggu frv. Ég vildi meina, að þarna væri
gerð tilraun til þess að tryggja lilut stríðsgróðamanna. En hæstv. viðskmrh. vildi hins vegar
meina, að aðalhvötin, sem hafði legið til grundvallar þessu frv. hjá stjórnarfl., hefði verið sú,
að þeir óttuðust, að bæjarfélögin í landinu
mundu ekki seilast nógu langt niður í vasa
gróðamannanna, þess vegna hefði stj. hlaupið
undir hagga og tekið þennan kost til þess að
koma í veg fyrir, að bæjarfélögin gætu lilíft
striðsgróðamönnum. Eftir þeirri hvöt, sem hæstv.
viðskmrh. telur, að hafi ráðið við samningu frv,.
þá finnst mér, að flm. ættu ckki að hafa neitt á
móti því, að þau bæjarfélög, sem vildu seilast
lengra niður í vasa gróðamannanna lieldur en
stj. hefur viljað gera með þessu frv., þeim væri
gefinn fullur réttur til þess. Ég álit, að það væri
rétt, að fjhn. athugaði þetta vandlega fyrir 2.
umr.
Svo langar mig til að beina þeirri fyrirspurn til
hæstv. viðskmrh., hvort hann teldi ekki rétt, ;<ð
hcimilt væri að leggja á veltuútsvör og eignarútsvör án nokkurra sérstakra takmarkana af
hálfu hæjarfélaganna. Mér virðist mikill mismunur á því, hvaða skilning hv. 7. landsk. og
hæstv. viðskmrh. leggja í þetta ákvæði. Mér
finnst alveg nauðsynlegt að ganga þannig frá
þcssum ákvæðum, að ekki verði farið í kringum
þau, eins og átt liefur sér stað að undanförnu.
Mér virðist af þeim unir., sem fram hafa farið
um málið, að það vera á því liin mesta þörf, að
n. rannsaki þetta mál allt mjög gaumgæfilega.
Ég vil svo endurtaka það, að mér þætti mjög
fróðlegt að heyra, hvað hæstv. viðskmrh. hefur
að segja gagnvart þeirri fyrirspurn, sem ég bar
fram.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 20 shlj. atkv. og til
fjhn. með 18 shlj. atkv.

A 38. fundi í Nd., 20. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 126, n. 199, 200, 204).
Frsm. (Skúli Guðmundsson): Fjhn. hefur athugað þetta frv. og leggur til, að það verði
saniþ. með einni breyt., sem getið er i nál. á
jiskj. 199. Einstakir nm. hafa áskilið sér rétt til
að gera till. um fleiri breyt. eða fylgja brtt., sem
frani kunna að koma við 3. umr.
I 1. gr. frv. er ákveðið, að lagður verði sérstakur striðsgróðaskattur á skattskyldar tekjur,
sem nema 45 þús. kr. eða hærri upphæo. Iíeniur
sá skattur til viðhótar þeim tekjuskatti, sem ákveðinn er á þskj. 125, í frv. um breyt. á I. um
tekjuskatt og eignarskatt.
Samkv. 2. gr. frv., sem hér liggur fyrir, greiðir ríkissjóður bæjar- og sveitarfélögum 45% af
þeirn stríðsgróðaskatti, sem þar er á lagður og
innheimtur, þó ekki yfir 40% af áætluðum útsvörum þar. N. flytur þá breyt. við þessa gr., aö
hér skuli miðað við niðurjöfnuð útsvör, en ekki
áætluð. Það er svo í gildandi lögum, og þykir n.
réttara að halda þcirri reglu.
Samkv. till. n. er hámark striðsgróðaskattsins,
sem bæjar- og sveitarfélögin geta fengið, 2 kr. á
móti hverjuni 3 kr., sem jafnað er niður í útsvörum, þ. e. a. s. 66—67%. í 3. gr. er ákveðið,
að ríkisssjóður skuli auk þess greiða 5% af
skattinum til sýslufélaga og þeirra bæjarfélaga,
er engan skatt fá samkv. 2. gr.
Þá eru i 4. gr. fyrinnæli um, að meðan ákveðið er í I., að greiða skuli samtals 90% af skattskyldum tekjum yfir 200 þús. kr. í tekjuskatt og
stríðsgróðaskatt, sé óheimilt að leggja tekjuútsvar á þann hluta af hreinum tekjum gjaldanda,
sem er umfram 200 þús. kr.
Hv. þin. Seyðf. flytur till. á þskj. 200 um að
fella niður 4. gr. í sambandi við till. hans er ástæða til að gera sér ljóst, hvernig skatturinn
skiptist milli ríkis og sveitarfélaga samkv. þeim
skattafrv., scm nú liggja fyrir, og gera samanburð á þeim við þau skattalög, sem nú gilda.
Samkv. gildandi 1. eru tekjuskattur og striðsgróðaskattur samtals 75% af skattskyldum tekjum yfir 200 þús. kr. Bæjar- og sveitarfélög, þar
sem striðsgróðaskattur cr á lagður, geta fengið
40 % af skattinum, sýslufélög og önnur hæjarfélög 6%, en ríkissjóður hefur þá eftir af stríðsgróðaskattinum 54%. í gildandi 1. er því skiptingin á sköttum af hátekjunum þannig, séu þeir
teknir sanian:
Híkissjóður ................................ 58.9%
Bæjar- og sveitarfélög .......... 14.0%
Sýslufélög' og bæjarfélög .... 2.1%
Samtals 75.0%
af skattskyldum fekjuin.
Eftir þeini frv., sem nú liggja fyrir þinginu,
koniast skattarnir samtals í 90% af skattskyldum tekjum. Þeir skiptast á þessa leið:
Bíkissjóður ................................ 56.0%
Bæjar- og sveitarfélög .......... 30.6%
Sýslufélög og bæjarfélög .... 3.4%
Samtals 90.0%
Þessi samanhurður sýnir, að samkv. 1. fær ríkissjóður 58.9% af liæstu skattskyldum tekjum,
en 56% samkv. þeim frv., sem nú liggja fyrir.
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Það virðist við fyrstu sýn ntinna, en er það ekki
i raun og veru, heidur meira, af því að skattafrádrátturinn er afnuminn. Bæjar- og sveitarfélög fá samkv. frv. 30.6% af þeim skattskyldum
tekjum, scm eru umfram 200 þús. kr. En eftir
1. frá í fyrra fengu þau 14% af hæstu tekjunum.
Uækkunin í þeirra hlut er því rúml. 16% af skattskyldum tekjum, og þegar þess er gætt, að skatturinn er reiknaður af hærri tekjum en áður, cr
ljóst, að hlutur þeirra er góður, þótt þeim sé
ekki leyft að taka tekjuútsvar af þeim tekjum,
sem hæst eru skattlagðar. Með ákvæðum frv. er
sameinaður skattur til ríkisins og tekjuútsvör
tiJ bæjar- og sveitarfélaga af tekjunum, eftir að
þær hafa náð vissri hæð. Það gat komið til máía
að fara aðra leið, hafa skattstigann lægri og láta
rikissjóð hafa aJlan skattinn, cn setja engin ákvæði um útsvarsálagninguna. Þótt stríðsgróðaskatturinn hefði verið helmingi lægri, hefði útkoman orðið sú sama fvrir ríkissjóð, ef skatturinn hefði allur runnið þangað. Þá hefðu bæjarog sveitarfélögin orðið að jafna niður hærri upphæðum í útsvörum, en livernig þau hefðu notað
inöguleikana til útsvarsálagningar á tekjuhæstu
fvrirtækin, er vitanlega óupplýst mál. Sennilegt,
að útsvörin á hátekjurnar hefðu orðið allmisjöfn„ eftir því hvar gróðafyrirtækin voru útsvarsskvld. Eg held, að sú leið hefði ekki verið
heppilegri en hin, sem nú er lagt til, að farin
verði. En um það geta að sjálfsögðu verið skiptar skoðanir. Hitt fellst meiri hl. n. ekki á, að
fella niður 4. gr., og leggur til, að brtt. á þskj.
200 verði felld.
Hv. 6. landsk. þm. hefur flutt brtt. á þskj. 204,
og samkv. henni eiga bæjar- og sveitarfélög að
fá 45% af þeim striðsgróðaskatti, sem þar er á
lagður og innheimtur, alveg án tillits til þess,
hve há útsvör eru þar á lögð. Fjhn. hefur ekki
haft till. til meðferðar, en ég fyrir mitt leyti er
á móti henni. Verði slík till. samþ., gæti svo farið, að einstök bæjar- og sveitarfélög fengju fjárþörf sinni alvcg fullnægt með striðsgróðaskattinum einum, án þess að jafna niður nokkrum útsvörum, og þá er komið út i öfgar.

*Haraldur Guðmundsson: Eins og hv. frsm.
gat um, varð samkomulag um það í n. að gera
nokkrar breyt. að því er snertir hámark þeirrar
upphæðar, sem ríkissjóður greiðir hlutaðeigandi
sveitarféölgum af þeim stríðsgróðaskatti, sem
þar er á lagður og innheimtur. I langflestum tilfellum ætti þessi gr. að nægja til að trvggja, að
sveitarfélög fái hæfilegan hluta af skattinum, en
]>að getur staðið svo á, að þetta þrengi nokkuð
umráðasvið sveitarfélaganna í þessu efni, og
skilst mér, að till. á þskj. 204 byggist á þvi, að
flm. hafi verið kunnugt um, að svo var ástatt,
a. m. k. á einum stað. Eg gat þess í n., að ég
hefði óbundnar hendur um þá till.
l’m meginagnúann á frv., ákvæði 4. gr., scm
bannar alveg, að tekjuútsvör séu lögð á þann
hluta af hreinum tekjum gjaldenda, sem er umfram 200 þús. kr., vil ég vísa til grg. minnar í
nál. 199. Það er að vísu rétt, sem hv. frsm.
segir, að stríðsgróðaskatturinn og sá hluti hans,
sem til bæjanna rcnnur, hækkar, ef frv. verður
samþ. En ég tel, að það réttlæti ckki svo mikla
breyt. scm þá, að svipta bæjar- og sveitarfélög

rétti til að Ieggja útsvör á alla borgara sina eftir sömu reglum. En með því að banna álagningu á hæstu tekjurnar er bert, að svo er gert.
Ég fæ ckki séð, að ástæða sé til að óttast, að
svo nærri yrði gengið þeim aðilum, að fjárhag
þeirra stafaði hætta af. Við skulum taka t. d.
félag, scm hefur 6 millj. kr. gróða og fengi að
halda 2 tnillj. 400 þús. kr. alveg ósnertum. Þó að
á væri bætt einhverjum Iiluta útsvars á skattfría
féð, sem rennur i varasjóð, sé ég ekki, að því
sé hætt. Ef þetla ákvæði verður samþ., veldur
það sveitarfélögunum miklum örðugleikum. Hér
í Bcykjavík eru áæltuð útsvör 10—11 millj. kr.,
en stríðsgróðaskatturinn ekki nema 100—200 þús.
kr. En samkv. þessum 1. komast allir gjaldendur, sem hafa yfir 200 þús. kr. i tekjur, með miklinn hluta teknanna undir ákvæði þessara l.« svo
að ekki er hægt að leggja neitt á þær tekjur,
sem fara fram úr 200 þús. kr. Það er því bersýnilegt. að hækka verður útsvör á öllum altnenningi, ef þetta ákvæði verður sam]). hér. Ég
held því, að þetta ákvæði sé hvort tvegg'ja i
senn hættulegt fyrir bæjarfélagið og ekki sanngjarnt gagmíirt öðrum gjaldendum. Því hefur
verið haldið fram hér, bæði við 1. og 2. umr., að
þetta væri ekki tiema á pappírnum, þó að samþ.
yrði, því að ])ótt bivjar- og sveitarfélögum sé
bannað að leggja útsvar á tekjur, sem fara fram
úr 200 þús. kr., geti þau eftir sem áður lagt á
'eltuútsvar eftir vild. En hvað vinnst þá við að
samþ. þessa gr.? Ég fæ ekki séð það. En ég geri
ráð fvrir, að um þetta atriði hafi verið satnið
milli sjálfstæðis- og framsóknarmanna og ekki
eigi að Icggja útsvar á tekjur, er fara fram úr 200
])ús. kr. Minti skilningur á greininni er því réttur. Það mælir því allt með því, að brtt. min
verði samj).
Jónsson: Ég gat þess við 1. umr. um
tekjuskattsfrv., að mér þætti gengið nokkuð
nærri bæjar- og sveitarfélögunum með þessum
frv. Hv. fjhn. hefur að nokkru leyti tekið undir
þetta og hækka'ð þann hluta, er bæirnir mega fá
af stríðsgróðaskattinum. Þeir fá nú 66%% i stað
40% áður. Eg hef þó leyft mér að koma með
brtt. á ])skj. 204, er gengur heldur lengra en till.
hv. fjhn.
Vil ég mi taka dæmi máli mínu til sönnunar,
og vel ég Hafnarfjörð, en þar cr ég málunum
kunnugastur. Aætluð útsvör í Hafnarfirði eru nú
1,5 millj. kr„ og sýnir það, að bæjarbúar hafa
ekki ætlað s?r að skjóta sér undan útsvari, því
að útsvarsupphæðin hefur sexfaldazt siðan 1940.
Stafar það af Iní. að undanfarið, fyrir stríðið,
gat útgerðin ekki greitt há útsvör, og hefur bærinn þess vegna safnað skuldutn. Þess vegna er
það nú yfirlýstur vilji bæjarstj. að leggja á svo
há utsvör, að bærinn greiði upp skuldir sínar.
Þessi upphæð, 1.5 millj. kr., cr að mestu leyti
lögð á útgerðarfélögin. Eg gæti hugsað mér, að
% hluta bæri útgerðin, en ahnenningur %.Stríðsgróðaskattur er áætlaður 300 þús. kr. Útsvar og
stríðsgróðaskattur nema þvi samtals 1.8 millj.
kr. Samkv. þessurn I. er ekki hægt að leggja
svona mikið á útgerðarfélögin. Við lauslega athugun sýnist mér það ekki vera meira en %
millj. Það vantar því
millj., og verður hún að
fást með stríðsgróðaskatti. Það þýðir, að við
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vcrðuin að gcra ráð fyrir, að stríðsgróðaskatturinn nemi 800 bús. kr. eða 80% af útsvörunum.
Þetta kemur bænum og niðurjöfnunarnefnd í
meiri vanda, því að útsvörin eru ákveðin nákvæmlega í fjárhagsáætluninni, en þcgar uin
þetta er að ræða, er það meira undir hælinn
lagt, hve iniklar tekjur bærinn fær. Tekjuöflunarkerfi bæjarins er í meiri óvissu. I>egar líður á
árið, sést þetta betur, og möguleikar eru á því að
færa á inilli útsvars og stríðsgróðaskatts, en
þetta er því aðeins bægt, að bærinn hafi þar um
óbundnar hcndur. I>að er því nauðsynlegt, að
ekki sé ákveðið fyrirfram, hve striðsgróðaskatturinn má vera mörg % af útsvarsupphæðinni.
Ég vil þess vegna mælast til, að þessi till.
verði samþ., enda gerir hún engan skaða fyrir
neinn, en gerir bæjunum mögulegra að standa
við fjárhagsáætlun sína.
I>a'ð eru fleiri atriði í þessuin 1., sem þyrfti að
athuga nánar, t. d. ef í sömu sveit eru 2 togarafélög, annað hefur 1 togara, en hitt 2—3, og
jafnar tekjur séu á hvert skip. Xú má ekki leggja
á nema fyrstu 200 þús. kr. hjá hvoru þeirra.
Virðist því félagið með 3 togara bera sama útsvar og félagið með 1 togara. En til þess að
jafnt sé greitt, verður mismunurinn á stríðsgróðaskattinuin að vera jafnmikill. En það er
alls ekki víst. I>að hefur heyrzt hér i deildinni,
að ef þetta atriði yrði gefið frjálst, gætu sum
bæjaríelög sloppið við að leggja á útsvar. I>etta
er ekki rétt. Allir bæir í landinu hafa nóg með
sínar tekjur að gera. Veir fá að visu iniklar
tckjur í bili, en þeim veitir ekki heldur af þvi
að fá fjárhag sinn bættan.
Eg fer nú. ekki að sinni frekar út í frv. hér,
en vil mælast til þcss, að brtt. min verði samþykkt.
*Jón Pálmason: Mér þvkir hlýða að segja
nokkur orð við þessa umr., enda þótt ágreiningur sé ekki mikill.
Mér virðist hér vera komið svo langt í skattakröfum, að furðu gegnir, að hv. þm. Sevðf. skuli
leyfa sér að fara fram á meira. bessi hv. þm. er
kominn lengra í skattkröfum sínum en að taka
100% af skattskyldum tekjum, hefði verið miðað við frádráttarregluna. l>egar það er athugað,
að ef skattar og útsvör frá f. á. voru dregnir
frá, cr ekki eftir meira en til þess að íullnægja
kröfunuin, sem þetta frv. gerir ráð fyrir.
Breytingin á frádráttarreglunni orkar injög
tvimælis, en að svo komnu ináli þýðir ekki að
fást um það. En þegar svona langt er komíð,
gegnir furðu. að hv. þm. Seyðf. skuli fara fram
á, að 4. gr. sé niður felld. I>að, sein þessi hv.
þm. sagði, að bæirnir væru sviptir rétti til þess
að leggja útsvar á tekjur, er fara fram úr 200
þús. kr., er ekki rétt nema að nokkru leyti. I>að
er til heimild til þess að leggja á eigna- og
veltuútsvar. f>að er líka rangt lijá honum, að
ósamræmi sé í skattaálagningunni á almenning.
Sveitar- og bæjarfélögin fá 45% af striðsgróðaskattinum. Eg geri ekki ráð fyrir því, að útsvarsupphæðin \erði það há, að meira en 45%
verði tekið af neinum borgara af tekjunum. —
I>að er því fjarstæða að afnema takmörkunina
í 4. gr.

Varðandi brtt. hv. 7. landsk., þá fæ ég ekki

betur séð en nægilega vel sé séð fyrir rétti
sveitar- og bæjarfélaga með þeim brtt., sem hv.
fjhn. hefur lagt fram. — M. ö. o., hér ber allt
að sama brunni. Eg tel fjarstæðu að afnema takmarkanir 4. gr. þessa frv. Eg bef enn ekki tekið
ákvörðun um brtt. fyrir 3. umr., en ég vænti
þcss, að báttv. þm. verði sammála breytingu
þeirri, er meiri hluti fjhn. leggur nú með á 2.
gr. þessa frv. og sammála um að feila brtt. þá,
er báttv. 6. landsk. ber fram við sömu gr.

Frsm. (Skúli Guðmundsson): Hv. þm. Seyðf.
telur illa farið ineð sveitarfélögin, ef frv. þetta
iiivr samþykki eins og það nú liggur fvrir, þar
eð ekki er heimilað að leggja tekjuútsvör á þann
hluta hreinna tekna, sem er umfram 200 þús.
krónur. Athygli er vakin á því 1 áliti fjhn., að
ósaniræmis gæti milli till. háttv. þm. Seyðf. og
lill. fulltrúa Aiþfl., er sat í mþn. fyrir skömmu.
Till. fulltrúa Alþfl. þá í skattamálum voru þær,
að af því fé, sem útgerðarfyrirtæki legðu í
nýbyggingarsjóði, skyldi aðeins taka 10% í
tekjuskatt til ríkisins og 15% í útsvar. M. ö. o.
útgerðarfyrirtækin áttu að sleppa með að greiða
% af þessum tekjum til opinberra þarfa.
Samkv. þeim till. fengi útgerðarfelag, sem
hefði 6 inillj. kr, gróða, að halda eftir ekki 2.4
inillj., heldur 4.5 millj. ()g ]>ótt talað væri um,
að verja ætti fé þessu til kaupa á framleiðslutækjuni eða skipum, þá var fyrirtækjunuin
hvergi bannað að selja þau og stinga gróðanum í
eiginn vasa. bannig voru tillögur Alþfl. Hann
flutti einnig frv. um striðsgróðaskatt, og þar
var hann ákveðinn miklu lægri en í þessu frv.,
þar sein gert er ráð fyrir, að samanlagður tekjuog stríðsgróðaskattur neini 90% af skattskylduni tekjuin yfir 200 þús. kr.
Háttv. þm. sér af þessu, að það er ekkert nýmæli, þótt flutlar séu till. uin að takmarka rétt
bæjar- og sveitavfélaga til útsvarsálagningav.
Eyrstu till. i þá átt koinu frá flokki háttv. ]>m.
Seyðf. og getigu iniklu lengra i þeiiu takmörkunuin en gert er í þessu frv.
Háttv. þm. Seyðf. gizkar á, að fvrirtæki. sem
greiddi 700 þús. kr. í útsvar árið 1941, muni nú
greiða aðeins :. n> af þeirri upphæð (eða 70 þús.
kr.). ef fr\. þetla nær sainþykki. En við þennan
útreikning gengur hann alveg fram hjá ákvæðum þessa frv. um stríðsgróðaskattinn. Fyrirtæki,
sem hel'tir í skattskyldar tekjur kr. 3 millj.,
greiðir samkv. þessu frv. kr. 8—900 þús. í striðsgróðaskatt til bæjarféJags síns. Ekki virðist því
hlutur þess injög fyrir borð borinn.
Hv. þin. Seyðf. talaðí uni, að 4. gr., eins og hún
er orðuð, vieri enn fremur vafasamt gagn fyrir
gjaldendur. |mi’ sem ekki væri bannað að leggja
útsvar á veltu og eignir. Vm þetta er það að
segja, að venjan mun vera sú, þar sem helztu
gróðafyrirtæki eiga heiina, að jafna útsvörum
niður fyrst og fremst eftir tekjum beirra, og
býst ég ekki við, að breytt verði um reglu í ])\i
efni.
Hins vegar töldu þeir, er sömdu frv. þetta,
ekki rétt að takmarka rétt bæjar- og sveitarfélaga meir en svo, að þeiin væri mögulegt að
leggja á veltu- eða eignaútsvör, af þau tcldu þess
þörf.
Hv. G. landsk. talaði um sína brtt., en samkv.
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hcnni eiga 45% af álögðum stríðsgróðaskatti á
hvcrjum stað að renna í bæjar- eða sveitarsjóði
án tiliits til heildarútsvarsáiagningar á þeim
stað.
í þessu sambandi tók hann Hafnarfjörð sem
dæini. Við skulum nú einmitt athuga það dæmi,
eins og það yrði eftir þessu frv. í Hafnarfirði
munu gerðir út 9 togarar. Eg veit nú ekki nákvæmlega um gróða þeirra árið 1941, en samkv.
upplýsingum, er ég hef fengið, get ég búizt við,
a'ð hver togari hafi haft um kr. 600000 í skattskyldar tekjur, ef reiknað er eftir reglum frv.
og gert ráð fyrir, að tekjurnar séu 900 þús. kr.
áður en frá eru dregin útsvör og skattar. —
Útgerðarfélög nota sér ákvæði 1. til þess að
leggja % af þessari upphæð i varasjóði, og er
hún þá undanþegin skatti. Ef reiknað er ineð
fyrrnefndum tölum, sem ég hygg að munu láta
injög nærri, skilst méi’ að striðsgróðaskatturinn, sem Hafnarfjarðarbær fengi hjá þessum
fyrirtækjuin, mundi verða um 1% millj. kr., en
útsvarsálagning á þessi sömu fyrirtæki, skv. áætlun hv. 6. landsk., gæti numið um % millj. kr.
l’etta gerir samtals 1 750 000 kr. Það mundi sannast, ef brtt. hv. 6. landsk. yrði samþ., að Hafnarfjörður og fleiri sveitar- og bæjarfélög mundu
geta fullnægt fjárþörf sinni með striðsgróðaskattinum einum. Hag Hafnarfjarðar sem annarra bæja er fyllilega borgið, þótt frv. þetta
verði samþ. eins og það liggur fyrir, og á hinu
bóginn er sýnilegt, að með brtt. hv. 6. landsk.
er stefnt út í öfgar.
*Haraldur Guðmundsson: Það er sennilega
þýðingarlaust, að við háttv. þm. A.-Húnv. ræðumst meira við, þar eð háttv. þingmenn munu
nú, að öllum líkindum, hafa myndað sér sinar
skoðanir á þeim málum, er um er að ræða. En
það eru nokkur atriði í ræðu hv. frsin., er mig
langar til að drepa á.
I-’yrst vil ég minna á það, að það sem i rauninni er aðalatriði 4. gr., er það, að með henni er
vcrið að trvggja það, að fyrirtæki, sem hafa yfir
kr. 200 000 i tekjur, fái jafnan að lialda eftir
minnst 28% af tekjunum, eða 40%, ef það eru
samvinnufélög, án tillits til, hvort tekjurnar
fara langt eða skammt fram út nefndri upphæð.
Hér er horfið frá þeirri meginreglu, er fylgt
hefur verið ’ skattamálum undanfarið, að láta
skattana stíga hlutfallslega með hækkandi tekjum. Þetta réttlætir frsm. með því, að mestur
hlutinn af þessu fé verði bundinn i varasjóðum.
í’tsvör hafa liingað til verið hærri en tekjuskattur í sveitar- og bæjarfélögum, og þau haft
ótakmarkaðan rétt til að leggja á fé, þótt bundið
væri i vara- og nýbyggingarsjóðum, en með
frv. þessu er það bannað, og verður það fyrirtækjunum hvatning til að safna i sjóði. En þó
er gróði yfir kr. 200000 hreinn og óverðskuldaður stríðsgróði, beinlínis afleiðing af styrjöldinni og því óvcnjulega ástandi, er hún skapar,
sem menn hafa beinlínis siðferðilega minni rétt
til en til þeirra tekna, er þcir vinna sér fyrir.
Hins vegar vil ég ekki ganga langt í að skattleggja fé í varasjóðum, en þessi sérstöku friðindi tel ég ranglát. Háttv. frsm. rciknaði með 7
togurum í Hafnarfirði, er hver um sig hefði kr.
900 000 í tekjur, og mun það ekki fjarri sanni.
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Samkv. frv. þessu fengju þeir tryggingu fyrir
að halda eftir 2.4 millj. kr. án allra skatta. En
ef nú kæini Jélegt tekjuár hjá almenningi, en
þessi fríðindi héldust, og bæjarfélögin þyrftu á
fé að hnldu, þá þyrfti að ganga hart að einstaklingum á sama tíma, sem fyrirtæki þessi
græddu offjár, sein þau iegðu fyrir skattfrjálst.
Þegar auk þess er gætt að þvi, að útgerðarfyrirtækjum hefur verið heimilað siðan 1940 að safna
fé með sjóðsfrádráltum og fleiru, sem ncmur
nú um 20 millj. króna, þá sjá allir hversu aðstaða þeirra hefur batnað, og hvílíkur meginmunur var á að ákveða sjóðatillög þeirra þá fyrr
og er nú. Og þó bannar 4. gr., að réttur bæjar- og
sveitarfélaga til útsvarsálagningar verði jafnmikill og áður. Þvilik ákvæði eru ekki jafnhættuleg á gó’ðum tekjuöllunarárum, en á erfiðum
tíinum eru þau óskaplegt ranglæti.
Þá kem ég að þvi, er frsm. talaði um till. fulltrúa Alþfl. i skattaniálum. Það mál krefst nokkurra upplýsinga, og því neyðist ég til að svara.
Það er rétt, að i frv. um nýbyggingarsjóði var
gert ráð fyrir þvi, að það fé, sam lagt væri til
þessara sjóða, hefði þau fríðindi, að ekki mætti
leggja á það meira í tekjuskatt og útsvar en sem
svaraði 25%. En í grg. var það tekið fram, að
það yrði að setja eitthvert liámark fyrir þvi,
sem mætti le ggja á þann liátt í sjóðinn, og ætlazt var til þess, að það yrði samkomulagsatriði
milli flokkanna, hve hátt skyldi farið. Þá var
og á það bent í grg., að um tvær leiðir gæti
verið að ræða: að láta skatta þessa hækka, þegar
komið væri yfir visst mark, t. d. um 100%-200%,
cða ákveða, hvað tillagið mætti vera hæst.
Þá sagði hv. frsin., að í till. Alþfl. hefði ekki
verið farið nenia í 50% með striðsgróðaskattinn í staðinn fyrir 68% nú. En þessi 50% áttu
að bætast ofan á skatt, sem var 40%, svo að
samtals hefði skatturinn orðið 90%, eða sama
og gert cr ráð fyrir hér. Þá var gert ráð fyrir, að
þessir skattar mættu ekki fara fram úr 90% af
hreinu tekjunum. En hér er miðað við 90% skatt
af skattskyldum tekjum. En skattskyldu tekjurnar finnast, þegar búið er að draga frá hreinu
tekjunum % hluta þeirra, þegar um útgerðarfyrirtæki er að ræða, og er þessi hluti % tillag
til varasjóðs. M. o. ö., skatturinn ásamt útsvari
liefði mátt vcrða, ef till. okkar hefði verið samþ ,
90% af hreinum tekjuni. En sanikv. þessu frv,
scm hér er um að ræða, geta skattar og útsvar
hæst orðið 60% af tekjunum. En 40% verða eftir
lijá fyrirtækinu sjálfu óskert.
Ég er reiðubúinn, hvenær sem er, að fallast á
að setja slíkar lakmarkanir á hlutafélög, að ekki
sé farið fram úr 90% af hreinum tekjum þeirra
með álagningu skatts og útsvars á þau til samans. Og ég álít hættulaust að setja þess konar
ákvæði nú. En ég tel rétt að minna á, að þegar
till. Alþfl. um nýbyggingarsjóði var lögð fram,
voru sjóðir þessara fyrirtækja nær engir. En nú
hafa þcssi fvrirtæki fetigið tugi millj. kr. í þessa
sjóði, og þvi er eðlilegt, að meira aðhald þurfi
nú að hafa um þessar sjóðmyndanir. En ég held,
að í þessu frv. sé, því miður, þessa ekki gætt,
sem skyldi, og gildir sama, að mínu áliti, um
frv. um tckjuskatt og eignarskatt, sem fyrir
þinginu liggur.
Mcð þessu hef ég þá svarað hv. þm. V.-Húnv.
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Hann taldi, að með þessu frv. væri svo langt
gengið, að það væri óðs manns æði að láta sér
detta i hug, að hægt væri að bæta nokkrum útsvörum ofan á stríðsgróðaskattinn. Það mun
stafa af þvi, að þessi liv. þm. lítur svo á, að það
sé ekki hægt að leggja neitt á það fé, sem lagt
er í varasjóðina. En þegar þess er gætt, að það
eru a. m. k. 40% af tekjunum, sem þannig sleppa
við allar skatt- og útsvarsgreiðslur einmitt lijá
striðsgróðamönnum, get ég ekki séð, að ástæða
sé til að lögfesta slikt ákvæði. Og ég álit ekki
rétt að breyta gildandi 1. í því efni. Sveitarfélögin eiga að mínu áliti að halda áfram að
hafa rétt til að leggja útsvör á þann hluta teknanna, sem í varasjóð er lagður.
Orðaskipti þeirra hv. þm. V.-Húnv. (SkG) og
hv. þm. A.-Húnv. (JPálm) um veltuútsvarið gæti
ég í raun og veru leitt hjá mér. En það er hroslega, sem hv. frsm., þm. V.-Húnv., segir um tilganginn með 4. gr. frv., að hann sé sá að gefa
skattgreiðendum vernd fyrir því, að lögð séu
lekjuútsvör á þær tekjur, sem eru fram vfir 200
þús. kr. En i hinu orðinu segir sá sami hv. þm.,
að þrátt fyrir þetta, ef þörf gerist, megi sveitarfélag leggja á veltuútsvar. Eftir því má ekki
leggja tekjuútsvar á tekjur vfir 200 þús. kr.,
heldur veltuútsvar. Ef þetta er mciningin, þá
má þessi hv. þm. falla frá 4. gr. frv., því að það
hefur ekki hin minnstu áhrif á afkomu félags,
hvort útsvarið, sem á það er lagt, lieitir tekjuútsvar eða það heitir veltuútsvar. Enda sagði liv.
þm. A.-Húnv., að það væri kannske tryggara að
taka það fram, að ekki mætti leggja á þennan
liluta teknanna veltuútsvar. Ég hygg, að tilgangurinn með samkomulagi flokkanna sé sá, að
banna að leggja nokkurt útsvar á þennan hluta
teknanna, þ. e. það, sem er yfir 200 þús. kr., því
að annars væri þetta ákvæði þýðingarlaust.
Ég hygg, að það hafi verið hv. þm. A.-Húnv.,
sem lét þau orð falla, að sér væri ekki Ijóst,
hvernig það gæti aukið misræmið i skattaálagningunni, þó að bannað væri að leggja útsvör
á tekjur yfir 200 þús. kr. Mér finnst það vera
augljóst. Það misræmi, sem nú cr á milli einstaklinga og félaga uin álagningu á vissar tekjuliæðir þeirra cftir skattal., evkst náttúrlega
stórkostlega við samþ. þessa frv. Því hærri sem
tekjur fyrirtækja cru, því meiri verða skattfríðindi þeirra viðkomandi varasjóðunum. lín
einstaklingarnir fá aldrci meira verndað á þennan hátt en 10% af tekjunum.
Hv. tí. landsk. þm. (EmJ) benti á dæmi, sem
sýnir þetta kannske glcggst. Við scgjum, að það
séu tvö félög, annað gerir út 1 skip, en hitt 7
skip. Bæði greiða þau sama hundraðshluta af
tekjunum i skatt, þótt annað hafi 7 sinnum
ineiri tekjur en hitt; og scnnilcga greiða þau
bæði jafn hátt útsvar, annað af 1 skipi, liitt af
7 skipum. Verði inunur á útsvari þcirra, kcmur
sá munur aðcins á fyrstu 200 þús. kr. af tekjunum, því að bæði greiða þau sama skatt af
því, sem fram yfir er það hámark. Og á skatt
af yfir 600 þús. kr. tekjum vcrkar þessi munur
ákaflega lítið, a. m. k. ekkert sambærilegt við
það, sem þyrfti til þess að gera útsvarshlutföllin eðlilegri milli þessara félaga. Bæði þessi
félög fengju sennilega jafnt útsvar, — um 70
þús. kr. Bæði horguðu sennilega sama hundraðsAlþt. 1942. B. (59. löggjafarþing).

liluta af tekjunum í skatt. En sennilega yrði
skatturinn hjá öðru uin það bil 10 sinnum liærri
heldur en útsvarið, þar sem yrði tiltölulega
mjög lítill munur á skatti og útsvari hjá hinu.
Það misræmi, sem fyrir er í þessu efni, eykst
því mjög mikið njeð samþ. þessa frv.
:íEmil Jónsson: Hv. þm. Scyðf. liefur svarað
að sumu Icyti því, sem hv. frsm. veik að mér
um þetta mál. En ég vil aðeins út af þeim útreikningi, sem hann hafði hér yfir um áætlaðan
stríðsgróðaskatt í Hafnarfirði, segja nokkur orð.
Hann áætlaði, að striðsgróðaskatturinn mundi
verða þar 312 þús. kr. á hvert skip, og við skulum láta það liggja á milli hluta, hvort það er
rétt eða ekki. Eg efast þó um, að það sé rétt.
En við skulum ganga út frá því, að vcrtíðin
verði svo og að þá kæmu 140 þús. kr. af liverju
skipi i lilut bæjarins. Og ef það er reiknað af
II skipum, sem hann reiknaði incð, þá vrði það
samt ekki llá millj., heldur 114 millj. kr. (SkG:
Eg sagði 114 millj. kr.). Vantar þá nokkuð til
þess, að búið sé að ná inn 1800 þús. kr. í hæjarsjóð af þessu. En togararnir eru ekki 9, hcldur
7, sem greiða þcnnan skalt, og þetta lækkar
upphæðina í 980 þús. kr., þannig að útsvörin
þurfa að verða um það bil 1 millj. kr., eins og
áætlað er, þó að þessi skattur verði okkur
greiddur að fullu, enda veitir alls ekki af því,
að það verði. Þetta sýnir bara það, að það er
alls ekki út í öfgar stefnt, þó að hrtt. mín verði
sainþ., því að samkv. þessum útreikningi fáum
við nákvæmlega það, sem við höfum gert ráð
fyrir á fjárhagsáætlun bæjarins.
Ilv. frsm. sagði, að bæjarútgerðin í Hafnarfirði liefði grætt svo mikið, að hún gæti borgað
að sínum hlula til þarfa hæjarsjóðs. Hún hefur
að vísu grætt vel eins og aðrir nú á tímum, sem
útgerð hafa rckið. Hún hcfur nú bjargað bæjarfélaginu eins og áður í atvinnumáluin. En liennar hlutverk á ekki að vera að létta undir mcö
öðrum skattgreiðendum í gróðaári, lieldur að
geta Iniið sig undir að sinna sínu aðalhlutverki,
að vera til atvinnubóta á erfiðari tímum. Mér
finnst það tæplcga vera í samræmi við skoðanir
hv. þm. V.-Húnv. (SkG), að gróði hæjarútgerðarinnar ætti að verða til þess að létta sköttum af
öðruin gjaldendum. Þetta dæmi, sem hv. frsm.
kom með liér, hcfur orðið til þess að sýna, liver
nauðsyn er á að i'á brtt. mína sainþ., því að útkoman úr reikningsdæmi hans, ef rétt er reiknað, vcrður nákvæmlega sú, að við Hafnfirðingar
fáum i tek.jur af stríðsgróðaskattinuin vfir árið
það, sem gert var ráð fyrir og þörf er fvrir. Ef
hv. þm. V.-Húnv. vill inargfalda 140 þús. kr.
með 7, þá fær bann út 980 þús. kr., sem er liluti
bæjarins af stríðsgróðaskattinum, sé gert ráð
fyrir þessari tilteknu upphæð af hverju skipi.
Et' svo b.ett verður við 1 millj. kr., þá nægir
það til þess að ná þeirri upphæð, sem í fjárhagsáætluninni er gert ráð fyrir.
*Einar Olgeirsson: Herra forseti! Eg var liér
við 1. umr. þessa máls og við 1. umr. um tekjuskattsfrv. að spyrjast fyrir um það, hve miklum
upphæðuin það mundi nema, þegar við tölum
um, hvernig verja skuli stríðsgróðanum. Það
hafa komið fram nokkrar upplýsingar um þetta
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við þessa unir., sem rétt er að vekja eftirtekt á,
frá tveimur hv. þm. um, að óhætt mundi vera
að áætla gróðann af hverjum togara árið 1940
a. m. k. 900 þús. kr. Ég geri ráð fyrir, að ekki
muni um minni gróða hafa verið að ræða af
logurunum árið 1941. ()g líklega er útlit fyrir,
að þetta ár verði sízt tekjurýrara fyrir togarana heldur en árið 1941.
Togararnir eru 30 hér á landi. Og ef gengið
væri út frá þessum gróða á hverjum þeirra nú,
að hann héldist þetta ár, þá er kominn þarna
um 80 millj. kr. gróði fyrir þessa 30 togara á
þessum tíma.
Xú er það upplýst, að það, sem greitt hefur
verið í varasjóði af gróða útgerðarinnar yfir
árið 1940, er um 20 millj. kr. Og það gefur okkur strax dálitla hugmynd um, hvað það muni
vera, sem togaraútgerðin fær að safna til samans i gróða á þessum tímum, fyrir utan alla
aðra. sem safna stríðsgróða á sama tíma. Eg
held, að sízt væri til of mikils ætlazt, þegar
gengið er út frá, að stórútgerðin hafi um 20
millj. kr. í varasjóðum nú, að hún kæmist á 3
stríðsgróðaárum upp í 50—60 millj. kr. með þann
gróða, sem hún héldi eftir samkv. þessum frv.,
sem fyrir liggja. Og af hverju hefur hún fengið
þessar 50—60 millj. kr., sem hún hefði eftir
þennan tíina? I>að liggur ekkert fyrir um það,
hve mikið hlutafé liggi í stórútgerðinni yfirleitt. Mér er nær að halda, að eigið fé þeirra
manna, sem þar ræðir um, sé alls ekki vfir 6—8
millj. kr. hví að vitanlegt er, að megnið af því
fé, sem er í stórútgerðinni islenzku, hefur verið
lánsfé bankanna eða sparifé þjóðarinnar. Ef
þetta er rétt hjá mér, mundi þetta þýða, að
það fé, sem stórútgerðarmenn hafa lagt þarna
í, hefur sjöfaldazt á 3 árum. hetta þýðir, m. ö. o.,
að það væri búið að láta stórútgerðinni í té sem
eign milli 50 og 60 millj. kr., þrátt fyrir þessa
skatta, sem talað er um, að séu svona háir.
hessu atriði vildi ég sérstaklegá vekja athvgli
á í sambandi við umr. um þetta mál, og itreka
það, sem ég sagði við 1. umr. málsins.
Ég býst við að koma fram með brtt. við tekjuog eignarskattsfrv. við 3. umr. þessa máls um
það, að taka beri nokkurt tillit til þess fjár, sem
stórútgerðarmenn hafa lagt í fyrirtæki, og leggja
til að minnka það fé, sem þeir megi leggja
skattfrjálst til hliðar, með tilliti til þess.
Hvað snertir þær brtt., sem hér liggja fyrir
við þetta frv., þá er ég samþ. brtt. hv. þin. Seyðf.
um að fella niður 4. gr. frv., og eins er ég samþykkur brtt. á þskj. 204 frá hv. 6. landsk. þm.
(Em.I) og vil fara nokkrum orðum um ínótbárur
liv. þm. V.-Húnv. gegn henni.
Því var haldið fram, að það væri ekki réttlátt, að ibúar Hafnarfjarðarbæjar slyppu með
sérstökum friðindum, hvað skattgreiðslur snerti,
á kostnað stórútgerðarinnar, ef hún borgaði öll
þau gjöld. sem biejarfélagið þyrfti að innheimta
til sinna þarfa. Jafnvel þó að svo væri, að stórútgerðin borgaði öll útsvörin, allt, sem bærinn
þvrfti að fá af gjölduin, þá held ég, að það væri
ekki of mikið, þó að hún gerði það. Hvernig var
farið að hér á þingi, þegar stórútgerðin gat ekkert borgað? Pá var hún gerð skattfrjáls. Og 25
aurar voru teknir af hverjum manni, sem fór
milli Hafnarfjarðar og Ileykjavíkur til þess að

hjálpa mönnum í Hafnarfirði um það, sem
þurfti að gera, til þess að stórútgerðin gæti
haldið áfram með rekstur sinn. Er það þá nokkuð óréttlátt, þó að það vinnandi fólk í Hafnarfirði fengi nú að vera skattfrjálst þennan stutta
tima, sein stríðsgróðinn varir, og stórútgerðin
látin borga það, sem bærinn þyrfti að innheimta
í útsvörum? I>að er nú ekki farið fram á svo
mikið. En þó svo hefði verið, hefði mér ekki
fundizt það óréttlátt.

Skúli Guðmundsson: I>að eru aðeins örfá orð.
Hv. þm. Seyðf. véfengdi, að það væri rétt, sem
ég sagði um þá till., scm áður kom fram frá
Alþfl. um þessi skattamál. En eins og ég áður
veik að, var i till. þeirra gert ráð fyrir að takmarka injög rétt bæjarfélaganna til útsvarsálagningar. Hv. þm. var að tala um félag, sem
hefði 6 millj. kr. gróða og gæti eftir þessu haft
2 millj. og 400 þús. kr. eftir, þegar það væri
búið að greiða skatta, að vísu þar af hátt á aðra
millj. kr. bundnar í varasjóði og nýbvggingarsjóði. En eins og ég benti á áður, hefði þetta
félag, ef það hefði notað sér möguleika þá, sem
fólust i till. Alþfl. um nýbyggingarsjóði, getað
haft eftir af þessum tekjum 4% millj. kr., þegar
búið væri að greiða skatt og útsvar. Og þó að
það hefði ekki lagt nema helming at' tekjunum í
nýbyggingarsjóð, þá heí'ði það þó alltaf haft
eftir 24Ó mill.i. kr. eða rúmlega það, þegar skattar voru greiddir, eftir þeini till. sem þá lágu
fvrir frá Alþfl.
hað var rétt hjá hv. þm. Seyðf. (HGj, að samkv. frv. flokks hans átti tekjuskattur og stríðsgróðaskattur að fara samtals upp í 90% af tekjum yfir 250 þús. kr. En hann gat þess ekki, að
í þeim till. var ekkert um það að hætta að draga
frá skatta og útsvör við ákvörðun skattskvldra
lekna. Og Alþfl. vildi þá ekki á það fallast, þó
að fulllrúi hans í fjhn. hafi lýst yfir, að hann
geti mi á þetta fallizí eins og komið cr, án þess
að hans flokkur hafi átt neitt frumkvæði i þessu
efni. En þó að ákveðið hefði verið að taka jafnvel 100 % at skattskyldum tekjuin í skatta og
útsvar, þá het'ði það í raun og veru ekki verið
nema 50% af hreinum tekjum, ef frádráttur
skatts og útsvars frá tekjunum við ákvörðun
skattskyldra tekna hefði ekki verið afnuminn,
sé gert ráð fyrir jöfnum tekjum í a. m. k. 2 ár,
hvert. ef'tir amað. Ég veit ekki, hvort hv. þm.
Seyðf. hefur gert sér það ljóst, hve mikill munur
er á því að ti ka 90% í skatt af tekjum, áður en
skattur og útsvar er dregið frá þeim, og hinu
að taka 90% af tekjunum, eftir að búið er að
draga þessi gjöld frá þeim. En ég vænti, að
aðrir sjái, að töluverður munur er á þessu
tvennu. En hvergi var að því vikið í till. Alþfl.,
sem ég ininntist á, að það ætti að afnema
skatts- og útsvarsfrádráttinn. Og til þess var
ætlazt í till. Alþfk, að þetta frv. þeirra um
striðsgróðaskatt, ef samþ. hefði verið, hefði gilt
fyrir árin 1941 og 1942 miðað við álagningu á
tekjur áranna 1940 og 1941. En það eru tekjur
ársins 1941, sem hér er um að ræða að skattleggja.
Ut af þvi, sem hv. þm. Seyðf. veik að, að mörg
lelög vieru nú búin að fá álitlegar upphæðir í
varasjóði og nýbyggingarsjóði, þá vil ég viður-
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kenna, að það mun, sem betur fer, vera rétt. En
þegar meira er séð urn afkomu ársins 1942 en
enn er orðið, þá er vitanlega opin leið til þess
að breyta 1. á næsta þingi og setja, ef ástæða
virðist til, einhver ný ákvæði uin varasjóðshlunnindi slíkra íelaga.
Hv. fi. landsk. (EmJ) hefur ekki numið alveg
rétt allt, sem ég sagði um inöguleika Hafnarfjarðarbæjar um að ná til sín stríðsgróðaskatti
eftir þcirri brtt. hans, sem fvrir liggur. Ég reiknaði út, að ef hans brtt. væri samþ., gæti bærinn fengið um það bil 114 millj. kr. í sinn hlut
af stríðsgróðaskattinum. Og efs samkv. orðum
hv. fi. landsk. sjálfs, væri hægt fvrir bæinn að
leggja á þessi fyrirtæki hálfa millj. ky. i útsvör, þá mundi koma upphæð sú, sem bærinn
þyrfti að fá samkv. fjárhagsáætlun. Nú segir
hv. fi. Iandsk. þm. (EmJ), að togarar í Hafnarfirði séu 7, en ekki 9. betta er ekki rétt hjá
honum. Togararnir munu vera 9 í Hafnarfirði.
En hann á sennilega við það, að tveir af þessum togurum eru í eign bæjarins. Og það mun
rétt vera, að tekjuskattur og stríðsgróðaskattur
nái ekki til bæjarútgerðarinnar. En ef bærinn
græðir á þessum skipum sinum, samkv. því,
sem áætlað hefur verið, alls 1800090 kr. á einu
ári, þá virðist mér ekki goðgá að gera ráð fyrir
þvi, að bærinn tæki af þessu G. eða 14 part i
bæjarsjóð. Hefði hann þó álitlega upphæð til
þess að leggja í nýbvggingarsjóð fyrir þessi
framlciðslutæki. Og ekki þyrfti bærinn að taka
meira en
til lí af gróða þessara skipa, samkv.
þessari áætlun, til þess að vega þetta upp, og
getur þá útreikningur minn staðizt.

*Haraldur Guðmundsson: bað er alveg rétt,
sem hv. þm. sagði, að í frv. okkar var gert
ráð fyrir frádráttarreglunni. En eins og ég hef
marglýst yfir, þá stóð svo á, að útgerðarfélögin
voru skattfrjáls, og ef farið hefði verið að afnema frádráttinn og lækka skattstigann að sama
skapi, þá hefði skattur á þessum félögum lækkað mikið, af því að þar var enginn skattur til
frádráttar.
Hv. þm. segir, að vel geti svo farið, að afnema
verði varasjóðshlunnindin á næsta þingi, af þvi
að þá verði félögin orðin svo rík. Vin það skal
ég engu spá, en ef það er skoðun hv. frsm.. þá
hefði verið eðlilegra að láta standa óbreytt í 1.
ákvæðið um að heimila bívjarfélögunuin að
lvggja á tekjur, þó að þær væru yfir 200 þús.
kr., því að þá hefði mátt, ef ástæða hefði þótt
til, styrkja útsvörin einnig með því, sem nú er
lagt í varasjóð, og það mun sannast i erfiðari
áruin við niðurjöfnun útsvara, að það verður
óstætt á, að láta þessi félög hafa þessi sérstöku
og víðtæku fríðindi, sem þeim er ætlað nieð
þessum 1. I>að hefur aldrei þótt fært að undanþiggja alveg útsvari allar tekjur. sem eru undanþegnar tekjuskatti, og því fráleitara er að
undanskilja alveg útsvari þann hluta teknanna,
sem er ekki fenginn með sparnaði eða öðruin
skattborgaralegum dyggðum, heldur eingöngu
fyrir tilviljun.
ATKVGB.
1. gr. samþ. með 17:1 atkv.
Brtt. 204 felld með 11 :6 atkv.

Brtt. 199 samþ. með 18 shlj. atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. mcð 18 shlj. atkv.
3. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Brtt. 200 felld með 14:5 atkv.
4. gr. samþ. með 14:5 atkv.
5. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað 01 3. umr. með 19:1 atkv.

Á 40. fundi í Nd., 22. april, var frv. tekið til
3. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
A 41. fundi í Nd., 24. april, var frv. aftur tekið
01 3. unir. (A. 219, 224).
Enginn tók til niáls.
l’mr. (atkvgr.) frestað.
Á 42. fundi í Nd., 27. apríl, var frv. tekið tiJ
frh. 3. umr.
Forseti tók inálið af dagskrá.
Á 43. fundi i Nd., 28. apríl, var fram haldið
3. umr. um frv.
ATKVGB.
Brlt. 224,1 felld með 15:9 atkv.
— 224,2 felld með 15:11 atkv.
Frv. samþ. með 21 :2 atkv. og afgr. til Ed.

Á 42. fundi í Ed.. 29. apríl, skýrði forseti frá,
að sér hefði horizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.
Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
()f skammt var liðið frá 3. umr. í Nd. — Afbrigði leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGB.
Frv. vísað til 2. umr. ineð 9 shlj. atkv. og 01
fjhn. með 9 shlj. atkv.

Á 51. fundi i Ed., 7. maí, var frv. tekið til
2. umr. (A. 219, n. 321, 337).
()f skamint var liðíð frá útbýtingu nál. og
hrtt. 337. — Afbrigði Ieyfð og samþ. með 10
shlj. atkv.

Frsm. (Bernharð Stefánsson): !>að er nú sama
að segja uin þetta mál og hitt málið, sem afgreitt var hér áðan, uin tekjuskatt og eignarskatt, að þetta frv. um st ríðsgróðaskatt er
þrautrætt áður, hæði í hv. Nd. og í blöðum, og
afstaða flokkanna lil þess er kunn orðin, svo
að ég tel ekki, að það þurfi langa framsögu um
það, enda kemur það sér sjálfsagt betur, ef
helmingur hv. þdm. ætlar nú þegar á annan
fund. En eins og sjá má á nál. fjhn. á þskj. 321,
þá mælii’ f.jhn. með því, að frv. verði samþ. En
tveir af h\. mn., þeir hv. 1. þm. Beykv. (MJ) og
hv. 10. landsk. þm. (Erll>), áskilja sér rétt til
þess að bera fram brtt. eða vera með brtt., sem
fram kunna að koma. Saina rétt hef ég reyndar
áskilið mér við 3. umr., ef svo skyldi fara, að
þessu frv. yrði breytt að einhverju leyti við þá
umr., sem nú er hafin. En aðaltill. min er sú
sem nefndarmanns, að frv. verði samþ. óbreytt.
Og ástæðurnar eru nú svipaðar um þetta mál
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eins og ég gat um i sainbandi við það mál, scm
liér var næst á undan á dagskrá (69. mál), að
ég tel litla von um það, að hægt verði að afgr.
frv. sem 1. á hæfilegum tíma, ef farið verður
að breyta því nú og senda það til hv. Nd., sökum þess, hve nú er áliðið þingtimans, að því er
maður verður að ætla. Og hins vegar cr lika
það, að ég tel frv. vera í svo sæmilegu formi,
að lítil von sé um brevtingar til bóta á því, þó
að vera kunni náttúrlega, að eitthvað gæti farið
belur heldur en í frv. er gert ráð fyrir.
Eg Jield, að það þurfi engin rök að færa fram
fyrir því hér, að þetta frv. er borið fram og að
eðlilegt sé að samþ. það. Þvi að ég lief ekki
orðið annars var heldur en að öllum, hvaða
flokki, sem þeir fylgja, finnist það eðlilegt að
skattleggja alveg sérstaklega liinn mikla gróða.
sem einstakir menn og félög njóta nú, og miklu
hærra en annars þykir hæfa að ákvcða skattstiga í ahnennum skattal., og að það beri að
verja þessum óvenjulega gróða, sem skapast af
sérstöku ástandi, sem einstaklingarnir í þjóðfélaginu hafa ckki fram kallað, sem betur fer,
og þar af leiðundi má segja, að sá gróði sé ekki
nema að litlu leyti þeim að þakka — að vcrja
þeim gróða að miklu leyti til sameiginlegra
þarfa þjóðarinnar. Þetta sjónarmið var líka viðurkennt þegar á þinginu í fvrra, því að það
þing samþ. 1. um stríðsgróðaskatt. En nú er liér
borið fram frv., sem lireytír þeim I., sem samþ.
voru í fyrra, í allverulegum atriðum, og sé ég
ekki ástæðu til að fara að rekja efni þess lið
l'yrir lið. Ég skal aðeins stikla á höfuðatriðununr.
I>að er þá í fyrsta lagi lagt til í þessu frv., að
auk þess skattgjalds, scm ákveðið er i hinum
almennu skattal., skuli lagður á sérstakur striðsgróðaskattur, og byrjar liann á 45 þús. kr. skattskyldum tekjuni og er þá 3%. En þegar komið
er yfir 200 þús. kr. skattskyldar tekjur, þá er
liann 6%, m. ö. o., að samanlagður tckjuskattur
og stríðsgróðaskattur af 200 þús. kr. eða þar
yfir er 90%. Þá er í 2. gr. frv. ákveðið, að hlutaðcigandi sveitarfélag, þar sem skattþegn er útsvarsskyldur, fái 45% af þessum stríðsgróðaskatti, sem þar er á lagður og innheimtur, þó
aldrei hærri fjárhæð en sem ncmur 2 krónuin
á móti hverjum 3 krónum, sem jafnað er niður
i útsvörum í sveitarfélaginu á því ári. Og í 3.
gr. frv. er ákveðið, að 5% af stríðagróðaskattinum renni til þeirra sýslu- eða bæjarfélaga,
er engan skatt fá samkv. 2. gr. frv. Það er því
i raun og veru þannig, að hehningur af striðsgróðaskattinuni gengur beint til sveitar- og
bæjarfélaga og sýslufélaga.
Þá er það ákvæði, sem heita má nýmæli, að
meðau það er i 1., að greiða skuli 90% samtals í
tekjuskatt og stríðsgróðaskatt af tekjum yfir
200 þús. kr., sé óheimilt að leggja tekjuútsvar
á þann hluta af hreinum tekjum gjaldenda, sem
er umfram 200 þús. kr., þ. e. liera fullan striðsgróðaskatt. Og er þetta vitanlega gert i því
skyni, að þcir, sem teknanna afla, hafi þó alltaf
einhverja hvöt til þess að afla þessara tekna.
Því að ef engar slíkar hörnlur væru, þá cr ekki
hægt um það að segja fyrir víst, hvað af þeim
tekjum kynni að vera tekið með útsvarsálagningu, þó að ég geri nú ekki ráð fyrir, eins og
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nú er ástatt, að þetta atriði hafi nokkurs staðar
praktiska þýðingu. Ég geri ekki ráð fyrir, eins
og nú er ástatt i landinu, að nokkur sveitareða bæjarfélög i landinu mundu leggja svo há
útsvör á, að nú í augnablikinu sé þörf á þessu
ákvæði. En þetla er nú gert í öryggisskyni.
Eg ætla svo ekki að orðlengja þetta frckar,
enda er það orðið svo, eins og allir sjá liér á
hæstv. Alþ., ég er ekki að segja, að það sé frekar
í þessari hv. d. lieldur en í liv. Nd. og Sþ., að
það er með öllu þýðingarlaust að tala í deiklunum og þinginu, sökum þess, að ]>ví er virðist,
að hv. þm. eru orðnir svo þreyttir á þingsetunni hér, að þeir sinna ekki slíku.
:iErIendur Þorsteinsson: Herra forseti! Ég vil
nú taka undir það, sem hv. 1. þm. Eyf. sagði
siðast, að það cr í raun og veru alveg þýðingarlaust að vera að gera nokkra grein fyrir skoðunum sinum í ýmsum ináluni hér í hv. d., þó
að hins vegar sé ekki verra ástand í því cfni
á fundum í þessari hv. þd. heldur en á öðruni
funduin í hæstv. Alþ., og sízt verra í samhandi
við þetta mál heldur en oft hefur verið áður.
T. d. vil ég leyfa mér að skjalfesta það hér, að
þegar rætt var um eitthvert mesta ágrchiingsmál, sem liæstv. ríkisstj. hefur afgreitt, þá var
við 1. uinr. þess hér i hv. þd. enginn viðstaddur
úr hæstv. rikisstj. og ekki nema einn eða tveir
hv. þm., og Iýsir þetta í raun og veru virðingarleysi stjórnarliðsins fyrir hinu háa Alþ. Mundi
það sennilega tæplega vera annars staðar í lýðveldislöndum álitið frambærilegt, að ríkisstj. ug
stuðningsmenn hennar vildu ekki ræða við
stjórnarandstöðuna um citthvert lielzta deilumál
þingsins.
Hv. 1. þni. Eyf. (BSt), sem er frsm. fjlin. í
þessu ínáli. hefur gert skýra og mjög greinilega
grein fyrir því áliti n., að hún er sainniála um
það, að þetta frv. verði samþ., þó að ég hins
vegar hafi þá sérstöðu, að ég vil fá á því nokkrar
breyt. flg mun ekki fara inn á það hér að ræða
um þessi I. almennt, þvi að umr. um þetta frv.
komu fram í sambandi við frv. um tekjuskatt
og eignarskatt, sem þessi I., sem frv. þetta er
till. um, eru að sjálfsögðu alveg bundin við. En
ég hef leyft mér að leggja hér fram brtt. á þskj.
337, sem er þess efnis, að 4. gr. frv. verði feíld
burt. Ég skal að vísu viðurkenna, að útsvarsþörfum bæjanna hefur að nokkru leyti verið
mætt með þeirri breyt., sem gcrð var á þessu
frv. í liv. Nd., þar sem áætlaður var sá hluti,
sem bæjarfélögin fá af þessum stríðsgróðaskatti.
En inér virðist, að það sé algerlega óeðlilegt, að
þeir þegnar þjóðfélagsins, sem hæstar tekjurnar
hafa, þeir skuli liafa sérstakt öryggi fram yfir
aðra um ákveðinn liluta sinna tekna, sem ekki
mcgi skerða. Ef löggjafinn á annað borð vill
fara inn á þá leið, sem vel má vera, að sé rétt.
að halda hlífiskildi yfir nokkrum hluta teknanna, þá álít ég, að það eigi að taka skrefið
neðar í tekjustiganum og sjá um, að þeir, sem
hafa miðlungstekjur, og jafnvel upp að 200 þús.
kr., séu ekki varnarlausir gagnvart því að missa
allar sínar tekjur, eða kannske ríflega það, í
skatt- og útsvarsgreiðslur.
Hæstv. viðskmrh. minntist á það við 1. umr.,
að þetta 90% ákvæði væri elski öruggur hemill
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viðkomandi skattálagningunni, því að lieimilt
væri að leggja á veltuútsvar, sem ekki inætti
draga frá tekjunum við ákvörðun skattskyldra
tekna næsta ár. Letta er rétt, þvi að það er hægt
að leggja á veituútsvör, ef menn vilja, á þessi
10%, án þess að það komi til frádráttar. En það
er þó visst öryggi í þessari 4. gr. fyrir því. Því
að það er ekki hægt að búast við, að nokkurn
tima komi til, að veltuútsvar vcrði svo hátt, að
þessi 10'% hrökkvi ekki fyrir því, og riflega það.
Eg hygg, að þessi veltuútsvör hafi jafnan verið
%%—1% og e. t. v. komizt i 2% hæst, án þess
að ég vilji fullyrða um það, vegna þess að ég
er ekki svo kunnugur störfum niðurjöfnunarnefnda víðs vegar á landinu, að ég viti það
greinilega. En ég hygg, að þau liafi aldrei farið
fram úr 2% af umsetningunni. En eins og ég
hef bent á, verða bæjarfélögin að taka ákveðnar
upphæðir á hvcrju ári í útsvör. Ég hygg, að
nokkuð mörg bæjarfélög hafi fyrir yfirstandandi ár ætlað sér að hafa upphæðir þessar a!lríflegar til þess að fá ýmist fé í sjóði til framkvæmda eða til þess að greiða upp skuldir, sem
er vitanlega alveg það sama fyrir þau. Og þegar
bæjarstj. hafa ákveðið þetta, hefur þeim ekki
verið kunnugt um það, að fram mundi koma sú
breyt. á tekjuskattsl., sem ætlazt er til, að samþ.
vcrði á þessu þingi. Þar af leiðandi hefðu bæjarfélögin getað gengið miklu lengra i útsvarsálagningunni heldur en þau geta eftir að frv.
um tekjuskatt og eignarskatt, sem fyrir þinginu iiggur, er samþ. Aftur á móti verða bæjarfélögin að geta náð þeim upphæðum, sem þau
liafa ásett sér að ná inn, mcð öðrum ráðum
lieldur en með álagningu útsvara á tekjur, þ. c.
eftir efnum og ástæðum, þó með þeim takmörkunum, sem koma fram bér í þessari 4. gr.. að
ekki má leggja tekjuútsvar á þá, sem liafa tekjur
yfir 200 þús. kr. Ef þess vegna bæjarfélög eiu
neydd til þess að framkvæma útsvarsálagningu sína eins og þau hafa ætlað sér, að þvi
leyti að ná inn með útsvörum vissri upphæð. þá
verða ]iau að taka útsvör sín af tekjum fyrir
neðan 200 þús. kr„ og um þá útsvarsálagningu
eru þeim þá af löggjafanum engin takmörk
sett nema að því ieyti, að þau eiga að gera það
eftir efnum og ástæðum. Getur þá farið svo, að
lagt verði þannig útsvar á eitthvert félag langt
fram yfir það, scin það liefur getu til að borga,
með því að fylgja þeirri reglu að leggja á útsvör eftir efnuni og ástæðum hlutfallslega. Þess
vegna vil ég, að þessi 4. gr. verði numin burt
ur fvv„ til þess að, ef það sýndi sig, að bæjarfélög þyrftu að ná inn tekjum af þessum 10%
af tekjum yfir 200 þús. kr„ þá mættu þau það.
Og ég álít óverjandi, að veita tekjuliæstu mönnum og félögum einhver hlunnindi.
Það má vei vera, að þetta ákvæði þessara 1.
komi ekki til neinna árekstra í ár. En liinu,
Iiygg ég, að ekki verði mótmælt, að löggjafanuin
beri skylda til að lúta sömu 1. ganga yfir alia.
Og mætti þá orða það svo, að 4. gr. væri færð
í það horf, að þeim, sem lægri tekjur hafa en
200 þús. kr„ væri einnig tryggður tekjuafgangur.
Ég mundi vilja ræða það atriði. En ég hef farið
fram á að afnema þessa 4. gr„ til þess að með
þeim hætti verði náð jöfnuði á rétti þjóðfélagsþegnanna.

*Magnús Jónsson: Af því að ég hef i nál.
áskilið mér rétt til þess að bera fram brtt., þá
vil ég taka það fram, að ég hef ekki gert það
við þessa umr. vegna þess, að ég vil ekki sýna
vilja minn á því að stofna til þess, að frv. verði
að fara á milli d. En mín brtt. mundi einmitt
hafa verið við sömu gr. frv„ sem hv. 10. landsk.
þm. (ErlÞ) vill fella niður, 4. gr. Ég hefði óskað, að þær tekjur, sem búið er að taka af 90%
í skatt og útsvar, séu úr því algerlega lausar
við öll gjöld til ríkis og bæja, ekki aðeins með
tekjuútsvörum, beldur með útsvöruin yfirleitt.
Því að það er rétt, sem margbúið er að taka
frani hér ú hæstv. Alþ„ bæði af hæstv. ráðli.
og þm. öðrum, að ef bæjarfélögin þurfa á meiri
tekjum að halda en þau geta náð með tekjuútsvörum, þá geta þau náð í þessar tekjur, þvi
að eins og þau hafa leyft sér að leggja á veltuútsvör, þá eru þessi fyrirtæki heldur ekki með
ákvæðum þessarar skattafrv. fríuð við greiðslur
af þessum 10% með útsvörum nema að því, er
snertir tekjuútsvör. Ég hefði óskað eftir því, að
þeir hefðu þá alveg verið friaðir við útsvör.
Út af því, sem hv. frsm. sagði um það, að fá'r
væru hér við, vil ég aðeins geta þess um mína
flokksmenn, að þeir gengu af fundi með vitund
hæstv. forseta, vegna þess að það er mjög áríðandi flokksfundur hjá okkur.
iíg skal ekki fjölyrða um þetta, en hef fall’ð
frá lirtt. minni við þessa umr.
’sForsrh. (Hermann Jónasson): Af þvi að verið
er hér að tala um það, hvað hv. þm. mæti illa,
og skjalfesta það, þá vil ég taka það fram, eins
og fundagerðabókin ber með sér, að ég hef mætt
í þessari hv. d. i þessu máli. Það er föst venja,
að sá ráðh„ sem hlut á að máli, haldi uppi andsvörum í þeim málum, sein undir hans stjórnardeihl heyra, og frá þeirri reglu er ekki gjarnan
vikið. Viðvíkjandi því, að illa séu sóttir fundir,
skal ég ekki segja neitt frekar. En það er liins
vegar eitt, sem verður að taka til athugunar í
stjórnarskrá okkar, og það er að gera ekki Alþ.
að áróðursstofu, þar sem umr. eru jafnvíðtækar
og þær eru hér, þvi að hjá okkur eru þær miklu
víðtækari en á nokkru öðru þingi. Víðast hvar
annars staðar er það þannig, að liver flokkur
hefur fyrst og fremst mann, sem ber fram sjónarmið flokkanna i þvi máli, scm um er að ræða,
og þar af leiðandi verða umr. með allt öðrum
hætti. En ég ætla ekki að fara inn á þetta nánar.
nema tilefni gcfist til, og vil ekki gefa tilefni
til þess.
í sambandi við þessa brtt. vil ég segja það,
að ég lít satt að segja svo á, að hún sé næsta
óþörf, þvi að það er vitað mál, að meðan svo
er ástatt, að ekki er lagt á útsvar með öðrum
liætti en þeim, sem tckjuútsvör eru lögð á, þá
verður ekki snert við þessum afgangstekjum,
scm eru 10% af tekjum manna yfir 200 þús.
kr. Eg held, að það getum við allir verið samniála um, og við, sem höfum setið í rikisskattanefnd, getum fullyrt, að þegar farið hefur verið
cftir þeim reglum að leggja á tekjuútsvör, ]iá
hefur hvergi verið gengið svo langt, að nær hafi
verið gengið. Þetta cr þess vegna engin vernd,
eins og hv. þm. tók hér frani. En ef svo mjög
sverfur að ba'jarfélögum eða hreppum, að þau
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þuri'i að Icggja á vcltuútsvar, ]>á cr ]>aí5 cklii
alls kostar rétt hjá liv. flm. þessarar till., að
þau séu
samanborið viff þá till., scm hér
liggur fyrir, hcltlur cn þau vcltuútsvör, og öryggið cr ckki nicira cn það, að þau gcta tckið
10% öll. Ef t. (1. fyrirtæki hcfur í vcltunni svo
mill.jónum skiptir og á það væri lagt vcltuútsvar, þá gæti farið svo, að slíkt fyrirtæki yrði
að grciða mcira cn sinar tckjur. Ég hcld þcss
vcgna, að við gctum ckki sagt, að þcssum mönnum sé fcngið sérstaklega mikið öryggi. I’ctta vona
ég, að allir hv. þm. skilji, ]>ví að þó að vdtuútsvar sé ekki ncina 2%, þá cr það ckki miðað
við hrcinar tek.jur, heldur við vcltu, og með tilliti til þess cr 4. gr. þannig orðuð, cins og hæsív.
viðskmrh. hefur bent á, að ckki má Icggja tck.juútsvör á þann hluta af hrcinum tck.jum, sem cr
unifram 200 þús. kr. Að þessu athuguðu hygg
ég, að ckki sé hægt að scg.ja það með miklum
rétti, að þcim sé fcngin sérstök vcrnd, scm
þarna ciga lilut að máli.

Frsm. (Bernharð Stefánsson): I’cirri cinu brtt.,
scm fyrir liggur við þetta frv., var útbýtt hér
á þcssum fundi, og þar af Iciðandi liggur í hlularins eðli, að fjhn. hefur ekki tekið hana sérstaklega til meðferðar. En þess ber þó að geta,
að n. var vel kunnugt efni hennar fyrirfram.
bví að hv. 10. landsk. þm. (Erlb), seni ber brtt.
frain og á sæti í fjhn., hreyfði einmitt þessari
sömu uppástungu í n., <>g gátum við hinir nm.
ekki fallizt á hana. Hv. 1. þm. Beykv. hefur nú
þegar gert grein fyrir sinni aístöðu, eins og bv.
])dm. hafa heyrt, <>g skal ég mi aðeins með örfáum orðum víkja að þeim ástæðum, sem til
þess liggja, að ég get ekki heldur á þessa brtt.
íallizt.
Ein ástæðan til þess, að ég get ekki á þessa
brtt. fallizt, er sú, eins og ég reyndar veik að í
fyrri ræðu minni, að ég álít, að eins og ástæðurnar eru nú í þjóðfélaginu, ]>á sé brtt. þýðingarlaus, því að hún breyti engu í framkvæmd.
Mun með núverandi ástæðum í þjóðfélaginu
ekki vera hættn á því, að lögð verði útsvör,
hvort sem er, á síðustu 10% af tekjum félaga
eða einstaklinga, þó að háar séu. ()g ég hygg,
að það hafi ekki verið nein viðleitni í ]>á átt.
Eg hvgg, að þvi sé nú betur, að nú sé bag bæjarog sveitarfélaga þannig komið, að þess þurfi
ekki. Og það, að breyta á þessu frv., sem ég get
ekki séð, að hafi praktiska þýðingu a. m. k. til
næsta þings, get ég heldur ekki séð, að eigi rétt
á sér hér í seinni d., eins og áliðið er þingtímans. Eg get ekki séð, þar sem frv. er nu í seinni
deildinni og svo er áliðið þingtímans, sem
maður verður að gera ráð fvrir, að það eigi rétt
á sér að breyta frv. fyrir þannig lagað atriði,
sem engin nauðsyn krefur, að samþ. verði, jafnvel þó að maður gæti gengið inn á þá Iiugsun,
sem bak við brtt. liggur.
Annars skal ég játa það, að þrátt fyrir þessa
niðurstöðu m ína, ]>á var cg, almcnnt scð, yni-.u
sammála at' ]>vi, scm hv. 10. iandsk. ]»». (Erll’)
sagði. E» mcr fannst ]>að ckki allt styðja hans
cigin niðurstöðu. Hann var að tala um ]>að t. d.,
að ]>að væri rétt, cf þcssum ákvæðum 4. gr. frv.
væri haldið á annað borð, að sctja ]>á slíkt
tryggingarákvæði, að ]>ví cr sncrti alla lands-

mcnn. Ég gcl vcl fallizt á, að það væri rétt að
sctja ]>að i 1 , að ekki mætti ganga nær mönnum í útsvarsálagningu hcldur en að cinhvcrju
vissu inurki, scm hæstv. Al]>. ]>á teldi hæfilcgt.
Að vísu gctur þörf bæjar- og sveitarféiaga orðið
mciri hcldur cn liægt væri að fullnægja, ef slíkt
ákvæði væri sctt í ]., og yrði ]>á vitanlcga að
fylgja þessu það, að þcgar búið væri að nota
löglcga möguleika til tckjuöflunar, þá yrði ríkið
að hlaupa undir baggann. En bollalcggingar um
þetta atriði koma ckki þessu máli bcint víð,
sem fyrir liggur, þvi að það cru nú, þvi miður,
ficstir landsmenn, scm búizt cr við að grciði
stríðsgróðaskatt, og hér cr vcrið að ræða um
stríðsgróðaskatt. En slik ákvæði ættu að s'.jálfsögðu hci mn í útsvarsl., og væri ég sízt á móti
því, að einhver slík ákvæði væru sett inn í þau
og yfirleitt settar nánari reglur um þa'ð, bvernig
niðurjöfnunarnefndir ættu að jafna niður útsvörum. bví að það er nú svo, að það gildir um
það sín regla kannske í hverju bæjarfélagi eða
sveitarféfagi.
IIv. 10. landsk. þm. var að tala um það, að
bæjarfélögunum mundu bregðast vonir, ef 4. gr.
frv. yrði samþ., eins og hún er. I>au hefðu ætlað
sér að rétta við fjárhag sinn nú í góðivrinu með
]>ví að leggja á bá útsvör. En ég vil aðeins benda
á það. að a. m. k. allmörg bæjar- og sveitarfélög þessa lands fá allríflegar tekjur af stríðsgróðaskattinum. Og ég hygg, að a. m. k. bæjarfélag hér í næsta nágrenni Ueykjavíkur muni
fá svo miklar tekjur af striðsgróðaskattinum,
að það verði fram vfir allar þau’ þarfir, sem nú
eru fyrir hendi. betta tal hv. 10. landsk. þm. um
]>að, að bæjai’í'élögin yrðu að leggja það, setn á
vantaði, á tekjur fvrir neðan 200 þús. kr., þegar
Jiitt vieri takmarkað, það er ég alveg sannfærður
um, eins og nú er ástait, að er talað alveg út i
bött. b\í að ])iið er engin þörf á því að leggja
hlutfa 1 lslega hærri útsvör á þessar hvgri tvkjur hvldur er hinar, þannig að ]>að er alrangt,
miðað við það ásland, sem fyrir hendi er, að
þeim, sem mestar tekjurnar hafa, sé nokkuð
ívilnað með þessari 4. gr. frv. bar við bætist
svo það, að eins og hæstv. ráðh. tók hér fram,
eru engin takmörk sett um það, hve há veltuútsvör má leggja á stærstu fvrirtæki.
Ef það kæmi fyrir. að hæjar- eða sveitarfélag
vantaði tekjur, er opinn möguleiki til þess að
ná tekjuni af stærstu fyrirtækjunum mcð vcltuúlsvöruin. Hv. þm. sagði sjálfur, að veltuútsvarið mundi aldrei verða svo hátt, að 10% afgangurinn hrvkki ekki til að greiða það. bað
þarf líka að vera. Eyrirtækin þurfa að hafa
iekjur til að geta greitt opinber gjöld. Eg skal
ekki fara frekar út í þetta, en ég taldi það
skyldu mína að gera grein fyrir afstöðu n.
Eg vil að lokum minna hv. 10. landsk. þm, á
það, að eftir því, sem ég bezt veit, var það fnlltrúi Alþfl. í mþn. í skattamálum, sem í'yrstur
stakk upp á þessu hámarki, og í raun og veru
vildi hann ganga lengra en gert er í frv. Hann
miðaði að visu við 90%, en gerði ráð i’yrir, að
frá væru dregnir skattar líðins árs, og ]>að álli
])á að vera ineiri partur af tekjunum, sem
þannig var verndaður, en er í frv. bessi hv. þm.
er því í mótsögn við þennan flokksbróður sinn.
En ég held einmitt, að fulltrúi Alþfl. í mþn.
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liafi í þcssu cfni liaft réttar fyrir sér eu l’.v. 10.
landsk. þm., cf á annað borð á að halda því áfram, að atvinnurcksturinn sé i hönduin einstaklinga.
Eg mun ckki þreyta kappræður um þclta,
því að ég álít, að það hafi svo litki praktisku
þýðingu, hvað ofan á vcrður.
‘Erlendur Þorsteinsson: Hcrra forseti! Ég
skal ekki lengja umr. tJt af því, sem hv. frsm.
sagði um skoðanamun hjá mér og fulltrúa Alþfl.
i niþn., vil ég hcnda honum á að Icsa það, sein
stcndur i nál. á þskj. 199 frá fulltrúa Alþfl. í
mþn. Ef hv. þm. hcfði viljað ómaka sig til þcss
að lcsa þetta, hefði liann gctað sparað sér siðustu orð sín. Jafnframt hcfur vcrið á það bcnt,
að þær fill. Alþfl., scm komu fram í mþn., komu
frain áður cn nokkurn óraði fyrir liinum gífurlega gróða, og eins og ég tók fram við 1. umr.,
gátu flokksmenn hv. frsm. ckki orðið sainmála
Alþfk, en það sýnir, að hann og lians flokksincnn eru alltaf tregir til að taka til greina till.
i kkai' í tolla- og skattamálum, og það er þýðingarlaust að vera nú að skjóta sér á bak við
till. Alþfl., scm voru gcrðar á allt öðruin tímum en nú eru. Eg skal viðurkenna, að eftir yfirlýsingu hæstv. forsrh. um veltuútsvörin hefur
það minna gildi, ef þau eru lögð á. I’að er að
vísu rétt, að til er sá inöguleiki, að veltuútsvörin geti orðið mciri en þessi 10%, cn gctur
ekki orðið í rcyndinni hjá þcini, sem hafa vfir
200 þús. kr. skattskyldar tckjur, Agreiningurinn milli niín og Eramsfl. er fólginn í óréttlætinu og sérstöðuuni, sein tckjuhæstu mönnuuuni er gefin, því að þó að veltuútsvörin komi til
grcina, er ekki félöguiu, scm hafa undir 200 þús.
ki'., gefinn kostur á að hafa 1(1% eflii'. I>að cr
beul á að taka t'yrst útsvöi'in hjá þcim, scm hafa
undir 200 þús. kr. I’cssu ósamræmi er ég mótfalliun og tók þess vegna fram í fvrri ræðu minni,
að ég væri frekar viðmælanlegur um að láta
þctta ákvæði gilda niður á við.
I’að er ofinælt hjá hv. frsm. um þöi'f hæjarfélaganna, og hann styðst þar ckki við neina vissu.
liann scgir, að þörf hæjarfélaganna sé svo, að
það þurfi að fara fram hjá þvi, scm útsvarslöggjöfin setur. Eg þori ckki að fullyrða hið gagnstæða, cn ég het' hcyrt, að citt bæjarfélag gcti
ekki lagt á cins mikið og það ætlaði scr vegna
þessa. Þctta er cðlilcgt, því að ef það á að gilda,
að hæjai'félagi sé hannað að taka útsvörin af
þessum 10%, geta ]iau ekki lagt á ncma hrjóta
l>á reglu að Icggja á eftir efiium og ástæðum.
I>að er ckki sýnt, að veltuútsvörin kæmu svo
fram, að jafnt yrði cftir hlutfallslcga af tckjum
hjá þcim, sem hefðu 190 þús. og hinum, sem
hefðu vfir 200 þús. Eélag getur liaft mikla veltu
og lítinn gróða og gagnstætt. Ef á að Icggja á
veltuútsvör, er venjan sú, að leggja þau á án tillits til þess, hvort félagið græðir cða ekki.
I’að er ekki hægt mcð uniniælum hv. frsm. og
liæstv. forsrh. að rétttæta ákvæði 4. gr. Andinn
\ þcssat'i löggjöf cr óréttlátur og gcfur ]>jóðfélagsþcgnunum i skvn, að þeir, scm mcii'a græða,
skulu scttir scttir skiir hærra.
®Forsrh. (Hermann Jónasson): Dcilan um
þessi 10% CI' skilin cftir. í sjálfu sér er það rétt,

að veltuútsvörin gcta koinið misjafnlcga niður.
Hitt er sama staðreyndin, að þau hafa aðallega
verið lögð á vcrzlun og útgcrð, og hcfur ckki
\crið hikað við að gcra það, og hcfur hingað til
ckki vcrið talið hrot á reglunum um niðurjöfnun cftir cfiiuni og ástæðum. Pað skiptir bó
mcstu máli, og ég vcrð að hcnda á það á ný, að
þetta mál cr frv. um stríðsgróðaskatt og á því
fyrst og frcinst að gilda, mcðan sá mikli gróði
cr til staðar, og það er vitað mál, að það verður
ckki gengið svo nærri skattþcgnunum í þessu
]:jóðfélagi af þeirri cinföldu ástæðu, að ríki og
hæir liafa þcss cnga þörf meðan um stríðsgróðann cr að ræða, að á tekjum fyrir ncðan 200 þús.
kr. verði skilið cftir innan við 10%, og það cr
vitað, að það vcrður ekki einu sinni gengið svo
næri'i. [>að er fyrst, þegar fcr að sverfa að og
gróðinn minnkar, að þörf sveitarfélaganna til að
ná í tckjur handa sér verður svo rík, að það cr
aðcins hugsanlcgt að ganga svo nærri þegnunum. l>css vcgna cr þessi hrtt. alveg óþörf, og
livort scm hún verður samþ. eða fclld, kemur
málið í sama stað niður fyrir ríki, hæjarfélög og
gjaldþegna, og (>á er ckki rétt að tcfja málið
mcð því að scnda það aftur til Nd. Og ég cr
hissa á, að flm. skuli hafa horið hana fram, þvi
að cg cr viss um, að hann þekkir þctta mál svo
vcl.
ATKVGB.
1. gr. samþ. mcð 9 shij. atkv.
2. --3. gr. samþ. mcð 10 shlj. atkv.
Brtt. 337 (4. gr. falli hurtj fclld með 8:2 atkv.
4. gr. sam|). með 8:3 atkv., að viðliöfðu nafnakalli, og sögðu
já: BSt, Hcrm.I, IngP, MG, MJ, I’Hcrm, 1*Z,
EÁrna.
nei: BrB, Erll’, SAO.
BSn grciddi ckki atkv.
4 þm. (Á.I. J.Iós, .1.1, I’I’) fjarstaddii'.
ö. gr. sanil). ineð 10 slilj. atkv.
Eyrii'sögn samþ. án atkvgr.
I'rv. vísað til 3. umr. mcð II shlj. atkv.

A 53. fundi í Ed., 9. inai, var frv. tekið til 3.
umr. (A. 219, 352).
’Bjarni Snæbjörnsson: Eins og hv. þdm. hafa
séð á frv., er þar gert ráð fyrír í 2. gr., að hlutaðeigandi sveitarfélag cigi að grciða 25% af
striðsgróðaskatti. scm þar cr lagður á, eu ]ió
aldrci ineira en 2 kr. á móti 3 af útsvörum í
svcitarfélagiiiu á því ári. En mcð tekju- og cignarskattsfrv. cr kvcðið svo á, að 90% af þvi, sem
fram yfir er 200 þús. kr., skuli renna i ríkissjóð.
I’egar svo er komið, er vitanlcga ógerningur fyrir viðkomandi bæjarfélag að ieggja á slíka gjaldþegna það útsvar, scm það þyrfti nauðsynlega
að fá, og vcrður þetta þvi tilfinnanlcgra, scm
fleiri slík fyrirtæki cru í hæjarfélaginu. Nú sjá
allir, að það er töluvcrt misrétti í þessu gagnvart öðrum bæjarfélögum, sem fá sín 45% að
fullu grcidd. Vil ég taka til dæmis það hæjarfélag, sem ég cr þingniaður fyrir, Hafnarfjarðarkaupstað. Til þcss að ná þeim stríðsgróðaskatti,
scm honuin hæri, yrði hann að leggja 1% millj.
útsvar á hícjarbúa. En það liggur í hlutarins eðli,
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þegar ekki cr hægt að lcggja á útgerðarfélögin cins og gert var á s. I. ári vegna þessarar
kvaðar í frv., scm fyrir liggur, þá næst ekki sú
upphæð, sem bæjarfélaginu ber að öðru leyti.
I>að er og augljóst mál, að þegar atvinnuvegirnir ganga saman, eins og hcfur sýnt sig hvað
eftir annað, kemur slíkur samdráttur fyrst við
stórútgerðina, sem er áhættusömust, en gefur
mestan gróða, þegar vci gengur, en iika mest tap,
þegar illa gengur, og gefur þá slæma afkomu hjá
þcim bæjarfélögum, sem bvggja mjög á þessari
útgerð. I>ví hefur það verið keppikefli t. d. Hafnarfjarðarhæjar að reyna að mynda sér sjóð til
þess að liafa eitthvað tii vondu áranna. En ef
lekjuskattsl. verða afgr. í þessari mynd, sem frv.
fer fram á, er bæjarfélaginu ókleift að ná því,
sem því ber af striðsgróðaskatti. Og þess vegna
verður tekjuöflun þessa bæjarfélags minni á
móii þeim hæjarfélögum, sem geta hagnýtt sér
ákvæðin í 2. gr.
Eg hcf þvi borið fram brtt. þess efnis, að ekki
skuli koma meira til útborgunar á því ári, sem
skatturinn er lagður á, en stendur i 2. gr. En ef
slríðsgróðaskatturinn, sem til fellst í því bæjarfélagi, er meiri en því íiemur, verði afgangurinn
af þeirri upphæð í vörzlum rikisins, en eign viðkomandi sveitarfélags, og greiðist sveitarfélaginu, þegar því er brýn þörf á fé til atvinnubóta.
A þann hátt getur rikisvaldið gætt þess, að féð
sé ckki notað til einhvers og einhvers, heldur
hara þegar hænum er brýn þörf og að kreppir.
En bæjarfélagið á tilkall til þess fjár, en þarf
ekki að knékrjúpa háttv. Alþ. eða rikisstj. til
að hjarga brýnustu nauðsyn á krepputíma. Þetta
er í sjálfu sér ekki neina sanngirniskrafa, og
ætti að koma i sama stað niður fvrir ríkissjóð.
Eg vona því, að hv. þdm. samþ. þessa brtt.
að

Frsm. (Bernharð Stefánsson): Þessari brtt.,
sem hv. þm. Hafnf. ber fram á þskj. 352, var nú
að vísu útbýtt í gær í annarri mynd en hún er
nú i. En það liefur samt farið svo, að fjhn.
hefur ekki haldið neinn fund síðan till. var útbýtt í gær og þvi ekki tekið neina afstöðu til tili.
Ég hef því ekkert að segja f. h. n. í heild út af
þessari till. En ég vildi samt leyfa mér að fara
örfáum orðum um þcssa till. Er þá i fyrsla lagi
að geta þess, að þótt hv. fbn. hafi skýrt hana
frá sínu sjónarmiði, þá er ég í nokkrum vala
um, ef liún verður samþ., hvernig hún yr'ði skilin og hvernig hún yrði framkvæmd. Till. byrjar
þannig: Frá orðinu innheimta bætist við o. s.
frv. En orðið innheimta er á tveimur stöðum í
gr.; hv. tillögumaður mun sennilega ætlast til,
að viðbótin komi frá fyrra orðinu. (BSn: Nei,
frá síðara orðinu.) Ef það yrði skilið svo, fæ ég
ekki betur séð i fljótu bragði en að greinin yrði
meiningarleysa. Þetta er formgalli á till.
Eins og ég gat um við 2. umr. þessa máls, tel
ég heppilegast að samþ. þetta frv. óbreytt, eins
og það liggur fyrir. Meðal annars vegna þess, að
þótt till. hv. þm. Hafnf. verði samþ., er þess að
gefa, að ákafiega svipuð till. kom fram í Nd. og
var felld. JEtla má, að liv. Nd. hafi enn sömu
skoðun í þessu efni. Ég tel því, áð samþ. þessarar till. muni tæplega verða til annars en að
tefja málið.
í öðru lagi vil ég taka það fram um mína af-

stöðu, að ég er alveg á móti þeim tilgangi, sem
í till felst. Ég býst við, að ég líti dálitið öðrum
augum á þennan striðsgróðaskatt en hv. þm.
Hafnf. Þessar feikna háu tekjur, sem ekki hafa
áður þekkzt hér á landi, og sérstaklega þær tekjur, sem eiga að bera fullan stríðsgróðaskatt, eru
til komnar af hinu alveg óvenjulega ástandi, sem
hvorki einstaklingar þjóðfélagsins hafa framkallað né bæjar- eða sveitarfélög. Mér finnst
því, að sá skattur, sem leggst á þennan óvenjulega tilviljunargróða, sé í eðli sínu alþjóðar eign.
Hitt er svo annað mál, að það er óneitanlegt —
eins og hv. þm. Hafnf. var að tala um — að með
ákvæðum þessara skattafrv. beggja, sem liggja
fyrir, um stríðsgróðaskatt og tekju- og eignarskatt, er réttur bæjar- og sveitarfélaga takmarkaður til að leggja útsvör á þessi fyrirtæki. Þetta
er bætt með því að ætla 45% af stríðsgróðaskattinum til þeirra bæjar- og sveitarfélaga, þar
sem teknanna er aflað. En þó eru takmörk sett
fyrir því þannig, að bæjarfélög jafni niður á
gjaldþegna sina þrernur á móti tveimur eða þeim
séu ekki greiddar nema 2 kr. á móti 3, sem jafnað er niður. Eg held, að með þessu sé ákaflega
sanngjarnlega í sakirnar farið, því að þess ber
að gæta, að það eru allmiklir möguleikar til útsvarsálagningar á ýmsa þá, sem stríðsgróðaskattinn greiða, þá sem ekki hafa tekjur, sem nema
200 þús. kr. Hv. þm. minntist í þessu sambandi
á Hafnarfjörð, enda mun þessi till. vera borin
fram sérstaklcga fyrir hann. Eg fylgdist ekki vel
með umr. í Nd. um þetta mál, en hygg þó, að
lagðar liafi verið fram tölur, sem sýndu alveg
Ijóslega, að ef allur stríðsgróðaskattur í Hafnarfirði ryiini í bæjarsjóð, þyrfti alls ekki að leggja
neitt útsvar á nokkurn gjaldþegn þar til þess
að standast árleg útgjöld bæjarins, að viðbættu
eðlilegu gcyinslufé til lakari ára, a. m. k. að
nokkru leyti.
Hv. þm. Hafnf. ber nú ekki fram alveg sams
konar till. eins og borin var fram í Nd., því að
hann ætlast til, að afganginum, sem hann svo
kallar, verði varið til þarfa bæjarfélagsins síðar,
að féð verði í vörzlum rikissjóðs, en eign viðkomandi sveitarfélags, og greiðist því, þegar
þörf pr á til atvinnuhóta. Skal ég játa, að þessi
till. er að því leyti dálítið aðgengilegri heldur
en uppbótarþm. Hafnf. bar fram í Nd. En í þessu
sambandi var hv. þm. að tala um misrétti gagnvart hinum sveitarfélögunum, sem fengju allan
stríðsgróðaskattinn. Frá mínu sjónarmiði snýst
þetta alveg við. Ef till. liv. þm. Hafnf. verður
saraþ, álít ég cinmitt, að hin sveitarfélögin yrðu
fyrir misrétti, en ekki Hafnarfjörður og aðrir
kaupstaðir, sein líkt stendur á fyrir. Við skulum
segja, að sveitarfélag eða bæjarfélag fái einhvern stríðsgróðaskatt, en þurfi að leggja á
gjaldþegnana miklu hærra útsvar heldur en gert
er að skilyrði í 2. gr. frv. Hvað hefur það tii atvinnuleysisáranna nema með því móti að lcggja
á venjulega. gjaldþegna óvenjulega liá útsvör?
En þessi skoðanamunur okkar hv. þm. Hafnf.
stafar af því, að við höfum mismunandi skoðun
á, hvers eðlis stríðsgróðaskattur sé, hver sé
hinn rétti cigandi hans. Hv. þm. telur, að það
séu sveitarfélögin. Ég lít aftur á móti svo á, að
það sé þjóðarheildin, þó að hún afsali sér hins
vegar nokkru af upphæðiiini til bæjar- og sveit-
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höfum að öðru leyti verið sammála um að niæla
með þvi, að frv. í lieild verði samþ.
Um meginatriði frv. vil ég segja það, að ég tel
réttlátt og eðlilegt að samþ. þær hækkanir, sem
þar er lagt til, að verði gerðar. Þær eru gerðar
til að mæta hinum stórkostlega aukna byggingarkostnaði, sem nú er.
Að því er snertir síðustu mgr. 2. gr., eða ákvæðið um það, að ef ábúandi jarðar verður fyrir tjóni af húsbruna, þá skuli nýbýlastj. heimilt að vcita sérstakan aukastyrk, vil ég segja
það, að ég álít rangt að hafa slíkt ákvæði í þessu
frv. Ég get að ýmsu leyti fallizt á það, sem hv.
frsm. sagði um þörf og nauðsyn þess, að mönnum sé hjálpað, ef þeir verða fyrir tjóni af húsbruna, eins og hér er gert ráð fyrir. En þær ástæður, sem hann kom fram með til þess að
bæta úr þessu, eiga við hvern þann mann, sem
hefur vanrækt að tryggja eignir sinar nógu hátt.
Ég held, að það sé misráðið að hvetja menn til
að vanrækja að brunatryggja eignir sinar, en
það væri beinlínis gert með þvi að lofa þeim
styrkjum þeim, sem hér um ræðir. Ég álít, að
menn, sem fá þennan styrk, verði sjálfir að gæta
þess að tryggja fasteignir sínar og lausafé þannig, að rétt sé miðað við það verð, sem hlutirnir
cru í, og um það eigi að gilda það sama og um
aðra menn.
í sambandi við þetta vil ég leyfa mér að flytja
brtt., ef hæstv. forseti leyfir það.
Forseti (JörB): Hv. þm. Sevðf. liefur afhent
mér skrifl. brtt. við 2. gr. frv. þess efnis, að næstsíðasta málsgr. falli niður. — Þessi brtt. er of
seint fram komin og auk þess skrifleg, og verður því að veita tvenn afbrigði frá þingsköpum,
til þcss að hana megi taka til meðferðar.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 138) leyfð
og samþ. með 17 shlj. atkv.
*Frsm. (Steingrimur Steinþórsson): Ég sé nú
ekki ástæðu til að tala langt mál um þetta. Ég
hýst við, að hv. þdm. átti sig á því, hvaða skoðanamunur er á milli mín og hv. þm. Seyðf., eða
meiri hl. n. og hv. þm. Seyðf., um þessa brtt.,
sem hann hefur nú lagt hér fram.
Ég skal geta þess, að ég tel það ekki rétt að
orði komizt hjá hv. þm., að þetta sé einungis
gert vegna þess, að menn hafi vanrækt að brunatryggja eignir sínar nægilega hátt. Eins og hv.
þm. er sjálfsagt kunnugt, þá eru fastar reglur
um, hvað hátt er hægt að brunatryggja fasteignir. Menn fá ekki að tryggja þær hærra en þær
eru vcrðar eftir ákveðnum reglum. Og eins og
ég sagði áðan, eru byggingar svo lágt metnar i
sveitum, að það getur verið algerlega ókleift, ef
um efnalitla menn er að ræða, að koma sér þeim
upp aftur. Og það eru mörg dæmi til þess á síðari árum, að jarðir hafa lagzt í eyði, af því að
menn hafa misst bæði hús sin og lausafé og af
því að þeim hefur ekki verið veittur frekari
stuðningur til þess að endurbyggja. Ég hefði vel
getað fallizt á eitthvert samkomulag við hv.
þm. Seyðf., ef um það er að ræða, að menn
tryggi ekki lausafé sitt eða annað sakir vanrækslu. Og ég vil meira að segja setja það i I.

sem skilyrði, að menn fengju ekki þessa styrki
nema með því að vátryggja lausafé sitt að einhverju leyti. En ástæðan getur verið nægilega
mikil fyrir því. Tjónið getur verið svo gífurlegt, að brunabætur nái skammt.
Ég hcf ekki trú á, að þetta ákvæði frv. gæti
orðið til þess, að mcnn vanræktu frekar að vátryggja eignir sínar. Hér má ekki vera um svo
háan aukastyrk að ræða, að slíkt gæti komið
fyrir, og mundi heldur aldrei verða. Fyrst og
fremst er styrkurinn bundinn því ákvæði, að
hann má aldrei fara fram úr % af kostnaðarverði byggingar eða umbóta. Nú er styrkurinn
aldrei svo mikill. En ef maður skyldi nú segja,
að hann yrði notaður út í það ýtrasta, þá væri
tjónið, sem menn yrðu fyrir í lausafé, nægilega mikið til þess, að enginn mundi láta sér
detta í hug óþarfa vanrækslu í þessu efni. Ég
vil því, fyrir mitt leyti, leggja til, að þessi brtt.
hv. þm. Seyðf. verði felld, ef hann þá ekki gæti
l'allizt á að taka hana til 3. umr., svo að hægt
væri þá kannske að komast að samkomulagi um
frekari takmarkanir, sem hv. þm. gæti sætt sig
við, því að það er síður cn svo að ég ætlist til
að gengið sé of langt i þessu efni og gefið fordæmi, sem hættulegt geti talizt.
*Haraldur Guðmundsson: Ég get orðið við tilmælum hv. frsm. um að láta brtt. bíða til 3.
umr. En út af því, sem hann sagði í ræðu sinni,
að menn fengju ekki að vátryggja nema fyrir
ákveðinni uppliæð, vil ég segja það, að það er
rétt. En það er eins með menn í kaupstöðum og
í sveitum.
Ef á að veita sérstakan styrk til manna til
þess að koma sér upp húsi aftur, þá á það að
vera almennt. En ég skal ekki hafa á móti því
að láta till. mína bíða.
ATKVGR.
Brtt. 138 tekin aftur til 3. umr.
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
2.—4. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
I'yrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.
Á 31. fundi í Nd., 9. apríl, var frv. tckið til
3. umr.
Eorseti tók málið af dagskrá.
A 35. fundi í Nd., 15. apríl, var frv. aftur tekið
til 3. umr. (A. 51, 138).
*Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Við 2.
umr. þessa máls lagði hv. þm. Seyðf. fram brtt.
við 2. gr. (þskj. 138), um að fella niður næstsíðustu málsgr. — grein, sem fjallar um sérstakar styrkveitingar, ef um mikið tjón er að
ræða. Það varð að samkomulagi, að hv. þm. tók
till. aftur til 3. umr, en landbn. ætlaði að athuga hana nánar. Síðan hafa verið 2—3 fundir
í n., en hv. þm. Seyðf. hefur ekki getað mætt.
Meiri lil. landbn. hefur rætt málið sin á milli,
en ekki séð ástæðu til, að breyt. yrðu gerðar í
þessu efni.
Forseti (JörB): Ég vil fresta meðferð þessa
máls um stundarsakir, af þvi að flm. brtt. er
ekki viðstaddur.
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*Sveinbjörn Högnason: Það er rétt hjá hv. 1.
flm., að í þessu frv. er ekki heint ákveðið, að atnuniið sé bráðabirgðaákvæðið um, að leiguliði
geti fengið styrkinn. En þar sem við það er miðað, að landsdrottinn hafi þegar innt skyldu sína
af hendi, virðist það fallið niður. Samkv. þessari
gr. 1. ætti ákvæðið að vera komið til framkvæmda á undan ákvæðum hennar, en ekki hefð'i
átt að iáta neinn vafa komast að.
Þótt það sé e. t. v. varhugavert að veita fé til
bygginga á jörðum stórefnaðra landsdrottna, er
þar engu að síður verið að styðja leiguliðana.
Þcgar ríkið gerir ekki sína skyldu, að byggja
upp á jörðum, geta aðrir iandsdrottnar skotið
sér undan því. Örðugasta atriðið í framkvæmd I.
stafar af því, að enn hefur ríkið sama og ekkert
lagt til endurbygginga á jörðum sínum. Ef nokkuð á að vinnast með þessum ákvæðum 1., verður hið opinbera að gera mikið átak til að hrinda
fyrst í lag byggingarmálum á sinum jörðum.
ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr. með 22 sblj. atkv. og til
landbn. með 20 shlj. atkv.
Á 29. fundi í Nd., 7. apríl, var frv tekið til
2. umr. (A. 51, n. 128).
*Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Eins og
nál. á þskj. 128 ber með sér, leggur landbn. til,
að frv. verði samþ. Þó er það eitt ákvæði í 2. gr.
frv., sem nm. hafa óbundnar hendur um, hvernig
þeir greiða atkv.
Eg sé nú ekki ástæðu til að fara langt út í
]>etta mál, en vil þó með örfáum orðum minnast
á þær brtt., sem hér eru gerðar við 1. um byggingar- og landnámssjóð. Eins og fram er tekið í
grg frv. á þskj. 51, eru þessar breyt. allar bein
eða óbein afleiðing af þeirri miklu verðröskun,
sem orðið hefur, síðan styrjöldin hófst. Hún hefur gert það óumflýjanlegt að gera breyt. á 1.
varðandi það, hversu mikið lán skuli heimilt að
veita hverjum lántaka, og fleira í þessu sambandi.
I 2. gr. er að finna aðalbreyt., sem fyrirhuguð cr á byggingar- og landnámssjóði, þar sem
12. gr. 1. um byggingar- og landnámssjóð er alveg orðuð um. Eg sé ekki ástæðu til þess hér
að koma frekar inn á einstök atriði þar heldur
en ég gerði við 1. umr. málsins, þegar frv. var
fyrst flutt hér í þcssari hv. d. Þó vil ég aðeins
koma inn á það atriði, sem hv. nm. vildu ekki
allir skuldbinda sig til að fylgja, en það er það
ákvæði frv., að heimilt sé í vissum tilfellum að
greiða hærri byggingarstyrki en 1. heimila, ef ábúendur jarða verða fyrir stórkostlegu tjóni af
völdum húsbruna. Þetta ákvæði var af okkur
flm. frv., sem eigum sæti í nefnd þeirri, er úthlutar þessu fé, ekki sett af neinu handahófi,
heldur af þeirri ástæðu, að við höfum rekið okkur á þau dæini á síðari árum, að það virðist
nauðsynlegt að veita sérstaka undanþágu í þessu
efni. Nú er það að vísu slíylt, að menn vátryggi
bús sín í sveitum fyrir bruna, en byggingar í
sveituin eru nú einu sinni þannig gerðar, að þær
eru niargar hverjar ekki mikils virði, þegar meta
á þær til brunabóta. Tökum t. d. torfbæi. Matið

á þeim er oft ekki nema nokkur hundruð kr.
Og ef á að byggja slika bæi upp, þá er féð, sem
fæst til þess, svo lítið, að oft er ómögulegt að
byggja upp með ekki hærri styrk. Þegar svo við
það bætist, að menn missa lausafé sitt, heybirgðir og annað, getur það hæglega orðið til þess,
að menn lendi á vonarvöl. Það er hægt að segja,
að þeir eigi að vátryggja, en af þvi að húsin eru
svo lágt metin, getur það orðið hverfandi litið,
sem þeir fá fyrir það. Hitt trassa margir, að
tryggja lausafé sitt fyrir bruna. En það tel ég
ekki leið, er eigi að fara, að hrekja mann í burtu
frá bæ sínum, sem orðið hefur fyrir því óláni
að missa eigur sínar i eldsvoða, heldur beri að
hlaupa undir bagga með honum, svo að hann
geti byggt bæ sinii að nýju. Ég skal í sambandi
við þetta geta þess, sem að vísu kemur glöggt
fram í frv., að það er ekki ætlazt til þess, að nýbýlastjórn ráði þessu, lieldur ríkisstj., ef slíkar
styrkveitingar yrðu veittar. Einnig vil ég geta
þess, að frá ríkisstj. hefur það komið fram, að
liún teldi eðlilegt að slíkar undanþágur, sem hér
um ræðir, væru veittar á þessum tímum, þegar
brunabótafé það, sem fæst í þessum tilfellum, er
svo hverfandi lítið af þeim byggingarkostnaði,
sem verður, ef á að endurbyggja.
Þetta vildi ég taka fram sem ástæðu fyrir
því, að þetta nýmæli hefur verið sett inn í 1.
um byggingar- og landnámssjóð, eða þann kafla
þcirra, sem fjallar uin nýbyggingarstyrki. Annað viðvíkjandi þessu sé ég ekki ástæðu til að
laka fram að sinni. Eg skýrði það nokkuð við 1.
umr. málsins. En ég vil þó aðeins geta þess út af
ábendingu, sem kom fram við 1. umr. frá hv. 1.
þm. Rang., að teknir yrðu til athugunar endurbyggingarstyrkir þeirra manna, sem eru í leiguábúð. Ég lofaði, að n. skyldi athuga þetta atriði,
og það hefur verið gert, en n. var ekki ásátt um
að gera breyt. á frv. frá því, sem nú er. Ég vil
líka geta þess, að það er tryggt samkv. þessum
1., eins og þau eru nú, að allar jarðir, hvort sem
það eru ríkissjóðsjarðir, jarðir hreppsfélaga eða
hvers konar opinberar jarðir, falla algerlega
undir ákvæði þessara 1. um endurbyggingarstyrki, svo að ábúendur þessara jarða eiga rétt
á þeim, hvort sem þær eru leigðar í erfðaábúð,
mcð óðalsrétti eða á venjulegan hátt. Og í öðru
lagi er í ábúðarl. frá 1933 bráðabirgðaákvæði,
sem heimilar á sínum tima að veita styrki til
jarða, sem eru í leiguábúð, og ég held, að svo sé
litið á af nýbýlastj., að hcimilt sé að veita styrki
til allra, sem eru i eldri ábúð en það. Hins vegar
er það svo á þessum umrótstímum, þcgar jarðir
ganga í miklu braski, að það er mjög varhugavert, að allir, sem hafa leiguábúð á jörðum einstakra maniia, hafi endurbyggingarstyrk. En öðru
ináli gegnir aftur á móti um þá, sem eru i sjálfsábúð og á jörðum í opinberri eign. Þess vegna
höfum við ekki séð okkur fært að koma fram
með brtt. viðvíkjandi þessu, og ég vil vona, að
hv. l>ni. geri sig ánægðan með þær skýringar,
sem ég hef komið með.
Eg sé svo ekki ástæðu til, að svo komnu máli,
að bafa fleiri orð um þetta.
*Haraldur Guðmundsson: Eins og nál. á þskj.
128 ber með sér, hef ég, eins og aðrir nm., óbundnar liendur um eitt ákvæði i frv., þótt við
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bót samkv. vísitölu, scm reiknuð cr út af hagstofu Islands og teiknistofu landbúnaðarins. En
við leggjum til, að þetta sc eingöngu gert af
teiknistofu landbúnaðarins, sem hefur ineð þetta
að gera. Þessi hækkun styrks vegna húsbruna er,
að gefnu tilefni, lagt til, að verði lögleidd. Það
hefur komið fyrir svo stórkostlegt tjón, sem
menn hafa orðið fyrir vegna bruna, að ríkisstj.
hefur lagt til við nýbýlastjórn, að liún færi í
framlagi byggingarstyrks-yfir það, sem hciinilt
er eftir 1. Þetta er ekki gert enn, en bending kom
frá ríkisstj. um, að rétt væri í slikuiri tilfellum
að veita meira slíkt frainlag en 1. nú lieiniila.
Teijum við flm., að lieimild til þess verði a'ð setja
í 1. Og eins og hér er lagt til, að þetta ákvæöi
verði lögfest, er þetta aukaframlag einskorðað
við það, að það er aðeins heimilt að veita það,
ef ríkisstj. samþ. það i hvert skipti. Nýbýlastjórn hefur því eftir frv. ckki heimild til að
veita það, nema ríkisstj. samþ. það í hvert skipti.
Það má lieldur ekki veita hærri endurbyggingarstyrk en sem svarar % hluta af kostnaðarverði
liússins eða umbótarinnar. Þetta ákvæði er óbreytt frá því, sem var.
Loks er brtt. varðandi 33. og 35. gr. 1. í því
fólgin að hækka nokkuð framlag til nýbýla. Nú
má hæst veita 9000 kr., 4500 kr að láni og 4500
kr. sem styrk. Hér er lagt til, að hámarksheimildin sé færð upp í 12000 kr. (En þetta var hækkað í fvrra; var áður 7000 kr.). Með þessari hækkun er einkum miðað við hækkun á byggingarkostnaði, og er þó tæplega, að þessi liækkun
nægi til þess að vega upp á móti vcrðbrevtingu,
senr orðið hefur i þessu efni.
Ég lief nú hér mjög stuttlega lýst þessum brtt.,
sem við flm. gerum við 1., og sé ég ekki ástæðu
til að fara fleiri orðum uin þær nú, en vil leyfa
inér að leggja tiJ, að frv. verði, að umr. lokinni,
vísað til 2. umr. og landbn.
*Sveinbjörn Högnason: Þetta frv., sem hér
iiggur fyrir, er sjálfsagt til bóta á ýmsa lund, og
er mjög réttmætt, að tekið sé til athugunar að
hækka þessi framlög, eftir því sem byggingarkostnaður eykst. Þó er atriði í þessu frv., sem ég
vil benda á, og vænti þess, að sú n., sem fær
málið til meðferðar, taki til atliugunar. Það er
ákvæðið um það, livaða skilyrði eru sett fyrir
því að geta fengið styrk til bygginga, sérstaklcga 2. liðurinn, sem hv. flm. hafa sett inn:
„Að jörðin sé í sjálfsábúð eða falli undir ákvæði
]. um erfðaábúð og óðalsrétt." M. ö. o., leiguliðar
cru útilokaðir með öllu frá þessum byggingarstyrk, ef þetta verður samþ. Nú er hv. þm. kunnugt um, að fyrir fáum árum var sett breyt. inn í
]. um það, að leiguliðar geti fengið byggingarstyrk eftir 1. um byggingar- og landnámssjóð,
þar til þeir falli undir ákvæði ábúðarl. frá 1933,
um húsabótaskyldu landsdrottins, og jarðeigendum væri skylt að byggja yfir þá. Þetta ákvæði félli niður, ef brtt frv. væri samþ. Nú er
það svo, að ábúðarl. eru að fullu komin til framkvæmda, eða eiga að vera það eftir bókstaf
þeirra. En það veit hver maður, sem eitthvað er
kunnugur þeim málum, að upp undir helmingur
af öllum búendum i landinu eru leiguliðar. Og
fjöldi af þeim eru leiguliðar hjá ríkinu. En það
er ekki byggt yfir þá, cnda þótt 1. standi til

þess, að framkvæma ætti það án tafar, og bæirnir séu að hrynja yfir þá. Og þegar ríkið gerir
ekki það, enda þótt það ætti eftir 1. að gera það,
þá er ekki undarlegt, þó að eigendur jarða, sem
eru í cinkaeign, telji sér ekki skylt að byggja
yfir ábúendur á jörðum sínum. Ég sé ekki betur
en að það verði til stórra óþæginda fyrir þessa
inenn, ef fellt er burt ákvæðið um heimild til
að veita ábúendum á jörðum, sem eru í einkaeign, styrk samkv. 1. frá 1941, en þetta ákvæði
sett inn í 1., sem hér er i frv., þvi að þá væru
þeir útilokaðir frá því að geta byggt yfir sig,
þó að þeir séu um það bil helmingur af búendum landsins og það liggi við um ýmsa þeirra, að
þeir verði að flýja burt af jörðunum, vegna þess
að ekki er byggt upp á þeim af ríkinu eða einstökurn mönnum, sem eiga jarðirnar. Ef þetta
ákvæði á að setja inn í 1. þessi sem skilyrði fyrir
styrk úr sjóðnum, þá er alveg óumflýjanlegt, að
ríkið verður að leggja fram stórfé til þess að
byggja upp á jörðum, svo að hægt sé fyrir ábúendur þeirra að vera þar áfram, þá menn, sem
eftir 1. á jafnvel að vera búið að byggja yfir.
Ég vona, að n. sú, sem fær mál þetta til meðferðar, láti sér ekki til hugar koma að fella úr
gildi ákvæðið um styrk úr byggingar- og landnámssjóði til leiguliða, meðan ríkið sjálft gegnir
ekki skyldu sinni um að byggja yfir leiguliða,
sem búa á jörðum, sem eru í eign rikisins.
*Flm. (Steingrímur Steinþórsson): Það er
misskilningur hjá hv. 1. þm. Rang. (SvbH), að
bráðabirgðaákvæðið, sem sett var inn í I., um
styrk til ábúenda á jörðum, sem eru í einkaeign,
sé fellt niður með þessu frv. Þetta ákvæði
stendur í 1. enn, og var það sett sem bráðabirgðaákvæði í 1. og er þar enn með öllu óhreyft af
þessu frv. Þar er því ekki um breyt. að ræða
eftir frv. Hitt er rélt, sem hv. 1. þm. Rang.
nefndi, að það verður að líta svo á, að húsabótaskylda samkv. 1. cigi að vera komin til
framkvæmda.
Við leggjum ekki til, flm. þessa frv., að ákvæðið, sem hv. 1. þm. Rang. minntist á, verði fellt
niður úr 1. Hins vegar skal ég lofa hv. þm. þvi,
að það atriði skal athugast í n., sem væntanlcga fær málið til meðferðar, landbn., þar sem
við allir, sem flytjum frv., eigum sæti, hvort ástæða sé til að breyta eitthvað ákvæðunum um
þetta efni. Þetta var sett inn í fyrstu af þeirri
ástæðu, að frá mínu sjónarmiði og ýmissa annarra, — a. m. k. frá mínu sjónarmiði — er það
heppilegast, að jarðir séu í sjálfsábúð eða í opinberri eign og leigðar á þann hátt. Ég tel óheppilegt, að einstakir menn eigi jarðir til þess
að leigja þær út. Þess vegna tel ég það orka tvímælis, að þeir, sem þannig eiga jarðir, eigi að
liafa sömu aðstöðu til þess að fá styrk til þess
að bvggja upp á jörðum sinum og aðrir. Hitt er
það, að það er oft engu síður þörf á að hjálpa
til með byggingu á slíkum jörðum, því að landsdrottinn hefur oft ekki ástæður til þess. En séu
það stórríkir menn, sem kaupa upp jarðir í
sveit og leigja þær út, tel ég, að ekki eigi að
veita endurbyggingarstyrk til slíkra jarða.
Ég skal lofa hv. þm. því, að þetta skal verða
athugað sérstaklega, og hvort ástæða sé til
breytinga.
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Bergur Jónsson: Ég vil aðeins þakka hv. sjútvn. fyrir afgr. hennar á málinu, sem er fullknmið nauðsynjamál.
ATIÍVGR.
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
2. —19. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 22 shlj. atkv.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi. (A. 440).

36. Byggingar- og landnámssjóður.
Á 18. fundi í Nd, 12. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 108 9. okt. 1941, um

Á 46. fundi i Nd, 2. maí, var frv. tckið til
3. umr.
Bnginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 17. shlj. atkv. og afgr. til Ed.
A 44. fundi í Ed, s. d, skýrði forseti frá, að
sér hefði horizt frv. frá Nd, et'tir 3. umr. þar.
Á 48. fundi í Ed, 4. maí, var frv. tekið til 1.
umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv. og til
sjútvn. með 11 shlj. atkv.
Á 58. fundi í Ed, 15. mai, var frv. tekið til 2.
umr. (A. 172, n. 407).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði Jeyfð og samþ. með 12 shlj. atkv.
*Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Þetta mál kom
frá Nd. og er flutt af liv. þm. Barð. Það lá fyrir
sjútvn. þeirrar d, og gerði hún engar hreyt. á frv.
f þessu kauptúni, sem hér um ræðir og mun
hafa á 8. hundrað íbúa, er mikil útgerð, sem
stöðugt fer vaxandi, og miklar framkvæmdir í
sambandi við hana. T. d. er þar eitt hraðfrystihús og annað er vcrið að reisa. En til þess að
geta teliið við fiski, er þar nú aðeins ein liafskipabryggja, svo að talsverðar tafir verða á afgreiðslu fiskibátanna. — Menn hafa nú i ltyggju
að koma upp nýrri brvggju, en til þess að standast kostnað af smíðinni þarf að vera hægt að
leggja gjald á vörur, sem er útskipað og innskipað í þorpið. Þetta er mergur málsins, sem liggur
hak við þetta frv.
Meiri hl. sjútvn. þessarar d. hefur lýst sig
fylgjandi frv. Einn nm, hv. þm. Vestm, var
fjarstaddur, en ég geri ráð fyrir, að hann sé okkur sammála. Við ieggjum því til, að frv. verði
samþ. óbreytt, eins og það kom frá Nd.

ATKVGR.
1. gr. sam|). með 10 shlj. atkv.
2.—19. gr. samþ. með 10 shlj. alkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shij. atkv.
Á 59. fundi í Ed, 16. mai, var frv. tekið til
umr.
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
Jeyfð og samþ. með 12 shlj. atkv.
3.

Enginn tók til máls.

byggingar- og landnámssjóð (þmfrv, A. 51).
Á 19. fundi i Nd, 16. marz, var frv. tekið til
1. umr.
*Flm. (Steingrímur Steinþórsson): L. um byggingar- og landnámssjóð var breytt nokkuð á
þinginu í fyrra, og hefði nú kannske mátt ætla,
að ekki hefði þurft að breyta þeim nú strax aftur. En því cr þó þannig farið, að vegna hinna
geysimiklu verðbreytinga, sem orðið hafa á síðustu áruin, hefur reynzt nauðsynlegt að breyta
nokkuð ákvæðum þessara 1. Og það er af þessum
ástæðum, sem við, flm. þessa frv. á þskj. 51,
berum fram þessar till. til breyt. á 1. nú.
Það þarf ekki að hafa langt mál um þetta frv.
En ég vil þó geta helztu breyt, þó að hér sé um
1. umr. málsins að ræða. Það er svo ákveðið í
9. gr. 1. um byggingar- og Jandnámssjóð, að ekki
megi veita hærra lán úr þessum sjóði til sania
manns en 6 þús. kr. Þetta ákvæði var sett í 1.
til þess að tryggja, að ekki væri ofhlaðið á jarðir, þannig að veðskuldir, sem á þeim hvíldu, yrðu
ekki of þungar fyrir þá, sem á jörðunum byggju.
Nú er ómögulegt að byggja upp á nokkurri jörð
fyrir þessa upphæð. Varð því annaðhvort að
gera, að nema hurt ákvæðið eða hækka þetta takmark. Við viljum nema þetta ákvæði liurt og að
ákvæði um það, hve háar þessar upphæðir skuli
vera, séu sett í reglugerð. Við teljum, a. m. k. á
tímum sem þessum, að ekki geti talizt rétt að
hafa þetta ákvæði í 1. Enda hygg ég, að það orki
mjög tvímælis, að ákvæði þessu hafi verið fylgt
siðustu árin, a. m. k. verður þá að veita viðbótarlán til þeirra, sem hafa notið lána á síðasta ári
til þessara hluta.
Þá eru nokkrar hrtt. við 12. gr. 1. Sú gr. fjallar
um skilyrði til þess, að hægt sé að veita cndurbyggingarstyrk. Það hefur verið svo ákveðið, að
bæjarhús, sem styrk mætti veita til að endurreisa, mættu ekki vera meira virði en 1800 kr.
að fasteignamati. Við leggjum hér til, að þetta
takmark sé fært upp í 3000 kr. Er þetta vegna
þeirrar reynslu, sem við höfum i nýbýlastjórn
ríkisins um að veita þessa styrki. Það hefur verið brýn þörf á að endurreisa hús, sem hafa að
fasteignamati verið 3000 kr, og eins mikil nauðsyn að endurreisa þau eins og önnur, sem lægra
eru metin. Við töldum ekki rétt að nema ákvæði
I. i þessu efni burt, heldur töldum við rétt að
hækka takmarkið í 3000 kr.
Þá vil ég geta þess, að hér er lagt til, sem cr
í raun og veru nýmæli, að ef um sérstaklega alvarlegt tjón af húsbruna er að ræða, þá sé heimilt að veita nokkru hærri endurbyggingarstyrk
en annars er heimilt samkv. 1. Er hámark framlags til hvers býlis 1500 kr, en veitt á það við-
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fara fram i vor. Ég vildi aðeins mótmæla þessu,
af þvi að mér gafst ekki tækifæri til þess i gær.
a'Forsrh. (Hermann Jónasson): Ég skal ckki
tefja umr. um þetta mál.
I>að er rétt, að samningar hafa staðið yfir á
bunaðarþingi um, hvernig ætti að haga þessu
ákvæði, og sjálfstæðismenn hafa gengið inn á
að hreyta þessari 17. gr. í annað ákvæði ákaflega líkt, þó að fullnaðarsamkomulag hafi ekki
enn orðið. Þó að hv. þm. hafi skilið orð min
hókstaflega, þannig að núna væri verið að
semja um þetta atriði og einhver þn. búnaðarþings sæti í málinu, þá bar ekki að skilja það
svo, hcldur að samkomulagsumleitunum mundi
Iialdið áfram, hvort sem umboð búnaðarþingsmanna er úti eða ekki.
Það er óviðeigandi af búnaðarþingsmanni að
fara að innleiða deilur um þetta mál hér á þingi,
áður en sýnt er, hvort búnaðarþing nær samkomulagi um þetta mál eða ekki, en má ganga
út frá því sem vísu, að verði náð innan skamms.
Ég læt í ljós undrun mína yfir þvi, að reynt
skuli hafa verið að draga málið þannig úr höndum búnaðarþings, eins og þessi búnaðarþingsrnaður hefur gert.
Þorsteinn Þorsteinsson: Ég verð að standa
upp aftur til þess að mótmæla forsrh.
Ég held, að ef hann hefði hlustað á mál mitt
i gær, hefði liann sannfærzt um, að ég var ekki
að draga inn deilur um þetta mál. Hv. flokksmönnum hans ber meira að segja saman um
það, að ég hagaði orðum mínum alls ekki þannig, að ég hefði vakið þar deilur, enda urðu engar deilur um málið. Menn geta verið hver á
sinni skoðun án þess að deiia.
Forsrh. (Hermann Jónasson): Mér skildist
það af prívatsamtali, að hv. þm. hafi þótt leiðinlegt að hafa orðið til að gera það, en ég vona,
að það verði honum ekki hættulcgt við kosningarnar, sem fara í hönd.
Þorsteinn Þorsteinsson: Ég veit ekki, hvaðan
hann hefur þetta prívatsamtal við mig og mér
hafi þótt leiðinlegt að koma fram með till. Ég
licld, að það hljóti að liafa verið einhverjir
draumórar lijá hæstv. forsrh., að hann hafi
dreymt eitthvað i nótt, að ég hafi komið til
hans í svefni, en ég hcf ckki orðið var við, að
ég sé neinn svefnfari.
ATKVGR.
Hrtt. 401,1 samþ. með 12 shlj. atkv.
— 401,11 samþ. með 11 shlj. atkv.
— 401,III.a samþ. með 11 shlj. atkv.
— 401,III.b samþ. með 11 shij. atkv.
ITv., svo breytt, samþ. með 11 shlj. atkv. og
endursent Nd.
Á 58. fundi i Nd., 15. maí, var frv. útbýtt eins
og það var samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 416).
A 59. fundi í Nd., 16. maí, var frv. tekið til
einnar umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. —
Afbrigði levfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Bjarni Ásgeirsson: Hv. frsm. er ekki viðlátinn, en ég hygg, að óhætt sé fyrir hönd n. að
roæla með frv. eftir þær breyt., sem Ed. hefur
á því gcrt.
ATIÍVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. sein
lög frá Alþingi (A. 439).

35. Hafnarlög fyrir Patreksfjörð.
Á 35. fundi i Nd., 15. april, var útbýtt:
Frv. til hafnarlaga fyrir Patreksfjörð (þmfrv., A. 172).
Á 37. fundi í Nd., 17. apríl, var frv. tekið til
1. umr.
Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði
með 19 shlj. atkv., að það yrði tekið til mcðferðar.
*FIm. (Bergur Jónsson): Hreppsnefndin á
Patreksfirði hefur samið og samþ. liafnarregiugerð fyrir hreppinn, en vitamálastjóri hefur
tjáð mér, að hann áliti vafasamt, hvort heimilt
sé að setja þessa reglugerð án sérstakra hafnarlaga. Þvi hef ég flutt þetta frv.
Patreksfjörður er vaxandi þorp með mjög mil»illi útgerð, enda liggur hann vel til sjósóknar.
Þaðan ganga nú 2 togarar auk fjölda vélbáta, og
þar eru starfandi 2 hraðfrystihús. En þorpið
vantar tilfinnanlega bátabryggju. Frv. er samið
alveg eftir hliðstæðum hafnarl., og hygg ég því
ekki, að þörf sé breytinga á því.
Vil ég svo óska eftir, að málinu verði vísað
til hv. sjútvn. að lokinni þessari umr.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og tii
sjútvn. með 19 slilj. atkv.
Á 45. fundi i Nd., 30. april, var frv. tekið tii
2. umr. (A. 172, n. 273).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Afhrigði leyfð og samþ. með 20 shlj. atkv.
*Frsm. (Finnur Jónsson): Á Patreksfirði er að
visu allgóð höfn frá náttúrunnar hendi, en aðstaða almennings til útgerðar er ekki góð, vegna
þess að þar er engin bryggja, sem er i eign almennings, og þær einstaklingsbryggjur, sem þar
eru, eru of litlar fyrir þá útgerð, sem risið hefur
upp á Patreksfirði s. 1. ár. Þetta frv. miðar að
því að koma hafnarmálum Patreksfjarðar í það
lag, sem nauðsynlegt er fyrir kauptún, sem rekur útgerð, og virðist ekki nema eðlilegt, að þessi
staður fái sömu aðstöðu í þessuin efnuin og önnur hliðstæð kauptún.
Það liggja ekki fyrir áætlanir um kostnað við
þessar frainkvæmdir, en n. hefur borið þetta
mál undir vitamálastjóra, og eftir það viðtal hefur n. orðið ásátt uni að leggja til, að frv. verði
samþ. óbreytt.
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citlhvað verður að ræða. Tilgangurinn var, að
styrkurinn yrði ekki bara til að auðga viðkomandi mann, heldur til að létta undir með öllum,
sem jörðina sætu, og það má kannske gera það
betur á annan hátt. Ég lít svo á, að þegar við
finnum, að eitthvað sé að, eigum við að reyna
að finna betra form og bæta galla fyrirkomulagsins, en ekki afnema fyrirkomulagið sjálft að
óreyndu. hað mun ég styðja, en ekki liitt, að láta
styrkinn falla beint í eign viðkomandi manns og
láta hina, sem á eftir koma, liða við það.
Það var sagt i gær, að það væri nýbúið að
selja jörð nálægt Ileykjavík fyrir 81 þús. kr., seni
her 16 kýr og á þriðja hundrað fjár. Ég veit, að
þcir, sem kaupa, láta aldrei þessar skepnpr
standa undir vöxtunum. Þarna er um að ræða
verðhækkun fyrir jarðræktarstyrk. Hugsunin,
scm liggur á hak við 17. gr., er rétt, svo að ef
liún nær ekki tilgangi sínum, eigum við ekki að
afncma hana, heldur eigum við að búa til nýja
17. gr.
Það er rétt, að enn þá eru þvi miður veittir
styrkir af því opinbera, sem almenningur hefur
ekkert gagn af, heldur bara einstakir menn. Við
skulum taka t. d. hafnargerðir. Lóðirnar á staðnum hækka og hækka, þangað til komið er í óefni.
I’etta hef ég oft bent á, og einu sinni var samþ.
þál. um að rannsaka, hvernig mætti ráða á þessu
hót. Þm. eru byrjaðir að fá skilning á því, að
líka á þvi sviði þurfi að gera það sama og reynt
var að gera með 17. gr. jarðræktarl.
Eg er því á móti báðum brtt., annarri af ]»ví,
að ég er á móti liugsuninni, sem á bak við han i
er, en hinni, af þvi að hana vantar grundvöll til
að standa á.
Þorsteinn Þorsteinsson: Ég þarf ekki að hafa
mörg orð út af ræðu hv. 1. þm. N.-M., þvi að þó
að hann þykist vera á öndverðum mciði við brtt.
mina, er ekki langt bil á milli okkar. Hann er
óánægður mcð ástandið eins og það er, og við
crum báðir á þeirri skoðun, að brevt. sé þörf.
Eg álít réttniætt, að bóndi, sem er búinn að
strita alla sína búskapartíð, fái þessa fjárhagsiegu hvatningu, en hún sé ekki dregin frá hans
eigín jörð. Hann hefur stutt að því að gera Iandið betra og byggilegra, og í raun og vcru á byggingarstyrkurinn að fara þessa sömu lcið, og við
í mþn. lögðum það til. Það er betra, að það sé
ininna, sem veitt er, og að það falli þá óskert í
lilut þess, sem fær það. Þessi dýrlciki á jörðum
núna hcfur ekki alltaf orðið fyrir styrki úr ríkissjóði. En þegar hið opinbera leggur aftur á
móti bílveg heim að túni mannsins, þá er ekki
ranglátt, þó að eitthvað komi til þess opinbera
af því, sem gerir jörðina verðmætari.
’Brynjólfur Bjarnason: Mér þykir vænt um að
heyra, að hv. 1. þm. N.-M. liefur ekki snúizt hugur og er sammála tilgangi brtt. minnar, en haiin
ber fyrir sig það sama og fyrir 4 árum, að inælingar, sem væru nauðsynleg undirstaða, væru
ekki til. Mér finnst hv. þm. hafa gengið of slælega fram í að skapa þann grundvöll, og ég hygg,
að hann verði ekki skapaður fy'rr en búið er að
setja 1., sem gera það nauðsvnlegt að skapa
þennan grundvöll.
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ATKVGR.

1. gr. samþ.með 12 shlj. atkv.
2. gr. samþ.með 12 shij. atkv.
Brtt. 387,1 feild með 9:1 atkv.
3. gr. samþ.með 11 shlj. atkv.
4. gr. samþ.með 12 shlj. atkv.
Brtt. 387,2 kom ekki til atkv.
5. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
6. —7. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Brtt. 380 felld með 9:5 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: BSn, MG, M.I, ÞÞ, ÁJ.
nei: BSt, BrB, ErlÞ, Hcrm.I1) Ingl’, PHcrm,
PZ, SÁÓ, EÁrna.
2 þm. (JJós og JJ) fjarstaddir.
8.—28. gr. samþ. með 13 slilj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. atltv.
Á 57. fundi í Ed., 13. maí, var frv. tekið til 3.
umr. (A. 161, 401).
Of skammt var liðið frá 2. umr. og frá útbýtingu brtt. 401. — Afbrigði leyfð og samþ. mcð 12
siilj. atkv.
*Frsm. (Erlendur Þorsteinsson): Herra forseti! Landbn. ber fram nokkrar brtt. við þetta
frv., sem eru að vísu smávægilegar.
1. brtt. er eingöngu skýring vegna þess, sem
gert er ráð fyrir í brtt. 3,b, að þegar 1. hafa hlotið staðfestingu, skuli fella meginmál þeirra inn
í 1., sem breyt. voru gerðar á. Þótti þetta réttara,
þegar það hefði verið gert.
2 brtt. er um, að 1. öðlist þegar gildi. Þótti n.
rétt að setja það inn í, og styrkur sá, sem greiddur er, eftir að 1. öðlast gildi, greiðist samkv.
þessum ákvæðum.
3. brtt. er um ákvæði ti! bráðabirgða. Það er
meining Jnndbu., að það sé ljóst, að verðlagsuppbót skuli einnig greiða á þessar 400—700 kr.
fyrir hektara í þúfnasléttun, en ákvæðin í frv.
eru ekki nægilega skýr til þess, að það sé tvímælalaust.
Eg hygg, að ekki þurfi frekar að skýra þetta.
N. vænfir, að d. fallist á þessar brtt.
Þorsteinn Þorsteinsson: Það er ekki af því,
að ég ætli að ræða neitt, sem liefur komið fram
við þetta frv., að ég tek til máls, heldur af því,
að við atkvgr. um þetta mál í gær gerði hæstv.
forsrh. grein fyrir alkv. sinu um brtt. mina á
þskj. 380 og lýsti því yfir, að samningar stæðu
yfir um það mál, nefnilega 17. gr., milli flokka,
og því væri óþarfi af mér að bera þessa till.
fram. Þar sem ég taldi ekki þinglcgt að mótmæla þessu á þann hátt, að ég gerði grein fyrir
atkv. mínu, þá vil ég mótmæla því nú. Þetta
er alls ekki rétt með farið hjá hæstv. forsrh.
Vil ég m. a. benda á, að nú situr ekkert búnaðarþing, sem mér skilst, að helzt ætti að vera
sáttasemjari i þessu máli. Umboð búnaðarþingsmanna er ekki fyrir hendi, þar sem kosningar
]) Forsrh.: Eg álit, að búnaðarþing ætti að ná
samkomulagi um þetta atriði, og þar seni samkomulagsumleitanir standa yfir, segi ég nei.
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kveðnasti stuðningsmaður þess, að 17. gr. komst
inn í lögin: „. . . . Ég hef sannfærzt um það betur og betur, eftir að reynsla hcfur komið um
það mál, að þessi 17. gr. cr allsendis ónóg til
þess að ná þeim tilgangi, sem fvrir löggjafanum
vakti, þegar þetta ákvæði var sett i lög.“ Og
liann segir einnig: „Trú inín á það hefur minnkað, að 17. gr. þessara laga sé þess umkomin að
ná því takmarki, sem henni hefur verið ætlað."
Á þcsssu sést, að þetta getur ekki staðið svona
til lengdar, þegar helztu stuðningsmenn að þessari grein eru algerlega húnir að niissa trúna á
þetta ákvæði. Það hlýtur fvrr eða síðar að
hverfa, og þegar svo er komið, er bezt, að það
hverfi sem fvrst.
Ég verð líka að segja það, að inaður hefur
ýinis hliðstæð dæmi um styrki til framkvæmda
á láði og legi, sem ekki cr ætlazt til að séu
reiknaðir til skuldar, heldur hverfa í eigu þeirra,
sem verkið vinna, eða eiganda þcss mannvirkis,
sem stvrkurinn er veittur til. Þannig er það t. d.
með styrki til Iendingarbóta og bryggjugerða.
Þeir, seiu þessi verk vinna, fá stvrki, sem inn í
eignina renna, en þó eiga þeir hana kvaðalaust.
Þetta er orðið hálfgert viðutanákvæði, sem enginn hefur lengur trú á, að hjari til lengdar, og
margir fara alls ekki eftir. Ég tel sjálfsagt að
kanna nú vilja hv. d., hvort cngu verði um þokað í þessu máli nú þegar. Þess vegna hef ég
koinið með þessa till.
Ég veit, að suniir hv. þdm. liefðu viljað híða
til liúnaðarþings með þetta, en ef það er sannfæring manna, að gr. sé óþörf og nái ekki tilgangi sínum, því fyrr, því lietra að fella liana
úr lögum.
*Brynjólfur Bjarnason: Ég flyt brtt. við 3. gr.
frv., þ. e. a. s. 11. gr. jarðræktark, sem er ekki
annað en endurtekning á máli, sem ég hef flutt
hér livað eftir annað í frumvarpsformi.
Síðast þegar ég flutti þetta mál, en það var á
s. I. ári, þá var frv. í því formi, að 1. gr. þess
frv., sem ég flutti þá, var shlj. 1. gr. þessa frv.,
sem hér liggur fyrir.
Eg tel eliki neina nauðsyn á því að fara út i
nákvæmar útskýriiigar á þessum breyt., af þvi að
ég hef hvað eftir annað mælt fyrir þcim í þessari hv. d., svo að liv. þdm. munu allir, sem með
því hafa fylgzt, kannast við það. Ég get aðeins
endurtekið það, að aðalatriði þessara breyt. er
í því fólgið, að það er ekki gerður greinarmunur
á styrkjum til býla fyrst og fremst eftir þeirri
reglu, hvað hýlin hafa fengið mikinn styrk, heldur liiiiu, í livaða ásigkomulagi býlin eru, þannig
að samkvæmt till. minum skal greiða 100% hærri
styrk til býla, sem hafa minna en 8 ha. af véltæku túni. Til býla, sem hafa frá 8 til 10 lia. af
véltæku túni, skal greiða styrk til jarðræktar og
húsahóta skv. !). gr. 1., en þegar túnin eru komin
upp í 10 ha., greiðist enginn styrkur. Sama gildir um styrk til annarra mannvirkja. Það er
hærri styrkur til þeirra, meðan býlið er í þvi ásigkomulagi, að bessi mannvirki vantar, en þegar allt er komið í gott horf, fellur styrkurinn
niður. Auk þess er gerður munur á styrkjunum
eftir því, hvað býlið hefur fengið mikinn styrk.
Það er 30% hærri styrkur samkv. 1. og 5. kafla
9. gr. til hýlis, sem hefur fengið meira en 2000

kr. Þegar þau liafa fengið 6000—7500 kr., verður
styrkurinn minni o. s. frv. Styrkurinn fellur niður, þegar liýlið er komið í það ásigkomulag, sem
þarna greinir.
í samræmi vð þetta er hrevt. á 5. gr. frv. (13.
gr. 1.) Ég tel eðlilegt, að þetta hámark verði ákveðið árlega af Búnaðarfélagi íslands.
Ég þarf ekki að fara út í frekari rökstuðning
fyrir þessu. Ég hef svo oft flutt þau rök áður.
Styrkurinn á að hafa þann tilgang að koma býlum landsins í það horf, að þau séu bvggileg.
Það á að útrýma kotbýlunum og stuðla að því,
að þau geti orðið samkeppnisfær við stærri býlin, en það á ekki að veita ríkisstyrk til neins atvinnurekstrar, sem gcfur af sér gróða. Við vitum,
að frá sjónarmiði alþjóðar er sjálfsagt, að eftir
þessu sé farið, svo lengi sem við húum við það
fyrirkomulag í landbúnaðinum, að haiin byggist
á einkarekstri. Verðlag á afurðunum verður að
fara eftir framleiðslukostnaði smæstu býlanna,
ef hændur þar eiga ekki að flosna upp, og ef á
að lialda þcssum býlum byggðuni áfrain, verður
að veita stvrk til þeirra. Til þess að halda bændum í sveitinni og stuðla að því, að þeir séu þar
kyrrir, verður að sjá til þess, að þeir hafi slík
kjör, að það horgi sig eins vel fyrir þá og að
liverfa til annarra starfa. Við vitum, að það eru
einkum smærri bændur, sem þurfa að fara burt
frá heimilum sinum.
Ég vil geta um smáprentvillu, sem ég vil hiðja
hæstv. forseta að sjá um, að leiðrétt verði. í
staðinn fyrir „samkv. 9. gr.“ á að koma „samkv.
10. gr.“
Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Það liggja
fyrir 2 brtt., og vil ég segja nokkur orð um þær.
Hv. síðasta ræðumanni finnst réttara að miða
styrkupphæðina við ásigkomulag býlisins. Eg tr
honum sammála um, að sá grundvöllur sé í
raun og veru réttari, en samt get ég ekki fylgt
till. hans, af því að hana vantar undirstöðu til
að standa á. Með 1. 1918 var fyrirskipað, að tún
skyldu mæld. Þetta var gert nokkuð víða, og frá
þessum tima liggja á liagstofunni ummálsriss af
túnum landsins og sýna aðeins stærð túnanna.
Síðan liefur ekkert verið gert. Það var mikið
umtal uin það, þegar fasteignamat var gert 1930
og aftur i þessu fasteignamati, að slíkar mælingar þyrftu að fara fram aftur. Það umtal komst
svo langt, að fasteignamatsnefndum var falið að
gizka á um stærðina, hve mikið væri véltækt
o. s. frv. Sumir hafa gert þetta, aðrir ekki. Afleiðingin er, að grundvöllurinn, sem væri hægt
að hyggja á, er ekki til. Þó að við vilduiu hverfa
að því ráði, sem felst í brtt., þá er ekki hægt að
gera það nú. Þess vegna verð ég að greiða atkv.
á móti till., sem annai's væri góð.
Hin brtt. er um að fella niður 17. gr., og var
það fært fram, að reynsla væri fvrir því, að húu
næði ekki tilgangi sínum. Það er nú svo. Revnslan er ekki mikil enn. I fyrsta lagi er það fylgifé, scm bundið er i jörðunum með jarðræktarl.,
mjög lítið. Þær jarðir eru teljandi, þar sem það
nær hundruðum. Aftur eru liinar jarðirnar niargar, sem liafa alhnikið fvlgifé í húsum, hafa fengið nýhýlastyrk og endurhyggingarstyrk. Það er
ekki hægt að draga aðra ályktun en að eins
muni fara með jarðræktarstyrkinn, þegar um
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sjóðsins skal vera það, sem hann á nú i cignum,
cn það cru kr. 70471.73, og má ekki skcrða það.
Jafnframt er svo ákveðið, að árlega skun lagður við sjóðinn hchningur þcss vaxtafjár, scm
Iionum áskotnast. En aðalbrcyt. cr þó sú, að í
staðinn fyrir ákvcðið framlag, scm ríkissjóður
átti að Icgg'ja fram i citt skipti fyrir öll, scm
voru 50 þús. kr., cr nú gert ráð fyrir, að ríkissjóður lcggi árlega fram ákvcðna upphæð, 25
þús. kr., til sjóðsins. Samt skal hclmingur vaxtatckna sjóðsins vcra rekstrarfc hans á hvcrju ári.
Tilgangur sjóðsins cr tvenns konar. % af
stofnfénu á að vcrja til útlána til vélakaupa
cn % hluta af stofnfénu á að nota til vclakaupa
samkvæmt því, sem mælt er fyrir í öðrum gr.
um þctta.
Það lætur auðvitað að líkum, að sérstaklega
mikil þörf er á því, að gerðar vcrði tilraunir
með ýmsar vélknúnar jarðræktarvélar, scm lítið
cða ckkcrt cru þekktar hér, og þykir sjálfsagt,
að hið opinbera vciti styrki til slíkra tilrauna.
í 22. gr. frv. cr gcrt ráð fyrir þvi, að ríki'ð
kaupi stórar skurðgröfur til mciri liáttar framræslu. Aður var það svo, að vélasjóður kcypti
þær og lét gcra tilraunir mcð þær, cn siðar var
ákvcðið, að rikissjóður keypti þær, ef ætti að
nota þær til stærri frainkvæmda. Jleð þessu ákvæði er hrundið af vélasjóði þcirri fjárhagslcgu kvöð að þurfa að kaupa vélar, scm ekki er
vitað fyrirfram, hvort nothæfar verða cða ekki,
og sú áhætta færð yfir á rikissjóð í staðinn.
A 6. kafla laganna er gerð sú brcyt., að Búnaðarfélagi íslands er gcfið meira vald til cftirlits með framkvæmdum, sem gerðar eru á erfðal'estulöndum i kaupstöðum og kauptúnum, en áður hcfur verið.
Þá er loks bráðabirgðaákvæði, þar scm gcrt cr
ráð fyrir, að þúfnasléttun á túni sé styrkt með
ákveðinni upphæð, 400—500 kr. pr. lia, og cr
styrkurinn bundinn því skilyrði, að minnst ’/ío
hluti þýfisins sé sléttaður árlcga. Það gctur að
sjálfsögðu orkað tvimælis, hvort hægt verði að
gera það, eins og nú cr liáttað vinnuafli í landinu, cn það er ckki álitamál, að vinna bcri að
þcssu cins og unnt cr.
Ég hcf í stuttu máli gcrt grcin fyrir hclztu
brcyt. N. cr öll sammála um, að þær nái fram að
ganga. Einn nra, hv. form. n, hcfur þó áskilið
sér rétt til að bcra fram brtt. við frv, og cr
hún nú komin hér fram, en hún cr um það, að
17. gr. vcrði fclld niður. N. út af fvrir sig hcfur
ckki tcki'ð neina afstöðu til málsins. Það, scm cg
hcf því uni það að scgja, cr cinungis skoðun mín,
cn ég cr andvígur því, að liún vcrði fclld niður.
Ég tcl, að cf það yrði gcrt, þá vrði það til a'ð
ýta undir sölu og alls konar hrask mcð jarðir
i landinu, og ég tcl, að frekar bcri að vinna á
móti þvi cn cfla það.
Ég óska fyrir hönd n, að frv. vcrði sam|). óbrcytt.
Þorsteinn Þorsteinsson: Ég gct tckið undir
það, sem hv. frsm. n. sagði í ræðu sinni, að n.
hcfði verið sammála um frv, cins og það liggur
fyrir. Þó vildi ég bæta inn í það cinu atriði, scm
ckki er í því, cn það cr, að felld vcrði niður liin
margumtalaða og þráttaða 17. gr. jarðræktarl.
l’m þcssa gr. hefur verið þrasað mikið í blöðAlJ.it, 1912. 11. (59. löggjafarþing).

um, á þingi og mannfundum. Ég get þvi vcrið
stuttorður um hana liér og vil ckki gefa ástæðu
til að lcngja uinr. um þctta mál nú. En eins og
bv. þdm. cr kunnugt, þá er þcssi 17. gr. um að
mcta skuli, hve mikið verðmæti á jörðum licfur
aukizt við styrki, sem grciddir hafa vcrið úr ríkissjóði. Skal sá hluti stvrksins færður i sérstakan dálk i fastcignamatsbók sem fylgit’é býlisins,
og þó meðtalinn í matsvcrði þcss samanlögðu.
Tclst fylgiféð scm vaxtalaust framlag ríkissjóðs
til býlisins, og er óheimilt að selja cða veðsetja
þann hluta fasteignarinnar, scm matsvcrði
styrksins ncmur. Ég ætla ckki að lesa hér upp
þcssn grcin, hún cr öllum hv. þdm. svo kunnug.
Aftur á móti vil ég aðcins minnast á sögu þcssa
máls á síðast liðnum 2 árum.
A búnaðarþinginu 1939 var skipuð mþn. til að
gcra till. um og athuganir á jarðræktarl, og 1
þcssari n. starfaði ég um tima fyrir hönd Jóns
á llcynistað. Þá komst á sainkomulag inilli nm.
um að fclla skyldi niður 17. gr, en í hennar stað
vrði aftur á móti lagður aukinn söluskattur á
jarðcignir landsins. En þcgar á búnaðarþing kom
og ræ'ða átti um þctta mál, náðist ekki samkomulag. Þá kom frá Framsóknarflokknum hækkunarkrafa á söluskattinum ásamt fleiri atriðum,
scm varð til þess, að frá okkur sjálfstæðisínönnum koin fram hækkunarkrafa uin það hvar
söluskatturinn ætti að bvrja, þegar sala jarðar
væri komin fram yfir fasteignamatsverð. Þetta
fór þannig, að söluskatturinn náði ekki fram að
ganga og 17. gr. stóð, og brcyt. á jarðræktarl.
voru afgrciddar nicð atkvæðum mciri hl. búnaðarþingsmanna, eins og þær liggja fyrir nú, en
náðu þá ckki samþykki á Alþingi. Nú hafa þær
vcrið tcknar upp aftur á þessu þingi, og það, sem
m. a. hcfur tafið málið, cr, að farið liafa fram
samkomulagsuinleitanir hér á Alþingi milli
flokka um það, hvort ckki væri rétt að fclla niður 17. gr, scm svo mörgum hefur vei'ið þyrnir i
augum. Við sjálfstæðismenn tcljum hana mjög
skaðlega fyrir búnaðarframfarir. Hún gerir það
að vcrkuni, að sumir bændur vilja alls ekki taka
við jarðræktarstyrkjum, cn af þvi leiðir, að hjá
þeiin mönnuin, scm ekki vilja taka við styrkjum
á umbætur sínar, verður miklu minna úr framkvæmdum cn clla. Aðrir hafa aftur á móti tekið
við styrknum, cn finna þó, að þeir hafa ekki
núna eins kvaðalaus umráð yfir jarðcignum sínum og áður, og ganga þvi meira hálfvolgir að
framkvæinduin cn clla.
Ut af ákvæðinu í 2. málsgr. 17. gr. vil ég geta
þess, að ég held, að þcss sé lítið cða ekkcrt gæll,
hvort þvi cr fylgt. Eg vcit ekki til þcss, að fengin liafi verið yfirlýsing frá Búnaðarfélagi íslands um það, hvaða kvaðir vcgna þessara
styrkja lægju á jörðum. Og þó er þetta fyrirskipað. Yfirleitt cr svo komið með menn, að þeir
telja þctta máttlaust ákvæði, en eru þó hræddir
við það. Þetta cr vaiidræðaástand. Mcnn telja
víst, að innan örlítils tíma vcrði þessu brcytt.
()g þa'ð er sannast að scgja, að nú vi'ðurkcnna
framsóknarincnn það cinnig, að þessi gr. hafi
ckki náð tilscttu marki, og vil ég til áhcrzlu á
mál mitt, incð Icyfi hæstv. forseta, taka hér upp
nokkur orð úr ræðu hv. þm. Mýr. við 2. umr.
þessa máls í hv. Nd, cn liann cr nú form. Búnaðarfélags íslands og var uin eitt skeið einn á40
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í 5. gr., scm vcrður 13. gr. 1., cr bætt inn sérstökum lið, scm cr c-liður, til byggingar vothcyshlaða kr. 350.00. Það er talin mikil nauðsyn á, að
vothcyshlöður verði auknar frá því, sem nú cr,
og cnda þótt nokkuð hafi verið bætt úr í þcssu
cfni síðustu árin, er samt lagt til að hækka þcnnan styrk, til þess að hægt vcrði að fá viðunandi
framleiðslu á þessari gerð heyja. Aftur á móti
er d-liður, sem áður var c-liður, lækkaðui- úr kr.
800.00 ofan í kr. 600.00, svo að heildarhámarkið
hækkar aðeins um kr. 150.00, cn skiptingin vcrður öðruvisi cn áður.
A 14. gr. I. cr gerð litils háttar brcyt., þar scm
gcrt er ráð fyrir, að Búnaðarfélag íslands leggi
dóm á, hvort býli, sem þar greinir, fái styrki eða
ckki.
Síðasta breyt. við þcnnan kafla, við 16. gr., er
sú, að í staðinn fyrir 5 þús. kr. komi 10 þús. kr.
Næsta breyt. á jarðræktarl. er við 3. kafla ].,
og eru það 8.—11. gr. frv., sem um þá brcyt.
fjalla. Með 8. gr. er breytt 18. gr. gildandi 1., og
cru þar sett ný og frekari ákvæði um það, hvern
rétt menn eiga til að stofna félag. Það eru 4 liðir: a) að útvega iand og framkvæma á þvi félagsræktun til stofnunar nýbýia eða samvinnubyggða, b) að útvega íbúum kaupstaða, kauptúna og sveitaþorpa land til ræktunar og framkvæma félagsræktun á þvi, enda sé tryggt, að
dómi hreppsnefndar eða bæjarstjórnar, að hver
félagsmaður geti fengið sinn hluta af ræktunarlandinu til eignar eða erfðaleigu, c) að koma á
sameiginlegum ræktunarframkvæmdum á landi
tveggja eða fleiri lögbýla, þar sem aðstaða til
framræslu lands eða jarðvinnslu gerir félagsræktun æskilega, að dómi Búnaðarfélags Islands.
Svo er það loks d-liður:að mcnn eigi rétt á að
stofna félag um jarðræktarfélög, sem ekki geta
heyrt undir a-, b- eða c-lið þessarar gr., og að
þau skuli því aðeins njóta þess réttar, er 19. gr.
áskilur þessum félögum, að þau uppfylli þær
skyldur, að þau hafi eignarumráð eða varanleg
leiguliðanot á landi til ræktunar, að tilgangur
ræktunarinnar sé aðeins framleiðsla jarðargróða,
að i samþykkt sé ákveðin aðstaða hvers einstaks
félagsmanns til ræktunarinnar og að Búnaðarfélag Islands mæli með því, að félögum sé veittur
sá réttur. í 19. gr. er svo ákveðið nánar, hvernig
þessi félög, sem stofnuð eru samkvæmt 18. gr.,
skuli að öðru leyti fullnægja þeim skilyrðum,
sem sett eru í 9. gr.
Með 10. gr. ér gerð breyt. á 20. gr. ]., þar sem
bætt er inn í ákvæðum um það, hvernig stofna
beri félög, og hvaða ákvæði þurfa að vera um þá
félagsstofnun, til þess að félagið geti orðið styrks
aðnjótandi. Og eru um það skýr ákvæði í a—ilið 10. gr. Samþykktir þessara félaga skulu vera
staðfestar af atvinnumálaráðuneytinu, að fenginni umsögn Búnaðarfélags fslands. Það er jafnframt ætlazt til í þessari gr., að ræktunarfélög,
sem stofnuð eru samkvæmt ákvæðum þessa
kafla, skuli skrásett.
Þá kemur inn í 21. gr. nýtt ákvæði, þar sem
bæjarstjórnum í kaupstöðum og hreppsnefndum
í hreppum er gefinn kostur á að njóta forkaupsréttar, þegar hreppsnefnd eða bæjarstjórn telur
hættu á, að ræktunarlönd þau, sem uin getur í
18. gr., geti við eigendaskipti komizt í fárra
manna hendur, svo að þrengist um ræktunarlönd

fyrir aðra hreppsbúa. Þykir sjálfsagt, að bæjarog sveitarstjórnir sjái um, að einstakir íbúar í
þorpum og bæjum verði eigi settir hjá við úthlutun þessara landa. En sveitar- og bæjarstjórnir eru taldar hafa beztan kunnugleika á að
meta þessa aðstöðu.
Þá kemur 4. kaflinn, sem er um verkfærakaupasjóð, og eru það 12.—17. gr. þessa frv.,- er
um hann fjalla. Aðalbreyt., sem gerð er með
þessu frv., er sú, að í staðinn fyrir, að hreppabúnaðarfélögum var úthlutað sérstakri sjóðseign, sem varð séreign þeirra og þau áttu þá
oft sem innistæðu i sérstökum sjóði, þá verður
nú um að ræða einn sjóð fyrir allt landið, og
ber búnaðarfélaginu að meta þörf manna i ýmsurn landshlutum fyrir þennan styrk eftir þvi,
liver verkfæraþörfin kann að vera á hverjum
tiina. Það hefur sýnt sig í framkvæmd núgildandi 1., að sú breyt., sem hér er gcrð, er eðlileg,
þar sem nokkur af þessum félögum hafa ekki notað sjóðseignir sinar til verkfærakaupa, en önnur
aftur á móti liafa þurft að fá lán og skulda því
nú binum sameiginlega verkfærakaupasjóði, en
það er ætlazt til, að verði greitt á næstu 2 árum
eftir að þessi 1. koma til framkvæmda. Einnig
hefur það komið í ljós, að í þeim landslilutum,
þar sem þörfin fyrir vélakaup er mest, hafa félögin skipt stvrkjunum niður þannig, að örlitill
hluti hefur komið til einstakra manna, t. d. 20
til 30 kr. til að kaupa vélar, sem kostað hafa
4—7 þús. kr., og er auðséð, að slíkar styrkveitingar koma ekki að neinu gagni. Þá er líka lagt
til, að styrkurinn verði minnkaður í hlutfalli við
kaupverð, þannig að þar, sem áðui' var heimilt
að veita helming, er það nú %, og þar, sem áður
var heimilt að veita %, er það nú fært niður í
Vt. Hins vegar er hámarksstyrkurinn hækkaður
úr 400 kr. upp í 700 kr.
Með 14. gr. eru sett nokkur ný ákvæði í 26. gr.
1., til viðbótar þeim, sem fyrir eru. Má þar helzt
til nefna, að styrkurinn til kaupa á dráttarvélum
og skurðgröfum er bundinn sérstökum skilyrðum, en þau eru: að kaupin hafi verið samþykkt
á almennum fundi í hlutaðeigandi félagi eða félögum, að Búnaðarfélag íslands telji áhöldiu félögunum nauðsynleg og að félögin hafi hús yfir
áhöldin og selji þau ekki nema með samþykki
félagsfundar og Búnaðarfélags fslands. En eins
og menn vita, hefur þótt á það skorta, að hirðing áhalda væri eins góð og vera bæri. Þetla ákvæði um hús yfir áhöldin er því að sjálfsögðu
mjög mikil bót.
Þá er gert ráð fvrir i 16. gr., að innistæður,
sem einstök búnaðarfélög eiga í sjóðum, skuli
halda áfram að vera séreign þeirra. Einnig skulu
þessi félög halda áfram að styrkja vcrkf.vrakaup meðlima sinna án þess að fá styrk úr
hinum sameiginlega sjóði, þangað til innistæða
þeirra er eydd. Hins vegar er gert ráð fyrir, að
skuldir þær, scm safnazt hafa hjá einstökum
búnaðarfélögum, skuli greiddar úr þessum sameiginlega sjóði á næstu 2 árum.
Akvæðið í 17. gr. cr um það, hvernig ávaxta
skuli fé sjóðsins, og er það óbreytt frá því, sem
það áður var.
Þá koma breyt. á 5. kafla, um vélasjóð, en um
]iær fjalla 18.—26. gr. frv. Þar er ákveðið með
18. gr. að stofna sérstakan vélasjóð. Stofnfé
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og þangað til ný gr. væri sett í staðinn með
samþ. ailra. Þessir timar cru lika hættulegir
frá sjónarmiði þeirra manna, sem vilja leiðrétta þetta, af þvi að fasteignamatið kemur nú.
Nú sting ég upp :i þessu, hvort ekki muni
enn þá vera hægt á þessu stigi málsins að láta
nú vera að greiða atkv. urn þetta atriði, því
að áður en þetta frv. er afgreitt, er enn nokkur
timi til stefnu til að tala um þetta atriði og
komast að niðurstöðu. Málið er nú við 2. umr,
og til 3. umr. mætti athuga hrtt. mína betur.
Ég vil ekki stofna til þess, að menn þurfi að
fella þessa brtt., vegna þess að svona er nú í
pottinn búið, að menn vilja i raun og veru vinna
saman um þetta. Þetta er till. mín, sem ég vænti,
að verði tekin alveg eins og ég meina hana til
að koma á samkomulagi.
Það má vafalaust slá þvi föstu, að sú óáran,
sem nú ríkir um fasteignasölur i landinu og
voveiflegast horfir gagnvart sveitunum, liún á
sér stað um jarðir alveg án tillits til þess,
bvort þessi 17. gr. er í I. eða ekki. Menn selja
ekki jarðirnar vegna þess, heldur hins, að fólkið
fer úr sveitunum. En það er ekki heldur til
hróss 17. gr. jarðræktarl, að svo er komið, ]>ví
að hún gerir ekki neinurn gott til þess að halda
þeiin við búskap, sem eiga jarðir.
Pétur Ottesen: Eg vil út af þeim uinraæluin,
sem fram komu frá hv. þm. V.-Sk., skjóta þvi
hér fram, að þessi brtt. yrði tekin aftur til 3.
umr. og tíminn þangað til yrði notaður til þess
að freista þess, hvort ekki væri liægt að fá samkomulag um þetta mál. Og ef menn gætu orðið
sammála um þetta, þá væri ekki óliklegt, að
þeir, sem nú hafa kvatt sér hljóðs í málinu með
tilliti til þess, að þessi brtt. liggur hér fyrir,
mundu falla frá orðinu, og að á þann liátt gæti
gengið nú afgr. málsins til 3. umr.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
Brtt. 186 tekin aftur til 3. umr.
2.—28. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Erv. vísað til 3. umr. með 21 shlj. atkv.
Á 46. fundi i Nd., 2. maí, var frv. tekið til 3.
umr. (A. 161, 186.).
Enginn tók til máls.
Emr. (atkvgr.) frestað.
A 50. fundi í Nd., 4. maí, var fram haldið 3.
umr. um frv.
ATKVGlt.
lirtt. 186 felld með 18:7 atkv, að viðhöfðu
nafnakalli, og sögðu
já: stst, GSv, JGM. JPálm, PO, SEH, SK.
nei: StgrSt, SvbH, ÁÁ, BJ, BÁ, BjB, EOl, EmJ,
EystJ, FJ, GG, HG, HelgJ, íslH, JÍv, PHann,
SkG, JörB.
6 þm. (EE, GÞ, HV, JakM, ÓTh, ÞBr) fjarstaddir.
Erv. samþ. með 18 sblj. atkv. og afgr. til Ed.
Á 48. fundi i Ed, s. d, skýrði forseti frá, að
sér liefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.
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Á 49. fundi i Ed., 5. maí, var frv. tekið til 1.
umr.
Of skammt var liðið frá 3. umr. i Nd. — Afbrigði leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGB.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 slilj. atkv. og til
landbn. með 9 shlj. atkv.
A 55. fundi í Ed, 12 maí, var frv. tekið til
2. umr. (A. 161, n. 376, 380, 387).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. og brtt.
380 og 387. — Afbrigði leyfð og samþ. með 10
shlj. atkv.
®Frsm. (Erlendur Þorsteinsson): Herra forseti! Þetta frv, sem hér liggur fyrir, er allmikill bálkur, sem innifelur í sér miklar brcytingar á jarðræktarl. frá 23. júní 1936. Frv. þetta
er nú flutt af landbn. Nd, og flutti nefndin shl.i.
frv. á aðalþingi 1941, en það náði þá ekki afg'reiðslu. En undirbúningur málsins er þannig,
að á búnaðarþingi 1939 skipaði þingið þriggja
muiina milliþinganefnd, sem skvldi taka þessi
mál til athugunar, en í henni sátu Hafsteinn
bóndi Pétursson á Gunnsteinsstöðum, Jón bóndi
Sigurðsson á Beynistað og Þorsteinn bóndi Sigurðsson á Vatnsleysu, en auk þess hefur landbn.
Nd. uimið að frv. og gert breyt. á því. Breytingar þessar miða cinkum að því að liækka
styrki til landbúnaðarins.
í 1. gr. er styrkur til jarðræktar og húsabóta
hækkaður mikið. Styrkur til framræslu er liækkaður um 20%—25%. Einnig er hækkaður allverulega styrkur til þaksléttu í nýrækt, úr kr. 1.60
upp í kr. 2.00 á fermetra og einnig í túni úr kr.
1.40 upp i kr. 2.00 á fermetra.
Ástæðan til þess, að framlög til framræslu eru
hækkuð svo mjög, er sú, að styrkurinn var svo
lítill til móts við aðra jarðræktarstarfsemi, og
hefur þess vegna oft verið vanrækt að þurrka
landið nægilega.
Með 2. gr. eru gerðar breyt. frá gildandi 1. En
þ;er eru fyrst og fremst, að verðlagsuppbót skal
greiða á alla styrki eftir meðalvisitölu ársins
áður. Jafnframt er ákvcðið, að sá styrkur, sem
greiddur er vegna verðlagsuppbótar, skuli ekki
talinn með við útreikning hámarksupphæða, sem
tilteknar eru, þannig að bámarkið skuli miðað
við þá gruiinupphæð, sem greidd er, en ekki
verðlagsuppbótiiia.
Með 3. gr. eru gerðar nokkrar breyt. á 11. gr.
laganna, og eru þær um þau ákvæði, sem styrkur
til jarðræktar og húsabóta er takmarkaður. Býli,
sem í eldri lögum var ákveðið að skyldu fá kr.
1000 inest, eiga nú að fá kr. 2000. Svo er það
næst, að hámarkið, sem býlin fengu í styrk cftir
gömlu I, sem var 1 til 4 þús. kr, er nú 7 til 10
þús. kr, en þar er svo ákveðið, að þeim skuli
greitt 50% minna fyrir hvert verk, sem er framkvæmt. Býlum, sem fengið hafa samtals 2 til 7
þús. kr, skal greiða styrk samkvæmt ákvæðum
9. gr. En býli, sem fengið hafa fullar 10 þús. kr,
fá engan styrk samkvæmt 1. Og eins og ég hef
áður sagt, þá er hér einungis 'um grunnstyrk að
ræða, en verðlagsuppbót ckki reiknuð með.
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og hefur búnaðarþing þar átt sinn hlut að máli.
I>ví að búnaðarþing í fyrra hafði þetta mál til
meðferðar og reyndar fyrr, og komst að niðurstöðu að nokkru leyti. Það má segja það, að
þær niðurstöður, sem eru í frv., sem hér liggur
fyrir, eru niðurstöður búnaðarþings, og ég hef
í sjálfu sér ekkert við þær að athuga verulega,
þó að sumt í þeim geti fundizt, að ekki fari
alls kostar svo sem menn hefðu viljað á kjósa.
I£n út í það ætla ég ekki að fara nánar á þcssu
stigi málsins. Ég geri ekki uppsteyt um einstakar gr. frv., þó að mér .virðist, að sumt í frv.
hefði átt að vera og getað verið nokkru betur
undirbúið. En um þetta frv. hefur myndazt
nokkuð ríkt samþykki, og þvi er síður ástæða
til þess að hrófla við þvi, úr því sem komið
er.
En vonbrigði mín eru í sambandi við annað.
Þau eru bundin við þá gr. jarðræktarl., sem alla
þá stund, síðan þau voru samþ., hefur verið ásteytingarstcinn meðal bænda, 17. gr. 1., enda
býst ég ekki við, að lengur greinist álit um hana
eftir flokkaskiptingu viðkomandi stjórnmálunum yfirleitt. Því að hvar sem maður fer um
landið, eru menn orðnir mjög svo sammála um
það, að 17. gr. þessara 1. eigi ekki að standa í
jarðræktarl. Það er líka svo komið, að forgangsmenn þess, að þetta ákvæði var sett í jarðræktarl., og verjendur lengi, eru komnir að niðurstöðu um það á þann sama veg, og vitna ég um
það í orð hv. þm. Mýr., formanns Búnaðarfélags
íslands, sem talaði hér síðast. Því hefur verið
haldið fram af þeim, sem andmælt hafa þessari
gr., sem er að vissu leyti rétt, að þessi gr. kæmi
ekki að því haldi, sem forsvarsmenn hennar
vilja vera láta og þeir í upphafi töldu henni til
gildis. Og vissulega kemur hún ekki að því haldi,
sem henni var ætlað, því að það liggur á allt
öðru sviði en svo, að hægt sé með svona löggjöf að ná því marki. En þar sem hún hefur
ekki gert það gagn, sem henni var ætlað, kemur
þá til álita, hvort hún ekki hefur gert nokkurn
skaða. Það væri vissulega góðra gjalda vert, ef
með ákvæðum þessarar gr. hefði verið hægt að
koma i veg fyrir jarðabrask, því að stemma
her stigu fyrir það. En nú kemur þetta ákvæði
ckki í veg fyrir það. Og það er á allt öðru sviði,
sem bændur kveinka sér undan ákvæðum þessarar gr. Það er með þcssu ákvæði tekinn af
þeim fullkominn eignarréttur þeirra yfir jörðum
þeirra með öllu, sem jörðunum tilheyrir, sem
notið hafa þessa styrks. Áður var sá styrkur,
sem bændum var veittur fyrir unnin jarðræktarstörf, veittur sem verðlaun, en styrkur jafnframt til framhaldandi aðgerða. Hann var talinn þeirra eign, og var talinn réttmæt, verðskulduð eign. Það var það, sem menn fundu
og virtu, því að það kom mikill skriður á jarðræktarframkvæmdir vegna ákvæða jarðræktarl..
eins og þau voru frá öndverðu. Nú finnst bændum aftur sein þeir séu sviptir hvoru tveggja,
eignarréttinum og þeirri viðurkenningu, sem
með styrknum var veitt þeim.
Þó að með aðferðinni um styrkveitingar þessar sé rcynt að taka smátt og smátt af bændum,
sem við slíkum styrk taka, það, sem þeir vildu
mega telja sina réttmæta eign, þá nær þetta
ákvæði 17. gr. ckki heldur tilgangi sínum i því

efni að koma í vcg fyrir, að braskað sé með
jarðir. Það er eins auðvelt að braska með þær,
ef ekki auðveldara, að þessu ákvæði iögteknu.
Þannig liggur málið fyrir. Og þess vegna urðu
mér það mikil vonbrigði, að ekkert hefur verið
gert til þess að koma á sæmilegri miðlun i
þessu efni, og þá með því að afnema 17. gr.,
sem að mínu viti er búin að standa allt of lengi
í 1. En lengi skal manninn reyna. Og lengi skal
e. t. v. þráttað af andmælendum þessarar gr.,
þangað til hið rétta verður viðurkennt. En formenn búnaðarmálanna á búnaðarþingi viðurkenna þó vanmátt þessarar gr. til að koma
því til vegar, scm henní í fvrstu var ætlað, og
telja sig fúsa til þess að gera tilraun til þess
að hæta um með því að setja einhver ákvæði,
sem nær væri að gætu náð því takmarki, sem
þessi gr. átti að ná, en gat ekki náð. En búnaðarþingi hefur misheppnazt þetta. Það cr ekki hægt
að draga fjöður yfir það. Það bar ekki gæfu
til þess að leysa þetta mikla mál. En formaður
Búnaðarfélags íslands, hv. þm. Mýr., hefur lýst
því yfir í mín cyru, bæði innan þings og utan,
að hann vildi ganga að því, að þetta atriði yrði
Ievst. Og hann mun kannast við það, að eiginlega var sætzt upp á þetta. Þess vegna eru mér
þetta meiri vonbrigði heldur en ella. Og hæstv.
forsrh. lofaði því, að hann skyldi gangast fyrir
því, að þctta atriði yrði levst á búnaðarþingi,
því að þá sat þessi n. á búnaðarþingi, sem vitnað hefur verið til. En úr því að svona tókst til,
þá hefði búnaðarþingið í vctur átt að taka málið
sjálft í sínar hendur og undirbúa það fyrir
hæstv. Alþ., svo að við gætum séð, að ekki aðeins liugur fylgdi máli, sem við höfum ekki efað,
heldur að þetta mál kæmist í framkvæmd. Þvi
að það, sem okkur hefur mest fundizt vanta i
frainkvæmdum þessa máls, er forustan um að
gera nauðsynlegan undirbúning til löggjafar um
málið. Hinir ágætu foringjar í búnaðarmálunum
hafa ekki getað tekið sig saman um þetta. Nú
liefði ég getað búizt við, að þessir búnaðarþingsmenn, sem sæti eiga hér í landbn., hefðu getað
komið því á þar, sem ekki hefði heppnazt á
öðrum vettvaiigi, að þeir yfirleitt gætu orðið
sammála um afgreiðslu þessa máls, svo að við
væri hlítandi frá sjóuarmiði allra þeirra, sem
hér eiga hlut að máli. Því að ég veit ekki um
neinar óskir um það að halda þessari 17. gr.,
eins og hún er, hvorki utan þings né innan. Ég
á nú ekki sæti í liv. landbn. og get því ekki
beitt áhrifum mínum þar.
Búnaðarþing gerði i vetur tilraun til að leysa
þetta mál, en mistókst, eins og tekið hefur vcrið
fram. Nú er þvi hér komin till. um að fella
niður þessa 17. gr., og það er hörmulegt, ef það
má telja, að beirri till. muni búin þau örlög
að verða felld, þó að allir vilji í raun og veru
í hjarta sinu sam]). hana. En mönnum þykir
ekki málið vera svo undirbúið, að þeir vil.ji
samþ. hana. En ég held, að ekki væri skaði
skeður, þó að 17. gr. væri nú felld úr I. og svo
undirbúin ákvæði i hennar stað fyrir næsta
þing. Mundi það ekki vera hv. þm. betri vegur
heldur en að neyða sjálfa sig til þess að greiða
atkv. á móti niðurfellingu 17. gr.? Þvi að það
getur ekki munað nema mjög litlu frá því, þó
að 17. gr. sé felld niður nú með samþykki allra
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hefur þó verið niciri hluti búuaðarþings, sem
staðið hefur að þvi, að þessi 17. gr. hefur verið
leidd i 1.
Ég tel það ekki heldur rétt mælt af hv. þm.
A.-Húnv., að á búnaðarþingi hafi hver höndin
verið uppi á móti annarri, og þegar liann sagði
það, mun hann hafa ineint það, að því er við
keniur ákvæði 17. gr. þessara 1. En búnaðarþing lagði mjög mikla áherzlu á það, að jarðræktarl. yrðu afgreidd, livað sem snerti 17. gr.
þeirra. Því að á aukaþinginu, sem haldið var
í vetur, var samþ. með samhljóða atkv. á búnaðarþingi svo hljóðandi till., scm ég les liér upp,
með leyfi liæstv. forseta:
„Búnaðarþing beinir þeini eindregnu tilinælum til Alþingis, að það afgreiði frumvarp það
til breytinga á jarðræktarlögunum, er lagt var
fyrir síðasta Alþingi, og ákveði um leið, að
styrkir, scm veittir verða út á jarðabætur ársins 1941, skuli greiðast eftir liinum endurskoðuðu lögum.“
Eg skal geta þess, að að þessari samþ. stóð
allt búnaðarþing. Og það var tekið fram af þeim
niönnuni, scm andvígir voru því, að 17. gr. jarðræktarl. væri i L, að þeir væru með þessu, af
því að þeir óskuðu þess án tillits til 17. gr., að
þessar grcinar næðu fram að ganga. Og ég er
þakklátur hv. þm. A.-Húnv. fyrir það, að hann
er mcð þvi, að þetta frv. nái fram að ganga hér
á liæstv. Alþ., án tillits til þessarar gr. En verði
17. gr. felld burt úr jarðræktarl. með brtt. við
frv., mun ég þó stuðla að því, að frv. nái fram
að ganga á Alþ., vegna annarra þeirra breyt.,
sem í frv. eru. En búnaðarþing stóð einhuga
að öllum breyt., sem hér er um að ræða að gera
á 1., Þannig að frv., eins og það liggur fyrir,
hefur einhuga samþykki búnaðarþings. Þetta ákvæði 17. gr. jarðræktarl. er þvi i raun og veru
það, sem um er deilt hér. Þess vcgna liygg ég,
að það geti náðst samkomulag um frv. án tillits
til 17. gr. jarðræktarl.
*Bjarni Asgeirsson: Ég get verið sammála hv.
1. þm. Rang. um það, að það gæti verið full ástæða til þess fyrir ríkið gagnvart fleiru en
jarðræktarstyrknum að setja einhver ákvæði um
það, að það fé, sem veitt er af því opinbera,
verði ekki að eign einstaklinga, þannig að sú
eign verði verzlunarvara, heldur vcrði styrkirnir
raunverulega til þess að bæta afkomumöguleika
fólksins í heild. En það er svo um fjölda marga
styrki tit franikvæmda, seni veittir eru af því
opinliera, bæði þá, sem liv. þm. nefndi, og
cinnig niarga aðra, eins og til hafnargerða og
lendingarbóta og annarra mannvirkja, að þcir
eiga að ganga til þjóðfélagsins í heild, samkv.
tilganginuni, en sem engin tilraun er gerð til að
tryggja, að ekki geti að meira eða minna leyti
orðið vcrzlunarvara cinstakra manna, þannig að
ég er með hv. 1. þni. Rang. í því, að sú liugsun
sé réttmæt, seni felst í 17. gr. jarðræktarl., að
reyna að koma í veg fyrir, að þessir styrkir
verði til þess, að jarðirnar liækki óhæfilcga í
verði. Því að ég lield, að það sé sanimála skoðun allra, að það sé einhver hin mesta plága
fyrir landbúnaðinn, live jarðir komast stundum
i hátt vcrð, og hversu örðugt er þess vegna að
rcka þær af þeini sökum, sérstaklega á tímum,

þegar þær ganga mikið kaupum og sölum. Og
þetta vakti fyrir liæstv. Alþ. á sinum tiina, þegar 17. gr. jarðræktarl. var sett. Hitt er annað
mál, livort rétta formið hefur fundizt með þessari tilraun, sem löggjafinn vildi leggja mikla
áherzlu á að gera. Ég er viss um það nú, að 17.
gr. ]. nær ekki þeim tilgangi, sem ætlazt var til.
Og um þetta atriði tók ég fram cftirfaraiidi i
umr. um jarðræktarl. á Alþ. 1936:
„Ég skal játa, að það er ekki nema eðlilegt,
að mönnuni komi til hugar, að sú skipun þurfi
að verða á, að jarðrapktarstyrkurinn verði ekki
cign einstakra manna, er siðan geti selt hann,
og hann verði þannig til að hækka jarðarverðið,
lieldur ætti þessi styrkur að verða til þess að
bæta afkomumöguleika allra þeirra bænda, er
á jörðinni búa i framtíðinni, og yrði hann því
sem gjafaliluti rikisins til ábúandans á jörðinni.
En ég tel nijög mikið vafamál, að þetta takist
fyllilcga og að þetta ákvæði nái tilgangi sinum, en það er þó tilraun i rétta átt, og mun ég
fylgjn því, ef brtt. n. verður samþ.“
Þannig leit ég á það í upphafi, þegar 17. gr.
jarðræktarl. var lögákveðin. Og ég hef sannfærzt um það betur og betur, eftir að reynsla
hefur komið um það mái, að þessi 17. gr. er
allsendis ónóg til þess að ná þeim tilgangi, sem
fyrir löggjafanum vakti, þegar þetta ákvæði var
sett i I. Og ég er alltaf tilbúinn til þess að ræða
við menn um önnur róttækari ákvæði til að ná
þessu marki lieldur cn 17. gr. er. Og á síðasta
liúnaðarþingi var þetta mál mjög tekið til atliugunar, og vantaði ekki nema herzlumuninn,
að samþykkt væri gerð á þinginu um önnur
ákvæði, sem þeir, sem á þinginu voru, og þar
á meðal ég fyrir mitt leyti, álitu ná miklu betur
tilgangi 17. gr. heldur en gr. sjálf. Þessi viðleitni strandaði, en ég tel, að þessi viðleitni
hafi stefnt i rétta átt. Og þó að trú mín á það
liafi minnkað, að 17. gr. þessara 1. sé þess utnkomin að ná því takmarki, sem henni hefur
verið ætlað, tel ég þó ekki rétt að kasta þvi
ákvæði liurt úr I., meðan enn er á tilraunastigi, hvaða ákvæði hægt sé að taka upp i hennar stað, og mun ég því greiða atkv. á móti brtt.,
vegna þcss að ég tcl, að þessar tilraunir, sem
gerðar voru þarna á búnaðarþingi um að finna
hentugri leið í þessu efni, eigi að standa þangað
til annað ákvæði getur komið í staðinn fyrir
17. gr., sem betur en hún nær þeim tilgangi,
sem þeirri gr. var ætlað að ná. Þess vegna mun
ég greiða atkv. á inóti því, að 17. gr. verði felld
niður, ekki af þvi að ég hafi tröllatrú á henni,
lieldur af því að ég álit, að þessi tilraun megi
vera í 1. og það gagn, sem hún gefur, þangað
til áhrifanieira ákvæði og betra keniur í hennar
stað.
~Gísli Sveinsson: Herra forseti! Ég vil ekki
láta þetta mál algerlega fara fram hjá mér, enda
þótt ég muni ekki auka mikið á þær umr., sem
hér fara fram, eða þrætur um einstök atriði
málsins að svo vöxnu. Eins og kunnugt er, hefur
þetta niál verið nokkuð á döfinni, og niá segja
að sumu leyti frá því, er jarðræktarl. frá 1936
voru sett. Því að óánægja með fleira en eitt atriði þeirra reis undir eins og 1. komu til framkvæmda. Úr þessu liefur verið reynt að bæta,
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ur, við erum þvi mótfallnir, að hún sé numin
burt. Ég sé ekki, að hún leggi neina kvöð á
jarðeigendur. En eins og tímarnir eru nú og
tilhneigingin til að sprengja jarðir upp er mikil,
væri aftur á móti alrangt að hverfa frá þessu
og gera jarðir að braskvöru.
t'm dæmið, sem hv. frsrn. nefndi urn alvarlegt ástand landbúnaðarins, er ég alveg sammála. Ekki þó vegna kaups þess, er hann þar
tilnefndi, heldur vegna þess að peningamenn í
kaupstöðunum skuli kaupa jarðirnar dýrum
dómum og jafnvel tapa á þeim alla vega i rekstrinum, fremur en sleppa þessu fram hjá sér.
Peningamagnið leitar nú stöðugt meir og meir
I fasteignirnar, og hættan vex stöðugt i þessu
éfni, enda vita allir, að peningarnir eru þar
bezt geymdir.
*Jón Pálmason: Út af verðhækkun á jörðum,
er bæði frsm. og hv. þm. Seyðf. komu að, vil
ég segja það, að ég tel ekki, að 17. gr. komi í
veg fyrir hana, þótt hún sé látin standa.
En ég veit vel, að bæði sveitum og kaupstöðum stafar mikil hætta af þeirri gífurlegu sölu
húsa og jarða, er nú á sér stað. Einkum kemur
það niður á seinni timanum og þá helzt þeim,
er kaupa og eiga að standa straum af vöxtum
og afborgunum af þessum uppsprengdu fasteignum.
Um það, að gr. komi að þeim notum, er henni
var ætlað, má segja, að hún gerir það og gerir
það ekki. Og svo mikið er víst, að margir bændur hafa ekki tekið við styrknum vegna kvaðarinnar.
Frsm. lalaði um, að hann mundi biða eftir
afstöðu búnaðarþings um þetta.
Það er alveg rétt að fylgja því, að þegar búnaðarfélögin eða búnaðarþing hafa komið sér
saman um afgreiðslu vandamála landbúnaðarins, þá á þingið að taka það vel til athugunar
og breyta þvi varlega. — En ef búnaðarþingið
er ósammála, getur þingið ekki tekið cins mikið
tillit til þess. Og i þessu máii var þar hver
höndin upp á móti annarri, og hlýtur þingið
þvi að afgreiða það án tillits til búnaðarþings.
Ég skal nú ekki þreyta menn lengur, því að
þm. eru máli þessu kunnugir og munu þess albúnir að greiða atkvæði.
*Sveinbjörn Högnason: Ég vildi segja fáein
orð um brtt. um afnám 17. gr. Hver trúir, að
það yrði ekki til að auka jarðabraskið? Það, sem
hér skiptir mestu máli, er að veita styrkinn i
jörðina, þar sem hann haldist, en ekki til ábúandans í hverju tilfelli.
Ég vil nefna 2 dæmi. Ríkið veitir 14 i styrk
til að reisa mjólkurbú og hið sama til frystibúsa. Nú hefur einstakiingur selt bændunum
eitt slíkt mjólkurbú og ríkisstyrkinn með, svo
að hann lendir hjá verzlunarfélagi i Reykjavík
í stað þess að vera bundinn i búinu. Það hljóta
allir að sjá, hvílik misnotkun og ranglæti þetta
er. Það brýtur beint í bága við anda laganna,
tilganginn með styrknum. Hér þarf að setja 17.
gr., en ekki afnema hana. Styrkinn má ekki
selja, hann verður að vera i búinu.
Sala annars mjólkurbús er nú og fyrir hendi.
Þó er enn meiri hætta á þessu með frvsti-

húsin, — þvi að þau eru miklu meira í höndum
einstaklinga, — að styrkurinn verði seldur með.
Ég vildi benda vel á þetta. Það er nauðsynlegt
að tryggja til fulls, að styrkirnir komi að þeim
notum, er löggjafarvaldið hefur ætlazt til. Nú
kaupa stríðsgróðamenn jarðir í sveitum, setja
á stofn bú eða mjólkurbú og fá til þess styrk.
Síðan selja þeir. Ætti því styrkurinn frá þvi
opinbera að verða til þess eins að auka á okurverð jarðanna og renna beint í vasa þessara
einstaklinga?
Ég vil svo lýsa þökk minni á því, ef flm. þessarar brtt. vildu flytja hana á hverju þingi. Það
tnundi opna augu ntanna betur fyrir því, sem
hér er stefnt að.
*Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Háttv. 4.
lattdsk. talaði um að breyta 1. gr. jarðræktarlaganna, fella burtu hámarkið á styrk til grjótnáms.
Ég veit vel, að þetta mun einkum hafa verið
nefnt vegna Vestmaunaeyja, þvi að þær hafa
liér um sérstöðu vegna lítils landrýmis, svo að
þar verður að brjóta land og ryðja, er ekki
þætti horga sig annars staðar. Ég lofa því, að
landbn. skal athuga þetta milli umræðna.
Þetta hefur verið rætt á búnaðarþingi, og ég
hef haft löngun til að taka tillit til Vestmannacyja. En þó tel ég ekki rétt að afnema hámarkið, því að það var einmitt sett til þess að koma
i veg fyrir svindl í sambandi við grjótnámið.
(írjótið var e. t. v. selt. En mér er ljóst að greiða
þarf fyrir þessari sérstöðu. Persónulcga vil ég
athuga, hvað hægt er að gera fyrir 3. umr.
Háttv. þm. Seyðf. talaði uni, að styrkur hækkaði nú til jarðræktar. En það er ekki meira en
það, sem nemur verðlagsuppbót, miðað við fyrir
slrið. Einkum er það styrkur til framræslu og
votheysgryfja, sem hækkar. En þá er líka tilganginum náð, því að það, sem mest veltur á
í þessu efni, er, að menn fái aðstöðu til að
geta ræst jörðina fram. Og þá tel ég vel farið,
ef menn vkju afköst sin í þessu efni verulega
frá því, sem nú cr. Ég hef einmitt iátið rannsaka þetta síðan jarðræktarlöggjöfin kom fram,
hvað þetta nemur mikilli hækkun á grunnstyrkjum. En vísitöluhækkun á þeim fer svo
eftir verðlagsvísitölu á hverjum tíma.
Ég ætla ekki að deila um brtt. viðkomandi
17. gr. jarðræktarl. En ég hygg, að það sé ofmælt hjá hv. þm. A.-Húnv, að það séu margir
bændur, sem ekki hafa tekið við jarðræktarstyrknum. Hann getur a. m. k. fengið lista yfir
þá bændur, scm skilað hafa styrknum aftur.
Og þeir, sem ekki hafa tekið við styrknum, hygg
ég, að ekki séu býsna margir, en þeir eru nokkrir, sem hafa skilað honum aftur.
Þá sagði hv. þm. A.-Húnv, að úr því að búnaðarþing hefði verið sjálfu sér sundurþykkt í
þessu efni, þá þyrfti ekki að taka gerðir þess
svo hátiðlega til greina. En það er nú svo, að
við verðum, i hvaða félagsskap, sem við störfum, að beygja okkur fyrir meiri hlutanum og
svo er einnig liér á hæstv. Alþ. Og búnaðarþing er ekki annað cn ráðgefandi þing, svo
að hæstv. Alþ. getur gert hvað, sem því sýnist
um þau mál, sem búnaðarþing fjallar um, hvað
sem samþ. er um þau á búnaðarþingi. En það
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*Jón Pálmason: í tilcfni af fyrirspurn hv.
]>m. V.-Sk. skal ég geta þess, sem að nokkru leyti
koni fram í yfirlýsingu hv. frsm., að það er ákveðið, að ég og hv. þm. Borgf. berum fram brtt.
um að fella 17. gr. niður. Það hefur ekki að öllu
leyti náðst samkomulag um eitthvað, sem i
staðinn skyldi koma. Eins og hv. frsm. gat um,
þá er þetta ágreiningsatriði innan landbn. eins
og að undanförnu. Það leit að vísu út fyrir á
síðasta aðalþingi, að ef til vill gæti náðst samkomulag um þetta ágreiningsmál, en það varð
ekki, og ekkert vitað um, hvort um það verður
að ræða. Það var einnig ágreiningur urn önnur
atriði jarðræktarl., og er n. búin að ganga frá
því þannig, að fullt samkomulag náðist um þau
atriði, svo sem hámarksákvæði styrks og ýmisIegt fleira, og var þar gerð nokkur breyt. frá
því, sem búnaðarþing hafði gengið frá 1.
Að öðru leyti sé ég ekki ástæðu á þessu stigi
til að ræða þetta nánar. Agreiningurinn um þetta
atriði, sem hv. síðasti ræðumaður var að spyrjast fyrir um, kemur til athugunar fyrir 2. umr.
í deildinni.

ATKVGR.
I’rv. vísað til 2. umr. með 19 sblj. atkv.
A 37. og 44. fundi í Xd., 17. og 29. apríl, var
frv. tekið til 2. umr.
Eorseti tók málið af dagskrá.
A 45. fundi í Xd., 30. april, var frv. enn tekið
til 2. umr. (161, 186).
*Jón Pálmason: Við 1. umr. málsins lýsti hv.
2. þin. Skagf. afstöðu landbn. til þess og sagði,
sem rétt er, að n. hefur orðið sammála um þau
ágreiningsatriði, sem í frv. sjálfu felast, en samkomulag hefur ekki að neinu leyti náðst um ágreiningsmálið sjálft. Ég og hv. þm. Borgf. flytjum lirtt. um afnám 17. gr. jarðræktarl., en það
deilumál er kunnugt öllum hv. þm. og raunar
uin land allt, og tel ég því enga þörf að fara um
það mörgum orðum. En áðalatriðið er, að með
þessari 17. gr., en hún var sett inn í 1. 1936, er
svo fyrir mælt, að jarðræktarstyrkurinn, sem
áður var kvaðalaus, skuli vera sem kvöð á jörðunum. Xú kemur þetta rnjög glöggt i ljós, þegar
farið er að meta jarðirnar eftir binu nýja fasteignamati, ]>á er nokkur hluti, sem eigendur
jarðanna eiga ekki. Sem sé, það er kvöð, sem er
á lögð vegna jarðræktarstvrksins. Við flm. brtt.
teljum, að þetta sé ekki heppilegt skipulag og
viljum hafa jarðræktarstyrkinn kvaðalausan,
eins og áður var. Ég skal ekki fara sérstaklega
út í málið, nema tilcfni gefist til. Þetta mál er
svo kunnugt, að atkv. ættu að geta skorið úr því,
án þess að fram færu langar umr.
*Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Eg get
tekið undir það með hv. þm. A.-Húnv., að ég tel
ekki þörf á löngum umr. um þetta mál, vegna
þess að það er áður margrætt, ekki einungis hér
á liæstv. Alþ., heldur einnig á búnaðarþingi og
viðar. Ég skal geta þess, án þess að endurtaka
það, sem ég sagði við 1. umr., þegar ég mælti
fyrir þeim brtt., sem hér liggja fyrir, að árið
1939 var sett mþn. í málið, og var henni sérstaklega falið að athuga 17. gr. jarðræktarl. Sú

n. náði raunar samkomulagi um það, að stofnaður skyldi sjóður á þann hátt, að sölugjald af
jörðum skyldi renna í hann. Hugmyndin var
með öðrum orðum sú, að ef jarðirnar seldust
vfir fasteignamati, þá rynni nokkur hluti af því,
sem væri fram yfir fasteignamat, í sérstakan
sjóð, sem væri í umsjón búnaðarfél. hreppsins,
og átti hann að vera til almennra nota. Þetta
sölugjald hækkaði eftír því, sem verðið fór meir
fram úr fasteignamatsverði. Ég skal ekki fara
frekar inn á þetta, en sú hugsun, sem lá til
grundvallar fyrir þessari málamiðlun, var sú, að
koma í veg fyrir það, að jarðirnar hækkuðu óeðlilega í verði. Ég skal lýsa yfir þvi, að ég er
fús til að breyta þessu ákvæði, ef eitthvað annað kemur í staðinn, sem gæti gert meira gagn.
Því hefur oft verið haldið fram af ýmsum, er
mest andmæla þessu ákvæði, að þetta geri ekki
neitt gagn. En þá vil ég segja það, að þá fer að
verða lítið úr því, að þctta sé stórkostlega liættulegt ákvæði. Það fór þannig í n., að hún náði
samningum við búnaðarþing, og skal ég lýsa yfir
því, að ég er samþykkur þeirri liöfuðstefnu, sem
þar var tekin. Mín afstaða er sú í þessu máli, að
ég vil ekki láta breyta 17. gr., fyrr en samþykki
bænda á húnaðarþingi hefur náðst um það, og
Jiví mæli ég á móti brtt. og sé mér ekki fært að
greiða atkv. með henni. En er búnaðarþing hefur
tekið stefnu um þetta mál, mun ég vel sætta mig
við hana og beygja mig fyrir henni, af því að ég
trúi því, að búnaðarþingið taki málið farsælum
tökum.
Ég skal nú ekki lengja umr. um þetta mál út
af fyrir sig. En í sambandi við það þykir mér
ástæða til að koma inn á ýmislegt með tilliti
til vfirstandandi tíma.
Það vofir stórfelld hætta yfir sveitunum um
stórkostlega verðhækkun jarða og brask með
þær. Eg vil nefna eitt dæmi, er ég þekki. Peningamaður úr Reykjavík hefur nýlega keypt
stóra kostajörð í sveit. Sjálfur yrkir hann hana
ekki, lieldur ræður til sín lijón til umsjónar
jörðinni og borgar þeim 12—14 þús. kr. í árslaun. lTt af fyrir sig er nú náttúrlega ekki snefill af búviti í svona framkvæmdum. En aðalatriðið er þau áhrif, sem þetta hefur á sveitina eða umhverfið í kring. Þetta getur eitrað
ótrúlega út frá sér, þótt tiltölulega fá dæmi
væri um að ræða.
En þetta snertir nú ekki beint inálið, en er
]>ó í sanibandi við það.
*Isleifur Högnason: Eg vil Ieita undirtekta
landbn. um, livort ekki væri liægt að koma til
leiðar að fella niður hámarkið á styrk til grjótnáms, er tiltekið er í 1. gr. 1 kr. á livern m3.
Eg tel, að fella mætti liðinn eins niður og hann
sé þannig. Styrkurinn til grjótnámsins er of
lágur, og enn fremur ætti hann að ná til lands,
sem verið er að vinna til garðræktar, jafnt og
til ræktaðs lands.
Eftir þessa takmörkun styrksins til grjótvinnslu, hefur hún mikið lagzt niður.
Ef n. vildi taka þetta til atliugunar, væri eg'
henni þaliklátur.
*Haraldur Guðmundsson: Afstaða okkar Alþfl.manna til afnáms 17. gr. er sú sama og áð-
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auðsætt að stefna ber að því, að þessi aðferð nái
sem mestri útbreiðslu.
Aðrar breytingar eru tiltölulega litiar, nema
styrkir til votheysgryfja hafa verið hækkaðir
nokkuð. Áður voru þeir kr. 2.50 á teningsmetra
steyptra votheyshlaða, en liér er gert ráð fyrir,
að styrkurinn verði kr. 3.50—4.00 á teningsmetra.
Þetta er gert út frá þeim forsendum, að nauðsynlegt sé, að notkun votheysgryfja fari í vöxt.
Þetta eru höfuðbreytingarnar á styrkveitingum til jarðræktarframkvæmda. í samhandi við
þetta vil ég svo geta þess, að í 2. gr. er lagt til,
að ríkissjóður greiði verðlagsuppbót á jarðræktarstyrki, eftir þvi sem meðaltal vísitölu kauplagsncfndar segir til. Landhn. vill í því samhandi taka fram, að henni finnst sjálfsagt, að
verðlagsupphætur verði greiddar á styrki ársins
1941, samkv. vísitölu kauplagsnefndar, eða með
60%, því að það mun vera meðaltal vísitölunnar
1941. Ég sé, að hv. þm. Seyðf. er nú kominn í d.,
og vil ég geta þess, að hann var ekki á fundi,
þegar landbn. afgreiddi frv., og cr hann því að
sjálfsögðu á engan hátt bundinn við það álit
landbn., sem hér er lagt fram. Hins vegar starfaði fulltrúi Alþfl. í landbn. i fyrra, hv. þm. V,Isf., að þessu frv
I sambandi við breyt. á II. kafla vil ég nefna
eitt atriði enn, þó að það snerti ekki frv. beint,
en það er hin margumdeilda 17. gr., sem allir
hv. dm. kannast við af þeim umræðum, sem
fram hafa farið um það mál.
Eitt af því, sem mþn. búnaðarþings vann að,
er hún var að endurskoða jarðræktarlögin, var
að komast að samkomulagi um 17. gr., sem fjallar um kvaðir á jarðræktarstyrknum. Nefndin
komst að samkomulagi sín á milli og lagði fram
sérstakt frv. þar að iútandi fyrir húnaðarþingið,
sem hún nefndi frv. um sölugjald af jörðum og
átti að koma í stað 17. gr. — Ég var þessu frv.
fvlgjandi, en á búnaðarþingi náðist ekki samkomulag um frv. Eigi hefur heldur náðst samkomulag um þetta atriði í landbn. þessarar d.,
en það mun nú frekar atlmgað undir umr. í þessari hv. d., og eru einstakir nm. algerlega óhundnir um þetta atriði.
3. kafli laganna frá 1936, er fjallar um félagsræktun, er gerhreyttur, en nú eru það 8.—11. gr.,
sem fjalla um það efni. Þessi kafli fjallaði um
skipuiag félaga, sem vinna að ræktunarmálum. Er það einkum í kringum bæi og kauptún, sem um slíkt er að ræða. Þær breyt., sem
hér er um að ræða, eru góðar og stefna að jncira
öryggi fyrir þennan félagsskap. Að öðru leyti er
ekki ástæða til þess að fjölyrða um þetta. Það
er auðvelt að hera saman 3. kaflann í 1. frá 1936
og 8.—11. gr. þessa frv.
4. kafli, um verkfærakaupasjóð, er gcrhreyttur
nú, og eru það gr. 12.—17., sem fjalla um Iiann
nú. Þessir sjóðir hafa verið þannig myndaðir, að
þeir hafa verið séreign hreppabúnaðarfélaganna,
því að ríkisstyrknum hefur veríð skipt á milli
þeirra. Þau hafa siðan í framkvæmdinni alveg
ráðið vfir þessum sjóðum. Þetta skipulag hefur
reynzt erfitt og ekki heppilegt. Sum hreppahúnaðarfélögin hafa safnað gildum sjóðum, önnur
hafa ekki getað staðið straum af nauðsynlegum
kostnaði.
Mþn. og búnaðarþing álitu þvi nauðsvnlegt að

hreyta þessu. Skv. þessu frv. eru þessir sjóðir
hér eftir gerðir að einum allsherjarsjóði fyrir
allt landið. Að sjálfsögðu halda þau félög, sem
nú eiga sjóði, þeim áfram. — Þetta er alger
skipuiagsbreyting, og hygg ég, að hún reynist
heppilegri í framtíðinni.
Á 5. kafla 1., sem fjallaði um vélasjóð, hafa
verið gerðar allmiklar breyt. Eru það nú 18.—26.
gr. í þessu frv., er koma í stað 5. kaflans. Aðalbreyt. er sú, að lagt er hér til, að þessi sjóður
fái meira fé en undanfarið, því að tekjurnar
hafa reynzt allsendis ónógar. Lagt er hér til. að
ríkissjóður leggi honum 25 þús. kr. á ári hverju.
Starfsemi sjóðsins er tvískipt. Hann á:
1. að lána fé til kaupa á landbúnaðarvélum, og
2. að kaupa nýjar vélar í tilraunaskyni.
Okkur íslenciinga hefur vantað mjög tilfinnanlega vélar til framræslu. Við eigum ómetanlega
fjársjóði fólgna í mýrunum okkar, en geturn
ekki haft þeirra not, nema mýrarnar verði framræstar í stórum stíl, en það er ekki hægt án véla.
Slíkar vélar eru nú að koma á markaðinn, og
hefur mér gefizt kostur á að sjá þær lijá ameriska setuliðinu, sem hér er, hvernig þær vinna.
Leikur enginn vafi á, að hér er um vélar að
ræða, sem eíga eftir að hafa gífurlega þýðingu
fyrir jarðræktina hér á landi. Það á að vera
hlutverk sjóðsins að kaupa og gera tilraunir
með þessar vélar, svo og að veita Ián til slíkra
vélakaupa. Þetta er ef til vill allra merkasta nýmælið, sem þetta frv. gerir ráð fyrir.
Ég hef nú stiklað hér á stóru og aðeins drepið
á helztu atriðin í frv., því að eins og ég sagði
áðan, fylgir frv. svo ýtarleg grg., að ekki er
þörf langra skýringa, en ég taldi liins vegar rétt
að drepa á helztu nýmælin, sem likleg eru til
þess að valda straumhvörfum í íslenzkum landbúnaði og jarðrækt.
Eg vil að lokum geta þess, að landbn. leggur
áherzlu á, að þetta frv. nái fram að ganga á
þessu þingi. T. d. það ákvæði frv., að vcrðlagsuppbót verði veitt á jarðabótastyrkinn, er svo
sjálfsagður hlutur, að þetta Alþ. getur ekki slitið störfum án þess að ganga svo frá því, að
tryggt sé, að jarðræktarmenn fái verðlagsuppbót greidda á styrkinn 1941, sem ;i að greiða í
þessurn eða næsta mánuði.
Eg legg svo til, að þcssu frv. verði að þessari
umr. lokinni vísað til 2. umr. Til n. sé ég ekki
ástæðu til að vísa því, þar sem það er frá nefnd.
*Gísli Sveinsson: Eg ætlaði mér ekki að taka
til máls um þetta frv. á þessu stigi málsins. Ég
sé ekki ástæðu til að fara nú út í einstök atriði
frv., sem er að mörgu leyti gott eitt um að segja,
en ég vil aðeins gera þá fyrirspurn til landbn.,
hvort hún hafi ekki hugsað sér að koma með
hrtt. við 17. gr. jarðræktai'laganna, sem liefur,
eins og kunnugt er, verið landsmönnum mikiil
ásteytingarsteinn. Ég tel því mjög æskilegt og
hefði taiið, þótt fvrr hefði verið, að inenn gætu
sætzt á að afnema 17. gr., hvað sem gert yrði í
staðinn, sem liefur verið ágreiningur um, hvort
nokkuð ætti að vera.
Þessa fyrirspurn vildi ég ekki láta hjá líða að
bera fram, af þvi að ekkert sést um það atriði,
og ég vænti þess, að ég fái fullnægjandi svar við
henni.
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ég, að hæstv. Alþ. bregðist vel við þessari málaieitan og fallist á, að þetta verði gert.
ATKVGR.
Brtt. 30 (ný gr., verður 1. gr.) samþ. með 16 shlj.
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: StSt, BÁ, BjB, EOI, EE. EmJ, EystJ, FJ,
GG, GSv, HG, JakM, JPálm, PHann, SkG,
JörB.
SEH greiddi ekki atkv.
, 14 þm. (ÁÁ,_B.r, GÞ, HelgJ, HV, íslH, JGM,
ÓTh, PO, SIÍ, Jív, StgrSt, SvhH, ÞBr) fjarstaddir.
1. gr. (verður 2. gr.) samþ. með 17 shlj. atkv.
2. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn santþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.
Á 56. fundi í Nd., 12. mai, var frv. tekið til 3.
umr. (A. 391.)
Of skamjnt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
lcyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 19 shlj. atkv. og endursent Ed.
Á 55. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði verið endursent frv. frá Nd., eftir 3.
umr. þar.
Á 58. fundi í Ed., 15. maí, var frv. tekið til
einnar umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem iög
frá Alþingi (A. 426).

34. Jarðræktarlög.
Á 33. fundi í Nd., 13. apríl, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á jarðræktarlögum, nr. 101
frá 23. júní 1936 (þmfrv., A. 161).

Á 3». fundi í Nd., 15. apríl, var frv. tekið til
1. umr.
*Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Frv. það,
sem landbn. flytur hér á þskj. 161, er enginn nýr
gestur í hv. d., því að sama frv. eða frv. hliðstætt því var flutt hér i d. í fyrra og fór umrlaust gegnum tvær umr., en dagaði þá uppi.
Eg vil því skýra frv. nú fyrir hv. dm. og breyt.
þær, sem lagt er til, að gerðar verði. Ég skal
fvrst geta þess, sem af vangá er ekki tekið fram
í nál., að liv. þm. Seyðf. var ekki á fundi, þegar
málið var afgreitt, þannig að hann er ekki bundinn við frv. eins og aðrir nm., en hins vegar skal
ég geta þess, að fulltrúi Alþfl. í n. i fyrra, hv.
þm. V.-ísf., var frv. þá fylgjandi að mestu leyti.
Eins og liv. þm. er kunnugt, voru jarðræktarl.
fyrst sett 1923, og er óhætt að fullyrða, að þau
hafi siðan verið grundvöllur að öllum ræktunarframkvæmdum í landinu, enda jukust þær stórAlþt. 1912. li. (59. löggjafarþiug).

lega, þegar sú löggjöf var sett. Það mun vera
búið að greiða úr ríkissjóði 8—9 millj. kr. í jarðræktarstyrki, eða nserri lætur, að um % milljón
liafi verið greidd árlega að meðaltali. Styrjöldin
liefur hins vegar dregið mjög úr framkvæmdum,
svo að s. 1. ár voru þær ekki nema um % hluti
þess, sem var fyrir stríð. Þetta er ekki nýtt fyrirbrigði. 1914—18, eða á styrjaldarárunum fyrri,
var það sama uppi á teningnum. Jarðræktavframkvæmdir minnkuðu þá um meira en helming, og ekki voru þær komnar í sama liorf og
fyrir stríðið fyrr en 1923—24. Nú er þjóðin í enn
meiri hættu en þá. Nauðsyn þess að tryggja
framkvæmdir í jarðrækt er enn þá brýnni nú. Og
það verður að stuðla að því á allan hátt, að
menn rækti landið og það verður bezt tryggt
með þvi, að löggjöfin sé þannig úr garði gerð,
að jarðræktarmenn sjái, að þeir njóti réttmæts
stuðnings liins opinbera. Það er því ekki að ófyrirsynju, að jarðræktarlögin hafa nú verið tekin til endurskoðunar og reynt að bæta úr helztu
göllum þeirra og samræma þau, þannig að allir
megi vel við una. Ég vil í þessu sambandi benda
á eitt atriði, sem kom fyrir, þegar lögin frá 1936
voru prentuð. Þá féll niður ein gr. úr lögunum,
sem mun hafa verið 57. greinin, greinatalan hefur því ruglazt í samræmi við það. Þessi grein
fjallaði um, að lögin skyldu tekin til endurskoðunar á 5 ára fresti. Hæstv. forseti þessarar deildar benti mér fyrst á þetta. — En þó að þessi gr.
hafi á þennan hátt fallið niður, hefur nú samt
ákvæði hennar verið framfylgt, þ. e. a. s. á búnaðarþingi 1939 var í samráði við landbrh. skipuð
þriggja manna milliþinganefnd til þess að endurskoða jarðræktarlögin. Nefndina skipuðu þeir
Jón bóndi á Reynistað, Hafsteinn bóndi á Gunnsteinsstöðuin og Þorsteinn bóndi að Vatnsleysu.
Þessi nefnd starfaði svo að endurskoðun laganna og lagði síðan fram frv. fyrir búnaðarþing
1941.
Búnaðarþing gerði lítils háttar breytingar á
frv. nefndarinnar og sendi það siðan Alþingi.
Landbn. Nd. hefur svo einnig gert á því nokkrar
breyt. Ýtarleg grg. fylgir hér frv., og er því ekki
þörf mikilla skýringa, enda mun ég hér aðeins
drepa á örfá atriði, er snerta aðalbreytingarnar,
sem gert er ráð fyrir á 1. frá 1936.
Fyrsta breyt. er við II. kafla laganna, sem
fjallar um styrki til jarðræktar- og húsabóta.
Breytingarnar eru víð 9. gr. Aðalbreyt. er sú, að
styrkir til framræslu eru hækkaðir frá þvi, sem
áður var. Mun hækkunin nema nál. 25%, en er
dálítið breytileg eftir þvi, um livcrs konar framræslu er að ræða (opna skurði eða lokræsi).
Þessi brcyt. stafar af því, að reynslan hefur sýnt,
að styrkir til framræslu eru of lágir, miðað við
aðrar framkvæmdir. Það hefur svo haft þær afleiðingar, að jörðin er ræst fram miklu verr en
skyldi. Ég lít svo á, að hér sé um mjög hóflega
liækkun að ræða, og orkar tvímælis, livort hún
sé ckki of lítil.
Styrkur til jarðvinnslu cr mjög lítið brevttur,
t. d. viðvikjandi græði- og sáðsléttum. Þó er
um eitt nýmæli að ræða, að sérstokur styrkur er
veittur fyrir sáðsléttur, sein hafa 1—2ja ára forrækt, þ. e. a. s. liafa verið í ræktun 1—2 ár, áður
en grasfræinu er sáð. Reynsian hefur sýnt, að
þessi aðferð gefur langbeztan árangur, og er
39
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árangurinn af laxaklaki í vötnuin okkar, ekki
sizt i sambandi við Eyjafjörð. Þetta mál er fram
komið meðal annars vegna þess, að klak er hafið
í öllum ám við Eyjafjörð hin siðari ár, og eru
allar likur til, að þar muni þessi grein verða
fyrst notuð, ef hún verður samþ. Ég vildi leggja
til, að frv. vcrði vísað til landbn., af því að
slik mál hafa þangað farið áður.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og ti)
allshn. með 10 shlj. atkv.
A 31. fundi í Ed., 13. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 77, n. 144).
Frsm. (Þorsteinn Þorsteinsson): Við 1. umr.
þessa máls var gerð nokkur grein fyrir frv.,
svo að ég þarf ekki að segja margt um það nú.
Hér er ekki um að ræða mikilvægar breyt.
á lax- og silungsveiðil. Þó að þessum 1. hafi
árlega verið breytt, þá virðist þeim breyt. ekki
vera lokið enn. Það er alltaf eitthvað, sem kemur fram, sem þarf lagfæringar. Annars er það
álit landbn. um þetta mál, þótt það sé ekki
stórvægilegt, að rétt væri að tryggja sem bezt,
að ekki væri gengið á rétt einstaklinga, sem
sjóveiði hafa, nema það væri nauðsynlegt. Og
þar sem fiskiræktarráðunautur hefur fastlega
mælt með frv. og það hefur einnig verið sent
veiðimálan. og hún lýst því ákveðið yfir, að
liún vilji, að frv. nái fram að ganga, taldi n.
rétt með þeim tryggingum, sem eru i frv., að
mæla með, að það yrði samþ. Þó er þess að
geta, að víða geta veiðistöðvar verið undan
landi, sem bæjarfélög eiga, og þá þótti ekki rétt,
að þeim væri gert lægra undir höfði en sýslufélögum. Taldi n. því rétt og sjálfsagt, að ef
ætti að setja bann, þar sem bæjariand er, að
þar kæmi til álit og umsögn bæjarstjórnar.
Þess vegna er með ráðnum hug lagt til, að i
frv. skuli standa „út frá bæjarlandi", þ. c. framienging bæjarlands út í sjó. Með þessari breyt.
leggur n. tii, að frv. verði samþ.
ATKVGR.
Brtt. 144 samþ með 11 shlj. atkv.
1. gr., svo brcytt, samþ. með 11 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.
A 33. fundi í Ed., 15. april, var frv. tekið til
3. umr. (A. 167).
Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Mér finnst
ég mega til að gera grein fyrir atkv. minu um
þetta mál. Ég var í n., sem fór með frv., og
ég var með þvi, að það næði fram að ganga.
Ég lít svo á, að það geti verið nauðsynlegt að
friða þcnnan göngusilung, sem talað er um i
frv., í sjó á ákveðnum svæðum. Og þegar ég er
með því, að þessi heimild verði sett í 1., þá
byggist það eingöngu á þvi, að það er ætlazt
til, að fyrst og fremst sé það ekki gert nema
þar, sem fyrir eru fiskiræktar- og veiðifélög.

og þá geri þau fyrst tiil. um það, á live stóru
svæði friðunin sé gerð, og að þar næst er ákveðið, að sýslunefnd skuli hafa mælt með
slíkri friðun, til þess að hún megi vera gerð,
og að till. þeirra aðila beggja gangi svo gegnum
veiðimálastjóra, og þá fyrst á, eftir frv., ráðh.
að vera heimilt að takmarka eða banna þessa
veiði.
Mér er ljóst, að heimild þessi er notuð viðtækt, og ef miður gætin sýslun., sem hlut á að
máli, mælir með slikum takmörkunum, þá
mundu ýmsar jarðir, sem góðar tekjur hafa nú
af silungsveiði i sjó, geta misst afnot af þeirri
veiði. Það eru til staðar ákaflega skiptar skoðanir um það, hve langt eigi að ganga í þessu
efni. Sumir vilja halda því fram, að allur silungur, sem veiðist í sjó í Skagafirði, t. d. út
með Höfðaströnd og jafnvel út fyrir Hofsós og
cinnig langt út með Skaga að vestan, sé á leið
upp í Héraðsvötn, og eigi að banna veiði hans
í sjó á þessum svæðum af þvi. Ég vona, að
sýslun. Skagafjarðarsýslu leggi ekki þann skilning í þetta, og ef hún gerir það, að sá skilningur verði ekki viðurkenndur af ráðh. Og i
trausti þess, að þannig verði ekki að farið, cr
ég með frv.
ATKVGR.
Frv. samþ. mcð 9 shlj. atkv. og afgr. til Nd.
Á 35. fundi í Nd., s. d., skýrði forscti frá, að
sér hcfði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.
Á 37. fundi í Nd., 17. april, var frv. tekið til
1. umr.
Enginn tók til máls.
ATIÍVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. og
til landbn. með 19 shlj. atkv.
Á 55. fundi í Nd., 11. maí, var frv. tekið til
2. umr. (A. 167, 304, n. 358).
*Frsm. (Bjarni Ásgeirsson): Þetta mál cr
komið frá hv. Ed. Landbn. hefur athugað það og
samþ. að mæla með því. Ég hef hins vegar leyft
mér að koma með brtt. við það um að bæta inn
i nýrri grein, um að framlengja þann tima, er
bændur geti innleyst þau veiðiréttindi, sem seld
hafa verið frá jörðunum um 5 ár enn þá. Undanfarið hafa ýmsir, svq sem kunnugt er, seilzt
eftir veiðiréttindum og skilið jarðirnar eftir
veiðilausar. Þegar lögin voru sett 1932, fannst
Alþingi sjálfsagt að koma í veg fyrir þetta, og
var þá sett það ákvæði í 1., að veiðirétt megi ekki
skilja frá landi. Einnig, að bændur megi krefjast
þess að fá að innleysa veiðiréttinn eftir matsverði innan 5 ára frá útgáfu 1. A þeim árum
höfðu bændur ekki fjárhagslega getu til þess að
innlcysa þessi veiðiréttindi, svo að þegar fyrstu
5 árin voru liðin, var leitað til Alþingis, og það
frainlengdi tímann um 5 ár í viðbót.
Nú eru ýmsir enn þá eftir, en þessi 5 ár liðin.
Nokkrir menn hafa óskað eftir þvi við mig, að
innlausnarrétturinn yrði enn framlengdur um 5
ár, og er það það, sem ég nú fer fram á. Vænti
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Forseti (JörB): I’að hefur orðið að samkomulagi milli mín og hv. 1. flm., að máli þessu verði
frestað fyrst um sinn, og vil ég því einnig fresta
till., ef hv. flin. hennar leyfir.

*SigurSur Kristjánsson: Iíg vildi aðeins gera
leiðréttingu á því, sem hv. þrn. V.-Húnv. kallaði brot á skipulagsskrá. Það, sem hér er um
að ræða, er að heimila núverandi eiganda að
selja þetta iand. Það er auðvitað ekkert brot á
erfðaskránni, þó að seldur sé litill hluti af
þessu landi til almenningsþarfa, né heldur brot
á eignarrétti. Mig undrar, hvað hv. þm. er viðkvæmur í þessum málum. Ég hef ekki orðið
var við þessa viðkvæmni hjá honum og lians
samherjum, þegar þeir eru að koma einstaklingseignum í vörslu þess opinbera. Ég efast um,
að það sé fullkomin ósk bænda að afhenda
jarðir sinar til þess opinbera, þegar ríkið cr
búið að sölsa þær undir sig og upphefja þannig
sjálfseignarbúskap í landinu. Þessi mótþrói
mundi þó ekki stafa af þvi, að Reykjavik á hér
hlut að máli. Ef Reykjavikurbær hefur einhverjar óskir fram að færa, jafnvel þó að þær séu
til almenningsheilla, eru sumir hv. þm. alltaf
að þessu eilífa naggi og sjá ofsjónum yfir öllu,
Iiænum í hag.
Skúli Guðmundsson: Ég læt þessari siðustu
ræðu ósvarað, en vísa heim til föðurhúsanna
öllum aðdróttunuin hv. þm. Hann gekk nú sem
fyrr alveg framhjá því aðalatriði, að Reykjavíkurbær getur fengið varanleg umráð yfir þessum landskika, án þess að hrotin verði fyrirmæli
í erfðaskrá hins látna jarðarciganda. Um það
eru brtt. mínar.
Umr. frestað.
A 5(1. fundi í Nd., 4. maí, var fram haldið 3.
umr. um frv. (A. 157, 302).
Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 302.
— Afbrigði leyfð og samþ. ineð 17 slilj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Rrtt. 302 felld með 10:6 atkv.
Frv. samþ. með 13:4 atkv. og afgr. til Ed.
A 48. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar
A 4!). fundi i Ed., 5. maí, var frv. tekið til 1.
umr.
Of skammt var liðið frá 3. umr. i Nd. — Afbrigði leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 0 shlj. atkv. <;g til
allshn. með 0 shlj. atkv.
Á 53. fundi Ed., 9. maí, var frv. tekið til 2.
umr. (A. 157, n. 339).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
*Frsm. (Magnús Gíslason): Frv. þetta er borið
fram eftir ósk borgarstjóra Revkjavíkur, og fer

það fram á, að heimilað verði að taka eignarnámi nokkurn hluta jarðarinnar Vatnsenda í
Seltjarnarneshreppi í þeim tilgangi að auka við
fyrirhugað friðland Reykvíkinga, „Heiðmörk“,
sem í ráði er að girða. Ástæðan fyrir því, að
frv. er borið fram, mun vera sú, að Skógrækíarfélag íslands hefur með bréfi, dags. 18. febr.
s. L, boðið Reykjavíkurba' að leggja fram nokkurn hluta girðingarkostnaðar um þetta land með
því skilyrði, að það land, sem hér uni ræðir,
sem er nokkur hluti af landi Vatnsenda, verði
tekið með. Ástæðan til þess, að farið er frani á
þessa eignarnámsheimild, mun vcra sú, að ekki
liafa tekizt samniiigar um kaup á þessu landi.
En svo mun liafa verið ákveðið í erfðaskrá frá
fyrri eigenda jarðarinnar, að ekki ma?tti selja
þetta land, og núverandi eigandi muii ekki telja
sig hafa rétt til að selja þetta land. Eina lciðin
til þess að ná þessu landi er því sú, að taka
það eignarnámi, og er getið um það i grg. Ekki
liggja fyrir neinar upplýsingar um stærð þessa
lands, en í liréfi skógræktarfélagsins er sagt,
að það sé ekki ýkjastórt. Aftur á móti mun
þetta vera gott sauðland, og mun verða tekið
tillit til þess við mat á þessu landi og grciðslu
skaðabóta í sambandi við söluna. Mál þetta gekk
slysalaust gegnum hv. Nd., og allshn. þessarar
d. hefur athugað það og ekki séð ástæðu til
þess að gera ncinar breyt. á frv. og leggur því
til, að það verði samþ.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9:2 atkv.
2. gr. samþ. með 9:1 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9:1 atkv.
Á 54. fundi í Ed., 11. maí, var frv. tekið til
3. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 56. fundi i Ed., 13. maí, var frv. aftur lekið
lil 3. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 419).

33. Lax- og silungsveiði.
Á 19. fundi í Ed., 19. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 112 9. okt. 1941,
um Iax- og silungsveiði (þmfrv., A. 77).

Á 21. fundi í Ed., 23. marz, var frv. tekið til
1. umr.
Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði
með 9 shlj. atkv., að það yrði tckið til meðferðar.
®Flm. (Jónas Jónsson): Frv. þessu fylgir ýtarlcg grg. frá klakmönnum landsins. En eins og
1. gr. sýnir, er tilgangurinn sá að hindra það,
að með ógætni við veiði takist að eyðileggja
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við bæinn og' reyna að koma upp ræktun, bæði
trjárækt og öðru til prýði, svo að bæjarbúar
eigi eitthvert friðland að fara á sér til dægrastyttingar. Land þetta hefur verið kallað Heiðmörk. En bærinn hefði þurft að fá leigt og
keypt land hjá jörðum hér í nágrenninu, til þess
að iand bæjarins verði samfelld heild. Það er
samkomulag um það, að landið verði látið af
hendi fyrir sómasamlega greiðslu, en það, sem
á strandar, er það, að í gildi eru ákvæði, sem
banna að selja jörðina Vatnsenda, og þvi þarf
að koma sérstakt ákvæði um, að eignarnám megi
fara fram, samkv. mati. Það liggja fyrir uni
þetta mál hréf frá borgarstjóranum í Reykjavík og Skógræktarfél. íslands, sem hefur heitið
myndarlegri gjöf til stuðnings því, að hugmyndin um friðland Reykvikurhæjar komist í framkvæmd, og eru bréf þessi prentuð sem fskj. með
frv. Ég hef engu við það að bæta, sem þar er
fram tekið. Vænti ég, að hv. þd. vilji greiða
fyrir málinu og vísi þvi til allslin.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og til
allshn. með 18 shlj. atkv.
.4 44. fundi í Nd., 29. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 157, n. 246).
Enginn tók til máls.
t’mr. (atkvgr.) frestað.
A 45. fundi í Nd., 30. april, var fram haldið
2. umr. um frv.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 19. shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 23 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Erv. vísað til 3. umr. með 21 shlj. atkv.
Á 46. fundi í Nd., 2. maí, var frv. tekið til 3.
umr.
Skúli Guðmundsson: í grg., sem fylgir þessu
frv., er talið, að málið sé fullskýrt með bréfi
frá borgarstjóra Reykjavikur og öðru hréfi frá
Skógræktarfélagi Islands, sem bæði eru prentuð
með grg. Ég hef lesið þessi hréf, en þau hafa
ekki getað sannfært mig um, að rétt sé að samþ.
frv., eins og það liggur fyrir. I bréfi skógræktarfélagsins er sagt, að í erfðaskrá Magnúsar
heitins Hjaltested sé ákveðið, að ekki megi selja
jörðina Vatnsenda. I sama hréfi er bent á, að
bærinn geti tryggt sér hluta af landi jarðarinnar með því að leigja það um alla framtíð.
Eg skal játa, að ég er með öllu ókunnugur þeirri
erfðaskrá, sem hér er nefnd og kveður svo
á, að ekki megi selja jörðina Vatnsenda. En
mér finnst það óviðeigandi, að Alþ. ákveði með
löggjöf að brjóta niður ákvæði erfðaskrárinnar
að nauðsynjalausu. Ég segi að nauðsynjalausu,
þar sem ég tel, að Reykjavíkurbær geti fengið
umráð yfir þessari landspildu án þess að fella
fyrirmæli erfðaskrárinnar úr gildi. Ef ekki nást
samningar um það, væri hægt að óska eftir lögum um leigunám á landi þessu um ótakmark-

aðan tíma, og með þvi yrði ckki breytt fyrirmælum hins látna jarðareiganda.
Ég vil leyfa mér að beina þeirri fyrirspurn
til hv. flm. þessa frv., hvort yfirvöld Reykjavíkurbæjar muni hafa gert tilraun til þess að fá
þessa Iandspildu á leigu, en ef það hefur ckki
verið gert, þá livort þeir telji ekki rétt að reyna
þá leið, áður en óskað er eftir afskiptum Alþingis af málinu. Sjái þeir þess engan kost, vil
ég skjóta því til hv. flm., hvort þeir vilji ekki
hreyta frv. þannig, að i staðinn fyrir „eignarnám“ komi leigunám á þessu landi. Ég játa, að
ég er ókunnugur staðháttum þarna, en dreg
það ekki i efa, sem hér er haldið fram, að hentugt væri fyrir Reykjavíkurbæ að fá landskika
þarna til varanlegra umráða. En sé þörf lagasetningar, tel ég réttara að samþykkja lög um
leiguafnot heldur en að fara með Alþingisdómi að ógilda erfðaskrá, sem fyrrverandi eigandi jarðarinnar hefur gert.
*Sigurður Kristjánsson: Ég hygg, að viðkvæmni hv. þm. V.-Húnv. í þessu máli sé óþörf,
þar sem ekki er um ágreiningsmál að ræða. Það
er lítill landskiki, sem kemur til greina, og forráðamenn lands þessa og bæjarstjórnina og skógræktarfélagið annars vegar greinir ekki á um
þetta mál, enda cr hér um lítilfjörlcgan hlut
að ræða. Þetta kemur heldur ekki í hága við
ncin fyrirmæli, sem gefin hafa verið um þetta
efni, og því óþarft að rugla frá því, sem er i
frv. Það var allt annað, sem hinn látni jarðareigandi hefur haft i huga, þegar hann gaf þessi
fyrirmæli. llun hann hafa verið að koma i veg
fyrir, að jörðin færi í brask, og þótt þetta horn
gangi frá, verður hún eftir sem áður gild og
sjálfstæð eign. Ég mun því halda fast við frv.
eins og það er.
Skúli Guðmundsson: Það kemur ekki fram í
þessu frv., hve mikill hluti af jörðinni frv. ætlast til, að keyptur verði. Nú stendur í bréfi
skógræktarfélagsins, að land þetta sé ekki ýkja
stórt, en hezta sauðfjárland bóndans á Vatnscnda. Mér er ekki kunnugt um þetta atriði,
enda skiptir það ekki miklu máli, hvort stóran
eða litinn hluta af landinu á að taka. Hv. 1.
flm. talar um óþarfa viðkvæmni mína i svo litilfjörlegu máli. Ég vil endurtaka það, að ekki er
rétt að eyðileggja að nauðsynjalausu fyrirmæli
i erfðaskrám manna. Á siðari árum hafa margir
menn lagt fram fé í sjóði til almenningsþarfa.
Em þegar til margir slíkir sjóðir, þar sem gefendurnir hafa mcð skipulagsskrám ákveðið,
hvernig skuli ráðstafa fé sjóðanna. Ekki alls
fyrir löngu hefur Alþ. sett löggjöf um eftirlit
með opinberum sjóðum í því skyni að tryggja,
að farið yrði eftir fyrirmælum gefendanna. Sú
löggjöf mun styrkja þá trú manna, að einhverja
þýðingu hafi að ráðstafa fé á þennan hátt. Ég
tel því illa viðeigandi, að Alþ. fari að óþörfu að
ógilda fyrirmæli í erfðaskrám, og hefur því ekki
verið mótmælt af hv. 1. flm. Og ég sé ekki betur en brotið verði í bága við áðurnefnda erfðaskrá, verði frv. samþ. óbreytt. Ég vil því leyfa
mér að hera fram þá brtt. við frv., að í stað
eignarnáms komi leigunám, og mun afhenda forseta till.
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manna betur, þá getur hv. þrn. alveg eins verið
með brtt., þó að hún komi við þetta mál. Ég
segi, að till. eigi einmitt að koma við þctta frv.
í hinu frv. er ekki gert ráð fyrir því sem skilyrði fyrir lækningaleyfi, að maðurinn gegni héraðslæknisstörfum svo lcngi; ekkert á það
minnzt. Þess vcgna er ekki hægt í þvi frv. að
gera ráð fyrir möguleikum, sem Iiggja fyrir í
allt öðru máli. Það, sem mér virðist okkur greina
á, mig og liv. þm. Barð. og hv. 2. þm. Rang., cr
það, að ég vil gera greinarmun á því, hvort
heknirinn er í héraðinu af fúsum og frjálsum
vilja, eða hann er skyldaður til þess eftir langt
nám gegn vilja sínum, því að annars færi hann
ekki að stunda lækningar. Hv. þm. Barð. ltvað
óskandi, að málið kæmist á það stig, að það
væru eldri læknar og reyndir, sem vildu fara í
þau störf. Ég er því sammála, en þá fer reyndari maðurinn þangað af því, að hann vill það
sjálfur. Og hann er ekki þvingaður til að breyta
námsáætlun sinni, eins og ungi læknirinn, sem
er kannske á leið að verða sérfræðingur í einhverri grein læknavísindanna eftir silt 11 til 12
ára nám hér. Það veit enginn, hverju þetta kann
að muna fyrir ungan mann, sem þarf að sigla
til að menntast í sérgrein sinni, ef hann er tafinn í 6 mánuði. Enda hefur það komið fram hjá
þcssum tveimur hv. þm., að þetta sé neyðarráðstöfun, sem óskandi væri, að aldrei þyrfti
að gripa til. En er þá ekki rétt að hafa heimild
þessa í því formi, að sem minnst geti skemmt
aðstöðu þeirra, sem kröfunni þurfa að hlita?
Og báðar þessar till. ganga í þessa átt. Onnur
styttir vinnutímann úr 6 mánuðum i 4 mánuði,
en liin tryggir þeim betri laun. Vera má, að
hægt hefði verið að ganga lengra til að bæta
aðstöðu þessara manna, og hefði verið þess vert,
þar sem allir viðurkenna þetta sem neyðarráðstöfun. Hv. 2. þm. Rang. sagði, að þegar kandídat
gegndi héraðslæknisstörfum, félli hann ekki undir þessi ákvæði um laun, heldur launalögin. Alveg rétt. En það er gert ráð fyrir því í þessu
i'rv., að hann cigi að gegna læknishéraði ekki
sem settur læknir, heldur aðstoðarlæknir héraðslæknis. I þessu frv. er sérákvæði um kandídata,
að leyfið til læknisréttinda sé bundið skilyrðinu um þessa þjónustu. Og það er eingöngu
gagnvart þessum mönnum, sem ég vil hafa láginarkslaun hærri. Og þó að héraðslæknir grciddi
aðstoðarlækni a. m. k. 100 kr. eða meira á mánuði, þá sé ég ekki að saki að hafa þetta i 1. Við
skulum hugsa okkur kandídat, sem öðlast vill
ótakmarkað lækningaleyfi og fer í stjórnarráðið
og til landlæknis, en er neitað, nema hann fari
fyrst út á land og gegni aðstoðarlæknisstörfum.
Hefur þcssi maður aðstöðu til að knýja út svo
og svo hátt kaup? Alls ekki, því að hann verður sjálfur allt til að vinna að fá sitt lækningaleyfi.
Ég sé ekki, hvers vegna ekki má lögbinda
þetta. Þetta ákvæði um launin á að vera i sambandi við þessa gr. 1., því að þetta er sérákvæði,
sem þvingar kandídata til að gegna þessu starfi.
*Bergur Jónsson: Það kennir dálitils misskilnings hjá hv. 7. landsk. I frv. á þskj. 80 er
gert ráð fyrir því að bæta úr þörf á læknum til
aðstoðarstarfa úti um landið. Það er auðvitað

ekki á nokkurn hátt takmarkað við unga menn
og óreynda, heldur er meiningin að ná i þá,
sem færastir fást. í frv., sem hér um ræðir, er
aftur á móti verið að reyna að gera öryggisráðstafanir til þess, að ef svo fer, að ekki fást aðrir
menn i þessi störf heldur en nýútskrifaðir
kandidatar, og ef ekki er hægt að fá þá nema
að skylda þá, þá megi skylda þá. Frá sjónarmiði fólksins úti um landið, sem þarfnast læknanna, hljóta að vera tvö aðalatriði, sem leggja
verður áherzluna á. Annað það, að hafa greiðan
aðgang að þvi að leita læknis; hitt að læknirinn
sé slikur, að vcrulegt gagn reynist i að leita
hans. Aðstaðan úti um landið yfirleitt er svo
óskaplega miklu erfiðari fyrir fólkið heldur en
í fjölmenninu í Reykjavik og cinstöku stöðum
öðrum, þar sem er fjöldi sérlækna og annarra
lækna. Það er verið að reyna að draga úr þessum crfiðleikum dreifbýlisins með þessum 1., og
ég vil því leggja hina fyllstu áherzlu á, að ekki
verði eingöngu lögð stund á að fjölga þessum
læknum, heldur að fá færa menn til starfsins.
Og þá kem ég að atriðinu, sem liv. 7. landsk.
virðist misskilja i minni aðstöðu. Ég tel ekki
rétt að ganga þannig frá löggjöfinni, að tvimælalaust sé, að þótt yngstu og óreyndustu
mennirnir veljist i þessi störf, hafi þeir meiri
kauptryggingu en þeir, sem reyndari eru og
færari. Þau öryggisákvæði, sem sett eru inn í
löggjöfina til þess að veita aðstoðarlæknum
nægilega góð kjör, til þess að góðir menn dragist að starfinu, hefðu átt að vera í hinu frv.,
en ekki eingöngu um þann flokk manna, sem í
neyð á að grípa til, ef ekki fást aðrir. Það er að
lita allt of cinhliða á málið. Ég tcl sjálfsagt, að
ef beita þarf menn nauðung, þurfi að sjá svo
um, að þeim verði sem minnst raun að. En aðalatriðið er að búa svo í haginn, að fyrst og fremst
fáist af sjálfsdáðuni æfðir menn, og ckki þurfi
neinni nauðung að beita.
ATKVGR.

Brtt. 350,a fclld með 12:5 atkv.
-- 350,b fclld með 12:6 atkv.
Krv. samþ. mcð 18:6 atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 405).

32. Eignarnám spildu úr
V atnsendalandi.
Á 33. fundi í Nd., 13. april, var útbýtt:
Frv. tit 1. um heimild fyrir Reykjavíkurbæ til
þess að taka eignarn&mi hluta af landi jarðarinnar Vatngenda i Seltjarnarneshreppi (þmfrv.,

A. 157).
Á 35. fundi i Nd., 15. apríl, var frv. tckið til
1. umr.
Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði með
18 shlj. atkv., að það yrði tekið til meðferðar.
*FIm. (Sigurður Kristjánsson): Þetta er einfalt mál og líklega enginn ágreiningur um það.
Það er talað um að friða allmikið land í nánd
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gert ráð fyrir þvi, að læknakandidatar fái sem
aðstoðarlæknar 400 kr. i laun á mánuði úr rikissjóði. Virðist ekki vera nema sanngjarnt, ef
læknakandidatar eru þvingaðir gegn vilja sinum
til að gegna þessum læknisstörfum að afloknu
löngu og dýru námi, að þeir fái þá nokkrar
sárabætur með því að fá aukin laun fyrir það.
Og þess vegna er síðari stafl. brtt. okkar fram
i'Iuttur, um það, að þeim verði tryggðar a. m. k.
100 kr. á mánuði annars staðar frá en frá rikissjóði eftir hinu frv. um þetta mál. Og þá cr till.
okkar hugsuð þannig, að um leið og landlæknir
semur við læknakandidat um að fara scm aðstoðarlæknir út í hérað, þá tryggi landlæknir
kandidatinum með samningi a. m. k. þcssar 100
kr. auk hinna 400 frá ríkissjóði. En cf þetta
liérað, sem læknakandidatinn fer i, er ekki skipað, þá fái læknakandidatinn a. m. k. 500 kr. úr
rikissjóði á mánuði. Ég veit af viðtali við ýmsa
læknanema, að þeir telja nokkra bót í þessu,
ef þcir fá hækkuð laun sín. Það er sitt hvað að
fara viljugur út í slíkt starf sem þctta, sem hér
er um að ræða, eða fara í það nauðugur, og má
því ekki minna vera en að læknakandidötum sé
bætt það upp, og þá helzt með launaviðbót, ef
þeir eru þvingaðir til þess að takast slik störf
á hendur. Og að því miðar þessi brtt., sem ég
vænti þvi, að verði samþ., þvi að hún er á fyllstu
sanngirni byggð.
*HeIgi Jónasson: Frv. þctta á þskj. 92 er nú
búið að vera fyrir hv. Ed. og fékk þar góða
afgr., svo að ég vænti þess sama í þessari hv.
d. Það er rétt, sem hv. 7. iandsk. tók fram, að
i 1. þessum er um nokkra þvingun að ræða, ef
ákvæðum er fylgt fram. En þetta er af nauðsyn,
þvi að það hefur reynzt ákaflega erfitt að fá
lækna út í héruðin. Og þessa heimild á alls ekki
að nota, nema brýna nauðsyn bcri til. Þvi er
margbúið að lýsa yfir.
Um brtt. skal ég ekki fara mörguin orðum,
en mér sýnist þær heldur óþarfar. Ég get ekki
séð, að það skipti miklu máli fyrir kandídat i,
hvort þeir cru skyldaðir til þcssarar þjónustu i
4 eða 6 mánuði. Það var fyrst talað um eitt ár,
og þótti ýmsum ekki of langur timi, en til samkomulags við lækna og kandidata var horfið
að því að stytta timabiiið í 6 mánuði. Um launakjörin, sem hv. þm. var að tala um, er það að
segja, að byrjunarlaun eru ákveðin upphæð, og
mundu þeir, sem fara í héruðin til þcssara
starfa, fá þau og tekjur fyrir læknisvitjanir að
auki. Sé ég ekki, að þeir séu verr tryggðir en
aðrir læknar, sem þessu vcrða að sæta, og getur
ckki taiizt illa farið með ungan lækni, þó að
hann sitji við sama borð og læknirinn, sem i
héraðinu hefur verið. í lakari héruðum fá menn
strax launahámark, og það mundu kandidatar
lika fá. í þessum fámennu héruðum, sem helzt
vantar lækna, eru þvi launakjörin mjög sæmileg. Þeir hafa líka læknisbústað með góðum
kjörum, og sumir áhöld og lyf, sem ríkið leggur til.
Þá talaði hv. 7. landsk. um bréfið frá læknum i Reykjavik. Ég hef ekki séð bréfið, cn mér
er kunnugt, að ýmsir læknar hér eru alls ekki
á móti þessu og telja þetta sanngjarnt, eins og
kom fram á fundi stúdenta. Og utan af landinu
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hafa borizt símskeyti frá mörgum læknum, sem
eru mjög fylgjandi þessu máli og telja mikla
bót, ef frv. yrði að 1.
Ég tel brtt. ekki stórvægilegar, cn tel rétt að
fella þær.
*Bergur Jónsson: Ég lief skrifað með fyrirvara undir nál. í þessu máli. Fyrirvarinn er viðvíkjandi því, að ég er sömu skoðunar og hv. 7.
landsk., að þar scm læknisnám er langt og crfitt, gæti verið nokkuð hart að gengið að bæta
við þessari kvöð, sem farið er fram á. Hins
vegar treysti ég því, að þetta verði ekki misnotað, heldur aðeins, þegar brýn þörf er til. Og
þess vegna mun ég hætta á það að fylgja þessu
frv. Enda lýsti hv. 2. þm. Rang. yfir, að heimildin mundi ekki verða notuð i öðrum tilfcllum.
Tveir hv. þm. hafa borið fram brtt. við þetta
frv. Sú fyrri, að stytta tímann í 4 mánuði, finnst
mér ekki stórvægileg. En ef á annað borð á að
nota þessa heimild, sýnist mjög meiningarlítið
að hafa tímann skemmri en 6 mánuði. Um hitt
atriðið er þess að gæta, að með öllum þessum
frv., þskj. 59 og 80 og þessu, er verið að reyna
að bæta úr þeirri brýnu þörf, sem cr fyrir hendi
um að fá sæmilegan lækniskost í héruðin úti
um landið. Og allir, sem um þetta mál hafa
látið i Ijós skoðun sína, eru sammála um, að
úr þessari þörf verði að bæta. En þessi brtt. er
um það að tryggja á sérstakan liátt launakjör
þeirra fjögurra aðstoðarlækna, sem gert er ráð
fyrir í frv. á þskj. 80, þannig að auk þeirra 400
kr., sem nú eru komnar inn i það frv., að greiða
skuli til þessara aðstoðarlækna, skuli einnig
greiða 100 kr. annars staðar að, hvort tveggja
auk dýrtiðaruppbótar. Ég álít, að þessi breyt.
eigi alls ekki við i þessu frv. Sést það bezt á
því, að ef svo bæri undir, að til þessara aðstoðarlæknisstarfa, sem gert er ráð fyrir í liinu
frv. að stofna til, fengjust reyiidir læknar, þá
væri ákaflega einkennilegt, að í 1. um þá væri
cingöngu gert ráð fyrir 400 kr. greiðslu úr ríkissjóði, en hærri greiðslu til hinna ungu manna
og óreyndu. Þessi till. átti í raun og veru að
koma fram við hitt frv., því að þetta frv. er
cingöngu borið fram til þess að reyna að tryggja
það, ef i nauðir rekur, að liægt sé að fá menn í
þau störf, sem þar um ræðir. Um þessar 100 kr.
annars staðar frá cr ég i dálitlum vafa, hvort
hér er verið að bæta hag þeirra manna, sem
hlut eiga að máli. líg hvgg það engum vafa
undirorpið, enda upplýst af þcim, sem betur
þekkja, að margir héraðslæknar á landinu, og
i raun og veru allir, sem mundu þurfa hjálpar
þessara aðstoðarlækna, mundu leggja af mörkum meira og minna til þess, og geri ég ráð fyrir,
að það yrði meira en 100 kr. plús dýrtiðaruppbót. Ég er þess vegna í vafa um það, að bæta
mundi liag þeirra að setja inn í hvaða frv., scm
væri, ákvæði um þetta. Ég efast ekki um góðan
tilgang hjá flm. brtt. En ég mun fyrir mitt levti
greiða atkv. á móti þessu. Hins vegar harma
ég, að menn skyldu ekki hreyfa þessu í sambandi við fyrra frv., því að þar átti till. heima.
*Garðar Þorsteinsson: Mér þykja mjög einkennileg síðustu orð hv. þm. Barð. Ef þetta er
nauðsynlcgt til þcss að tryggja aðstöðu þessara
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þeirra, scm nú eru á ferðinni, hvort ekki væri
rétt að launa lækna eingöngu af því opinbera,
en láta aiveg faila niður greiðslur til þeirra l'rá
einstaklinguni. Það eru slík atriði, sem þarf að
athuga, hvernig eigi að ráða fram úr. Þetta er
því ekki eingöngu óheppileg leið, heldur kák.
sem gerir skaða. Þetta er að setja hót á gamalt
fat og láta það svo drasla i staðinn fyrir að taka
málið til alvarlegrar athugunar, — taka það róttækt fyrir. En það koma engar till. fram um
slíkt. N., sem hafði málið til athugunar, gerði
ekkert í slíku. Ég veit ekki, hvort hægt er að
húast við, að slikar till. komi beint frá læknum.
Ég hýst við, að þaðan sé varla að vænta róttækra ráðstafana, og hvgg ég því, að þær verði
að koma frá Alþ.
Frsm. (Gísli Guðmundsson): Það þarf ekki
ailtaf að fordæma að setja bót á slitið fat. Það
getur verið, að það sé betra en að láta flíkina
vera rifna.
Út af því, að allshn. hefði átt að rannsaka
þetta mál nánar, þá hefur hún ekki haft mikinn
tima til þess. Hún er mjög störfum hlaðin og
mun vera sú n., sem flest mái fær til meðferðar.
N. hefur átt tal um þetta við landlækni. Hann
hefur lagt eindregið með því, að þetta frv. verði
samþ., að sjálfsögðu að athuguðu máli. Hv. 4.
þm. Iieykv. telur þessa leið mjög slæma, en
sjálfur hefur hann ekki bent á neina færari leið.
Hann segir, að hægt væri að setja 1. um, að
læknar, sem væru í útkjálkahéruðum ákveðinn
tíma, sætu fyrir betri störfum, þegar um þau
væri að ræða. Það hefur oft verið talað um, að
þetta væri eðlileg aðferð, en þó geta á því verið
ýmsir gallar. Það er ekki víst, að heppilegt sé
að fela lækni t. d. forstöðu fyrir stóru sjúkrahúsi í kaupstað, þó að hann hafi verið lengi í
afskekktu héraði. Það er engan veginn gefið, að
hann sé vel til þess fallinn, þó að hann kunni
að hafa reynzt ágætur héraðslæknir. Það mun
reynast erfitt í framkvæmdinni að láta þjó:iustualdur lækna ráða, þegar ráðstafa á betri
læknishéruðum. Það er því engan vcginn víst,
að þessi regla yrði réttlátari eða hetri á nokkurn hátt. Ég geri líka ráð fyrir, að kandídatar
muni sætta sig við þau ákvæði, sem þegar er
verið að lögfesta, þcgar til framkvæmdanna
kcraur.
Eg sé svo ekki ástæðu til að taka fleira fram
um þetta mál.

ATKVGR.
Itrtt. 359 tcknar aftur til 3. umr.
1. gr. samþ. með 16:1 atkv.
2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Eyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.
A 56. fundi í Nd., 12. maí, var frv. tekið til
3. umr. (A. 92, 359).
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
'evfð og samþ. með 18 shlj. atkv.
®Garðar Þorsteinsson: Ég og hv. 6. þm. Reykv.
(JGM) berum fram brtt. við þetta frv., og er
brtt. okkar á þskj. 359, i tveim stafl. Fyrri brtt.

er um það að stytta tímann, sem hægt er að
gera læknakandidötum það að skyldu að vera
aðstoðarhéraðslæknar eða gegna læknisstörfum
í héraði, úr 6 mánuðum í 4 mánuði. Hin brtt.,
þ. e. síðari málsliðurinn, er um það, að launin,
sem þessir aðstoðarlæknar skuli hafa, skuli
bækkuð úr 400 kr. á mánuði upp i 500 kr. á máuuði, auk dýrtiðaruppbótar, og séu þá greiddar
400 kr. af því frá ríkissjóði, eins og nú er ætlazt til, en þessum læknum séu svo tryggðar 100
kr. á niánuði annars staöar frá.
Þetta frv., sem bér liggur fyrir, gengur út á
það, að það sé heimilt að gera það að skilyrði
fyrir því, að læknakandidatar fái ótakmarkað
lækningaleyfi, að þeir liafi gcgnt læknishéraði
eða aðstoðarlæknisstörfum hjá héraðslækni í allt
að 6 mánuði að loknu námi. Og ástæðan fyrir
því, að þetta frv. er komið fram, mun vera sú,
að erfitt inuii hafa verið að fá lækna i ýmis liéruð, sem hafa verið læknislaus, og eins það, að
béraðslæknar hafa ekki gctað fengið læknakandidata til að vera hjá sér. Með þessu móti,
sein í frv. má sjá, á svo að þvinga það fram, að
læknakandidatar taki við þessum störfum um
ákveðinn tíma, og það á að gerast með þeirri
aðferð að neita þeim að öðrum kosti um lækningaleyfi. Eg dreg nú nokkuð í efa, að þetta sé
rétt leið til þess að hæta úr þessúm annmarka.
Það er a. m. k. svo, að Læknafélag Reykjavikur
hefur skrifað Alþ. bréf, þar sem það af ýmsum
ástæðum mælir gegn þvi, að þetta mál verði
samþ. í fyrsta lagi telja þeir félagsmenn, að
þetta nýmæli muni að vísu geta þvingað marga
unga lækna til þess að vinna að þessum störfum, en samt sem áður muni þetta ekki bæta úr
þeim vandkvæðum, sem eru tilefni þessa frv.,
því að naumast þurfi að búast við, að læknakandidatarnir, sem gegn vilja sínum fari í slík
embætti, muni ílengjast í héruðunuin fram yfir
þann nauðungartima, sem þeir væru skyldaðir
til að gegna störfum í héruðunum, auk þess sein
þessi skyldukvaðartími sé mjög langur, og að
þess sé krafizt af þessurn mönnum (læknunum),
að þeir þurfi að sigla og vinna við spítala erlendis, og i það fari jafnvel nokkur misseri. Það
má þess vcgna segja, að þessir menn séu orðnir
gamlir, þegar þeir loks geta farið að gefa sig
við sínu eiginlega lífsstarfi hér heima, eftir
langt og dýrt nám. Og þeir kandidatar, sem taka
að sér læknishéruðin, eiga að leggja sér sjálfir
til lækningaáhöld, a. m. k. i mörguin tilfellum,
sem eru mjög dýr.
Við, hv. 6. þm. Reykv. og ég, sem berum fram
þessa brtt., viljum samt scm áður ekki skilyrðislaust beita okkur á móti þcssu frv., af þvi að
það kann að vera nokkur nauðsyn á ákvæðum i
þessa átt. En við viljum, að tíminn sé ekki 6
mánuðir, sem ákvæði þessara 1. miðast við, heldur 4 mánuðir. Það hlýtur þó að bæta nokkuð
úr, en er þar hins vegar gengið nokkuð til móts
við óskir læknanemanna. Ég get ekki fallizt á,
að nauðsyn sé á að þvinga þá til þess að gegna
þessum störfuni lengri tima. A. m. k. finnst mér
ekki sanngjarnt að gera það að skilyrði fyrir
ótakmörkuðu lækningaleyfi, að þeir gegni þessum störfum í 6 mánuði.
I 1., sem hafa verið afgr. eða eru í þann veginn að verða afgr. frá þessu þingi (50. mál.), er
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er mjög óheppilegt fyrir sveitirnar, að farið sé
svona að. Með því að reyna að þvinga nýútskrifaða lækna til að starfa allt að 6 mánuði i
læknishéruðum úti um land fyrir laun, sem þeir
mundu ekki líta við, ef þeir væru sjálfráðir, þá
er verið að koma því skipulagi á, að í dreifbýlinu starfi þeir læknar, sem hafa minnsta reynslu,
sem eru nýútskrifaðir og liafa því minnsta
inöguleika til að gegna þeim störfum, sem þeim
er ætlað, því að auðvitað fara þeir hurt, strax
og þessir 6 mánuðir eru liðnir.
Ég álít, að það hefði fyrst og fremst átt að
vera verkefni n., sem fékk svona mál, að reyna
að finna aðferð til að tryggja dreifbýlinu betri
læknakost, en ekki að mæla með svona þvingunarl., sem eru í senn óheppileg fyrir læknanemana og fyrir þá, sem eiga að njóta aðstoðar
þeirra úti i sveitunum. Ég sé, að n. hefur í raun
og veru ekkert i þessu gert. Þegar annað mál,
skylt þessu (50. mál), var hér til umr, var látið
líklega með, að þetta mál mundi ekki koma
aftur fram fyrir þessa d. En þegar það frv. er
orðið að 1. og ekki hægt að breyta því frekar,
þá kemur þetta frv. aftur fram, og virðist eiga
að fara i skyndi gegnum deildina.
Ég sé, að hér eru komnar fram brtt. frá minni
hluta allshn., sem miða að því að stytta þennan
þvingunarvinnutíma og hækka launin nokkuð.
Þessar hrtt. miða í rétta átt, en það liorfir dauflega með þær, ef hv. flm. koma ekki til að inæla
fyrir þeim. Er þvi ekki gott að segja, hverjar
undirtektir þær fá, enda er d. þunnskipuð.
Mér sýnist, að allshnm. í heild hafi lítið gert
til að finna lausn í þessu máli. Við 1. umr. málsins kom ég inn á galla læknaskipunarinnar, og
menn virtust sammála um, að breyta þyrfti til,
en frá n. hefur ekkert komið nema þessar brtt.
frá minni lil. Mér finnst þetta vera slæm afgreiðsla, og ég álit rétt að fella frv. Það er búið
að stíga nógu mörg spor til að koma á meiri
og meiri þvingun i staðinn fyrir að reyna að
koma á samkomulagi við þann hluta fólksins,
sem um er að ræða í hvert sinn. Það cr ekki
heppilegt að halda áfram á þeirri braut, og ég
lield, að rétt sé að stinga fótum við og láta
þetta frv. ekki ganga fram.
*Frsm. (Gísli Guðmundsson): Ég get verið
hv. 4. þm. Reykv. sammála um það, að með
þessu frv. eða frv. tveimur sé ekki á æskilegasta hátt séð fyrir læknamálum dreifbýlisins.
Mér er fyllilcga ljóst, að það er ekki það æskilegasta. að þessi héruð fái Iækna, scm eru nýkomnir frá prófborðinu og liafa kannske ekki
að jafnaði stundað lækningar áður, en æskilegast er að tryggja þessum héruðum menn, sem
hafa þekkingu og reynslu, en það stendur þannig
á, eins og mörgum er kunnugt, að ekki virðist
vera hægt að tryggja ýmsum læknishéruðum þá
krafta, sem æskilegt væri. Þessi leið, sem hér er
stungið upp á, er úrræði, sem menn vilja reyna,
ekki af því að menn langi til þess eða telji það
æskilegast, heldur af þvi, að annað virðist ekki
vera fyrir hendi. Og það geta menn ekki komizt
hjá að viðurkenna. Og það veit ég, að hv. 4. þm.
Reykv. fæst líka til að viðurkcnna, að nú er
óþolandi ástand í stórum læknishéruðum hér
á landi, þar sem mest er cinangrunin og fólk

hefur að ýmsu leyti minnsta möguleika til að
bjarga sér, ef sjúkdómar eða slys koma fyrir.
Það er óþolandi, að slikum héruðum sé fyrirmunað að fá læknishjálp, og það er ekki vansalaust fyrir Alþ. að rcyna ekki að ráða bót á þvi.
I þessu sambandi vil ég henda á, að hér er aðeins um heimildarl. að ræða, sem er ekki gert
ráð fyrir að nota, nema menn fáist eklsi til þessa
starfa á annan hátt.
En þar sem hv. 4. þm. Revkv. talaði um, að
þyrfti að greiða svo góð laun fyrir þessi störf,
að menn vildu taka þau að sér, þá er ég ekki
viss um, að það sé einhlitt að greiða há laun.
Það eru líka takmörk fyrir, hvað þingið telur,
að fært sé að bjóða í laun fyrir eins manns
starf. É)g held, að það sé ýmislegt annað, sem
orkar eins mikið um, að menn fást ekki til að
vera í þessum héruðum. I frv. um aðstoðarlækna, sem nú hefur verið afgr. til Ed., þá cr
heimilt að greiða aðstoðarlæknunum allt að 400
kr. á mánuði, en cins og upplýst hefur verið í
d., þá er ætlunin sú, að héraðslæknar, sem fá
þessa menn, borgi þeim einnig nokkurt kaup, og
verði samkomulag um, hvað það er mikið. Það
er þvi engan veginn tilætlunin, að þessir rnenn
eigi ekki að fá nema 400 kr.
Ég held, að ég þurfi svo ekki að taka fleira
fram. Ég vænti þess, að liv. 4. þm. Reykv. og
aðrir góðir menn sannfærist um, að það verður
að reyna að fara þessa leið og sjá, hvernig það
gefst.
*Einar Olgeirsson: É)g skal ganga inn á, að
þessi leið er oft þægilegust fyrir löggjafann.
Það er brotaminnst að leysa vandann með því
að þvinga menn til þess, sem gera skal. Hitt er
erfiðari leið að leysa vandamálin i samræmi við
almennt frelsi manna. Það kostar kannske meiri
heilabrot og baráttu, en það er eina leiðin, sem
er i samræmi við menniuguna. En það er spor
aftur á bak að setja 1. eins og þessi.
Hv. þm. N.-Þ. segir, að það sé ekki einhlít
leið að liækka launin. Hann mun þó ganga inn
á, að það sé þýðingarmikið atriði. Ég sé þvi
ekki, hvað ætti að vera þvi til fyrirstöðu að
rcyna, a. m. k. eins mikið og hægt er, að fá
menn í þessi störf með hærri launagreiðslum.
Ég get því ekki séð, hvað hv. frsm. hefur við
það að athuga að samþ. þá till., sem liggur fvrir,
um lágmarkslaun við þessi störf.
Hvað snertir það, hvernig hægt muni vera að
fá menn til að gegna þessum störfum, þegar
launin hafa verið hækkuð og þyrfti að yfirvinna
það, að menn vilja ekki sitja í útkjálkahéruðum, af því að það sé leiðinlegt og erfitt, og vilji
heldur vcra i Reykjavík eða öðrum stöðum, þar
sem þéttbýli er, þá álit ég, að einnig sé hægt að
vfirvinna það, og var það nokkuð rætt í sambandi við 50. málið. Það mætti koma þvi þannig
fyrir, að læknar, sem tækju að sér útkjálkahéruðin, hefðu forréttindi, þegar ætti að setja
lækna í þau héruðin, sem eftirsóttust eru. Það
er réttlátt, að þeir, sem hafa mest lagt á sig
fyrir þjóðfélagið, gangi fyrir seinna meir, þegar
veitt eru þau læknisembætti, sem eftirsóttust eru.
Ég minntist á það við 1. umr., hvort ekki
þvrfti að grípa til róttækari ráðstafana en
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unum er yfirleitt, en þó vil ég aðeins geta þess,
að fjöldi þessara manna býr við sultarkjör,
a. m. k. til að byrja með. Þessir menn munu
vfirleitt búa við mikið lakari kjör heldur en
þeir, sem fara út í afskekktu héruðin, svo að
það cr ekki eingöngu launahlið þessa máls, sem
veldur því, að læknar fást ekki í þessi liéruð.
Helgi Jónasson: Eg vil þakka hæstv. forsrh.
fyrir skilning hans á þessu máli, og er hann nú
meiri en verið hefur undanfarin ár. Ég er honum sammála um það, að ekki beri að beita þessum þvingunarráðstöfunum, nema fyrst sé búið
að reyna að bæta launakjörin. Ég tel það alveg
rétt að launa þessi embætti vel. Annars fæst
enginn i þau. Hæstv. forsrh. vildi telja, að það
væru ekki eingöngu launakjörin, sem yllu því,
að læknar fengjust ekki í þessi héruð, og það
er satt. Ein meginástæðan til þess, hve illa
gengur að fá lækna í þessi héruð, er óttinn við
það að fara í þau, óttinn við það að verða algerlega einangraður í þessum héruðum. Þó að
læknana langi til þess að komast burtu, t. d. um
stundarsakir, þá reynist það oftast ómögulegt.
En sem sagt, ef launakjörin eru góð, ætti
læknirinn að geta komizt burtu um tíma sér til
hvíldar og upplyftingar. En er nokkur von til
þess, að nokkur læknir uni við það að hafa ekki
nema 300—500 kr. í laun á mánuði, rétt eins og
sendisveinar hafa nú hér í Rvík? Og ég verð að
segja það, að ég hygg, að fáar stéttir þjóðfélagsins hafi sýnt jafnmikinn þegnskap i þcssu efni
eins og einmitt læknastéttin.

lagt til í þessu frv., að lieimilt sé að skylda
kandídatana til að gegna slikum störfum, og er
ætlazt til, að þetta tvennt sé sameinað, að sjá
fyrir læknum, þar sem þá vantar i héruð, og láta
þá ungu lækna fá nokkra æfingu undir lifsstarf sitt.
Landlæknir er því mjög meðmæltur, að þetta
frv. nái fram að ganga, og liefur rætt málið við
allslin. N. leggur til, að frv. verði samþ., en þess
skal getið, að tveir nm. hafa flutt á þskj. 359
brtt. við 1. gr. Enn fremur skal ég geta þess,
að hv. þm. Rarð. hefur skrifað undir málið með
fyrirvara, en ég liygg, að hann muni ekki ætla
að flytja brtt., hcldur sé fyrirvari hans í sambandi við eittlivað, sem hann vill taka fram.
Flm. brtt. leggja til, að þessi skyldustarfstími
kandídatanna verði færður niður i 4 mánuði og
enn frcmur, að bætt sé við ákvæði, sem tryggi,
að þessir menn fái a. m. k. 500 kr. á mánuði auk
dýi'tíðaruppbótar. Má segja, að það sé ekki stórvægilegt, en þó verð ég að leggja á móti, að þær
verði samþ. Ég þarf ekki að fara um það mörgum orðum, en vil benda á, að ákvæði um launakjör þessara manna eru í hinu frv., og sýnist
þá ekki ástæða til að hafa þau einnig I þessu
frv. Ég vil einnig benda á, að ef þessar brtt.
verða samþ., þá þarf málið að fara aftur til Ed.,
en þar var um það nokkur ágreiningur, og gæti
það því stefnt inálinu í hættu, þar sein búast
má við, að nú líði að þinglokum. Ég vil því
lcggja til, að frv. verði samþ. óbreytt.

A 55. fundi í Nd., 11. maí, var frv. tekið til
2. umr. (A. 92, n. 349, 359).

Forseti (JörB): Hvorugur hv. flm. brtt. á þskj.
359 er viðstaddur. Tcl ég því rétt að fresta þeiin
tii 3. umr. (EOI: Er ekki bezt að fresta umr.?)
Það yrði til að tefja málið, en mér skilst, að
vilji sé fyrir, að það gangi fram. (EOI: Það cr
ákveðinn vilji sumra, að það gangi ekki fram.)
Ég tel réttast, að þessari umr. sé lokið nú, en
brtt. frestað til 3. umr, og vona, að menn getí
orðið á það sáttir.

*Frsm. (Gísli Guðmundsson): Þetta frv. cr
komið hingað frá Ed. Iífni þess er, að ráðli. geti
gert að skilyrði fyrir almennu lækningaleyfi. að
kandidatar, sem lækningaleyfi fá, hafi gegnt
störfum í læknishéraði eða aðstoðarlæknisstörfum i héraði í allt að 6 inánaða tima.
Hér hefur áður verið til meðferðar í d. frv..
sem er borið fram I sama tilgangi, sem sé frv.
það um aðstoðarlækna, sem nýlega liefur vcrið
afgr. til Ed. Þessi frv. bæði voru fram borin í
þeim tilgangi að bæta úr þvi ástandi, sem nú er
i ýmsum læknishéruðum í strjálbýlinu, þar sem
ýmist cr, að héruðin eru læknislaus, af því að
enginn hefur fengizt til að sækja um þau, eða
að héraðslæknar geta ekki með nokkru móti
fengið að fara frá störfum um stundarsakir,
jafnvcl þó að þeir hafi verið sjúkir, vegna þess
að þeir hafa ekki fengið aðstoðarmenn. Frv.,
sem nýlcga var samþ. um aðstoðarlækna, var
hcimild til að ráða þessa aðstoðarlækna. En svo
gæti farið, að ekki fengjust menn til að sinna
þcssum störfum. Hefur mönnum þá jafnliliða
verið ljóst, að mjög gæti verið æskilegt, að þeir,
sem hefðu lokið læknisprófi, fengju nokkra æfingu sem héraðslæknar, ýmist undir umsjón
reyndari lækna eða i sérstökum héruðum. Því er

:íEinar Olgeirsson: Ég minntist nokkuð á þetta
inál við 1. umr. Mér virðist satt að segja, að
þetta mál beri nokkuð mikinn keiin af því. sem
ol't hefur verið uppi á teningnum nú upp á síðkastið, að meun vilji heldur fara þá leið að
þvinga menn heklur en að ráða fram úr vandainálunuin á þann hátt að semja við þjóðfélagsþegnana og gera þannig við þá, að þeir vilji
taka að sér það, sem þjóðfélagið æskir af þcim.
Eg vakti athygli á því, áður en máiið fór til n.,
að með þcssari lagasetningu væri verið að bæta
þvingun ofan á þvingun, sem fyrir væri. Læknanemar, sem þarna eiga lilut að máii, eru einir
allra stúdenta, sein útskrifast frá háskólanum,
skyldaðir til að gegna um eins árs bil ákveðnum
störfum, eftir að þeir útskrifast, og það eru þess
vegna gerðar mjög miklar kröfur til þeirra af
iiálfu þjóðfélagsins til þcss að tryggja, að þeir
verði sem færastir í sinni grein. Þess vegna er
ekki rétt að fara að bæta við þetta eina ár allt
að 6 mánuðum. Og það er sérstaklega óréttmætt
með tilliti til þess, að þeir vcrða að sæta þeim
iaunum, sem eru það lág, að menn mundu ekki
ráða sig fyrir þau, ef þeir væru frjálsir og sjálfráðir um það.
Ég vil enn fremur vekja eftirtekt á því, að það

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og til
allshn. með 17 shlj. atkv.

Alþt. 1942. B. (59. löggjafarþing).
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í 6 mánuði, sem færi burt á augabrágði og þessi
skyldutími væri á enda, og i staðinn mundi
koma annar, og bann færi alveg eins að. Ég er
undrandi yfir því, ef þeir, sem telja sig fulltrúa
dreifbýlisins, gera sér þetta að góðu. Mig furðar
á því, ef þeir gera ekki harðar kröfur um, að
læknar þar séu nægilega vel launaðir. Með því
að liafa þá lágt launaða og beita þvingun, er
tryggt, að alltaf verða lélegustu læknarnir úií i
sveitunum. Fulltrúar sveitanna verða að segja:
„Rikið hefur næga peninga til þess að borga
nógum læknum vel úti i sveitunum." En með
þcssu frv. er ekki verið að finna heppilegustu
lausnina, heldur þá óheppilegustu, sem hægt er
að finna.
Hvað sncrtir rikisafstöðu þcirra ungu embættismanna, sem hér er um að ræða, þá verð Cg
að segja, að það liti öðruvísi út með að gera
sterkar kröfur til manna, sem útskrifast úr háskólanum, ef rikið hefði að öllu leyti kostað
þessa menn, ef ástandið væri þannig við menntaskólann og háskólann, i fyrsta lagi, að hvcr
maður, sem til þess hefði andlega hæfileika,
gæti komizt inn i þessar stofnanir, og efnahagur
hefði þar ekkert að segja, og i öðru lagi að
þessir námsmenn fengju styrk frá rikinu til að
halda sér uppi, meðan þeir eru að nema, svo að
efnahagur skyldi ekki verka á nám þeirra, svo
að þeir þyrftu ekki að þræla sig áfram eins og
nú. Ef þetta væri gert, þá væri eðlilegt, að ríkið
gerði kröfur til þessara manna. En nú er það
þannig, að efnuðustu mennirnir hafa sérréttindi
til að láta börn sin ganga þessa ieið. A þann
hátt velst varla af betri endanum, eða a. m. k.
er það tilviljun, hverjir veljast til að gegna
þessum störfum. Margir, sem góðum hæfileikum
eru gæddir til að ganga þessa leið, en eru fátækir, komast ekki að, sérstaklega cftir þá miklu
takmörkun, sem sett hefur verið og öllum er
kunn. Og þeir, sem ganga þessa leið og eru af
fátæku fólki komnir, eru venjulega þrælskuldugir eftir námið, nema þeir séu svo heppnir að
fá uppgripavinnu á sumrin, en venjulega hefur
verið mjög erfitt fyrir þá að fá góða vinnu.
Meðan þetta ástand rikir, að það verður að ráða,
hverjir ganga menntaveginn, hversu efnaðir þeir
eru eða hversu gott lánstraust þeir hafa cða
aðra möguleika til náms, þá er ekki um annað
að ræða fyrir rikið en að láta þessa samkeppni
halda áfram, eftir að námi er lokið, og borga
þessum mönnum, sem koma út úr skólunum og
hafa klifið til þess þrítugan hamarinn, svo vel,
að þeir geti lifað.
Þess vegna held eg, að það, sem eigi að gera i
sambandi við þessi frV., sé að fella þetta frv. á
þskj. 92, sem setur læknakandídötum það skilyrði, að þeir verði að vinna aðstoðarlæknisstörf
i 6 mánuði, en breyta frv. á þskj. 80 þannig, að
gert sé ráð fyrir betri launum en nú cr gert,
svo að tryggt sé, að hægt sé að fá menn til að
gegna þessum störfum.
Forsrh. (Hermann Jónasson): Það er i rauninni ekkert sérstakt, sem ég þarf að taka fram
i sambandi við þetta mál, enda varð ég að vikja
inér frá og gat ekki hlustað á nema nokkuð af
þvi, sem hér hefur komið fram. Ég vil þó segja,
að það er ekki nema rétt, að við gerum of litið

að þvi í skipun okkar læknamála að fyrirbyggja
sjúkdóma og veikindi, og ef til vill ræður það
einhverju, að læknarnir eru svo margir praktíserandi og hafa beinlínis tekjur af því, að veikindi séu í landinu, og þurfa að hafa tekjur af
því. Eg minnist á það vegna þess, að mér tr
þetta sjónarmið á engan hátt ókunnugt. Ég hef
hugsað talsvert mikið um þetta. Ég studdi verulega að þvi á sínum tima, að settar yrðu upp
berklavarnarstöðvar, sem hafa haft miklu meíri
áhrif en menn gerðu sér von um í byrjun.
Það sýnir manni þá leið, sem ætti að fara
á fleiri sviðum. Það er nú til athugunar, hvort
ekki ætti að hafa þessar heilsuverndarstöðvar víðtækari en fyrir berkla. Hitt er annað
mál, hvað langt er hægt að ganga í þvi að ákveða laun lækna eftir þvi, hversu gott er heilsufar i umdæmum þeirra. Hitt sé ég ekki að sé
rétt, að menn greiði ekki fyrir læknishjálp, því
að það gæti þá orðið eins og i sjúkrasamlögum
sums staðar erlendis, þar sem aðsóknin er svo
mikil vegna alls konar kvilla og imyndaðra
kvilla, að Iæknar komast ekki yfir að stunda
sjúklinga, sem þarf að stunda. Það þarf að fara
einhvern meðalveg.
Ég vil alls ekki segja, að læknar fáist ekki í
afskekktustu héruðin, af því að þeim sé of litið
borgað. Ég benti á, að þó að þe'ssi rök væru
borin fram af hendi læknanna, — og ég vil að
sjálfsögðu ekki rengja þau, heldur taka þau til
athugunar og reyna að gera læknakjörin í afskekktustu liéruðunuin sambærileg við kjör
þeirra, sem eru í sæmilegum héruðum, — þá
mundi þetta alls ekki vera meginástæðan, og
hef ég því alls ekki viðurkennt, að það sé meginástæðan. Ég benti sérstaklega á Reykjarfjarðarliérað, sem er afskekkt, en þar er Djúpavík og
Ingólfsfjörður, og þar er margt fólk á sumrin
og mikið að gera, svo að jafnvel ungir læknar
hafa farið þangað á sumrin til að stunda þar
lækningar, af þvi að það þótti arðvænlegt. En
þrátt fyrir þetta hefur ekki fengizt héraðslæknir
á þennan stað. Þetta virðist mér benda til þess,
að það muni valda meiru, að menn hliðri sér
lijá að taka við afskekktum héruðum vegua
þess, hve erfið ferðalögin eru þar. Þess vegna
er það, að ég vil koma allverulega á móti læknum. En ef leiðrétt eru launakjör þeirra, sem eru
í afskekktum héruðum, þá er ekki hægt að segja,
að verið sé að beita þvingun við menn til að
gegna störfum, sem séu illa launuð.
Það hljóta allir að sjá það, hvilfkur háski er
á ferðinni, þegar ekki er hægt að ná i neinn
lækni, og það hefur á fleiri en einum stað valdið
dauðaslysum, sem ef til vill hefði verið afstýrt,
ef Iæknir hefði verið fáanlegur. Tvö af þessum
slysum eru svo sorgleg, að ég vil ekki leiða það
inn í þessar unir. Þetta er það, sem þetta fólk
verður að búa við, ef læknar fást ekki til þess
að sinna þessum störfum, og það er ómögulegt
fyrir þjóðfélagið að komast hjá þvi að beita
þvingunarráðstöfunum í þessu efni, ef annað
reynist árangurslaust. En ég get ekki betur séð
en þetta sé svo sanngjörn lausn á þessu máli, að
enginn þm. geti andmælt þvi, að hún verði farin.
Ég ætla ekki, nema frekara tilefni gefist til, að
lengja umr. um þetta mál. Ég vil ekki fara að
ræða um það, hvernig praksis lækna í kaupstöð-
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læknanna um fjárhagslegt réttlæti handa læknum í strjálbýlinu. Það er með engu móti hægt
að halda uppi skólum í landinu til sérmenntunar, neina ríkið tryggi sér um leið, að uppfyllt
verði a. m. k. sú lágmarksþjónusta, sem á þarf
að halda í slíkum tilfellum sem þessum. Ég vll
híns vegar ekki láta til þess koma, að heimildin
verði notuð umfram brýnar þarfir og að fullreyndri þeirri leið, sem læknastéttin telur nú
færa í þessu máli.
Þetta vildi ég segja, áður en þetta mál og
bæði þau mál, sem hér liggja fyrir, fara til n.
og eru þar athuguð.
Viðvíkjandi því, sem hv. 2. þm. Rang. sagði
um kjarabætur fyrir læknastéttina yfirleitt og
þann drátt, sem orðið hefur á þvi að taka ákvörðun um það mál, vil ég gefa hv. þd. þær
skýringar, að það mál var tekið fyrir i stj. á
síðasta ári af þeim ráðh., sem þá fór með þau
inál. En samkomulag varð ekki um það i stj.,
og var ákveðið að senda málið fjvn. til uinsagnar, en umsögn hennar var á þá leið, að hún teldi
nauðsynlegt að endursemja launal. og þau yrðu
lögð fyrir þingið. Hins vegar hefur ekki verið
samkomulag um það í stj. Ýmsir telja óheppilegt að semja launal. á tímurn eins og þeim, er
nú stamla yfir. Málið kom þvi aftur til stj. og
var þar tekið fyrir á ný, en ágreiningur nolíkur
er um það, hvernig þessum kjarabótum til
læknastéttarinnar eigi að vera háttað. Læknarnir liafa fremur lág laun frá ríkinu, og þó
að þeir fái dýrtíðaruppbót á þau, þá liafa þeir
saint sem áður minni kjarabætur en aðrir embættismenn, vegna þess að þeir fá inikið af launum sínum fyrir læknisstörf, og er þar farið eftir
taxta, sem er bundinn í gjaldskrá. Þeir fá þvi
ekki dýrtíðaruppbót á nema lítinn hluta launanna. Nú hefur nokkur ágreiningur orðið um
það, hvort ætti að hækka taxtann þannig, að
þeir með því móti fengju sams konar kjarabætur og aðrar stéttir. En þá hefur verið á það
bent, að þeir, sem eru í fámennustu héruðunum
og' hafa þar af leiðandi minnstar aukatekjur,
mundu vera tiltölulega lægst settir, en þeir, sem
eru í fjölmennari héruðum, mundu fá sín laun
geysilega mikið hækkuð. Þá kemur einnig að
því, hvort rétt sé að liækka taxtann, þvi að það
sé ekki rétt að leggja það á sjúklinga að greiða
læknum dýrtíðaruppbót. Þess vegna hefur verið
komið með þá till., að ríkið greiddi læknum
dýrtíðaruppbót, eins og þeir liefðu 650 kr. á
mánuði, þ. e. a. s. meiri upphæð en þá venjulegu
dýrtiðaruppbót á laun þeirra. Þetta er till. landlæknis, og væri með því lirugðið út af þeirri
venjulegu reglu um greiðslu dýrtiðaruppbótar.
Eg geri ráð tyrir, að þetta mál verði afgreitt
næstu daga, þannig að læknai’ fái sams konar
kjarabætur og aðrir, og að það verði látið verka
aftur fyrir sig, þannig að sá dráttur, sem orðið
hefur á niálinu, komi ekki að sök.
Forseti (JörB): Menn hafa rætt saman þessi
tvö mál, sem hér liggja fyrir, og tel ég rétt að
gera það, og er ræðumönnum hér með bent á,
að það sé hyggilegt.
Einar Olgeirsson: í sambandi við þetta frv.
IiefBr nokkuð verið komið inn á læknaskipunina

i landinu nlmennt. Ég ætla ekkert að fara að
ræða hana, en mér virðist, að þau vandkvæði,
sem á því eru að fá lækna í útkjálkahéruðin,
stafi af því, hvernig hefur verið búið að þessum
mönnum, þ. e. a. s., að laun þeirra hafa farið
eftir því, hve margir menn væru veikir i héruðunum. Það, sem manni virtist vera eðlilegast, væri það, að laun þeirra væru því ineiri sem
lieilsufar væri þar betra, þvi að það væri læknunum hvöt til, að t. d. íbúðirnar væru ekki
pestarholur, cins og á sér stað viða í Reykjavík.
Hér er áberandi, hvað læknar hafa lítið gert til
að berjast á móti þeim pestarholum, sem hér
viðgangast. Þetta er nú almenn heimspeki i sambandi við það inál, sem hér hefur verið komið
inn á.
Annars held ég, að ef farið er að athuga heilbrigðismál og læknalaun almennt, að mætti hafa
það bak við eyrað, hvort ekki væri þörf á róttækari ráðstöfunum en þeim, að bæta launin í
útkjálkahéruðunum, sem vafalaust er rétt, eins
og hæstv. forsrli. hefur haldið fram.
Astæðan til þess, að þetta frv. er fram komið,
cr sú, hversu erfitt er að fá aðstoðarlækna i
læknishéruð út um land. Af hverju er það erfitt? það er af því, að þeim hefur verið borgað
of lítið. Það hefur verið upplýst, að það séu
meira að segja til þau héruð, sem enginn læknir
hefur fengizt í, og þar sem þó hefur ekki verið
læknislaust, hafi alveg vantað vinnukraft til að
koina af þeim störfuni, sem læknum er skipað
að grgiiu. Það virðist enn fremur vera samkomulag um, að þessi vinnukraftur fáist ekki
af því, að hann sé of lítið borgaður. Manni virðist aliuennt séð frá heilbrigðu sjónarmiði, að
þar sé eitt ráð, að borga það vcl, að menn fái
þennan vinnukraft, það eru ekki nema tvær
leiðir til að leysa svona vanda. Öniiur er sú að
borga það, sem þarf, en liin er sú að beita
þvingun, sem sé að koma á þrælahaldi i landinu. Það er einkennilegt, að þegar svona mál
koma fram á þingi livað eftir annað, þá skuli
alltaf vera valin sú Iciðin að skylda menn með
]., skylda ákveðnar stéttir manna til að gegna
störfum, sem stj. leggur fyrir hana.
Nú er það svo, að þegar stúdentar útskrifast,
þá er þeim upp á lagt að vinna eitt ár til þcss
að komast inn í sitt starf. Nú á að bæta hér
við 6 mánuðum. Læknastéttin mun vera eina
fagstéttin frá háskólanum, sein slík vinnuskylda
er lögð á herðar. Lögfræðingum er ekki skipað
að fara út meðal fólksins og kenna því, hva'ð
eru lög i landi, sem væri þó ekki vanþörf. Guðfræðinguin er því síður sagt að fara og prédika fyrir mönnuni kristindóm og góða siðu.
Læknarnir eru þeir einu, sem hafa þessa skyldu,
og nú eiga þeir að bæta við sig 6 mánuðum með
þeim launakjörum, sein ríkisfyrirtækjunum
þvkir rétt að bjóða sinum sendisveinum. Þetta
nær engri átt. Þetta er óréttur gagnvart læknum og röng leið til að leysa slíkt vandamál.
Hvað mundi þetta þýða fyrir sveitirnar?
Halda menn, að það væri heppilegt fyrir sveitirnar að senda menn þangað til að vinna þar
samkv. valdboði þennan örskamma tima, og þeir
séu hálfneyddir til að vinna þar þau störf, sem
mikillar alúðar þarf við? Hvcrjar yrðu afleiðingarnar fyrir sveitirnar? Þær mundu fá lækni
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vinna. Ég vona, að eitthvað verði að því gert, áður en langt um líður. Það vill svo til, að allar
stéttir landsins hafa nú fengið uppbót á kjör sín,
nema læknar eru greinilega eftir skildir og afskiptir. f fyrra skrifaði landlæknir stjórninni
bréf, þar sem farið var fram á, að læknar fengju
fulla dýrtíðaruppbót af hámarkslaunum, sem
uppbót veitist af. Þessu var vel tekið af rikisstj., og fjvn. var því meðmælt. En þar við situr.
Góð eru góð orð, en þau góðu orð eru það eina,
sem læknar hafa haft upp úr því.
Ég hekl, að ef litið er á störf héraðslækna, sé
ekki sanngjarnt, að þeir beri ekki meira úr hýtum en sendisvcinar i Reykjavik. Starfið er oft
mjög erfitt og áhættusamt og verður að sinna
því jafnt á nótt sem degi. Þessi meinsemd, sem
fólk er farið að finna til, að ekki fást læknar,
stafar af því, að ekki bjóðast sæmileg kjör. Eins
og nú háttar, er ekki von, að nokkur maður líti
við boði, sem jafnvel sendisveinar sæju sér fjárhagslegan óhag i að taka.
Þetta frv. bætir að vísu ekki úr þörf hinna
læknislausu héraða nema þá að litlu leyti og i
viðlögum. En skipun þessara aðstoðarlækna léttir undir með héraðslæknum viða í erfiðum héruðum og fólksmörgum. Þeir læknar eru algerlega bundnir sem fangar, eins og nú er, þegar
ómögulegt er að fá aðstoðarmann eða menn i
forföllum sínum nema þá fyrir geipiverð. Frv.
ætti að hæta töluvert úr þeirri meinsemd. Fyrre
frv., það sem fyrir liggur, 55. mál Ed., sem rætt
hefur verið nokkuð með þessu, er ég tók fram
um aðstoðarlæknana, snertir hins vegar læknislausu héruðin meir, og vildi ég þá vikja að því
nánar.
Það fer fram á, að heimilað sé að skylda
læknaefni til að gegna læknisstörfum 6 mánuði
i læknislausum héruðum eða sem aðstoðarlækna
að loknu námi. Þetta er talsverð aukakvöð, og
læknar hafa mótmælt henni kröftuglega. Ég
fellst á, að til þessa kunni að þurfa að taka. En
ég vil, að sú heimild sé ekki notuð, nema kjarabætur, sem nauðsynlegar eru, dugi ekki til þess,
að læknar fáist í liéruðin.
Ég geri ráð fyrir, að þau launakjör, sem aðstoðarlæknunum 4 eru ætluð, allt að 300 kr. á
mánuði með uppbót, dugi alls ekki, — og ekki
væru þau kjör öðrum en læknum boðin. Hins
vegar ætti að nægja, að ríkissjóður leggi þetta
fram og ekki meira en viðkomandi héraðslæknar
leggi til það, sem á vantar. Ég vorkenni þeim
ekki að borga svo sem 200 kr. á mánuði til þess
að hafa aðstoðarlækni eða mann fyrir sig, móts
við það að þurfa nú að borga 6 eða 7 hundruð
fyrir það.
Ég vil mælast til, að frv. verði visað til nefndar og afgreiðslu þess flýtt.
Forsrh. (Hermann Jónasson): Mér þykir rétt,
vegna þess hvað þessi mál eru orðin mikil
vandamál, að fylgja frv. með nokkrum orðurn
og minnast um leið með leyfi hæstv. forseta á
næsta frv. á dagskrá, um breyt. á skipun læknishéraða [50. mál].
Eins og tekið var fram af hv. 2. þm. Rang.
(HelgJ), á með hinum föstu aðstoðarlæknum að
ráða bót á vandræðum héraðslækna, fyrst og
fremst i fjölmennari héruðunum. Það verður að
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teljast alveg óviðunandi, að læknar séu bundnir
svo hver á sínum stað, að þeir geti með engu
móti losnað tima og tíma sér til heilsubótar eða
til annarra aðkallandi starfa, séu sem fangar
án vonar um að losna. Það getur einnig komið
ungum læknum vel að byrja starf í héruðum,
þar sem æfðir læknar sitja og geta veitt þeim
handleiðslu. Móti þessu frv. hefur ekki heldur
verið spvrnt verulega. En þótt það verði að 1.,
eru vandræðin aðeins að nokkru leyst, og því
þótti nauðsynlegt að hera um leið fram frv. það,
sem fyrir liggur, um lækningaleyfi, og vona ég,
að allir séu farnir að sjá, þrátt fyrir mótmæli,
að það er engu ónauðsynlegra. Ráð er að vísu
fyrir því gert, að grípa megi til hvers aðstoðarlæknis, allt að þriðjung árs, til að gegna störfum í læknislausum héruðum, en það er ekki nóg
til að ráða bót á læknisleysinu. í sum héruðin
hefur nú enginn læknir fengizt árum saman.
Það hefur haft svo alvarlegar afleiðingar, að
ekki er hægt að ganga fram hjá, og verður að
ráða því hót.
Agreiningurinn hefur aðallega verið um
skvldu læknastúdenta til þess að taka að sér
störf tiltekinn tíma úti í hinum læknalausu
héruðum eða þar, sem þörfinni á aðstoðarlæknum er ekki fullnægt á annan hátt. Ég get verið
sammála hv. 2. þm. Rang. um, að lieimildina til
að nota þessa skyldu eigi ekki að nota, fyrr en
aðrar leiðir hafa verið reyndar, og þá aðeins
að því leyti, sem þörfin kallar. Ég get tekið
undir, að þetta er ekki fullkomin lausn, ekki
fullkomin fyrir héruðin, sem læknislaus eru, að
incga húast við að fá óreynda menn beint frá
prófborði, og verst, að þeir fara svo e. t. v. strax
að fenginni 6 mánaða æfingu sinni, þannig að
stöðugt skiptir um. Eins og ég hef rætt um í
liv. Ed., geri ég ráð fyrir, að jafnhliða setningu
þessara 1. verði launakjör lækna i dreifbýlinu
bætt til samræmis við læknatekjur i fjölmennari héruðum. Þessi afskekktu héruð eru lika
vanalcga erfið læknishéruð, a. m. k. fyrir þá,
sem kveinka sér við ferðalög í snjóum og brattlendi. Fyrir þá, sem þeim venjast, þurfa þau
ekki að vera svo slæm. En fyrir þá, sem lengi
hafa setið skólabekk og afvanizt slíku eða aldrei
vanizt því, er þetta þjáning, a. m. k. fyrst í stað,
og menn flýja læknishéruðin, — það er reynslan. Ef bættar tekjur lagfærðu þetta vandamál,
eins og hv. 2. þm. Rang. vonar og læknastéttin
lieldur fram, þá væri vel, og mun brátt reynt.
En ég er hræddur um, að hér ráði meira hin
almenna pest í mannfólkinu, sem veldur þvi, að
allir sækja þangað, sem þægindin eru, hvað sem
fjárhagshlið liður. Hef ég þar alveg' greinilegt
dæmi úr Reykjarfjarðarhéraði. Þar hafa læknar
haft stórfelldar aukatekjur á sumrin bæði í
Djúpavík og Ingólfsfirði, en engir læknar hafa
fengizt til að hafa héraðið nú í þrjú ár. Vitanlega getur það ekki stafað af öðru en því, að
ferðalög geta orðið þar erfið og héraðið þykir
sumum leiðinlegt að byggja. É2g þori alls ekki
að treysta því, að það hrifi, þótt þessum héruðum væri sýnt fullt réttlæti peningalega móts
við þéttbýlli héruð. Þó að illt sé að þurfa að
setja þvingunarákvæði í 1., er um ekkert annað
að gera, ef það eitt dugir, eftir að ríkið hefur
á sanngjarnan hátt reynt að koma móti óskum
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að 300 kr. á mánuði. En það getur verið, að héraðslæknirinn vilji greiða eitthvað af þessum
launum til þess að fá lækninn. Ef þetta á að vera
300 kr. fast gjald og svo á að semja við héraðslæknana um greiðslur til viðbótar, verður kapphlaup um það að fá þessa aðstöðu. Mér virðist,
að það væri miklu heppilegra að hafa föstu
launin 500 kr., eins og gert er ráð fyrir i brtt.
mínum. Annars finn ég ekki ástæðu til að svara
neinu af því, sem fram kom i ræðu hæstv. ráðli.
Hann talaði um málið af miklum skilningi, og
mér skildist á honum eins og hv. 11. landsk., að
þeir væru fúsir til þess að greiða atkv. með því
að lofa þessum brtt. mínum að koma fram, ef
lnestv. forseti vildi gefa samþykki sitt þar til.
Eg get ekki látið hjá líða að minnast nokkrum
orðum á ræðu hv. frsrn., enda þótt hv. 1. þm.
Reykv. hafi nokkuð rætt málið. Hv. frsm. reiknaði út, hvað læknarnir í útkjálkahéruðunum
hefðu i laun, og bar það saman við laun sjúkrasamlagslæknanna hér í Rvík, sem hann sagði, að
liefðu 14 þús. kr. á ári, en hinir 10 þús. kr. Honum finnst ekki nema fullkomlega vel borgað að
fá 14 þús. kr. laun hér í Rvík á móti 10 þús. kr.
í útkjálkahéraði úti á landi og gerir ráð fyrir
því, að læknir hér í Revkjavík sé sízt betur settur með sínar 14 þús. kr. En það er fleira, sem
kemur til greina í þessu efni en aðeins launin
sjálf. Það er svo ólíku saman að jafna sem
mest getur verið að vera læknir hér í Rvík eða í
afskekktu héraði úti á landi. Hér i Rvik njóta
læknar ýmissa fríðinda og þæginda, sem alls
ekki koma til greina úti á landi. Þeir fá t. d.
mánaðar sumarfrí, auk þess sem þeir hafa vissa
frídaga. Þetta kemur auðvitað ekki til greina i
afskekktu læknishéraði, þar verður læknirinn að
vera til taks, hvenær sólarhringsins sem er, allan
ársins hring. Hann hefur ekki einn einasta dag
sem vissan frídag. Hann verður að leggja á sig
erfið ferðalög í hvaða veðri, sem er, og hvenær
sem er. Fyrir þetta eiga þeir svo að hafa 10 þús.
kr., og það telur hv. frsm. ágæt laun.
Nei, það, sem þarf að gera í þessu máli, er það
að launa þessi embætti reglulega vel, svo að
læknar fáist í þau og geti orðið fjárhagslega
sjálfstæðir, þegar þeir hafa unnið þar nokkurt
skeið. Eg er þeirrar skoðunar, að ef brtt. minar
mættu koma til atkv., þá mundu þær verða til
þess að læknakandidatar mundu verða miklu fúsari til þess að fara í þessa staði og það alveg áu
þvingunar.
*Erlendur Þorsteinsson: Eg skal ekki tefja
umr. mikið og jafnframt halda mig við þetta frv.
Það er fullkomlega rétt, að það er nokkur þvingun lögð á læknanemana, ef beitt verður þeirri
heimild, sem liér er gert ráð fyrir. Hins vegar
hefur það komið í ljós, að nauðsyn er mikil á
þvi að bæta úr þvi læknaleysi, sem sums staðar á sér stað, og má í því sambandi gera ráð fyrir, að grípa verði til ráðstafana, sem undir venjulcgum kringumstæðum mætti kalla neyðarráðstafanir. Ef það er rétt, sem hv. þm. Hafnf. heldur fram, að ekki þurfi að beita þessurn ákvæðum,
mun þcim að sjálfsögðu ekki verða beitt. En það
mun fljótlega sýna sig, livort ástæða verður til
þess að beita þessari heimild. Ég mun greiða
atkv. mcð því að veita þessa heimild í trausti
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þess, að henni verði ekki beitt nema brýna nauðsyn beri til.
ATKVGR.

Frv. samþ. með 8:2 atkv. og afgr. til Nd.
A 29. fundi i Nd., s. d., skýrði forseti frá, að
sér liefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.
Á 31. fundi í Nd., 9. april, var frv. tekið til
I. umr.
Helgi Jónasson: Herra forseti! Um þetta frv.
ætti ekki að þurfa langar umr. að sinni, því
að það er flutt af allshn. Ed., eftir till. landlæknis, en einstök atriði gefst nóg tækifæri að
ræða um siðar. En ég vildi, með leyfi hæstv. forseta ræða um leið næsta mál á dagskrá, 50. mál.
um skipun aðstoðarlækna.
Efni frv. er það, að skipa skuli allt að 4 aðstoðarlækna í fjölmenn læknishéruð, þar sem
ekki starfa aðrir læknar en héraðslæknar, og
greiði ríkið þeim allt að 300 kr. á mánuði með
dýrtíðaruppbót. Það skal vera kvöð á þeim. að
grípa megi til þeirra í allt að 4 mánuði á ári til
að gegna læknishéruðum, þar sem vantar héraðslækni, eða í fjarvistum þcirra og forföllum.
Undanfarin ár hefur víða horft til stórvandræða af læknisleysi í ýmsum strjálbýlli héruðum landsins. Þannig mun lækni vanta í Reykliólahérað, Hróarstunguhérað, Dalahérað, og
víðar hefur verið læknislaust langtímum saman.
Þetta hefur viljað brenna við, bæði fyrr og síðar,
og þótt þungt við að búa, en aldrei eins og þessi
árin, og því lengur sem dregst að bæta úr, þvi
verra hefst af og því verr þola menn þctta. Það
þolir ekki lengur bið.
Læknum er oft legið á hálsi fyrir það, að þeir
vilji allir vera í þéttbýlinu og kaupstöðunum.
Þetta getur verið að nokkru leyti rétt. En ég
held, að engum blandist hugur um, að það er
ekki að ástæðulausu, sem læknar forðast strjálbýlið. Ef maður athugar launakjör lækna á þeim
stöðum, leika þau á 185—300 kr. á mánuði eftir
því, hve héruðin eru mannmörg. Læknar, sem
eiga mjög langt nám að baki, — fyrst stúdentsnám, þá 8 ár í liáskóla, síðan eitt ár við verklegt nám í þjónustu liins opinbera við lítið kaup,
og þurfa að því búnu að afla sér læknisáhalda,
sem nægi í afskekktu héraði, koma sér upp
lyfjabúð og leggja enn fleira í kostnað, — þeir
lækiiar eigil síðan að láta sér nægja kaup, sem
sendisveinar og álika kauplágt fólk fær hér í
Reykjavik.
Eg held, að ekki sé bægt að álasa læknum,
þótt þeir séu ekki fúsir að gang'a að þeim
kjörum.
Aukatekjur lækna eru vitanlega þó nokkrar í
sumuin héruðum. En þegar mannfjöldi er innan
við þúsund manns, heknissókn dýr og erfið og
efnahagur tæpur hjá þorra manna, eru ckki allir
læknar svo harðbrjósta, að þeir fái sig til að
taka borgun af fólki, svo að miklu muni um
þær tekjurnar.
Það gladdi mig mjög, þegar hæstv. forsrh.
lýsti yfir þvi í Ed. við umr. um þetta mál fyrir
skennnstu, að hann teldi brýna þörf á að bæta
launakjör lækna í sveitahéruðum og vildi að þvi
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við, að verði aðallega að njóta þessara ungu, óreyndu lækna. Og það er einmitt í afskekktustu
héruðunum, þar sem erfiðast er að ná i aðstoð
handa ungum lækni, ef hann ekki dugar. Og oft
eru ungir læknar, sem nýlega hafa lokið námi og
nýlega komnir úr skóla, ekki eins fallnir til erfiðra ferðalaga eins og þeir, sem eru vanir þcim.
Það þarf oft vel harðnaða mcnn til ferðalaga í
þessum afskekktu héruðum í misjöfnu veðurfari
að vetrinum og þar, sem ekki er hægt að ná í
annan lækni, ef út af ber.
Ég viðurkenni sjónarmið þess hv. þm. (BSn),
sem sérstaklega ber hér hag læknastéttarinnar
fyrir brjósti, að kjör þeirra manna, sem taka að
sér læknisstörf í afskekktum héruðum, þar sem
Iág eru laun og litlar aukatekjur, eru náttúrlega
þau, að ég er alveg fús til þess að taka upp
næstu daga og vikur, ef ég hef tækifæri til þess,
viðræður við læknafélagið og landlækni um það,
hvernig er hægt að gera kjör þeirra lækna, sem
færu i afskekktu héruðin — ef það sýnir sig, að
það atriði standi í vegi fyrir þvi, að læknar fáist
í læknislausu héruðin — þannig, að þau verði
nokkurn veginn sambærileg við kjör þeirra
lækna, sem hafa þau betri. Ég hef ekki enn rannsakað það mál. Og ef sanngjörn lausn á þvi atriði málsins leysir þann vanda, sem við erum að
reyna að bæta úr með þessari skyldukvöð, sem
gert er ráð fyrir, að á læknastéttina vcrði lögð,
þá geri ég ráð fyrir, að hcimildin, sem ráðh. yrði
veitt með þessari lagasetningu, ef frv. verður
samþ., komi miklu síður og ef til vill þá ekki til
framkvæmda. En hæstv. Alþ. getur tæpast gengið frá þessu mali öðruvisi en hér er gert ráð fyrir, vegna þeirra héraða, sem engan lækni hafa og
hafa ekki liaft nú um nokkur ár, sum þeirra.
Því að læknafélagið verður þá, og læknastéttin
yfirleitt, að korna með framrétta hönd til heilbrigðisstjórnarinnar til að leysa þann stórkostlega vanda í þessu efni, scm þjóðfclagið getur
ekki búið við til lengdar. Það er ekki hætta á
því, að ég taki ekki til greina launasjónarmiðið,
sem hv. þm. Hafnf. (BSn) hefur haldið hér fram.
En takist með samningum um það samt sem áður ekki að fá lækna út í útkjálkahéruðin, þá verður ekki hjá því komizt að grípa til þessara
þvingunarráðstafana, þó að alltaf sé illt að beita
þess háttar ráðstöfunum.
*Bjarni Snæbjörnsson: Herra forseti! Ég vil
fyrst af öllu þakka hæstv. forsrh. fyrir þau ummæli, sem hann liafði hér, að hann væri fús til
að semja við læknafélagið og landlækni til þess
að samræma launakjör læknanna. Mér þykir
vænt um að heyra, að liann er fús til að ræða
þetta og fús til framkvæmda í málinu. Hingað
til hcfur það vcrið svo, að stj. hefur legið á
þessu máli, en eftir þessa yfirlýsingu hef ég
fulla von um, að það rætist úr þessu máli. En ég
vil taka það fram i því sambandi, að hæstv.
ráðh. minntist á, að læknafélagið verði að finna
einhverja leið til þess að leysa þetta spursmál.
að hægt sé að fá lækna út í fáinennu héruðin og
afskekktu, þá er það svo, að Læknafélag íslands
og formaður þess hafa hvað eftir annað gert till.
sínar við ríksstj. og landlækni um það, scm
mætti verða til umbóta í þessu máli. En þessum
till. hefur aldrei verið sinnt og aldrei verið gert

neitt til þess að ráða bót á þessu máli. T. d. árið
1941 var landlækni skrifað, 4. marz, þar sem
læknafélagið bar fram ýmsar till. til úrbóta i
þessu efni. Þykir mér rétt að rifja upp ýmis atriði, sem þar voru lögð til málanna. í þessu bréfi
slcndur m. a.:
„Vér teljum því óhjákvæmilegt að bæta kjör
lækna í lökustu héruðunum á einhvern hátt, til
þess að nokkur von sé til, að þau fáist setin til
Iengdar af vel menntuðum, dugandi læknum.
Dettur oss þá helzt í hug þessi atriði:
1. Hækka launin svo, að þeim verði öðrum fremur unnt að afla sér síðar framhalds- og viðhaldsmenntunar, þar sem gera má ráð fyrir,
að lækniskunnátta þeirra líði smám saman
meira tjón í hinum minni héruðum en þeim
stærri, að sama skapi og þeim gefst af eðlileguin ástæðum minni kostur á að halda henni
við með læknisreynslu.
2. Þeim verði séð fyrir ódýru húsnæði.
3. Lökustu héruðunun verði lögð til öll nauðsynleg verkfæri, sem jafnan fylgi héraðinu, cn
læknum sé skylt að viðhalda.
4. Lyfjabúr séu af rikinu á sama bátt lögð hverju
héraði, sem læknar síðan haldi við og skili
við burtför sína í hendur eftirmanna sinna
eða umboðsmanna heilbrigðisstjórnarinnar, i
sama ástandi og þeir tóku við.
Þessi tvö síðustu atriði mundu mjög hjálpa til
þess, að læknar fengjust i lökustu héruðin, þar
sem þeir að öðrum kosti jafnan verða að leggja
i mikinn stofnkostnað og hleypa sér i stórskuldir, er þcir fyrst taka að sér héruð. Er engin
furða þótt þcim hrjósi hugur við þvi, þar sem
allflcstir munu koma skuldum hlaðnir frá hinum langa námstima sínum.“
Þetta cru till., scm mér sýnist, að væri vel
hægt að framkvæina. En þær hafa, sem sagt, lcgið í salti hjá landlækni eða ríkisstj. meira en ár,
og á þeim tima hefur ekkcrt vcrið gert til þess
að liæta úr þessu. Þegar þess vegna stjórn
Læknafélags íslands livað eftir annað hefur
komið fram með till. til Iandlæknis og rikisstj. í
þcssu efni og ekkert liefur samt verið gert í
málinu, þá er ekki nema cðlilegt, að stjórn
læknafélagsins taki það svo, að það sé sama,
hve oft hún beri fram till. sínar, landlæknir taki
þær samt ekki til greina, og þá sé ekki vilji fyrir
því hjá viðkomandi yfirvöldum að gera neitt
fyrir læknana annað en að kúga þá til að gera
það, scm þarf að gera. Því að það kemur berlega fram, hvað vakað hefur fyrir hv. allshn.,
þegar liún bar fram betta seinna frv. um málið.
Það er einmitt það, sem kom svo skýrt fram
bæði hjá hv. frsm. allshn. (IngP) og líka hv. 11.
landsk. (MG), að þeir voru sannfærðir um það,
að ef þessi litilfjörlcgu laun væru höfð eins og
lil er tekið í frv. á þskj. 80, þá þyrfti að þvinga
lækna til þcss að fara í héruðin. Þá er spurningin þessi: Er ekki skynsamlegra og skemmtilegra
að hafa launin hærri og þurfa ekki að þvinga
læknana til þessa?
Nú er þetta misskilningur hjá hæstv. ráðh., að
ef það væri sett í frv. á þskj. 80 og það samþ., að
launin skyldu vera 500 i stað 300 kr. á mánuði til
þessara aðstoðarlækna, þá yrði að greiða það
allt úr ríkissjóði. Það er alls ekki þar með sagt.
Það er til tekið i frv., að rikissjóður greiði allt
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kandidatar frá háskólanum. Vil ég í því sambandi benda á lögfræðinga, sem verða að vinna
i þrjú ár hjá bæjarfógetum eða dómuruin til
þess að geta orðið skipaðir í dómaraembætti. Og
þeir, sem ætla að gerast málaflutningsmenn fyrir
undirrétti, verða að leysa af hendi prófraun, þ.
e. flytja nokkur mál fyrir undirrétti, sem getur
tekið nokkurn tíma að afljúka, vegna þess að
ungir menn geta átt erfitt með að fá svo vandasöm mál til flutnings, að talizt geti prófhæf.
Það getur þannig dregizt um ótakmarkaðan tíma,
að þeir geti fengið rétt til að verða málaflutningsmenn.
Hitt má deila um, hvort 300 kr. á mánuði sé
sómasamleg borgun handa þessum mönnum. En
í þessu frv. er gert ráð fyrir þvi, að landlæknir
skuli semja við héraðslækna um vist og kjör aðstoðarlækna. Og það er gert ráð fyrir því, að þeir
fái frítt uppihald á þeim stöðum, þar sem þeir
dvelja. Auk þess er alls ekki útilokað, að landlæknir geti samið við einstaka héraðslækna, sem
þessir aðstoðarlæknar dveljast hjá, um, að þeir
fái einhverja launauppbót frá héraðslækninum
sjálfum. A þeim tímum, sem nú eru, er ekki liægt
að segja, að 300 kr. á mánuði sé mikið liaup,
þegar ýinsir handiðnamenn liafa slíkt kaup á
viku. Hins vegar þykir mér fulllangt gengið í
þessari brtt. frá hv. þm. Hafnf. (BSn), að færa
þetta kaup í 500 kr. á mánuði. En ég vil gera
hrtt. um það til samkomulags, að launin veiði
hækkuð úr 300 kr. í 400 kr. á mánuði, ef brtt.
vfirleitt verða bornar undir atkv.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Þetta mál, sem
um er rætt að ráða bót á með þessu frv., sem hér
liggur fyrir, er orðið ákaflega mikið vandamál.
Og ég hef ekki trú á því, að það sé hægt að ráða
bót á þessu nema með því að samþ. bæði frv.,
þetta, sem er til umr, og hitt á þskj. 80, ef það
cr þá hægt með því.
Eg held, að þegar rætt er um laun, eins og nú
var gert í sambandi við þessa aðstoðai'lækna, þá
geri maður rétt í því að miða ekki við þann tíma,
sem nú er, og þá óliemju eftirspurn eftir vinnuafli. Þetta eru laun, sem við erum að ákveða
fyrir eðlilega tima. Og það er heldur ekki nein
þvingun í sambandi við ákvæðin, sem i frv. felast um aðstoðarlækna, heldur er þar um að ræða
embætti eins og venjuleg embætti, sem eru auglýst og menn geta sótt um, ef menn óska þess
að fá þau. En það er vitanlega gert ráð fyrir, —
og á þeirri hugsun byggist frv. á þskj. 80, — að
þessar 300 kr. á mánuði frá ríkinu séu ekki laun,
heldur peningagreiðsla, scm ríkið innir af hendi
til þess að létta undir með þeim læknum, sem
vilja fá sér aðstoðarlækni, þó að aðallæknirinn
rivelji sjálfur i héraðinu, ef lionum þykir, t. d.
fyrir aldurs sakir, of erfitt að gegna læknishéraðinu einn, eða ef hann þarf að víkja sér frá um
stundarsakir. Það er ekki ætlazt til, að þessar 300
kr. séu öll þau laun, sem aðstoðarlæknirinn fær,
heldur er gert ráð fyrir því, að landlæknirinn
semji um það og læknarnir, sem nðstoðarlæknana hafa, greiði eitthvað líka frá sér lil aðstoðarlæknanna. Og það má búast við, að þetta verði
fyrst og fremst í þeim héruðum, þar sem mikið
er að gera og því aukatekjurnar verulegar. Og ef
brtt., sem bornar eru hér fram, hefðu verið

þannig, að hægt hefði verið að greiða atkv. sérstaklega um kaflann, þar sem lagt er til, að ágóðinn af lyfjasölunni skiptist milli lyfjaeiganda og
viðkomandi læknis, þá hefði ég greitt því atkv.
En ef brtt. verða samþ. yfirleitt, skil ég ekki
annað en það verði að skilja það svo, að þessar
400 kr. verði að greiða úr ríkissjóði. Og verði
hrtt. samþ. við frv. um kauphækkunina, geri ég
ráð fyrir, að nokkur vafi geti verið á þvi, að frv.
komist gegnum þingið. Og ég sé ekki betur
helriur en landlæknir geti einmitt, og hann muni
þurfa á því að halda, með þeim samuingum, sem
hann tæki þarna upp, náð því sama eins og gert
er í-áð fyrir í brtt., að þessi laun verði 400—500
kr. á mánuði, og jafnframt, að aðstoðarlæknarnir fái hagnað af lyfjasölu, sem mér finnst eðlilegt og blátt áfram hyggilegt fyrir þann lækni,
sem lætur af starfi, vegna þess að læknirinn, sem
tekur við, hefur þá jafnframt hagsmuna að gæta
i sambandi við þann lyfjaforða, sem er til, þegar hann tekur við.
Þó að þetta frv. verði samþ., geri ég ráð fyrir,
að mcð þvi verði ekki hægt að ráða bót á öðru
en því, að læknar geti, eins og aðrir menn, ef
þeir þurfa, vikið sér frá starfi sínu um hríð,
annaðhvort vegna veikinda eða til að taka sér
nokkra hvild. En þó að frv. verði samþ., geri
ég ekki ráð fyrir, að það ráði bót á þeim læknaskorti, sem hefur verið nú um skeið til að þjóna
í suinum héruðum landsins. Þó að ráðh. fái
þessa heimild til að setja skilyrði fyrir ótakmörkuðu lækningaleyfi, að umsækjendur hafi
gegnt aðstoðarlæknisstörfum hjá héraðslækni um
allt að 6 mánaða tíma, þá er ekki hægt að segja,
að það sé fullkomin lausn á þessu máli. Það
er ekki fullkomin lausn á því vandamáli, sem
læknisleysi er, þó að hérað, t. d. á Austurlandi
eða vestur á Vestfjörðum, fái ungan mann í sex
mánuði sem lækni til sin, sem er þvingaður til
að gegna þar störfum. Því getur maður ckki ncitað. En ég álít, að það sé samt sem áður rétt að
samþ. þetta, því að þetta er þó hetra heldur en
alls ekki neitt til úrlausnar í málinu. Og ég sé
ekki hetur en að þessi kvöð, sem með þessu væri
lögð á læknana, sé þolanleg. Og hún verður að
vera það. En þegar rikið hcldur uppi menntaskóla og háskóla og veitir ríflega styrki til
læknamenntunar sem annarra mennta í Iandinu,
þá er það sjálfsögð og réttmæt krafa af ríkisins
hálfu til læknastéttarinnar, að stórir hlutar af
landinu séu ckki læknislausir. Og þeir, sem á
Jiessum svæðum búa, vita bezt, hve óbærileg sú
aðstaða er. Eg veit til þess, að i þeim héruðum,
þar sem læknar hafa ekki verið undanfarið, hafa
kornið fyrir dauðaslys fyrir þá sök eina, að læknar hafa ekki verið við höndina til þess að afstýra
því. Það er þess vegna, að minu áliti, ómögulegt
fyrir þjóðina annað en að leggja þessa kvöð á
læknanemana, til þess að því sjónarmiði, sem
þjóðfélagið hefur með þessari sem annarri
menntun, verði fullnægt. Því að ef það er ekki
gcrt, þá nær þessi stórkostlegi kostnaður, sem
lagður er i að mennta menn til læknisstarfa eða
annars, ekki tilgangi sínum, og er slíkt óviðunandi fyrir þjóðfélagið til lengdar.
Nú er það samt sem áður skoðun mín, að þetta
sé ekki góð lausn á málinu, og að sérstaklega sé
hún ófullnægjandi fyrir héruð, sem búast má
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eftirsótt, og þá er einhver iæknir skyldaður til
að þjóna þar. Þessi þvingunarákvæði kæmu því
niður á sumum, cn öðrum ekki. Þá gætu skæðar
tungur kannske sagt, að það væri framkvæmt
eftir því, hvernig stæði í bólið þessa eða hins
valdamannsins, að skikka menn til þess að fara í
útkjálkahéruðin. Ég veit ekki, hvernig þetta yrði
í framkvæmdinni. Ég get hugsað mér, að þegar
miðaldra maður, eins og menn eru, þegar þeir
eru búnir að ljúka sérfræðinámi, er búinn t. d.
að sérhæfa sig i augnlækningum og hann yrði
þá að vera 6 mánuði þjónandi læknir í Reykjarfjarðarbéraði t. d., að hann sæi kannske ekki ástæðu til að ráða sig af dögum fyrir það. En
ákaflega væri ósanngjarnt að skylda hann til
þess. Ég get búizt við, að ef þessi ákvæði verða
samþ. um þessa skyldukvöð lækna, þá sjái
kandidatar sér það ráð vænst að bjóða sig fram
til þessara starfa að loknu námi, og ættu þeir þá
að mega ljúka þessari skyldukvöð af þá, ef til
hennar kæmi fyrir þá, hvern fyrir sig, en að
þeir þyrftu ekki að fara út i langt sérnám þannig
að eiga þá þetta sverð alltaf yfir höfði sér.
Mér er ekki ljóst, hvers vegna hv. allshn. hefur
borið fram þetta frv., eftir að bún bar hitt frv.
fram. Ég sé ekki, að samband sé svo mikið á
milli þessara frv. tveggja. Hitt frv. fer fram á
mjög skynsamlega hluti, þó að vel geti verið, að
eitthvað þurfi að brcyta þvi. En þetta frv. er aðskotadýr, sem ekkert kemur því máli við. Þetta
frv. getur staðizt alveg eitt sér, og hitt frv. getur
líka staðizt alveg eitt sér.
Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Ef maður
lítur yfir þessi tvö frv., þetta, sem hér liggur
fyrir, sem er 55. mál á þskj. 92 og er til umr, og
liitt, nr. 50 á þskj. 80, þá lit ég svo á, að þau séu
bæði til þess að bæta úr vissum annmarka, sem
komið hefur í ljós á undanförnum árum, sem
lýsir sér í þvi, að af tveimur ástæðum hafa komið til með að standa laus nokkur læknisliéruð í
landinu, sumpart vegna þess, að læknar hafa
farið úr þeim alfarnir, og sumpart vegna þess,
að þeir hafa af ýmsum ástæðum þurft að fara úr
þeim um stundarsakir vegna veikinda, t. d. til
þess að láta skera sig upp, og hafa þá læknishéruðin staðið læknislaus um lengri eða skemmri
tíma. Ef við athugum þetta um þrjú ár aftur í
timann, þá sjáum við, að læknishéruð hafa staðið læknislaus sem nemur 24 til 38 mánuðum á ári
samanlagt. Sum hafa staðið um hálfan mánuð
læknislaus, önnur um langan tíma. Það er þess
vegna þörf á að finna leið til þess að finna
lækna, sem geta farið út í þessi liéruð, af hvaða
orsökum sem það svo er, að þau verða læknislaus um tíma. Nú ætlast frv. á þskj. 80 til þess,
að fjórir aðstoðarlæknar séu launaðir, til þess að
til þeirra megi grípa, ef þörf gerist, allt að fjóra
mán. á ári, eins og nánar er tilgreint í frv. Þessi
tími samanlagður mundi vcra helmingur af þeim
tíma, sem hcruðiii hafa staðið minnst læknislans
síðustu 3 árin. Það frv. bætir ekki úr meiru. En
löggjafinn á að ráða bót á því, sem á vantar, með
því að setja í 1. heimild fvrir því, að inenn, sem
lokið hafa læknisprófi, verði látnir hlaupa í
skörðin samkv. frv. þvi, sem fyrir liggur á þskj.
92, og þjóna fyrir þá lækna, sem þurfa að fara
úr héruðum sinum um lengri eða skemmri tíma,

af hvaða ástæðum sem það er. Eg veit ekki,
hversu margir kandidatar útskrifast að jafnaði
úr læknadeildinni á ári, en geri þó ráð fyrir, að
það nægi að binda þetta ákvæði við 4 mánuði,
en þurfi ekki að fara með það upp í 6 mánaða
skyldu til að þjóna læknishéruðum i slíkum tilfellum. í frv. er þá líka hcimild til að hafa timann breytilegan.
Mér skilst, að bæði þessi frv. saman gefi dálitla tryggingu fyrir því, að hægt verði að fá
menn til að þjóna i héruðunum i bili, t. d. þegar
læknir er veikur. En það er ekki auðvelt, ef þarf
t. d. að skera upp lækni, sem er austur á Austfjörðum, að fá lækni úr sinum praksis hér í
Reykjavík til að þjóna þar eystra á meðan, —
fara t. d. til Hornafjarðar eða Þórshafnar, en á
báðum þeim stöðum hefur nú í vetur orðið
læknislaust í bili vegna veikinda læknanna þar.
Þess vegna held ég, að það sé nauðsynlegt að
samþ. bæði frv. Og þá gæti ég haft von um, að
með þvi fvndist leið til að ná í vinnukraft lækna
til þess að láta þá hlaupa i skörðin, þegar læknislaust yrði í héraði að öðrum kosti, þó að ég viðurkenni það, að það er ákaflega ófullnægjandi
fyrir héruðin, sem annars um langan tima verða
að vera læknislaus, að fá þjónustu frá slíkum
hlaupamönnum. Það fæst með þessu fullnægjandi
læknisþjónusta í tvo eða þrjá mánuði fyrir liéruðin, sem annars yrðu læknislaus. En fyrir héruð eins og Reykjarfjarðarhérað, sem hefur staðið læknislaust í 3—4 ár, af því að læknar fást
ekki til að sækja um það, yrði þetta ófullnægiandi.
Ég álit þess vegna, að það sé sjálfsagt að
samþ. frv., sem hér liggur fyrir, og að bæði þessi
frv. eigi að samþ., og að með þvi munum við
ekki nema svona nokkurn veginn hafa inenn til
þess að fara í skörðin fyrir þau héruð, sem
verða annars læknislaus tima á árinu, lengri eða
skemmri.
*Magnús Gíslason: Mér þykir rétt að gera
grein fyrir þvi, hvers vegna ég hef gerzt flm.
að þessu frv. Það er sökum þess, að ég lít svo
á, að hitt frv., á þskj. 80, um heimiklina til að
greiða 4 aðstoðarlæknum laun úr ríkissjóði,
mundi ekki ná tilgangi sinum, nema með þvi
móti, að þetta ákvæði verði sett í 1. Ég álít, að
fyrir svo lág laun, 300 kr. á mánuði, auk dýrtíðaruppbótar, mundi að öðrum kosti ekki vera hægt
að fá menn til að taka að sér þessi störf. En hitt
þóttist ég sannfærður um, eins og nrér reyndar
lieyrist flcstir hv. þm. vera, sem talað hafa i
málinu, að full nauðsyn væri á þvi að koma einhverri brcyttri skipun á þessi mál til þess að
fyrirbyggja, að héruð yrðu læknislaus, og veita
læknum kost á að fara að heiman úr héraði sínu
um tíma, þegar þeir þurfa á því að halda.
Aðalmótspyrnan gegn þessu frv. virðist mér
vera bvggð á því, að því er lialdið fram, að hér
sé um þvingunarl. að ræða gagnvart læknanemum, sem eru búnir að taka próf og vera á spítala, að vera svo skyldaðir til að gegna slíku
embætti fyrir lág laun. Enda þótt ég viðurkenni,
að það séu talsverðar búsifjar fyrir þessa menn
að bæta við sig 6 mánaða vinnu i læknishéraði
samkv. þessu frv., áður en lækningaleyfi er veitt.
þá álit ég, að þeir séu ekki verr settir en aðrir
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eða allt upp í 10 ár. Því að ég hef þá trú, að þeir
verði þá orðnir sæmilega fjárhagslega stæðir
roenn og koinuir vel á veg á braut sinni.
Ég hygg, að andstaðan gegn þessu frv. sé á
misskilningi hyggð, og get ég þvi ekki með beztu
sannfæringu tekið gagnrök til greina á móti þvi.
Ég held, að hér sé verið að vinna þarft vcrk
fyrir þá menn, sem algerlega misskilja þetta
mál. Ég taldi rétt, áður en málið færi úr d., að
þessi samanburður kæmi fram, því að það hefur
alltaf klingt gcgnum allar þessar umr., að það
væri ekki von, að heknar fengjust i þcssi afskekktu héruð, vegna þess að launin fyrir að
vera þar væru svo Iág. Nei, ég hygg, að það sé
eitthvað annað, sem gerir það að verkum, að
andstaða er svo mikil gegn þessu frv. Og ég er
sannfærður um, að eru sönn orð þess reynda
læknis, sem ég hef minnzt á í umr. um þessi
mál, sem sagði, að það mundu ekki vera launakjörin, sem gerðu það að verkum, að læknar
fengjust ekki í þessi afskekktu héruð. En hvað
því veldur, veit ég ekki. Ég held, að það sé algerlega misskilinn greiði við læknastéttina yfirleitt,
að vera sífellt með þennan launabarlóm fyrir
hennar hönd. Því að ég hygg, að það hafi komið
fram fullur skilningur á því, bæði hjá heilbrigðisstjórninni og líka úti um land, að það eigi að
búa vel að læknum, og ég álit, að það sé mjög
sæmilega gert.
Ég vona þess vegna, að liv. d. láti þetta frv.
ganga fram og fylgja hinu læknafrv. Því að cf
þetta frv. gengur fram, hygg ég, að bót verði að
samþ. hins frv. á þskj. 80.
*Magnús Jónsson: Ég skal ekki lengja mikið
umr. um þetta mál. Ég lýsti því við 2. umr. málsins, að ég hefði heldur ímugust á þessu litla frv.
Og mér finnst eiginlega hálfilla til fundið, að
það skyldi vcra látið fylgja á eftir hinu frv. á
þskj. 80, sem vissulega beinist þó að því að bæta
þarna úr þörf, og hefði átt að láta nægja með
það, en eklii koma með þcgnskyldufrv. um leið,
þvi að ég gæti hugsað mér, að það kannske
spillti fyrir framgangi þessara mála yfirleitt.
Hv. frsm. allshn. hefur nú sýnt fram á, að
læknar í þessum afskekktu héruðum hafi í raun
og vcru alls ekki slæm laun, eftir því sem gengur
og gerist hér á landi. Ég skal ekki véfengja hans
útreikning. Ég hélt ekki, að 25% uppbótin gamla
væri reiknuð af svo háum launum, en ég tek
þetta trúanlegt. Einu sinni mun liún hafa verið
reiknuð af 2500 kr. Við skulum segja, að útreikningur liv. frsm. sé réttur á þessu, og þá eru
urn 10000 kr. laun lækna á þessum stöðum sennilega lífvænleg. Og þá eru það sennilega aðrar ástæður, sem gera það að verkum, að læknar fást
ekki í þessi héruð, heldur en beinlínis að þeir
komist ekki af fjárhagslega. Ég get ekki sagt,
hvers vegna þetta cr, en þetta er staðreynd. Og
ég get ekki búizt við því, að það sé hægt að reka
læknana út í liéruðin, sem eru læknislaus. Þeir
hljóta að vita, hvaða laun þeir muni hafa, og
héruðin ganga illa út, og það af einhverjum orsökum. Og læknar verða sjálfsagt ekki sannfærðir í þcssu efni með þingræðum. Ég get vel trúað,
að þetta sé óskynsamlegt af þeim að fara ekki í
þessi héruð. En mér cr illa við að lögþvinga
menn til þess að gera það, sem þeir vilja ekki
Alþt. 1912. Ií. (59. löggjafarþing).

gera. Og það er lögþvingun að meina manni að
vera þar, sem hann vill vera. (IngP: Það er aðeins i 6 mánuði). Ef það ætti aðeins að vera í 6
mánuði, sem sami læknir væri i slíkum héruðum,
sem um er að ræða, þá væri litið gagn að og
mikil týning fyrir sjúklingana, sem við það
yrðu að búa, miðað við lengri dvöl lækna á sama
stað. Ég er yfirleitt á móti þessari lögþvingun,
jafnvel þótt hægt sé að sanna, að þessir menn
hafi viðunanleg lífskjör í þessum útkjálkahéruðum. Ég vil ekki slíka þvingun, nema miklu
meiri þjóðfélagsnauðsyn krefji heldur en hér cr
urn að ræða. Því að það er óreynt, hvort ekki
megi fá lækna i þcssi héruð þannig, að eitthvað
komi þar á móti. Vill rikið vinna það til að
greiða það fé, sem til þess þarf að fá menn i
þessar stöður? Það cr leiðin, sem ríkið og einstaklingar yfirleitt verða að fara til þess að fá
menn i þær stöður, scm menn vilja siður taka að
sér en aðrar, að bæta þeim upp í launagreiðslum
tjl þess að fá menn i störfin. Þetta er það, sem
gerir mismun á launakjörum nauðsynlegar,
vegna þess að það er alls ekki annað ráð, sem
þjóðfélagið liefur að grípa til, en að búa svo að
þeim, sem eiga að taka að sér störfin, sem menn
vilja síður en önnur taka að sér, að menn taki
þau. Ég get trúað, að það ráði nokkru um það
t. d., hvort læknar vilji heldur vera í Reykjavik
eða Reykjarfjarðarhéraði, að það er náttúrlega
mikill munur á þvi að ganga hér um göturnar
eða ferðast i erfiðu héraði eins og Reykjarfjarðarhéraði. Ég býst við, að þeir, sem hér eru inni,
ef þeir ættu að velja á milli, að þeir tækju þá
stöðuna, sem er hægari. Og í þessum efnum
geta komið fleiri ástæður til greina. Það er ekki
allt miðað við tóma peninga hjá læknunum. Það
getur verið, að þeir vilji vera þar, sem mörg
sjúkdómstilfelli koma fyrir, og þar, sem þeir því
ekki forpokast, ef svo mætti segja, i sinni grein.
Það getur verið samfara miklum ferðalögum og
því, að lítið sé leitað læknis, að þeir fái litil
verkefni. Og ég hef heyrt lækna kvarta undan
því, að í afskekktum héruðum fari þeim ákaflega
mikið aftur. Og það ræður nokkru líka, i hvers
konar félagsskap menn eru. Mönnum þykir
skcmmtilegra að vera þar, sem þeir geta hitt
starfsbræður sína, og þar, scm þeir geta haft
góðan bókakost. Og fleira kemur til greina. Þetta
ætti þjóðfélagið að jafna upp með því að láta þá
sækjast eftir einhverju góðu i afskekktari héruðunum, og þá sérstaklega launum. Ég sé ekki
annað ráð í lýðfrjálsu landi.
Það hafa verið einhver umtöl um það að bæta
kjör þessara afskekktustu lækna að einhverju
leyti. En mér er sagt, að ekki sé búið að ráðstafa
þessu enn á neinn hátt. Ég hefði viljað, að það
hefði verið þaulprófað að reyna aðrar leiðir í
þessu máli, áður en farið væri inn á þessa lögþvingunarleið. Og þó að þetta sé ekki nema heimild, þá er hæstv. Alþ. þó með henni, ef samþ.
verður, búið að leggja það i hendur rikisstj.,
hvort rikisstj. notar þá heimild eða ekki. Og
verði svo gert, sýnist mér, að það gæti orðið
mikið misrétti gert milli manna. Nú væri t. d.
ekkert afskekkt hérað læknislaust, og þá yrði
að veita nýútskrifuðum læknum læknisleyfi, sem
annars ættu að fara eftir þessum ákvæðum í
héruðin. Svo losnar eitthvert hérað, sem ekki er
3"
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I’essi andmæli, sem komu fram frá félagi
læknanema við háskólann og hafa verið lögð
fram á lestrarsal hv. þm. til athugunar, þau era
komin fram gegn þessu frv., sem fyrir líggur.
Og þó að ég hafi ekki séð þau nú, eru þau mér
nokkuð kunn af umr. við sendinefnd frá þcssu
félagi, sem heimsótti nokkurn hluta allshn. á
iniðvikudaginn var. Sérstaklega eru tvær ástæður færðar fyrir þessum andmælum, að með
þessu frv. sé lögð þvingun á læknanema, sem
þeir vilji ekki sætta sig við, og það einkum
vegna þess, að gcrt sér ráð fyrir að neyða þá
til þess að gegna störfum úti í héruðum, þar
sem laun séu óviðunandi, sem verði til þess að
tefja fyrir þeim um tíma að ná því takmarki,
sem þeir képpa að. I’essi andmæli gefa mér tilefni til þess að rifja nokkuð upp þær ástæður,
sem fram eru færðar, hvernig búið er að þessum læknum í útkjálkahéruðunum, og þá sérstaklcga að því, er launakjörin snertir. Og eftir þeim
heztu lieimildum, sem ég hef aflað mér, vil ég
skýra þetta fyrir hv. deild.
Ileykjarfjarðarhérað hefur verið og er nú
læknislaust, og útlit er fyrir, að það verði læknislaust. Launin i þessu héraði cins og i öðrum
héruðum í sama flokki eru þessi: Grunnlaun
eru ákveðin í launal. 3500 kr. og aldursuppbót
með 3—4 ára fresti, að ég hygg, 300 kr. og 300—
400 kr., þannig að eftir li. u. b. 10 ár eru þau
komin upp í 4500 kr. En allmörg undanfarin ár
hefur þetta verið praktiserað þannig, að þeir,
sem í héruðin fara, fá strax aldursuppbótina,
þannig að launin eru ekki 3500 kr., heldur 4500
kr. Þcir, sem gegna embættum í þessum héruðum, fá svo dýrtiðaruppbót samkv. 1., sem gilt
liafa um nokkur ár, 25% á, að mig minnir, 4400
kr. Og reikni maður það, þá eru launin komin
í 5600 kr. Eftir gildandi ákvæðum um verðlagsupphót og eins og verðlagsuppbótin er ákveðin
í dag, þá fá þeir svo 83% verðlagsuppbót á öll
launin. Og þegar það er tekið með í reikninginn, þá eru launin komin upp í rúmar 10000 kr.
Ég fæ ekki bctur séð, en þetta séu sómasamleg
laun sem byrjunartaun og að sú ástæða sé þvi
fallin, sem læknanemar liafa gegn þessari kvöð,
að þetta sé svo itla launað, að ómögulcgt sé að
lilita því. Ég skal geta þess, að i Reykjarfjarðarhéraði hafa verið gerðar sérstakar ráðstafanir
að því, er snerlir lyf og lækningatæki. Þau
munu vera þar til á staðnum og verða afhent
lækninum, þegar liann tekur héraðið. Eg get
nefnt eitt enn, að i flestum þcssum héruðum
eru læknisbústaðir, sem læknar fá til afnota
með mjög vægum kjörum. T. d. í Reykjarfjarðirliéraði er læknisbústaður, og leigan, sem læknirinn á að borga fyrir hann, er 1000 kr. á ári. Slík
kjör mundu vera talin góð í Reykjavík. Saina
er að segja um hin önnur læknishéruð, sem eru
i þessum flokki. I.aunin eru þau sömu og aldursuppbót í þeim flestuin, t. d. Hróarstungulæknishéraði. Og kjör læknisins um inisaleigu
cru alls ekki lakari þar en í Reykjarfjarðarlæknishéraði.
Þá er að athuga hina mótbáruna, kúgunina
til þess að gegna þessu starfi í allt að 6 mánuði
og að verða við það fyrir töfum á braut sinni
að settu takmarki, þ. e. því að verða læknar þar,
scm meira er að hafa upp úr sér heldur en i

þessum útkjálkahéruðum. Ég gæti þá látið mér
detta það í hug, að það, sem menn keppa þá
að, sé að verða praktiserandi læknar í Reykjavík eða öðrum bæjum, og það væri það, sem
væri hér verið að stefna að að tefja þá frá. Ég
er nú ókunnugur i Reykjavík og veit því ekki,
hvernig það er fyrir lækna, sem koma frá prófborðinu, að komast að sem praktiserandi læknar
í Reykjavik. Mér hefur verið sagt, að hér séu
60 læknar í Reykjavík. Ég veit það ekki fyrir
víst, en gæti vel trúað því. En hvað sem þvi
liður, þá er það vist, að það er býsna mikið af
læknum hér í Reykjavík. Ég hef verið að reyna
að grennslast eftir, hvað þessir praktiserandi
lækiiar mundu liafa í tekjur á ári. Mér er sagt,
að það sé ákaflega misjafnt, og er það sjálfsagt rétt. Aðalpraksísinn geri ég ráð fyrir, að
sé bundinn við Sjúkrasamlag Reykjavíkur. Og
mér hefur verið sagt, að það væri óhætt að telja
það fullkomið meðallag, ef læknir gæti haft 1000
númer frá sjúkratryggingunni. Mér liefur líka
verið sagt — en ég þekki það ekki af reynslu —
að fyrir livert númer væru greiddar 14 kr. Þetta
eru þá föst laun þessara manna. Þetta er mér
sagt, að megi telja miðlungs fastar tekjur þessara manna, 14000 kr. Ef maður svo tekur 14000
kr. laun fyrir lækni hér í Reykjavík og ber saman við 10000 kr. laun læknis í Reykjarfjarðarhéraði, þá held ég, að læknirinn í Reykjavík
sé verr settur fjárhagslega heldur en Iæknirinn
i Iteykjarfjarðarhéraði. Því að þegar læknirinn
í Reykjavik er búinn að greiða fyrir húsnæði
lianda sér, lækningastofu og kostnað við bíl,
annaðhvort sem hann á sjálfur eða hann hefur
samið við bílstjóra uin að vera alltaf til taks,
þegar hann þurfi á að halda, sem hann vcrður
annars að gera, þá lield ég að kjörin verði lakari fyrir lækninn í Reykjavík heldur en fyrir
lækninn í Revkjarfjarðarhéraði. Þess vegna held
ég, að ef þessi samanburður er gerður með fullri
alvöru og vilja á að leita hins rétta, þá falli
það þannig, að það sé síður cn svo, að það sé
verið að gera þeim mönnum óleik, sem þessi 1.
taka til, ef frv. verður samþ., með því að láta
þá fara í þessi útkjálkahéruð. Ég geri nú ráð
fyrir, að sumir praktiscrandi tæknar hafi meiri
fastar tekjur en þetta, sem ég til tók. En ég geri
ráð fvrir, að nýútskrifaðir læknar, sem koma
beint frá skólaborðinu, geti ekki náð þeim launum strax, og ekki fyrr en eftir langa og stranga
baráttu. Ég held því, að þessi andmæli frá Félagi læknanema við háskólann séu komin fram
af misskilningi. Og mér cr fvllsta alvara, þegar
ég held því frain, að við, sem leggjum fram
þetta frv. hér, séum ekki að gera þeim með þvi
óleik, lietdur þvert á móti að opna augu þeirra
fyrir því, að fyrir þá eru möguleikar að komast
strax frá prófborðinu að stöðu, þar sem þeir
geta unnið að þeim hugðarmálum, sem þeir
hafa fyrir sig lagt. Og ég held, að það taki þá
miklu lengri tíma en 6 mánuði að vinna sig upp
í það að verða praktiserandi læknar, hvort sem
er í Reykjavík eða í öðrum kaupstöðum landsins, til þess að ná í sultarlaun, sem kölluð cru,
þegar um útkjálkahéruðin er að ræða. Ég held,
að það gcti tekið þá 6 ár. Og ég vil í fullri einlægni telja þessa tnenn á að fara út í héruðin
og þjóna þar, ekki aðeins 6 mánuði, heldur 6
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auðgert að fá samþykki þess. Þingmaður sá, sem
lelur sig landskjörinn og síðast talaði, á sæti í
fjvn. Hann veit, að t. d. brúin á Skjálfandafljót
kom aldrei til umræðu á þingi. Féð var veitt af
fjárveitinganefnd, meðan þing sat, og greitt af
ráðherra. Sama var um Hvanneyrarfjósið. Sama
nú um launaviðbætur, t. d. 2000 kr. til allra
sýslumanna, viðbætur til presta, ný embætti
t. d. í iæknastéttinni o. s. frv. Þetta er óhæfa.
Þessi ósiður þarf að hverfa, og Alþ. á eitt að
hafa fjárveitingavaldið, en ekki þingnefnd. Það
er Alþ., sem hefur fjárveitingavaldið, og þetta
þarf bæði ríkisstj. og fjvn. að gera sér ljóst.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Ef fara á að
koma nieð breyt. á launal. inn í þingið, jafnvel
þó að um sé að ræða leiðréttingu á launum
Jækna, sem ég álít, að hafi orðið fyrir misrétti,
þá álít ég, að slík breyt. gæti dregið þungan dilk
á eftir sér á svona tímum. Ég ætla að benda á
það, að ég veit um eina greiðslu úr ríkissjóði,
sem greidd var eftir minni ósk, eftir að hún
bafði verið borin upp fyrir fjvn., og sú greiðsla
var innt af hendi, meðan þing sat. Það höfðu
verið veittir peningar á þingi 1041 til þess að
byggja upp á Keldum, sem ríkið hafði keypt. En
til verksins þurfti meiri peninga hetdur en áætlað hafði verið. Nú stendur þannig á, og ég
nefni þetta hér til gamans, að einmitt hv. 1. þm.
N.-M., Páll Zóphóníasson, kemur til min og
liendir á, að nú þurfi nauðsynlega að byggja
hesthús á Keldum. En þar er hin svo kallaða
„serum“-framleiðsla. Þar sem hér var um að
ræða mjög aðkallandi og þarflega framkvæmd,
var ekki hægt að biða eftir samþ. þingsins, svo
að ég leyfði mér, að fengnum till. fjvn., að láta
vinna þetta verk.
A svona tíinum getur komið til mála að greiða
ýmis útgjöld, sem ómögulegt er að segja fyrir
um. Auðvitað er æskiiegast að geta leitað álits
þingsins um slík mál, en ríkisstjórnin vcrður
á þessum óvenjulegu tímum að geta haft lcyfi
til að greiða nauðsynleg útgjöld, þegar svo ber
undir.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.
Á 26. fundi í Ed., 1. apríl, var frv. tekið til
3. umr.
I’orseti tók málið af dagskrá.
.4 27. fundi í Ed., 7. apríl, var frv. aftur tekið
til 3. umr.
Bjarni Snæbjörnsson: Við umr. um þessi mál
liefur ]>að farið svo, að bæði málin hafa verið
rædd jöfnum höndum, (50—55. mál). En af því
að ég hygg, að gætt liafi nokkurs misskilnings,
þegar umr. fóru fram uin hitt málið, þá hef ég
ieyft -mér að bera fram brtt. við það frv. nú,
og geri ég það með sldrskotun til þess, að bæði
t'rv. hafa verið rædd jöfnum höndum.
Ég vildi gera grcin fyrir þessum tilJ., ef
hæstv. forseti vildi úrskurða, að till. mættu

koma tii atkv., þegar atkvgr. fer fram um seinna
málið.
Þar sem misskilnings hefur gætt um meðferð
málsins og þm. liafa lagzt á móti því, að málinu
yrði frestað, svo að hægt væri að koma með
brtt., þá hef ég talið rétt að freista þess að
fara þessa leið. Það er vitanlegt, að það frv.,
sem hér um ræðir og sem er skoðað af læknanemum, sein nokkurs konar kúgunarfrv., er
fram komið af því, að n. bjóst ekki við því, að
frv. yrði breytt frá því, að allshn. hafði gengið
frá því. — Brtt. min er á þá leið, að í stað 300
kr. komi 500 kr. Eins og þetta er í frv. allshn.,
hef ég skilið það svo, að á þessar 300 kr. eigi
ekki að greiða fulla dýrtíðaruppbót, heldur eigi
þetta að vera nokkurs konar trygging fyrir því,
að þessir læknar eigi að liafa a. m. k. 300 kr. í
laun, en að það mundi verða samkomulagsatriði við viðkomandi héraðslækni, hvort hann
greiddi þetta eða ríkissjóður. Þess vegna er það,
að þó að farið sé upp í 500 kr., er ekki þar með
sagt, að það verði hrein útgjöld fyrir rikissjóð,
heldur dragi viðkomandi héraðslæknir þetta úr
sínum vasa. Nú vil ég í annan stað geta þess,
að það er ekki nema sanngjarnt að hækka þessa
uppliæð, þar sem vitanlegt er, að sendisveinar
bera úr býtum 300 kr. á mánuði og í öðru lagi,
að þau embætti, sem stj. hefur skipað i, þau
liafa verið launuð með 600 kr. á mánuði auk
uppbótar og þar að auki mánaðar sumarfrí, svo
að í sjálfu sér er ekki farið langt, þó að miðað
sé við 500 kr. í öðru lagi hef ég í brtt. mínum
bætt litils háttar við gr., og skoða ég það einungis sem framkvæmdaratriði, sem landlæknir
yrði að skera úr. En ég álít, að einmitt þetta
alriði gæti orðið mjög til þess að gera þessa
menn fúsari til þess að takast þessi embætti á
hendur.
’Eg skal að iokum geta þess, að ég hef í dag
rætt við allshn. um þessar brtt. mínar, þannig
að öllum nm. eru þær kuiinar. Ég vil svo að
lokum mælast til þess við hæstv. forseta, að
hann verði við þeirri ósk minni að taka brtt.
ininar til umr. hér í deildinni.
Forseti (EÁrna): Ég vil vekja athygli hv.
þdm. á því, að þetta mál, sem síðasti ræðum.
gerði að umtalsefni, er ekki til umr. nú, og ég
vil biðja hv. þm. að lialda sig eingöngu við efni
þess frv., sem nú er til umr., þ. e. 3. mál dagskrárinnar. Þa'ð er þegar lokið umr. um 4. málið.
En þegar að því máli kemur, verð ég að taka
ákvörðun um þær brtt., sem fyrir liggja um
það mál.
*Frsm. (Ingvar Pálmason): Það liefur ekki
komið fram neitt sérstakt hér i hv. d., sem ég
hef ástæðu til að andmæla. En hæstv. forseti
lýsti því af forsetastóli við fundarsetningu, að
iögð hefðu verið fram á lestrarsal mótmæli gegn
þessu frv. frá féiagi læknanema við háskólann,
Það er rétt, sem hæstv. forseti tók fram, að
á miðvikudaginn, siðast þegar liitt læknafrv.
(nr. 50) var til umr., þá var þetta mál rætt líka;
og ég gerði það vegna þess, að þessi mál eru
mjög nátengd. En ég skal reyna að haga orðum
mínum svo, að þau eigi nú aðeins við þetta frv.,
sem fyrir liggur.

571

Lágafrumvörp samþykkt.

572

Lækningalcyfi.

næsta fundi allshn. komi sú spurning fram frá
formanni læknafélagsins, hvort n. vilji mæla
með því að liækka laun þeirra lækna, sem búa
á afskekktum stöðum. Eg vil vera við því húinn að svara þessu, svo að ég vil beina þeirri
fyrirspurn til hæstv. forsrli., hvort hann telji,
að almenn launahækkun til lækna geti samrýmzt 3. gr.
sem nú iiggur fyrir þinginu, um
gerðardóin í kaupgjalds- og verðlagsmálum. Ég
vildi gjarnan fá úr því skorið, hvort hér sé um
undantekningu á launum að ræða, eða hvort
gerðardómur þurfi að úrskurða í þessum málum.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Það er ekkert því til fyrirstöðu, að Alþ. geri breyt. á launum opinberra starfsmanna, þrátt fyrir gerðardómsl. I annan stað er ekki hægt að neita því,
að læknar hafa ekki fengið neina dýrtíðaruppbót á laun fyrir störf sín og er ein af þeim
fáu stéttum í þjóðfélaginu, sem við þau kjör
búa. í þriðja lagi, ef laun lækna hækkuðu upp
í 650.00 kr. á mán., kæmi þessi hækkun í staðinn
fyrir þá kauphækkun, sem allar aðrar stéttir
liafa þegar fengið, og væri nokkurs konar réttaruppbót. Ég sé því ekkert á móti því, að þessi
breyt. sé gerð þrátt fyrir þessi lög.
Þorsteinn Þorsteinsson: Ég vil taka fram, út
af ummælum hæstv. forsrh., að þar sem ég er í
fjvn., er mér kunnugt um svar hennar í þessum málum. Hún hefur aldrei hcinlínis svarað
því, hvort hún væri með því að læknar fengju
hækkuð laun. En í bréfi, sem viðkomandi ráðli.
skrifaði fjvn., er lagt til, að hún segi sitt álit
um það atriði. Hún taidi því rétt að gera betur
við embættismenn úti á landi og hækka laun
þeirra í samræmi við aðra embættismenn.
Eg vil ekki, að það sé álitin skoðun mín eða
fjvn., ef tekin verður upp sú regla að veita embættismönnum verðlagsuppbót á laun, sem ekki
eru grunnlaun. Þetta skildist mér á hæstv. forsrh. Þykir mér slikt ó.viðunandi, en launaupphót
gæti komið til mála.
Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Það eru
tvær fyrirspurnir, sem mig langar til að fá svar
við. Önnur er til hæstv. forsrh., hin til fjvn.
Það lítur út fyrir, að fjvn. hafi fjárveitingavald, eftir því scm komið hefur fram í umr. Það
cr uplýst að rikisstj. greiðir fjölda af greiðslum
eftir till. hennar og án þess að Alþ. fái nokkuð
um það að vita fyrr en eftir á. Fjvnmenn hafa
gleymt því, að þeir liafa aðeins tillögurétt, og
þegar fjvn. leggur til að hækka laun presta og
lækna úti á landi, þá á sú hækkun ekki að
greiðast úr rikissjóði, fyrr en Alþ. hefur sagt
álit sitt. É'g tel þcnnan sið fjárveitingarnefndar
og rikissjórnar óhæfan með öllu og vítaverðan,
og ég vil spyrja hæstv. forsrh.: Lítur ríkisstj.
svo á, að hún eigi að hlýða því, sem fjvn. leggur til, án þess að Alþ. samþ. það? Ég vildi
gjarnan fá þessu svarað.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): A þeim óvenjulegu timum, sem nú eru, verða ýmsar
breyt., sem hafa útgjöld í för með sér, og sumum þeirra hefur rikisstj. ekki séð mögulegt að
ráða fram úr. Þá hefur það verið gert í nokkr-

um tilfellum að skrifa fjvn., þar sem allir flokkar eiga sæti, og' biðja hana um álit sitt á málinu. Hvað þessa lækna snertir, þá er það bersýnilegt, að þeir eru verr settir heldur en allir
aðrir embættismenn, af því að laun þeirra eru
miðuð við miklar aukatekjur af störfum þeirra,
en fyrir þau taka þeir greiðslu samkv. gjaldskrá. Þó að þeir fái fulla uppbót á laun sín, fá
þeir samt ekki það uppborið, sem aðrar stéttir
þjóðfélagsins. Þess vegna hefur komið til tals
að hækka kauptextann og láta þá þannig ná
rétti sínum. Menn eru ekki sammála um í ríkisstj., hvaða leið eigi að fara. Ef til vill væri rétt
að hækka textann, en þá mætti búast við, að
aðrar stéttir risu upp og heimtuðu kauphækkun.
Þess vegna var ekki farin sú leið, sem formaður
læknafélagsins stakk uppá, heldur bent á þá
millileið að greiða úr ríkissjóði í nokkur ár
hærri uppbót til þess að komast lijá því að
liækka textann. Mundi þetta verða það sama
fyrir hlutaðeigandi lækna, og yrði þetta gert
með tillit til þess, að þeir læknar, sem hafa erfiðust héröðin, fái mest laun samanlagt. Mál
þetta er rökstutt af landlækni. Ég álit, að þegar
svo stendur á, að ekki er hægt að ráða fram úr
þessum niálum á Alþ., geti ríkisstj. tekið til
sinna ráða, að fengnum till. fjvn., þegar Alþ.
situr ekki. Eg álít rétt á hverjum tíma að leita
tillagna fjvn. Hitt er aftur ekki rétt, að venjan
hafi skapað fjvn. fjárveitingavald hér á Alþ.,
og þannig hefur ríkisstj. aldrei litið á. En undir
slíkum kringumstæðum, sem verið hafa s. 1. ár,
hefur ríkisstj. leitað góðra tillagna fjvn., þegar
hún hefur ekki náð til þingsins og óvenjuleg
vandamál hefur þurft að leysa. Sýna landsreikningarnir fyrir s. 1. ár, að mikið hefur verið af
óvenjulegum greiðslum, sem stafa af hinu óvenjulega viðhorfi stríðstímanna. Og það er
ekki undarlcgt, þó að þurfi að grípa til þeirra
úrræða, sem óþelikt eru á venjulegum timuin.
Þorsteinn Þorsteinsson: Ég þarf ekki mikið
að segja um þetta mál, þar sem hæstv. forsrh.
hefur svarað því að nokkru leyti, sem kom fram
i ræðu háttv. 1. þm. N.-M. Ég get tekið fram
fyrir hönd fjvn., að hún hefur ekki fjárveitingavald og kemur ekki til mála, að hún ráðstafi fé
upp á sitt eindæmi. Hitt er annað mál, að ríkisstj. getur leitað álits fjvn., eins og t. d. samgmrh. leitar álits samgmn. um þau mál, sem
undir hann hevra. Þessi hv. þm. er einn af
ráðunautum landbúnaðarins, og ég hýst við, að
ýmsir hændur leiti hans till., þar sem hann er
þeim kunnur fyrir sitt starf og viljugur til snúninga við upplýsingar. En ekki er þar með sagt,
að skylda sé að fylgja hans tillögum.
Það er alger misskilningur, ef það er álitið,
að fjvn. hafi fjárveitingavald. Þó að till. liennar
séu ekki nákvæmlega sundurliðaðar á fjárl., þá
er venjulega tekið fram allt um þau mál í framsöguræðu fyrir fjárl., og er þá hægt fyrir hv.
þm. að berjast þar um þau atriði, sem honum
mislíkar.
Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Ég vil enn
vekja athygli hv. þdni. á því, að allstór útgjöld
munu hafa verið greidd úr ríkissjóði utan fjár!..
þegar þing hefur setið, og þá átti þó að vera
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orðið á morgun. Þá þyrfti það ckkert að tefja
fyrir afgr. málsins, þó að formaður læknafél.
ætti viðtal við n. En það liðkar til að láta málið
nú ganga til 3. umr. Þetta viðtal gæti svo farið
fram á fundi n. á morgun milli kl. 10 og 11 f. h.
*Bjarni Snæbjörnsson: Eg vil ekki hafa neitt
á móti því beint, sem hv. 2. þm. S.-M. fór nii
fram á, því að ég vonast til þcss, að n. taki til
greina þau rök, sem formaður iæknafélagsins
ber frani. Þess vegna finnst mér ekki ástæða til
annars en að vera liðlegur við hv. n. í þessu
máli. Set ég mig þvi ekki á móti því, að málið
fari nú til 3. umr.
Úr því að hæstv. forsrli. er nú staddur hér i
hv. d., langar mig til þcss að beina dálítiili
fyrirspurn til hans um atriði, sem mér var ókunnugt fyrr en i dag. Þegar þetta frv., sem
tekið var af dagskrá hér áðan, var til umr. hér,
var það tekið fram, að það, sem væri þess valdandi, að læknar fengjust ekki í erfiðári og fólksfærri héruðin, væri, að launin væru svo lág
fyrir það, og þeir treystu sér ekki til að fara í
þessi héruð þess vegna. Og báðir hv. þm. N.-M.
vildu gjarnan ganga inn á það, að eitthvað yrði
gert í þeiin efnum til að bæta kjör lækna, til
þess að þeir fengjust í þessi erfiðu héruð. Nú
frétti ég það af viðtali við formann Læknaféiags íslands, að hann hefði farið þess á leit við
landlækni, að hann væri því meðmæltur til
hæstv. ríkisstj. að læknar fengju að hækka taxta
þann, sem samþ. var í samræmi við dýrtíðina,
en landlæknir liefði verið því mótfallinn, en
verið þeirrar skoðunar, að læknar ættu að fá
einhverjar uppbætur á laun sín, eins og aðrir
verkamenn í landinu, og hefði viljað fara bá
leið, að læknar fengju fulla dýrtiðaruppbót af
650 krónum á mánuði, þrátt fyrir það að þeir
hefðu ekki nema 200 eða 300 kr. á mánuði í
grunnkaup. Þetta hafði formaður læknafélagsins gengið inn á til samkomulags, og það því
frekar sem hann bjóst við, að þetta yrði afgr.
frá ríkisstj. Nú sagði hann mér, að þetta hefði
staðið svona, án þess að liann hefði fengið neitt
svar. Og nú í vor, sein leið, hefði hann talað
við þáverandi félmrh. um þetta atriði, og hann
liefði ekki viljað gera neitt í því fyrr en á haustþinginu, því að það var um það leyti, sem vitað
var, að haustþing mundi koma saman. Á haustþinginu hefði þetta verið lagt fyrir hv. fjvn. og
fjvn. hefði samþ. að verða við þessari beiðni.
Og svo liafði formaður læknafélagsins álitið, að
þetta væri þar með klappað og klárt og læknar
mundu fá þessa dýrtíðaruppbót greidda. Og
fjvn. hafði líka gert sér grein fyrir því, hvað
þetta mundi verða á hvern lækni. Svo þegar formanni læknafélagsins leiddist að bíða cftir
þessu og hann hringdi til stjórnarráðsins til
þess að vita, hvað þessu liði, fékk hann það
svar, að ríkisstj. hefði ekki viljað taka neina
ákvörðun í þessu máli, vegna þess að samþykktin. sem komið hefði frá fjvn., liefði verið svo
loðin, að ríkistj. liefði ekki treyst sér til að fara
eftir henni.
Ég vildi nú gjarnan fá að vita hjá hæstv.
forsrli., hvernig i þessu liggur, þvi að mér skilst
á öllum aðilum, sem um málið fjalla, þ. á. m.
fjvn. á siðasta ári, — og líka við umr. um málið

hér i liv. d. — að þeim finnist ekki ncma sjálfsagður hlutur að bæta læknunum upp, sem eru
i erfiðum héruðum, þegar þeir mega ekki hækka
eftir dýrtíðarvisitölu gjaldskrá þá, sem þeir eiga
að fara eftir.
Þetta, sem hér hefur verið drepið á, launaspursmálið, og margt annað, sem áður hefur
verið á minnzt við umr. um málið, eru aðalástæðurnar fyrir því, að erfitt er að fá unga
iækna i erfiðustu héruðin. En ég er sannfærður
um, að ef læknum væri sýnd meiri sanngirni
heldur en gert hefur verið i þessum málum,
kæmi aldrei til þess, að héruðin yrðu læknislaus.
Ég ætla ekki að öðru leyti að fjölyrða um
þetta mál, en mig langar til við þessa umr. að
fá vitneskju um þetta mál.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Ég þarf ekki
að endurtaka sögu þessa máls, en mun svara
þeirri fyrirspurn, sem beint var til mín. Ég vcit
ekki, hvort fyrrv. heilbrigðismálaráðh. hefur
sent þessa umtöluðu beiðni til fjvn. og fallizt
á till. landlæknis um að greiða læknum uppbót,
þannig að þeir fái allt að 650.00 kr. á mánuði,
sem má ekki minna vera. En ég býst við, að ef
hún hefur verið send þangað, þá hafi lienni
verið svarað. Fjvn. hefur óskað eftir þvi að taka
ekki afstöðu til inálsins, en hins vegar ieggur
hún áherzlu á, að launal. verði samin, og það
hefur verið svar hennar viðvíkjandi flestum
hreyt. á launum. Hins vegar hefur ekki náðst
samkomulag innan ríkisstj. um að láta endursemja launal. Þannig hafa svörin verið frá fjvn.,
og stjórnin hefur beinlínis ekki getað farið eftir
þeim. Nú lágu fyrir beiðnir frá fleiri stéttum
um kauphækkun, og það var ákvcðið á fundi, að
þetta yrði allt látið bíða, þar til hægt yrði að
ræða við fjvn. um málið. Síðan ég tók við málinu, liafa læknar minnzt á þetta við mig. Vm
þetta leyti veiktust hæstv. atvmrli. og viðskmrh., og þess vegna var ekki hægt að bera málið
upp á fundi, þegar fundur var haldinn fyrir
tveiin dögunp og þá lágu sex önnur mál einnig
fyrir hendi. Eg geri ekki ráð fyrir þvi, að margir
dagar líði, þar til hægt er að afgreíða þetta mól,
annaðhvort með því að hækka taxtann, sem
sumir hafa talið fært, eða fara inn á þá braut
að grciða uppbót á laun, sem næmu 650.00 kr. á
mánuði. En hitt er vafasamt, hvort launauppbót
mundi bæta úr þeini vandræðum, sem nú eru
með lækna. Kann að vcra, að það hafi einhver
áhrif, og ekki nema sjálfsagt að taka málið til
athugunar. I sumum afskekktum sveitum landsins er alveg læknislaust, og ég held, að launakjörum læknanna á þessum stöðum sé hér ekki
um að kenna, heldur hinni almennu pest, sein
gengur í landinu, að fólk vill ekki dvelja á afskekktum stöðum. En ég viðurkenni, að óréttlátt sé, að þeir, sem kynnu að vilja setjast að i
fámenninu, þyrftu að flýja þaðan vegna þess,
live embætti þeirra eru illa launuð. Mun ég taka
mál þettn til athugunar á ráðherrafundi nú á
næstunni.
*Sigurjón Á. Ólafsson: Ég vildi aðeins beina
fyrirspurn til hæstv. forsrh. Eftir þeim umr..
sem hér hafa farið fram, býst ég við þvi, að á

567

Lagafrumvörp samþykkt.

568

Lækningaleyfi.

Iaunín séu of lág — þeir eiga að fá 300 kr. á
mánuði, auk húsnæðis og aðhlynningar hjá héraðslækni — þá teldi ég rétt að hækka þessi
laun. En frá mínu sjónarmiði er sízt betra að
fara inn á þá braut að stofna ein 3 ný embætti.
Þá kom hv. þm. Hafnf. að því, sem margendurtekið var i umr. um frv. á þskj. 80, að
laun héraðslækna í erfiðari og verri héruðum
væru allt of lág. Mér hefur aldrei dottið í hug
að bcra á móti því. Hitt hef ég sagt, að ég teldi,
að tímarnir, sem við nú lifum á, séu ekki vel til
þess fallnir að taka nú einstaka liði út úr launal.
og breyta þeim. Ég man ekki betur en það kæmi
fram á þingi 1924, að það þyrfti að endurskoða
launal. I’ví var ýtt frá sér þá, og þingið hefur
ýtt því frá sér til þessa dags. Og ég tel, að einni
þingn. sé með öllu ofvaxið að takast það starf
á hendur og að það sé yfirleitt mjög vafasamt
að fara inn á þá braut að taka nokkurn hluta
einstakrar launastéttar til þess að brevta kjörum þess hluta stéttarinnar.
Þá minntist hv. þm. Hafnf. á, að sér fyndist
óviðeigandi af n. að ganga fram hjá formanni
Læknafélags íslands um það að bera þetta mál
undir hann. Þessa aths. kom hann með viðvikjandi liinu frv. í fyrradag. Og ég get upplýst
það, að um leið og þetta frv., sem hér liggur
fyrir, var sent i prentun, var formanni Læknafélags fslands sent það. Þó að n. hafi ekki kallað hann á sinn fund, hefur hann því átt kost á
að gera sínar aths. við frv., hefði hanti óskað
að gera það.
Þó að hv. þm. Hafnf. hafi gert þessar aths.,
sent ég tel eðlilegar, þótt hins vegar ég geti
ekki gengið inn á þær, þá vænti ég þess, úr þvi
nð hann álítur eins og við allir, að það þurfi að
gera tilraunir til þess að bæta úr þeim læknaskorti, sem hefur verið úti urn sveitir landsins,
að ltann sjái, að rétt sé að láta þetta hóflega
frv. ná fram að ganga og láta reynsluna skera
úr um það, hvort ákvæði þess verði að notum
eða ekki. Ég hef trú á því, ef þessi frv. verða
samþ., þetta og frv. á þskj. 80, þá vcrði nokkur
bót ráðin á ástandinu í þessum efnum, þó að
c. t. v. verði ekki full bót á þvi ráðin með þessum ráðstöfunum. Og þá er haldið í áttina, og
ég veit, að hverri umbót i þessu efni verður
þakksamlega tekið. Vil ég þvi vænta þess, að
hv. þm. Hafnf. geti léð þessu máli stuðning, þó
að honum finnist, að ýmislegt i búningi þess
niætti betur fara.
*Bjarni Snæbjörnsson: Það eru bara fáein
orð út af þcssari ræðu hv. frsm. Ég vildi bara
taka það dálítið skýrar fram, hvað ég átti við
með stofnun aukalæknisembætta. Það er sitt
hvað, það, sem ég meinti með aukalæknisembætti annars vegar, og fast héraðslæknisembætti
hins vegar. Það er náltvæmlega það sama og
með ráðherrana, að sumir þeirra hafa enga
stjórnardeild, þó að þeir starfi sem ráðh. Ég
ætlast til, að ef þessi aukalæknisembætti verði
stofnuð, þá verði í þeim læknar, sem fari úr
einum stað í annan. Það mundu frekar fást
ungir menn til þess að fara í þessi embætti
lieldur en i þau héruð, scm nú eru mjög miklir
örðugleikar á að fá lækna skipaða i. Og í skipunarbréfum slikra aukalækna væri ákveðið, hve

lengi þeir ættu að vera i slíkum héruðum I
einu, og þá vissu þeir, að þeir yrðu þar ekki
eilíflega grafnir. En það fyrirkomulag að hafa
slik aukalæknisembætti væri trygging fyrir því,
að héruðin fengju að njóta sama læknis lengur
en aðeins í nokkra mánuði. Þessi skylda, sem í
þessu frv. er lögð læknum á herðar um þjónustu í héruðum, nær ekki nema til kandidata,
scm eru óreyndir sem læknar að öllu leyti. Og
ég efast um, að það væri nokkur bót fyrir héruðin, sem erfitt er að fá lækna í, að slíkri skipan yrði á komið, því að ég er sannfærður um,
að ef samþ. verða till., sem fram á er farið í
frv., verður á eftir minni áhugi fvrir þvi að fá
góða, fasta lækna i þessi lakari héruð, vegna
þess að nýir kandidatar færu í þau, sem þó
færu þaðan, þegar þeir væru búnir að fá nokkra
reynslu í starfinu, og nýr maður kæmi i staðinn. En ef hinn hátturinn er hafður, eftir því
sem ég legg til, þá er það trygging fyrir þvi,
að ungir læknar mundu sækja um þessi embætti
fremur en Iélcgu liéruðin, sem nú eru óskipuð.
Þessar aths. mínar eru gerðar frá eigin
brjósti, en ég er ekki að ræða neinar skoðanir,
sem séu uppi meðal læknafélagsins. Vildi ég,
að hv. n. tæki þessar aths. til athugunar inilli
umr.

ATKVGR.
Erv. visað til 2. umr. með 10 shlj. atkv.
Á 24. fundi i Ed., 30. marz, var frv. tekið til
2. umr.
*Bjarni Snæbjörnsson: Ég vildi aðeins bera
fram tilmæli uin það, að rnálið verði nú tekið
af dagskrá, þvi að formann Lækuafélags Islands
langar til að tala við n., og mun gera ráðstafanir til þess að fá viðtal við n. i dag. Og mér
hefði þótt viðkunnanlegra, að það viðtal hcfði
getað átt sér stað áður en 2. umr. fer fram, og
þyrfti það ekki að tefja málið. (PZ: Þetta er
bara 2. umr.) Það er ekki betra að taka það
hvað eftir annað af dagskrá við 3. umr.
*Frsm. (Ingvar Pálmason): Ut af aths. hv.
þm. Hafnf. (BSn) verð ég að taka það fram, að
strax þegar n. liafði tekið þá ákvörðun að flytja
þetta frv., þá var formanni Læknafélags Islands
sýnt frv. Að vísu hefur n. ekki kallað liann á
sinn fund, en hefur þó gefið honum fullt tækifæri til þess að eiga viðræður við n. um málið.
Og ég hef talað um það við formann allshn., og
það er sjálfsagður hlutur, að formaður læknafélagsins fái viðtal við nefndina. En það stendur
nú svo á, að 2. og 3. inálið á dagskránni í dag
þurfa að fylgjast að. Eftir bendingu frá mér
hefur hæstv. forseti tekið 2. dagskrármálið af
dagskrá nú, til þess að þessi tvö mál gætu væntanlega fylgzt að út úr d. Ég hef ekkert á móti
þvi, að þetta mál, sem hér liggur fyrir, verði
ekki afgr. frá d., fyrr en formaður læknafélagsins hefur talað við n. En ég vildi beina því til
hv. þm. Hafnf., hvort hann sætti sig ekki við,
að málið gangi nú til 3. umr. og að á milli 2.
og 3. uinr. eigi formaður læknafélagsins kost á
að tala við n., sem ég hefði þá óskað, að gæti
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verður þessi breyt. Og þeir yrðu þá sennilegast
4—6 mánuði í þeim héruðum, hver fyrir sig, og
alltaf væri skipt um, og nýir menn kæmu, og
mundi þetta verða læknishéruðunum til ýmissa
erfiðleika. I’að er þess vegna, að minu áliti,
mjög lítii bót, þó að þetta yrði að 1., og kæmi
það ckki til þeirra nota, sem til er ætlazt af
hv. flm. Eg hygg því, að þessum málum væri
miklu betur horgið, ef veitt væri á fjárl. nokkur
fjárfúlga til aukalækna, þannig að það væru
stofnuð 2 eða 3 aukalækniscmhætti, og mennirnir, sem tækju þau emhætti, væru skyldaðir
til þess að sinna þessum störfum, sem í þessu
frv., sem fyrir liggur, læknaefnum á að vera
skylt að gegna, og að það væri sagt þeim læknum, sem þyrftu að fara frá sínum héruðum um
tíma, annaðhvort vegna heilsuhrests eða til
náms, að þeir gætu fengið þessa lækna fyrir
sig um tima. Einnig gætu þessir læknar skipzt
á um að gegna læknislausum héruðum í hili.
En þau réttindi, sem slíkir læknar fengju, sem
tækju þessi aukalæknisembætti, yrðu vitanlega
þau, að þeir gengju á sama skalann eins og aðrir
liéraðslæknar, þeir fengju hetri héruð aftur á
eftir og svo stighækkandi, cftir að embætti losnuðu. I’ví að það verður að segjast, að það, sem
aðallega tryggir það, að læknar fáist í lélegri
læknishéruðin, er, að þeir hafi vissu um það,
að þeitn verði ekki gleymt í þessurn iéiegu héruðum, heldur að þeir fái betri héruð, strax og
þau losna, en það hefur veitingavaldið ekki gert
á undanförnum árum nema að litlu levti. Pess
vegna fást ungir læknar ekki til að fara í lélegri læknishéruðin vegna óttans við, að þeim
verði gleymt þar.
Og svo nr. 2 eru það launal., sem þarf að
hreyta viðkomandi læknum, sem cru i lélegum
héruðum. I’að er alveg óhæfilegt og kemur ekki
til nokkurra mála að hafa muninn ekki meiri á
launuin læknanna í lélegustu hériiðunum annars vegar og hins vegar þeim fjölmennustu,
þcgar maður tekur tillit til þess, hve afskaplega
inikill munur er á praksís i þcim lélegustu héruiíum og hinum heztu. Ég vildi þess vegna
beina því til hv. allshn., áður en málið kemur
tii 2. umr., hvort hún vildi ekki atliuga þann
möguleika frekar að stofna heldur til aukalækniscmhætta hcldur en fara ]>á leið, sem i
þessu frv. er gert ráð fyrir. I’að yrði ekki miklu
meiri kostnaður en það, sem fram á er fari'ð
með hinum frv. (á þskj. 80). Og ég held, að með
því móti yrði meiri trvgging fyrir ]>ví, að lélegustu héruðin fengju þó að húa að sínum
læknum dálitið lengur en 4—fi mánuði hverjum
lækni í einu. Og i öðru lagi vil ég beina því til
n., hvort ekki væri iiægt að koma því fyrir einhvern veginn í 1., að farið verði eftir því við
veitingar læknisembætta, að þeir, sem hafa verið
í fámennum, afskekktum og erfiðum héruðum,
komist að hetri héruðum, þcgar þau losna.
Mér virðist, að hv. allshn. ætti að ræða þetta
mál við formann I.æknafélags íslands, þvi að
óneitanlega er í þessu frv. stefnt að því að
leggja miklar kvaðir á eina stétt manna. Og mér
virðist réttara að leita álits formanns þess félags fremur en einhverra og einhverra einstakra
lækna, eins og inér skildist á hv. frsm., að hann
hefði gert. Ég hef ekki haft tækifæri til að tala

við fonnann læknafélagsins um þetta atriði, og
það, sem ég hef sagt urn þetta mál nú, er þess
vegna eingöngu frá mínu eigin brjósti.
»Frsm. (Ingvar Pálmason): Hv. þm. Hafilf.
(BSn) hefur hreyft hér nokkrum aths. við þetta
frv., sem ég tel rétt að fara um nokkrum orðum.
I-'yrstu atlis. lians um ]>á erfiðleika, sem þelta
frv., ef samþ. verður, leggur á leið kandidata,
hef ég svarað áður í fyrri ræðu minni. Eg get
ekki fundið, að ráðstafanir þessa frv. geti orðið
til þess að tefja fyrir læknakandidötum. I’ví að
þó að það sé svo, að kandidötum reynist oft erfitt að geta uppfyllt skilvrði um það að vera við
spitala, ])á hreytir það engu um það mál, sem
hér cr á ferð. I’að er koinið svo því máli sem er.
Og ]>ó að þessari kvöð sé hætt á þá, þá er liér
um að ræða í mesta lagi 6 mánaða tíma, sem
þeir verða að fórna, þó gegn greiðslu fvrir vinnu
sína, áður en þeir fá ótakmarkað lækningaleyfi. Og ég held, að það komi varla til þess, að
svo rnargir kandidatar útskrifist á ári, að þessi
ráðstöfun tefji þá tilfinnanlega. I’ó að t. d. 10
kandidatar utskrifuðust á ári, held ég að þetta
mundi ekki koma að sök. Mér ér sagt, að það
séu a. m. k. 3 þjónandi læknar nú, sem hafi
bráða þörf á að geta losnað frá sinum læknishéruðum, og a. m. k. 3 héruð eru nú læknislaus.
Mér virðist það heldur ekki ótrúlegt, að fleiri
liéraðslæknar þægju það þakksamicga að fá
hvíld tveggja til þriggja mánaða tíma.
I’á henti hv. þm. á, að hann efaðist um, að
héruð þau, sem nú eru læknislaus, liefðu mikil
not af þessu ákvæði. Ég skal játa, að það er
engin trygging í þessu ákvæði fram vfir það,
ef hægt væri að fá skipaða lækna i þau héruð,
sem standa auð eða mjög erfitt er að fá lækna
í, og þeir læknar héldu svo. héruðunum áfram.
En það eru þó nokkrar líkur til þess, að við það
að mennirnir kynnast héruðunum af að þjóna
þeim í fi mánuði, gæti farið svo, að þcim litist
ekki eins illa á að sækja um þau eins og ef þeir
hcfðu ekkert kynnzt þeim. Og í öðru lagi væri
það þó hót, ef með þessuin ráðstöfunum væri
hægt. að trvggja það, að liéruð yrðu þó ekki
læknislaus, þó að þau yrðu e. t. v. að húa við
það að hafa ekki sama lækninn lengur en í 6
mánuði, þó að ég auðvitað játi, að það er ekki
sérstakiega skemmtilegt fyrir héruðin að geta
ekki gert ráð fyrir, að nokkurn tíma verði
heknir þar Jengur en i fi mánuði.
I’á kem ég að þriðju aths. hv. þni. Hafnf., þar
sem liann taldi, að meiri trygging væri í þvi
fólgin að stofna 3 föst læknisemhætti, scm
heknar yrðu skipaðir í til að þjóna læknishéruöurn á sama liátt og kandidötum er ietlað eftir
þessu frv. En ég er ekki viss um, að það sé mikil
trygging í ]>ví fólgin, og það er hrcint frá, að
nein trygging sé í þvi fólgin, ef þetta frv. nær
ekki fram að ganga. I’að kann að vera meiri
trygging i því fyrir þá, sem vilja fá föst emhætti,
heldur en í ákvæðum frv. Hitt kann að vera á
mciri rökum byggt, að þau fjárframlög, sem í
frv. á ]>skj. 80 er gert ráð fyrir, séu of lág. En
])að er hara framkvæmdaratriði, sem við getum
bætt úr, þegar við fáum reynslu fyrir því, að
]>au séu of lág. Ef svo reynist, að það sé aðalagnúinn á ákvæðunum um aðstoðarlæknana, að
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ATKVGIi.
Frv. samþ. mcð 18 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 404).

31. Lækningaleyfi.
Á 21. fundi i Ed., 23. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 47 23. júní 1932,
um lækningaleyfi, um réttindi og skyldur lækna
og annarra, er lækningaieyfi hafa, og um skottulækningar (þmfrv., A. 92).
A 23. fundi í Ed., 25. marz, var frv. tckið til
1. umr.
*Frsm. (Ingvar Pálmason): Vi'ð 1. umr. um
frv. til 1. á þskj. 80 um breyt. á 1. um skipun héraðslækna, verksvið landlæknis og störf héraðslækna, þá minntist ég á þetta frv. örlítið og gat
þess þá, að það væri flutt af allshn. sem afleiðing af frv. á þskj. 80. Eins og kemur fram í
grg. fyrir því frv., þá lætur landlæknir skina
í það, að liann telji ekki ósennilegt, að þó að
það frv. verði að lögum, þá geti svo farið, að
það komi ekki að fullum notum til þess að
bæta úr læknaskorti úti á landi, vegna þess að
það kunni að vanta menn í þessar stöður, sem
í því frv. er ráðgert að stofna. Og allshn. var
það Ijóst, að þarna var um töluverða annmarka
að ræða, og þó að hún gerði ráð fyrir þvi. að
nokkur bót væri að því að stofna þessi 4 aukalæknisembætti, gæti svo farið, að erfitt reyndist
að fá inenn í þau. Þessi breyt., með frv. á þskj.
80, miðar til þess m. a. að bæta fyrir þeim læknishéruðum úti á landi, sem undanfarin ár hafa
staðið iæknislaus, auk þess sem frv. er líka ætiað að bæta úr tilfinnaniegum vandræðum, sem
eru i því fólgin, að margir þjónandi héraðslæknar eiga örðugt með, og þeim er jafnvel ókleift
að fá í veikindaforföllum eða vegna annars
lækna fyrir sig til að gegna læknisembætti i
fjarveru sinni, þannig að það mun vera álit
Iæknastéttarinnar, að læknar geti tæplega að
heiman komizt af þessum sökum. Til þess nú að
ráðstafanir til úrbóta í þessu efni, sem felast í
frv. á þskj 80, geti komið að notum, fannst n.
rétt að setja það ákvæði inn í 1., að ráðh. liefði
heiniild til að setja það að skilyrði fyrir ótakmörkuðu iækningaleyfi til kandidata, að umsækjendur slíkra leyfa hefðu gegnt læknisstörfum hjá héraðslækni um 6 mánaða tíma. Mér
\ irðist þessi kvöð á læknakandidötum ekki vera
mjög tilfinnanleg. Og mér hefur skilizt af viðtali við suma lækna, að likur væru til, að læknakandidatar mundu taka þessu fremur liðlega.
Það hefur verið á það bcnt, að af þcssu gæti
Icitt það, að læknakandidatar yrðu fyrir óþægindum af þessu, þannig að það tefði þá í fyrirliuguðu framhaldsnámi. Ég hygg, að það þyrfti
ekki að verða mjög tilfinnanlegt, fyrst og
fremst vegna þess að takmarkið cr sett mjög
lióflega. fi mánuðir er lengsti timinn, sem heimilað cr að setja að skilyrði, að þeir þjóni á
þennan hátt. Og ef mjög margir læknar útskrifast eitthvert ár, þannig að margir yrðu að bíða

eftir að geta unnið af sér þessa þengskyldu, þá
virðist mér enginn vandi að bæta úr því með
því að stytta timann, sem þeir þyrftu að starfa
sem læknar i héraði, áður en þeir fengju ótakmarkað lækningaleyfi, t. d. niður í 4 mánuði.
I’etta hygg ég því ekki mikinn agnúa.
Ég legg áherzlu á, að ég tel, að breyt. á 1. uni
skipun læknishéraða komi að fremur litlum notum, nema ákvæði þessa frv., sem hér liggur
fyrir, verði lögtekin samtímis því frv,
Ég hcld, að þessar tilraunir, sem gerðar eru
til þess að bæta úr læknisleysi úti á landi, séu
þannig, að mjög sé í hóf stillt öllum kvöðum.
bæði á rikinu og eins á læknakandidiitum. Og
þó að skoðanir geti e. t. v. verið skiptar um
gagnsemi af þessurn breyt., þá held ég tvimælalaust, að hæstv. Alþ. geti ekki sýnt það tóinlæti að gera ekki þessa tilraun, sem er hvort
tveggja í senn ekki m.jög útlátamikil fyrir ríkissjóð og einnig mjög liófleg i garð læknastéttarinnar. Ég vænti þess því fyllilega, að liv. þd.
laki þessu frv. cinnig með fullum skilningi og
láti það fá framgang.
Ég skal geta þcss að endingu, að fyrirsögn 1.,
sem þetta frv. er breyt. við, er bæði löng og
hálf-leiðinleg. L. lieita „Lög um lækningaleyfi,
um réttindi og skvldur lækna og annarra, er
lækningaleyfi hafa, og uin skottulækniugar." X.
fannst fyrirsögnin löng og leiðinleg. Sjálfur er
ég ekki orðhagur. Og ég veit ekki fvrir víst,
hvort n. sér ástæðu til þess að gera till. siðar
til breyt. á fyrirsögn 1. En ég skýt þessu svona
fram til hv. þdm., ef þeir fyndu ástæðu til að
gera brtt. um fyrirsögnina. Og þá mundi n. taka
benni mjög vingjarnlega.
:SBjarni Snæbjörnsson: I’egar liitt málið, á
jiskj. 80, var til umr, sem nú er nýlega á fundinum búið að afgr. til 3. umr, um það að veita
nokkurt fé á fjárl. til þess, að lækuar gætu komizt úr héruðum sínum um stundarsakir, og eins
til þess, að læknar skyldu vcra i héruðum, ef
héraðslæknir félli frá, þá minntist ég ofurlítið
á þetta frv., sem liér er til nmr, og hafði það
aðallega fyrir augum, að hér í frv., sem fyrir
liggur, væri það ákvæði, sem mundi verða kvöð.
sem gæti komið læknaefnum mjög illa, þar sem
þcir vrðu að bíða máske svo og svo langan tíma
eftir jiví að fá ótakmarkað lækningaleyfi, þar
sem ekki væri jiörf fyrir þann fjölda lækna,
sem útskrifast árlcga, i jiau læknastörf, sem
jiarna koma til greina. Eg veit, að aðrar kvaðir,
sem lagðar eru á læknaefni, liafa komið sér
illa fvrir þá, svo scm t. d. það að vinna á sjúkrahúsum ákveðinn tima, áður cn þcir fá fullkomið
lækningalcyfi. Þcir hafa orðið að bíða svo og
svo langa tíma cftir því að gcta fcngið pláss á
spítala til slikrar vinnu. Og ckki batnar fyrir
bcim, cf aukið vcrður á kvaðirnar mcð þessari
brcyt. á 1. í Öðru lagi cfast ég um það, að þau
héruð, scm illa cru sctt mcð lækna og eru rýrustu og crfiðustu héruðin, vcrði miklu bættari
mcð það, þó að þetta fyrirkomulag vcrði sctt á
laggirnar, vcgna þcss að það kemur héraðsbúum
mjög illa að vcrða alltaf að skipta um lækna
með stuttu millibili. Því að búast mætti við, að
í þau héruð færu ekki aðrir læknar cn þeir, sem
skyldaðir væru til þcss eftir þessum 1., ef samþ.
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30. Baldur Óli Jónsson, tannsmiður.
A 22. fundi í Ed., 24. marz, var útbýtt:
Frv. til I. um heimild handa ríkisstjórninni til
aS veita tannsmið Óla Baldri Jónssyni tannlækningaleyfi (þmfrv., A. 98).

A 24. fundi í Ed., 30. marz, var frv. tckið til
1. umr.
I'rv. of seint fram komið. — Dcildin leyfði
með 10 shlj. atkv., að það yrði tekið til meðferðar.
*Flm. (Magnús Gíslason): Þar sem mér skildist íi hæstv. forseta, að fundartíma væri brátt
Iokið, get ég sætt mig við að vísa til þeirrar grg.,
sem frv. fylgir. Þar er í raun og veru tekið franx
allt það, sem ég tel, að máli skipti um þetta mál,
og vil ég því ekki tefja tínia d. með því að halda
xi þessu stigi málsins ræðu um það, cn vil óska
þess, að þvi verði að lokinni þcssari umr. vísað
til 2. umr. og allsbn.
ATKVGIL
Frv. visað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til
allshn. mcð 9 shlj. atkv.
Á 35. i'undi í Ed., 17. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 98, n. 170).
*Frsm. (Magnús Gíslason): Herra forseti! I’etta
frv., sem borið er fram af hv. 2. þm. S.-M. og liv.
þm. Vestm. ásamt mér, fer fram á hcimild til
handa ríkisstj. til að veita Óla Baldri Jónssyni
tannlækningaleyfi. Ástæðan fyrir frv. er sú, að
maður þessi, sem hefur stundað tannlækninganám í Þýzkalandi um 5 ára skeið, hefur ekki enn
fengið leyfi til að stundxx tannlækningar. Allshn.
hafði tal af landlækni og fékk eftirfarandi upplýsingar hjá honum: Ástæðan fyrir því, að fullkomið tannlækningaleyfi hefui’ enn ekki vcrið
veitt þcssum manni er sú, að liann hefur stundað nám við þii skóla í Þýzkalandi, sem fullnægja
ekki þeim skilyrðum, sem íslenzk löggjöf setur
fyrir því, að xnenn geti fengið réttindi sem fullkomnir tannlæknar hér á landi. En í 1. um tannlækningar frá 1929 er meðal annars það ákvæði,
að menn skuli hafa lokið prófi við einhvern þann
tannlæknaskóla, sem viðurkenndur hefur vcrið
af lieilbrigðisstjórninni, ef þeir eigi að fá fullkomin tannlæknaréttindi. í Þýzkalandi er til
tvenns konar kennslufyrirkomulag í þessari
grein. Annað er eldra, og þar er aðaláherzla lögð
á tannsmíðar; en auk þess er kennt að draga út
og fylla tennui' i framhaldsnámi. Hitt fyrirkomulagið er yngra og fullnægir þeiin kröfum
um tannlækningar hér á landi, sem scttar voru
með lögum 1941. N. hefur tekið þessa skýringu
landlæknis til greina, og til að fyrirbyggja allan
misskilning, hefur liún fallizt á að breyta orðalagi frv. þannig, að í stað fullkomins tannlæknaleyfis sé rikisstj. heimilt að veita þessum manni
rétt til að draga út og gera við skemmdar tennur,
þar sem hann hefði getað fengið þessi réttindi í
Þýzkalandi, ef hann hcfði ílenzt þar. Meiningin
með brtt. er að ganga ekki á rétt tannlækna
landsins, því að þeir hafa með sér félng, eins og
Alþt. 1912. 11. (59. löggjafarþing).
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kunnugt er, og liafa lagzt á móti því, að þessum
manni vrði veitt fullkomið tannlæknaleyfi. Maður þessi er búsettur austanlands og hefur stundað þar tannsmíðar. Á Austurlandi er cnginn tannlæknir, og svo hefur verið lengi, til mikils óhagræðis fyrir fólkið. Þeir, sem þurfa að fá smíðaðar tennur, hafa þurft að fara til Akureyrar eða
Beykjavíkur, sem kostar bæði mikinn tíma og
mikla peninga. En miklu meira virði er að geta
látið gera við tennur, og sýnist ástæðulaust, þar
sem þessi maður getur unnið þetta verk, að heimila lionum ekki rétt til að gera það. Þess vegna
hefur n. orðið sammála um, að frv. verði samþ.
með þeiin breyt., sem eru i nál. á þskj. 170 og
ég bef áður drepið á. Eg vænti þess, að hv. d. sé
sammála n. um, að þetta geti orðið til bóta fyrir
þann landsfjórðung, sem hér er uni að ræða.
ATKVGB.
Brtt. 170,1 (ný 1. gr.) samþ. með 10 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Brtt. 170,2 (ný fyrirsögn) samþ. án atkvgr.
Erv. visað til 3. umr. með 10 slilj. atkv. með
fyrirsögninni: Frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita Baldri Óla Jónssyni leyfi til
að stunda tanndrátt og tannfyllingar.

Á 38. fundi í Ed., 21. api'íl, var frv. tekið til
3. umr. (A. 207).
Engiiin tók til niáls.
ATKVGB.
Erv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. til Nd.
Á 39. fundi í Nd., 21. apríl, skýrði forseti frá,
að sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.
Á 41. fundi í Nd., 24. aprí), var frv. tekið til
1. umr. (A. 207).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og lil
allslin. með 18 slilj. atkv.
Á 55. fundi i Nd., 11. maí, var frv. tekið til 2.
umr. (A. 207, n. 344).
Frsm. (Gísli Guðmundsson): Þetta frv. er komið frá Ed. og mun hafa verið samþ. þar í þeim
búningi, sem það hefur nú, og í samráði við
landlækni. Allslin. þessarar d. leggur til, að það
verði samþ. hér.
ATKVGB.
1. gr. samþ. með 17 slilj. atkv.
2. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Eyrirsögn samþ. án atkvgr.
Erv. vísað lil 3. umr. með 19 shlj. atkv.
Á 50. fuudi i Nd., 12. maí, var frv. tekið til 3.
umr. (A. 207).
Of skammt var liðið frá 2. uinr, — Afbrigði
leyfð og sam|i. með 17 shlj. atkv.
Enginn tók til múls.
36
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sent bundið er við þetta árabil. En hvort þessi
innflutningsgjöld falla niður eftir ákvæðum frv.
eða brtt., ræður ekki miklu um örlög málsins.
*Eiríkur Einarsson: Ég vil aðeins taka það
fram, að mér finnst óþarft fyrir hv. formann og
frsm. iðnn. að furða sig á því, þótt ég reyndist
hér nokkuð veikur fyrir þeim rökum, sem fram
eru komin um það, að æskilegra væri að láta sérleyfið ekki falla niður skilyrðislaust eftir 5 ár,
ef ekki verður hægt að framkvæma mál þetta á
þeim tima. Og það vil ég taka fram, sem hv.
meðnm. minir munu kannast við, að í n. reyndi
ég eins og ég gat að teygja afgreiðslu málsins í
þá átt að hafa sérleyfistimann sem lengstan og
beizt að hafa hann ekki tímatakmarkaðan. Og
þegar svo rök komu fram um það, að það væri
óhentugt að hafa hann tímatakmarkaðan, þá var
það ekki annað, sem ég hef tekið afstöðu um, —
sem sumum kann að virðast i fljótu bragði önnur afstaða en ég hafði i n., — en þetta atriði, og
það var eftir þeirri stefnu, sem ég fylgdi fram í
iðnn., að þessi sérleyfistími ætti að vera sem
lengstur. Vil ég þó ekki gera ágreining um slíkt.
Uin hitt atriðið hef ég enga ástæðu til að ræða
frekar, en það var harla lítið rætt um það atriði
i iðnn.
*Frsm, (Emil Jónsson): Hv. fyrri flm. færði
það fram sem höfuðrök til stuðnings sinu máli,
að óhætt væri að nema burt timatakmarkið viðkomandi sérleyfinu, því að rikisstj. hefði málið
i sinni hendi og Iþví væri þetta timatakmark óþarft. Vil ég í því sambandi benda á það, að þegar ríkisstj. er búin að veita sérleyfi og sérleyfishafi er búinn að fá þetta sérleyfi i hendur, þá
hefur hann það, og rikisstj. er ómegnug þess að
hafa áhrif á gang málsins, eftir að sérleyfishafi
hefur fengið sérleyfið i sínar hendur. Þess vegna
er það ekki næg trygging í þessu máli, sem ríkisstj. er gefin með frv., þvi að ákvæði frv. um
þetta tryggja ekki, að sérleyfishafi ljúki verkinu
á tilteknum tíma.
ATKVGR.

Brtt. 268 samþ. með 22 shlj. atkv.
202,1 .a—e samþ. með 20 shlj. atkv.
— 202,l.d,l samþ. með 18 shlj. atkv.
202,1 .d,2 samþ. með 13:8 atkv.
— 202,l.d,3 samþ. með 23 shlj. atkv.
— 202,l.e samþ. með 19:3 atkv.
—■ 202,2 samþ. með 18 shlj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 18 slilj. atkv. og
afgr. til Ed.
_________
Á 43. fundi í Ed., 30. april, var frv. útbýtt eins
og það var samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 2781.
A sama fundi var frv. tckið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til
iðnn. með 9 shlj. atkv.

A 54. fundi I Ed., 11. mai, var frv. tekið til
2. umr. (A. 278, n. 361).

*Frsm. (Páll Hermannsson): Það hefur verið
til'umr. og afgr. hér á hæstv. Alþ. frv. um rafmagnsmál, sein sé frv. um rafveitur ríkisins. Og
hæstv. Alþ. licfur nú samþ. það frv. og gert að
1. I þeim I. er gert ráð fyrir því, að rikið taki að
sér að reka nokkurn hluta af rafmagnsmálunum,
sérstaklega dreifbýlisins, þannig að ríkið taki að
sér að leiða rafmagnið frá raforkustöðvum til
þeirra staða, þar sein á að nota það, en síðan taki
við félög, sem annist dreifingu rafmagnsins til
notenda.
Hér cr svo á ferðinni annað frv., sem gerir ráð
fyrir því, að rafmagn verði leitt frá Sogsvirkjuninni út til kauptúna í Árnessýslu og víðar,
ekki á þann hátt, að ríkið takið það að sér, heldur á þann hótt, að til þess myndist félagsskapur,
sem fái einkaleyfi um ákveðinn tima til þess að
leiða og selja rafmagnið til þessara staða og fái
auk þess til þess sérstök hlunnindi, eins og t. d.
undanþágu frá tekjuskatts- og útsvarsgreiðslu og
enn fremur, að efni til þessa fyrirtækis verði
undanþegið innflutningsgjöldum.
Iðnn. hefur atliugað þetta frv. og rætt um það
við forstöðumann rafmagnseftirlits rikisins, og
liann leggur til, að þetta frv. verði samþ. Og n.
álitur, að það sé rétt af þessari liv. d. að gera
þetta frv. að lögum. Iðnn. gengur sem sé út frá
þvi, að jafnvel þó að sú aðferð, sem 1. um rafveitur ríkisins gera ráð fyrir, sé einna heppilegust almennt, þá geti þó staðið svo á, að það sé
heppilegra eða réttara að þurfa ekki að bíða eftir
þeim framkvæmdum, livað þessum stöðuin við
kemur, sem kunna að verða í samræmi við þau
1., heldur gefa mönnum þarna kost á þvi, án ililutunar rikisins að ná til sín rafmagni frá
Sogsvirkjuninni. Það er vitað, að Árnesingar eru
um nokkur ár búnir að vita um þessa stóru virkjun við Sogið án þcss að geta notið liennar, og cr
ekki nema eðlilcgt, að þeir vilji gera hinar ýtrustu tilraunir til þess að mega ná þaðan þessu
afli sér til nota.
Ég þarf svo ekki að segja um þetta frv. fleira
fyrir hönd iðnn. annað en það, að n. ræður hv.
d. til að samþ. það.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. —6. gr. sainþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.
Á 55. fumli í Ed., 12. maí, var frv. tekið til 3.
umr.
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.
Enginn tók til niáls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 403).
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*Frsm. (Emil Jónsson): Hv. fyrri flm. frv. fór
urn brtt. iðnn. nolikrum orðum. Hann sagði
rcyndar í upphafi ræðu sinnar, að þeirra hefði
ekki verið minnzt við 2. umr. En þá var brtt.
lýst, þó að ekki l'æru fram umr. um þær þá. Og
af því að þeim var lýst þá, fannst mér ekki ástæða til að taka það upp aftur nú.
Hv. fyrri flm. sagði, að hann ætlaði ekki að
fjölyrða uin þær brtt., sem hann teldi þýðingarlausar, beldur aðeins ræða utn hinar tvær, sem
honum virtist inundu vera til spillis, ef sainþ.
væru. Þetta fannst mér ekki unnt að misskilja.
Þó að hann hefði góð orð um brtt. að öðru leyti,
þá var þetta sú skipting, sem hann hafði á brtt.,
án þess að rökstyðja það, þvi að hann fór ekki
inn á brtt., sem hann taldi þýðingarlausar eða
þýðingai'Iitlar. Ég tel þessar hrtt., sem hann taldi
þýðingarlausar, ákaflega nauðsynlegar. Um 1.
tölul. d„ um það, að ef sérlevfi er ekki notað
næstu 5 árin, eftir að það er veitt, og uin að fella
þetta ákvæði burt, skal ég segja það, að það hefur verið venja hér, a. m. k. þau þing, sem ég hef
setið á, að þegar sérieyfi hafa verið veitt, hafa
þau verið bundin við vissari tíma, þannig að ef
það, sem sérlcyfið er um, verður ekki framkvæmt á þeim tíma, þá falla þau niður. Það kann
að vera, að aðrar reglur hafi verið til um þetta,
áður en ég hef átt sæti á þingi. En þetta hefur
nú verið svona upp á síðkastið, og ég taldi a.
m. k. rétt, að sama regla væri höfð um þetta i
þessu máli, sem áður hefur gilt. En ef sérleyfisIiafi af einhverjum ástæðum er þess ekki megnugur að leysa þessa framkvæmd af höndum á
þessu áraliili, en annar aðili cr til, sem þess væri
megnugur að leysa það af höndum, þá getur það
staðið í vegi fyrir framkvæmdum í málinu, að
þetta er bundið jafnvel við 5 ára lágmark, þó að
jafnvel ekkert sé gert, þannig að sá, sem sérleyfið fær nú eða siðar, lieldur því, þó að hann geri
ekki neitt, þó að annar gæti framkvæmt verkið,
ef ráðuneytið gæti yfirfært sérleyfið yfir á þann
aðila. I>að mætti kannske skjóta því hér inn í,
að ef engir möguleikar eru á framkvæmd í þessum efnuni á þessu 5 ára tímabili, þá er ekki annað en að fá sérleyfið framlengt. Og ef ekkert er
annað á móti þessu atriði málsins, þá sé ég ekki,
a'ð þa'ð geti valdið erfiðleikum, því að mér finnst
ekki ncin ástæða til að ætla, að slík framlenging
mundi ekki fást. Eg sé ekkert því til fyrirstöðu,
að þetta ákvæði verði liaft í frv., sem iðnn. hefur stungið upp á í þessu efni, enda þótt nokkrir
hv. þm. séu á móti því, að þetta verði fellt inn í
l'rv.
Hvað siðari brtt. við kemur, sem hv. fyrri flm.
taldi líka, að mundi heldur spilla, sem cr um það,
þar sem í frv. stendur, að efni og tæki, sem notuð eru til vcitunnar fyrstu 5 ór leyfistímans, frá
þvi byrjað er á verkinu, skuli undanþegin innflutningsgjaldi, er í brtt. gert ráð fyrir, að þctla
gildi uin það efni og þau tæki, sem yfirleitt þarf
til stofnunar veitunnar, og eliki annars, — er það
að segja, að cf þessi fríðindi eru bundin við cfni
og ta'ki, sem nota á næstu 5 árin eftir að sérleyfið er veitt, þá fer það að verða svo um sumt
af þessu, sem þarna heyrir undir, að ég efast
um, að þetta ákvæði inundi verka heppilega
gagnvart öðrum, sem engin slik friðindi hafa
fengið. Og ég veit ekki heldur, hvað kynni að

teljast tæki tilheyrandi veitunni fyrstu 5 ár
starfstímans. Mætti þar kannske telja ýmislegt,
sem ekki heyrði beint til stofnkostnaðar veitunnar sjálfrar. Iðnn. liefur viljað binda þessi
fríðindi cingöngu við það efni, sem til stofnunar
veitunnar fer, og' ekki anuað. Og þá er ljóst, við
hvað er átt, og eru það sams konar fríðindi, er
aðrir aðilar hafa fengið í tilsvarandi tilfellum.
l’m hinar hrtt., sem hv. fyrri fhn. kallaði þýðingarlausar, skal ég ekki fjölyrða, enda hef ég
getið þeirra áður. Hitt undrar mig nokkuð, að
hv. 8. landsk. (EE) skuli, eins fortakslaust og
mér virtist liann tjá, vera tilbúinn að ganga frá
till. sinum, sem hann með n. hefur gert, og inn
á þessar till. hv. flm. gegn brtt., því að ég vissi
ekki annað en að það væri fullkomið sainkomulag innan iðnn. um brtt. eins og þær lágu fyrir.
*Jörundur Brynjólfsson: I>að eru aðeins örfá
orð. I>að má vera, að ég hafi ekki komizt heppilega að orði, þegar ég minntist á, að þessar brtt.
liefðu ekki verið ræddar. Ég átti þar við umr. um
þær, en ekki, að þeim hcfði ckki verið lýst, því
að hv. frsm. gerði það. Og ég gat þess, að það
hefði verið fyrir ósk flm., að brtt. voru gcymdar. Og við þessa umr. var það ekkert hættulegt
gagnvart þeim, þótt ekki yrðu umr. um brtt. við
2. umr.
Ég heyri á hv. frsni., að okkur ætlar ekki að
koma saman um þcssa brtt. viðkomandi því að
hinda sérleyfistímann við 5 ár og að sérleyfið
falli niður, ef það er ekki notað á því árabili.
Undir venjulegum kringumstæðum hcfði svona
ákvæði mátt vera í I. En þetta mál er nokkuð
annars eðlis heldur en ýmis mál, þar sem slík
sérlcyfi koma til greina. Þetta mál hefur ríkisstj. mjög mikið i sinni hendi, bæði hvað skilyrði snertir viðkomandi framkvæmd verksins og
eins um framkvæmd þess, því að það má að
niörgu leyti lelja, að hún liafi langmest vald á
málinu, eins og ég líka álít, að eigi að vera um
slik mál sem þetta. Þörf almennings er mjög rík
um það, að málið vcrði framkvæmt sem fyrst.
Og eftir þeim upplýsingum, sem ég hef haft um
þetta mál, býst ég við, að viðkoinandi sveitarfélög ætli að mynda félagsskap um að koma þessu
máli í framkvæmd. Og mcð þeim tökum, sem
ráðuncytið liefur á þessu máli, ætti það a'ð vera
nóg trygging fyrir þvi, að verkið verði framkvæmt, svo framarlega að nokkrir niöguleikar
vei'ði á að framkvæma það. En þeir tímar cru
nú, og enginn veit, live lengi þeir muni vara, að
]>að eru engir möguleikar nú í augnablikinu á að
sjá, hvort tök verða á eða, réttara sagt, livenær
ver'ður hægt að leysa þetta af hendi.
Hv. (i. landsk. þm. (EmJ) sagði, að ef ckki
verði uimt að Ieysa betta verk af hendi næstu 5
ár eftir að sérleyfið væri veitt, þá sé luvgt að
koma með það til þingsins. Þetta er rétt. En ég
Iield, eins og þetta mál er í pottinn búið.þá sé
það óþarft að búa svo um, að það þurfi í því tilfelli að koma til þingsins, því að það kæmi ekki
til greina nema tímarnir væru þannig, að þcss
vegna væi'i ekki hægt að framkvæma málið.
Hitt atriðið, viðvikjandi innflutningsgjöldunum, er minna um vert. Ákvæði frv. um þetta efni
segja alveg til um það, bvaða efni og tæki þetta
eru, þ. e. sem snertir framkvæmd þessa verks,
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Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.
Á 42. og 43. fundi i Nd., 27. og 28. apríl, var
frv. tekið til 3. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
A 44. fundi i Nd., 29. apríl, var frv. enn tekið
til 3. umr. (A. 38, 202, 268).
*Frsm. (Emil Jónsson): Það varð að samkomulagi við 2. umr., að brtt. skyldu teknar aftur til
3. umr, svo að flm. frv. gætu athugað þær og
frv. sjálft nánar. Þeir hafa nú borið fram brtt. á
þskj. 268 um, að Hveragerði verði tekið með í
frv., og rætt um það bæði við mig og aðra úr n.,
en við höfum ekki tekið það fyrir á fundi. Mitt
álit og þeirra hv. nm, er ég hef talað við, er, að
við mælum með þessari brtt. Um aðra afstöðu
iðnn. ræddi ég við 2. umr. málsins og mun ekki
endurtaka það nú.

Jörundur Brynjólfsson: Ég þakka hv. frsin.
fyrir undirtektir hans viðvíkjandi brtt. okkar á
þskj. 268. Við flm. frv. vitum, að mikill áhugi er
ríkjandi meðal ibúa Hveragerðis um að fá bætt
úr rafmagnsþörf sinni, og vilja þeir gjarnan fá
rafmagn frá Soginu. Þess vegna fannst okkur
rétt að hafa þetta ákvæði með i frv. Okkur þykir
vænt um, að brtt. er vel tekið, og væntum þess,
að hv. d. fallist á hana.
Við 2. umr. málsins var ekki minnzt á brtt.
þær, er fyrir lágu. Það cr rétt að virða á betri
veg hjá hv. iðnn. brtt. hennar, og það, sem ekki
skiptir miklu upp á efni málsins, munum \ið
flm. láta hlutlaust, enda er svo með sumar brtt.,
að þær skipta mjög litlu máli, og mun ég ekki
ræða um þær frekar. Hitt er annað mál með þær
brtt., er okkur virðist vera til spillis, og eru það
aðallega tvö atriði, sem við hefðum óskað eftir,
að hv. iðnn. héldi ekki til streitu. — Það er þá
fyrst brtt. við 2. gr. 5. tölul. frv., stafl. d., á þskj.
202 síðasti málsliður fyrri málsgr. Þar segir, með
leyfi hæstv. forseta: „Verði sérleyfið ekki notað
næstu 5 árin eftir að það er veitt, fellur það
niður.“ Okkur flm. félli miður, ef þetta yrði
samþ., ekki vegna þess, að menn hafi ekki fullan
hug á að framkvæma sérieyfið á þessum tima,
heldur vegna þess, að tímar eru nú mjög erfiðir,
og þvi ekki víst, að til framkvæmda gæti komið.
Við hefðum óskað að hafa þessa heimild til staðar, svo að siðar mætti framkvæma þetta Ef hv. n.
getur ekki fallizt á að taka þennan málslið aftur,
þá þætti okkur gott, ef hann mætti bera upp sérstaklega, þegar til atkvgr. kemur.
Síðasta málslið þessarar sömu brtt. get ég vel
fallizt á, því að hann er til bóta.
Þá er hin till., sein er e-liður sama töluliðs,
breyt. á 6. tölul. b í frv. Þessi breyt. skiptir e. t. v.
litlu máli, en þó hefðum við heldur kosið, að
þessu yrði óhaggað, því að enginn vafi er á því,
að þetta efni verður dýrt og þess vegna beri að
sýna þá linkind, sem við förum fram á í frv. Hv.
n. ber fyrir sig, að þetta sé víðari heimild heldur
en þegar Sogsvirkjunin var byggð, og það er
rétt að vissu leyti, en nú stendur öðruvísi á,
vegna þess að allt er nú miklu dýrara en á þeim
tima. Ég géri þó ekki eins mikið úr þessu atriði
eins og hinu.

Ég sé svo ekki ástæðu til að fjölyrða um þetta
frekar, en vona, að hv. d. afgr. málið á þessum
fundi, og enn fremur vænti ég þess, að hv. Ed.
sýni málinu sama skilning og þessi hv. d.
*Eiríkur Einarsson: Eins og skýrt hefur verið
frá, hcfur ekki gefizt tækifæri fyrir hv. flm. til
að hafa fund með iðnn. í heild, þó að þeir hafi
talað við form. n. E'g vil því sem einn nm. gera
grein fyrir minni skoðun á málinu.
Ég tel ekkert því til fyrirstöðu, að heimild
um að veita raforku frá Sogsvirkjuninni nái
einnig til Hveragerðis. En úr því að fram hefur
komið till. um að taka það sérstaklega fram, þá
vil ég eindregið mæla með því, að þessi brtt.
verði samþ.
Ég vil þá, úr því að þetta hefur ekki verið
rætt í n., láta skoðun mína í ljós um þær aths.,
sem liv. 1. flm. gerði um tvö atriði í brtt. iðnn.
Ég vil scgja það fyrir mitt leyti um fyrra atriðið, þ. e. a. s. um 5 ára takmörkunina, að eins
og liv. meðnm. mínir muna, frá því að þctta var
rætt í n., þá var ég á þeirri reiminni að reyna að
teygja þetta eins og verða mætti til sem lengsts
tíma, og m. a. al’ því, að ef einhverjar ófyrirsjáanlegar hömlur vegna hernaðar eða annars sliks
verða þvi valdandi, að óhjákvæmilegur dráttur
verður á framkvæmdum, þá álít ég, að sérleyfið
eigi að gikla áfram. lig vildi þó ekki gera ágreining í n. út af þessu, úr því að meiri hl. vildi
setja þetta 5 ára takmark, vegna þess að ég
hugði, að meðan ekki er öllu rangsnúið í veröldinni og á hæstv. Alþ., þá mundi svo góðu máli
sem þessu vera sýndur svo mikill skilningur, að
þetta gæti ekki orðið þröskuldur i vegi framkvæmda í málinu beinlínis, þó að þetta takmark
sé ekki hærra. En því lengra sem þetta tímatakmark væri haft, því betur álít ég ákveðið
u m það.
Um síðara atriðið, sem hv. fyrri flm. gat um,
þrcngingu á ívilnunum fyrir Sogsvirkjunina frá
því, sem segir i frv. sjálfu, þá vil ég í raun og
veru segja um það atriði alveg í samræmi við
orð mín um 5 ára takmarkið, að þvi rýmri sem
þau kjör mega verða, því betur falla mér persónulega þau ákvæði, þótt ég álíti það ekkert
höfuðatriði.
Ég vil að síðustu taka það fram, úr því að einn
hæstv. ráðh. er hér inni, að ég legg afar mikið
upp úr því, sem á að vera ekki hvað sizt lífgjafi þessa málefnis, þ. e. aðstoð ríkisstj. um
efni og annað slíkt, sem til framkvæmda heyrir
þessa máls. Það var á siðasta hausti, sem farið
var fram á það af vissum áhugamönnum, þegar
trúnaðarmenn voru sendir af hálfu Reykjavíkurbæjar í fyrrahaust viðkoinandi aukningu Sogsvirkjunarinnar, að þeir einnig væru látnir
grennslast um verð og útvegun á rafleiðslum
fyrir þetta fyrirtæki. Og ég hef það fyrir satt,
að þar liggi fyrir tilboð um útvegun á einhverju
slíku. En dráttur á þessu er orðinn langur, og
þarna eystra liíða menn eftir Ijósi og hlýju frá
Sogsvirkjuninni. Og það veltur á miklu fyrir það
fólk, þegar virkjunin verður aukin fyrir Reykjavik, hvort þeir menn, sem á þeim svæðum búa,
sem tiltekin eru í frv., geta siglt í líjölfarið svo
sem frekast má, og þá fyrir atbeina hæstv. rikisstj.
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Lyggðarlögum, sem ætlazt er til, að fái rafmagn
frá henni.
Til þess að ekki sé loku fyrir það skotið, að
rikið geti gripið inn í, þegar það telur þess þörf,
þá er lagt til, að ríkisstj. hafi rétt til að kaupa
veituna, þegar hún telur ástæðu til þess, en í
frv. er tímatakmarkið sett í fyrsta lagi, þegar 10
ár eru iiðin af leyfistimanum.
í 4. iagi er lagt til af n., að ef sérleyfið er ekiíi
notað næstu 5 árin, eftir að það cr veitt, fellur
það niður og að það sé ekki framseljanlegt.
I’etta er gert til áherzlu urn, að leyfið verði ekki
notað í hrask, lieldur verði þeim, sem það fær,
gert að skyldu að framkvæma verkið.
Við 6. tölul. 1) vill n. gera þá hreyt., að sérlc-yfishafi verði einungis undanþeginn greiðslu á
innflutningsgjölduin á efni og tækjum til stofnunar veitunnar, en í frv. er gert ráð fyrir slíkri
undanþágu á öllu efni til veitunnar. Þetta mun
vera nær því, sem gert var, þegar Sogsvirkjunin
var gerð.
Breyt. við 4. gr. er mcira orðalagshreyt. en
efnisbrcyt.
X. leggur til, að frv. þetta verði samþ. sem
varamöguleiki fyrir þá hreppa, sem hér um ræðir, ef ríkissjóður skyldi ekki sjá sér fært að
leggja út i frainkvæmdir skv. frv. uin rafveitur
ríkisins.
Ég sé svo ekki þörf á að orðlengja þetta frekar.
Fhn. frv. fóru þess á leit, að umr. uin brtt. yrði
frestað eða þær tekiiar aftur til 3. uinr., vegna
þess að þcir vildu atliuga þær og ræða nánar
við n., án þess að það þyrfti að valda töfum á
gangi málsins. XT. liafði ekkert við það að athuga
og gat gengið inn á, að afgreiðslu á till. væri
frestað.
®Einar Olgeirsson: Herra forseti! I’að, sem hér
uin ræðir, er það, hvort — svo frainarlega sem
ríkið getur ekki notað raforku frá Sogsvirkjuninni, — einstökum auðfélögum skuli 'gefinn sérréttur til þess. Ég vildi í sambandi við þetta gera
fyrirspurn til flin. og n., sem um málið fjallaði:
Hvernig yrði því hagað með verðákvæði á rafinagni? Ætti það að vera algerlega frjálst í
höndum viðkomandi félags, eða ætti það opinhera að liafa þar íhlutunarrétt um, auk þess sem
rikið hefur alltaf á valdi sinu að lióta þvi, ef
Icyfinu er misheitt, að taka það af sérleyfishafa?
Ef út i það er farið að gefa slík sérleyfi, er
sjálfsagt, að ríkið hafi þar sem mest áhrif, svo
framarlega sem það treystist ekki að vera heinn
aðili.
í öðru lagi vildi ég gera fyrirspurn til fliu.
frv. og n., hvcrjir fái, ef lrv. vcrður að 1., réttinn
til þess að leggja fram auðmagnið. Við vitum, að
svo stendur á hér, að ef fé vantar til einhvers
fyrirtækis, er rifizt uin að leggja það til, ég tala
ekki um, ef það gæti gefið mikinn ágóða. Ég
vildi spyrja, liverjir muiidu fá að leggja fram
féð til þess. I’að gengur ekki, að einhverjir, sem
vildu ávaxta fé sitt þarna, gætu lagt frain allt
féð og cinangrað fyrirtækið í hendi sér. Ég álít
nauðsynlegt að setja þarna ákvæði, sem gæfi
hreppsfélögunum sérstakan rétt til þess að Ieggja
ITam féð. Ef til vill eru einhver ákvæði um þetta
í öðrum ]., og þælti mér gott að fá upplýsingar
uin það.
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*Jörundur Brynjólfsson: Það eru aðeins örfá
orð út af ræðu hv. 4. þm. Reykv., sem hann
beindi að nokkru til okkar flm. þessa frv. Ég
vildi annars mega vænta þess, að þetta mál gæti
gengið tafarlítið til 3. uini’, einkum þar sem n.
var svo góð að fresta meðferð á brtt. þangað til,
og ekki sízt þar sem tíminn er nú orðinn naumur.
Viðvíkjandi fyrirspurn hv. 4. þm. Ileykv. vildi
ég upplýsa það, að ráðuneytið hefur óskorað vald
til þess að reisa hvers konar skorður almenningi til tryggingar, til þess að raforkan verði ekki
seld fólkinu dýrara en nauðsyn ber til. Þetta er
tekið fram i ]., sem skírskotað er til í frv., og er
svo vel um þetta húið, að það er cngin liætta á,
að fólkið þurfi að borga <>f mikið fyrir raforkuna. Þannig álít ég líka, að við verðum að ganga
frá þessu ináli, að raforkan verði ekki seld dýrara en nauðsyn krefur. Samkv. þessu frv. er það
svo að vísu, að hvaða félagsskapur sem er getur
lagt fram fjármagnið, en samkv. þeim upplýsingum, sem ég hef úr þeim þreinur sveitarfélöguni, sem málið snertir, Iield ég, að málið sé
þannig komið, að það séu sveitarfélögin sjálf,
scin fái leyfið, og vil ég vona, að það félag gæti
þess, að ekki verði plokkað af fólkinu að nauðsynjalausu. Ég hef átt tal við þá menn, sem liafa
þennan undirbúning með hönduni, og' þeir hafa
látið þetta sama í ljós. Enda dreg ég það ekki
í efa, að þanuig verði frá gengið, að raforkan
verði ekki seld dýrara en þörf er á.
Ég vona svo, að ég hafi með þessu svarað þvi
í t'yrirspurn hv. 4. þm. Reykv., sem hann lagði
mesta áherzlu á.

*Eiríkur Einarsson: ílg skal vera stuttorður og
það því fremur, sein það hefur orðið að samkomulagi, að brtt. hafa verið teknar aftur til 3.
umr. og verða ræddar þá, en ekki núna, en út af
því, sem vakið var máls á um nauðsyn þess, að
sveitarfélögin eigi hér sjálf hlut að máli, vil ég
láta þess getið, vegna kunnuglcika múis og samtals við inenn frá þessum stöðum, að ég veit,
alveg á saina hátt og kom fram í ræðu hv. 4. þm.
Reykv, að það er almennur áhugi meðal fólksins í þessum byggðarlögum, að þeir verði skoðaðir þeir karlar í krapinu, sem fylgist með málinu og hal'i framgang þess með höndum. Það,
sem kcmur fram í brtt. iðun, ætla ég taki af öll
tvimæli uin þetta, því að þar er það tekið fram,
að um stofnun félagsins, sérleyfisveitingu o.þ.h.
skuli fara eftir ákvæðum 1. nr. 15 20. júní 1923,
vatnalaga, og 1. nr. 83 23. júní 1932. I þessum 1.
er talað um, hvernig skuli kalla saman fundi um
slík mál og hvernig skuli stofna til félags, og þá
eru ákva’ði um, hvernig skuli stofnað fyrirtækið.
Eg veit, að þegar til þess kemur að útvega fé til
fyrirtækisins, leggja þeir, sem að því eiga að
búa, mikla áherzlu á, að það ríki lýðræði í þess
orðs fyllstu merkiiigu, einnig fjárhagslegt. Það
er áreiðanlegt, að það er í samræmi við það, sem
fólkið, sein hlut á að máli, vill vera láta.
Ég get svo látið umr. urn þetta niður falla,
þangað til brtt. koma til greina.
ATKVGR.
1. gr. saniþ. með 18 shlj. atkv.
Brtt. 202 teknar aftur til 3. umr.
2. —5. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
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Árnessýsla ætti að veyða þessarar orku aðnjótandi, svo fljótt sem verða mætti. Og ég hef ekki
yfir neinu að kvarta af hálfu Reykjavíkurbæjar
í þessum efnum, öðru nær. Ég býst við, að
aldrei hefði staðið á því af hálfu Reykjavíkurhæjar að lála í té raforku til þessara staða. Ræði
hefði bærinn viljað verða við óskum úr þeim
héruðum, þar sem aflið er tekið, og einnig er
hitt, að það cr tiltölulega lítið rafmagn, sem
þarf til að fullnægja iþessum stöðum, svo að
þæinn munaði ckki ýkjamikið um það. Það er
að vísu svo komið, að það skortir rafmagn til
þeirra nota, sem það er haft hér í Reykjavík.
En það inun þó ekki skipta svo miklu máli í
þessu sambandi, að það sé umtals vert. Því að
það eru ekki margar vélar, sem þyrfti að draga
úr notkun liér, til þess að rafmagnsþörf austanfjalls yrði fullnægt. Kaupstaðirnir austanfjalls
eru einkum illa settir, hvað raforku snertir. Eins
og getið er um í grg., hafa þeir ekki annað við
að styðjast en mótorrafinagn. Þessi tæki eru
gömul og ófullkomin, og má búast við að bili,
þegar ininnst varir, en viðgerð og endurnýjun
erfið og dýr. Það hlýtur því að draga að því,
að raforku verði veitt til þessara staða frá Sogsstöðinni, eins og um var talað í fyrstu. Skilyrði
fyrir ýmiss konar starfsemi eru þarna góð, t. d.
iðnaðar, en af slíku gctur ekkert orðið fyrr en
úr rafmagnsþörfinni er bætt, Á þessum stöðum,
eins og öðrum, þar sem möguleikar eru slíkir
fyrir hendi, þráir fólkið mjög að geta fengið
þetta afl í sína þjónustu. Og enginn hygg ég
að efist um, hve þýðingarmikið það er fyrir oll
störf á heimilum, sem snerta aðbúð og hollustu,
að fá raforku. Það er nokkrum sinnum að því
vikið, að fólkið í sveítum Iandsins eigi þar að
vera þjóðinni til jafnvægis og öryggis og sýna
þegnskap sinn með því að vinna þau störf, sem
þar þurfa að fara fram. Eg get tekið undir þær
óskir. En því aðeins getur maður gert kröfu til,
að fólkið haldist við úti um sveitir landsins, að
sinnt sé nauðsyn þess og ekki sé gert mjög upp
á inilli landsins barna um aðliúð og hlunnindi.
Skorti mjög stórkostlega á í þessu efni, þá er
algerlega tómt mál að tala um það, að nienn
skuli reyna að haldast við og starfa á hinuni
eða þessum stöðum, ef þcir geta búið annars
staðar við allt önnur og betri lífsskilyrði. Það
þýða því engar prédikanir. Fólkið leitar til
þeirra staða, þar sem það heldur, að því vcgni
bezt. Og er þá ekki nema cðlilegt, að menn
kannske líti ekki eins langt og þyi'fti til þess
að meta að verðleikum afkomumöguleikana í
lieild, eins og þcir verða, þegar til lengdar lætur.
Við flm. leyfum okkur að koma með uppástungu um fjárinuni til að leysa þetta verkefni.
Okkur hefur litizt bezt að fá málinu framgcngt
með því móti, ef áhugamenn í þessu efni vildu
taka höndum saman og leggja fram fjármuni.
Teljum við langinestar Jíkur til, að málið verði
þannig leyst, og þvrfti máske ekki nema að litlu
leyti að leita til hins opinliera um fjárframlög
í þessu skyni. Hins vegar cr auðvitað og sjálfsagt, að af hálfu stjórnarvaldanna sé greidd
gata þessa niáls að þvi leyti, sem þarf til þeirra
kasta að koma um útveguii efnis erlendis frá,
og þar með gjaldevri fyrir efnið. Nú hefur slíkt
efni allmjög hækkað frá því, sem áður var. Fyrir

stríð inun erlent efni til þessara framkvæmda
ekki hafa kostað nema 160—170 þús. kr. En þó
að það verði miklu meira nú, ber lika hins að
gæta, að við framkvæmd þessa verks sparast
innkaup á erlendum vörum bæði til eldsneytis
og lýsingar, sem lika hafa mjög hækkað, og
dregur slíkt nokkuð úr liinni raunverulegu
evðslu, sem liggur í hækkuðu verði á efni til
þessara framkvæmda.
Ég vil svo vænta, að hv. Alþ. og þá fyrst og
fremst þessi hv. d. greiði götu þessa máls og
flýti fyrir afgreiðslu þess.
Hvað viðvíkur öðru máli, sem við þm. Árn.
fluttum og var til umr. i gær og fór í n., þá er
um nokkuð annað efni að ræða, sem hefur eigi
síður bæði fyrir þessi héruð og önnur síðar
meir mikla þýðingu, að gangi fram. En ég vona,
að menn sjái alveg jafnt nauðsyn þess, að þetta
mál fái afgreiðslu. Því að þetta frv. lýtur aðeins
að framkvæmdum á þessum stað og helzt nú
þcgar.
Ég legg svo til, að máli þessu verði að lokinni
umr. vísað til 2. umr. og til iðnii.
ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og til
iðnn. með 18 shlj. atkv.
Á 40. fundi í Nd., 22. apríl, var frv. tekið til 2.
unir.
Eoi'seti tók málið af dagskrá.
Á 41. fundi í Nd., 24. apríl, var frv. aftur tekið
til 2. unir. (A. 38, n. 202).
*Frsm. (Emil Jónsson): Herra forseti! N. hefur liaft þetta mál til athugunar og leggur til, að
frv. verði samþ. með nokkrum. smávægilegum
breyt. Hún óskar þó að taka fram, alveg eins og
lnin gerði í nál. um frv. til 1. um rafveitur ríkisins, að eðlilegasta leiðin og leiðin, sem n. telur
að fara bcri í þessu efni, cr sú, að ríkið taki að
sér að leggja háspennuveitur út frá orkuverum
og að viðkomandi stöðum, sem eiga að nota orkuna, en þeir staðir hafi svo ekki ineð annað að
gera en lógspennuveiturnar um sjálft rafveitusvæðið. Þetta er hægt að gera, ef frv. um rafveitur ríkisins verður samþ., sem allar líkur
virðast benda til, og verður þá möguleiki fyrir
hendi til þess að fara þá leið, sem n. telur eðlilegasta. Þó telur n. rétt og sjálfsagt, ef þessi
möguleiki er útilokaður og sú leið ekki fær, að
leiðin, sem gert er ráð fyrir i þessu frv., sé farin, og sé það varaleið. N. vill leggja áherzlu á,
að hún telur liina leiðina aðalleiðina, en þessa
cinungis sem varaleið.
Við frv. ’hefur n. svo gert fáar smávægilegar
breyt., sem lýst er á þskj. 202 og ég geri ekki ráð
fyrir að rekja hér nákvæmlega. Þær eru allar
eða flestar skiljanlegar. í brtt. við 2. gr. 1. tölul.,
er gert ráð fyrir, að það vertði ekki bundið í L,
að stofnfé þess félags, sem. leyfið fær, verði
bundið við 900000 kr., lieldur að það verði nægilegt stofnfé að dómi ráðuneytisins, og aðeins tilskilið, að félagið ráði yfir 900000 kr. til framkvæmdanna.
Skv, 2. tölul. skal gerð veitunnar vera þannig,
að öruggt sé, að hún fullnægj í framtíðinni þe’m
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Frv. er samið af stjórn og sérfræðingum Samábyrgðarinnar og flutt af sjútvn. þessarar hv.
deildar. — Ég vona, að málið mæti skilningi hér
á þinginu, og vil ég óska eftir, að því vcrði
vísað til 2. umræðu að þessari lokinni.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 17 shlj. atkv.
Á 38. fundi í Nd., 20. apríl, var frv. tekið til
2. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.
A 55. fundi í Ed., 12. maí, var frv. tekið til
3. umr.
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. scm iög
frá Alþingi (A. 402).

29. Raforka til Selfoss, Eyrarbakka og
Stokkseyrar.

A 40. fundi í Nd., 22. apríl, var frv. tekið til
3. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 41. fundi i Nd., 24. april, var frv. aftur tekið
til 3. umi'.
Enginn tók til máls.

A 15. fundi í Nd., 9. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um sérleyfi til þess að veita raforku
frá Sogsvirkjuninni til Selfoss, Eyrarbakka og
Stokkseyrar (þrnfrv., A. 38).

ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 16. fundi í Nd., 10. marz, var frv. tekið til
1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. —
Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Á 40. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Nd., cftir 3. umr. þar.
Á 41. fundi í Ed., 27. apríl, var frv. tekið til
1. umr.
Enginn tók til niáls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. og til
sjútvn. með 11 shlj. atkv.
Á 54. fundi í Ed., 11. inaí, var frv. tekið til 2.
umr. (A. 177, n. 355).
Frsm. (Ingvar Pálmason): Það, sem hér cr
farið fram á að breyta í 1. um vátryggingarféiag fvrir fiskiskip, sem er hin svo nefnda Samábyrg'ð, er ákvæði, sem hefur staðið frá uppliafi í þessum ]., sem er á þá leið, að Samábyrgðinni er ekki heimilt að taka í eigin ábyrgð hærri
upphæð cn 15000 kr. í einu skipi. Er þetta ákvæði
miðað við það, að trvggt sé í Samábyrgðinni
beint, en ekki miðað við endui'tryggingu, sem
Samábyrgðin tekur á skipum fyrir bátaábyrgðarfélög eftir 1. um vátryggingarfélög fyrir vélbáta. Hér er farið fram á, að þessi upphæð verði
Iiækkuð í 35000 kr., sem er eðlilegt eftir þeim
verðbreytingum, sem orðið hafa, síðan 1. voru
sett, því að þetta ákvæði ]. um 15000 kr. takniarkið er frá árinu 1921. Og ég tel, að með
þessari hækkun á því sé sízt of langt gengið.
4>að er óskað eftir þessari breyt. af stjórn
Samábyrgðarinnar, og sjútvn. leggur til, að þetta
verði samþ. eins og stjórn Samábyrgðarinnar
leggur til.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 slilj. atkv.
2. gr. samþ. með 10 sblj. atkv.

!,Flm. (Jörundur Brynjólfsson): Ég hef ásamt
hv. samþm. mínum leyft mér að flytja þetta
mál sem tilraun til þess að finna einhverja leið
til að leiða rafmagn til kauptúnanna hér austanfjalls. Mcnn kannast nú við þetta mál, þar sem
því hefur fyrir nokkru síðan verið hreyft á
þingi, en jafnan strandað á þeim vandkvæðum,
að ekki liefur fengizt gjaldeyrir til að kaupa
efni erlendis. Það var um skeið þröngt um
gjaldeyri, og þótti hvert strá i þeim efnum gera
skugga. Var því jafnan til þess vitnað, að ekki
væri gjaldeyrir fyrir hendi að gera slík kaup.
Þar sem orðið er drjúgum rýmra um gjaldeyri
nú, vil ég vænta þess, að ekki þurfi að bera
þeírri sömu ástæðu enn við. Reyndar verð ég
nú að segja það, að á þeirri tið, sem við vorum
að hreyfa þessu máli og reyna að þoka þvi tii
framkvæinda, var ráðizt í stórfellt mannvirki
í landinu, sem kostuðu ekki tugi eða fá hundruð
þúsunda af gjaldeyri, heldur margar milljónir.
Þessi fyrirtæki vom að vísu gerð í þágu allmikils mannfjölda, en kostuðu áreiðanlega hlutfallslega eins mikinn gjaldeyri. Þau voru framkvæmd eigi að síður, og ekki dettur mér í hug
að sakast um það. Við höfum áður, þm. Árn.,
greitt atkv. ineð þeim málum og viljað verða
við óskum fólksins í héruðum, sem þessara
framkvæmda hafa notið. En við ætlumst þá
einnig til, að það séu einhver takmörk fyrir því,
hverjir séu látnir sitja á hakanum, sem annars
bafa allgóð skilyrði til að verða þessara hlunninda aðnjótandi.
Fi'á því að Sogsstöðin fyrst var reist, hefur
svo verið til ætlazt, að kauptúnin austanfjalls
vrðu aðnjótandi rafmagns frá þeirri stöð. Það
var beint tekið fram, þegar ákvarðað var að
byggja stöð við Sogið fyrir Reykjavíkurbæ, að
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gr. cr samþykkt, að vinna aS því, að hið opinbera eigi húseignirnar, að því fé, sem hið opinhera leggur fram, verði varið til þess, að hið
opinbera eigi húsin sjálft, svo að ekki sé verið
að blanda saman eignum hins opinbera og einstaklinga. Eg vildi segja þetta til þess að vekja
athygli þeirra, sem bera fram þessa tillögu, á
því, hvert þeir eru að fara.
Eg held, að það sé heppilegra, að hið opinhera
eigi húseignirnar og það gangist fyrir byggingu
góðra húsa fyrir fjöldann og það komi í veg
fyrir húsabraskið og lóðabraskið með því að
eiga slík hús. Nú er fengin reynsla af því að fara
þá leið, að blanda saman opinberum eignarétti
og einstaklingseignarétti, og hér verður greitt
atkv. um það, hvort slíkt fyrirkomulag á að
standa. Ég er með því að gera þessa tilraun og
móti því að drepa það, en ég vildi segja þetta
til þess að þeir, sem vilja beita sér fyrir endurbótum á sviði húseigna og koma í veg fyrir
húsa- og lóðabraskið, að iþeir dragi réttar ályktanir af atkvæðagreiðslunni.
Að síðustu vil ég segja það, viðvíkjandi kvórtunum þeirra, sem standa að brtt. við 2. gr., um,
að þeim, sem hafi lagt fé í þetta, væri gerður
óréttur, að sá óréttur, sem þeim er gerður, er
sá, að þeir fái ekki sama gróða af því fé, sem
þeir hafa lagt í þessar húseignir, eins og því
fé, sem þeir leggja i aðrar eignir. Þeir fá sömu
tekjur af þessu fé og þeir fengju, ef þeir ættu
það í sparisjóði. Orétturinn, sem þeim er gerður, er sá sami, eins og ef þeir hefðu lagt í sparisjóð. Nú verða menn að gæta að því, að eignarréttur þeirra, sem hafa lagt í húseignir, cr
takmarkaður gífurlega með húsaleigulögunum.
Þannig, að það er ekki viðurkennt, að menn
hafi fullan rétt vfir þvi, sem þeir leggja í húseignir. Hið opinbera tekur af þeim ráðin mn
það, og það húsabrask, sem fer fram með einstakar eignir, fer fram, án þess að menn séu
vissir um að geta haft tilsvaramli meira upp úr
þeim. Það eru þess vegna ýmsir, sem verða að
þola misrétti, og er þetta lítið hjá því, sem
meiri hluti þjóðarinnar verður að þola eftir
þeirri löggjöf, sem þetta þing hefur klakið út,
svo að ég hef enga löngun til þess að taka það
tiliit til fáeinna eignamanna, að þeir geti hai't
braskverð fyrir liús sín.

ATKVGR.
Brtt. 293 samþ. með 17 shlj. atkv.
— 274,1, svo hreytt, samþ. með 15:4 atkv.
— 274,2. feild með 13:10 atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 17 shlj. atkv. og
afgr. til Ed.
_________
A 49. fundí í Ed., 5. maí, var frv. útbýtt eins
og það var samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 309).
Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Afbrigði levfð og samþ. með 10 slilj. atkv.
Enginn tók tii máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og
til allshn. með 9 shlj. atkv.

Á 53. fundi í Ed., 9. maí, var frv. tekið til
2. umr. (A. 309, n. 340).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nái. — Afhrigði ieyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.
Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Mál þetta er
komið frá hv. Nd. og er flutt af allshn. þeirrar
d. Efni þess var upphaflega að fella niður 13.
gr. 1., en undir meðferð málsins hefur d. gert
nokkrar breyt. á 10. gr., sem sjá má á þskj.
309. Efni þessara breyt. er í aðalatriðum það,
að í stað þess, að þegar um sölu íbúðar var að
ræða, þá skyldi farið eftir kostnaðarverði, þá er
því nú breytt á þann veg, að það skuli fara
fram inat á ibúðinni, þegar um sölu er að ræða.
Þetta er aðalefnið í brtt. við 1. málsgr., en
efnið í þessu frv. er að fella 13. gr. 1. niður. f
sluttri grg. er gerð grein fyrir því, hvað fyrir
vakir með þessu. Allshn. hefur fallizt á þá breyt.
1., að 13. gr. frv. falli niður, og leggur til, að
brtt. verði samþ., eins og þær nú liggja fyrir.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2.—3. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.
Á 54. fundi í Ed., 11. inaí, var frv. tekið til
3. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 393).

28. Vátryggingarfélag fyrir fiskiskip.
Á 35. fundi í Nd., 15. apríl, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 23 27. júní 1921,
um vátryggingarfélag fyrir fiskiskip (þmfrv.,
A. 177).
Á 37. fundi í Nd., 17. apríl, var frv. tekið tii
1. umr.
S:Frsm. (Sigurður Kristjánsson): Þetta er lítil
breyting á 1. um Samábyrgð íslands, sem hér er
farið fram á. Samábyrgðin er stofnuð fyrir 35
árum. Þá voru flest skip ekki meira en 35—40
þús. króna virði. í samræmi við það var ákveðið,
að Samábyrgðin mætti ekki tryggja nema 15
þús. kr. hvert skip á eigin ábyrgð. Nú eru mörg
skip 100—200 þús. króna virði, en samt sem
áður má Samáhyrgðin ekki hækka þessa tryggingu. En Samábyrgðin tryggir fyrir 30—40 skipafélög, svo að skipafjöldinn, sem hún tryggir, er
mikill. En tekjur Samábyrgðarinnar hafa reynzt
of litlar og svara alls ekki til þeirrar áhættu,
er hún her. Það er því alveg nauðsynlegt fyrir
slarfsemi Samáhyrgðarinnar að hækka hlutdeild
hennar í tryggingunum. Hér er farið fram á, að
hiutdeild hennar verði hækkuð úr 15 þús. upp í
35 þús. kr. Með því móti getur Samábyrgðin
komizt á rekstrarhæfan grundvöll.
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cins og ég' tók fram við 1. umr., þá hafa komið
fram till. um ýmsar breyt. á 1. og þar á meðal
brtt. 274, og ákvað n. því að flytja þetta frv.,
þar sem lagt er til að fella niður 13. gr. 1.
*Sigurður Kristjánsson: Ég vil aðeins út af
þvi, sem hv. þm. N.-Þ. sagði um það, að meiningin hefði verið að koma upp ibúðum, sem
væru ódýrar til frainhúðar, segja það, að þetta
er ekki hægt í þeirri meiningu, sem hann leggur
í það. Það er ekki hægt að halda húsunum neðan
við það verð, sem hæfilegt cr á hverjum tíma.
Menn finna alltaf einhverjar leiðir til þess,
þegar fram líða stundir, að koma verðinu upp.
I>að er alltal' svo með það, sem almenningur
þarf að nota, að verðið fer eftir eftirspurninni.
Eg skal játa það, að það er mér meinlaust, að
þcssi hrtt. hv. þm. N.-Þ. verði samþ., og skal ég
þvi ekki setja mig sérstaklega upp á móti því.
Eg þarf ekki að svara þvi, sem hv. 1. þm. Rang.
sagði, ég hekl, að liann hafi alveg niisskilið tilgang ]., hann er ekki eingöngu sá að hjálpa
mönnum til þess að fá þak yfir höfuðið, heldur
hefur þjóðfélagið viljað hjálpa mönnum til þess
að eignast ódýrar ibúðir með þeim kvöðum, sein
á þá voru lagðar. Ég held, að það viðurkenni
flestir nema þessi hv. þm., að það var ekki meiningin að setja nein meinhorn í þessa menn,
heldur ætti að hjálpa þeim að losna undan þessum kvöðurn, þegar þcir hefðu fullnægt þeirri
skyldu að greiða lán sín. Þetta vona ég, að liv.
þni. skiljist, þegar liann hefur athugað það
betur.
*Sveinbjörn Högnason: Eg þarf ekki að svara
því mikið, sem hv. 5. þm. Reykv. sagði um þetta,
því að það finnur hver maður, á hverri sanngirni það cr byggt, enda er það í samræmi við
hrtt. hans. Hv. þm. vill halda því fram, að það
sé alls ekki liægt að fullnægja þeim tilgangi, sem
ég tel, að þessi 1. hafi. Ég taldi það, þegar þessi
I. voru sett, að það ætti ekki aðeins að tryggja
einstökum mönnum ódýrar íbúðir, heldur ættu
|iær að vera ódýrar til frambúðar, bæði hér og í
öðrum bæjarfélögum landsins. Við vituin það, að
ein höfuðmeinsemdin í þessuin hæ er nú, hvað
húsaleigan er há, það er hún, sem allt ætlar að
drepa í þessum bæ, og þetta er jafnframt ein
mesta meinsemdin í þjóðl'élagi okkar. Að þetta
hafi ekki verið tilgangurinn ineð frv. um byggingarsamvinnufélög, hvgg ég, að þessi hv. þm.
geti manna sízt borið um, þar sem liann var þá
ekki hér á Alþ. Ég hygg, að hann viti ekki betur
um það en ég. Hv. þm. sagði, að það hefði ckki
verið tilgangur 1. að hjálpa mönnum til þess að
eignast þak yfir höfuðið. Ég vil þá spyrja þennan
hv. þm.: Til hvers er verið að setja slík ákvæði,
ef ekki er ætlazt til, að þau komi að neinu liði,
ef það er aðeins meiningin með því að koma 1.
fram að leysa kvaðir þeirra af, ef cinstaklingum er það heppilegt? Hvers konar löggjafarstarfscmi er þetta?
Eg skil það náttúrlega frá sjónarmiði slíks
manns. En það var aldrei tilgangurinn, að það
væri nein sérstök dægurlöggjöf, sem væri verið
að setja með samvinnulöggjöfinni, heldur var
það ein stoðin til þess að hyggja upp hcilbrigt
viðskiptalif í okkar bæ. Hv. 5 þm. Reykv. sagði,
Alþt. 1912. B. (59. löggjafarþing).

að menn mundu aíitaf fínna einhverjar leiðir
til þess að komast undan þessum kvöðum. Það
er eðlilegt, að slíkur maður telji það, því að
hann mundi ekki vera í vandræðum með að
finna leiðirnar. En ég fullyrði, að á þessari löggjöt' og löggjöfinni um verkamannabústaði er
enginn eðlismunur, aðeins stigmunur. f verkamannabústaðina hefur beinlínis verið veitt fé,
í staðinn fyrir það, að féð hefur verið lánað
i samvinnubyggingarnar, vegna þess að svo var
litið á, að þar væri um efnaðri menn að ræða,
en áhyrgðin af þessu láni fellur auðvitað á ríkið, og þess vegna er ekkert vit í, að eigendur
geti notað þessa eign i brask. Vitanlega, ef hægt
er að afnema allar kvaðir, eins og farið er fram
á með brtt. á þskj. 274, er hægt næst að koma
með brtt. um það, að ef verkamaður vill borga
ríkisstyrkinn, þá sé hann laus við alla ábyrgð
og geti selt þessa liúseign, sem liann á i verkamannabústöðunum, liverju verði, sem honum
þóknast. Það er augljóst, að hér er ekki um
neinn eðlismun, aðeins stigmun, að ræða. Þetta
verða menn að meta við sig. Ef það á að fara
inn á þá braut, að leyfa mönnum að borga upp,
þá er búið að afnema lögin; þá eru þau orðin
gagnslaus. Það er það, sem er hér á ferðinni
frá mínu sjónarmiði.
*Einar Olgeirsson: Mér finnst vera um eitt
mjög merkilegt atriði að ræða í sambandi við
brtt. á þskj. 274, 2. kafla. Það hafa komið fram
tvö mismunandi sjónarmið á því, til hvers lögin
um hyggingarsamvinnufélög voru sett í upphafi.
Því hefur vcrið lýst hér yfir, að frá sjónarmiði
Sjálfstæðisflokksins liafi tilgangurinn verið sá
að veita eins konar styrki til þess að koma upp
húsum. Hins vegar er það vitanlegt, að frá sjónamiiði ýmissa, sem börðust fyrir lögunum, var
tilgangurinn sá að gera tilraun til þarflegra umbóta á sviði húseignafyrirkomulagsins í kaupstöðunum, að reyna að koma í veg fyrir brask.
Það, sem hér er um að ræða, er það, hvort það
á að dæma þessa tilraun til umbóta til dauða.
Mér finnst eðlilegt, ef 2. gr. er samþykkt, að
mcnn geti komizt undan þessu með því að borga
sinn hluta, ef fallizt er á þetta fyrirkomulag,
og að þeir séu lausir við alla ábyrgð, hvenær
sem þeim þóknast, og þeir gætu hvenær sem
er fengið peninga til þess að kaupa sinn hlut.
Það er hér uin að ræða að afnema smátt og
smátt það, sein búið er að koma upp. Nú vil ég
segja við þá, sem vildu gera þessa tilraun, að
svo framarlega sem það sýnir sig, að grein eíns
og 2. gr. verður samþ., er þingið að kveða upp
dauðadóm yfir þeim endurbótum, sem gerðar
hafa verið á |þessu sviði.
Ef ekki er hægt að tryggja með lögum um
byggingarsamvinnufélög, að þessi tilraun fái að
lifa áfram, vegna þess að það tekst ekki að samí'æma eignarrétt hins opinbera og einstaklinganna, þá sýnir það, að eina ráðið eftir þær aðfarir væri að tryggja hinu opinbera eignarrétt
á slíkum húsum. Eg lield, að þeir menn, sem
með svona tillögum berjast á móti byggingarsamvinnufélögum og vilja afnema þau á tínium eins og þessum, þeir séu að hlúa að því, að
hið opinbera eignist húsin sjálft, þvi að þeir
mcnn, sem vilja afstýra braskinu, hljóta, ef 2.
35
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haldn fast við þessa brtt. Eg tei, að hún gangi
i samningsátt og sé nauðsynleg. Brtt. liv. þm.
N.-Þ. er aftur á móti, að minni liyggju, staðfesting á þvi, sem dómstólarnir mundu úrskurða,
og tckur hún af allan vafa í þessum efnum.
"Sveinbjörn Högnason: Þegar þessi 1. voru
sett, þá var cg einn af flm. þess frv., og get eg
því ekki látið hjá líða að minnast á þær brtt.,
sem hér hafa komið fram. Ef þessar brtt. verða
saniþ., þá sýnist mér, að þar með séu i rauninni
nuinin úr gildi gildandi 1. um byggingarsamvinnufél., a. m. k. eins og' upphaflega var til
þeirra stofnað. Ég vildi óska þess, að flm. brtt.
gæfu nánari upplýsingar um þetta. Brtt. 274,
2. iiður, er t. d. þannig: „Ákvæði laga þessara
gilda um húseignir félagsmanna, meðan á þeim
hvíla lán, scm byggingarsamvinnufélag hefur
veitt.“ Nú er hægt að kaupa þetta lán af, þegar
vill, og þar með komast undan byggingarsamvinnufélagsl., þó að ríkið sé búið að ganga í
ábyrgð, til þess að hægt sé að koma þessum
íbúðum upp, sem eiga auðvitað að vera undanþegnar lnisabraskinu.
Við, sem fluttum þetta frv., viklum stuðla að
því, að hægt væri að koma upp ódýrum íbúðuin í bænum á sama hátt og verkamaiinabústöðunum. Ég sé enga ástæðu til þcss, að ríkið veiti
sérstök fríðindi vissum lióp manna í bænum,
en á þeiin hvíli svo engin kvöð, og að hver sem
vill og hefur til þess fjárráð, geti sprengt þessar
húseignir upp. Nú er það vitað, að sumir hafa
fengið þessar liúseignir með kostnaðarverði fyrir
stuttu og eru sama og ekkert búnir að leggja
fram til þess; svo hafa húsin stigið a. m. k.
um helming á þeim tima, og þar af leiðandi er
þá rikið með ábyrgð sinni að stuðla að því, að
braskað sé með þessar húseignir, en 1. um byggingarsamvinnufélög hafa verið sett til að koma
í veg fyrir slíkt. Ég sé ekki betur en að hver,
sem nú á hús eftir þessum byggingarsamvinnufélagsh, eigi auðvclt með að losa sig úr rikisábyrgð. Ekki er vandi að fá lán og borga af sér
kvaðirnar. Það mun sýna sig, að menn inunu
á þennan liátt losa sig undan þessum kvöðum,
einn af öðrum.
Ég verð að segja það, að frá minu sjónarmiði
horfir þetta þannig við, að ef brtt. ná fram a'ð
ganga, get ég ekki betur séð en að með því ;é
verið að fá opinberar stofnanir til að græða á
þessum húsum, sem hafa verið byggð með sáralitlu framlagi frá einstaklingum, sem nú hafa
umráðaréttinn. Það stendur meira að segja í 3.
gr. 1., að meðal annars sé ein leiðin til þess að
afla fjár i þessi byggingarsamvinnufélög' sú, að
Jiað sé gert „me'ð árlegu gjaldi í rekstrarsjóð félagsins, sem ákveðið skal í samþykktum þess,
og sé þessum sjóði varið til þess að standa
strauin af rekstrarkostnaði félagsins. Kostnaður við að reisa nýjar byggingar telst ekki rekstrarkostnaður.“
Með öðrum orðum, fjöldi manna, sem ekki
hefur fengið að byggja hús nú í mörg ár, liefur borgað gjöld sín til rekstrar á þessum húsum.
fig get ekki séð það, eins og hv. 5. þm. Reykv.,
að hér sé um að ræða óréttlæti gagnvart þeim,
sem selja liúsin hæsta verði, vegna þess að það
má hverjum manni ljóst vera, sem gengur undir
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þessar kvaðir, hvað á húsunum hvílir. Ég harma
það að hafa vcrið flm. að I. um byggingarsamvinnufélög, ef svo á að fara, að þau verði ekki
til neinna hagsbóta fyrir almenning eða til þess
að lialda niðri liinu háa verðlagi, sem liér er
orðið á húseignum. Ég liarma það, ef þessi
hlunnindi, sem voru sett i 1., verða notuð til
þess að sprengja félögin, með þvi að fá ótakmarkað leyfi til þess að selja þcssar húseignir
eins og hverja aðra eign. Ég vil óska eftir því,
að þetta mál verði tekið til nýrrar athugunar
af allshn. Ég vil leggja til, að brtt., a. m. k. 274,
verði felld, þvi að ef hún verður samþ., get ég
ekki betur séð en að ]>að sé hið sama og að afnema 1. um bvggingarsamvinnufélög.
*Frsm. (Gísli Guðmundsson): Ég get tekið
undir flest af því, sem hv. 1. þm. Rang. sagði.
En ég minntist áður á ákvæði 1. um verkamannabústaði, og þar sem ég er ekki alveg viss um,
að hv. dm. séu þau ákvæði vel ljós, vil ég, með
lcyfi liæstv. forseta, lesa upp úr 4. gr. 1. um
verkamannabústaði. Þar segir: „Enginn, sem
keypt hefur íbúð af félaginu, má selja hana,
nema stjórn byggingarfél. hafi áður hafnað forkaupsrétti félagsins vegna, og ekki framlengja
nema með samþykki félagsins. Söluvcrð slíkra
íbúða má ekki vera hærra en síðasta kaupverð
hennar, að viðbættri viðgerð þeirri og endurbótum, sem á hefur verið gerð, eftir að síðasta
sala fór fram, en að frádreginni hæfilegri fyrningu, hvort tveggja eftir mati dómkvaddra
manna.“ Eins og hv. dm. geta séð, eru þessi ákvæði um verkamannabústaði nokkuð hliðstæð
þeim ákvæðum, sem nú cru í 1. um byggingarsamvinnufélög og flm. brtt. á þskj. 274 vilja
hreyta. Þess vegna tel ég, með hilðsjón af þessu
ákvæði um verkamannabústaði, ekki sérstaka ástæðu til að breyta sams konar ákvæðum 1. um
byggingarsamvinnufélög. En með því að það
má segja, að tímarnir hafi nokkuð breytzt um
verðlag allt, þá er ekki ástæða til að hainla ii
móti því, að einhver breyt. verði á þcssu gerð.
Hv. 5. þm. Reykv. sagði, að í brtt. 293 væri
ekki um neina breyt. að ræða frá þvi, sem er í
brtt. 274, en ef Svo er, þá ætti það að vera útlátalaust fyrir hv. þm. að greiða atkv. með brtt.
minni. En ég vil benda á það, að þarna er
nokkur munur á, því að eftir brtt. hans nægir
að bjóða félagsstj. íbúð til kaups, og leitar hún
])á eftir því, hvort félagsmenn liafi þörf fyrir
ibúð, og er henni skylt að gera félagsmönnum
kunnugt, ef svo er, og njóta þcir þá forkaupsréttar.
Hv. 1. þm. Rang. benti réttilega á það, að það
hefði verið tilgangur 1. að koma upp ódýrum
íbúðum, ekki aðeins fyrir þá, sem kæmu þeim
upp, heldur ódýrum til frambúðar. Hann hélt
því frani, að ef brtt. 274 næði fram að ganga,
væru 1. sumpart afnumin með öllu, og i rauninni er svo ástatt, ef önnur brtt. verður samþ.
Hv. 5. þm. Reykv. kom þannig orðum sínum,
að ef brtt. 274 yrði ekki samþ., þá yrðu þessir
menn sviptir eignum sínum. Þetta nær náttúriega ekki nokkurri átt, því að menn fá auðvitað
andvirði húsanna greitt. Þetta hlýtur þvi að
vera misskilningur hjá liv. þm. Ég vil svo aðeíns segja það varðandi afstöðu allshn., að
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cn ckki liafa komizt að nieð að fá byggt. Þvi að
]>að er ætlazt til þess, að eftir sem áður eigi
félögin forkaupsrétt að húsunum eða íbúðunum,
og ekki fyrir hærra verð, — ef ekki verður samkomulag með öðru móti um verðið —, heldur
en metið er. Hitt er svo annað mál, að um húseignir, sem ekki hvíla lánsskuldbindingar á eða
ábyrgðir ríkisins eða hlutaðeigandi félags, þá
bygg ég, að þannig mundi litið á af dómstólunum, að húseiganda í því tilfelli væri frjálst
að selja þessa húscign sína eins og hverja aðra
skuldlausa eign. Iíg hef talað um þctta við lögfræðinga, og þeir Xfta svo á, að þessar skuldakvaðir mundu faiia niður, þegar menu hafa
norgað skuldir sinar, sem húscignin hefur staðið
fyrir, og leyst lánardrottin eða lánardrottna frá
ábyrgðum. Ég vil fara fram á, að frestur á 'þessu
máli verði takmarkaður, vegna þess að frv. er
nú hér í fyrri d., og það cr bersýnilegt, að ef
miklar tafir verða á málinu, þá dagar það uppi
á þcssu þingi. En ég vænti, að það sé ekki tilgangur liv. þm. N.-Þ. með ósk hans um frest á
málinu, að málinu verði með því banað.
Umr. frestað.
Á 50. fundi í Nd., 4. maí, var fram haldið 3.
umr. um frv. (A. 239, 274, 293).
*Frsm. (Gísli Guðmundsson): Þetta mál var
lekið út af dagskrá síðast til þess, að allshn.
gæti athugað brtt. á þskj. 274. Að vísu liefur
farið svo, að n. hefur ekki getað komið saman
til þess, og liggur þvi ekki fyrir nein umsögn
frá henni. En ég hef leyft mér að flytja brtt. á
þskj. 293 við brtt. 274,1. En í þeirri brtt. á 274
er farið fram á, að ákvæðum um sölu íbúða, sem
byggðar eru með aðstoð byggingarsamvinnufélaga, sé þannig breytt, að í stað þess, að ekki er
heimilt að selja þær nema kostnaðarverði, skuli
mega selja þær félaginu því verði, sem um semur, cða matsverði, er dómkvaddir menn meta.
Ég legg til, að inn í þá till. sé bætt því ákvæði,
að næst á eftir félaginu hafi félagsmenn, sem
ekki eiga ibúð, forkaupsrétt við sama verði,
enda hafi þeir ekki byggt íbúð með aðstoð félagsins samkvæmt I. um byggingarsamvinnufélög.
Mjög margir, sem búnir eru að vera lengi í
byggingarsamvinnutelögum án þess að hafa notið þar neinna hlunninda, mundu óska að sitja
fyrir óviðkomandi mönnum um kaup slíkra íbúða, og virðist ekki ósanngjarnt, að þeim sé
trvggt það. Að vísu má segja, að félögin geti
notað forkaupsrétt sinn í þeirra þágu, en ég
bygg það horfi samt nokkuð öðruvísi við.
Eg verð að leggja móti 2. lið brtt. á þskj. 274.
f þeim lið er svo ákveðið, að þegar borguð hafi
verið að fullu þau lán, sem félagi hafa verið
veitt eftir þessum I., hverfi viðkomandi húseignir algerlega undan ákvæðum þeirra 1., einnig
því ákvæði, sem gert er ráð fyrir í 274,1. Þá
þarf ekki lengur að bjóða félaginu eignina, áður
en hún er seld hæstbjóðanda, og ekki er skylt,
að hinn nýi kaupandi gangi í félagið. Endirinn
vrði upplausn félaganna, og það var ekki tilgangur löggjafans, hver sem tilgangur þessarar
brtt. kann að vera. Mér finnst úkaflega óeðlilegt, að þelta sé samþ. í I. um verkamannabú-

staði eru hliðstæð ákvæði, og dettur engum í
hug' að afnema þau. Ég taldi óþarft að breyta
þessum I. En með þeirri breyt., sem ég legg til
á þskj. 293, get ég vel fellt mig við brtt. 274,1,
en brtt. 274,2 verð ég að mótmæla.
*Sigurður Kristjánsson: Mér sýnist það alveg
auðskilið, að nefndin í heild hefur ekki talið
það neitt sérlega athugavert, sem lagt er til i
brtt. á þskj. 274, fyrst hún fékkst ekki á fund
til að taka til þeirra afstöðu. Um brtt. á þskj.
293 er ég ekki viss, hvernig skilja skal orðin
„forkaupsrétt við sama verði“, — líklega þýðir
það forkaupsrétt við matsverði. í brtt. segir: „og
hlíti seljandi mati þessu, ef hann þá kýs að
selja og félagið vill kaupa“, en síðan er brtt. á
þskj. 293 um, að þar bætist við: „Næst á eftir
félaginu hafa félagsmenn, sem ekki eiga íbúð,
forkaupsrétt við sama verði" o. s. frv. Eftir sem
áður eru aðilar háðir því, hvort eigandi vill þá
selja og kaupandi kaupa við matsverði. Ég sé
þá ekki, að brtt. á þskj. 293 sé til nokkurs hlutar
umfram það, sem þegar er tryggt í 1., að félagið
getur notað forkaupsréttinn í þágu félagsmanna
sinna. Félagið hefur það í hendi sinni, og brtt.
okkar á þskj. 274 greiðir fyrir því, að heilbrigðir samningar geti á hverjum tíma orðið
um kaupin. Hitt er nokkuð annars eðlis, þegar
hv. þm. N.-Þ. leggur til, að 2. liður brtt. á sama
þskj. verði felldur, af þeim ástæðum, að mér
skilst, að i þessum 1. verði að gilda sömu reglur
og í 1. um verkamannabústaði.
Élg hef ekki tekið eftir því, að það hafi verið
véfengt, að það sé eðlilegt, að maður, sem hefur
fullnægt öllum skuldbindingum, eigi að fá að
vera cinráður þessarar eignar sinnar, sem hann
hcfur leyst úr öllum skuldbindingum gagnvart
öðrum.
Ég held, að ég þurfi ekki að endurtaka það,
sem ég sagði við 2. umr., en eins og nú er komið,
þá væri það með öllu óviðeigandi og ósamrýmanlegt venjulegum réttindum manna, að umráðaréttur þeirra yfir eignum sinum væri ekki
skýrt ákveðinn. — Af því að það er vitað, að
nú er gildi peninganna fallið það mikið, að
þessar eignir þurfa að seljast margfalt hærra
verði en kostnaðarverð þeirra var í upphafi, þá
er ekki hægt að telja, að eigendur þeirra sleppi
skaðlausir, ef þeir verða nú að selja hús sín
fyrir upphaflegt verð þeirra, sem er ekki nema
% af því, sem þau mundu seljast nú. En eins
og ég tók fram við 2. umr., þykir mér sennilegt,
að dómstólarnir mundu úrskurða, að eignin væri
frjáls, og þar af leiðandi er kannske óþarfi að
taka þetta fram, en það er þó öryggi í því og
það fyrirbyggir nokkurn málarekstur út úr þvi,
ef vafi léki á því, hver væri réttur liúseigandi.
Það er ekki rétt að bera þetta saman við 1. um
verkamannabústaði, þvi að það er vitað, að bæjarfélagið, en ekki ríkissjóður, leggur mikið fé
fram til þeirra bygginga, og þess vegna er eðlilegt, að það séu frekari skilyrði fyrir eigendaskiptum i þeim ibúðum heldur en hjá húscigendum í byggingarsamvinnufélögum. Ég skal
segja álit mitt um það, hvað ég tel eðlilegt í
þeim efnum. Ég hef ekki þau gögn fyrir mér,
að ég geti um það sagt, en hitt sé ég, að þarna
er ekki liku saman að jafna. Ég vil þess vegna
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þessi eign iians liuiiuin frjáis til meðferðar. í
þessu sambandi vil ég minna á það, að vel getur
staðið svo á, að eigandi að slíku húsi annaðiivort breyti högum sinuin eða á einhvern hált
hagir hans hreytist þannig, að hann getur ekki
notað húsið til eigin ibúðar. Hann gæti orðið
að flytja burt úr húsinu án þess að fá við það
ráðið sjálfur, t. d. á sjúkrahús. Hann gæti einnig
fallið frá, og ekkja hans og börn tækju við húseigninni. Og þá getur ekki komið til mála með
nokkurri sanngirni, að slikar kvaðir fylgi eigninni, að hana verði að selja með kostnaðarverði,
ef seld er, eftir að búið er að greiða að fullu
þá skuld, sem ábyrgð var veitt fvrir samkvæmt
l'ramansögðu.og búið var að létta öllum greiðsluskuldbindingum af húseigninni. Það getur vitanlega ekki komið til mála að halda þvi ákvæði,
að þessi aðili, sem á þennan hátt á fasteign, sé
skuldbundinn tíl þess svo að segja að gefa þessa
eign sína og standa þá uppi, sem í mörgum slikum tilfellum mundi vera, svo að segja allslaus.
Mér er kunnugt um, að slikt sem þetta hefur
komið fyrir. Mér er kunnugt um, að maður,
sem átti hús í byggingarsamvinnufélagi, hefur
drukknað af fiskiskipi hér við land. Ekkja hans
mcð 4 ung börn tekur við þessari húseign hans,
sein ég hygg, að verið hafi aleiga þessa sjómanns. Nú mundi þessi ekkja alls ekki mcga
selja þetta hús að 1. óbreyttum nema við kostnaðarverði. Og þegar lánum er lokið af húsinu,
þá er ekki vist, að liún mætti gera sér fé úr þvi.
Þó að þetta ákvæði hafi komizt inn í 1., er það áreiðanlega alls ekki tilgangur löggjafans, að húseignir þessar séu eigendum ekki að öllu frjálsar sem önnur eign, eftir að t. d. ckkja er búin
að borga þá skuld, sem hefur hvílt á liúsi hennar, og létt af því ríkisábyrgð. Og líklega mundi
það ekki vera framkvæmt, að liún yrði að nokkru
leyti að gefa húsið, ef hún seldi það, með þvi
að selja það fyrir kostnaðarverð aðeins, eftir
krónutölu. Það er bersýnilegt, að menn verða
að vera verndaðir fyrir slíkri kvöð sem þessari.
Það er engum til nytja að leggja slik höft á
eignir manna, en væri alls kostar ósæmilegt,
einkunt þegar lilut ættu að máli munaðarleysingjar og ekkjur, sem oft kann að vera, og í
þessu dæmi, sem ég tilgreindi, einmitt er. Ég
vil því vænta, að hæstv. Alþ. líti sömu augum
á þetta sem við flm. brtt. og að þessar brtt.
verði samþ.
*Frsm. (Gísli Guðmundsson): Ég vil vekja
athygli á því, að þessar breyt. á frv., sem fram
eru bornar till. um á þskj. 274, eru allverulegar
efnisbreyt. á 1. um byggingarsamvinnufélög frá
1938. Þegar allshn. ákvað að flytja þetta frv.,
sem hér liggur fyrir, um að fella niður 13. gr.
þeirra I., höfðu borizt málaleitanir frá byggingarsamvinnufél. um þá breyt. og nokkrar
fleiri. Gat ég þess við 1. umr. þessa máls. En n.
taldi ekki rétt að svo vöxnu máli að flytja till.
um flciri breyt. á 1. Nú vil ég út af fyrir sig ekki
mæla gegn því, að ýmislegt kunni að vera rétt
í því, sem hv. 5. þm. Reykv. sagði um það, að
ákvæði 1. um byggingarsamvinnufélög eigi ekki
fyllilega við það ástand, sem skapazt hefur nú
hér í landinu. Verðlag á húsum liefur breytzt
ákaflega mikið síðan þessi 1. voru gerð. Og það

er ekki óeðlilegt, að það sé tekið til athugunar,
hvort sams konar takmarkanir um sölu á húsum eigi að gilda eftirleiðis eins og gilt hafa. En
þó að svo sé, að þurfi að breyta þeim, þá hygg
ég, að ástæða gæti verið til þess að athuga það
mál betur. Gæti þá vel verið, að þær breyt., sem
ætti að gera á þessu ákvæði, scm hv. 5. þm.
Reykv. (SKj talaði um, ættu ekki að vera alveg
á þann veg, sem til er lagt í brtt. á þskj. 274.
Það er enginn vafi á því, að með 1. um byggingarsamvinnufélög hcfur verið ætlazt til þess,
að nokkur hemill væri hafður á söluverði þessara húsa, jafnvel þótt félagið keypti þau. En
hvort sá hemill eigi að vera á þá leið, að ekki
inegi selja þau fyrir meira en kostnaðarverð,
það er annað mál. Samkv. brtt., sem hér hefur
koinið fram, er það ákveðið, að ef félag neytir
ekki forkaupsréttar sins á húsi félagsmanns,
sem hann vill selja, þá sé það óbundið, fyrir
hvaða verð þessi hús megi seljast. En það hygg
ég, að hafi verið öðrum þræði tilgangurinn með
1. um liyggingarsamvinnufélög, að byggð yrðu
hús, sem yrðu ódýrari til að búa í heldur en þau,
sem byggð yrðu að öðrum kosti, kannske ekki
aðeins ódýrari til þess eingöngu þeim, sem húsin
byggðu, heldur líka þeim, sem ættu að búa i
þeim framvegis, þannig að ég hygg, að löggjafinn hafi ætlazt til þess, að sú aðstoð, sem ríkið
veitti i þessu sambandi, mætti að nokkrum notum verða einnig í framtíðinni. En það efast ég
uin, að sé nægilega tryggt eftir brtt., sem hér
liggur fyrir. Eg vil einnig í þessu sambandi
benda á það, að í byggingarsamvinnufélögin
gekk fjöldi raanna, þegar þau voru stofnuð, en
það hafa ekki nærri allir, sem í þessi félög hafa
gengið, getað fengið lán til þess að geta byggt
hús, af því að framlag fjárl. til þess var takmarkað. Og maður gæti jafnvel látið sér detta
i hug, að ef eigendaskipti þurfa að verða á húsum, sem reist hafa verið á vegum þessa félagsskapar, þá væri það ekki óeðlilegt, að félagsmenn í þessum félögum, sem hafa kannske alllengi verið i þessum félögum, en ckki getað
notið hlunninda þeirra, sem félögin veita, þeir
sætu fyrir þessum húsum, ef eigendur vildu
selja, þannig að það væri þeim til hlunninda að
liafa verið í þessum félagsskap. Ákvæði 2. tölul.
brtt., um það, að 1. skuli alls ekki ná til þeirra
húseigna, sem lán hvíla ekki Iengur á, en veitt
liafa verið til húsanna fyrir aðstoð félagsins,
það er mjög verulegt efnisatriði og breyt. á
þeirri stefnu, sem í 1. hefur falizt.
Með þessu, sem ég hef nú sagt, vil ég ekki
mæla gegn því beint, að breyt. verði á 1. gerðar
frekari lieldur en í frv. greinir. En ég vildi fara
fram á það við hæstv. forseta, að þessari 3. umr.
málsins verði frestað, þannig að allshn. gæti
tekið brtt. til athugunar, og að málið verði ekki
tekið á dagskrá fyrr en n. hefut- haft tíma til
þess að athuga brtt.
*Sigurður Kristjánsson: Ég skal ekki fara út
í að ræða það, sem okkur hv. þm. N.-Þ. kann að
bera á milli í þessu máli, ef málinu verður frestað. En ég verð þó að taka það fram, að með
þessari brtt. er alls ekki farið fram á það eða
ætlazt til þess, að þeir menn séu hlunnindalausir, sem í byggingarsamvinnufélögunum eru,

537

Lagafrumvörp samþykkt.

538

Byggingarsamvinnufélög.

27. Byggingarsamvinnufélög.
A 40. fundi í Nd., 22. apríl, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 71 11. júní 1938,
um byggingarsamvinnufélög (þmfrv., A. 239).
Á 41. fundi í Nd., 24. april, var frv. tekið til
l. umr.
!:Frsm. (Gisli Guðmundsson): Allshn. hefur
flutt þetta frv. um hreyt. á 1. um byggingarsamvinnufélög frá 1938, þess efnis, að 13. gr. þeirra
skuli falla niður. Hún ákveður, að rikisábyrgð
fyrir bvggingarláni megi aklrei nema meira en
15 þns. kr. á hverja einstaka íbúð. Allt verðlag
hefur hreytzt svo mjög, að þetta ákvæði getur
ekki staðizt, og leggur n. til að fella það burt,
þar sem takmarkanir eru i öðrum gr. fyrir
áhyrgðarupphæð, — eigi má ábyrgjast meira en
nemur tilteknum hundraðshluta fasteignamats
á húsinu.
Ég legg til, að frv. verði vísað til 2. umr.
sFjmrh. (Jakob Möller): Ég vildi aðeins vekja
athygli allshn. á því, að borizt hafa umkvartanir um fleiri greinar 1. en þessa, m. a. það ákvæði, að minnst 15 menn þurfi að byggja til
þess, að félag njóti hlunninda, og getur það
nrðið mikil hindrun. — Það er náttúrlega ólijákvæmilegt að breyta 13. gr., og skal ég láta
ósagt, hvort það er réttar gert ineð því að ncma
hana hurt nú eða á annan hátt. Ég geri ráð
fyrir, að allshn. íhugi það.
Frsm. (Gísli Guðmundsson): Út af orðum
hæstv. fjmrh. vil ég geta þess, að allshn. hafði
horizt bréf frá einu byggingarsamvinnufélaginu,
þar sem farið var fram á þessa breytingu, sein
hún ber nú fram, og nokkuð margar aðrar, þ. á
m. þá, sem ráðh. drap á. Nefndin áleit ekki, að
svn stöddu rétt að flytja fleiri nyrmæli. En i
meðfcrð málsins gæti verið rétt að athuga það.
Að vísu mun réttara að draga að breyta sumn,
er óskað var að breyta, þangað til tímarnir
verða orðnir á annan veg en nú.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 18 shlj. atkv.
Á 42. fundi í Nd., 27. april, var frv. tekið til
2. uinr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 18 slilj. atkv.
2. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
I'rv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.
Á 44. fundi í Nd., 29. apríl, var frv. tekið til
3. umr. (A. 239, 274).
•Sigurður Kristjánsson: Ilerra forsetil Það er
hér brtt. við þetta frv., sem liér liggur fyrir, og
er hún á þskj. 274, frá mér, hv. þm. ísaf. og hv.
2. þm. Skagf. Eg veit ekki, livort hv, þin. liafa

kynnt sér þessa brtt., en vænti þó, að svo sé.
L., sem hér um ræðir, uin liyggingarsamvinnuielög frá 1938, eru vitanlegá i ýmsum greinum
iniðuð við annað ástand heldur en nú cr, svo
sem i þvi, cr snertir fjárupphæðir. Það er ætlazt til þess samkvæmt 13. gr. 1., að ekki megi
lána hærri upphæð heldur en 15 þús. kr. til
livers húss; það cru að sönnu í 1. kallaðar íbúðir.
en þar er átt við hús hvers félagsmanns, eða ef
um sambyggingu er að ræða, þá hans hluta úr
byggingunni. Nú er bersýnilegt, að þessi uppliæð, sem í 13. gr. er tiltekin, er algerlega ófullnægjandi, og er þess vegna nauðsyn á að breyta
þessu ákvæði.
En i 10. gr. 1. er svo fyrir mælt, að enginn
megi selja íbúð sína ncma með leyfi ríkisstjórnarinnar, og ef það leyfi er veitt, þá skuli aldrei
slik sala leyfð með öðru móti en að húsið eða
ibúðin sé selt með kostnaðarverði. Þctta cr vitanlega algerlcga ranglátt ákvæði eins og komið
er, og ætti að nema það úr gildi. Þvi að maður,
sem eignast slík íbúð, getur verið neyddur til
þcss að selja hana, vegna þess t. d., að hann sé
ekki lengur fjölskyldumaður. Líka getur það
verið ekkja, sem í hlut á, sem vcrður að koma
slikri eign i vcrð, en gctur ekki hagnýtt liana
fyrir sjálfa sig, og þá er vitanlegt, að það er
ckki hægt að skylda hana til þess svo að segja
að gefa þessa aleigu, við skulum segja ekkjunnar. Hér er þvi nauðsyn á að gera þá breyt.,
scm farið er frain á i 1. lið brtt., að er félagsmaður vill selja ibúð, sem hann hefur fengið að
ihlutun byggingarsamvinnufélags, þá hafi félagið forkaupsrétt að íbúðinni, cn annars, ef
ekki verður samkomulag um söluverðið, þá skuli
það ákveðið af dómkvöddum mönnum, og liliti
seljandi mati þessu, ef hann kýs að selja og félagið vill kaupa, án þcss það þó skuldbindi félagið til að kaupa né seljanda til að selja. Þessi
brtt. cr eingöngu til orðin vegna þeirra breyttu
ástæðna, sem allir þekkja á verðlagi og gildi
peninga.
í frv. er lagt til, að 13. gr. 1. falli niður og
ekkert komi i hennar stað. En í 13. gr. 1. er
ákveðið, að ekki megi ábyrgjast hærri upphæð
heldur en 15 þús. kr. til hverrar einstakrar íbúðar. En i staðinn fyrir það viljum við flm. brtt.,
að komi inn ákvæði, scm að sönnu kannske eru
ekki alveg nauðsynleg, en þó verður að teljasl
vissara að séu i 1. Það er sem sé, að þcgar viðkomandi liús- eða ibúðareigandi hefur greitt
allt það lán, sem byggingarsamvinnufélagið hcfur útvegað lionum, og hann hefur losað ríkissjóð við ábyrgð sina á því, þá skuli ákvæði
byggingarsamvinnufélagal. ekki gilda um húseign hans, lieldur skuli þær skuldbindingar, sem
þessum lánum fylgja, falla niður. Þctta er náttúrlega eðlilegur hlutur. Það er hliðstætt við
það, að þegar veðdeildarlán er greitt upp, þá
eru þær reglur, scm settar hafa verið af lánveitanda fyrir sölu á eigninni, sem lánið var
veitt út á, úr gildi felldar. Ég geri ráð fyrir, að
i framkvæmdinni mundi eiganda talið frjálst að
fara ineð cignina cins og honum sýnist, eftir
að hann hefur fullnægt skuldbindingum þeim,
sem hann hefur gengizt undir við útvegun lánsins, þannig að þegar hann hefur greitt skuld
sina og losað rikissjéið úr allri ábyrgð, þá sé
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Jietta verður samþ. óbreytt, losna þcir, sem s. I.
ár þurftu að borga frá 4 þús. upp i 13 þús. kr. i
eignarskatt af hlutabréfaeignum sínuni, við megin hluta þessa skatts. Það cr verið að semja um
eftirgjafir hamla nokkrum, örfáum mönnum i
þjóðfélaginu. Ef Alþfl. hefði borið þetta fram,
hefði þcssi hv. þm. kaliað þetta hneyksli. l»etta
er stórkostlegt stjórnmáiahncyksli, e. t. v. ekki
eins stórt og Stavinsky-hneykslið í Frakklandi,
en ekki ólíkt.
I’að þýðir ekki fyrir hv. 1. þm. Reykv. að deila
um J)ctta og reyna að verja liað, en Jiað hefur
liann gcrt, eftir þvi sem hann hefur getað.
I’að er rangt hjá hv. 1. þm. Reykv., að varasjóðirnir séu eign þjóðfélagsins skv. þessu frv.
Þeir eru í einstakra manna eigu, og þótt þeir eigi
fið notast til nýbygginga, mega þeir kaupa fyrir
þá hvað, sem er. Hv. þm. talaði um atvinnuleysi.
Ef till. Alþfl. um nýbyggingarsjóð hefðu náð
fram að ganga, hefði ekki orðið neitt atvinnulevsi, þvi að þann sjóð átti að nota að lokinni
styrjöld til þess að' koma á fót nýjum framleiðslutækjum með hag heildarinnar fyrir augum. I>að er ckki um neitt atvinnuleysi að ræða,
ef atvinnutækjum er komið upp. Hv. þm. spurði,
hvernig ætti að fá skatta af slíkum rekstri. Það
munu vcra nógar leiðir til þess að fá tekjur
handa ríkissjóði. Ég býst við, að t. d. bæjarútgerð Hafnarfjarðar gefi Hafnarfjarðarbæ jafnríflegar tekjur og liliðstæð fyrirtæki þar.
Svo cr það, sem hv. þm. scgir um e-liðinn.
Hann segir, að þessi liður sé settur inn til þess
að fyrirbyggja svindl hjá þessum hlutafélögum.
Hann er þessu kunnugur, cn ekki ég, og ef hann
heldur, að það þurfi sérstaka löggjöf til þess að
koma í veg fyrir svindl lijá þcssum fyrirtækjum,
])á hann um það. Ég liafði lialdið, að þetta væri
sctt til þess að koma i veg fyrir, að félögin notuðu sjóðina til þess að kaupa eignir óskyldar
rekstrinum, og færi þetta því i sömu átt og min
t.ill. En till. mín gcngur það lengra, að ég vil
láta banna að kaupa nokkrar eignir óviðkomandi rekstrinum.
í sambandi við þennan lið kemur fram það,
sem ég vil kalla stríðsgróðasjónarmið. Hv. 1. Jnn.
Reykv. vill stefna að 'því, að gcra nokkra cinstaklinga í þjóðfélaginu alls ráðandi, bæði i
eigna- og atvinnulifi þjóðarinnar. Það vil ég ekki,
og hér skilur á milli.
ATKVGR.
1. gr. samj). með !) shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
lirtt. 336,a felkl með 9:3 atkv.
■ 336,b felld með 9:3 atkv.
— 336,c kom ekki til atkv.
3. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
4. —6. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
lirtt. 336,2 felld með 9:3 atkv., að viðliöfðu
nafnakalli, og sögðu
já: SÁÓ, BrB, ErlÞ.
nei: HermJ, IngP, MG, MJ, PHerm, ÁJ, BSt, BSn,
EÁrna.
PZ greiddi ekki atkv.
3 þin. (JJós, JJ, ÞÞ) fjarstaddir.
7. gr. samþ. með 9:3 atkv.
8. —15. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. mcð 11 shlj. atkv.
A 53. fundi í Ed., 9. maí, var frv. tekið til 3.
umr. (A. 277, 351).
Erlendur Þorsteinsson: Herra forseti! Við
umr. um frv. um striðsgróðaskatt lét hæstv. fjmrh. þá ósk í ljós, að engar breyt. vrðu gerðar á
þessum tveini frv., því að hann taldi mikla þörf
á að liraða inálinu. Það er alveg rétt hjá hæstv.
ráðh., að full þörf er á, að skattan. gcti farið að
vinna, en ríkisstj. getur sjálfri sér um kennt,
livað frv, þcssi eru seint á ferðinni, Jivi að það
var meira en mánuður liðinn af þingtinianum,
þegar þau komu fram. Hvemig á því stendur,
get ég ekki um sagt, cn það var boðað um Icið
og þing var kvatt saman, að von væri ú þessum
skattafrv. Þær orsakir kunna að hafa ráðið, að
hæjarstjórnarkosningar í Rvík fóru fram i marz.
og að ckki liafi verið talið heppilegt, að frv.
kæmu fram fyrr en á eftir þeiin.
í öðru lagi vil ég segja það, að Jiað er leiðinlegt að heyra það hvað eftir annað liér í Ed., að
ckki megi konia fram með nauðsynlegar brtt.
Þetta var svo i fyrra líka, þegar stórmúl eins og
ráðstafanir gegn dýrtíðinni voru á döfinni. Ég
sé ekki annað en það sé verið að gera tilraun til
að hafa áhrif á vilja þm., þegar slikum aðferðum
er beitt gcgn þeim.
Brtt. niín á þskj. 351 er við 14. gr. frv., og er
um J)að, að i staðinn fyrir 50% í nýbyggingarsjóð komi 70%. Mér skilst á ræðum hv. þm., að
þeir séu saininála um, að stríðsgróðaskatturinn
eigi að vera að sem mestu leyti þjóðarcign.
Sumir íiienn eru Jicirrar skoðunar, að þessi liluti
fjárins eigi að vera cinstakra manna eign, en ég
er alls ekki sainmála þcirri skoðun. Ef svo
væri farið að, J)á mundu þessir menn geta lagt
þetta fé i cignir, sem væm algerlega óviðkomandi atvinnurekstri þeirra. En með því að lækka
þetta úr 50% upp í 70%, þá er séð fyrir því, að
þessi hluti fjárins verði til staðar að striðinu
loknu til þess að endurnýja fyrirtæki.
!'Frsm. (Magnús Jónsson): Eg vil aðeins láta
Jiað álit mitt i Ijós, að ég tcl ekki ástæðu til
þess, að málið verði fyrir töfum vegna þessarar
brtt., scm hér liggur fyrir. Ég tel því heppilegast, að þessi brtt. verði felld, og mun vcrða við
áskorun hæstv. fjmrh. um að greiða atkv. á móti
henni. Ég skal geta þess, að ég hefði gjarnan
viljað bera fram 2—3 brtt. við frv., en lét það
ógert, vegna þess að ég álít, að ekki megi tefja
málið.
ATKVGR.
Brtt. 351 felltl með 8:4 atkv.
Frv. sainþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. sem
lög frá Alþingi (A. 375).
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að ef hann á hlutabréf, sem cru 100 þús. kr. að
nafnverði, og selur mér þau fyrir 300 þús. kr.,
þá verði það hann, sem á næsta ári borgar af
300 þús. kr., en ég af 100 þús. kr., en svo lengi
sem hann á hlutabréfin og ég peningana, nýtur
hann skattfreisisins. Ég álít, að cignarskattsákvæðið byggist á því, að eignarskatturinn sé
lagður á eftir raunverulegu verðmæti. I’ess
vegna hlýtur það að vera sama cignin, þó að hún
i dag sé 100 þús. kr. hlutaliréf, en á morgun 300
þús. kr. í peningum. En i fyrra tilfellinu er
grciddur eignarskattur af 100 þús. kr., í því síðara af 300 þús. kr.
Eg sé svo ckki ástæðu til þess að fjöryrða um
þetta. Hv. 1. þm. Eyf. lýsti yfir því, líklega fyrir
sinn flokk (BSt: Nei, aðeins fyrir sjálfan migj,
að hann mundi samþykkja þetta frv., eins og það
liggur hér fyrir. Mér þykir það næsta ótrúlcgt,
að hann og flokksmenn hans skuli vilja taka á
sig ábyrgðina af því að gefa vissum mönnum
eftir eignarskattinn. Ég get vel skilið það með
suma sjálfstæðismenn, að þeir geri það, en mér
finnst það ósennilegra með framsóknarmenn.
*Frsm. (Magnús Jónsson): Eg get tekið undir
það með hv. 10. landsk. þin., að það cr undarlcgt, ef þingið sainþ. að gefa útgerðarfélögunum
eftir þessa stórkostlegu skatta með þvi að leyfa
þeim að liafa skattfrjálst það, sem lagt er í varasjóðina. En þingið álítur, að það sé þjóðinui svo
nauðsynlegt, að þcssir sjóðir séu til og ekki
meðal liinna persónulegu eigna raaniiii, að það
lætur ekki greiða skatta af þeim. Þingið lítur
svo á, að þegar búið er að binda sjóðina ineð
þcssum fjötrum, séu þeir ekki nema að nokkru
leyti eign þess félags, sem talið er i'yrir þeini;
að þeir séu í raun og vcru orðnir eign þjóðfélagsins. Eéð, sem tekið er frá, er að vísu í vörziuin þessara félaga, en tekið frá til þess að mæta
þeiin töpum og þeim þörfum, sem þjóðfélagið
veit, að koma alitaf, eins og skuggar eru á nokkurn veginu vissuin stöðum eins og nótt et’tir
dag. Ég lield, sannast að segja, að ef skoðuð er
saga útgerðarinnar hér, þá staðfesti hún þctta
nokkurn veginn. Yið skulum hugsa okkur þann
auð, sem hefur safnazt saman i útgerðinni, og
hvernig hann hefur sópazt burtu. Það þarf ekki
að bafa verið af þvi, að hann hafi verið þjóðfélaginu gagnslaus, hvernig hann fór. Það var i
þjóðfélagsins þágu, að þessum skipum var
haldið úti, þótt fyrirtækin vrðu að borga meira
kaup bæði á sjó og landi heldur en fékkst endurgreitt. I>að er cins með varasjóðina nú. Menn
vilja ekki binda féð, nema þjóðfélagið grípi inn
í. Þjóðfélagið segir: „Ef þið viljið binda nokkurn hluta af tekjum ykkar, þá megið þið hafa
það skattfrjálst."
Iig hef orðið var við það lijá útgerðarmönnum,
að þeir búist ekki við að sjá aftur þetta fé. Eg
beld, að það sé rétt. Sumt fer til þess að kaupa
skip miklu bærra verði en nú er miðað við. Sumt
fer til þess að standast töp. Svo á þingið að vera
að gefa þessum mönnum. Það er bara að lokka
þá til þess að leggja til hliðar svo og svo mikið
af fé sinu, og þess vegna má ckki bera okkur hv.
10. landsk. þm. saman við þá, þótt okkur þætti
gaman að eiga bifreið, sem æki inn 40 þús. kr.
á ári. Þcss er ekki krafizt af okkur, að við leggj-

um ágóðann til hliðar. Nei, þessir varasjóðir cru
ekki einkaeign nema að vissu levti. Þ. e. a. s.
eignarrétturinn er fyrir hendi, en ráðstöfunarrétturinn ekki. En ég skal ekki fara út í þetta,
því að það er teoretisk deiia.
Ræðumaður játaði, að það væri rétt, sem ég
sagði, að a- og b-liðir í 3. gr. frv. væru settir
til þess að koma í veg fyrir, að menu beinlínis
drægju sér fé, en e-liður er til þess að koma i
veg fyrii’, að menn „kaupi eignir óeðlilega liáu
verði að dómi skattanefndar". Eg veit heldur
ekki, hvernig menn ættu að hagnast á því að
kaupa eignir á þcnnan hátt. Iíg bara skil það
ekki. Hv. þm. vill leggja bann við að kaupa eignir og breyta einu verðmæti i annað, en skv. frv.
má kaupa eignir, séu þær ekki keyptar of háu
verði. Þetta er sá stóri munur, því að annað cr
bara algeng kaupmennska, en liitt er svindl.
Ég held, að menn taki oft eftir því, að peningar breyta um verðgildi. Það er ekki saina, í
hverju eignirnar eru. Ég man, að það var uin
það 1’ætt, hvort Sáttmálasjóður ætti að kaupa
nokkur vöniluð hús, sem líkur væru til, að stæðu
fyrir verði sinu. Þetta var ekki gert, og nú
stendur Sáttmálasjóður uppi sem lítill sjóður,
því að með núverandi gildi pcninganna eru þessar 50 þús. kr. svo lítið. Þeir, scm hefðu í hyggju
að gefa nú út kennslubækur og fengju til þess
100 kr., mundu bara fussa við. Nei, ef Sáttmálasjóður liefði nú átt hús, hefði það verið annað.
Tökuin t. d. „Garð“ í Kaupmannahöfn. Hann liefur staðið sig svona vel vegna þess, að hann eignaðist lönd og jarðii’, og þetta hefur haldið honum uppi yfir kreppur og verðfall peninga. Þess
vegna get ég hugsað mér, að stjórnir fyrirtækjanna sæju, að það væri ekki hyggilegt að hafa
öll eggin í sömu körfunni, hvað snertir varðveizlu verðmæta á þessum breytinga tímum. Hv.
þin. talaði um, að það gæti farið svo, að þessi
fyrirtæki eignuðust meiri lilutann af öllum eignum í landinu. Ef áframhald vrði á þessu góðæri,
gætu sjóðirnir að vísu orðið ákaflega stórir, cn
ef tilb hv. þm. verður samþykkt, yrðu þeír 14
stærri, ]). c. a. s. í pcningum, og bann vill ekki
láta gevma þá nema í peningum.
Þá var það tvísköttunin. Hann tók dæmi um,
að liann scldi mér 100 þús. kr. blutabréf fyrir
300 þús. kr., og þá ætti hann að borga af 300
þús. kr., en ég af 100 þús. kr. En hugsuin okkur,
að ég seldi lionuin bréfið aftur fyrir sama verð.
Hvað mundi ]>á livor um sig borga? Við munduin vitanlega báöir borga það sama. En eins og
bann vill bafa það, inuudum við báðir borga af
000 þús. kr. Hér er bara verið að laga ósamræmi,
þannig að þeir, scm eiga 300 þús. kr. í lilutabréfum, borgi það sama og þeir, sem eiga þessa
upphæð í peningum.
Erlendur Þorsteinsson: Hv. 1. þni. Reykv., sem
er slyngur málafylgjumaður, hefur með þessu
siðasta dæmi sinu ætlað að rugla þetta mál, sem
])ó ekki tókst, enda kemst hann ekki fram hjá
]iví, að það er rétt, sem ég bef haldið fram. Hann
mun ekki heldur komast fram hjá þessu, þegar
skattskráin verður gefin út og hægt verður að
sýna, hvernig vissir menn hafa fengið beinar
eftirgjafir í eignarskatti. Þetta ákvæði er sett
fyrir nokkra menn í þjóðfélaginu, þvi að ef
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legt er án þess að lanta viðleitni einstaklingsins til þess að afla sér tekna og eigna. Menn
verða að finna hvöt hjá sér, og þeir verða að
hafa einhverja möguleika til þess að afla sér
tekna og eigna, því að annars væri ekki hægt að
fá tekjur á þennan hátt í rikissjóðinn. Framsfl.
fylgir nefnilcga í skattainálum sem öðru raunhæfri og hófsamri pólitík og aðhyllist hvorki
kenningar skýjaglópa né þröngsýnna sérgæðinga.
Ég ætla ekki að fara lengra út í þetta, cn ég
álít, að stefna Framsfl. í þessum málum sé fyllilega eins skýrt afntörkuð og stefna Sjálfstfl. og
Alþfl. Meðan Framsfl. hafði forstöðu i þcssu
þjóðfélagi, þá var Iagður sá grundvöllur í skattamálunum, sem hefur orðið til þess, að nú hefur
ríkissjóður fullar liendur fjár. Alþfl. hvatti ckki
til meiri skattaálagningar á þeirn árum. En það
er nú allt annað að vera í stjórnarandstöðu og
geta sagt nokkurn vcginn það, scm haldið er, að
fólkið vilji heyra.
Erlendur Þorsteinsson: Hv. 1. þm. Eyf. endaði
ræðu sína með þvi að segja, að stefna Framsfl.
i skattamálum væri fullkomlega samkeppnisfær
við stefnu Alþfl. og Sjálfstfl. Ég liafði nú álitið,
að hann mundi vegna afstöðu sinnar og flokks
.síns til landsmáia yfirleitt vilja telja stefnu sína
og flokks sins í livaða máli sem er frernur samvinnufæra en samkeppnisfæra, cn samvinnufær
er hún ekki, a. m. k. ekki við Alþfl. Það er svo
með þennan hv. þm. eins og fleiri af hans flokksmönnum, að hann nálgast þá stefnu í þjóðmálum að vera frekar samkeppnisfær en samvinnufær. Ég ætla hér ekki að fara út í pólitiska
raunasögu Framsfl., sem hv. 1. þm. Eyf. var að
rekja, en eins og oft er, er sjaldan rétt hermt,
þegar einn greinir.
Hv. 1. þm. Eyf. og hv. 1. þm. Reykv. vildu
leggja þann skilning í orð mín, að ég væri á
móti ýtarlegum undirbúningi frv., cn það er
langt frá, að svo sé. Ég vítti það, að innan flokkanna skykli vera svo mjög gert út um þetta mál,
að fyrir lægju opinberar yfirlýsingar um, að ekki
þýddi að korna frarn með móthárur gegn þessum
ráðstöfunum. Þetta liggur skýrt fyrir. Eins og
sést á nál. fjhn. Nd. á þskj. 180, vildu þeir
hv. þm. A.-Húnv. og hv. þm. Dal. hera fram
till. til hreyt., en þar sem búið sé að semja
um málið, þá sjái þeir ekki þýða að flytja hrtt.
við það. Ég veit ekki, hvað er skýrara en þetta.
Hv. þm. hafa með þessu viðurkennt, að þeir hafi
aJIt aðrar skoðanir á þessu ináli heldur en búið
er að semja um, en ekki muni þýða að reyna að
lagfæra það! Og við getum verið sammála um
það, ég og liv. 1. þm. Reykv., að ef við ættum
bifreið og hefðuin 40—50 þús. kr. árstekjur og
fengjum 15 þús. kr. á ári, skattfrjálst, til þess
að cndurnýja bifreiðina, þá mundum við þiggja
það. Þetta er munurinn, sem verður á skattborgurunum. Að annar fær 30% skattfrjálst til
síðari eigin notkunar, en hinn ekki neitt. Við
getum ekki deilt um það, að það er sama fyrir
fvrirtækið, hvort féð er lagt i varasjóð eða ekki.
Það er alveg sama skattfrelsið, og þess vegna er
það ekkert annað en blekking að tala um 90%
skatt á þcssum félögum. Þau hafa 40% skattfrjálst. Þessir peningar cru til staðar. Þcir geta
keypt fyrir þá skip, þegar ófriðurinn er búinn,

og þeiin eru gefin þau forréttindi að ráða yfir
atvinnutækjunum að ófriðnum loknum. Þar skilur milli mín og hv. 1. þm. Reykv. og hv. 1. þm.
Evf. Þeir lita á þetta sem sjálfsagt, en ég lít á
það scm sérstöðu. Þessir menn hafa fengið
þessa sérstöðu, af því að þeir réðu yfir framleiðslutækjunum á þessum tíma. Þess vegna eiga
þeir að hakla áfram að hafa þcssi sérréttindi.
Þessum mönnum á að vera tryggt, að eftir stríðið hafi þeir öll yfirráð atvinnutækjanna, en öllutn öðrum er meinað að komast í þá aðstöðu
vegna þeirra forréttinda, sem nú skapast.
Eg held því fram, að þetta sé ckki rétt stefna,
og þess vegna beri okkur að taka þetta fé, en
ekki láta það til einstaklinga í þjóðfélaginu, til
þess að þeir geti skaltað og valtað með það.
Hv. 1. þm. Reykv. taldi, að ákvæðin í c-lið
væru til þess að koma i veg fyrir það, að eigeiidur þessara hlutafélaga gætu veitt sjálfum sér
hlunnindi. fig er ekki á þcirri skoðun, að þeir
inundu fyrst kaupa eignir lægra verði og láta
svo kaupa af sér með hærra verði. C-liður segir
aðeins, að ekki megi ráðstafa fénu til þess að
kaupa eignir óeðlilega háu verði, cn ég vil hafa
grein um það, að pcningarnir séu cingöngu notaðir í það, sem rekstrinum er nauðsynlegt. Það
er mikilsvert atriði, þegar um er að ræða verðbólguna I landinu, að hafa féð sem allra mest
hundið, þannig að það valdi ekki verðhækkun á
hinum ýmsu eignum í þjóðfélaginu. Það má
Jengi deila um það, hvort þetta eða hitt sé rekstrinum viðkomandi, hvort t. d. félag eigi að
kaupa jörð uppi í sveit til þess að framleiða
kjöt lianda verkafólkinu. — Hv. 1. þm. Reykv.
talaði um, að stórblöð Eandaríkjanna ættu skóglendur. Allir vita, að viður er notaður í pappir,
svo að það er talsvert nær rekstrinum heldur en
það, ef Kveldúlfur kaupir jörð í sveit. Aðalatriðið virðist mér vera það, að binda þessar eignir, þ. e. að gefa ekki þessum mönnum ofan á
skattfrelsið tækifæri til þess að keppa við aðra
um eignir i þjóðfélaginu. Mér sýnist, að eftir
nokkur ár geti þessi félög átt meiri hlutann af
eignuin landsmanna, þegar allir aðrir skattþegnar en hlutafélög og samvinnufélög greiða 90%
af tekjum sínum í skatta, liafa þeir ekki mikið
til þess að kaupa fyrir. En þegar nú mvndast
þessir geysistóru sjóðir og peningamarkaðurinn
er eins og nú, þegar ekkert er liægt að gera við
peningana nema að láta þá liggja arðlausa í
banka, þá er það mikil freisting að kaupa liúseignir í kaupstöðum, jarðeignir í sveitum, vciðirétt i ám o. s. frv., þótt það sé greitt háu verði.
Vitanlega er það alveg rétt hjá hv. 1. þm. Rcykv.,
að ýmis önnur ákvæði eru um það, hvernig varasjóðunum skuli ráðstafað. Helmingurinn af þeim
er bundinn, og hef ég hugsað mér að leggja fram
brtt. um, að tryggt yi'ði, að 75% væri sett fast
til nýbygginga. Þetta er ekki af þvi, að ég vilji
veita þeini, sem hlut eiga að ináli, nein forréttindi, heldur af því, að ég vil láta binda sem
mest.
Út af till. minni um að fella niður 7. gr. og um
tvisköttunina, má kannske um það deila, hvort
um tvísköttun er að ræða, en hitt er víst, að ef
7. gr. verður samþ. ólireytt, komast mcnn hjá að
greiða skatt af verðmætum, sem eru mikils
virði, Það má vcl vera rétt hjá hv. 1. þm. Reykv.,
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það, hvernig vcrja skuli varasjóðnum. í þessum
stafliðum, sem taldir eru upp í frv., er sérstaklega tekið fram, hvcrnig megi verja varasjóðnum, en c-liður brtt. er allt annars eðlis. Hinir
stafliðirnir eru aliir til að koma i veg fyrir, að
eigendur félaganna eða þeir, sem ráða fyrir
þeim, geti náð cinhverju lianda sér af þcssu fé,
t. d. mcð því að hafa ócðlilega liátt verð á eignum o. s. frv., og þetta er iniklu eðlilegra heldur
en það, sem hv. þin. leggur til, að hætt verði inn
í frv. Itvað sncrtir fvrirmælin um, hvérnig féiögin skuii geyina varasjóð sinn, þá hef ég skilið það svo, að þctta sé áfram hreiii eign félaganna, og þess vegna er hér gerð tilraun tii að
skerða ráðstöfunarrétt félagsstjórnar. I’að verður að vera cftir hennar rnati, hvað telst sameiginlegur liiuti félagsins.
I’að er nú erfitt að scgja um, hvað er óviðkomandi rekstrinum. Togarafélögin geta keypt
jarðir og notað svo afurðir húsins til eigin þarfa.
I þessu samhandi má gcta þess, að suni stórhlöðin í Englandi keyptu stóra skóga á Newfoundiandi og lifðu á þeiin. T’að cr ekki gott áð segja,
hvaða leiðir viðsýnir fjáraflamcnn fara til að
láta fyrirtæki sín hlómgast. Ilvað sem svo féiögin kaupa fyrir varasjóð af fasteignum, þá eru
þessar cignir eftir sem áður í varasjóði. Ég vil
segja, að það er mikill munur á a-, b- og c-lið
frv. og brtt. hv. þm. I’essir liðir i frv. eru eingöngu viðkomandi skattamálunum. I’að er tilraun til þess að koma i vcg fyrir, að hlutaðeigandi forráðamcnn féiaganna geti náð peningum úr varasjóði og stungið þeini i eiginn vasa.
i’á er c-liður hrtt. stafi. 2 um, að síðari málsgr. 7. gr. falli niður, en sá liður fjallar um að
koma tvisköttun á aftur. Hv. þm. játaði hrcinskilnislcga, að hér væri um tvisköttun að ræða.
Fyrst er eign félagsins metin og greiddur af
lienni skattur, og auk þess þarf liver einstakur
félagsmaður að horga skatt af sínum liiuta í
eign félagsiiTs. I’etta getur ekki náð nokkurri
átt, og það er ekki venjan í skattal. að skattleggja sömu eignina tvisvar. Finnst hv. þm. sanngirni i þvi, að hjón horgi fullan skatt, liæði af
sínu fciagsbúi? Hér er aiveg um það sama að
ræða. Sama eignin er skattlögð tvisvar. I’essi
tvisköttun virðist einnig vera í hlutufélögunum.
Ef maður tekur út umfram 5%, þá er það tviskattað og er rciknað sem tekjur félagsins og
einnig tekjur féiagsmanna.
Eg get því ekki annað en iagt á nióti hrtt.
fyrir mitt lcyti, en n. hefur ekki enn tekið afstöðu til þeirra.
Bernharð Stefánsson: I’ess muii vera getið í
nái. fjhn., að nm. áskilji sér rétt til að vcra með
brtt., sem fram kunna að koma við þetta frv.,
og að bera frain hrtt. við það. En hvorki ég né
hv. formaður n. höfum gert það við þessa umr.
Ég get lýst yfir því, að ég ætla ekki að nota
þcnnan rétt, nema ef svo skyldi fara, að hrtt. hv.
10. landsk. þm. yrðu samþ. I’á kynni að vera, að
ég bæri frain einhverjar hrtt. við 3. umr. Ég ætla
ekki að ræða þessar brtt. hv. þm., þvi að form.
n. hefur tekið þær til athugunar, og hcf ég engu
við að bæta. Eins og hann gat um, hafa sams
konar till. verið feiidar í Nd., og það eru engin
likindi til, að samþ. þeirra hér yrði til annars
Alþt. 1912. H. (áíl. löggjafarþing).

en að tefja málið, og vafalaust mun hv. N'd. ckki
breyta skoðunum sínum á þessu máli, þó að hv.
10 iandsk. gerði ráð fyrir, að svo kynni að fara.
Eg vil þó alis ekki ganga inn á það sem reglu, að
seinni d., scm fær mál til meðferðar, taki allt
gott og gilt, sem fyrri d. gerir. En í þessuni efnum verður að taka tillit tii alira aðstæðna. I dag
er 7. mai, og þingið hefur nú staðið eðlilegan
þingtíma. Eg veit að vísu ekki, livað lengi þetta
þing á að vara, en ekki mun það eiga að afgreiða
fjárlög, og yfirleitt virðist ekki liggja niikið eflir það. Eg gæti haidið, ef kosningar ættu að fara
fram í vor, eins og virðist liggja í loftinu, þá
færi kosningahugurinn að livetja þm. til að
starfa iieima í héruðunum. En við erum hér yfirleitt fáir, sem viljum vera hér lengri tíma en
nauðsynlegt er.
I’að er rétt, sem hv. form. n. gat um, að þetta
frv. er horið fram fyrir þingið sem samkomuiagsmál milli tveggja flokka, sem standa að núverandi ríkisstjórn, en hún er nú senn á förum.
Hv. 10. iandsk. þm. hneykslaðist á því, að flokkarnir kæmu sér saman um meginatriði frv., áður en það er iagt fvrir þingið. Hann taldi þctta
brot á þingræðinu, og löggjafarsamkoma landsmanna vrði tómur hégómi, ef siiku færi fram.
I’etta hefur maður oft heyrt frá kommúnistum.
Eg ætla nú ekki að fara langt út i þessa iilið
málsins. Eg er húinn að sitja iengur á Alþ. licldur en liv. 10. landsk. þm. og hef fyrr en nú vitað
samkomulag fara fram milli l'lokka um mál, áður en þau liafa verið lögð fyrir þingið. Ég hef
verið í flokki, sem liefur verið þrisvar í stjórnarsamvinnu við Alþfl. og tvisvar við Sjálfstfl., og
ég lief aldrei þekkt meiri né frekari kröfu um,
að allt væri fast hundið fvrir fram, lieidur en
]>ær, sem á sinuin tíma komu fram frá Alþfl..
t. d. á árunum 1034 til 1037. I>að, sem olli samvinnuslitum Framsfl. og Alþfl., var, auk Kveidúlfsmálsins, ekki livað sizt það, að Alþfi. vildi
jafnan ríghinda atkvæði manna fvrirfram. Hins
vegar viidi Framsfl., eins og hv. 10. iandsk. þm.
nú, liafa óhundin atkv. um cinstök atriði í ýmsum ináiuin. Eg skal játa, að þann fiokksmanna
sinna, sem frekastur var í þcssum efnum, hafa
]>cir lirakið úr flokknum, og hcfði samvinnan
gengið skár, ef það liefði verið gert fyrr. Hv. 10.
landsk. ætti ]>ví að lita nær sér, þegar iiann liefur ádeilur út af þessu.
Hv. 10. iandsk. var að taia um, að Framsfi.
vildi livorki aðhvllast stefnu SjálfstfL, sem hann
taldi vinna að ]>ví ineð þessum i. að leyfa auðmönnum og hátekjumönnum að liafa auð sinn
sem mest i friði fyrir skattaálagningum, né
heldur stefnu AiþfL, sem, eftir því scm þeir
tala á iiiaiinfunduin og eftir skrifum þeirra,
virðist vera sú að taka allt af öllum nema aðeins þurftartekjur manna. Hitt er annað inál,
hvort þessi fiokkur mundi framkvæma þessa
stefnu, ef hann mætti ráða. Ekki varð ég var
við það i st jórnarsamvinnu við Alþýðuflokkinn, að hanii væri harðari í skattakröfum ]>á
Iieidur en góðu liófi gegndi. I’að er alveg rétt,
að Framsfi. fyigir livorki stefnu Alþfl. né Sjálfstfi. Hann fyigir sinni eigiii stcfnu í skattamálum scm öðrum málum, og i skattamáluin er
stefna Framsfi. eðiileg og einföid. Hún er sú að
taka af hátekjunum svo mikinn skatt sem mögu34
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fyrir friðindin, þau þurfa ckkcrt að gjalda i
varasjóðinn umfram hið skattfrjálsa tillag, og
þannig er ýtt undir þau að lcggja ekki ncitt
meira þangað, ýtt undir þau að eyða gróða sinum til annars. Brtt. min á að vinna móti þvi og
auka varasjóðstiilagið.
Þá kemur annað atriðið, að frv. lieimilar, eins
og kunnugt er, mjög viðtæka notkun á þvi fé,
scm binda átti með ákvæðum í 1. í fyrra, ákvæð •
um, sem nú eru felld úr gildi að miklu lcyti.
Ef mönnum er alvara að sporna við verðbólgu,
er það hið mesta glapræði að losa þannig um
mikið fé og hlýtur að hefna sin. í stað þess að
notkun fjárins átti að vera algerlega bundin við
útgerðarfyrirtækin sjálf, cr nú heimilt að bcina
þvi i allt aðra fjármálastarfsemi eða hús og
jarðir eða iðnfyrirtæki. Menn vita, að boðið
hcfur verið 4-5-falt nafnverð i hlutabréf prentsmiðjunnar Eddu og hluti þeirra seldur a. m. k.
þreföldu nafnverði. Ekki væri hægt að því að
finna samkv. frv., þótt útgerðarfyrirtæki keypti
hlutabréf í þessu félagi við a. m. k. ferföldu
nafnverði. En hvað mundi leiða gott af þvi fyrír
útgerðiua? — Og ekki er nóg, að þannig sé leyft
að veita fénu i aðrar greinar og óviðkomandi
hluti þjóðfélagsins, heldur er auðsætt, live útgcrðarfyrirtæki, sem ræður yfir 30% af gróða
sinum til slikra hluta, stendur margfalt betur
að vigi en önnur fyrirtæki, sem ráða yfir 10%
af gróða sinum, til þess að ná undir sig miklum
og margvislegum eignum og ítökum i þjóðfélaginu. Ég óttast, að héi’ sé vitandi vits verið að
gefa fámennri stétt og raunar fáum einstaklingum sérréttindi til stóreignakaupa og brasks. En
siðar, þegar erfiðir timar koma, verða þær stóreignir óseijanlegar, a. m. k. þvi verði, sem þær
voru keyptar fyrir. —■ Allt situr fast. Og þá
konia þessir sömu útgerðarmenn og þurfa að fá
nýjar ivilnanir til að fleyta sér og rekstrinum.
Ég legg því til að binda notkun þessa fjár á
líkan hátt og i gildandi I., — þó skuli leyft að
kaupa fyrir það opinber verðbréf, skuldabréf
með rikisábyrgð o. fi., sem telja má jafntryggt
og handbært og það fé, sem geymt yrði i peningastofnunum landsins. — C-liður sömu brtt.
er afleiðing fyrri liða.
I’á er 2. brtt. á sama þskj. um, að tvæi- seinustu máisgr. 7. gr. falli niður, en þær ákveða,
að hlutabréf skuli telja fram til eingarskatts
með nafnverði. Nú er í skattai. gert ráð fyrir,
að eigendur telji bréfin fram með matsverði á
hverjum tima eða skattanefndir meti þau til
verðs, með hliðsjón af þvi, hve mikinn arð félögin grciða. Hlutabréf, sem hægt er að selja i
dag á 30 þús. kr., eru e. t. v. aðeins þúsund kr.
að nafnverði. I hverra þágu er vcrið að breyta
þessum ákvæðum? Er ekki þarna um að ræða
persónulcga hagsmuni einstakra manna? Ég
spurði um það við 1. umr. þessa máls og sagðist verða að skiija þögnina við spurningunni
sama og játun hæstv. rikisstjórnar. Hún svara:
ekki enn og hefur nú játað þetta þannig að
fullu. Fyrir strið var hér fjöldi manna talinn
eignalaus i skattskrá, en eftir fyrsta stríðsárið
eiga þeir að greiða 4—11 þús. kr. eignarskalt.
Þegar að þessu var spurt, kom svarið, að mcnn
þessir hefðu átt verðlaus cða nær verðlaus hlutabréf, sem síðan hefðu hækkað upp úr öllu valdi.

Setjum nú svo, að hlutabréf einhvcrs þessara
manna séu 100 þús. kr. að nafnverði og hann
ætti cftir frv. að gjalda skatt af 100 þús. kr. aðeins. Nú selur hann þau á 300 þús. kr. og leggur féð á vöxtu, en eftir það verður hann að
gjalda skatt af 300 þús. kr. Hvaða réttlæti er i
því að hlífa hlutabréfum mannsins svo við
skatti móts við aðrar jafngildar eignir? Og sum
hlutabréf ganga í þritugföldu nafnverði! Ein
litil atlis. frá fjhn. Nd. scgir, að þetta nýja ákvæði sé til að koma i veg fvrir tvísköttun. Það
er ckki rétt, — sncrtir aðeins framkvæmdaratriði í útreikningi skatts í einstökum tilfellum. — Nei, hér er verið að skapa sérstökum
mönnum góða aðstöðu.
Ég vænti þess, að ég liafi gert grein fyrir brtt.,
en fer annars ekki út i einstök atriði frv., þar
sem rikisstj. er fjarstödd.
Frsm. (Magnús Jónsson): Út af ummælum hv.
10. landsk. um þingræðið vildi ég segja, að óskandi væri, að engin meiri hætta steðjaði að því
en sú, að mál sem þetta kæmu vel og ýtarlega
undirhúin undir það frá rikisstj. Þegar samsteypustjórn situr að völdum, er ekkert eðlilegra en samkomulags sé fyrst leitað, eins og
hér var gert, innan ríkisstj. og því næst þreifað
eftir, hvort þingvilji rnuni til fyrir þvi samkomulagi, sem þar er unnt að ná. Með því er enginn réttur af Alþ. tekinn, enda frjálst að gera
hrtt. og hefur horið árangur við þetta frv. í Nd.
Þetta er gert til þess, að Alþ. þurfi ckki að eyða
löngum tíma í að karpa um frumatriði mála,
og þá er fyrir fram tryggt, að ekki verði allt til
ónýtis, heldur gangi frv. fram í aðaldráttum eins
og það er undirbúið. — Til stjórnarandstæðinga
gctur ríkisstj. yfirleitt ekki leitað með undirhúning þennan, því að þcir eru jafnan litt tilleiðanlegir að takast hann á liendur.
Um hrtt. Alþfl.manna hefur þegar verið mjög
mikið rætt i Nd. Ég skal nú ekki fara langt út i
að tala um brtt. Fyrsta hrtt. er um það, hvernig
haga skuli þvi skattfrjálsa fé, sem félögin eiga i
varasjóði, og er það á svipaðan hátt og var í I.
í fyrra. Hér er um tvær óskyldar aðferðir að
ræða, sem hv. þm. eiga að velja á milli með atkvæði sinu. Ég vil benda hv. þm. á það, að cftir
þvi sem félögin eru neydd til að leggja meira
fé í varasjóð, umfram það, sem þau liafa skattfrjálst, því minna hafa þau af liandbæru fé í
skatta. Eg hygg, að ckki muni þess langt að
biða, að félögin liafi ekkert handhært fé utan
varasjóðsins til þess að greiða með skattana,
enda munar ckki miklu, að svo sé, þegar þail
verða að greiða allt að 00% i útsvör og skatta.
Munu þau þá verða neydd til að nota heimild til
að taka fé úr varasjóði og borga með skattana.
Eg held þess vegna, að miklu betra sé að hafa
skattstigann svo háan sem hér er um að ræða.
Þcgar svo er komið, að útgerðarfélögin leggja,
að mig minnir, % af arði sínum í varasjóð. er
ekki hægt að bæta við öllu ríflegra varasjóðstillagi, enda eru engiu ósköp eftir, sérstaklega
ef lögð eru eignaútsvör og veltuútsvör á þann
hluta, sem undanskilinn er tekjuskaltinum. Viðvikjandi b-lið brtt., hvernig verja skuli varasjóðnum, þá er ekki mikið um hann að segja. En
ég vil benda á það, að til eru skýr fyrirmæli um
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Á 51. fundi í Ed., 7. ináí, var frv. tekið til
2. umr. (A. 277, n. 320, 336).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. og
brtt. 336. — Afbrigði leyfð og samþ. með 11
shlj. atkv.
*Frsm. (Magnús Jónsson): Við 1. umr. þcssa
frv. hér í þcssari hv. d. mun bafa verið gerð
nokkur grein fyrir því, í hverju liggja aðalbreyt.
þessa frv. um tekjuskatt og eignarskatt frá þeim
1., sem sett voru hér á síðasta reglulegu Alþ.,
og sem breytt verður nteð þessum 1., og ég skal
ekki fara mikið út í það. Og eins og nál. ber
með sér, sem er aðeins örstutt, þá er þar ekki
annað sagt en það, að n. mæli með þvi, að frv.
verði samþ. XI. ö. o., fjbn. er sammála um að
leggja til, að frv. þetta verði samþ. Hitt er það,
að í jafnflóknu máli og jafnumdeildu máli má
nærri geta, að einstakir nm. eru ekki út af l'yrir
sig sammála um öll atriði þessa frv.
Nefndin mælir með, að frv. verði sarnþ., en
gerir ráð fyrir, að brtt. muni koma fram. Enn
bafa þær aðeins komið frá einum nefndarmanna,
hv. 10. landsk. (EÞ), á þskj. 336, sem útbýtt
liefur verið á fundinum, en fleiri kunua að
koma. Ég lief ekki hreyft neinum brtt., því að
eins og kunnugt er, var frv. borið fram á Alþ.
eftir vandlcga athugun og undirbúning, — aðallega í ríkisstj. og í samráði við flokkana, — og
samkomulag liafði náðst um frv. í öllum atriðum, er miklu máli skipta, milli Sjálfstfl. og
Framsfl., og lít ég svo á, að þeir flokkar séu
svo bundnir af því samkomulagi, að mér þýddi
ekki að bera fram hrtt. um það, sem ég hefði
kosið mjög á annan veg. Að vísu er óskertur
rétturinn til að bera fram brtt. um einstök atriði og samþ. þær, og í Nd. liafa ýmsar brtt.
verið sarnþ. Þær breytingar skal ég ekki rekja
að neinu ráði. Gerð var t. d. viðbót við 2. gr.,
litils liáttar, en allmikil viðbót við 4. gr. um frádráttarhækkuu, sömuleiðis aukið nokkrum nánari ákvæðum við 7. gr. frv. Sérstaklega er það
ein brcvt., sem talsverður ágreiningur var um,
og ég mundi liafa viljað kippa því atriði í samt
lag aftur, en það eru nýjar gr., 11.—12. gr., sem
eru um það að stofna sérstakt dómaraembætti
i skattamálum. Þá er nýr liður, 14. gr., e, um
nefnd þá, sem á að hafa eftirlit með fé nýbyggingarsjóða. — Hins vegar komu fram í Nd. aðrar
og miklu víðtækari brtt., sérstaklega frá fulltrúum Alþfl., en voru felldar. Sé ég, að brtt.,
sem bér var útbýtt á þskj. 336, eru að mestu
endurtekning þeirra. Samþykkt þeirra um slik
ágreiningsatriði mundi aðallega verða til þcss
að tefja málið, þar sem sama togstreitan og
varð um það i Nd. hlyti þar að endurtakast
og frv. yrði þar aftur breytt, líklega í núverandi
borf. Væri þá til þess eins barizt að seinka málinu og skattálagningu þessa árs, en hún liefur
þegar dregizt allt of lengi. Fjhn. Ed. afgreiddi
málið miklu fljótar en hún hefði ella kosið, þvi
að skattancfndum kemur töf þess afar illa. Til
þess að þær geti farið að starfa, mælir n. ine'ð
þvi, að frv. sé afgreitt sem allra tafaminnst.
Erlendur Þorsteinsson: Herra forscti! Það cr
rétt, að n. er sammála uin, að frv. eigi að fá
i'ljóta og góða afgreiðslu og samþ. þess sé til
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bóta. Ég er að vísu allóánægður með einstök atriði þess, en að öðru leyti og einkum að þvi, er
snertir upphæð skattsins, hygg ég það mikla
bót frá því, sem nú er. Ekki get ég gert mikið
úr því, að eigi megi samþ. brtt., þótt svipaðs
efnis séu og þær, sem felldar voru í Nd., því að
vel gæti Nd. fallizt á þær síðar, þótt henni sýndist ekki að gera það við fyrstu raun, cr húu
vissi ekki vilja Ed. Þegar varað er við brtt.,
get ég ekki stillt mig uin að vekja athygli á
því, sem fram kom hjá liv. frsm. (MJ), að urn
þetta mál liefði sérstaklega verið samið utan
þingsins, svo að þm. liefðu litið annað að gera
en leggja á frv. blessun sína, og liefðu ekkert
frjálsræði til að breyta. Mér virðist þingræðið
illa komið, þegar þm. eru þannig bundnir þvert
ofan í stjórnskipunarlög landsins. Hvað á þá
Alþ. að starfa? — Það ætti a. m. k. ekki að
þurfa að sitja lengi. Mætti stytta þingtímann
alhnjög, ef samið er fyrirfram um þingmálin og
engu má bi'cyta á Alþ. sjálfu, og þá sérstaklega
ef bæstv. ríkisstj. fæst ekki til þcss að vera viðstödd og blusta á rökræður þm. um höfuðmálin.
Alþfl. og Sjálfstfl. ber hér á milli um meginatriði. Sjálfstfl. viðurkennir, að eftir stríðið
þurfi að vera fyrir hendi miklir peningar til
viðreisnar og nýsköpunar, en óskar eftir, að
þeir séu sem allra mest í höndum einstaklinga.
Því er Alþfl. mótfallinn og vill draga sem mest
af stríðsgróðanum í sameiginlegan sjóð þjóðarinnar til að veita fénu aftur þaðan til atvinnulífsins eftir þörfuin. Framsfl. virðist livorugt
þessara sjónarmiða viðurkenna, en vill skipta
stríðsgróðanum milli þjóðfélags og einstaklinga,
án þess að settar séu fastar reglur um, hvernig
verja skuli þessu fé. — Við 1. umr. málsins
skýrði ég nánar afstöðu okkar Alþfhn. og tók
dæmi. Það nær engri átt, að þjóðfélagið láti
þann ójöfnuð viðgangast, að tveir dugnaðarmenn, sem vinna t. d. báðir að útgerð, en annar
er svo beppinn að liafa umráð yfir stóru fiskiskipi, kannske einu aðeins í stríðsbyrjun og
verður stórauðugur, hinn svo óheppinn að liafa
smærri skip — jafnvel mörg — og kemur úr
stríðinu örsnauður, — að þeir eigi þaðan af,
og þeirra niðjar, að vera auðmaður og öreigi.
Þar vei’ður að taka í taumana. — I þessum efnum skilur milli mín og hæstv. viðskmrli. (EystJ),
sem heldur því fram, að skattatill. sinar séu svo
róttækar, að við Alþflrn., vitum ekki, hvernig
við eigum að verða róttækari sjálfir. Hann er
eins og margir afturhaldssömustu menn í þvi,
að hann skilur aldrei, hversu afturhaldssamur
hann er sjálfur.
í þessu frv. er sérstökum fyrirtækjum og ciustaklingum gefið tækifæri til þess með sérhlunnindum að komast yfir stóreignir. Það ei
auðvitað nákvæmlega sama, þótt svo heiti, að
þær eignir séu bundið fé í nýbyggingaskyni,
þegar leyft er að nota féð til fasteignakaupa,
hvar sem er og i hvaða tilgangi sem er, verðbréf'akaupa o. s. frv. í brtt. á þskj. 336,l,a, legg
ég fyrst og fremst til, að eigi sé allt varasjóðstillag félaga þcsara skattfrjálst, heldur % þess,
þó eigi hærri fjárhæð en neinur % af lireinuin
tekjuni, en skattur greiðist þá af % varasjóðstillagsins. En í frv., 4. málsgr. 3. gr., er alveg
horfið frá því, að félögin þurfi að gjalda nokkuð
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gifurlega gróða, scm fékkst af isfiskssölunni tii
Englands. Ég veit ckki betur en að Alþ. hafi
viðurkennt, að þessa leið bæri að fara og um
það samþ. heimildarl. á síðasta vori, en þau hafa
aldrei verið framkvæmd, en það var ekki fyrir
mótstöðu ráðh. Alþfl., að sú hcimild var ekki
notuð, cnda lýsti hæstv. viðskmrh. því yfir í
umr. s. 1. haust, að ráðh. Alþfl. hefði verið því
fylgjandi, að þessi heimild yrði notuð, að útflutningsgjald af ísfiski togaranna yrði innheimt. En hvernig stóð þá á því, að það var
ekki gert? Mér er nær að halda, að það hafi
verið eitthvað hjá hæstv. viðskmrh. og hans
flokki, sem gcrði það að verkum, að þessi heimiJd var ckki notuð. Aftur á móti er það annað.
sem hæstv. ráðh. ævinlega virðist koma auga á
til að skattleggja, en það eru tekjur launamanna
og láglaunafólks. Öll hans barátta, að halda
niðri dýrtíðinni, eins og hann kallar það, hefur
alltaf verið fólgin í því að skattleggja verkamenn og launamenn, sem honum hefur svo
vaxið í augum, að hafa nú nokkru meiri tekjur.
siðan striðið hófst. Þarf þar ckki annað en að
benda á hið fræga frv. hans um launaskatt, þar
seni eingöngu var ætlazt til, að skattur yrði
lagður á launþega, en engin slík gjöld lögð á
þá menn, sem við framleiðslu fengjust. Að vísu
var því haldið fram, að með því að leggja slika
skatta á þá, sem flyttu út vörur, yrðu þeir tvískattaðir, en það er ekki rétt, því að ef þetta
gjald hefði fyrst verið dregið frá rekstri félaganna, þá hefðu þau getað greitt þessa upphæð
alveg eins og launamaðurinn i Iandi eða sjómaðurinn á sjónum. Það er því skilningsleysi
hæstv. ráðh., sem hefur otað honum út í það
foræði, að taka jafnlitið tillit til launamanna
og verkalýðs eins og hann hefur gert upp á
síðkastið.
Hæstv. ráðh. viðurkenndi þörf bæjanna til
þess að fá miklar tekjur og hækkuð útsvör. Það
er vitað, að mörg bæjarfélög liafa sett sér það
takmark að nota þessa tíma til þess að reyna að
ná sem mcstum tekjum og losna þannig við
gamlar skuldir og bæta fjárhag sinn verulega.
Öll bæjarfélög hafa nú að sjálfsögðu gengið l'rá
fjárhagsáætlunum sínum og þar með ákveðið,
hversu mikil útsvör þau ætluðu að leggja á íbúa
sína. Þess vegna verða þau sennilega að leggja
alla þessa upphæð á sem útsvar eða að draga
að öðrum kosti úr greiðslu skulda eða vcrklegum framkvæmdum, sem þau hafa hugsað sér að
nota þessa peninga í. Ef þau taka þann kostinn að leggja á útsvörin með þeim takmörkuðu
möguleikum, sem hér geta orðið fyrir hendi,
getur farið svo, að láglaunamennirnir og þeir,
sem útsvör greiða af tekjum undir 200 þús. kr,
verði að bera mest af útsvarsbyrðinni. Hæstv.
viðskmrh. ympraði að visu á því, að hægt mundi
vera að leggja rekstrarútsvör á þessi fyrirtæki,
þar sem i þessum 1. væri aðeins talað um tekjuútsvör. En því þá ekki að ganga hreint til verks
og ákveða í 1. skala, sem heimili að leggja útsvör á eftir ákveðnum reglum eða viðurkenna,
að veltuútsvör ættu að dragast frá. Mér finnst,
að hjá hæstv. viðskmrh. sé um tvískinnung að
ræða í þessu atriði, því að það kemur málinu
ekkert við, hvort útsvörin eru kölluð veltuútsvör eða tekjuútsvör; útsvör eru það fyrir því.

Það, sem mér virðist því okkur hæstv. ráðh.
bera á milli, er þá sérstaklega það, að ég og
Alþfl. viljum, að þeir, sem fá skattfrjálsar tekjur í varasjóð, leg'gi eitthvað fram sjálfir. Það
hefur verið lagt til af Alþfl. í Nd., að % væri
skattskylt, en U skattfrjálst af þvi, sem lagt er
í varasjóð. Ég benti á það í fyrri ræðu minni,
að misræmi væri milli manna i skattal., eftir
því hvaða atvinnu menn stunduðu, og það væri
út af fyrir sig ranglátt, sérstaklega vegna þess
að mörg þau félög, sem eiga að fá einna mestan
frádrátt, eru félög, sem hafa á undanförnum
árum fengið allrífleg framlög til þeirra hluta,
sem þetta á að notast til.
Þá liggur næst að taka til athugunar, hvernig
stendur á þessum stríðsgróða og hvort ekki sé
rétt, eins og nú er, að ríkið taki allverulegau
hluta af honum til sín, sem síðar verði notaður
í þarfir þjóðarinnar i heild. Mér virðist alls
staðar koma fram, að yfirleitt keppi þjóðirnar
að því að láta sem allra minnstan stríðsgróða
myndast í löndunum og yfirleitt sé rcynt að
taka mesta kúfinn af þessum gróða í rikissjóð,
og vitanlega er því fé varið mismunandi eftir
því, hvernig á stendur á hverjum stað. Þetta
væri eiiinig sjálfsagt að gera hér á Iandi, því að
þessi stríðsgróði er í raun og veru ekki til or'ðinn fyrir neina sérstaka atorku eða dugnað
manna, sem hann hafa fengið. Það hefur alveg
orðið tilviljun, hvort þessi eða hinn hefur fengið
þenuan gróða eða ekki. T. d. gróðann af útflutningi ísfiskjar, sem byggist á því að ciga nógu
stór fiskiskip. Maður, sem hefur barizt alla ævi
til að eignast 30—40 tonna skip, berst ef til vill
i hökkum ineð það nú, en sá, sem kannske með
minni dugnaði liefur af einhverjum orsökum
eignazt 40—200 tonna skip, rétt áður en styrjöldin hófst, hefur fengið feikimilsinn gróða, en
það er af því, að stóra skipið hefur aðstöðu til
að sigla með eigin veiði eða keyptan fisk til
Bretlands. Það er sú starfsemi, sem gefur mestan gróða, en það gefur litla skipið ekki. Ef á
að framfylgja þeiin ákvæðum, sem hér um ræðir,
þannig um nokkurra ára liil, að eigendur stóru
skipanna, sem liafa ef til vill eignazt þau af
tilviljun, eiga að fá að safna miklu fé í varasjóð, sem þau mega ekki nota nema í vissum tilgangi að vísu, en þó að mestu leyti eftir eigin
geðþótta, en þeir, sein eiga litlu skipin, eiga að
berjast í bökkum eða verða jafnvel fátækari,
þá er verið að lijálpa eigendum stóru skipanna
til að heyja sína afkomubaráttu, þegar stríðinu
er lokið,en þeir, sem eiga litlu skipin og hafa
barizt með jafnmiklum dugnaði og þeir, sem
hafa eignazt stórt skip, kannske fyrir tilviljun
og duttlunga, eru að engu betur settir en áður.
Með þessu cr þjóðfélagið ekki að jafna mismuninn milli þjóðfélagsþcgnanna, heldur að auka
liann, gefa einstökum mönnum aðstöðu til að
verða eftir sfriðið alls ráðandi um íslenzkt atvinnulíf. M. ö. <>., það er verið með þessu að
gcra stéttamismuninu og efnamismuninn meðal
þjóðfélagsþegnanna miklu meiri en ætti að vera
og þyrfti að vera, ef skynsamlega væri að farið.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til
fjhn. með 9 shlj. atkv.

521

I,a ga frum vörp samþykkt.
Tekjuskattur og cignarskattur.

Hins vcgar cr þess aC geta, að löggjafarvaldið
ætlar sér ekki að binda alveg hcndur bæjarfélaganna í þessum efnum. Svo gæti staðið á, að niðurjöfnunarnefnd teldi nauðsynlegt að leggja útsvar á þessi fyrirtæki. l’að er því eftir sem áður
opin leið til þess nð leggja á veltu- og eignarútsvar.
Fer því fjarri, að þetta frv. bindi hcndur
niðurjöfnunarnefnda bæjanna eða leiði af sér,
að auka verði útsvör á almenning, heldur eru
þessi lög sctt til þess að tryggja skattaálagningu stríðsgróðans og koma í veg fyrir rugling
og grautargerð. Því að allir sjá, að ef mismunandi skattaálagning væri á mismunandi stöðum, yrði það til þess að orsaka flutning á milli
stnða, sem svo mundi auka enn ineir á rugling
og erfiðleika í þessum málum.
Þetta eru þau 2 atriði, sem cinkuin er deilt á
af andstæðingum. Eins og menn sjá af þessu,
sem ég hef nú greint, stendur deiian ekki um
nein höfuðatriði málsins. Hér er aðeins um
stigsmun að ræða. Það er aðeins deilt um, live
háa sjóði félögin megi leggja til hliðar og hvort
bæirnir megi taka meira eða minna af þeim
s.jóðum í útsvör. Hins vegar er ekki deilt um
aðalatriði málsins, 90% skattstigann og afnám
frádráttarreglunnar. — Sjóðir félaganna eru til
þess, að þau eigi fyrir töpuln, og til þess að
reisa ný atvinnufyrirtæki. Þessir sjóðir eru eins
konar sameign hins opinbera og fyrirtækjanna.
Það er takmarkað, til hvers má nota þessa
sjóði, en ef þeir eru notaðir til þess að greiða
niður töp, er engin skattgreiðsla á þá lögð. —
I'ni þessa sjóði má deila aftur og fram, en um
aðalatriði málsins er enginn ágreiningur.
Erlendur Þorsteinsson: Hæstv. viðskmrh. liélt
áfram þeim sið, sem hæstv. stj. virðist hafa
baft upp á siðkastið, að vera fjarverandi, þegar
ræður eru fluttar, en koma svo inn og láta þá
svo sem verið sé að svara ræðunum, án þess
að þeir viti, livað flutt hefur verið. Ivom þetta
m. a. fram í öðru máli fyrir nokkru síðan, þegar
bæstv. forsrli. var sérstaklega að svara liv. 11.
landsk. Ef liæstv. viðskmrli. liefði lilustað á
ræðu inina, liefði liann orðið þess var, að cg tók
sérstaklega fram, að till. Alþfl. í fyrstu liefðu
vcrið, að skattarnir væru nokkru lægri en nú er
lagt til, en allar aðstæður þá hefðu verið aðrar
en nú, t. d. hefði cngan þá órað fyrir, að sá
gífurlegi gróði yrði á útflutningnum, scm nú
hefur koinið í Ijós. Einmitt í sambandi við þetta
vil ég benda honuin á, að þcgar þær till. voru
uppi frá Alþfl, vildi Framsfl. ekki ganga inn á
þær og þótti þær of róttækar, og mun það sanna
unimæli mín um, að Alþfl. hafi verið á undan
Framsfl. um skattal. þá og nú líka.
Út af því, sem hæstv. ráðh. segir um tillög
til varasjóðs, vil ég itreka það, sem ég sagði
áðan, að samkv. þeim 1, sem nú gilda og samþ.
voru á siðasta þingi, þá var ákveðið, að helmjngur þcss fjár, sem í varasjóð væri lagt, skyldi
vera skattfrjáls, m. ö. o, að þeir, sem vildu
leggja í varasjóð, yrðu að leggja fram helming
fjár, sem þeir greiddu skatt af. Aftur á móti
var ekki nema 40% af varasjóðstillagi bundið í
nýbyggingarsjóði, og var það minna en nú. Það
hefur vakað fyrir okkur alþflm, að við liöfum
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viljað láta þá, sem þessara hlunninda ciga að
njóta, eitthvað vinna til þess að leggja eitthvað
fram sjálfa í þessa varasjóði, en það má segja
með sanni, að þeir geri það ekki, þar sem þeir
leggja í varasjóð uppliæð, sem nemur % af tekjunum, sem er alveg undanþegið skatti, þvi að
segja má, að allt að 90% af því, sem lagt er í
þennan sjóð, sé tillag frá ríkissjóði, ef miðað
er við þær skattaálögur, sein frv. annars gerir
ráð fyrir.
Einnig Iagði Alþfl. til I fyrstu, að farið yrði
alveg á sérstakan hátt með þessa nýbyggingarsjóði, þeir yrðu alveg skildir frá fjárhag fyrirtækjanna sjálfra. Um þetta fékkst ekki samkomulag á síðasta þingi, og Alþfl. gerði sér að
góðu þá að ganga inn á þau tryggingaratriði,
sem nú gilda um meðferð þessa fjár, ganga ekki
eins langt og eru ekki eins trygg.
Það má inikið tala um þessi skattamál. Hæstv.
viðskmrh. koin nokkuð inn á það út af umr. um
þetta mál, hvað tíðkaðist hjá öðrum þjóðum.
Við vitum, að nú munu skattar sízt vera lægri
þar, eins og er líka eðlilegt, þar sem flest þessi
lönd eiga nú í ófriði, en ég liygg, að þó sc sá
munur, að þar sé sú regla yfirleitt, að fyrirtækjum, atvinnurekendum og einstaklingum sé
bcimiluð einhver ákveðin upphæð, sem þeir fá
að ráða yfir, en hitt allt tekið. Mætti spyrja
luestv. ráðh, hvort liann og hans flokkur vilji
ganga inn á að taka þetta upp hér, að það sé
ákveðin hámarksupphæð, sem fvrirtæki og einstaklingar megi ráða yfir, en liitt gangi beint í
ríkissjóð eða einliverja ákveðna sjóði, sem svo
vivru til taks að ófriðnum loknum til atvinnubóta og endurnýjunar á framleiðslutækjunum.
Út af þvi, sem hæstv. ráðh. talaði um breytt
skattakerfi, vil ég benda honum á, að mér virðist hann tala uin þessa breyt, eins og liér væri
um venjulegt ástand að ræða, en ekki þetta sérstaka fyrirbrigði, sem við liöfum hér nú, og
þess vcgna verði nú að setja frambúðarreglur.
Eg get ekki litið svo á, að það geti verið þannig
með striðsgróðaskattinn, heldur verði hann afnuniinn strax og ástæður þykja til þess. Og enginn er kominn til með að segja, hvort sá skattstigi, scm er i þessu frv, verður látinn gilda
áfram, ef stríðsskatturinn er numinn burt. Þess
vegna er ekki um það að ræða, að verið sé að
ganga frá ákveðnu kerfi, sem eigi að vcra
óbreytanlegt i langan tínia. Hitt er rétt, sem
liann tók fram, að í fyrra vildi Alþfl. ekki ganga
inn á þessa brevt, af því að hann taldi hana
ekki tímabæra þá, og býst ég við, að hæstv.
ráðh. viðurkenni, að heppilegt var, að sú breyt.
var ckki gerð þá, a. m. k. ef litið er á málið frá
sjónarmiði þess, hvernig beri að skattleggja til
þess að ná sem mestum sköttum.
Annars talaði þessi hæstv. ráðh. nú eins og
oft áður þannig um þessi mál eins og hann og
hans flokkur hefði alltaf haft forgöngu til þessara mála um að ná sem mestum striðsgróðaskatti. Mér virtist hann jafnvcl halda fram, að
Alþfl. hefði viljað hlífa stríðsgróðamönnum og
beita sér á móti stríðsgróðaskatti. Það virðist
þurfa brjóstheilindi til að tala svo um þessi mál,
þegar allt cr athugað, sem á undan er gengið.
Það hefur verið bent á það af Alþfl., að það
bæri að leggja sérstakan striðsgróðaskatt á þann
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striðið stendur nokkuð lengi enn, er hægur
vandi að hafa eigendaskipti á þessum hlutabréfum.
Þá er enn eitt atriði, sem ég vil minnast á,
sem sé ákvæðin um útsvarsskylduna. Það er
tekið fram í 1. um striðsgróðaskatt, að 90%
skuli tckin aðeins af tekjum upp að 200 þús. kr.,
tn sveitar- og bæjarfél. verða að leggja öll útsvörin á þá borgara, sem hafa undir 200 þús. kr.
Hins vegar hefur það oft komið fyrir hér, að
orðið liefur að leggja útsvör m. a. s. á tapsrekstur. En þcssi munur á milli þegna þjóðfélagsins
er líka á milli þeirra, sein græða mikið, af því
að félögin eru misstór.
Ég er siður en svo letjandi þess, að tekið sé
ríflega af mönnum i rikissjóð, en ég er viss um,
að menn hljóta að verða óánægðir, þegar þcir
sjá, hvilikt misrétti er hér um að ræða eftir þvi,
hvaða atvinnu menn stunda. Því að það er gefið,
að til er atvinnurekstur annar en bara útgerðin,
sem lika er áhættusamur.
í 7. gr. frv. er lagt til, að við mat á eignum
til eignarskatts skuli hlutabréf talin með nafnverði, ef hlutaféð er óskert, en annars með hlutfallslegri upphæð, miðað við upphaflegt hlutafé.
í grg. frv. eru forsvarsmenn þess fáorðir um
þetta, segja bara, að það sé gert til að koma i
veg fyrir tvisköttun. Við skulum athuga það
nánar.
Ef við litum á útsvarsskrá Rvíkur, sjáum við,
að nokkrir borgarar, sem áður voru eignalausir,
hafa mikinn eignarskatt. Það er ekki um það
mikinn gróða að ræða, að þess vegna safnist
eign, heldur stafar þetta af þvi, að skattan. hafa
áður mctið hlutabréfin eftir söluverði á hverju
ári. Ég vil varpa fram þeirri spurningu, hvort
hér er um samkomulag að ræða við einstaka
borgara i þjóðfélaginu. Ég gct ekki séð, að hér
sé verið að gera annað en að gefa nokkrum
mönnum þá aðstöðu að geta samið af sér réttlátan eignarskatt.
f nál. frá Nd. kom í ljós, að tveir meðlimir
fjhn. voru á móti ýmsu í þessari löggjöf, en
tóku það fram, að þeir vildu ekki bera fram
brtt., af því að búið væri að semja.
f 5. gr. er gert ráð fyrir, að persónufrádráttur
sé sá sami og í gildandi 1., en það væri ekki
nema eðlilegt, að hann væri liækkaður verulega,
í samræmi við visitöluna.
Frv. þessu verður vísað til n., sem ég á sæti
í, svo að mér gefst betri tími til að athuga það
þar, en ég vildi ekki láta 1. umr. líða hjá án þess
að benda á megingallana, einkum þá hættu, sem
felst í því að leggja útsvörin á þá, sem hafa
undir 200 þús. kr. i tekjur. Væri ekki betra að
stíga sporið til fulls og ákveða, að menn greiddu
vissar prósentur af tekjum sínum i skatta?
*Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Hæstv. fjmrh. er bundinn við umr. í Nd. og getur því ekki
mætt hér af hálfu rikisstjórnarinnar.
Það er ekki ofsagt, þó að því sé slegið frain,
að stjórnarandstæðingar eru í mestu vandræðum með sjálfa sig í samhandi við skattal. Þá
iangar til að vera vinstra megin, en gengur illa
að fóta sig, svo að gagnrýni þeirra kcmur fram
meira af vilja en mætti.
Það hafa ekki verið bornar brigður á það af

hálfu andstæðinganna, að sú meginbreyt., sem
gert er ráð fyrir, sé til mikilla bóta, nefnilega
sú, að hætta að draga frá tekjum greiddan skatt
og útsvör, áður en skattstiginn er á þær lagður.
Þessi breyt. er alger undirstaða þess, að striðsgróðinn geti orðið verulega skattlagður. En engum hefur komið til hugar að taka meira en
100%.
Alþýðuflokksmenn hafa talið sér það til gildis,
að þeir hefðu forustu í skattamálunum, og þeir
sögðust ekki geta verið í rikisstj. vegna ágreinings um þau mál. Gegnir það því furðu, hversu
tómlátir þeir eru nú í þessum málum. f fyrra
felldu þeir ásamt sjálfstæðismönnum frv. Framsfl. Núna sagðist hv. þm. Seyðf. verða að fá
frcst til þess að athuga, hvort þessar breyt.
væru til bóta eða ekki. Á 3. stríðsárinu voru þeir
ekki komnir lengra í skattamálunum en þetta.
Sérstaða og gagnrýni alþ.flokksmannanna er
einkum á tvennan hátt. Annars vegar finnst
þeim of langt gengið í þvi að leyfa fyrirtækjum
frádrátt á varasjóðstillögum. Hafa þeir orðað
það svo, að með þessu væri tryggt, að auðfélög
gætu haldið eftir 40% af tekjum sinum skattfrjálsum. En þessum mönnum vil ég benda á,
að í skattal. frá síðasta þingi, sem þeir ásamt
öðruin áttu sinn þátt i, var 50% af þvi fé, sem
lagt er i varasjóð, skattfrjálst, auk þess sem frádráttarreglan gilti þá.
Þetta frv., sem hér er lagt fram, markar timamót í skattamálum landsins. Nú er frádráttarreglan afnumin, svo að skattaranir eru það, sem
þeir sýnast. Það þarf skarpan skilning til þcss
að sjá mun á þeim till., sem Alþfl. ber nú fram
eftir að hafa haft frv. fyrir sér, og sjálfu frv.
Mismunurinn er nú ekki meiri en það. A hinn
bóginn hafa svo alþýðuflokksmcnn einkum
beint gagnrýni sinni að því, að takmarkaður
væri um of réttur niðurjöfnunarnefnda til þess
að leggja á tekjur, sem skattlagðar eru með 90%.
Um þetta atriði liafa þeir lialdið margar ræður. En við skulum nú athuga, hver áhrif það
liefði, ef þetta væri látið frjálst. Þá var um
tvennt að ræða, annaðhvort láta það afskiptalaust eða ákveða, hvernig stórgróðinn skyldi
skattlagður til sveitar- og bæjarfélaga. Ef það
hefði verið látið afskiptalaust, þá hefði ekki
verið hægt að hafa skattstigann 90%, því að
eitthvað varð að vcra eftir handa niðurjöfnunarnefndunum. — Hann hefði aldrei getað
orðið yfir 60%. — Niðurstaðan hefði svo orðið
sú, að sums staðar liefðu bæirnir skattlagt stórgróðann, en í litlum bæjarfélögum hefði mjög
lítið verið á hann lagt. Mörg stór fyrirtæki eiga
heima í litlum bæjum, þar sem útsvarsþörf er
lítil. Á öðrum stöðum borga fyrirtækin há útsvör til bæjarins auk ríkisskattsins. Þetta sá
löggjafarvaldið, og var þvi skattstiginn ákveðinn 75% og þar af ákveðið tillag til bæjanna.
Nú er sömu reglu fylgt, nema skattstiginn hækkaður upp í 90%. Þetta er því gert til þess að ná
samræmingu í skattaálagningu stríðsgróðans, cn
láta það ekki vera komið undir tilviljun.
Þjóðfélaginu er nauðsynlegt að tryggja vissar
reglur, sem ætlazt er til, að farið sé eftir. Þegar
t. d. er ákvcðið að taka 90%, er eðlilegt, að Alþ.
vilji tryggja það, að varasjóðirnir séu ekki
tæmdir i útsvör.

517

Lagafrumvörp samþykkt.

518

Tekjuskattur og eignarskattur.

gangurinn mcð þessari inníbót er að minnka
frádráttinn, sem hlutafélög geta fengið.
I sambandi við persónufrádráttinn er vissulega um mikla hækkun að ræða hér í hrtt. frá
þvi, sem gert er ráð fyrir í frv. En ég veit ekki,
hvenær er tækifæri til |>css að fá hækkun i gegn
á Jiessu, ef ekki einmitt nú. I’ess vegna höfum
við viljað nota tækifærið til að sjá, hvað þingið
vill veita einstaklingum mikið skattfrelsi í þessu
efni. I>að er vitanlegt, að tekjur ríkisins fara
gífurlega fram úr því, sem áætlað er í fjárlögum, og það er undir slíkum kringumstæðum ckki
rétt að leggja skatt á nauðþurftir manna. Nú
hefur hins vegar því „principi" verið haldið, og
er ekki útlit fyrir, að veruleg breyt. fáist á því,
að tollur á nauðsynjum verði afnuminn. Og á
meðan það er ekki gert, þykir okkur rétt að
prófa, hvort Alþ. telur ekki rétt að hafa persónufrádráttinn svo ríflegan, að tryggt sé, að
þær tekjur, sem þarf til lífsframdráttar, séu
ekki skattlagðar.
Þetta er það, sem ég aðallcga hef að segja um
þessar till., og skal ég ekki orðlengja um málið
að svo stöddu.
Umr. (atkvgr.) frestað.
Á 42. fundi í Xd., 27. apríl, var frv. tekið til
frh. 3. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
A 43. fundi í Nd., 28. april, var fram haldið
3. umr. um frv.
ATIÍVGR.
Brtt. 182 felld með 16:14 atkv., að viðhöfðu
nafnakalli, og sögðu
já: StSt, ÞBr, ÁÁ, EE, GÞ, GSv, HV, Jakll,
JGM, JPálm, ÓTh, PO, SEH, SK.
nei: SkG, StgrSt, SvhH, BÁ, BjE, EOI, EmJ,
EystJ, FJ, GG, HG, HelgJ, íslH, JÍv,
PHann, JörB.
Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 178,1 felld með 23:6 atkv.
— 226,1 samþ. með 25 slilj. atkv.
— 231,l.a. felld með 22:3 atkv.
—■ 231,l.h. felld með 22:3 atkv.
— 178,2.b. felld með 16:8 atkv.
— 178,2.c. kom ekki til atkv.
226,2 samþ. með 25 shlj. alkv.
— 231,2 felld með 18:6 atkv.
— 227 samþ. með 17:4 atkv.
— 178,3 fclld með 22:7 atkv.
— - 228 felld með 19:6 atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 20:1 atkv. og afgr.
til Ed.
Á 42. fundi i Ed., 29. apríl, var frv. útbýtt eins
og það var samþ. við 3. umr. i Nd. (A. 277).
Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Afbrigði levfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
I’áll Zóphóníasson: Eg vil bara, um leið og
frv. fer til n., minna n. á, að á fjórða hundrað
manns úti um sveitir landsins bíða eftir að geta
innt af hcndi vinnu vegna skattaálagningar, en
nú hyrja vorannir og þvi mikilsvert, að hægt
sé að ljúka skattastörfunum sem fyrst. Ég vil
því vænta ]>ess, að hv. n. afgreiði þetta mál sem
allra fyrst.

Erlendur Þorsteinsson: Herra forseti! Þó að
nokkuð sé búið að ræða þetta mál í Nd., hafði
ég búizt við, að ríkisstj. mundi fylgja þvi úr
hlaði hér, einkum með tilliti til þess, að fylgifiskur þess eru hin illræmdu gerðardómsl. Það
er sem stjórnarflokkarnir hafi ekki treyst sér
til að leggja það fyrir Alþ., fyrr en liðinn var
6 vikna tími af þingi. Og í sambandi við ummæli hv. 1. þm. N.-M. vil ég benda á, að ef menn
þurfa að bíða lengi eftir afgreiðslu þessara 1.
úti um land, er engum um að keuna ncma rikisstj. sjálfri. A dagskránni eru 2 frv., sem eiga
nokkra samleið, og er ekki gott að ræða annað,
nema minnast á hitt um leið. Vænti ég, að hæstv.
forseti virði mér til vorkunnar, þó að ég komi
almennt inn á bæði málin.
Það var látið í vcðri vaka, einkum af Framsfl.,
að verið væri að gera róttækar breyt. á skattalöggjöfinni, svo að í flestum tilfellum yrðu tekin
90 % af stríðsgróða. Þetta er í raun og veru
blekking, því að í frv. er svo langt frá því, að
svo sé, að háu tekjurnar em verndaðar, og er
um þrenns konar skatt að ræða. Af tekjuin yfir
200 þús. kr. eru tekin 10%, ef um einstakling
er að ræða. Ef um hlutafél. er að ræða, þá 20%,
sem fél. fær að leggja i varasjóð, og þá til viðbótar 10%, sem ekki er ætlazt til, að skattlagt
verði, en ef um samvinnufél. er að ræða, 40%
í varasjóð og svo 10%. Að visu er þetta réttlátt,
hvað samvinnufélög snertir, af því að ekki er
heimilt að greiða varasjóð til meðlima við félagsslit. En það kastar tólfunum, þegar um stórútgerðarfél. er að ræða. Þau geta að verulegu
levti ráðstafað varasjóðnum, og þar að auki hafa
Jiau eins og áður 5% af hlutafé sínu. í c.-lið 3.
gr. 1. er einmitt atriði, sem losar mjög um varasjóðstillag félaganna, þar sem teknar eru burt
hömlur við því, að keyptar séu aðrar eignir en
viðkomandi rekstrinuin.
Nú er það svo, og það skal viðurkennt, að með
till. Alþfl. var ekki gengið lengra en hér, en till.
hans voru þó þær, að það, sem rynni í nýbyggingarsjóð, skyldi haldast þar undir umráðuni
opinberrar n. í þarfir eigendanna, en er nú sett
undir stjórn atvinnufyrirtækjanna sjálfra. Þess
her að gæta, að þegar till. voru settar fram, óraði engan mann fyrir, hvílíkan geysigróða yrði
um að ræða, og á tímum sem þessum er fullkomið álitamál, hvort þessa sjóði á að auka úr
hófi fram.
I þessum I. eru líka gerðar þær breyt., að
arðsútborgun hefur engin áhrif á verð hlutabréfanna, og gæti það orðið til að ýta undir, að
félögin greiddu óeðlilega mikinn arð. Að visu
þurfa hluthafar að greiða skatt af því, sem er
fram yfir 5%, en það fer eftir atvinnutekjum
eigenda, hvort þeim finnst það borga sig.
Þá vantar í þessi 1. ákvæði til að koma í veg
fyrir, að þetta fé í varasjóði sé sett í umferð.
Það tíðkast sem sé upp á siðkastið, að sú aðferð
sé höfð að selja hlutabréfin sjálf fyrir margfalt verð, og þá losnar allt það fé, sem áður var
bundið hjá fyrirtækjunum. Nú kynni einhver
að segja, að í 2. gr. séu settar hömlur við þessu,
þvi að tiltekið sé, að greiða skuli tekjuskatt. En
þá kemur það, að þessar tekjur eru skattfrjálsar,
ef eigandi hlutabréfanna hefur gætt þess að
hafa átt þau í 3 3r, áður en sala fer fram, og ef
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skráð hátt og kannske síðan fyllt út með frihlutabréfum, þau fá miklu meira skattfrjálst
cftir tilk, þó að ástæður þeirra séu að öðru leyti
svipaðar. Ég get því ekki greitt þessari hrtt. atkvæði mitt. Um 2. liðinn i þessari brtt, vil ég
segja það, að mér finnst hún stefna i rétta átt,
þannig að rétt sé að hafa persónufrádráttinn
rífari en hann er og taka tillit til þess, hve dýrt
er að lifa á hinum ýmsu stöðum á landinu. Þessi
upphæð, sem þarna er miðað við fyrir lijón,
fellur saman við það, sem ákvcðin er hámarksupphæð á ellistyrk. Hygg ég, að það sé rétt og
sanngjörn tillaga. Aftui’ finnst mér hæpið að
hafa persónufrádráttinn fyrir hörn svo miklu
lægri en fyrir fullorðna, eins og hér er gert ráð
fyrir. En eftir þeim undirtektum, sem málið
fékk á þingi, þegar ég flutti hrtt. um þetta, lief
ég ekki flutt brtt. við þetta nú.
*Einar Olgeirsson: Ég hef nokkruin sinnuin
minnzt á það í sambandi við umr. um þetta mál,
hve mikið það auðmagn mundi vera, seni lægi i
islenzku útgerðinni, og hvað hæstv. Alþ. ætlaði
að úthluta miklu af striðsgróðanum til viðkornandi fyrirtækja sjávarútvegsins með ákvæðum
tekju- og eignarskattsl. Hæstv. ríkisstj. hefur áður tekið þá ákvörðun, að verkamenn og launþegar i landinu megi eliki hækk.i kaup sitt. Þegar hins vegar kemur að því að laka ákvörðun
uin hvað auðniörnum skuli vera leyfilegt að
iiafa í gróða upp úr því fé, sem þeir iiafa lagt í
fyrirtæki sín, þá er annað uppi á tcningnuni. Þá
eru gerð með skattal. þess liáttar ákvæði, að það
er mögulegt fyrir j essa menn aö margfalda það
i’é, sem lagt hefur verið í þessi fyrirtæki. Það
er skapaður möguleiki á því, eins og komið hefur fyrir, að það fé geti tifaldazt eða jafnvel þritugfaldast. Að vísu er þá tekinn ríflegur skattur
af gróðanum. En samt getur komið fyrir, að félag, sem hefur t. d. 100 þús. kr. kapítal, græði á
þessum þremur árum og hafi skattfrjálst um 1
millj. kr. Það tífaldar þá á þessum þremur árum
kapital sitt. Það þyrfti að skapa a. m. k. dálítið
meiri jöfnuð í þessu efni heldur en gengið hefur
verið út frá. Og spursmálið, sem við í raun og
veru crum að ræða um með breyt. á tekju- og
eignarskattsl., það er, hvernig eigi að ráðstafa
þessum stríðsgróða, hve mikið af honum þjóðfélagið eigi að taka til sinna eigin yfirráða, og
hve mikið það ætlar að leyfa auðfélögum að
halda af honum. Eg er á þvi, að það ætti að
leyfa auðfélögunum að halda sem allra minnstu
af stríðsgróðanum. Og það er engin ástæða til
þess að leyfa þeim að halda meiru en svo, að
þau gætu sæmilega endurnýjað þann flota, sem
fyrir er. Það er þjóðinni á engan liátt til góðs,
að gróði hinna fáu togaraeigenda landsins sérstaklega verði mciri en nú er ákveðið eða var
fyrir striðið. Brtt., sem ég og hv. 4. landsk.
(íslH) höfum flutt hér við skattal., miða nokkuð i þessa átt. Þar er í fyrsta lagi lagt til, að
fcllt verði hurt ákvæðið um, að félög þau og
stofnanir, sem um ræðir samkv. 3. málsgr. 3. gr.
frv., megi draga frá tekjum sínum 5% af innborguðu hlutafé eða stofnfé, þannig að þau hafi
þessi 5% skattfrjáls. Þessi upphæð var í raun
og veru sett hér iuu í 1. áður, meðan svo stóð,
að annars hefði getað komið fyrir, að allur
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tekjuafgangur væri tekinn af þeim. En þegar
sérstök 1. tryggja nú þessum félögum, að þau
geti lagt í varasjóði 20% og upp í 33% af arðinum og þessi arður er niargfaldur á við kapítal
félaganna, þá virðist ekki vera ástæða til að
halda þessu ákvæði.
Brtt. 1,1) hjá okkur á sama þskj. miðar að því
að afstýra þeim möguleika, að t. d. félag, sem
hefur 2 millj. kr. kapítal og getur grætt 6—10
millj. kr. á einu ári, geti fengið að leggja í varasjóð miklu meira en það, sem nemur sínu eigin
hlutafé, að það geti fengið að eignast þannig af
hendi þjóðfélagsins jafnvel, við skulum segja 6
millj. kr., einungis sem gróða af sínum togararekstri á 2—3 árum, þó að hlutaféð hafi ekki
verið nema 2 millj. kr. Okkur flm. er fullkomlega ljóst, að þessi till. mundi koma mjög óréttlátlega niður á ýmsum hlutafélögum. Það er
eðlileg afleiðing af þvi, hve óheilbrigður reksturinn hefur verið lijá lilutafélögum liér á landi,
og þá sérstaklega útgerðarfélöguni. Og það er,
því miður, ekki hægt að koma í veg fyrir þetta,
ef á að minnka verulega frá því, sem er, það
sem félögin mega leggja til hliðar, nema það
fengist í gegn að minnka frádráttinn niður í
þessi 20% og 33%.
Það eru til hér togaraútgerðarfélög, sem hafa
ekki nema 40—50 þús. kr. hlutafé, en græða um
1 niillj. kr. á ári, eða um tuttugu-og-fimmfalda
hlutafjárupphæðina, auka það í 2500% af hlutafénu, og fá að halda af þeim gróða % og
upp í % í varasjóði með núverandi fyrirkomulagi. Þau geta því hátt upp í það tífaldað hlutafjárframlög sín á einu ári með því, sem þau fá
að halda eftir af gróðanum. Þetta nær náttúrlega ckki nokkurri átt. Nú ber líka þar til að
svara, þegar sagt er, að það sé óréttlátt að leyfa
hlutafélögunum að halda eftir svona miklum
gróða, — að að svo miklu leyti sem ekki er hjá
þeim um heint hlutafjárframlag að ræða eða
hlutaféð hrekkur ekki til rekstrarins, þá hafa
þau haft til sins rekstrar til viðbótar fé frá
bönkunum, sem hefur í raun og veru verið áliættufé bankanna. Og oft hefur hlutaféð verið
það líka. Það hefur stundum komið fyrir. að
bankarnir hafa hæði lánað hlutafé til þess að
leggja í togarahlutafélag og siðan rekstrarfé.
Og þannig hefur áður oft bókstaflega allur
reksturinn verið á ábyrgð bankanna. Og það er
ckki hægt að sjá neina sérstaka ástæðu til þess
að taka í ákvæðum skattal. svo mikið tillit til
þessara einstaklinga, sem af alls konar ástæðum
í þjóðfélaginu hafa fengið aðstöðu til að leggja
út i útgerð með þessu móti, að það sé farið að
verðlauna þá með því, að þeir geti haft flciri
hundruð prósent í gróða af þessu auðmagni á
hverju ári.
Út af þvi, sem hv. þm. Seyðf. sagði um þessar
brtt. okkar, vil ég um leið og ég viðurkenni, að
þetta komi misjafnlega niður á ýmsum hlutafélögum, minna á það, að i frv., sem Alþfl. lagði
fram um tekjuskatt og eignarskatt og um stríðsgróðaskatt 1941, þá var gcngið út frá því, að
þetta væri takmarkað við hlutafé félaganna og
ákveðin hundraðshlutatala. Og í tilL, sem við
þm. Sósíalistafl. lögðum fram í fyrra um tekjuog eignarskatt, fórum við fram á þetta sama,
sem við nú höfum tekið upp hér. En aðaltil-
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liðinn það, að draga tnegi frá tekjum, áður en
skattur er á lagður, kostnað við sjúkrahúsvist og
annan meiri háttar sjúkrakostnað þeirra manna,
sein ekki hafa aðgang að sjúkrasamlagi, enda séu
fullar sönnur fyrir þeim útgjöldum að dómi
skattanefndar. Telur n. sanngjarnt, að þeir, sem
ekki hafa aðstöðu til þcss að vcra í sjúkrasamlagi og njóta þeirra hlunninda, sem þau veita,
megi draga frá lekjum sínum sjúkrakostnað, ef
hann er verulegur.
A þskj. 227 flytur meiri hi. fjhn. eina brtt. við
7. gr. frv. um það að breyta b-lið i 19. gr. skattal.
En sú gr. fjallar uin mat á eignum til eignarskatts. B-liður er þannig i 1. nú, með leyfi hæstv.
forseta.
„Búpening skal telja, svo sem hann væri fram
genginn í fardögum næst á eftir, og með verðiagi, er yfirskattanefnd ákveður árlega fyrir liver
áramót, eftir tillögum undirskattanefnda." Þetta
hefur verið framkvæmt, eins og lög gera ráð
fyrir, en hefur orðið þannig, að þetta mat búpenings til eignar hefur stöðugt verið að taka
breytingum frá ári til árs. Er það nú svo, að
jafnvel þó að búpeningseign manna standi i stað,
þá liækkar og lækkar eign þeirra að krónutali,
sem í búpeningnum stendur, frá ári til árs, og
nema þær breyt. oft stórum fjárhæðum. Þctta
telur meiri hluti fjhn. óeðlilegt, og í brtt. á
þskj. 227 er gert ráð fyrir, að þetta verði haft
þannig, að ríkisskattanefnd skuli ákveða verð á
búpeningi til 5 ára í senn að fengnum tillögum
yfirskattanefnda, og í fyrsta sinn verði þetta
ákveðið með hliðsjón af matsverði til skatts
næstliðin 5 ár. Þetta snertir á engan hátt tekjuframtalið, heldur er aðeins um það, að ekki sé
stöðugt, og það árlega, verið að breyta mati á
búpeningi til eignar.
Það liggja fyrir nokkrar fleiri brtt. við frv.
frá einstökum nm. Á þskj. 178 er brtt. frá hv.
þni. Sevðf. (HG), sem hann hefur gert grein
fyrir við 2. umr. þessa máls. 1. brtt. á því þskj.
er við 2. gr. frv., (og við þá gr. er líka brtt. frá
þeim hv. þm. A.-Húnv. (JPálm) og hv. þm. Dal.
(ÞBr)). Aðrir nm. gátu ekki á þessar brtt. fallizt. Ég fyrir mitt leyti vil leggja til, að þær verði
felldar.
Eleiri brtt. liafa að visu komið fram. En hv.
flm. þeirra liafa ekki gert grein fyrir þeiin cnn
þá, og ég sé ekki ástæðu til þess að ræða um
þær að svo stöddu.
s’Haraldur Guðmundsson: Um þær brtt., sem
n. flytur sameiginlega, hef ég ekkert að segja
til viðbótar því, sem hv. frsm. tók fram.
Um brtt. meirí hluta n. á þskj. 227, þess efnis,
að búpening skuli telja fram til skatts með
verði, sem ríkisskattanefnd ákveði til 5 ára í
senn og í fyrsta sinn með hliðsjón af matsverði
til skatts næst liðin 5 ár, vil ég leyfa mér að
lienda á, að ef þessi brtt. væri samþ., verkaði
hún í þá átt að lækka eignaframtal það, sem
gr. fjallar um. Ég sé í sjálfu sér ekki, að nein
ástæða sé til þessa, því að hér er um búpening
að ræða, sem í raun og veru á að telja fram
alveg hliðstætt við vönibirgðir og hvert annað
lausafé, sem er i eigu manna, og því finnst mér
ekki nein sérstök ástæða til að setja þessi
ákvæði í 1. um búpeningsframtalið, sem verka
Alþt. 1942. U. (50. löggjafarþing).

mjög eindregið i þá átt að lækka eignaframtalið. Astæðan til þess, að ég get ekki fallizt á
þessa brtt., er sú, að mér virðist, að ef farið
væri á annað borð að hreyfa við þessum kafla
tekjuskattsl., reglunum fyrir framtali til eignar
og til tekna, þá væri nauðsyn á að gera heildarahugun og endurskoðun á þessum kafia. Ég
hygg, t. d., að fylista ástæða væri til þess að
setja frekari reglur heldur en nú eru um framtal á tekjum af ýmsum búsafurðum. Ég veit, að
verðákvarðanir á þeim til framtals eru mjög á
reiki á ýinsum stöðum á landinu. Aftur þyrfti
að leggja talsverða vinnu í það og afla verulegra
gagna til þess, að athugun á þessum kafla og
endurskoðun gæti farið svo vel úr hendi sem
æskilegt væri. ()g meðan þessi heildarathugun
fer ekki frain á kaflanum, hygg ég, að þetta
atriði, sem brtt. 227 fjallar um, ætti að láta
bíða, þangað til þetta væri hægt að taka fyrir
í heild til athugunar og endurskoðunar.
Brtt. á þskj. 182 frá minni hluta fjhn. drap ég
á við 2. umr, og hef ég engu við það að bæta nú.
Á þskj. nr. 228 flyt ég brtt. þcss efnis, að tillag til nýbyggingarsjóða hjá félögum verði
hækkað úr 50% upp í 75% af varasjóðstillaginu.
Þctta er í sainræmi við það, að eftir að brtt.
mín var felld við 2. umr, þá er svo ákveðið, eins
og frv. er nú, að ekki skuli meira lagt í varasjóði lieldur en það, sem skattfrjálst er. En
samkv. gildandi 1. liefur tvöfalt meira fé verið
lagt í varasjóð heldur en það, sem skattfrelsi
var veitt fyrir. Má því gera ráð fyrir, að heildarframlagið til varasjóða rninnki og þar með tillag
í nýbyggingarsjóði, nema hundraðshlutatala
þess sé liækkuð. Til þess að bæta úr þessu er
brtt. min um tillagið til nýbyggingarsjóða flutt.
Þegar þess er gætt, að allir, nema þá allra hæstu
gjaldendur, liafa alltaf a. m. k. nokkuð og í sumum tilfellum verulegt fé til ráðstöfunar umfram
fé varasjóðs, þá er ekki nema eðlilegt, að meira
fé sé_ lagt í nýbyggingarsjóði heldur en áður
var. Ég lít svo á, að það sé ákaflega þýðingarmikið að binda sem mest af afgangsfé fyrirtækja i það að endurnýja framleiðslutækin og
bæta nýjum við, þegar þess er kostur.
I'm brtt. mínar á þskj. 178, þær sem eftir cru
óafgreiddar, hef ég engu við að bæta öðru en
því, að mér liefur verið bent á, að 1. brtt. við
2. gr. geti komið óþægilega og að sumu leyti
ekki alveg réttilega niður, ef það ákvæði er látið
ná til ársins 1941. Ég skal fallast á, að í einstaka tilfelluin er hugsanlegt, að það geti komið
fyrir. Ég get fallizt á, að þetta verði athugað,
og hef ég rætt um það við samflokksmenn mína
i fjhn. hv. Ed., hvort þeir vildu athuga i n. það
nlriði, ef þeim sýnist, að þurfi að breyta því.
Uin brtt. á þskj. 231, frá hv. 4. þm. Reykv.
(EOl) og hv. 4. landsk. þm. (fslH), vil ég segja
það viðkomandi b-lið fyrri brtt., að ég held, að
þessi liður brtt. sé ákaflega liæpinn. Það hefur
oft verið rætt um það, hvaða viðmiðun sé eðlilegust í þessu efni. M. a. hefur nokkuð verið
rætt um þá viðmiðun, sem hér í þessari brtt.
er gert ráð fyrir. Og ef þessi till. i þvi efni er
samþ., þá eru þeim félögum, sem að nafninu til
hafa mikið hlutafé, veitt alveg sérstök fríðindi
umfram önnur félög. Stór hlutafélög, þar sem
hlutafé er mikið, vcgna þess að það hefur verið

511

Lagafrumvörp sámþykkt.

512

Tekjuskattur og eignarskattur.

sjóðnum. Félag, sem hefur 900 þús. kr. í árstekjur, þarf að greiða í tekjuskatt og striðsgróðaskatt samtals 440 þús. kr., og 400 þús. kr.
leggur það í varasjóð. Þá eru eftir um 60 þús.
kr., sem lagt yrði á. Ég hygg, að jafnvel á þeirn
veltiárum, sem nú eru, verði að telja hreinar
tekjur, sem fara yfir 900 þús. kr., til hreinnar
undantekningar. Og þegar þess er gætt, að búið
er að tryggja þessum félögum skattfrjálsar 360
þús. kr. til að leggja í varasjóð, er ekki mikil
hætta fyrir þau, þó að þau þurfi einstaka ár að
grípa til þess að greiða skatt úr varasjóðnum.
En það fer að sjálfsögðu eftir þvi, hvemig tekjurnar verða næsta ár á eftir, því að skatturinn
er greiddur af tekjum þessa árs.
Hv. þm. sagði, að samkv. gildandi 1. væru miklir örðugleikar á að gefa úrskurð um, hvaða ráðstafanir eigi að gera viðvíkjandi rekstri félaganna. Ég vildi aðeins bæta því við, að að sjálfsögðu eru til þær sömu heimildir í þessum efnuni eins og að öðru leyti í sambandi við skattal.
En eðlilega eru miklir erfiðleikar á framkvæmdinni, hvað þetta atriði snertir, og það skal ekki
standa á mér, ef n. eftir nánari athugun vildi
gera orðabreyt. á þessum lið.
Hv. þm. sagði, að það væri ekki rétt hjá mér;
að eignamat skattan. á hlutabréfum væri miðað
við arðsútborganir af bréfunum, ef arðsútborganirnar væru i ósamræmi við efnahag félagsins.
Þetta er sennilega rétt hjá hv. þm. En ég hygg,
að í flestum tilfellum miði skattan. við arðsútborganir, nema ástæða sé til að ætla, að um óeðlilega háan arð sé að ræða.
Ég mun svo ekki hafa orð mín fleiri að sinni.
*Jón Pálmason: Aðeins örfá orð vildi ég segja
í tilefni af ummælum hv. frsm. um brtt. mína og
hv. þm. Dal. Hv. frsm. tók það fram, að skattakvöð, sem á hlutabréfunum hvilir, falli niður, ef
viðkomandi atvinnufyrirtæki tapar á rekstri sinum, svo að hlutabréfin komist niður í nafnverð.
I’ctta er náttúrlega rétt. En í öðru lagi vildi hv.
þm. halda því frarn, að sú aðferð sé rétt, scm
gert er ráð fyrir í frv., af því að menn yrðu að
taka tillit til þess, hvernig efnahagur félagsir.s
er, þegar þeir kaupa hlutabréf þess. En ég held,
að sú tilfinning sé vfirleitt ekki vakandi hjá
inönnum, að þessi kvöð hvíli á hlutabréfunum.
Hvað snertir till. hv. frsm. og hv. 1. þm. Rang.
um nýjan rannsóknardómara í þessum málum,
þá er það rétt, sem hv. frsm. sagði, að þcim, sem
teldu rétt fram, stafaði engin hætta af slikum
lögfræðingi. Sannleikurinn er sá, að ekki mundi
nokkur hætta stafa af þessum lögfræðingi, ef
maður ætti víst, að hann yrði sanngjarn maður
i dómum sínum og beitti ekki hlutdrægni við þá
menn, sem hann þyrfti að athuga skattaframtöl
hjá. Þetta er engan veginn víst, og þess vegna
gæti þetta vald, sem slíkui' maður fengi, verið
mjög hættulegt í höndum manns, sem hlutdrægur reyndist. Ég tel enga þörf á nýjum dómi í
þessum málum og mun því greiða atkv. gegn
þessari brtt.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
Rrtt. 182 og 178,1 teknar attur til 3. umr.
2. gr. samþ. mcð 21 shlj. atkv.

Brtt. 178,2.a felld með 17:6 atkv.
178,2.b—c teknar aftur til 3. umr.
179,1 samþ. með 21 shlj. atkv.
3. gr., svo breytt, samþ. með 20 shlj. atkv.
Brtt. 179,2.b tekin aftur til 3. umr.
— 179,2.a og c (ný 4. gr.) samþ. með 24 shlj.
atkv.
5.—6. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
Brtt. 178,3 tekin aftur til 3. umr.
7. gr. samþ. með 19:3 atkv.
Brtt. 179,3 samþ. með 18 shlj. atkv.
8. gr., svo breytt, samþ. með 18 shlj. atkv.
9. —10. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Brtt. 181 (nýjar gr., verða 11.—12. gr.) samþ.
nieð 16:7 atkv.
11. gr. (verður 13. gr.) samþ. með 19 shlj. atkv.
Brtt. 179,4 samþ. með 18 shlj. atkv.
12. gr. (verður 14. gr.), svo breytt, samþ. með
18 shlj. atkv.
13. gr. (verður 15. gr.) samþ. með 24:1 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 23 shlj. atkv.
A 40. fundi i Nd, 22. apríl, var frv. tekið til
3. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
A 41. fundi i Nd, 24. apríl, var frv. aftur tekið til 3. umr. (A. 209, 178 (tölul. 1, 2.b—c og 3),
182, 226, 227, 228, 231).
Frsm. (Skúli Guðmundsson): Ég vil með
nokkrum orðum minnast á þær brtt. við þetta
frv, sem komið hafa fram frá fjhn. N. stendur
öll sarnan um brtt. á þskj. 226. Þar er um tvær
brtt. að ræða. Er sú fyrri um það að bæta nýrri
málsgr. við 2. gr. frv. í c-Iið 7. gr. tekjuskattsl.
cr ákveðið, að með skattskyldum tekjum skuli
teljast ágóði af sölu á fásteign eða lausafé, ef
seljandi hefur átt eignina skemur en 5 ár, ef
um fasteign er að ræða, en annars skemur en 3
ár, ef um lausafé er að ræða. I brtt. er það tekið
fram, að þetta skuli ekki gilda, þegar skattþegn
hefur eignazt hið selda við arftöku, nema um
fyrirframgreiðslu upp í arf sé að ræða, en þá
telst, eftir brtt, söluhagnaður, miðað við upphaflegt kostnaðarverð, til skattskyldra tekna, ef
hið selda hefur verið í eign arfleiðanda eða erfingja skemur en 5 ár samanlagt, ef um fasteign
er að ræða, en ella skemur en 3 ár. Þetta, að
undanþiggja þá, sem hafa eignazt fasteign eða
lausafé við arftöku i venjulegum tilfellum, tr
gert vegna þess, að þá er greiddur crfðafjárskattur samkv. sérstökum 1, og er n. sammála
um þessa brevt.
Onnur brtt. á þskj. 226 er um það að orða um
og breyta nokkuð e-lið 10. gr. tekjuskattsl. Þessi
e-liður er um það, að lieimilt sé að draga fr.i
tekjum, áður en skattur er á lagður, iðgjöld til
stéttarfélaga, sjúkrasjóða, styrktarsjóða og atvinnuleysissjóða, þó ekki hærri en sem svarar
2% af hreinum tekjum aðila. En n. hefur verið á
það bent, að þessi hundraðshluti, sem þarna er
settur sem hámark þess, sem heimilað er að
draga frá af þessum iðgjöldum, sé of lágur, og
leggur n. tilj að iðgjaldagreiðslur samkv. þessum lið megi nema allt að 5% af hreinum tekjum
aðila. Enn fremur vill n, að þarna bætist við

509

Lagafrumvörp samþykkt.

510

Tekjuskattur og eignarskattur.
Frsm. (Skúli Guðmundsson): Ég sé ekki ástæðu til að fara mörgum orðum um það, sem
fram hefur komið. Hv. þm. Seyðf. talaði um sinar till. og vildi, að það yrði sett sem skilyrði
fvrir varasjóðshlunnindunuin, að nokkuð af
skattskyldum tekjum vrði einnig lagt í varasjóð,
og hann var með útrcikning, sem hann taldi
sanna. að þetta væri að einhverju leyti framkvæmanlegt. Tók hann dæmi, sem birt er i grg.
frv., um félag, sem hefur 600 þús. kr. ágóða árlega. Hann komst að þeirri niðurstöðu, að eftir
þeirri áætlun, sem hann hafði gert um útsvar
sliks féJags, mundi hað hafa um 20 þús. kr. eftir
laust af tekjunum, þó að till. hans yrði samþ.
Eg \ il hcnda hv. þm. á það, að ekki þyrftu
tekjur þessa félags að hækka nema unt 200 þús.
kr.. til þess að þetta „ræki sig upp undir,“ eins
og hann orðaði það, ef byggt væri á hans útreikningum. Eg held, eins og fram kemur i nál.,
að þegar um stór fyrirtæki er að ræða, hafi þau
ekki laust fé til þess að fullnægja því, sem fyrir
hv. þm. vakir, vegna þess, hvcrsu mikið af skattskyldu tekjunum er tekið i skatt. Hv. þm. sagði,
að þetta væri bein uppörvun fyrir félögin til
þess að verja meira fé til arðsúthlutunar. Hv.
þm. veit þó, að eins og áður, eru í gildi þau ákvæði í skattal., að allur arður, sem greiddur er
af lilutafé félaganna, umfram 5%, skoðast sent
skattskyidar tekjur og reiknast af honum tekjuskattur. Það er því enginn möguleiki að sleppa
\ ið skattgreiðslu af þvi fé, sem úthlutað er sem
arði úr hlutafélögum.
Út af b-lið i 2. brtt. hv. þm. Seyðf. vil ég segja
nokkur orð. Hann sagði, að það væri ágreiningur
um margt fleira i skattal. lieldur en framkvæmd
þessa atriðis. Það er rétt. En þeir, sem lög semja,
þurt'a að haga þeirri smíð þannig, að ágreiningur verði sem minnstur út af lögunum. Það er
því nauðsynlegt, ekki sízt þar sem um vafaatriði
er að ræða, að einhver hafi úrskurðarvaJd i þessum máluin. I>að getur skeð, að hv. þm. Seyðf.
geti gert tiilöguna þannig úr garði, að ekki verði
ágreiningur um framkvæmdina, en til þess að
svo verði, þarf hann að gera á henni ýmsar
brevtingar. Jlér leikur grunur á, að einstaka félög hafi breytt samþykktum sínum og gert
þannig verksvið sitt stærra heldur en áður var.
T. d. getur félag, sem áður hefur aðeins verzlað
með innfluttar og útfluttar vörur, breytt samþ.
sínum og farið að fást við sjávarútveg, landbúnað, kaup og sölu verðliréfa og annað slikt. Ég
veit, að á þann hátt er hægt að komast fram hjá
þessu ákvæði í brtt. hv. þm. Seyðf. Ég vildi aðeins benda hv. þm. á þetta til athugunar.
Hv. þm. sagði, eins og ég áður minntist á, að
ýmis ákvæði þessa frv., t. d. 7. gr., væru bein
uppörvun fyrir félögin til að greiða ineiri arð af
hlutabréfunum en áður. Um þetta er ég honum
alls ekki sammála. Þegar hlutafé eru metin til
eignai' hjá hluthöfum, fer það ekki nema að Jitlu
leyti eftir því, hvaða arður hefur verið greiddur
af þeim. Kann að vera, eins og fram kemur í I.,
að höfð sé nokkur hliðsjón af þessu, en mat
bréfanna fer aðallaga eftir því, hvað efnahagsreikningar sýna um ástæður félaganna. Um þetta
atriði get ég ekki verið sammála hv. þm. Eins
og áður er tekið fram, er tekinn tekjuskattur af
öllum arði bæði hjá tel. og þeim, sem arðinn fá.

Hvað snertir það atriði að erfitt sé að ákveða
frádrátt vegna sjúkrakostnaðar, þá geri ég ráð
fyrir, að það inundi ekki verða mjög torvelt.
Vitanlega ætti að framvísa reikningum um þau
útgjöld, og ætti að vera auðvelt fyrir menn að
vita á þann hátt um þær helztu greiðslur, sem
um er að ræða.
Hv. þm. A.-Húnv. ræddi nokkuð um skattinn af
hlutabréfunum við félagsslit, sérstaklega í sambandi við brtt. þá, sein hann hefur flutt, ásamt
hv. þm. Dal. Hann kom með dæmi um hlutabréf,
sem væru 10 þús. kr. að nafnverði, en væru
Jengi i 10 sinnum Jiærra verði. Ef félaginu er
slitið eftir 12 ár og bréfin þá með sama verði,
þyrfti að liorga tekjuskatt af 90 þús. kr. Ég sé
ekkert athugavert við þetta, af því að kaupandi
hlutabréfanna veit, að hann verður að greiða
skatt af því, sem hann fær við félagsslit umfram nafnverð bréfanna, og hagar liann sínum
kaupum vitanlega eftir því. Má lika snúa þessu
dæmi við. Ef svo færi, að eignir félagsins töpuðust í rekstrinum lijá hinum nýju eigendum,
þá losna þeir líka við þennan skatt, og verður
þá heldur enginn skattur tekinn af binum fyrri
cigendum, eins og 1. eru nú, svo framarlega sem
þeir liafa átt bréfin i meira en 3 ár. Það er einmitt þessi kvöð, sem hvilir á bréfunum, sem
dregur úr likunum fyrir því, að þau komist í óeðlilega hátt verð. Hv. þm. A.-Húnv. lýsti sig andvigan till. niinni og hv. 1. þm. Rang. uin, að sérstakur Iögfræðingur sé skipaður til að rannsaka
skattamálin og vera skattan. til aðstoðar í þessuin efnuin. Talaði hv. þm. um nýtt embætti, sem
hann sagðist ekki geta fallizt á, að stofnað væri.
Eg er honum ekki sammála um, að til séu í 1.
nógu skýr fyrirmæli um þetta og skattan. hafi
nógu víðtækt vald til rannsóknar í þeim efnum.
Hvorki yfirskattan. eða ríkisskattan. hafa vald
iil að setja rétt yfir mönnum og hafa vitnaleiðslur í þessum málum, sem oft getur verið nauðsynlegt til þess að komast að hinu sanna. Það
eru að vísu til 1. um hókhald, og þeir, sem hafa
vissan atvinnurekstur með höndum, eru skyldir
að hafa bækur yfir reksturinn. En jafnvel þó að
ekkert athugavcrt sé við bókhald þeirra, sem
bókhaldsskyldir eru, þá eru margir menn, sem
alls ekki eru bókhaldsskyldir, og er ekki hægt
fyrir skattan. að komast að réttri niðurstöðu um
lekjur þeirra, ef ástæða er til að ætla, að framtal sé ekki svo vandað sem skyldi. Það getur
ekki sakað þá, sem telja rétt fram, þó að slik
rannsókn sé faliii ákveðnum manni. Ég á bágt
með að skilja andstöðu gegn því að komast að
því rétta i þessum málum. Og ég vænti þess, að
þeir verði ekki margir, sem verða á sömu skoðun
og hv. þm. A.-Húnv. Ég hef svo ekki fleira að
taka fram að svo stöddu.
“’Haraldur Guðmundsson: Það voru 3 atriði í
ræðu liv. frsm. fjhn., sem mig langar til að svara.
Hann sagði, að tekjur þess félags, sem ég tók
sem dæmi í sambandi við útreikning minn í
fyrri ræðu minni, þyrftu ckki að hækka nema
um 200 þús. kr., til þess að þetta „ræki sig upp
undir.“ Þetta er alveg rétt hjá hv. þm. Tekjur
félagsins þyrftu ekki að vera nema 800—900 þús.
kr. til þess að þetta „ræki sig upp undir“, þ. e.
a. s., að þá þyrfti ef til vill að greiða úr vara-
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an reikning um iyfjakaup og greiðslu fyrir minni
háttar læknishjálp. Ég veit ekki, hvort rétt væri
að ganga iengra en að taka vissar tegundir eða
stærri tilfelli. I’að er ekki hægt að eltast við einstaka reikninga. Hins vegar er eðlilegt, að stærri
aðgerðir komi til frádráttar. Ég veit ekki, hvort
hv. meðnm. minir fallast á að taka till. aftur til
3. umr.
l’m aðrar till. n. er ekkert að segja.
Vm hrtt. á þskj. 181 skal ég geta þess, að ég er
meðmæltur fyrri till. Ég vil taka það frani, að
gefnu tilefni frá hv. frsm, að að sjálfsögðu er
skattan. nú ekki aðeins heimilt, heldur og rétt,
að þær krefjist rannsóknar. En mér finnst eðlilegt, að vænta megi skjótari afgreiðslu, ef sérstakur valdsmaður et- til að annast þessi mál. Um
h-liðinn á sama þskj. man ég ckki, að rætt væri
í n.
Það, sem ég tel megingalla frv, er, að með
tvennum ákvæðum er heinlínis losað á þeirri
bindingu, sem á síðasta þingi var lögð mikil álierzla á að koma á þær tekjur, sem stafa í
mörgum tilfellum af óeðlilegum gróða.
*Jón Pálmason: Það eru ekki nema fá atriði
varðandi þetta mál, sem ég sé ástæðu til þess að
taka til athugunar, þar sem hv. frsm. hefur gert
grein fyrir áliti n. í meginatriðum, og sé ég ekki
ástæðu til að grípa fram fyrir hendur hans um
að svara því, sem meiri hl. n. er andvígur í till.
hv. þm. Sevðf. En mér þykir rétt i samhandi við
afgreiðslu málsins að víkja nánar að afstöðu
minni til þeirrar meginbreyt, sem frv. felur í
sér, nefnilega að afnema frádráttarregluna.
Eins og tekið er fram i nál, álitum við hv. þm.
Dal, að þessi breyt. sé óvarleg, miðað við. að
kippt sé í hurt þeirri heimild, sem skattþegnarnir hafa til að draga frá fyrra árs tekjum. Ég
álít hagfelldara, að hækkunin komi með breyt.
á skattstiganum. En þar sem svo er, að ríkisstj.
hefur sainið um að gera þessa hreyt, og henni
er tryggt nóg fylgi, er ekki nein bein ástæða til
að hefja stórdeilur út af henni, þó að ég vilji
henda á, að ég tel þetta annmarka.
Fyrir allan almenning þýðir þetta frv. ekki
hækkun skatta frá því, sem vcrið hefur, heldur
líkt og áður, en af hærri tekjum fæst hækkun
frá því, scm var. Eg skal ekki fara nánar út í
það, heldur víkja að þeirri einu brtt, sem ég og
liv. þm. Dal. flytjum saman og aðrir nm. hafa
ekki fallizt á, við 2. gr. frv. 2. gr. felur það í
sér, að þegar reiknaður er arður af hlutabréfum,
sé tekið tillit til þess, ef þau eru keypt öðru
verði en nafnverði. Ég lít svo á, að það sé óheilhrigt og ranglát aðferð að láta fylgja bréfunum
þá kvöð, að þau skuli telja með tekjum við félagsslit. Við skulum taka dæmi og hugsa okkur,
að einhverjir menn stofni hlutafélag og kaupi
veiðiskip, sem hefur verið í hlutafélagi áður.
Við skulum segja, að nafnverð bréfanna sé 10
þús. kr, en þeir kaupi fyrir 100 þús. kr, af því
að verðlag er svona hátt. Þeir taka féð annaðhvort að láni eða greiða það með eignum sínum.
Setjum svo, að skipið farist eftir 2 ár og fél. sé
slitið, en bréfin séu 100 þús. kr. virði. Þá er viðkomandi skyldugur til að greiða tekjuskatt af 90
þús. kr, en það er fjarstæða, því að um engar
tekjur er að ræða. Setjum svo, að hlutafélagið

héldi áfram í 20—30 ár, og þá væru allir fallnir
frá, sem hefðu stofnað það. Þá kæmi til greina
að fella undir skatt 90 þús. kr. sem tekjur, sem
er þá hara áframhald af þeirri starfsemi, sem
hvrjað er á á þennan hátt. Nú setjum við 3ja
ára takmarkið í 2. gr, til þess að síður sé hægt
að braska með þetta. En ég verð að segja, að sú
eðlilega leið frá mínu sjónarmiði er, að það,
sem hlutahréfin eru seld á, umfram nafnverð, sé
talið til tekna og skattskylt hjá þeim, sem selur.
Mér skilst, að þeir, sem vilja halda þessu ákvæði, miði við, að það sé svo í gildandi 1, en
það er ekkert mikilsvert atriði, heldur hitt, hvort
það er réttmætt. Þetta gæti orðið til þess að gefa
mönnum tækifæri til að braska, en með okkar
fyrirvara er á því lítil hætta.
Þá skal ég ekki hafa fleiri orð um till, en
ég vænti, að hv. d. hugsi málið, því að það er
stórmál, eins og stendur, þó að það hafi ekki
verið bað áður.
Varðandi það, sem hv. þm. Seyðf. talaði um,
að þessi 1. miðuðu að því að losa frekar um en
verið hefði, hvað snerti fé, sem varasjóðir hlutafélaganna hefðu yfir að ráða, vil ég segja það,
að mér þótti hann gera of mikið úr því atriði.
Till. hans um að leggja meira í varasjóð en skattfrjálst er, hefur verið svarað. Hitt getur og mjög
orkað tvímælis, að losa um hönd, sem áður voru
á varasjóðum. Eg veit dæmi um eitt fyrirtæki
hér í Ilvik, sem hefur margt verkafólk í þjónustu
sinni og átti hús, sem ekki var að fullu innréttað. Það fór fram á að fá að innrétta loftliæð, en
fékk neitun hjá ríkisskattan, með því að slík
innrétting tilheyrði ekki rekstrinum. Þó að sjálfsagt sé að binda varasjóðina svo, að ekki sé
hægt að sóa þeiin, er rangt og óviturlegt að
binda hendur manna svo, að þeir hafi ekkert
laust fé til.
Ég skal að siðustu víkja að till, hv. þm. V.Húnv. og hv. 1. þm. Ilang á þskj. 181, sem ég og
hv. þin. Dal. höfum ekki getað fallizt á. A-liðurinn felur í sér að setja skuli rannsóknardómara
í skattamálum, þ. e. a. s. að stofnað sé nýtt
embætti fyrir lögfræðing, sem á að leita bá
menn uppi, sem svíkja skatt. Við getum ekki fallizt á þá till. af þeirri einföldu ástæðu, að við
höfum það víðtækt áfrýjunarsvið í skattamálunum, sem sé 3 stig, — en í dómsmálum og lögreglumálum ekki nema eitt, — að ef fjórða stigið
á að bætast við, er það ekkert hóf, því að skattan. hafa öll tækifæri til að fá upplýsingar og
fylgjast með.
Það er kunnugt, að það hafa verið sendir endurskoðendur hæði af skattstofunni og ríkisskattan. í stærri fyrirtæki til að rannsaka reikninga þeirra. Ef við slíka endurskoðun kemur
eitthvað grunsamlegt i Ijós, hafa þessi yfirvöld
frjálsar hendur um að kæra lilutaðeigandi fyrirtæki.
Seinni till. á sama þskj. var ekki umtöluð, og
ég sé ekki neitt við hana að athuga. N. hefði
sennilega orðið sammála um hana, ef hún hefði
verið rædd í n.
Ég geri ráð fyrir, að hv. þm. hafi tekið afstöðu til brtt, sem fyrir liggja. Það hefur verið
gerð grein fyrir þeim í nál. og af frsm, svo að
það hefur ekki mikla þýðingu, að við liöldum
löngum umr. áfram.
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að skýra nokkuð. Sainkv. frv. er gert ráð fyrir,
að allt það fé, sem félögin leggja í varasjóð, sé
skattfrjálst, nema það fari fram úr vissuin hluta
teknanna. Því meiri sem gróði félaganna er, því
meira fá þau skattfrjálst. I gildandi 1. er aðeins
viss hluti þess, seni lagt er í varasjóði, skattfrjáls, scm kunnugt er, en nýjung þessi var tekin upp til þess að hvetja félögin til að leggja
sem mest í .varasjóði. Ég álít alveg rangt og óeðlilegt að gera allt varasjóðstillagið skattfrjálst
og láta takmörkun gildandi 1. niður falla. Mér
skildist á hv. i'rsm., að hann væri einnig á því
máli, en hann taldi, að með þeirri breyt., sem
nú væri gerð á skattstiganum, kynni þá álagningin að „reka sig upp undir", — nema samtals
meira en 100%. Það er rétt, að þetta cr hugsanlegt í einstökum tilfellum, en aðeins þegar um
nijög háar tekjur er að ræða eða það, ef til viðbótar skattinum kæmi hærra útsvar á þann hluta
tekna, sem er undir 200 þús., cn þann sem þar er
yfir. Eg vil hiðja menn að athuga útreikning á
bls. 7 i frv. á þskj. 125, þar sem ræðir um félag
með 600 þús. kr. ágóða. Það greiðir samkv. frv.
83 476 kr. tekjuskatt og 172 044 stríðsgróðaskatt,
samtals 255 520 kr. Þá er eftir að reikna útsvar
af þeiin liluta tekna, sem er innan við 200 þús.,
og sé gert ráð fyrir 70 þús. þar, verða þetta alls
liðug 325 þúsund eða 54% af 600 þús. Ef t.ill.
min verður sainþ. og félagið leggur eins mikið í
varasjóð og það getur mest fengið skattfrjálst
(að
verða það 267% þús., og er þá komið í
liðug 580 þús. samtals. — Það rekur sig ekki upp
undir, og þarna er miðað við hæsta skattstiga
og útsvarsálagningar, sem mun þurfa að gera ráð
fyrir. Auk þess segir í niðurl. 3. gr., með leyfi
liæstv. forseta: „Nú hrökkva hreinar árstekjur
félags að viðhættri þeirri hreinni eign, sem félagið á umfram varasjóð og hlutafé, eigi fyrir
skatt- og útsvarsgreiðslum og því varasjóðstillagi, sem undaiiþegið er skattgreiðslu samltv. 1.
þessum, og er þá heimilt að taka þá fjárhæð,
sem á vantar, úr varasjóði." Þessi varnagli er
sleginn af þvi, að ekki hefur þótt ósvinna að
gera ráð fyrir, að álagning ræki sig „upp undir“,
þannig að til varasjóðs þyrfti að taka. Mér finnst
ástæðulaust, cins og ég sagði, að víkja svo frá
gildandi 1. sem gert er með því að gera allt varasjóðstillagið skattfrjálst. Það heinlínis örvar
peningastrauminn, sem síðan eykur dýrtiðina óviðráðanlega. Þeir peningar geta unnið meira
gegn stefnu ríkisstj. í dýrtíðarmálunum en hún
er fær um að mæta með gagnráðstöfunum sínum. Það er einkennilcgt, að samtimis því, sem
allt á að miða við „stöðvun dýrtíðarinnar",
koma fram slíkar till., sem geta ekki miðað að
öðru meir en hleypa dýrtíðarflóði af stað.
Sömu tilhneigingar til að losa um féð eða sem
mestan hluta af gróðanum koma viðar fram í
frv. og það í þessari gr. I gildandi I. er bannað
að taka fé úr varasjóði til að kaupa ýmsar eignir
cða til starfsemi, sem er óviðkomandi rekstri félagsins. Nú er lagt til að fella þetta niður. Ég
legg til í b-Iið brtt. minnar við 3. gr„ að ákvæðin
séu tekin upp aftur, en jafnframt haldið c-lið
frv. sem viðbótarákvæði, og yrði hann þá d-liður og byrjaði með tilvísun til næsta liðs á undan (c-liður hrtt.). Hv. frsm. sagði, að ástæðan
til þess, að þetta væri fellt niður, væri sú, að

reynslan sýndi, að erfitt væri að framfylgja ákvæðunum. Þá veit ég ckki, hvernig skattalög
ættu að vera, ef miða skyldi við það eitt, að
aldrei yrði deilt um framkvæmd þeirra og skilning sumra atriða. Þá yrði víst erfitt að ná inn
nokkrum sköttum. Vandkvæðin um þessi atriði
þurfa ekki að stafa af neinu nema því, að nýmælið ei' aðeins ársgamalt og engar venjur skapaðar um framkvæmd á þessu. Ef það fær að
haldast óbreytt, skapast venja um framkvæmdina, studd af reglugerð, og vandinn leysist.
Sú viðleitni frv. að losa um gróðann er alveg
í ósamræmi við það, sem ég tel rétt nú. Ég tel,
að allt fé, sem reksturinn þarf ekki, eigi að binda
sem fastast, unz þörf er á því aftur til reksturs
fyi'irtækjanna. I samræmi við þessa skoðun mína
legg ég til í 3. brtt. minni, að 7. gr. frv. falli
niður, en hún er um það, að hlutabréf skuli talin til skatts með nafnverði, ef hlutaféð er óskert,
— hvað sem sannvirði liður, — en í gildandi 1.
er ákveðið, að eigendur meti þau sjálfir til skatts
eftir sannvirði, þ. e. sölugengi þeirra. Nú vita
menn dæmi þess, að hlutabréf hafi verið seld allt
að þritugföldu nafnverði. En ef frv. yrði samþ.,
mundi eignarskatturinn stórlega lækka. Ég verð
að telja, að ekki sé ástæða til að lækka eignarskattinii, sízt í þessu tilfelli, því að aukningin á
verðmæti bréfanna hefur orðið fyrir orsakir,
senr eigendurnir eiga sjálfir engan þátt í. En
það er ekki eingöngu á þetta að líta, heldur eru
með þessu allar hömlur teknar burtu við því, að
greiddur sé sem hæstur arður til eigenda. Ef nú
er greiddur 20% arður, ferfaldast eignarskatturinn líka, en þó borguð séu 50 eða 100%, hefur
það cngin áhrif á framtalsverð bréfanna til eignarskatts. Það er bara ýtt undir það, að fél. séu
gefnar lausar hendur um aukaútborgun arðs, en
slikt tel ég óeðlilegt.
Hv. frsm. segir, að um tvisköttun sé að ræða,
og ég játa, að það er rétt, enda eru óteljandi
dæmi þess í skattal. Það byggist á því, að hlutafélög og eigendur hlutabréfa eru skoðaðar tvær
aðgreindar persónur. Hlutafélag er sérstök persóna í augum skattayfirvaldanna, bréfaeigandi
líka. Ef ég hef stúlku til innanhússverka, borga
skatt af mínum tekjum og greiði lienni kaup, en
hún borgar skatt af þvi kaupi, þá er það tvísköttun. Það er sízt meiri ástæða til að taka það,
sem hér er um að ræða, meira nærri sér en aðra
tvísköttun, en hins vegar er verið að gefa félögunum rýmra svigrúm um að ráðstafa gróðanum
til hvers, sem vera skal, óviðkomandi starfsemi
félaganna sjálfra.
Eg skal taka það fram um ákvæði b-liðs 12.
gr„ að cf ckki fæst breytt ákvæðinu uni varasjóðstillagið eftir brtt. minni, tel ég sjálfsagt að
hækka framlag nýbyggingasjóðs frá því, sem
lagt er til. Ég ætla að bíða með að bera fram
brtt. um það, þar til ég sé, hvað ofan á verður
í hv. d. Sama er að segja um d-lið sömu gr„ um
tillög einstaklinga til nýbyggingarsjóðs.
Um till. fjhn. á þskj. 179 vil ég segja, að við
nánari umhugsun teldi ég rétt að athuga betur
en gert hefur verið, hvort ekki væri ástæða til
að hafa _b-Iið annarrar till. með öðrum hætti en
hér cr. Út af hugleiðingum hv. frsm. áðan vil ég
skjóta þvi til hans, að ég held, að það yrði erfitt
í framkvæmd, ef heimilin eiga að halda sérstak-
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matsupphæð. En svo hefur verið, — og ætlazt er
til, að svo verði áfram — að eignarskattur hefur
verið reiknaður hjá félögum af ncttóeign þeirra,
þannig að þcssi hlutabréf hafa verið tvísköttuð til eignar. Hér er lagt til, að þessi tvísköttun
verði niður felld. Hv. þm. Seyðf. er mótfallinn
þessu og vill, að gr. verði felld niður.
8. gr. frv. er um að auka nokkuð kaup skatta •
nefnda. l’ykir sjálfsagt að gera það. Við þessa
gr. flytur n. brtt. á þskj. 179 um það, að niður
falli síðasti liður þessarar gr., orðin: „Borgun
til formanna telst þó innifalin i cmbættislaunum þeirra.“ N. telur ekki eðlilegt, að fonnenn
skattan. fái enga þóknun fyrir skattanefndarstörf.
9. og 1(1. gr. frv. þurfa ekki skýringa við.
11. gr. er um það að hækka nokkuð dráttarvexti af sköttum frá því, sem nú er, ef greiðsla
þeirra dregst fram yfir næstu áramót, eftir að
þeir eru á lagðir.
í 12. gr. eru tekin upp ýmis ákvæði úr 1. frá
i fyrra, að miklu leyti óbreytt, sem gert er ráð
fyrir, að gildi áfram. A-liður þeirrar gr. er um
umreikning á tekjum eftir vísitölu. Sú breyt. er
þar á gerð, að hér er tekjuhæðin 15 þús. kr. í
stað 12 þús. kr. áður, sem miðað er við viðvikjandi umreikningsreglunum. Hafa þau rök verið
færð fyrir þeirri breyt., að eftir að hætt er að
draga frá skatt og útsvar, áður en ákvarðaðar
eru skattskyldar tekjur, þá sé eðlilegt, að þessi
upphæð sé nokkuð hækkuð. Um þessa gr. vildi
ég taka það fram, að við framsóknarmenn hefðum eins og áður talið eðlilegra, að þessi umreikningur væri felldur niður, en í staðinn kæmi
hækkun á persónufrádrætti. En aðrir flokkar
hafa ekki getað fallizt á það, svo að við höfum
ekki borið fram um það brtt. Þá eru í b-lið ákvæði um, að félög skuli leggja helming varasjóðstillaga sinna í nýbyggingarsjóði þá, sem
stofnaðir voru með lögunum í fyrra. Liðurinn er
óbrevttui' að öðru en því, að það voru 40%, en
er nú hækkað i helming. C- og d-liðir eru óbreyttir og fjalla um nýbyggiugarsjóði. Þá er eliður, um þá nefnd, sem hafa skal umsjón og
eftirlit með þessum sjóðum og notkun á fé úr
þeim. Við liðinn er brtt. á þskj. 179 og þó engin efnisbreyting, aðeins tekin upp ákvæði um
það úr 1. i fyrra, hvernig ncfndin skuli skipuð
eða endurskipuð, ef einhver þcirra, sem i henni
cru nú, skyldi hverfa þaðan. F-Iiður er óbreyttur. í g-lið eru þau ákvæði, að einstaklingar og
sameignarfélög, er stunda sjávarútveg sem aðalatvinnurekstur, megi draga frá skattskyldum
tekjum ])ær fjárupphæðir, sem þau leggja í nýbyggingarsjóð af útgerðartekjum sínum, þó eigi
hærri fjárhæð en nemur 20% af hreinum árstekjum þeirra af útgerð, áður en tekjuskattur,
striðsgróðaskattur og útsvar, sem greitt hefur
verið á árinu, er dregið frá tekjunum, enda sé
tekjum af útgcrðinni haldið greinilega aðskildum frá öðrum tekjum gjaldanda. Þetta er ekki
nýmæli. í 1. í fyrra var einstaklingum gert fært
að leggja í nýbyggingarsjóði og veitt nokkur
hlunnindi fyrir það fé. — H-liður snertir tapsfrádrótt, sem veittur var á síðasta ári, og skal
liann talinn sem varasjóðstillag og mætir hreinum rekstrarlialla félagsins að svo miklu leyti
sem aðrar eignir þess hrökkva ekki til, svo að

þetta tillag eyðist siðast allra eigna félagsins,
en sé nokkru af fé þessu varið til annarra hluta,
greiðist skattur af því.
Þá vil ég' minnast nokkuð á brtt., sem flutt er
af mér og hv. 1. þm. Rang., á þskj. 181, um það,
að skipa skuli sérstakaii lögfræðing til að hafa á
hendi rannsóknir í skattamálum og hafi hann
heimild til að hefja rannsókn og setja rétt i
hvaða umdæmi landsins, sem er, og geti krafizt
upplýsinga og sama aðgangs að bókum og skjölum og ríkisskattan. hefur. Rannsókn skal hefja
samkv. till., er yfirskattn. eða ríkisskattan. telur
hennar þurfa til að vita rétt um tekjur eða
eignir skattþegns. Einnig getur fjmrh. fyrirskipað rannsóknina. Skal að rannsókn lokinni
senda afrit af prófum málsins ásamt greinargerð um niðurstöður þcss til aðila þess, er rannróknar hefur beiðzt, og haga nefndirnar síðan álagningu eftir því. Við teljum, að vald skattanefnda sé ekki nóg til að komast að niðurstöðu
um þessi mál í öllum tilfellum og leiða hið rétta
i Ijós. I b-lið till. er um það eitt að ræða að færa
42. og 43.'gr. saman i eina, til þess að ekki þurfi
að breytast greinatala í aðalköflum laganna.
f 13. gr. frv. eru ákvæði um, að 1. öðlist þegar
gildi og komi til framkvæmda við álagning
skatta á þessu ári, sem lagðir verða á tckjur
ársins 1941. Jafnframt skulu falla úr gildi skattalagabreyt. frá 5. maí 1941.
Eins og nál. á þskj. 180 ber með sér, mælir n.
með, að frv. verði samþ. Skattanefndum er það
mikil nauðsyn að geta lokið starfi sínu sem
fyrst, en verða að bíða eftir afgreiðslu þessa frv.
Ég vil þvi leggja áherzlu á, að afgreiðslu verði
liraðað, svo sem tök eru á.
*Haraldur Guðmundsson: Mér hefur gefizt
lóm, frá því að mólið var siðast til umr., til að
athuga frv. nánar. Við þann nánari samanburð
hefur komið i ljós, að með þeirri breyt. að hætta
frádrætti greiddra skatta og sútsvars, en lækka
skattstiga að sama skapi, er stigið rétt spor. Þó
vildi ég, að nefndin athugaði einstök atriði umreikningsins betur, einkum á tekjum mílli 25 og
60 þús. og eins þeim, sem stríðsgróðaskattur nær
að nokkru til, á bilinu 60—75 þús.
Við 2. gr. frv. flyt ég brtt. á þskj 178 uni, að
aftan við bætist orðin: eða þótt eigandi þeirra
sé að öðru leyti undanþeginn greiðslu íekjuskatts. — Það er vitað, að síðustu tvö árin hefur
allmikið verið að því gert — í staðinn fyrír að
greiða fé út úr varasjóði — að selja hlutabréf
félags í heild til að losa bundið fé og komast
um leið undan eðlilegum skattgreiðslum með það
fé. Að vísu halda sumir menn fram, að við slíkar
eignabreytingar eigi féð að verða skattskylt og
þurfi ekki frekari ákvæða við. En það mun ekki
nægja, þótt ótvírætt væri í lögum. En það þarf
að verða ótvírætt. — Ýmis fyrii'tæki og stofnanir njóta nú skattfrelsis, og ef þau eru kaupendur, er ekki hægt að ná svo tit gróðans sem á að
ná, nema liætt sé við ákvæðinu í lirtt. ininni. Hv.
frsm. mæltist til, að þessi till. væri tekin aftur
til 3. uinr., og vil ég verða við þeirri ósk, en þá
vildi ég bcnda á, hvort ekki væri rétt, að aðrir
færu eins að og brtt. á þskj. 182 væri tekin aftur til 3. umr.
Brtt. mina á þskj. 178,2, a—c, við 3. gr. vei'ð ég
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Xú cr það svo, að þótt ákvcðið sé, að félögin
gcti fengið nokkurn hluta tcknanna undanþeginn
sköttum gcgn því að leggja hann i varasjóð, þá
cru fvrirmæli i þessari sömu frvgr. um það, að
ef félögin vcrja nokkru af varasjóði til úthlutunar til hluthafa, til einkaþarfa þeirra á einn
cða annan hátt cða til annars cn þcss að mæta
i ekstrarhalla félagsins, þá skuli grciða skatt af
þvi varasjóðsfé, scm þannig cr notað. Akvæði
frv. um þctta cfui cru að cfni til að mcstu þau
sömu og nú cru í I. I’að hcfur vcrið svo undanfarið, að þegar fc hcfur vcrið tekið úr varasjóði
til arðsúthlutunar eða einhvers annars cn þess
að mæta rckstrarhalla fyrirtækjanna, hcfur vcrið reiknaður skattur af því fé, og þá af 20%
hærri upphæð heldur cn skattfrjálst var, þcgar
fcð var tagt í sjóðinn. Samkvænit núgildandi 1.
cr hehningur af varasjóðstillaginu skattfrjáls,
cn sc fc varasjóðs notað þannig, að það vcrði
skattskylt, cr reiknaður skattur af % þcirrar
upphæðar, scm þannig cr varið. Samkvæint 3. gr.
frv. cr þessu haldið óbreyttu að þvi, cr sncrtir
þá varasjóði, scm til cru, þcgar þctta frv. verður
að 1., og fram tckið í næstsíðustu mgr, að þcir
varasjóðir cyðist á undan þeim sjóðum, sem síðar myndast. L’ndantekning cr þó um þá eign í
varasjóði, scm myndaðist vegna tapsfrádráttar
hjá útgerðarfélögum eftir !. frá 1941, cn um þann
liluta varasjóðs gilda áfram scrstök akvæði, sem
sctt voru á þvi þingi, og cru tekin upp í 12. gr.
þcssa frv. Vík ég að þcim síðar. En vcgna þeirrar brcyt, scm hcr er gcrð, að framvegis vcrður
allt varasjóðstillag skattfrjálst, innan þcirra
takmarka, scm áður cru ncfnd, vcrður að sctja
aðrar reglur cn áður giltu um skatta af þvi fé,
scm tckið cr úr varasjóði til annars cn að mæta
rekstrarhalla félaga, scm cr það ákvæði í 3. gr.
fi'V., að cf sú varasjóðseign, scm myndast cflir
að þctta frv. vcrður að 1, cr notuð þannig, að
skatt cigi að greiða af heniii, skuli rcikna skattinn af 20% hærri upphæð en þannig cr varið úr
sjóðnum. Er þetta í fullu samræmi við þau fyrirmæli, scm gilda um cldri varasjóðina.
Á þskj. 179 flytur fjhn. cina hrtt. við 3. gr.
frv. Er það aðeins orðalagsbrcyt. til þcss að fyrirbyggja misskilning, eu engin cfnisbrcyt.
í 3. gr. frv. cr cnn fremur ákvcðið, að cf félag,
scm nýtur eða notið hefur varasjóðshlunninda,
ver cignum sínum mcð þeim hætti, sem um getur í a-, b- og c-liðum þessarar gr, skuli það tcljast ráðstöfun á fé varasjóðs, og rciknast ]>á
skattur af því fé samkv. fyrinnælum þeirrar gr.
A- og b-Iiðir cru óbreyttir i frv, cins og þcir cru
í giidandi 1, en í c-lið eru ný fyrirmæli. Er þar
ákvcðið, að ef félag kaupir cign fvrir óeðlilcga
hátt vcrð að dómi skattan, skuli tclja mismun
kaupverðs og matsvcrðs skattan. ráðstöfun á fé
varasjóðs, og vcrður þá rciknaður skattur af því
fé. Er þctta sctt til þess að fyrirbyggja, að hægt
sé að úthluta eignum varasjóðs á þann hátt að
kaupa eignir fyrir ócðlilcga hátt verð af hluthöfum eða öðrum.
Hv. þm. Scyðf. flytuv brtt. á þskj. 178 um að
taka inn i þessa gr. nýjan lið, scm cr í 1. frá í
fyrra. Hvað scm annars má um það ákvæði scgja,
vil ég benda á, að reynslan hefur sýnt, að slíkt
er mjög crfitt i framkvæmd, og því vafasamt
gagn að þcssu ákvæði, a. m. k. eins og það nú

cr. T. d. gctur orðið ágreiningur um það, hvað
sé óviðkomandi rckstri félaganna og hvaða eignir gcti talizt nauðsynlegar fyrir rekstur þcirra.
Hcfur þcgar risið, að sögn, nokkur ágreiningur
út af því atriði. Tel ég, að það sé því vafasamur
ávinningur að samþ. þctta.
Síðasta málsgr. 3. gr. frv. cr um það, að cf
hrcinar árstekjur félags að viðbættri hreinni
cign, scm félagið kann að ciga umfram varasjóð
og hlutafé, svo scm á höfuðstólsreikningi og
tckjuafgangsreikningi, hrckkur ckki fvrir skattog útsvarsgreiðslum og því varasjóðstillagi, scm
undanþcgið cr skattgrciðslu samkv. I. þcssum,
þá sé heimilt að taka þá fjárhæð, scm á vantar,
úr varasjóði. Vcgna þeirrar aðalbreyl, scm gerð
cr hcr á skattal, að lcyfa ckki frádrátt. á skatti
og útsvai'i, áður cn ákveðnar cru skattskyldar
tckjur, má búast við, að þessi heimild verði
notuð á þcssu ári. En aftur mun varla þurfa síðar að grípa til þcssa, ncma samanlagður skattur
og útsvai' fari fram úr 100% af skattskyldu tckjunum.
I>á cr 4. gr. frv. Hún cr cðlileg aflciðing af
þessari aðalbreyt, scm frv. gerir ráð fyrir, scm
sé að hætta að draga frá tekjunum tckjuskatt
og útsvar, áður en skattur cr á lagður. En eftir
scm áður á að vcra hcimilt að draga eignarskatt
frá tekjunum.
Fjhn. flvtur brtt. við 4. gr. á þskj. 179. í a-lið
lcggur n. til, að ákvæðunum vcrði brcytt þannig,
að í stað þcss að nú cr ákveðið í I, að draga
mcgi frá tckjunum iðgjöld, svo scm um ræðir
í d-lið III. gr. 1, allt að 500 kr, mcgi nú draga
frá 1000 kr. X. þótti þctta cðlileg brcyt. vcgna
þcirrar brcyt, sem orðið hcfur á verðgildi pcninganna.
B-liður cr um það, að til viðbótar því, að nú
er leyft að draga frá tckjunum iðgjöld, m. a. til
sjúkrasamlaga og sömuleiðis til stéttarfélaga og
styrktarsjóða, þá vcrði heimilt að draga frá tckjunum sjúkrakostnað þcirra manna, scm ckki
hafa aðgöngu að sjúkrasamlagi, cnda séu fullar
sönnur fæi'ðar fyrir þeim útgjöldum að dómi
skattancfndar. X. telur það ósanngjarnt, að þeir,
sem cru í sjúkrasamlögum, fái að draga iðgjöldin frá tekjunum og slcppa við það að grciða
skatt af þeim hluta teknanna, cn hinir, sem ckki
liafa aðgöngu til að vera í sjúkrasamlagi, vcrði
að grciða skatt af alveg hliðstæðum kostnaði,
sjúkrakostnaðinum.
C-Iiður cr um það, að eignarskatt sc hcimilt
að draga frá cins og áður.
5. gr. cr alvcg óbreytt frá núgildandi 1. um
persónufrádráttinn.
I 0. gr, scm fjallar um cignarskattinn, cr gerð
sú breyt, að ckki þarf að grciða skatt af minni
eign cn 10 þús. kr. í stað þess, að áður hcfur
þctta vcrið bundið við 5 þús. kr. eign. Auk þess
cr litið citt lækkaður eignarskatturinn af eign
undir 30 þús. kr.
l’m 7. gr. varð ágrciningur í n. Hún er um það,
að hlutabrcf skuli talin til eignar mcð nafnverði,
cf hlutafcð er óskcrt, cn annars með hlutfallslegri upphæð, miðað við upphaflegt blutafé.
Eftir gildandi I. hefur þctta vcrið framkvæmt
þannig undanfarið, að hlutabréf þcssi cru metin
til cignar hjá eigendum þeirra eftir eign hlutafélagsins og cignarskattur rciknaður af þcirri
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útsvar frá tekjunum, áður eu skattur er á þær
lagður, en skattstiginn verði lækkaður til samræinis við þá breyt. Skattskyldu tekjurnar verða
þá hærri, en skattur reiknaður af þeirn eftir
lægri skattstiga. Nýi skattstiginn í 1. gr. frv.
kemst liæst i 22% af tekjunum, en sá, er nú
gildir, fer hæst í 40%. Ncfnarmenn hafa reynt
að gern sér Ijóst, hver áhrif þessi hrtt. muni
hafa á skattgreiðslur manna almennt. Hafa þær
athuganir leitt í ljós, að skattgreiðslur muni
verða hjá almenningi mjög svipaðar eftir þessu
frv. og núgildandi 1. Að vísu getur hreyt. valdið
nokkrum mismun á skatti hjá einstaklingum
fyrsta árið, livort reiknað cr eftir frv. eða gildandi I., en að meðaltali virðist n. útkoman vera
sú, að tekjuskatturinn muni verða mjög svipaður og áður, eftir að þetta frv. er orðið að I.
Við samanhurð virtist svo sem litils liáttar
lækkun á skattgreiðslu gæti orðið lijá einstaklingum með vissa tekjuhæð. Munu nefndarmenn
athuga nánar fyrir 3. umr., hvort þeir telja
ástæðu til að hera fram hrtt. um skattstigann
í 1. gr. frv.
l'm 2. gr. frv. er það að segja, að eins og
lekið er fram í grg. frv., þar er um að ræða nánari skýringu á því, að með orðunum „upphal'legt hlutafjárfrainlag" sé átt við nafnverð hiutaliréfanna. Það kom fram í ræðu hæstv. viðskinrh., við 1. umr. þessa frv., að 1. hafa verið
framkvæmd þannig. Hér er því ekki urn efnisbrevt. að ræða, heldur nánari skýringu, til þess
að öruggt sé, að lagagr. verði ekki misskilin.
Tvær hrtt. við þessa gr. frv. liggja hér fyrir frá
einstökum hv. nm. Onnur er á þskj. nr. 178 frá
hv. þm. Seyðf. (HG), og snertir hún það, er
skattfrjáls aðili eignast hlutahréf. Þetta er atriði, sem þarf að athuga nánar, og vil ég leyfa
mér að fara fram á það við hv. þm. Seyðf., að
hann taki þessa brtt. aftur til 3. umr, svo að
öðrum nm. gefist kostur á að athuga hrtt. betur.
Hin brtt. er á þskj. 182, frá hv. þm. A.-Húnv.
og hv. þm. Dal. (ÞBr). Aðrir nm. gátu ekki
á þá till. fallizt, og vil ég mæla gegn því, að hún
verði sainþ. Ef sú till. nær samþykki, opnast
möguleiki til að sleppa við að greiða skatt af
arði, sem úthlutað er við félagsslit. Eins og 1.
liafa verið framkvæmd, taka þeir menn, sem
kaupa hlutabréf, á sig þá kvöð að borga skatt af
þeim arði, sem kann að koma fram, þegar félaginu er slitið, miðað við nafnvcrð hlutabréfanna.
Verði hrtt. á þskj. 182 sainþ., geta þeir, sem hafa
kevpt hlutahréf fyrir hærra nafnverð, sloppið
við þá skattgreiðslu að meira eða ininna leyti
með þvi að fresta félagsslitum I 3 ár, eftir að þeir
eignast hlutahréfin.
3. gr. fjallar um 8. gr. skattal. Er hún aðallega
um varasjóðshlunnindi félaga og hvernig skuli
reikna skatt af varasjóðsinnstæðum. ef þær eru
notaðar til annars en að tryggja rekstur félaganna. I upphafi gr. er lagt til, að siðasti máls). i
4. inálsgr. 8. gr. I. verði felldur niður. Þessi málsliður cr um það, að helmingur af varasjóðstillagi sainvinnufélaga skuli undanþeginn skatti.
Þessi liður á að falla hui't vegna þess, að síðar
í 3. gr. frv. eru ný ákvæði um varasjóðshlunnindi
þessara félaga. í gildandi 1. er ákveðið, að helmingur af varasjóðstillagi félaga skuli undanþeginn lekjuskatti og koma til frádráttar við á-

kvörðun skattskyldra tekna. Félögiti gátu -því
haft undanþeginn skatti helming af þeim tekjum, sem afgangs voru, þegar öll gjöld voru
greidd, þ. á m. skattar og útsvör af fyrra árs
tekjum. Með ákvæðum 3. gr. frv. er gerð á þessu
sú hreyt., að þar miðast skattfrjálsa tillagið við
ákvcðinn hluta af hreinum árstekjum félaganna,
áður en skattar eru frá þeim dregnir. Jafnfranil
er gerður munur á varasjóðshlunnindum félaganna eftir því, hvaða atvinnurekstur þau hafa
með höndum. Nokkur munur var á þeim gerður
í þeim skattal., sem sett voru í fyrra, en þá var
það nýinæli. Samkvæmt ákvæðum þessa frv. geta
lilutafélög, samlagshlutafélög og önnur hlutafélög með takmarkaðri ábvrgð fengið skattfrjálst
varasjóðstillag, seni nemur % hluta af tekjunum. Hins vegar geta félög, sem hafa sjávarútveg að aðalatvinnu, fengið skattfrjálst varasjóðstillag, sem nemur !íi af tekjum þeirra. Hér er
gerður sá greinarmunur að veita þeim félögum,
sem hafa áhættusaman atvinnurekstur, meiri
hlunnindi viðkomandi varasjóðstillaginu heldui'
en öðrum, sem áhættuminni rekstur hafa. Verður það tæplega ágreiningsefni, að rétt sé að veita
þeim félöguin, sem liafa sérstaklega áhættusaman rekstur, nokkru meiri möguleika til að mynda
varasjóði til tryggingar rekstrinum heldur en
öðrum, sem áhættuminni rekstur hafa.
Þá er ákvæði um það í þessari frvgr., að félag, sem I. samkv. getur ekki úthlutað varasjóði
sinum til félagsmanna, þegar félaginu cr slitið,
skuli einnig fá skattfrjálst varasjóðsframlag,
sem nemur líi af tekjunum. Þetta ákvæði nær til
samvinnufélaga, sem starfa samkvæmt sainvinnufélagal.
Hv. þm. Seyðf. flytur brtt. á þskj. 178 við þetta
ákvæði frv. Hann er að vísu samþykkur því, að
telögin fái skattfrjálst varasjóðstillag, sem nemur '/> og Vs af tekjunum. En hann vill setja það
skilyrði fyrir þessum hlunnindum, að félögiu
leggi nokkru meira fé í varasjóðina, þ. e. a. s.
þau leggi einnig í varasjóðina nokkurn hluta af
skattskyldu tekjunum. Aðrir nm. hafa ckki getað
fallizt á þessa brtt. Eins og að er vikið í nál., fer
mestur hluti skattskyldu teknanna, eftir að þær
liafa náð vissri hæð, í opinber gjöld, þar sem
90% af þeim skattskyldu tekjum, sem eru umfram 200 þús. kr., er tekið í tekjuskatt og stríðsgróðaskatt samkv. þessu frv. og frv. um stríðsgróðaskatt, sem einnig liggur fvrir þessari hv. d.
Eftir að t. d. útgerðarfélög hafa grcitt tekjuskatt og stríðsgróðaskatt samkv. þessum frv. af
þeim tekjum, sem eru uinfram 200 þús. kr., og
hundið ’áteknanna i varasjóði og nýbyggingarsjóði, eins og þetta frv. gerir ráð fyrir, þá hafa
þau eftir laust aðeins milli 6 og 7% af tekjunum. Möguleikar félaganna til að hinda meira af
]>essum tekjum i varasjóði eru því ákaflega takmarkaðir. Hv. þm. Sevðf. heldur því að visu
fram, að hlutfallslega nokkru meiri afgangur
niuni verða af þeim tekjum, sem eru fyrir neðan 200 þús. ki'... vegna þess að þá eru skattarnir
ekki komnir í hámarkið. En hversu mikill sá afgangur verður, er ekki hægt að segja, vegna þess
að fyrirfram er ekki hægt að vita, hve há útsvór
verða lögð á þær tekjur. Meiri hluti n. hefur þvi,
eins og áður segir, ekki getað fallizt á þessa
brtl. hv. þm. Seyðf.
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spurn síðar, en ég efast um, að það vcrði, áður
en þetta mál verður afgr. hér á Alþ.
Ég vil ekki verða þess valdandi, að þetta mál
komist ekki til n. á þessum fundi, og hef orð
mín þess vegna ekki fleiri við þessa umr.
®Emil Jónsson: Hv. þm. Seyðf. hefur gert
grcin fyrir afstöðu okkar alþýðuflokksmanna til
þessa frv., svo að ég þarf þar i rauninni engu
við að hæta, en ég vildi þó beina þeim orðum til
þeirrar n., sem fær þetta mál til meðferðar, að
athuga, að vel sé séð fyrir útsvarsgreiðslu til
bæjanna.
Með stríðsgróðaskattinn hefur vcrið þannig,
að enda þótt gjalddaginn liafi verið í maí 1941,
þá hefur hann ekki verið greiddur enn þá, og
ég vil spyrja hæstv. fjmrh., hvernig á þessu
stendur. Ef bæirnir eiga að bíða í llí ár eftir
skattgreiðslum, þá geta þeir hæglega komizt i
öngþveiti, og þarf því að veita þeim stuðning
í þessu millibilsástandi. — I’að er sérstaklega
bagnlegt með stríðsgróðann, því að hann liefur
mikið að segja fyrir bæjarfélögin, og er víða
aðaltckjustofninn. — Það cr því brýn nauðsyn
á, að hann verði innheimtur, þegar eftir að
hann er álagður, svo að hæirnir komist ékki í
fjárliagslega erfiðleika. Ég vænti þess, að hæstv.
fjmrh. svari fyrirspurn minni um þetta atriði.
Svo vil ég einnig óska þess, að hv. fjhn. þessarar d. taki til atliugunar viðhorf bæjarfélaga
til þessa máls, því að það hefur verið gengið
svo á tekjustofna bæjarfélaganna af ríkisvaldinu, að það verður að sjá til þess, að ekki verði
gengið svo frá þessum eina tekjustofni, að hann
verði óstöðugri en þyrfti að vera.
*Fjmrh. (Jakob Möller): Ég get fullkomlega
tekið undir það með hv. 6. landsk., að að undanförnu hefur mjög verið gengið á tekjustofna
bæjarfélaga, og ég held, að við höfum jafnvel
einhvern tima skipzt á orðum um það efni. að
vísu þá undir nokkuð öðrum kringumstæðum
en nú eru.
Það er að öllu leyti rétt, sem liann sagði um
þá erfiðleika, sem búast má við, að niðurjöfnunadncfndir hæjanna komist í, þegar þær fara
að jafna niður útsvörum með hliðsjón af þeim
skattstiga, sem hér er. Ég get fullkomlega tekið
undir þau orð hans, að það vcrði gaumgæfilega
að athuga. Hins vegar sé ég ekki, að í svipinn
sé nein hætta yfirvofandi út af þessu. Yfirleitt
liefur stríðsgróðaskatturinn fyrir árið 1941 verið
sem aukatekjur lijá bæjunum. Útsvörunum hefur verið jafnað niður fvrir það ár án tillits tii
að eiga von á stríðsgróðaskattinum. Þau útsvör,
sem innlieimt voru 1941, hafa gengið til þarfa
bæjarfélaganna, og svo eiga þau eftir sinn hluta
i striðsgróðaskattinum í árslok 1941. Þetta kemur því ekki til með að valda vanda, fyrr en
farið er að jafna niður útsvörunum í ársloa
1941, en þá er óvitað, hver stríðsgróðaskatturinn verður. Ég geri ráð fyrir, að liann sé mjög
varlega áætlaður hjá bæjarfélögunum, og ég
veit, að í Reykjavík er hann áætlaður 120 þús.
kr., svo að það hefur ekki áhrif á afkomu bæjarfélagasins á þessu ári, þó að stríðsgróðaskatturinn komi seinna inn, því að hann kemur sem
aukatekjur hæjarfélagsins á þessu ári.
Alþt. 1942. B. (59. löggjafarþing).

Viðvíkjandi þeirri fyrirspurn, livernig á því
standi, að hæjarfélögunum hafi ekki verið greiddur þeirra hluti af stríðsgróðaskattinum fyrir
síðasta ár, skal ég upplýsa, að mér er kuunugt
um, að það hefur verið greiddur verulegur hluti
þessa skatts til bæjarfélaganna. Um einstök bæjarfélög veit ég ekki, en þess er þá að vænta, að
þau gangi eftir þessari greiðslu. (EmJ: Það
hefur margoft verið gert.) Það hefur ekki verið
gert við mig. Et' skatturinn cr innhcimtur, á
að sjálfsögðu að vera hægt að greiða hæjarfélögunum þann hluta, sem þeim ber.
Haraldur Guðmundsson: Eg gat þess við fyrri
hl. þessarar umr., að mér virtist, að óhjákvæmilegt. væri, et' þetta frv. vrði samþ., að breyta
áætlun Reykjavíkur fvrir yfirstandandi ár. Þar
er gert ráð fyrir stríðsgróðaskatti 120 þús. kr.,
en útsvörum 11 milj. kr. En það er enginn vafi,
að stríðsgróðaskatturinn fer fram úr áætlun. Ég
benti á það í siðustu ræðu minni, að eitt fyrirtæki hér í bæ, sem hefði útsvar eftir sérstökum
rrglum, greiddi 700 þús. kr. Ef þetta frv. verður
sailiþ., þá get ég ekki séð, að inögulegt verði að
legg'ja á þetta fyrirtæki meira en 70—100 þús.
kr. Þetta gefur glögga hugmynd um, að það
muni verða mjög torvelt að jafna niður 11 millj.
kr., þegar ekki má leggja neitt á það, sem fer
fram úr 200 þús. kr. Þetta verður að athuga. Mér
er kunnugt um, að stríðsgróðaskatturinn getur
ekki orðið sem aukatekjur, því að það breytir
verulega álögunum í Reykjavík, ef ekkert tillit
er tekið til striðsgróðaskattsins. Það er stór
hamgur á að breyta svo gcrsamlega grundvellinum sem gert er með þessu frv., eins og augIjóst er af þessu eina dæmi.
ATKVGR.
Erv. vlsað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og ti!
fjhn. með 17 slilj. atkv.
Á 37. fundi í Xd., 17. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 125, n. 180, 178, 179, 181, 182).
Frsm. (Skúli Guðmundsson): Ejhn. liefur liaft
þetta frv. til athugunar, og er umsögn hcnnar
um það í nál. á þskj. nr. 180. N. flytur nokkrar
brtt. við frv. á þskj. 179, en engar eru þær veigamiklar. Á þrem öðrum þskj. cru brtt. frá einstökum nm, sem ekki varð samkomulag um í n.
Eins og menn niuna, voru gei'ðar breyt. á
skattal. á síðasta reglulegu Alþ., árið 1941. í
þcssu frv. er gert ráð fyrir, að þau 1. verði felld
úr gildi, þar sem í þctta frv. hafa verið tekin
upp þau ákvæði í þeim 1., sem til er ætlazt að
gildi framvegis.
Eins og venja er við 2. umr, vil ég ræða nokkuð einstakar gr. frv. og þær sérstöku breyt., sem
þar er um að ræða frá gildandi 1., og í því sainbandi einnig brtt. n. við frv. Kemst ég þá ekki
hjá því að minnast eitthvað á brtt. ýmissa nm.
og lýsa skoðun minni á þeim, þó að liv. flm.
þeirra liafi ekki enn talað fyrir þeiin, en það
munu þeir sjálfsagt gera.
Aðalbreyt. með þessu frv. á skattal, sem gert
ei' ráð fyrir, að gerð verði, er sú, að framvegis
verði ekki leyft að draga greiddan tekjuskatt og
32
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alþm. vilji ekki ganga inn á, að hægt sé að fara
iengra í skattaálögum á atvinnurekstur en að
laka allar tekjurnar, því að þá er engin livöt til
að halda áfram þessum atvinnurekstri.
Ég geri ráð fyrir, að þetta verði athugað í n.,
en ég vildi ekki láta hjá líða að benda á þessar
röngu aðferðir, sem mér finnst vera beitt í þessu
frv., viljandi eða óviljandi.
Þá vil ég að lokum minna á eitt atriði enn þá
í þessu sambandi, sem alls ekki kcmur fram hér
á neinn hátt, en ég held, að ekki sé siður ástæða
til að leggja skatt á en livað annað, en það er
viðvíkjandi sölu fastcigna. Við vitum, að bæði
í Reykjavík og úti um sveitir, scnnilega um allt
land, hafa fasteignir hækkað mjög í verði. Hafa
þær komizt í tvöfalt og jafnvel þrefalt verð
miðað við það, sem var fyrir strið. Það er að
vísu gerð tilraun til að hindra, að menn geíi
falið tekjur sinar á þennan hátt við kaup fasteigna, en það cr engin tilraun gerð til að ná í
þá peninga, sem menn fá með því að selja fasteignir margföldu verði, en á það á að leggja
skatt eins og hvað annað.
Ég læt svo þessi orð nægja uin þetta mál nú.
Eg liygg, að muni verða hægt við síðari umr. að
koma með betri dæmi um ýmsa þá hluti, sem
ég hef minnzt á, en ég liygg, að þeir séu svo
þungir á metunum, að þessi skattal., ef samþ.
verða eins og frv. nú kemur fyrir, verði mjög
erfið í framkvæmd.

Hverjar vrðu afleiðingarnar, cf þeiin væru
gefnir tugir millj. króna? Jú, afleiðingarnar
yrðu, að stórútgerðarmennirnir réðu yfir öllum
íramlciðslutækjum íslendinga og þyrftu ekki
l'ramar að spyrja þjóðarbúið ráða. Áður þurftu
þeir að taka tillit til þjóðarinnar, en eftir stríðið
mundu þeir geta sett þjóðinni stólinn fyrir dyrnar, alveg óháðir þjóðfélaginu, sett hnefann í
borðið og sagt: „Við gerum ekki út, neina vinnulaunin lækki eða ríkissjóður veiti okkur styrk.“
i-relsi þjóðarinnar inn á við cr, sem sagt, í
voða, cf þannig er farið að.
Árið 1034 var auðmagnið áætlað 22 millj. kr.,
sem var mest skuldir hjá bönkum, en nú, þegar
þær nema milli 50 og 100 millj. kr., sem er alveg óháð öllum bönkum, þá sést hvílíkt geysivald er lagt í hendur þessara inanna. Meiri hluti
þjóðarinnar hefur við kosningar lýst sig mólfallinn slíkri ráðstöfun á stríðsgróðanum, og
það yrði þess vegna gert gegn vilja þjóðarinnar
að ráðstafa striðsgróðanum þannig, að 20—30
menn í Reykjavik fengju einkarétt á ölluin atvinnurekstri landsmanna. Þess vcgna er nauðsynlegt að fá upplýsingar um, hversu þcssi
gróði er mikill, og vænti ég svars lijá hæstv.
ríkisstj.
Það er margt, sem mætti ræða um þetta mál,
en ég tel hcppilegra að gera það við 2. umr.
málsins og læt því máli mínu lokið að þessu
sinni.

*Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Það er aðeins
eitt atriði, sem ég vil minna á og vil biðja n.,
sem tekur málið til meðferðar, að athuga sérstaklega, en það er skyldusparnaðarhugmyndin,
sem hefur komið fram á Alþ. fyrr og siðar. Vil
ég vekja sérstaka athygli á því, að stj. hefur
látið undirbúa það mál, fengið til þess 3 sérfróða rnenn, og hefur árangri þeirrar rannsóknar
verið útbýtt meðal hv. þm. Ég óska eftir, að n.
taki þetta atriði til ýtarlegrar athugunar í sambandi við þetta frv.
Að öðru leyti sé ég ekki ástæðu til að fara
nánar út í þetta skattamál, þar sem það tilheyrir ekki þeirri stjórnardeild, sem ég veiti
forstöðu.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Ég var ekki á siðasta
fundi, þegar hv. þrn. Seyðf. liélt ræðu sina, og
get ég því ekki svarað honum að sinni, en ég
lieyrði sagt, að hann hefði harmað mjög, hve
skattlagning háteknanna væri lítil, og harmað i
rauninni, að atvinnulífið hjá okkur skyldi vera
þannig, að einstaklingar bera einhvern arð úr
býtum, og var ekki annars að vænta frá þessum hv. þm. — Viðvíkjandi því, sem hv. 3. þm.
Reykv. sagði, sem var nokkuð á annan veg. þá
get ég tekið undir aðvörunarorð hans um það,
að of langt sé gengið að sumu leyti í skattlagningunni, og þegar hann minntist á, að frádráttarregluna ætti að afnema, og annað í sambandi
vað það, þá get ég að nokkru leyti verið honum
sammála. Þessir hv. þm., hv. þm. Seyðf. og liv.
4. þm. Reykv., töluðu um, að það ætti að leggja
fyrir Alþ. frv. um, hvernig verja skuli þeim
tekjum ríkissjóðs, sem aflað sé með þessu frv.
Ekki aðeins þessir þm., heldur einnig þm. annarra flokka, hafa borið fram frv. í þessa átt. Eg
legg frekar lítið upp úr þessu, því að hvaða
bollaleggingar sem gerðar yrðu, þá gæti svo
farið sökum breyttra kringumstæðna, að frá
þessum bollaleggingum yrði að hverfa, og þess
vegna finnst mér ekki rétt að ráðstafa þessu fé
fyrir fram, ef öllu þyrfti að breyta siðar meir.
Mér skilst, að þetta mál sé ofarlega á dagskrá
hjá hv. þm., og líklega verður eitthvað gert í
þessa átt, en mér er ekki Ijós sú nauðsyn, sem
fyrir hendi er.
Viðvíkjandi fyrirspurn hv. 4. þm. Reykv. um
stríðsgróðann, þá mun ekki hægt að svara henni
að svo stöddu, því að framtöl liafa ekki öll
borizt skattstofunni liér né heldur úti um land,
vegna þess að frestur er ekki enn útrunninn. —
Ef til vill verður hægt að svara þessari fyrir-

*Einar Olgeirsson: I sambandi við þetta mál
vildi ég nota tækifærið til þess að gera þá fyrirspurn til hæstv. ríkisstj., hversu mikill stríðsgróðinn sé og hvað við hann eigi að gera.
Ég lít svo á, að þessi gróði tilheyri ekki tekjum manna, heldur sé liann eign þjóðarinnar og
hún megi ráðstafa honum. — Þess vegna beini
ég fyrirspurn minni til hæstv. ríkisstj., sérstaklega hæstv. fjmrh., um, livað þessi gróði sé orðinn mikill frá striðsbyrjun og hve mikiö sé
skattlagt af honum. Mér virðist vera gengið út
frá því, að útgerðin eigi að halda um 40%
stríðsgróðans i sínum höndum. Hvað er það
mikill hluti alls gróða stórútgerðarmannanna?
Ucilan stendur um það, hvað gera eigi við þennan stríðsgróða. Þjóðin viðurkennir ekki rétt útgerðarinnar til hans, því að fyrir stríð þurfti
hún að bera áhættuna af öllum útgerðarrekstri.
Svo kemur stríðið með þessum mikla gróða
fyrir útgerðarmennina, og þá er spurt, hvort
þeim eigi að leyfast að fá þennan gróða. —
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eignarskattur haldi áfram að hækka upp í miklu
hærri tölu en hér er nefnd, ekki sízt þegar á
það er litið, að verðlag hefur breytzt svo mikið,
að 50 þús. kr. nú eru ckki meira en 30 þús. kr.
fyrir stríð. Svo kemur stríðsgróðaskatturinn.
í öðru lagi tel ég rangt að gera þá breyt., sem
hér er farið inn á og hæstv. viðskmrh. hefur
lagt mikið upp úr, að leyfa ekki að draga skatt
og útsvar frá, heldur leggja á brúttótekjur.
Yfirlcitt getur maður sagt, að til sé tvenns
konar skattaform. Annað er það, að leggja á
hreinar nettótekjur, en hitt er að leggja á tekjulindirnar. Þó að brugðið sé út af þessu i ýmsum
löndum, eins og getið er um í grg. hæstv. viðskmrh., þá eru það aðallega þessar tvær leiðír. Nú
er horfið frá þeirri leiðinni, sem áður hefur verið farin og réttust þykir vera, að leggja á nettótekjur, og á í þess stað að leggja á brúttótekjur.
Hæstv. ráðh. segir, að með því fáist jafnari tekjur fvrir ríkissjóð og einnig sé með þvi jafnað á
milli ára hjá þeim, sem ójafnar tekjur hafa. En
því er hægt að ná með eðlilegri hætti með því
að taka meðaltal flciri ára, eins og oft hefur
verið talað um. Þá þóttu ástæður vera á móti því,
en þær ástæður eru nú ekki fyrir hendi.
Eg verð að segja, að ég hef ekki getað reiknað
nákvæmlega, hvernig þessi skattstigi verkar, en
mér virðist, að á lágum tekjum muni hann ekki
verða miklu hærri og að því leyti muni möunum ekki bregða við það, sem áður var, og í sumum tilfellum mun vera lækkun.
Þá er það eitt atriði, sem mér finnst ekki
hafa verið lagfært eins og skyldi, en það er um
frádrátt fyrir konu og börn, og þó að maður
geti sagt, að á vissu tekjubili hækki hann nokkuð, þá hefur hann að öðru leyti ekki hækkað.
Þá eru það fleiri atriði í sambandi við þessa
skattstiga, sem þarna eru, sem ég vil minnast
á líka í sambandi við stríðsgróðaskattinn, scm
byrjar ekki fyrr en í 50 þús. kr. Nú er mikið
talað um, hvaða áhrif það hafi á verðbólguna,
þar sem tekjur hafa aukizt umfram sjálfa dýrtiðina. Það er mikill fjöldi manna, sem hefur
ekki aðeins dýrtíðar-„skalann“, heldur miklu
meiri tekjur en áður hcfur verið án þess að
komast upp í stríðsgróðaskatt. Mér virðist, að
rétt væri í þeim tilfellum, ef tekjurnar eru 20—
25 þús. kr. og upp í 50 þús., að hafa sérstök
ákvæði, sem eðlilegt væri að setja i þetta frv.,
um sparnaðarskatt, þannig að nokkuð af þessum tekjum væri lagt til hliðar og haldið af ríkissjóði rentulausu, ineðan stríðið stendur, en
borgað aftur eftir stríð, t. d. á 4 árum. Það er
hætt við, að mikið af þessu fé eyðist nú í það,
sem er dýrt, en ekki sem nauðsynlegast, og það
sé einmitt þetta tekjusvæði, sem hefur mest
áhrif á dýrtíðina. Það kemur sér betur bæði
vegna dýrtiðarinnar og eins vegna mannanna,
sem hafa þessar tekjur, en hafa flestir litla
möguleika til þess að halda þessum tekjum eftir
stríð, að gera slíkar ráðstafanir i sambandi við
þetta frv. M. ö. o., að þetta vrði nokkurs konar
stríðsskattur, sem næði niður fyrir stríðsgróðaskattinn, en menn fengju borgaðan til baka,
þegar stríðinu væri lokið.
Þá vil ég minna á annað, sem mér finnst vanla
tilfinnanlega við þessa löggjöf, en það er áætlun
um, hvað þessi skattur gæti gefið. Eg geri ráð

fyrir, eins og skattstofan fylgist með í þcssu, að
hægt hcfði verið að gefa það nokkurn veginn
upp, hvernig þetta kæmi á hvern skattskala. Og
þegar á að setja sérstakan stríðsgróðaskatt á
umframtekjur manna, þá finnst mér það lítt afsakanlegt af hæstv. stj. að koma ekki með citt
orð um það, hvað eigi að gera við það mikla fé,
sem enginn vafi er, að safnast í ríkissjóð á þennan hátt. I þeim löndum, þar sem stríðið er skollið á, og þar sem þurft hefur að hafa mikla landvörn, án þess að stríðið sé komið þar enn þá, þar
er eðlilegt að menn sætti sig við háa skatta, því
að þeir vita, að það fé fer til landvarnar eða til
stríðsins. En hjá okkur, þar scm þessu er ekki að
heilsa, eiga skattgreiðendur kröfu til að fá að
vita, til hvers þessu fé er varið. Það er ekki nóg
að vita, að það sé notað til almennra hagsmuna,
því að eins og pólitík fl. er, þá er hægt að nota
þetta fé á misjafnan hátt, m. a. til þess, að þeir
fk, sem ráða, haldi völdum sínum betur. Þvi
hcl’ði átt að koma sambliða þessum frv. annað
frv. um, hvernig ætti að verja þessu fé.
Ef maður tekur stríðsgróðann sjálfan, þá eru
það tvö atriði, sem ég vil minnast á í sambandi
við það, sem ég hef áður sagt. Hér eru 200 þús.
kr. tekjur sem toppurinn á því, sem menn geta
hugsað eðlilegar tekjur hér á landi, en það er
sem svarar 110 þús. kr. fyrir stríð. Eins og
skattal. eru hér, þá er ekki hægt að segja i
sjálfu sér, að 110 þús. kr. tekjur fyrir stríð séu
afskaplega miklar tekjur, þó að það sé mikið
fé til að nota það, og fvrir stór fyrirtæki getur
þess verið fyllilega þörf. Og taki maður ástandið,
eins og það er nú, þá vitum við ekki eins um
útgerðina, þó að skattarnir hafi hækkað nokkuð
þar, vegna þess að með því sölufyrirkomulagi,
sem nú er, koma peningarnir nokkurn veginn
jafnóðum inn, tn méi’ sýnist, að verzlunin hafi
þörf fyrir mjög aukið fé frá því, sem var fyrir
stríð, vegna þess hvað verðlag hefur hækkað og
birgðir miklar í landinu. Maður hefur hcyrt, að
matvöruinnflytjendur séu skvldaðir til að hafa
margra mánaða birgðir, og þurfa þeir þvi miklu
meira veltufé. Enn fremur er sá erlendi gjaldfrestur, sem áður var hér, alveg faJiinn niður,
svo að það er bersýnilegt, að veltuféð vevður
að vera miklu meira en áður.
Nú er ætlazt til með þennan stríðsgroðaskatt,
eins og fram er tekið í grg., að hann geti aldrei
komizt yfir 90%. En það cr fjarri því, að þctta
sé rétt. Eg hef reiknað skattinn af nokkrum
fyrirtækjum, sem ég hef heyrt um. Ef maður
tekur tekjurnar fvrir árið sem leið og reiknar
af nettótekjurn, þá verður skatturinn hjá sumum þessum fyrirtækjum það hár, að hann ncmur
iniklu mciru en tekjunum árið sem leið, og það
er af því, að engin ákvæði eru um, hvernig eigi
að leggja útsvör á, svo að jafnvel þó að ekki eigi
að leggja á nema 90%, þá getur skattur og útsvör orðið meira en 100% samanlagt. í öðru
lagi er það út úr fjármálavandræðum siðustu
ára, sem lagt var á veltuútsvar, sem var sums
staðar 6% af veltunni. ()g þar sem engin undanþága er gerð á þessuin hluta af skattinum, þá
geta þessi gjöld, þrátt fyrir alla útreikninga frv.,
orðið talsvert vfir 100%. Hvað sem menn hafa
mikla löngun til að ná í peninga af því, sem
menn álíta miklar tekjur, þá hvgg ég, að hv.
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það, að ckki væri hægt að hafa sams konar reglur og áður um varasjóðsfríðindin, vcgna þess að
félög mundi skorta handbært fé fyrir skatt- og
útsvarsgreiðslum og tillagi í varasjóð eftir hækkun skattstigans, þá vil ég leyfa mér að benda á.
að við þessu cr séð, þvi að í niðuriagi 3. gr. er
cinmitt gert ráð fyrir því, að ef hreinar árslekjur félags að viðhættri þeirri hreinu eign,
sein félagið á umfram varasjóð og hlutafé,
lirökkva ekki fyrir skatt- og útsvarsgreiðslum
og því varasjóðstillagi, sem undanþegið er skattgreiðslu samkv. lögum þessum, þá sé heimilt að
taka þá fjárhæð, sem á vantar, úr varasjóði. Ég
fæ þess vegna ekki séð, að sú ástæða ein, sem
hann bar fram, réttlæti þessa, að minni hyggju,
varhugaverðu breyt.
Cm persónufrádráttinn skal ég ekki segja neitt
að þessu sinni. Hann er alveg óbreyttur. A síðasta Alþ. bar ég fram aðrar till. um það efni, en
tel þýðingarlaust að taka það upp aftur.
í sambandi við þá breyt. að fella niður frádráttinn á skatti og útsvari við ákvörðun skattskyldra tckna, vildi ég leyfa mér að inna eftir
því, hvort ríkisstj. hefur ekki hugsað sér að
gera aðrar ráðstafanír til að tryggja innheimtu
skatts en þetta frv. bendir á. Ég tel, að ef ákveðið er að gera þessa breyt., þá sé alveg nauðsynlegt um leið að breyta innheimtufyrirkomulaginu frá þvi, sein nú er. Ég held ég muni það
rétt, að milliþn. i tolla- og skattamálum hafi futlsamið frv. um innheimtu opinberra gjatda, og ég
vildi skjóta því til hæstv. ríkisstj., ef þessi breyt.
gengur fram, hvort hún telur eigi rétt að hlutast
til um, að frv. þetta verði lagt fyrir þingið. Það
hefur verið ákaflega mikið aðhald í því að veita
ekki rétt til skattafrádráttar, nema skattarnir
séu borgaðir fyrir áramót. Enda hcfur það líka
verið svo, að síðustu daga fyrir áraniót hafa
menn keppzt um að borga þá upp.
I’á vil ég bcnda á, að eftir frv. cr um að ræða
talsverða lækkun á varasjóðsframlaginu til nýbyggingarsjóðs. Eftir lögunum frá i fvrra áttu
40% af varasjóðstillaginu að fara i nýbyggingarsjóð. Samkv. þessu frv. eiga að vísu 50% af
varasjóðstillaginu að renna til nýbyggingarsjóðs, en þegar þess er gætt, að skv. frv. verður
aðeíns lagt það, sem skattfrelsi fæst fyrir, í varasjóð, en skv. 1. tvöfalt hærri upphæð, verður
ljóst, að hér er um mikla lækkun að ræða.
Hæstv. ráðh. virtist vera a'ð afsaka það eða
réttlæta, að skattstiginn, sem kemst mest upp í
90% af skattskyldum tekjum, þegar þær komast
vfir visst hámark, væri svo hár sem i frv. segir.
Ég vildi nú leyfa mér að benda á i því sambandi,
að það þarf að sjálfsögðu vel að athuga, að áður en þessi 90% eru á lögð, þá er búið að heimila öllum útgerðarfélögum og sanivinnufélögum
að draga frá þriðjung af tekjum sínum, þannig
að skatturinn reiknast aðeins af % hlutum tekna
þeirra og % af íekjuin annarra félaga, eða eins
og hæstv. viðskmrh. orðaði það, að skattar og útsvör geta hæst orðið 60% af tekjum þessara félaga, og þó aðeins á þeim hluta teknanna, sem
fer yfii' 200 þús. kr. Ég vildi nú raunar orða
þetta á dálítið annan veg, sem sé þannig, að með
þessu væri gjaldendum tryggt, að þeir fengju
alltaf að eiga eftir a. m. k. 40% af tekjum sínum, þegar þeir eru búnir að borga skatta og út-

svör. En það, sem hæstv. ráðh. fór ákaflega fl.iótt
yfir, var það, að með þessu eru stórkostlega
bundnar liendur niðurjöfnunarncfnda bæjar- og
sveitarfélaga, og mér er satt að segja ómögulegt
að sjá, hvernig t. d. Reykjavík á að haga sér
skv. þessum lögum án þess að gera breyt. á fjárhagsáætlun sinni. Af tekjum, sem eru yfir 200
þús. kr., má ekki taka hærri skatt en 90%, eftir
að húið er að draga þriðjung frá. I’að, sem bæirnir svo fá af striðsgróðaskattinum, eru 45%. Hve
mikið það vei'ður, vita bæirnir ekkert um, þegar
þeir ákveða útsvör sín. Nú hefur t. d. Heykjavik
ákveðið að leggja á 10—11 millj. kr. útsvör og
áætlaður stríðsgróðaskattur er aðeins rúmlega
100 þús. kr. Að sjálfsögðu lítur niðurjöfnunarnefnd svo á, að henni beri að jafna niður þessum 10 millj. En það, sem hægt er að leggja útsvör á, ef þessi I. verða samþ., eru aðeins þær
íekjur, sem eru undir 200 þús. kr. Þetta hlýtur
að rýra mjög álagningarrétt bæjarfélaganna og
verður til þess, að útsvör á almenningi þurfi að
hækka.
Ég skal í þcssu samhandi benda á, að á s. I.
ári greiddi eitt einasta útgerðarfyrirtæki hér í
bænum 700 þús. kr. í útsvar, auk þess sem bærinn fékk liluta af stríðsgróðaskatti þess. I>ó var
lagt á það eftir vægari reglum en hliðstæð fyrirtæki. Nú er ekki hægt, eftir þessu frv., að leggja
á þetta fyrirtæki meira útsvar heldur en það,
sem niðurjöfnunarnefnd nietur rétt að leggja á
fyrstu 200 þús. kr., en á þær er líka lagður tekjuog stríðsgróðaskattur, sem er um 80 þús. kr. Og
sér þá hver maður, að það verður afar lítið, sem
á það er hægt að leggja.
Mér finnst, að þær reglur, sem með þessu frv.
eru teknar upp um útsvarsálagningu, hljóti að
verða mjög til að torvelda störf niðurjöfnunarnefndar i Iteykjavik, og þykir því rétt að benda
á það við 1. umr. Slík takmörkun á rétti sveita
og liæja til að leggja á útsvör eftir efnum og ástæðum er að minni hyggju alveg fráleit og auk
þess ástæðulaus.
I'ini'. frestað.
Á 29. fundi i Nd., 7. apríl, var fram haldið 1.
umr. um frv.
*Héðinn Valdimarsson: Aður en þetta frv.
gengur til n., vil ég koma með nokkrar aths. viðvíkjandi þeim skatti, sem hér er verið að brevta,
og þá um leið nokkur orð um það mál, sem er
liér á dag'skrá næst á eftir (frv. um stríðsgróðaskatt). Ég geri ekki ráð fyrir, að ég geti liaft
mikil áhrif á gang þessara mála, en vil þó koma
með þessar aths.
í fyrsta lagi finnst niér ekki rétt, hvemig
þessi mál eru fram lioriii. Maður skyldi halda,
að ætlazt sé til, að lagt væi'i fram frv. um tekjuog eignarskatt, sem ætti að standa áfram, og
svii kæini þar til viðbótar stríðsgróðaskattur,
sem miSaðist við það sérstaka ástand, seni nú
er, til þess að liirða þær sérstöku uniframtekjur
sem af þessu ástandi leiðir. En ef maður lítur á
þann almenna skatt, þá virðist, að alls ekki sé
a’tlazt til, að hann standi nema um stundarsakir,
vegna þess að liækkunin næi' ekki nema upp i 50
þús. kr., en undir venjulegum kringumstæðum
gerir maður ráð fvrir, að venjulegur tekju- og
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Eg vildi leyfa mér, ef hæstv. forseti hefur ekkert á móti þvi, að ræða bæði skattafrv. i einu,
þetta og næsta málið á dagskrá, eins og hæstv.
viðskmrh. gerði.
Ég tek eftir þvi, að í 2. gr. í frv. um tekju- og
eignarskatt, sem hér er til nmr, er gcrt ráð fyrir
því, að 7. gr. 1. verði vcrulega breytt. Og vil ég
i því sambandi gera fyrirspurn til hæstv. viðskmrh. um það, hvort ætlun lians með þeirri
hreyt. sé að koma því til vcgar, að skattur geti
náðst af sölu hlutabrcfa með hagnaði. í sambandi
við 2. gr. vil ég því spyrja hæstv. viðskmrh. að
því, hvort það sé ætlunin að tryggja með þeirri
gr, að hagnaður af sölu lilutabréfa, eins og t. d.
þegar Eimskipafélag íslands keypti upp hlutabréf c/s ísafoldar fyrir um það bil þrítugfait
verð, komi til skattgreiðslu. Er það ckki tilætlunin með ákvæðum 2. gr. að koma í veg fyrir, að
hagnaður af sölu á hlutabréfum eins og í þessu
dæmi, sem ég net'ndi, geti komizt undan skattgreiðslu, sem mér hefur þó skilizt, að mundi
falla undan skaltgreiðslu samkvæmt núgildandi
lögum ?
Þá vildi ég með nokkrum orðum drepa á 3.
gr. frv, þar sem að minni liyggju er um mjög
mikla hreyt. að ræða, sem cr í því fólgin, að í
staðinn fyrir að miða skattfrjálsa hlutann af
tekjum félags við varasjóðstillag i heild sinni,
þá er liér miðað eingöngu við ákveðinn hundraðshluta af hreinum tekjum félagsins í heild. Ég
bygg, að það sé dálítið vafasamt, hvort þessi
breyt. er til bóta. Mér finnst, fljótt á litið, að
það mundi hvetja til arðsúthlutunar frá félögum samkv. I. frá í fyrra, ef bönd og kvaðir, sem
hér er um að ræða, eru lagðar á fé í varasjóði,
því að eftir frv. má ekki úthluta þvi nema i ákveðnu skyni, er snertir hag og rekstur félaganna.
Hér er gert ráð fyrir því, í sambandi við það,
ef varið er fé larasjóðs til úthlutunar til hluthafa eða ráðstafað til einkaþarfa þeirra eða varið til annars en þess að mæta beinum rekstrarhalla fyrirtækisins, að þá verði það fé varasjóðs
talið til skattskyldra tekna, að því er snertir
þann hluta varasjóðs, sem myndazt hefur eftir
1. jan. 1941, og að auki, þegar um þann hluta
varasjóðs er að ræða, 20% af þeirri greiðslu úr
varasjóði. Einnig er því ákvæði breytt, að eftir
I. frá í fyrra er ákveðið, að ef nokkuð af ársarði
félaga, sem um er hér að ræða, er lagt í varasjóð, þá skuli helmingur þeirrar upphæðar vera
undanþeginn lekjuskatti og koma til frádráttar
við ákvörðun skattskyldra tekna. En eftir frv.
má aðeins draga i mesta lagi 33% af þessum
framlögum í varasjóð frá við ákvörðun skattskyldra tekna. Mér virðist, sem sagt, að með
þessu sé verið að ýta undir það, að arðsútborgun sé upp tekin hjá ýmsum félögum, sem ekki
mundu gera það ella, vegna þess að ef þessi
breyt. verður samþ., greiðist sami skattur af
stærri hluta tcknanna heldur en eftir I. frá 1941,
hvort sem félagið leggur það fé til varasjóðs
eða grciðir scm arð til hluthafa.
Annað atriði er í þessu frv., sem mér sýnist,
ef samþ. vcrður, að muni losa meira um fé félaga hcldur en ákvæði I. frá í fyrra. Það er í
sömu gr., c-Iið. í þeim lið var ákveðið mcð 1.
frá í fyrra, að það skuli talið ráðstöfun á fé

varasjóðs, ef félag kaupir eignir óviðkomandi
rekstri félagsins. Þá var talið sjálfsagt að girða
fyrir það, að félag byndi eignir sínar í öðru en
því, sem sncrti rekstur félagsins. Þessu ákvæði
er nú sleppt úr í þessu frv. og tekið upp það ákvæði í staðiun, að ef eign er keypt óeðlilega háu
verði, að dómi skattan., skuii það fé félags vera
skoðað sem greiðsla úr varasjóði, scm eftir mati
skattan. er greitt fyrir eignina fram yfir hæfilegt verð, og skuli sá mismunur tcljast skattskyldar tekjur samkv. ákvæðum frv. að öðru
leyti. Þetta ákvæði virðist mér, ef frv. verður
samþ., mundu iosa meir um fé félaga en ákvæði
giidandi I.
í þriðja lagi vildi ég benda á það, sem mér
virðist cinuig stefna að því að losa fé félaga lil
annarra greiðslna heklur en í varasjóð, þ. e. til
arðsútborgunar o. þ. u. i.
Eftir gildandi 1. meta skattan. á hvcrjuin stað,
hvað sannvirði hlutabréfanna sé, sem cr metið
eftir cfnahag viðko-.nandi félags i heild, atðsliorgun félags og söiu hiutabréfa, ef um raunvcrulega söiu er að ræða. Ef arðsborgun fclags
liefði t. d. verið 20% af nafnvcrði lilutabréfanna,
þá hefði það orðið til þess að hækka hlutabréfin í
verði, sem svo aftur hefði orðið til þess, að eigandi þeirra hefði orðið að borga hærri skatta.
Nú er þetta fcllt niður í frv. Menn geta fengið
25%—50% arð af hlutabréfum, án þess að það
verki nokkuð á það, með hvaða verði hlutabréfin eru metin til skatts hjá eigendunum sjálfum.
Allt þetta gengur út á það að iosa fjármuni félaga þannig, að þau verði ekki harðar úti í skatti,
þótt fé þeirra sé ráðstafað til hlutliafa eða til
hluta, sem óviðkomandi eru rekstri félaganna i
heild. Þessi stefna er að minni hyggju ákaflega
varhugaverð. Og mér þykir einkennilegt, að hún
skuli koma fram nú.
Hæstv. viðskmrh. sagðí, að þessi breyt. á 1.
væri bein afleiðing af þvi, að skattskyldar tekjur hækkuðu, og þvi væri ekki unnt að ætlast til,
að lagt væri meira fé í varasjóð en eftir þessu
frv. er skattfrjálst. En betta hygg ég vera aðeins
að nokkru leyti rétt.
t’m skattstigann sjálfan get ég ekki sagt neitt
að svo stöddu. Mér hefur ckki unnizt timi til
þess að bcra þetta saman. Eg hjó eftir þvi, að
báðir hæstv. ráðh., sem töluðu, sögðu, að skattstiganum hefði verið breytt í samræmi við það,
að frádráttur skatts og útsvars er felldur niður.
Við þá athugun, sem ég hef gert á skattstiganum, verð ég að efast um, að þetta sé rétt. Mér
virðist skattstiginn vera lækkaður á vissu bili
talsvert incira en þessu nemur. Á lægstu tröppunum virðist skattstiginn vera óbreyttur. A bilinu frá 15 000—50 000 virðist mér um talsverða
lækkun vera aö ræða á skattinum. Það liggur þvi
i augum uppi, að á þessu bili er um lækkun að
ræða.
Ef hæstv. ríkisstj. hefur til athugunar einhverjar till. um skyldusparnað, vil ég benda á,
að nauðsynlegt er, að þær komi fram samtimis
skattafrv., því að vitanlega verður að miða skattstigaua við það, hver skyldusparnaðarstiginn
yrði. Þctla tvennt er svo nátengt, að afgreiðsla
þess vei'ður að fylgjast að, ef á annað borð á að
sinna hvoru tvcggja.
í sambandi við það, scin hæstv. ráðh. sagði um
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að bæta með þeirri löggjöf, sein sett var á síðasta þingi og nokkrum ákvæðum, sem hér eru
sett til viðbótar til þess að tryggja þetta. Þetta
er vitanlega ákaflega stórt atriði í málinu. Og
það hefur verið gert með ýmsu móti í löggjöf
síðustu ára að reyna að koma í veg fyrir þetta,
fyrst og fremst með því að skyida útgerðarfyrirtæki til að leggja þannig ákvcðið fjármagn til
hliðar, sem þau skulu verja til að koma upp
nýjum atvinnutækjum. ()g sumpart hefur það
verið gert með því að banna útgcrðarfyrirtækjum að nota fjármagn sitt til annars en þess, sem
við kemur rekstri félaganna. Það eru nú að visu
ekki mjög mörg ný ákvæði í þessu frv„ sem hér
liggur fyrir, sem snerla þetta atriði. Þó eru þar
ákvæði, sem eiga að slefna i þessa átt. Og fulltrúar Framsfl. i sjútvn. inunu flytja eina eða ég
livgg tvær brtt. við frv„ sem sérstaklega snerta
þetta atriði málsins, við 2. umr„ og fer ég ekki
út í það hér, í hverju þær eru fólgnar. Hins vegar er hér í þessu frv. lagt til, að 50% af varasjóðstillagi útgerðarfélaga skuli lagt til hliðar í
nýbyggingarsjóð. Og við munuin sennilega gera
till. um að færa það í 60%. Þó er það ekki fullráðið. Það er a. m. k. til athugunar. En ég hygg,
að þau ákvæði, sem nú eru í 1. og eiga að fyrirbyggja misnotkun varasjóðanna, þau séu líkleg
til þess að ná tilgangi sinutn. Og svo mikið er
víst, að við framsóknarmenn erum alltaf reiðubúnir til þcss að athuga allar skynsamlegar till.,
sem fram koma til þess að tryggja einmitt þetta
höfuðatriði, af því að okkur er ljóst, að slíkar
sjóðmyndanir, þar sem tryggt er, að sjóðirnir
verði notaðir eins og til er ætlazt, eru grundvöllur fyrir því, að hægt sé að liafa háan skattstiga, og að það er ekki hægt að fara jafnhátt
með skattstigann, nema sjóðmvndanir eigi sér
stað.
Xú getur verið skoðanamunur um það, hve
mörg prósent af tekjum félaga skuli hcimilað að
leggja til varasjóðanna. En það er þá aðeins
stigmunur, hvaða mismunandi skoðanir menn
hafa í því efni. En ég geri ráð fyrir, að allir séu
á því, að einhverjar slíkar sjóðmynclanir eigi að
eiga sér stað, ef skattstiginn ei' jafn hár og liér
cr gert ráð fyrir. Hins vegar getur verið, að
sumir hv. þm. aðliyllist bað að breyta um stefnu
og afnema öll sérákvæði um það úr skattal., en
taka upp lága skattstigann í þess stað.
Eg sé svo ekki ástæðu til að liafa lengri ræðu
um þessi mál. En áður en ég sezt niður, vil ég
þó taka fram, að það eru tvö atriði sérstaklega
(að vísu nokkur fleiri, sem ég sé ekki ástæðu til
að minnast á hér), sem við framsóknarmenn
höfum í athugun. Hið fyrra er það, að við munum flytja brtt. um það við striðsgróðaskattsfrv.,
að skattskyldur skuli vera gróði af fasteiguasölii
og lausafjársölu. Við höfum ekki gengið frá þvi,
hvernig þessi g'róði skuli tekinn. En um þetta
efni munurn við væntanlega flvtja brtt. við
stríðsgróðaskattsfrv. Okkur finnst vera alveg
sérstök nauðsyn á því að skattleggja þau viðskipti, sem nú eiga sér stað með fasteiguir og
lausafé, þó að tkki væri nema til þess að reyna
að hafa einhver áhrif í þá átt að vinna gagn
þeirri stórkostlegu verðbólgu, sem þessi viðskipti hljóta að hafa í för me'ð sér. Þess vegna
geri ég ráð fyrir, að ekki verði ha-gt að láta þau

ákvæði gihla út af fyrir sig fyrir Srið 1941. Eg
býst varla við, að menn teldu það fært, vegna
þess að gera má ráð fyrir, að ýmsir hafi selt
fasteignir og hús á síðasta ári, beinlínis vegna
þess að þeir vissu, að þá var ekki skattskyldur
sá ágóðamismunur, sem þar kom fram. Og þar
sem hér cr einnig um algert nýmæli að ræða,
hýst ég einnig þess vegna við, að menn telji
ekki fært að láta það verka aftur fyrir sig.
Hitt atriðið er um tekjuskattsálagninguna. Það
hefur áreiðanlega aldrei verið jafnerfitt að komast að þvi eins og nú, live miklar tekjur menn
hafa liér á þessu landi, og það margir, sem hafa
niikinu gróða. Það þarf ekki að nefna nein dæmi
um hugsanlega erfiðleika í því samþandi, því að
þeir liggja ljóst fyrir öllum. Við framsóknarmenn munum þess vegna flytja till. um það, að
skipaður verði sérstakur rannsóknardómari, sem
hafi það starf að rannsaka þau mál þessarar
tegundar, sem skattayfirvöldin vísa til hans.
Að öðru leyti sé ég ekki ástreðu til að fara út í
þcssi atriði.
Haraldur Guðmundsson: Mér liefur ekki unnizt timi til að athuga þessi skattafrv. til hlítar.
Eg var spurður um það á sunnudagskvöldið (í
fyrrakvöld), livort ég vildi vera meðflm. að frv.,
og fékk þá seint um kvöldið próförk að því. Ég
sá inér ekki fært að gerast það, en gat þess um
leið, að ég hefði ekki getað gert samanburð á
frv. og gildandi löggjöf. Eg verð að játa einnig,
að mér hefur ekki unnizt tími til að gera þcnnan samanburð enn, og á því eru erfiðleikar, nema
maður hafi beinlínis aðgang að skjölum skattanefndar. Maður verður að vita nokkurn veginn
um skatta þá, sem greiddir hafa verið á næsta
skattári á undan.
l’m það, sem að dómi hæstv. ráðh. þeirra, sem
lalað hafa i málinu, er aðalatriði frv„ hvort það
retti að draga útsvör og skatta frá tekjunum við
ákvörðun skattskyldra tekna, vil ég segja það,
að mikið af þeim rökum, sem fyrir því voru færð,
tel ég fullkomlega réttmæt, þó að ég vilji benda
á liins vegar, að það dæmi, sem hrestv. viðskmrh.
tók, er ekki nálægt því að vera það almenna.
Því að ef fyrst koma tvö gróðaár í röð fyrir eitt
fvrirtæki og svo aftur tvö tapsár í röð fyrir
sama fyrirtæki, þá stenzt ekki hans dæmi.
Astæðan til þess, að Alþfl. var á móti þessari
breyt á síðast þingi, var sú, að ef hún hefði verið gerð þá, þá liefði hún komið til með að vera
stórkostleg ívilnun fyrir sum fyrirtæki.
Flg skal játa, að í þessu frv. felst veruleg breyt.
á gildandi 1„ því að útsvör og skattar, sem greidd
voru á siðasta ári, nema mjög stórum upphæðum.
Hins vegar er mér ekki svo kunnugt um það
enn, hverjar tekjur koma til skatts fyrir s. 1. ár,
og ég þori ekki að segja ákveðið um hlutföll þar
á milli. Og hvert hlutfall er þar á milli, bæði að
því er snertir stórútgerðarfyrirtæki annars vegar og hins vegar verzlunarfyrirtæki, sem hafa
haft stórgróða árið 1941, tel ég rétt, að sé athugað bctur í þeirri n„ sem fær málið til athugunar,
scm mér þykir eðlilegast, að sé fjhn. Og ég mun
reyiia að afla mér nánari upplýsinga, áður en
málið fer lengra í þinginu, um það, hvernig þessi
breyt. mundi verlca, og geymi mér því frekari
umr. um það að sinni.
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fengizt fram, hefði verið alveg þýðingarlaust að
vera með háa skattstiga, því að þeir kæmu alls
ekki að tilætluðum notum. M. ö. o., ekki var
hægt að skatllegg.ja milljónagróðann nándarnærri eins og skyldi.
Eins og hæstv. f.jmrh. sagði, er önnur aðalbreyt., sem frv. á þskj. 125 gerir ráð fyrir, að
hætt verði að draga frá greidtlan tekjuskatt og
úlsvar —, en skattstiginn hins vegar lækkaður
til samræmingar við það, en hins vegar er stríðsgróðaskatturinn ekki lækkaður til samræmis,
heldur þvert á móti hækkaður að hundraðshlutum (°í), og kannske margfaldaður raunverulega. Eg vil i þessu sambandi vek.ja athygli á
dæminu, sem sýnt er í grg. og sýnir áhrif þessara breyt. En áhrifin eru liau, að félag, sem
liorgar alis í úlsvör og skatta að óbreyttri löggjöf tæpl. 74-000 kr., greiðir nú, ef þessar breyt.
ná fram að ganga, rúml 255000 kr., eða 3-4 földuð sú upphæð, er því ber nú að greiða. Hjá féiögum, sem hafa hærri tekjur, er aukningin enn
meiri. En ef haldið væri áfranr frádráttarreglunni, mundi fyrirtæki, sem greiðir í ár mjög
mikla skatta, þurfa lítið sem ekkért að greiða
næsta ár. En skv. þessum nýju rcglum er greiddur skattur af tekjum hvers árs án nokkurs frádráttar.
Xiðurstaðan af þessum breyt. er sú, að fclög
verða nú að taka til greiðslu tekjuskatts og útsvars liluta af þcim s.jóðum, er þau lögðu til
hliðar á árinu 1940, og það, sem ekki fór í varasjóð 1941, fer nú til jiess að greiða þá skatta,
sem nú eru á lagðir. Þetta er aðalbrevt. og sú,
sem við framsóknarmenn leggjum mest upp úr,
meira heldur en breyt. á skattstiganum, sem hér
er gerð, vegna þess að hér er bæði fengin heimild til þess að skattleggja striðsgróðann 1941, og
líka fundin skynsamleg regla til þess að fylgja
í framtíðinni. Þegar menn fóru að athuga,
hvernig þessar breyt. kæmu tii með að verka,
kom i Ijós, að mjög örðugt mundi að hafa sömu
reglurnar um varasjóði og áður giltu. Sérstaklega var það eitt atriði. Áður var reglan sú, að
1. d. hlulafélög fengu að draga frá vissan hluta
af varasjóðuiium, en nú, þegar búið var að afnema frádráttinn, var ómögulegt að halda jiessari reglu áfram, því að félögin fengu þá eng.i
pcninga til þess að leggja til hliðar. I’að varð
jiví að ráði að breyta jiessari reglu, og nú er
gert ráð fyrir, að félögin fái alveg skattfrjálst
varasjóðstillag sitt, en það er lækkað að hundraðshluta (%). T. d. útgerðarfélög fá nú að leggja
33l-3% skattskyldra tekna í varasjóð í stað 50%
áður.
Hins vegar er ekki gott að segja, livort það er
liærri eða lægri upphæð. Fer það eftir ástæðum,
hvaða hlutfall verður milli nýja og gamla fyrirkomulagsins. Hjá almennum hlutafélögum er
skattfr.jálsi hluti teknanna lækkaður úr 50%
niður í 20%, vegna þess að það verður að líta
svo á. að jiau hafi ekki eins brýna þörf fyrir
varas.jóði og þau félög, sem reka áhætturekstur.
Mér telst svo til, að ef þessi ákvæði, sem hér
eru ráðgerð, verða samþ., verði stórgróðanum
ráðstafað svo sem hér segir.
Ef um einstakling er að ræða, fær ríki og bær
90%. — Ef um einstaklingsútgerð er að ræða,
f ær

riki og bær ........................................
til endurnýjunarsjóða ....................
— frjálsra afnota ..........................

72 %
20 —
8—

Samtals 100%
Ef um áhætturekstrarfyrirtæki er
þá fær
ríki og bær ......................................
til varasjóða ..................................
—■ frjálsra afnota ........................

að ræða,
60.0 %
33.3 —
6.7 —

Samtals 100.0%
Ef um hlutafélög, sem ekki reka áhættustarfsemi, er að ræða, þá fær
riki og bær ........................................ 72 %
til varasjóða ...................................... 20 —
—■ fr.jálsra afnota ..........................
8—Samtals 100%
Þannig er ráðstafað stærsta hluta gróðans skv.
frv. því, sem hér liggur fyrir. Ef fyrri ákvæði
hefðu verið látin standa, þá hefði þetta verið óframkvæmanlegl af ástæðuin þcim, sem ég hef
áður drepið á.
Enn er jiað hins vegar að segja um þessa sjóði,
sem undanþcgnir eru þessari skattgreiðslu og
leyft er að leggja fé til hliðar, og þá reglu, sem
ætti að hafa í skattaálagningu, að það er hægt
að hugsa sér tvær meginstefnur í skattamálunum. Öiinur er sú að levfa engar sjóðmyndanir,
en þá verður auðvitað að hafa skalisligann þannig, að menn almennt geti byggt upp slíka sjóði,
ef þeir vilja, af því, sem eftir er skilið. Þvi að
allii' verða að geta komið fyrir sig fótum, þegar
vel árar. Það er Ijóst, að nienn verða að geta á
þessum tímum eignazt fjármagn, ef von á að vera
til þess, að menn geti eignazt atvinuutæki, þegar aftur verður mögulegt að fá jiau. Þetta er önnur reglan, að Ieyfa engar slíkar sjóðmyndanir og
haf'a skattstigann mun lægri. Hin stefnan er sú,
sem hefur verið höfð og enginn ágreiningur
hcfur verið um (nema að vísu, hve hár skatturinn skuli vera) að hafa skattstigann háan, sem
hefur farið upp í 90% af skattskyldum tekjum
vfir 200 þús. kr., en leyfa svo þeirn, sem reka áhætturekstur, ið leggja til hliðar vissar upphæðir. Þessi aðferð hefur þann kost, að það er hægt
að hafa skattstigann hærri og ná meiru af gróða,
sem ekki er sérstök ástæða til að leggja i varas.jóði. ()g þessi kostur hefur verið þess valdandi,
að nienn liafa yfirleitt heldur valið þessa leið í
álagningu skatta. Þarna kemur til greina alveg
sérstök ástæða, sem ég lief orðið var við, að þar
sem hér má búast við svo miklum töpurn annað
veifið, og ef ekki væru leyfðir slikir varasjóðir,
J;á mundu nienn ekki þora að fara mjög hátt með
skattstigann. En þá mundi falla undan skatti
gróði þeirra, sem stöðugt græða.
Við þessa varasjóðsleið — þ. e. að hafa háan
skattstiga og leyfa varasjóði — er það sérstaklega að varast, að varasjóðirnir og þessir sjóðir,
sem leyft er þarna að setja á laggirnar, séu ekki
notaðir til alls annars en til var ætlazt. M. ö. o.,
þeim sé ekki eytt i alls konar viðskipti og eyðslu,
sem ekkert kernur atvinnurekstrinum við, og
svo þegar til á að taka og á að fara að mæta erfiðleikunum og byggja upp ný atvinnutæki, þá séu
Jiessir sjóðir ekki til. Úr þessu hefur verið reynt
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eða sama og engan striðsgróðaskatt fá. Ég vcit
t. (1. ckki til, að mitt bæjarfélag fái ncinn stríðsgróðaskatt, cn hagur borgaranna cr almcnnt
góður, og bæjarfélagið bætir liag sinn með því
að losa sig úr skuldum.
Eg skal að lokum taka það l'ram, að ég álít,
að þau tvö mál, scm standa hcr saman á dagskránni, frv. um striðsgróðaskatt og frv. um
tekju- og eignarskatt, séu svo samtvinnuð, að
eiginlega sé um sama málið að ræða. Ekki gcta
skattan. farið að starfa fyrr cn bæði frv. cru
orðin að 1. Eg tók það fram í nál. um þcssi mál,
að cg áskildi nicr sama rctt og aðrir nm. til að
bcra fram brtt. við þau cða vcra mcð brtt., cf
á annað borð yrðu samþ. brtt. við 2. umr. Ég vil
nú líka áskilja mér rétt til að vera mcð brtt. við
tckju- og eignarskattsfrv., ct' svo færi, að brtt.
yrðu samþ. á þcssu frv., því að þcssi tvö frv.
vcrða að fylgjast að.
Forseti (EÁrna): Eg vil taka það fram út af
ummælum hv. l'rsni., að cg játa, að brtt. á þskj.
352 cr óheppilega tengd við þá gr., scm hún er
við. En ég vcrð að líta svo á, að við lestur till.
og gr. sé augljóst, að till. cigi að koina inn í
síðari málsl.

ATKVGR.
Rrtt. 352 fclld mcð 9:5 atkv.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. scm lög
frá Alþingi (A. 374).

26. Tekjuskattur og eignarskattur.
A 27. fundi í Xd., 30. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 6 9. jan. 1935, um
tekjuskatt og eignarskatt (þmfrv., A. 125).

A 28. fundi i X'd,, 31. marz, var frv. tckið til
1. umr.
Erv. of scint fram komið og of skammt liðið
frá útbýtingu þcss. — Afbrigði leyfð og samþ.
með 17 shlj. atkv.
*Fjmrh. (Jakob Möller): Mciri bl. hv. fjhn.
hafði tckið að sér flutning þcssa frv. að beiðni
ríkisstj. Eftir venjunni átti því n. að hafa framsögu í málinu, cn vegna forfalla í n. fylgi ég
]iví úr hlaði með nokkruni orðuin.
Eins og segir í grg., cr þetta frv. flutt að tilhlutan ríkisstj. og samið af þar til kvödduni
niönnum úr stjórnarflokkunum, og þó að þcir
flokkar, sein að frv. standa, hefðu sjálfsagt,
hvor um sig, kosið að hafa það nokkuð á annan
vcg en liægt cr að koma við, þegar samvinna cr
um málið. Flm. áskilja sér rétt til að flytja till.
til brevt. á einstökum atriðum frv„ cða fylgja
brtt., scm fram kunna að koma.
Eins og í grg. segir, cru aðalbrcytingarnar
frá gildandi iögum tvær:
1. Lagt cr til, að fellt verði niður ákvæði gildandi 1. um heimild til þess að draga frá tekjum
cinstaklinga og félaga grciddan tekjuskatt og
litsvör, og skattstiginn lækkaður hlutfallslcga

við það. Fcr ég ekki nánar lit í það, en visa að
öðru leyti til grg.
2. Em varasjóðshlunnindi var svo áður fyrir
niæli, að félög, er leggja í varasjóði, fengju
vissan liluta þcss tillags skattfrjálsan, t. d. útgcrðarfélög 50%. Þcssu cr nú breytt þannig, að
nú cr sá bluti teknanna, sem lagður er í varasjóð, skattfrjáls. Hins vegar er sá skattfrjálsi
hluti teknanna lækkaður ur 50% í 33%% og úr
40% í 20%.
I’ctta eru þær tvær aðalbrcytingar, scm frv.
gcrir ráð fyrir frá gildandi lögum.
Viðvíkjandi eignarskattinum cr nú gert ráð
fyrir, að eignarskattur verði eigi reiknaður öðrum cn þcim, cr ciga yfir 10 þús. króna skuldlausa eign i stað 5 þús. áður.
Ég orðlcngi svo ekki frekar um þetta á þcssu
stigi málsins, enda ekki undir það búinn.
Legg ég svo til, að málinu verði vísað til 2.
umr. að þessari umr. lokinni.
*Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson) : Eg vil við
þcssa umr. segja nokkur orð og skýra viðhorf
Framsfl. til þessa ináls. Eg vil cinnig um lcið,
cf liæstv. forseti hefur ckkert á móti þvi, minnast á frv. um stríðsgróðaskatt, sem hér liggur
cinnig fyrir til umræðu.
Rétt fyrir núvcrandi stríð var hér sett á laggirnar nefnd manna, er skyldi rannsaka skattamát landsiiis. Skoðanir manna um skattamál
hafa löngum, svo scm að likum lætur, verið
mjög misjafnar. Xefndin starfaði leiigi og rannsakaði þessi mál, og n. hafði ekki lokið störfum sinum, þegar striðið, scm nú geisar, brauzt
út, cn þá urðu, sem kunnugt cr, miklar breytingar á tckjum einstaklinga og félaga. Nefndin
lauk síðan störfum og skilaði áliti. Var það haft
til bliðsjónar við þær breyt. á skattalöggjöfinni,
sem voru gcrðar á þingi 1941, cn ég rck ckki
frckar hér.
Eitt atriði í skattalöggjöfinni, sem Framsfl.
hafði strax mikinn áhuga fyrir, kom til rannsóknar í nefndinni. Undanfarið hefur verið lcyft
að draga frá tckjum greiddan tckjuskatt og útsvör grcidd á árinu. Skattstiginn var tiltölulega mjög hár og sýndi hærri greiðslur en
inntar voru af hendi. — Enda var það oft svo,
að skattabyrðin rcyndist lielmingi ininni en
skattstiginn gaf til kynna. Það var því Ijóst.
cf þessum frádrætti var haldið áfram, að ckki
var hægt að leggja á háa skatta. Bið ég menn
að taka vel eftir því. Ef gróðinn er mikill aðcins eitt ár, má segja, að hægt hafi verið að
skattleggja hann sem skyldi. En ef mörg gróðaár fara saman, var það allsendis ómögulegt.
Framsfl. gerði það því að till. sinni í mþn.,
að skattur skyldi lagður á ncttotekjur, cn frádráttur ekki lcyfður.
Á þingi 1941 fékkst ekki samkomulag um þetta
ákvæði, en Framsfl. lýsti því þá yfir, að hann
mundi halda áfram að vinna að þessu.
Á s. 1. hausti lagði Framsfl, fram frv. til 1.
um breyt. á skattalögunum, og var þetta aðalatriðið, en frv. dagaði uppi. I’ctta er því tekið
upp aftur hér í frv. því, sem hér liggur fyrir,
i samræmi við samkomulag, sem um það hefur
orðið innan ríkisstj. Framsfl. lagði áherzlu á
þetta atriði vegna þcss, að ef þetta hefði ekki
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arfélaga, með tilliti til þess, að þá er líka noklcuð skertur réttur þeirra til útsvarsálagningar.
Það er skoðun manna á þessu efni, sem sker úr
við atkvgr., og munu því ekki langar umr. hafa
þýðingu. En áður en ég lýk máli mínu, vil ég
gera fyrirspurn til hæstv. forseta, hvar till. eigi
að koma inn í gr.
*Fjmrh. (Jakob Möller): Eg vildi ákaflega eindregið mælast til þess við hv. d., að hún afgr.
þessi tvö mál á þessum fundi. Sannleikurinn er
sá, að það er orðið svo áliðið, að hver dagurinn
er dýr, þar sem skattanefndir um land allt biða
eftir afgr. þess, og hefur afgr. raunar dregizt
of lengi. Eg verð þess vegna þegar af þeirri ástæðu að leggja á móti þessari brtt. hv. þm.
Hafnf. Eg skal ekki deila við hann um það,
hversu mikið sanngirnismál þetta kunni að vera,
sérstaklega að því, er snertir Hafnarfjörð. Hins
vegar vil ég benda honum á það, að þó að þetta
yrði ekki sett inn í 1. að svo stöddu, er ekki þar
með loku skotið fyrir það, að leiðrétting fengist, ef reynslan sýndi, að þessi kaupstaður eða
aðrir verða illa úti í sambandi við skipting
stríðsgróðaskattsins. Hins vegar er vafasamt,
hver trygging er í þvi, jafnvel þó að sett verði í
1., því að vitanlega getur Alþ. alltaf breytt þeim
1. aftur. Eg lield líka, að ef farið er að senda
málið nú á milli d., sé ekki aðeins um að ræða
töfina, sem enginn veit, hvað mikil getur orðið,
því að óvíst er, að hv. Nd. léti sér þá nægja þá
einu breyt., svo að málið þyrfti kannskc að
koma aftur hingað, — heldur bætist við, að eins
og frv. er, hygg ég, að meginhluti þingsins uni
sæmilega afgreiðslu þess. Þegar þess er gætt, að
ekki er loku fyrir það skotið, ef um einhverja
sanngirniskröfu er að ræða af hálfu bæjai'félaga,
að henni gæti fengizt framgengt síðar með sérstakri lagaheimild, vil ég mælast til, að hv. d.
afgreiði málið, eins og það nri liggur fvrir.
*Bjarni Snæbjörnsson: Eg er sammála hv.
frsm. um, að stríðsgróðskatturinn, sem hefur
verið eins og livert annað óverðskuldað happ í
hinu sérstaka viðhorfi síðustu ára, eigi ekki að
vera hlunnindi til neinna sérstakra bæjarfélaga, heldur alþjóðar. En það liggur i hlutarins
eðli, að um leið og alþjóð verður þessa aðnjótandi, er sanngirniskrafa, að það sveitarfélag,
sem hefur slíka gjaldþegna, sem hér um ræðir.
geti haft aðstæður til að nota sér þetta árferði
til að byggja upp til vondu áranna. Það er svo
i |iessum 1., að af striðsgróðaskattinum á ríkissjóður að fá óskertan um helming, og það fer
auðvitað til alþjóðar. En hinn hlutinn á að fara
til sveitarfélaganna, þar sem skatturinn er innheimtur, og nokkuð til annarra sveitarfélaga.
Því er það ljóst, að þeir, sem hafa undirbúið
frv., hafa ætlazt til, að töluverður hluti skattsins félli til þeirra sveitarfélaga, sem hlut eiga
að máli. Það er því ekki nema að nokkru leyti
sannleikur, að ætlazt sé til, að skatturinn sé alþjóðareign. Svo kemur það atriði, að til eru
sveitarfélög, sem ekki geta hagnýtt sér þetta.
Hv. frsm. segir, að þau verði ekki frekar fyrir
barðinu á kreppunni en hin. En það er inin
skoðun eins og allra, sem vita, hvilík áhættufyrirtæki stórútgerðin er, að við verðum að gera
Alþt. 1942. B. (59. löggjafarþing).

okkur Ijóst, hvernig fer fyrir slíku bæjarfélagi,
sem hefur þá gjaldþegna að byggja á að mestu
leyti. Eins og ríkissjóður safnar sér nú sjóði til
að hafa til taks í vondu árferði, á það um leið
að vera hans keppikefli, að sveitar- og bæjarsjóðir geti safnað sem mestu líka. Hv. frsm.
minntist á, að þeir, sem gætu ekki orðið þessa
aðnjótandi nú vegna þess, að þeir hefðu engan
stríðsgróðaskatt hjá sér, yrðu þá að leggja ríflega á gjaldþegna aðra og gerðu það, þegar illa
léti í ári. Það er dálítið annað mál, þar sem
ólíku er saman að jafna, landbúnaði og sjávarútvegi.
Þetta álít ég, að nægi til skýringar mínu máli,
enda er ég hv. frsm. sammála um, að löng ræðuhöld eru óþörf, og skýrt tekið fram í brtt., hvað
við er átt.
Hv. l'rsm. skaut þvi til forseta, hvort brtt.
mundi eiga við fyrra eða síðara orðið innheimtur. Mér skilst, að ef breyt. er höfð á fyrri staðnum, verði gr. cndileysa tóm, svo að hún hlýtur
að eiga að vera á síðari staðnum. En ef skrifl.
brtt. þyrfti við þetta, væri auðvelt að koma því
i kring.
Ut af ummælum hæstv. fjmrh. um, að ekki
megi tefja málið, vil ég segja það, að það cr
mjög oft, sem slíkar mótbárur heyrast um sanngjöi'n inál, og á lielzt ekki að eiga sér stað, þegar
mál koma til d., að hvor d. fyrir sig eigi ekki
fullan rétt á að gera þær breyt. á málunum, sem
hún álítur réttar vera, hvað sem líður því, að
þinglausnir þurfi að dragast í nokkra daga.
Varðandi það, að koma megi með brtt. á
na'sía þ. og þá sé hægt að sjá, hvort sveitarl'élög' verði svo illa úti, þá er lieilu ári sleppt,
en enginn veit, hvað framtíðin ber í skauti sér,
en við vitum hins vegar, að þetta ár er veltiár,
og eftir því eigum við að haga okkur í máli eins
og þessu.
Frsm. (Bernharð Stefánsson): Ég ætla aðeins
að scgja örfá orð. Hv. þm. Hafnf. sagði, að það
væri sanngirniskrafa bæjarfélaganna, að þau
gætu notað þennan tíma til að safna sér til
vondu áranna, sem allir búast við, að komi eftir
stríðið. Eg cr honum sammála, og ég held, að
það bæjarfélag, sem fær svo mikinn stríðsgróða, að það þykist tæplega geta lagt á borgara bæjarins eins og áskilið er í 2. gr. frv., til
þess að það fái fvllilega sinn hluta af stríðsgróðaskattinum, sé svo vel sett, að það gcti
undir ölluin kringumstæðum safnað í sjóði.
Það er rétt, að þeir, sem frv. sömdu, hafa ætlazt til, að nokkur hluti skattsins rynni til bæjarfélaga. En liv. þm. sagði, að sum þeirra gætu
ekki hagnýtt sér það. Af hverju ekki? Af þeim
ástæðum, að peningastraumurinn i sjóð þeirra
er svo mikill, að þau telja ekki þörf að leggja
útsvör á borgarana. Með þvi að hafa útsvörin
rífleg fá þau þeim mun mciri stríðsgróðaskatt
í sinn lilut, og eftir fregnum frá Hafnarfirði
nú hefur það bæjarfélag samkv. þcssum 1. meiri
möguleika en flest önnur bæjar- og sveitarfélög
landsins til áð safna til vondu áranna.
I þessu sambandi talaði hv. þm. Hafnf. um,
að bæjarútgerðin væri stopul og mætti ekki bera
liana saman við landbúnaðinn. Það er að vísu
rétt, en það eru til bæjarfélög liér, sem engan
1
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l'mr. frestað um stund, en fram haldið siðar
á fundinum.
*HaraIdur Guðmundsson: Ég á hér brtt., sem
iá fyrir við 2. umr., en mér vitanlega hefur
ekkert gerzt í málinu siðan.
Ég sé ekki ástæðu til að endurtaka þau rök,
sem ég flutti þá. Jlér virðist, að með þessu sé
eigendum þeirra bygginga, sem um ræðir í frv.,
veitt sérstök aðstaða, og í öðru lagi er ég ekki
laus við að óttast, að slík ákvæði gætu orðið
til að hvetja menn til að vanrækja að tryggja
fasteignir sinar og lausafé nægilega hátt.
Ég er því sömu skoðunar og við 2. umr., að
ekki sé rétt að taka þetta ákvæði inn í frv.
*Jón Pálmason: Út af þessari brtt. hv. þm
Seyðf. vil ég segja nokkur orð.
Það mun hafa verið upplýst af hv. frsm., 2.
þm. Skagf., við 2. umr., hvers vegna við flm.
höfum lagt þetta til og hvers vegna landbn.
hefur mælt með því. Hér er ekki um það að
ræða, sem hv. þm. Seyðf. vill vera láta, að þetta
sé til að hvetja menn til að vanrækja að tryggja
eignir sínar, heldur er það sprottið af því, að
eins og 1. um skyldutryggingu sveitabæja er
háttað, þá er sú trygging svo lág, að það er ekki
nema lítið brot af þvi, sem endurbygging kostar, ef bær brennur. Og það kom krafa frá hæstv.
stj. til nýbýlastj., varðandi eitt tilfelli, um að
veita hærri stvrk en heimilt er í 1. af þessari
ástæðu, krafa, sem ekki var unnt að óbreyttum
I. að sinna. Þess vegna er lagt til að fá slíka
heiinild inn í I. vegna þeirrar miklu nauðsynjar, sem í cinstökum tilfellum getur verið um að
ræða. Því miður er ástandið þannig, þar sem
brennur á sveitabæjum, að það eru ekki eingöngu húsin, sem farast, heldur einnig verkfæri, matvæli, eldsneyti o. s. frv., og af því að
það er, eins og sakir standa, almennast óvátryggt, þá er slíkt tjón svo mikið, að það er
vissulega ekki neitt út í bláinn, þó að slík heimild sé sett í 1. Hitt er svo annað mál, sem takandi er til athugunar, hvort ekki sé vert fyrir
Alþ. að gera eitthvað til þess að skylda einstaklinga í þessu efni til þess að tryggja. En almennt horfir inálið þannig við í sveitum nú,
og þess vegna vil ég, og ég veit, að það er vilji
meiri h). landbn., alvarlega óska þess, að brtt.
verði felld.
*Haraldur Guðmundsson: Ég held, að það sé
rétt, að svo geti farið, að tryggingarfé verði
ekki nægilegt til þess, að eigandi verði skaðlaus, ef bær brennur, en það eru þá ákvæði
þeirra I. (brunabótal.), sem á að breyta, en ekki
1. um byggingar- og landnámssjóð. Ég veit líka,
að það er rétt, að ef eigandi byggingarinnar
hefur ekki tryggt verkfæri, matvæli, eldsneyti
eða annað slíkt, þá verður hann fyrir tjóni, ef
brennur lijá honum, eins og hver annar borgari, sem missir sínar eigur. En það er fjarri
öllum sanni, að ætla þessum sjóði að bæta það.
Ég játa, að ég geri ekki ráð fyrir, að hér sé um
stóra upphæð að ræða, en þetta er gersamlega
óskylt verkefni sjóðsins, og enn fremur felst í
þessu liætta á, að ýtt sé undir vanrækslu í að
vátryggja nægilega hátt fasteignir og enn fremAlþt. 1912. B. (59. löggjafarþing).
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ur að tryggja ekki lausamuni. Ég vil þvi mjög
lieina þvi til stuðningsmanna frv., hvort þeir
vilja ekki taka til athugunar 1. um brunabótafélagið, heldur en að láta byggingar- og landnámssjóð taka þetta á sig.
ATIÍVGR.
Brtt. 138 felld með 15:3 atkv.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og afgr. til Ed.
A 34. fundi í Ed., 16. apríl, skýrði forseti frá,
að sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.
A 35. fundi i Ed., 17. april, var frv. tekið til
1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og til
landbn. með 11 shlj. atkv.
Á 48. fundi í Ed., 4. maí, var frv. tekið til 2.
umr. (A. 51, n. 297).
Frsm. (Þorsteinn Þorsteinsson): Frv. þetta,
sem er hingað komið frá Nd., er um breyt. á 1.
um byggingar- og landnámssjóð, sem voru samþ.
á þinginu í fyrra. Er þar í fyrsta lagi lagt til,
að gerð verði sú breyting, að úr 9. gr. falli
hámarksákvæði á láni úr byggingarsjóði til
hvers býlis. I öðru lagi er lagt til að breyta
skilyrðunum fyrir, að endurbyggingarstyrk megi
veita. í núgildandi 1. er svo ákveðið, að fasteignamat þeirra húsa, sem endurreisa á, megi
ekki vera hærra en 1800 kr., en þetta er lagt til,
að verði fært upp í 3000 kr. í þriðja lagi er það,
að ef ábúandi jarðar verður fyrir tjóni af húsbruna, þá megi nýbýlastjórn veita hærri styrk
en ella með samþykki ráðherra. I fjórða lagi,
að hámarksstyrkur til nýbýlis hækki um 1500
kr., úr 4500 kr. í 6000 kr.
Landbn. hefur athugað þetta frv. og er sammála um að mæla með því, en leggur til, að
gerðar verði við það nokkrar breyt. Við sendum
frv. til stjórnar Búiiaðarbanka íslands til umsagnar, og taldi hún ekki rétt að hafa takmarkalausa hcimild til lánveitinga úr sjóðnum,
og féllst n. á það og leggur þvi til, að hámarksákvæðið verði ekki fellt niður, en verði hækkað
úr 6000 kr. i 7500 kr. Stjórn bankans sýndi lika
fram á, að ef lána mætti lítt takmarkað úr sjóðnum, mundi brátt þrjóta það fé, sem þar væri.
Iín það er ekki mjög mikið, og sjóðurinn skuldar nú um 1 millj. kr., svo að þess vegna verður
þar að spyrna fótum við.
Þá er brtt. við það ákvæði frv., sein er um
tjón af völdum húsbruna. Það töldum við ekki
vera nógu víðtækt og álitum, að tjón af völdum annarra náttúruafla mætti færa undir það
sama, og viljum því Iáta þessa heimild einnig
ná til þess, svo sem ofviðris, snjóflóða og jarðskjálfta. Ég vil benda á, að í þessari brtt. er
prentvilla. Þar stendur „Aldrei þá þó“, en á að
vera „Aldrei má þó“, og verður það að sjálfsögðu lagfært.
Ég sé svo ekki ástæðu til að fjölyrða frekar
um málið. Við leggjum til, að frv. verði samþ.
með þeim brtt., sem við berum fram á þskj. 297.
41
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ATKVGR.
Brtt. 297,1 (ný 1. gr.) sainþ. með 10:2 atkv.
— 297,2.a tekin aftur til 3. umr.
— 297,2.b samþ. með 9 shlj. atkv.
2. gr., svo breytt, saniþ. með 11 shlj. atkv.
3. —4. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.
Á 49. fundi í Ed., 5. mai, var frv. tekið til 3.
umr. (A. 306, 297,2.a, 308).
Of skainmt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.
Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Landhn.
gerði brtt. um, að síðari málsgr. 3. tölul. frv.
félli niður, og er þessi hrtt. hér til umr. sein
síðari tölul. þskj. nr. 297. Þessi tölul. brtt. var
tekinn aftur við 2. umr. til 3. umr. Við tökum
nú þessa brtt. aftur að fullu (brtt. 297,2.a.). En
i fyrri málsgr. 3. tölul. er svo til tekið, að skilyrði fyrir byggingarstyrk sé m. a. það, að fasteignamat bæjarhúsa sé ekki yfir 3000 kr. Þegar
við í landbn. lögðum það til, þá var það af því,
að okkur er ljóst, að ákaflega mikill hluti af
jörðum er enn þá með svo fram úr skarandi lélegum byggingum, að þær eru ekki metnar nema
á fá hundruð og það allt niður í 100 kr. Og við
töldum, að þeir, scm eru á jörðum, sem svo er
ástatt um, ættu að ganga fyrir um að fá endurbyggingarstyrk, og þess vegna væri ekki rétt að
láta endurbyggingarstyrkinn, ef matsverðið á
bæjarhúsunum væri þarna vfir. Hins vegar hefur verið upplýst, hvað fyrir nýbýlastj. vakir
með flutningi frv., að til eru nokkrar jarðir,
þar sem byrjað hefur verið að byggja, en ekki
hcfur vcrið hægt að ljúka við endurbygginguna vegna fátæktar hlutaðeigenda. Það hefur
verið byrjað að byggja vönduð steinhús, en ekkí
hefur verið hægt að fullgera þau svo, af þeim
ástæðum, sem ég nefndi, að þau væru i raun
og veru íbúðarhæf, enda þótt búið hafi verið í
þeim. En þau hafa ]>ó verið metin yfir 3000 kr.
Þess vegna er útilokað, að þessir mcnii geti
fengið endurbyggingarstyrk til þess að ljúka við
hús sín nema með því móti, að þeim sé rétt
hjálparhönd. Og það er til þess að koma á móti
þessum mönnum, að nýbýlast.j. vill fá heimild
til þess, þegar sérstaklega stendur á, að víkja frá
þessu ákvæði um, að matið megi ekki vera yfir
3000 kr. á ibúðarhúsum á viðkomandi jörðum.
Við látum nú þessa heimild halda sér i brtt.
308, og er hún því skilyrði bundin undantekningarlaust, samkv. beirri brtt., að samþykki
ráðh. þurfi til þess, í hvert skipti, að vikja frá
ákvæðinu viðkomandi matinu, sem ég nefndi.
Nú er búið að fullnægja þeim beiðnum um
endurbyggingarstyrki, sem fyrir hafa legið,
vegna þess að nú um tíma hefur ekki verið
byggt, svo að neinu nemi. En þegar raknar fram
úr í þeim efnum, er mest þörfin á að byggja
upp á þeim jörðum, sem verst eru hýstar.
Forseti (EÁrna); Brtt. á þskj. 297 er þá tekin
aftur, samkv. yfirlýsingu hv. þm.
Umr. frestað.
Á 51. fundi í Ed., 7. inaí, var fram haldið 3.
umr. um frv. (A. 306. 308, 331).

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 331.
— Afbrigði leyfð og samþ. með 14 shlj. atkv.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Ég hef leyft
mér að koma hér með brtt. við þetta frv., og
liggur liún nú hér fyrir á þskj. 331, og er hún
við siðasta hluta 3. málsl. 2. gr. frv., og segir
svo í þessum 3. málsl. 2. gr., með lcyfi hæstv.
forseta: „Aldrei má þó framlag samkv. þessari
gr. vera meira en % af kostnaðarverði hússins."
En ég legg til, að þarna komi á eftir: „nema
alveg sérstaklega standi á og ráðh. veiti samþvkki sitt í hvert skipti, og þó ekki lengur en
byggingarkostnaður er meira en þrcfaldur, miðað við 1939.“
fig hef athugað það, að þó að hæstv. Alþ.
verði við þvi að greiða % af kostnaðarverði
búsanna, þar sem verður að byggja upp á bæjum eftir bruna eða vegna þess, að hús hafa
fallið, þá er það þannig, að það eru engar líkur
til þess, að svo að segja nokkur bóndi geti byggt
upp á jörð sinni, eins og nú standa sakir. Og
get ég i því sambandi tekið einfalt dæmi:
Nú er byggingarkostnaður meira en þrefaldur og nærri ferfaldur á við það, sem var fyrir
stríð. Sement er nú í ferföldu verði á við það,
sem var fyrir stríð, og hygg ég, að ekki muni
ininna á timbri. Og svo er með annað byggingarefni. Ég er kunnugur því í einu tilfelli, þar
sem hús brann á sveitabæ og líka útihús. Húsið var tryggt fyrir 2700 kr. I þessu tilfelli er um
það að ræða, hvort hjónin, sem þarna búa, flytji
burt af jörðinui eða að reynt verði að hlaupa
undir baggann með þeim um að bvggja. Og það
hefur verið athugað, að mjög lítið hús, sem væri
byggt þarna þannig, að hægt væri að bvggja við
það síðar, mundi hafa kostað 5—6 þús. kr. fyrir
slríð. En nú er ómögulegt að koma því upp fyrir
minna en 18—20 þús. kr. Og ef um 18 þús. kr.
kostnað við slíka byggingu er að ræða og bóndinn fær þ, hluta kostnaðarins greiddan sem
styrk og um 3 þús. kr. sem brunabætur, þá þarf
hann að borga sjálfur 9 þús. kr. til þess að
byggja þó svona ófullnægjandi lítið með það
fyrir augum að byggja við það siðar. Og það er
algerlega útilokað, þó að þetta dæmi sé tekið,
sem verður að telja fremur hagkvæmt eftir öðru,
sem um væi'i að gera nú á tímum, að nokkur
bóndi geti lagt út upp undir 10 þús. kr. til þess
að byggja. Það væri ekkert vit i því að ofhlaða
jörðina svo. Og það er gert allt of mikið að þvi
í íslenzkum landbúnaði að ofhlaða jarðir með
lánum. Landbúnaðurinn íslenzki er ekki arðbærari heldur en það, að á honum er aldrei
neinn stórgróði. Og það er j'firleitt ómögulegt
fyrir nokkurn mann að byggja nú nema fyrir
stórkostlegan stríðsgróða, — alls ekki hægt.
Þess vegna legg ég til, að undir einstökum kringumstæðum verði gefnar undanþágur frá þessu ákvæði, að framlagið skuli ekki nema meiru en
byggingarkostnaðar, samkv. því, sem ég hef
tekið fram, sem mundi þó að sjálfsögðu vera
framkvæmt þannig, að öll nýbýlastj., sem gerir
till. um þessi mál, yrði sammála um þetta, vegna
þess að undir öðrum kringumstæðum mundi
ráðh. aldrei samþ., að vikið yrði frá meginreglunni, sem sett er í frv. um hámark þessara
styrkja. En ef engin undanþága er gefin frá

645

Lagafrumvörp samþykkt.

Ö4G

Byggingar- og landnámssjóður. — Húsaleiga.

þessari reglu, að ríkið greiði aldrei meira en %
af kostnaðarverði húsa, sem reist eru eftir þessum 1., þá er það í nrörgum tilfellum útilokað, að
þeim bændum, sem hafa orðið fyrir því, að
brunnið hafa hús ofan af þeim eða þau hafa
fallið fyrir það, hvað þau hafa verið orðin léleg, — þá er útilokað, að þeim bændum komi að
haldi ákvæði þau, sem felast í þessu frv. um
endurbyggingarstyrk. Þeir verða að yfirgefa
jarðirnar, ef ekki verður hlaupið undir bagga
með þeim.
Eg mun svo ekki eyða fleiri orðum um þessa
brtt., nema sérstakt tilefni gefist til. Ég hygg, að
allir hv. þdm. muni álíta þessa breyt. á frv. eðlilega og sanngjarna, eins og á stendur.
ATKVGR.
Brtt. 308 samþ. með 9:1 atkv.
— 331 samþ. með 10 shlj. atkv.
Erv., svo breytt, samþ. með 11 shlj. atkv. og
endursent Nd.
Á 54. fundi í Nd., 8. mai, var frv. útbýtt eins
og það var sainþ. við 3. umr. í Ed. (A. 342).
Á 55. fundi í Nd., 11. maí, var frv. tekið til
einnar umr.
*Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Ég má
fyrir hönd landbn., að biðja hæstv. forseta
taka þetta mál af dagskrá.
N. hefur enn ekki haft tima til að taka til
hugunar þær breyt., er hv. Ed. hefur gert
það.

til,
að
atvið

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 56. fundi i Nd., 12. maí, var frv. aftur tekið
lil einnar umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 57. fundi í Nd., 13. mai, var í'rv. enn tekið til
einnar umr. (A. 342, 399).
*Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Landbn.
hefur borið fram brtt. á þskj. 399 við atriði, sem
hv. Ed. liefur breytt, síðan frv. var á ferðinni
hér, og n. getur ekki fallizt á. í 9. gr. 1. er ákveðið, að hámarkslán til endurbygginga sé 6
þús. kr. á býli. Landbn. þessarar d. lagði til að
fella burt ákvæðið, því að verðlag byggingarefnis hefur breytzt svo mjög, að það stenzt með
engu móti. En hv. Ed. hefur viljað setja hámarkið inn aftur og hefur það nú 7500 kr., eða aðeins 25% hærra en áður var. Þetta þykir okkur
enn alltof litið og leggjum til í brtt. 399,1, að
hámarkið sé 9 þús. kr. Sumir hefðu viljað fara
mun hærra, en n. vildi ekki hrekja frv. milli d.
og vekja deilur nema sem minnst og bjóst við,
að Nd. hlyti vegna fyrri afstöðu að fallast á hámark þetta og Ed. láta svo búið standa. Ég vil
geta þess, að í brtt. 399,1 hefur misprentazt
7500 fyrir 9000, og leyfi ég mér að bera fram
skriflega brtt. til að laga það.
í síðari tölulið brtt. 399, sem leiðir i rauninni
af hinum fyrri, leggjum við til, að fellt sé úr 1.
það hámark, að lán og styrkur saman megi ekki
fara fram úr 10500 kr. á býli. Ef fyrri liðurinn
væri samþ., þýddi það, að styrkur mætti ekki
fara fram úr 1500 kr. En eftir frv. og 1., eins og
þau eru, cr grundvallarstyrkur ákveðinn 1500 kr.
og hækkar eftir sérstakri verðvísitölu húsabygg-

inga, og fer hún eftir verðlagi á hverjum tíma.
Þetta hámark virðist því með öllu óþarft, og
leggur n. til, að það verði fellt burt.
ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 411) leyfð
og samþ. með 20 shlj. atkv.
Brtt 411 samþ. með 17 shlj. atkv.
—■ 399,1, svo breytt, samþ. með 17 shlj. atkv.
— 399,2 samþ. með 17 shlj. atkv.
Frv. svo breytt, samþ. með 18 shlj. atkv. og
endursent Ed.
Á 58. fundi í Ed., 15. maí, var frv. útbýtt eins
og það var samþ. við eina umr. i Nd. (A. 412).
Á 59. fundi í Ed., 16. mai, var frv. tekið til
cinnar umr.
Frsm. (Þorsteinn Þorsteinsson): Frv. þetta
hefur tekið einni breyt. í Nd,, en landbn. þessarar d. hefur ekki gefizt tími til þess að bera
sig saman um þessa breyt.
Vil ég því mælast til þess, að hæstv. forseti
taki málið af dagskrá í dag, til næsta dags. En
þá mun n. hafa gefizt kostur á að koma saman.
Forseti (EÁrna): Ég vil verða við beiðni hv. 5.
landsk. og taka málið af dagskrá, en vil benda á
það um leið, að ef breyt. verða nú gerðar á frv.,
er líklegt, að það verði að fara í Sþ.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 60. fundi í Ed., 18. maí, var frv. aftur tekið
til einnar umr.
Frsm. (Þorsteinn Þorsteinsson): Frv. þetta
hefur verið cndursent þessari d. frá Nd., og höfuðbreyt., sem á því var gerð þar, er sú, að í
staðinn fyrir, að Ed. setti hámark lánanna 7500
kr., hefur Nd. fært það upp í 9000 kr. Að vísu er
það eftir því, sein okkur nm. virðist, helzt til
hátt, einkum þegar verðlag fer að lækka, en við
viljum ekki hætta málinu út af þessu eina atriði. N. væntir, að allt verði í hófi haft um þessar lánveitingar, og að sú bankastj., sem á hverjum tíma fær þetta til meðferðar, kunni þau skil,
að hún fari ekki í hámark nema sérstaklega
standi á.
Ég vil að það sé athugað, að sú prentvilla hefur verið í frv., að í stað 6 í tölu og þús. (6 þús.)
hefur staðið 6000. Mætti leiðrétta þetta til samræmis.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 450).

37. Húsaleiga.
Á 20. fundi í Nd., 17. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 126 9. des. 1941,
um viðauka við og breyt. á I. 8. sept. 1941 um
húsaleigu (þmfrv., A. 62).
.4 21. fundi i Nd., 18. marz, var frv. tekið til
1. umr.
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Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Afbrigði ieyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.
*Frsm. (Garðar Þorsteinsson): Samkv. gildandi 1. frá 8. sept. 1941 er svo ákvcðið, að þeir
menn, sem kaupa hús, hafa ekki heimild til þess
að víkja ieigjendum úr húsnæðinu. Með þessu
frv. er farið fram á undanþágu á þessu ákvæði
fyrir opinbera starfsmenn, þegar sérstaklega
stendur á. Kemur fram í grg. ástæðan fyrir
þessu. Allshn. hefur flutt þetta frv. eftir beiðni
viðkomandi ráðherra, svo að ákveðnum embættismanni veitist möguleiki á því að komast í hús,
sem hann hefur nýiega keypt. Ég vil svo bæta
þvi við frá sjálfum mér, að þcssi 1. komu viða
hart niður og voru illa liðin, eins og sjá má af
þessari undanþágu, sem hér er farið fram á, að
veitt verði. Eg vil þess vegna áskiija mér rétt
til að flytja brtt. við þetta frv. og hygg, að hv.
meðnm. mínir vilji það einnig.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv.
A 23. fundi í Nd., 20. marz, var frv. tekið til
2. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.
A 25. fundi í Nd., 24. marz, var frv. tekið til
3. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 19 shlj. atkv. og afgr. til Ed.
A 22. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði horizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.
A 24. fundi í Ed., 30. marz, var frv. tekið til
1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til
allshn. með 9 shlj. atkv.
Á 51. fundi í Ed., 7. maí, var frv. tekið til 2.
umr. (A. 62, n. 324, 325).
Of skammt var liðið frá úthýtingu nál. og brtt.
325. — Afhrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
*Frsm. (Magnús Gíslason): Herra forseti!
Eins og hv. þm. er kunnugt, þá voru samþ. á aðaiþinginu 1941 hreyt. á 1. um húsaleigu. Og þessi
1. voru svo staðfest af hæstv. ríkisstj. 8. sept. s.
á. En sama dag gaf hæstv. ríkisstj. út bráðabirgðal. um breyt. á þessum 1., sem síðan voru
samþ. á hæstv. Alþ. á s. 1. hausti með nokkrum
hreyt. Og sú breyt., sem þá var gerð á 1., sem

skiptir máli í sambandi við það frv., sem hér
iiggur fyrir til umr., var í því fólgin, að ákveðið var, að húseiganda væri óheimilt að segja upp
leigusamningum um húsnæði, nema honum væri
nauðsynlegt að nota húsnæðið fyrir sjálfan sig
og viss nánar tiitekin skyldmenni og hann hefði
verið orðinn eigandi hússins áður en 1. gengu i
giidi. Um þetta ákvæði voru nokkuð skiptar
skoðanir, þar sem mörgum fannst, að réttur
húseigenda væri með þessu óeðlilega skertur. En
álit þingsins var þá, að það þyrfti að setja þetta
í 1. En nú hefur það opinbera orðið fyrir barðinu á þessu ákvæði, þannig að það hefur komið
fyrir það atvik, að embættismaður, sem skipaður var í embætti eftir að 1. öðluðust gildi, hefur
flutt sig úr öðrum landsfjórðungi, en hefur ekki
getað fengið húsnæði á þeim stað, þar sem hann
á að gegna embætti sínu, vegna þessara 1. Hann
keypti að vísu hús, sem hann bjóst við, að hann
kæmist inn í 14. mai i vor, en það er útilokað
með úrskurði fasteignamatsnefndar á staðnum
samkv. ákvæðum 1. Þess vegna er nú komið fram
frv. frá ailshn. Nd. um breyt. á þessu ákvæði,
eftir beiðni hæstv. ríkisstj. Og frv. gengur í þá
átt, að þegar sérstakiega standi á, geti húsaleigunefnd vikið frá þessu ákvæði, þegar um aðflutta
opinbera starfsmenn er að ræða.
Allshn. hefur haft þetta frv. til meðferðar, cn
ekki orðið að öllu leyti sammála um afgr. þess,
þannig að 2 nm. hafa iagt til, að frv. yrði samþ.
óbreytt, en hv. 2. þm. S.-M. hefur sérstaka aðstöðu i málinu og ber fram brtt. á þskj. 325.
Ástæðan fvrir því, að við þessir 2 nm. erum
samþykkir frv., — og ég hygg, að hv. 2. þm.
S.-M. sé samþykkur þvi, að nauðsyn beri til að
víkja frá þessu ákvæði, þegar svo stendur á eins
og getið er um i grg. frv. —, er sú, að það getur
farið svo, að ekki fáist til að sækja um opinberar stöður og embætti menn, sem heima eiga
utan viðkomandi héraðs eða bæjar, af þeirri einföldu ástæðu, að þeir geti e. t. v. hvergi fengið
húsnæði. Og það nær ekki nokkurri átt, að til
séu í löggjöf ákvæði, sem hindri það, að rikið
geti komið því fram að skipa menn í embætti í
landinu. Fyrir því hefur n. fallizt á, að þessi
breyt. verði gerð á 1.
Þessi i., sem samþ. voru um húsaleigu, þ. e. a.
s. lagabreyt., átti ekki að gilda lengur en til 15.
júní 1942. En á meðan n. hafði þetta mál til athugunar, barst henni erindi frá hiutaðeigandi
ráðuneyti, þar sem farið var fram á það, að 1.
væru framlengd um eitt ár, þannig að þau verði
látin gilda til 15. júní 1943. Og allshn. hefur fallizt á að verða við þcssari beiðni. Ástæðurnar til
þess, að bráðabirgðal. voru sett 8. sept. í fyrra,
voru þær, eftir því sem stendur í grg. frv. til
þeirra 1., að þá hefði skömmu áður farið fram
rannsókn á þvi, hve margir væru húsnæðislausir
hér í Reykjavík. Og í grg. er þess getið, að það
hafi komið í ljós, að mörg hundruð fjölskyldur
mundu verði húsnæðislausar þá á komandi hausti
og fjöldi einstaklinga. Eftir þvi sem ég bezt
veit, hefur ekki farið fram rannsókn á þvi nú,
hve mikil húsnæðisvandræðin eru í bænum. En
viðkomandi ráðuneyti hefur fullyrt, að mjög
mikil vandræði væru nú i þessu efni. Og eftir
þeim upplýsingum, sem n. hefur fengið, bæði frá
borgarstjóra og húsaleigunefnd, þá lítur út fyrir,
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að ástandið í þessu efni hér í bænum hafi lítið
liatnað frá því i fyrrahaust. Það hafa að vísu
verið teknar nokkrar nýjar íbúðir til notkunar
síðan í haust. En það virðist ekki hafa verið fullnægt meiri þörfum með þvi heldur en sem þvi
nemur, að ungt fólk hefur gifzt og stofnað heimili, og hef ég það eftir húsaleigunefnd. Af þessurn ástæðum hefur allshn. fallizt á, að það væri
óhjákvæmilegt, eins og ástatt er, að framlengja
þessi ]. enn um eitt ár.
Hvað viðvíkur brtt. á þskj. 325 frá hv. 2. þm.
S.-M., þá höfum við tveir hinir nm. ekki getað
fallizt á hana. En hún felur það í sér að setja ákvæði um það, að leigusala sé óheimilt að segja
upp húsnæði, nema honum sé þess brýn þörf fyrir sjálfan sig eða skyldmenni, svo sem til er
tckið nánar í brtt., og í kaupstöðum með 2000
íhúa eða fleiri sé slík uppsögn því aðeins heimil,
að leigusali hafi verið orðinn eigandi hússins
áður en 1. þessi öðluðust gildi. I þessari brtt.
liggur þvi það, að þetta ákvæði viðvíkjandi því,
hvað liúseigandi liafi átt húsið Jengi i samhandi
við uppsögn á leigusamningum, á ekki eftir hrtt.
að gilda um staði, þar sem ibúatalan er undir
2000. Allshn. er ekki kunnugt um annað en að
á þessum stöðum séu sömu húsnæðisvandræði
og í Reykjavík. A. m. k. er það vitað viðvikjandi
sumum kauptúnum við Faxaflóa og sums staðar
annars staðar, að líkt muni ástatt um húsnæðisvandræði og í Reykjavík, a. m. k. á Austfjörðum. AUshn. hefur því ekki getað orðið þessum
hv. nm. samferða í þessu efni. Og ég fyrir mitt
leyti tel ekki, að það sé rétt að undanskilja hin
minni kauptún frá því, að þessi ákvæði 1. gildi
um þau, eins og ástandið er.
*Ingvar Pálmason: Það kom brátt i ljós,
þegar brbl. þessi frá 8. sept. 1941 um húsaleigu
fóru að verka, að þau vildu valda allmiklum árekstrum og stórkostlegum óþægindum. Og ég
þarf ekki að rekja það neitt nánar, þvi að frv.,
sem hér Iiggur fyrir, er sönnun fyrir þeiin árekstrum. Nú virðist svo sem þetta frv. hafi aðcins komið fram af þvi, að árekstur varð í sambandi við mann, sem er í þjónustu hins opinbera, og það var viðurkennt, bæði af hæstv. rikisstj. og hv. Nd., að það næði ekki nokkurri átt,
— og ég er sammála um það —, að ákvæðin um
það gildi í þessum tilfellum, að þeir, sem eignazt
hafa hús, eftir að 1. þessi um húsaleigu öðluðust
gildi, hafi allt annan rétt heldur en þcir, sem
hafa átt húsin áður. En hér á að gera þann greinarmun, að menn í opinberum stöðum eða embættum hafi séri'éttindi í þessum efnuin. Og ég
verð að segja, að þetta er hehlur óvenjulegt í
löggjöf, að ekki gildi sömu lög fvrir alla þegna
þjóðfélagsins. Það getur þó komið fyrir í einstökum tilfellum, að það sé réttlætanlegt. En að
setja þetta í almenna löggjöf, að eignarrétturinn sé annar, ef menn eignast hlutinn eftir vissan dag, heldur en ef þeir hafa átt hann áður.
það held ég, að sé mjög lítið þekkt í islenzkri
löggjöf. Og það sjá allir, að af þessu leiðir misrétti. Og misréttið verður enn þá meira, ef þetta
frv., sem hér liggur fyrir, verður samþ. Því að
þá er, um leið og misréttið er viðurkennt, þetta
misrétti aðeins lagfært, þegar opinber starfsmaður á í hlut. Ég get nefnt dæmi um það, hve

óeðiilega þetta ákvæði verkar. Ég þekki dæmi,
þar sem fjölskyldumaður stóð í samningum um
húsakaup, þegar þessi 1. voru gefin út. Og það
stóð ekki á öðru lieldur en greiðslum og afsali;
cn greiðslurnar og afsalið dróst fram yfir septembermánuð. Þessi fjölskyldumaður hefur fyrir
að sjá 10 börnum og tveimur gamalmennum, og
hann býr í húsnæði, sem er 5 og 7 metrar á kant,
með litlu porti og risi. Og í þessu þarf hann að
búa með 14 manns. Eignin, sem hann keypti, var
dýr, en það kemur ekki málinu við. í þeirri ibúð,
sem hann keypti, eru 13 ibúðarherbergi. Hún var
leigð manni, sem hefur 4 manns í heimili. Nú
sjá allir, að húsaleigunefnd, sem ekki væri bundin á höndum og fótum af löggjöfinni, mundi tvímælalaust úrskurða þannig, að þessi húseigandi
hefði svo knýjandi þörf fyrir það liúsnæði, sem
hann er eigandi að, að honmu væri heimilt að
segja upp húsnæðinu þeim, sem í því var fyrir
með 4 manns i heimili. En þetta ákvæði 1. um,
að maður þurfi að vera orðinn eigandi liússins
fyrir vissan dag til þess að fá að njóta eignarréttar síns i þessu efni, bindur húsaleigunefnd
svo gersamlega á höndum og fótum, að hún getur ekki úrskurðað i þcssu tilfelli á þann veg, að
þessi húseigandi megi nota sitt eigið hús til
sinna eigin afnota, enda þótt honum sé mjög
hrýn nauðsyn á því. Húsnæðisleysið hefur ekki
verið ineira en það á þessum stað, að liúsaleigan eftir þetta hús, sem maður þessi keypti, var
1000 kr. á ári, og á síðasta ári var hún hækkuð í
1200 kr. á ári. Nú sjá allir, að það er ekki nóg
með það, að þessum manni er gert rangt til i því
efni, að hann getur ekki flúið úr húsi, sem hann
getur ekki notað, og í sína eigin réttmætu eign,
heldur getur hann ekki hækkað húsaleiguna, sem
allir sjá þó, að er ekki fyrir helmingnum af
vöxtunum af því fé, sem i eigninni stendur,
nema um 14%. Eg nefni þetta vegna þess, að hér
eru sett 1. vegna emhættismanns, sem á að flytja
í nágrenni Reykjavíkur, og hæstv. Alþ. sá fulla
ástæðu til að breyta 1. vegna þess, að þar átti
sér stað það, sem hv. frsm. hafði þau orð um, að
næði ekki nokkurri átt.
Ég skal hins vegar viðurkenna það, að það
getur vel verið, að það standi öðruvisi á i húsnæðismálunum hér í Reykjavík lieldur en sums
staðar úti á landi, og ég vil ekki blanda mér inn
í þessi mál, að því er Revkjavík snertir, til þess
hef ég of litla þekkingu. En liitt fullyrði ég, að
þessi i. eru með öllu óréttlát í sinærri kaupstööum og kauptúnum og það að fleiru levti en að
því, er snertir opinhera starfsmenn. Eg verð því
að segja það, að ég get ekki fylgt þessu frv. óhreyttu, sem er af þvi, að i frv. er það viðurkennt, að löggjöfin er ranglát, cn það er ekki
hætt úr ranglæti hennar nema að hálfu leyti,
(I’Z: Ekki nema að einuin þúsundasta.) aðcins
þcgar opinberir starfsmenn eiga i hlut. Og að
hinu leytinu eru þessi I. ranglát, að með þeim er
leiddur í lög tvenns konar réttur, sem húseigendur og leigjendur eiga að búa undir. Og þetta
álit ég, að hæstv. Alþ. geti tæplega látið frá sér
fara. Ég geri nú tilraun til að bæta úr þessu með
því að flytja hrtt. á þskj. 325, og þar geri eg
ekki ráð fyrir, að þetta ákvæði, sem ég hef rætt
um, verði numið burt úr ]., en það hefði ég
lielzt kosið. En ég heyri, að fulltrúar Reykja-
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víkur og fleiri halda þvi fram, að þetta ákvæði
sé nauðsynlegt hér i Reykjavík og kannske vegna
stærri kaupstaða annarra lika, og ég vil ekkert
fullyrða um það. Þess vegna legg ég til, að ákvæðið standi áfram i 1., en gildi aðeins fyrir
þá bæi og kauptún, sem hafa 2000 íbúa eða fleiri.
Hvers vegna eigum við að setja húsaleigulög
gildandi fyrir þá staði, þar sem aldrei hefur
verið beðið um slik 1.? Orsökin til þess, að I.
voru fyrst sett, var liúsnæðisleysið hér í Rvik.
(MJ: Það var mesta della, að þau voru sett.) Ég
vil alls ekki dærna um það. Ég get búizt við því,
að þau hafi kannskc verið nauðsynleg í Reykjavík. En hitt finnst mér, að hæstv. Alþ. geti gengið inn á, að ástæðulaust sé að vera að setja i.,
sein valda jafnmiklum árekstrum og þessi I.
hafa gert, þar á landinu, sem þeirra er ekki þörf.
Ég þarf ekki að sanna neitt sérstaklega um það,
að þau hafi valdið árekstrum, þvi að frv. það,
sem hér liggur fyrir, og grg. þess og það, sem
með frv. hefur verið mælt, sannar alveg minn
málstað. Ég held þvi, að það sé full ástæða til
þess fyrir hæstv. Alþ. að taka það vel til athugunar, hvort það er þess vert að láta þetta ranglæti ná alveg niður úr, hve smáa staði eftir
fólksfjölda um er að ræða á landinu, og hvort
ekki er fremur rétt að draga eitthvað úr þvi.
En þó að brtt. mín verði samþ., sem snertir hina
smærri staðina, þá er samt tilgangi frv., að þvi
er hina stærri snertir, náð.
Ég hef gert ráð fyrir því, að 2. mgr. 1. gr. frv.
falli niður, en hún hljóðar um, að 1. geti verkað
aftur fyrir sig. Hér á Alþ. hafa menn löngum
haft ótrú á slíkum ákvæðum, enda er það þýðingarlaust. Ég ætlast til þess, að hrtt. mín verði
1. gr., ef samþ. verður. Það getur verið, að hv.
þd. fallist ekki á þessa hrtt. Meðnm. mínir vildu
ekki á hana fallast. — Hins vegar skil ég ekki afstöðu þeirra, ef þeir telja þessi 1. óhafandi, að
því er snertir embættismenn, en telja þau nauðsynleg, að þvi er snertir alla aðra.
Ég vænti því, að hv. þd. geti á þessa brtt fallizt. Skal ég svo að sinni láta útrætt um málið.
Um húsaleigul. almennt er það að segja, að þau
hafa vafalaust gert gagn hér í Reykjavík. Engu
að síður álít ég, að þörf sé á þvi að endurskoða
þau rækilega. Sú aðferð að káka alltaf við 1.,
er ekki heppileg. Það hefði verið betra að umskapa þau í betra horf en framlengja þau um
eitt ár.
*Brynjólfur Bjarnason: Það er vitanlega rétt
hjá hv. 2. þm. S.-M., að mikið ranglæti felst í
þessum I. og framkvæmd þeirra, þó að allir hljóti
að skilja, að 1. eru bráðnauðsvnleg. Hitt er rétt,
að ranglæti er mikið í framkvæmd þeirra. T. d.
er fólk varnarlaust fyrir úrskurðum húsaleigunefndar, og fæst þar engin leiðrétting á. Hins
vegar liggur það í augum uppi, að ef niður vrði
fellt ákvæðið um, að húseigendum væri óheimilt að segja leigutaka upp húsnæðinu, ef hann
hefði ekki eignazt húsið fyrir gildistöku 1., að
þá mundi ranglæti 1. verða stórum meira. Annars
finnst mér það nú ekki ofverk rikisstj. að sjá
opinberuin starfsmönnum fyrir húsnæði, með
því að reisa yfir þá hús, ef þess væri þörf, þar
sem þeir starfa. En ef þetta á að verða að ráði,
að starfsmenn hins opinbera geti keypt sér hús
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og rekið fólk út úr þeim, verður að velja opinbera starfsmenn með það fyrir augum, að þeir
séu svo efnaðir, að þeir geti keypt sér hús.
Að öllu athuguðu finnst mér fráleitt, að þessar breyt. séu samþykktar.
*Frsm. (Magnús Gíslason): Hv. 2. þm. S.-M.
virðist hafa misskilið framsöguræðu mína. Ég
hélt því ekki fram, að ákvæði 1. frá þvi i fyrrahaust væru niðurfelld. Ég tók það fram, að hagsmunir húseigenda yrðu i þcssu tilfelli að víkja
fyrir öðrum hagsmunum. Hins vegar álit ég, að
það nái ekki nokkurri átt, að til séu ákvæði í 1.,
sem liindra rikið í að framkvæma lögboðnar ráðstafanir og framkvæmdir. Ef ekki fæst húsnæði
handa emhættismönnum ríkisins víðsvegar um
land, verður það til þess, að enginn sækir um
þessar viðkomandi stöður.
Ég hygg, að dæmi það, sem hv, 2. þm. S.-M.
tók, sé tekið af þeim stað, sem hann býr, og
sannar það nauðsyn þess, að brtt. meiri hl. verði
samþ., því að í því tilfelli er að ræða um emhættismann, sem algerlega er húsvilltur með
stóra fjölskyldu, ef hann fær ekki að segja fóiki
því, sem leigir í húsi hans, upp húsnæðinu. Hins
vegar hygg ég, að I. skipti engu máli á þeim
stöðum, þar sem húsnæði er nóg.
Hv. 1. landsk. liélt, að vandinn væri ekki annar en sá, að ríkið byggði yfir starfsmenn sina.
En það er nú ekki hrist fram úr erminni á þessum tímum, — og mundi, þótt hægt væri, kosta
of fjár.
Ég get ekki fallizt á, að brtt. liv. 2. þm. S.-M.
verði samþ.
*Fjmrh. (Jakob Möller): Hv. frsm. tók ekki til
athugunar allt, sem hv. 1. landsk. sagði um málið. Hann sagði, að aðeins væri séð um þá, er
gætu keypt sér hús, en ekki um hina. En það
er til ákvæði í I., er þá varðar. Húsaleigunefnd er
heimilt að samþykkja, að utanbæjarmönnum sé
leigt húsnæði, ef sérstaklega stendur á. Þetta ákvæði er því aðeins til samræmingar, að þeir,
sem kaupa hús, njóti sama réttar og hinir. Þessi
undanþága er gefin í I. frá 19+1, um að leigja
megi utanbæjarmönnum, ef sérstaklaga stcndur á.
Umr. frestað.
Á 52. fundi í Ed., 8. maí, var fram haldið 2.
umr. um frv.
*Ingvar Pálmason: Ég verð að biðja hv. d. velvirðingar á þvi, að ég er mjög kvefaður nú, en
hef þó ekki séð ástæðu til að sitja heima og
falla frá orðinu.
Það fór eins og ég spáði, að crfitt yrði að
hrekja þau rök, sem ég færði fram gegn því
ákvæði þessara 1., að þeir, sem heí'ðu eignazt
hús eftir að 1. frá 9. des. gengu í gildi, skyldu
búa við önnur kjör um eignar- og afnotarétt af
eignum sínum, enda viðurkenndi hv. 1. landsk.
skilmálalaust, að 1. væru ranglát.
Hv. 11. landsk. vildi sýna fram á, að brtt. min
væri ástæðulaus, og gerði tilraun til að sýna
fram á með því dæmi, sem ég tilnefndi, að full
þörf væri á þessu ákvæði, því að dæmið sannaði,
að þegar svona væri ástatt, þá væru erfiðleikar
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með húsnæði. Hann gat þess, að honum væri
kunnugt um þetta dæmi og maðurinn, sem þrásetunni hefði beitt i skjóli þessara 1., væri embættismaður ríkisins. Þetta er rétt, og að gefnu
tilefni virðist mér rétt að viðurkenna þetta, ekki
sízt þegar nota á þetta til að sanna, að á þessum
stað sé skortur á húsnæði. Ég hygg, að það yrði
þröng fyrir dyrum hjá sumum cmbættismönnum, þegar þeir væru búnir að setja fastar 55
þús. kr., sem þeir gætu engin not haft af, eins og
þarna átti sér stað, og það er sönnun þess, að
þessi 1. koma svo hart niður á einstaklingunum,
að nærri stappar að vera brot á stjórnarskránni.
Stjórnarskráin er í gildi enn, a. m. k. að nafninu til, og þar er eignarrétturinn friðhelgur, og
má ekki skerða hann nema með 1. Nú skulum við
segja, að 1. séu hér fyrir hendi, en stjórnarskráin bætir við, að fullar bætui- skuli koma
fyrir. Og ég fullyrði, að í þessu tilfelli hafa ekki
komið fullar bætur fyrir, heidur þvert á móti
engar hætur. Ég held, að a. m. k. sé óhætt að
segja, að þingið gangi nær þessu atriði stjórnarskrárinnar, en mcnn telja almennt, að sé
sæmilegt.
Ég vil svo til þcss að afsanna það, sem hv. 11.
landsk. hélt fram um húsnæðisskortinn á þessum
stað, benda á, að í marz—apríl hafa vcrið seld
þrjú stórhýsi á þessum stað. 1 tveimur af þeim
hafa verið lausar ibúðir, og ég vil bæta því við, að
st j. var alls ekki ókunnugt um þetta, því að liggja
mun fyrir simskeyti frá viðkomandi embættismanni, þar sem hann fer fram á, að hann fái
annað tveggja keypt annað af þessum húsum til
bústaðar fyrir sig eða hann fái einhvern létti til
að geta keypt það sjálfur, þannig að honum sé
trvggt, að ef hann fer frá embætti, þurfi hann
ekki að biða fjárhagslegt tjón. Mér er kunnugt
um, að þetta er tilfellið, því að eftir sögn hlutaðeiganda sjálfs, sem er farinn úr bænum fyrir
tveimur dögum, þá hefur hann, að því er hann
hcfur sagt mér, leitað til stj. um þetta atriði.
en fékk þau svör, að hann skyldi bara sitja.
Ég verð að segja, að það er langt gengið, þegar
stj. sjálf gengur svo langt, að hún notar þetta
sjálf til að koma sér undan þeirri skyldu að
sjá embættismönnum sínum fyrir bústað. Því
er ekki til að dreifa, að þessum óviðkunnanlegu brögðum sé beitt við þegna þjóðfélagsins
vegna húsnæðisneyðarinnar, heldur eru þessi 1.
látin ná þangað, sem engin þörf er fyrir þau,
og svo eru þau notuð. Ég get bætt þvi við, sem
mér er kunnugt um, að cnn cr hægt að fá á
þessum stað mjög sæmilegt hús, sem virðist
vera mjög hæfilegt til embættisbústaðar. Það
cr hægt að fá það keypt enn þá, og þannig
cr hægt að leysa vandann. Það stendur svo
á, að ég er í fasteignamatsnefnd á þessum
stað, og þetta mál kom fyrir n. í vctur, en hún
gat ekki úrskurðað þvert ofan í 1. Hún gat úrskurðað, að kaupanda væri hússins fyllsta þörf
til eigin nota, en hún gat ekki brotið I. Hlutaðeigandi embættismaður virtist fús á að nota
sér ekki þetta, ef hann gæti fengið ríkið lil að
styðja sig, svo að hann þyrfti ekki að bera aukakostnað. Allir sjá, að þegar embættismaður getur búið við þau húsaleigukjör, að þurfa ekki að
borga nema 100 kr. á mánuði fyrir svona stórt
hús, þá er cðlilegt, að hann vilji nota sér það.
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sérstaklcga þegar frá húsbændum hans koma þau
svör, að hann skuli bara sitja.
Hvernig sem á þetta mál er litið, þá verður
því ekki neitað, að það hefur stórkostlega galla
í för með sér að láta þessi 1. a. m. k. ná til
smæstu þorpa, og ég skal bæta því við frá eigin
sjónarmiði, að það er líka talsvert ranglátt fyrir
húscigendur í Reykjavík. Ég veit ekki, hvernig á
því stcndur, að eftir gömlu 1. átti það að vera
frumskilyrði, að leigjendur skyldu vikja, ef
húsalcigunefnd væri ásátt um, að húseiganda
væri brýn þörf á húsnæðinu til cigin ibúðar.
Þetta hefur ekki náð tilgangi sinum i Reykjavík, þvi að hús ganga nú kaupum og sölum mánaðarlega, t. d. ,hús, sem selt var í haust fyrir
125 þús. kr., var selt aftur í vetur fyrir 250 þús.
kr. Hið eina, sem mér virðist sanngjarnt, er, að
eigendur húsanna geti sagt mönnum upp húsnæði, cf þeir þurfa nauðsynlega að nota það
húsnæði scm sína eigin íbúð. — Þetta ætti líka
að nægja.
Vel má vcra, að brtt. min vcrði ekki tekin til
greina, en hitt er Ijóst, og ég álít það sönnun
þess, að 1. þessi séu lítt viðunandi, að fvrst eru
sett brbl. 8. sept. s. 1., sem eru síðan samþ. á
haustþinginu. Þegar Alþ. kemur svo saman í
febrúar, eru gerðar brcyt. á 1. Þetta sýnir hvilikt kák 1. eru, og ef ekki verður úr þessu bætt,
þá sé ég ekki annan kost vænni en að Alþ. nemi
1. úr gildi. — L. áttu að vera útrunnin í júní í
sumar, en nú hafa komið fram raddir um að
framlengja þau. Ég tel bezt, úr því sem komið
er, að fella þau úr gildi, og ef ríkisstj. þyrfti að
sctja brbl. um þetta, þá að undirbúa þau 1. rækilega, ef nauðsyn er á útgáfu brbl. á annað borð.
Ef brtt mínar verða felldar, þá sé ég mér í
fyrsta lagi ckki fært að greiða frv. þessu atkv.
mitt, og í öðru lagi mun ég ekki greiða atkv.
brtt. hv. allshn. um, að 1. gildi eitt ár enn þá.
Umr. frestað.
A 54. fundi í Ed., 11. mai, var enn fram haldið
2. umr. um frv.
’Fjmrh. (Jakoh Möller): Hv. 2. þm. S.-M. talaði hér síðast og var allbyrstur gegn ranglæti
húsaleigul., og vil ég sízt af öllu deila við hann
um það, því að það er sjálfsagt viðurkennt af
öllum, að slik 1. hljóta samkv. eðli sínu að
koma allmisjafnlega niður, og það er erfitt við
því að gcra. En þá er á það annað að líta, hvort
á að meta nieira þá almenningsnauðsyn, sem talin cr vera til þess, að slík I. hafa verið sett, eða
hagsmuna þeirra eiiistaklinga, scm vcrða fyrir
barðinu á löggjöfinni í ýmsum tilfellum og að
vísu mismunandi tilfiniianlega. Þcssi hv. þm.
bcr hér frani brtt., scm miðast fyrst og fremst
við hagsmuni cins manns, og er ekkert að því
að finna, þó að einstök dæmi komi fram. En ef
þcssari löggjöf verður breytt með tilliti til einstaklinga, þá cru það vitanlega fleiri en þessi
maður, sem koma til með að njóta þeirra breyt.
Og ef á að fara að miða við hagsmuni einstaklinganna hvers út af fyrir sig, þá er ákaflega
hætt við, að ekki muni verða komizt hjá því að
hrófla við þessari löggjöf, áður en langt um
líður.
Hins vegar vil ég aðeins að þessu sinni vekja
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athygli hv. þd. á því, sem hér er sérstaklega um
að ræða, því atriði, að þetta frv., sem hér hefur
verið horið fram, er flutt eftir ósk atvinnumálaráðuneytisins, þ. e. a. s. sveitarstjórnarmálaráðuneytisins, í raun og veru aðeins til samræniingar á ákvæðum gildandi 1. Það verður varla
sagt, að það sé nokkuð nýtt, sem farið er fram
á með þessu frv. L., eins og þau voru sett, eru
þannig, að húsaleigunefnd er gefið leyfi til þess
að samþykkja, að uppsögn á húsnæði megi eiga
sér stað, þegar húseigandi vill leigja utanbæjarmanni, þegar sérstaklega stendur á, og þar er
átt við það, ef utanbæjarmaður vegna starfa
sinna, sem hann er skipaður til, verður að flytja
til viðkomandi bæjar eða þorps, J>ar sem húsaleigul. gilda. M. ö. o., lögin, eins og þau voru,
gera ráð fyrir, að það sé hægt að bjarga við
nauðsyn aðfluttra manna, sem skipaðir eru í opinber störf og taka húsnæði á leigu, en hins
vegar gera þau ekki ráð fyrir, að menn, sem
hafa alveg sömu þörf til þess að flytja inn í
sveitarfélagið, ef þeir kaupa húsið, fái sams
konar rétt, þannig að 1. í þeim tilfellum heimili
uppsögn á leigusamningum vegna þarfa slíkra
inanna. Það er ekkert farið hér fram á annað en
samræmingu á ákvæðum 1. í þessu efni. Það, sem
frv. fer fram á, er eingöngu það, að sá, sem
undir slíkum kringumstæðum kaupir hús, geti
komizt inn í húsið á sama hátt og maður, sem
er utanbæjarmaður, í sömu kringumstæðum getur komizt inn í hús, sern hann leigir húsnæði i.
En að vísu má scgja, að það sé mcð tilliti til
sérstaks tilfellis, að stofnað hefur verið til þessarar breyt. á 1. En það eru þó ekki einstaklingsástæður, sem þetta verkar fyrir, heldur sú almenna nauðsyn, sem cr á því, að opinberir
starfsmenn geti komizt að starfi sinu þar, sem
þeir eru skipaðir til starfs.
l’m hitt, sem hv. 2. þm. S.-M. veik liér að og
stefnir að með brtt. sinni, að takmarka verksvið
húsaleigul. við bæi með ákveðna ibúatölu, þ. e.
a. s. yfir 2000, þá náttúrlega niætti vel um þetta
ræða. En ég hygg, að það verði varla sagt, að
það atriði sé svo vel undirbúið sem æskilegt
væri, til þess að fært geti talizt að gera þá almennu breyt. á 1. Eg skal ekki segja, hvernig
ástatt er í Neskaupstað i þessu efni, sem hv. þm.
lalaði sérstaklega um, hvort það kann að vera
svo, að þar sé cngin þörf vegna almennings á
því að hafa þar i gilcli slíka löggjöf. Það getur
vel verið hugsanlegt, að þannig gæti verið ástatt i einhverju byggðarlagi, kauptúni eða kaupstað, að þessara I. sé ekki þörf. En ef svo er t. d.
um Neskaupstað, þá lægi beinast við, að bæjarstjórnin þar sendi ha’stv. Alþ. erindi um að undanþiggja kaupstaðinn því að verða að hlíta þessari löggjöf. ()g án þess að slík tilmæli liggi fyrir, finnst mér nú ekki fært að gera þá breyt.,
sem hv. 2. þm. S.-M. fer fram á. Það gæti breytt
málinu, ef það að undangenginn rannsókn te’dist óeðlilegt, að I. giltu á þessum stað.
Eg vil svo að lokum vekja athygli á þvi, að
það getur valdið mjög vcrulegum óþægindum,
ef ekki er greitt fyrir því, að opinberir starfsmenn, ekki sízt læknar, sein eiga að flytja inn
í héruð, þar sem þeim hafa verið veitt embætti,
geti fengið húsnæði, og þeir verða af þeim
ástæðum e. t. v. að hrökklast i burt aftur.
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•Brynjólfur Bjarnason: Hæstv. fjmrh. sagði
hér í ræðu sinni við þessar umr., að það væri
misskilningur, sem ég hélt fram i ræðu minni,
að hér væri í þessu frv. að ræða um nokkurt misrétti á inilli opinberra starfsmanna, sem hefðu
efni á því að kaupa sér hús á þeim stað, þar
sem þeir taka við starfi sinu, og hinna, sem ekki
hafa keypt sér hús. Hann sagði, að samkv. fyrirmælum 2. gr. I. nr. 126 frá 9. des. 1941, væri
hægt að sjá svo um, að opinberir starfsmenn
gætu fengið húsnæði, ef þeir flyttust til bæjar,
þar sem 1. gilda. I þeirri gr. er bannað að leigja
nema innanbæjarmönnuni, en í 3. málsgr. segir,
að þegar alveg sérstaklega stendur á, sé húsaleigunefnd (fasteignamatsnefnd) „heimilt að
veita undanþágU frá ákvæðum þessarar greinar“.
Ef þetta væri rétt hjá hæstv. ráðh., væri þessi
lagasmíð algerlega óþörf; þá væri án hennar
hægt að koma opinberum starfsmanni fyrir, og
ekki vrði réttur hans minni, þótt hann eignaðist það hús, sem hann liýr í. En undanþága
„þessarar greinar" á eingöngu við ákvæði greinarinnar sjálfrar og leysir því ekki undan skilyrðinu síðast í 1. inálsgr. 1. gr., að sá, er liúsnæðið vill fá, hafi verið orðinn eigandi hússins áður en 1. frá 9. des. 1941 öðluðust gildi. Það
misrétti, sem ég benti á, að skapast mundi, ef
frv. næði samþ., breytist á engan liátt við ummæli hæstv. ráðh. Ég álít, að ekki nái nokkurri
átt að samþ. frv. eins og það er, þvi að þeim
starfsmönnum hins opinbera, sem geta keypt
sér hús, er þar mjög mismunað, en að öðru
leyti úr engum hlut hætt. Frv. er borið fram í
tilefni af vandkvæðum eins manns, og ég sé
ekki betur en rikið ætti að hafa einhver önnur
ráð til að sjá lionum eða því fólki, sem rýma
þarf fyrir honum, fyrir husnæði. Út frá þessu
s.jónarmiði ber ég fram þá skrifl. brtt. vil brtt.
allshn. á þskj. 324, að hún orðist á þá leið, að úr
verði ný 1. gr. frv.: „í stað orðanna „15. júní
1942“ i 6. gr. 1. komi: 15. júní 1943.“ Bið ég forseta að leita afbrigða fyrir till.
ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. frá 1. laiulsk. (verður
þskj. 388) leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.
*Frsm. (Magnús Gíslason): Herra forsetil Ég
tel ekki ástæðu til að fara að þrátta við hv. 2.
þm. S.-M., enda hefur hæstv. fjmrli. tekið af
mér ómakið að svara því helzta. Ég hef aldrei
neitað því, að þessi 1. gætu komið illa við marga
húseigendur, en það kemur fyrir i mörgmn öðrum tilfellum en þessum og ólíkum. Húsaleigunefnd gæti gefið mjög góðar upplýsingar um
það. í þessu dæmi fór salan ekki fram fyrr en
1. voru gengin í gildi, svo að kaupandinn mátti
vita, að hverju hann gekk og að hann gat ekki
treyst því að losna við þá leigjendur sem í húsinu sátu. Hann hefur því ekki þá afsökun sem
margir aðrir, sem í svipuðum vandræðuin hafa
lent. Ég get ekki séð, að rétt sé að samþ. brtt.
hv. 2. þm. S.-M. I mörgum smærri kaupstöðunum og þorpum eru húsnæðisvandræðin mjög
mikil, að því er vitað verður. Engin leið er að
gera víðtækar lireyt. á 1., að svo lítt athuguðu
máli, og almenningsheill krefst þess, að þau séu
i gildi enn um stund.
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*Fjmrh. (Jakob Möller): Ég get frætt hv. 1.
landsk. um það, að þetta frv., sem rikisstj. bað
allshn. Nd. að flytja, er samið í stjórnarráðinu
af cinhverjum bezta lögfræðingi, sem þar er á
að skipa, og hann segir í grg. þess, að undanþáguákvæði 2. gr. 1. nr. 126 frá 1941 um leigu á
íbúðarhúsnæði til utanhéraðsmanna séu í fyllsta
samræmi við undanþáguákvæðið, sem frv. fer
fram á. Ég er sjálfur enginn lögfræðingur, og
þótt ég hefði einhverja hvöt til þess að koma
fram sem lögfræðingur, gerist þess nú ekki þörf,
og deildin mundi ekki mikið á því græða, þótt
við hv. 1. landsk. færum að deila um lagaskýringar.
Forseti (EÁrna): Eg tel, að hin skrifl. brtt.
geti tæpast komið til atkv., eins og hún er orðuð,
éf 1. gr. hefur áður verið samþ., því að hrtt. er
við brtt., sem kemur til atkv. næst á eftir 1. gr.
(BrB: Það er rétt, — ef 1. gr. vcrður samþ., er
brtt. þar með faliin.)
*Ingvar Pálmason: Eg het' ekki lieyrt allar
umr, en ég heyrði, að hjá hæstv. fjmrh. gætti
misskilnings á orðum ininum. Ég hef ekkert um
það sagt i brtt. né annars staðar, að ekki geli
verið um þau tilfelli að ræða, að almenningsbeill krefjist, að gengið sé á rétt eiustaklinga.
En ég beld því fram, að í smærri kaupstöðum sé
gengið á rétt mikils fjölda einstaklinga að óþörfu, og það eigi ekki að haldast svo (SÁÓ: Ákvæðið var ómótmælt, þegar 1. voru sett.). „Ómótmælt" segir hv. 2. landsk., en ég held, að I.
hafi alls ekki verið horin undir aðila utan Rvíkur. Það er þjóðhættuleg stefna, sem mér virðist
fylgt meir og meii’ á síðari árum, að miða alla
löggjöf- við ástand og þarfir Reykjavíkur og
skella skolleyrum við sérþörfum annarra kaupstaða og annarra landshluta, nauðga upp á þá
löggjöf, sem hæfir höfuðstaðnum einum. Mér er
ekki kunnugt um, að húsnæðisvandræðin séu
neitt nándar nærri slík i þeim kaupstöðuin, sem
brtt. mín nær til, eins og þau eru í Rvik, og i
uinræddum kaupstað, Nesi í Norðfirði, hafa þau
ekki verið tilfinnanleg. Fólk hcfur flutzt mikið
inilli húsa. Síðan þessi sala fór fram hafa verið
seld ýmis hús þar, þar af tvö með tveimur gríðarstórum ibúðum og það lausunr íbúðum, og þá
hefði þessi maður getað keypt sér hús, ef hann
hefði ekki áður verið búinn að festa fé sitt í
liinu húsinu, sem bann treysti á að fá til íbúðar.
Verzhinin um það bús fór í rauninni fram miklu
fyrr en sagt er, var a. m. k. afráðin á s. I. vori,
Jiótt afsalsbréfið sé ekki gcrt fvrr en í nóv., svo
að biðtimi mannsins er orðinn nægilega langur.
Hv. frsm. segir, að hann geti kennt sjálfum sér
um. hann hafi mátt vita um I. En geta menn gert
sér i hugarlund, að 1. verði sett, sem raska öllum áætlunum manna þannig og greinilega að óþörfu? Ég skil ekki, bvaða kapp það er að geta
ekki litið mcð sanngirni á svona mál og halda
i svona löggjafaratriði, sem allir verða að viðurkenna, að séu ákaflcga vafasöm utan Reykjavíkur. Það er ekkert nema firra, að ekki megi gilda
önnur ákvæði utan Reykjavíkur en innan liennar.
Vel má vera, að brtt. min falli, en allir sanngjarnir menn munu fallast á, að hún fcr ekki í
bág við almcnningsheill.
Alpt. 1912. B. (.59. löggjafarþing).

:>Fjmrh. (Jakob Möller): Hv. 2. þm. S.-M. hefur ekki heyrt ræðu mína alla. Ég neitaði því alls
ekki, að til væru staðir, sem mundu ekki hafa
Jiörf fyrir þessa löggjöf. En dæmið, sem hann
talar mest um, frá Nesi í Norðfirði, sannar einmitt, að þar eru mikil húsnæðisvandræði og
brýn þörf á ]., — ekkert sýnir, að þar sé liún
minni en í Reykjavík. En um allan þann fjölda
staða, sem brtt. hans nær til, skortir upplýsingar, svo að ekki kemur til greina að samþ. liana
að svo komnu ináli. l’pplýsingar, sem hann telur
hafa skort frá þeiin stöðum, þegar I. voru sett,
liggja ekkert fremur fyrir nú. Hví var þessum
hv. þm. það ekki ljóst þá þegar, að ekki var
þörf á þessari löggjöf á stöðujn með færri en
2 þús. íbúa? Hann segir e. t. v„ að enginn þurfi
að vcra húsnæðislaus, cf honum stendur opið
að byggja yfir sig. En þannig er það jafnt í
Reykjavik sem kaupstöðunum, og inálið er ekki
leyst með því. Ég benti á í ræðu niinni áðan. að
ef kaupstaðirnir kringum land teldu sig ekki
þurfa á þessari löggjöf að halda, mundu þeir
láta heyra frá sér um það, og berist Alþingi
raddir um það víða að, verður þetta undir eins
tekið til athugunar.
*Ingvar Pálmason: Orstutt aths. Hæstv. fjmrli.
telur sig mega ráða af dæininu, sem ég lýsti frá
Norðfirði, að þar séu svo mikil húsnæðisvandræði, að ekki megi samþ. brtt. mína. Fleira færði
hann ekki til sönnunar þeim vandræðum, og
ætti mér þá að vera kunnugra en honum, hvað
hæft er í þeim á þessurn stað. Hv. andstæðingar inínir eiga eftir að gera lireint fyrir sínuin dyrum með ljósum dæmum. Það er ágætt,
ef nú á að fara eftir bendingum bæjarstjórna
kringum land í stað þess, að við setningu þessara I. var ekki leitað til annarra en bæjarstj. í
Reykjavik, samkv. hinni nýju reykvísku þingvenju. Ég veit, að það eru ekki þau rök, sem
hæslv. fjmrh. væru eiginlegust, sem liann beitir
nú gegn till. minni.
ATKVGR.
lirtt. 325 felld með 7:4 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: IngP, PHerm, PZ, EÁrna.
nei: RSn, BrB, ErlÞ, MG, SÁÓ, ÞÞ, ÁJ.
BSt. greiddi ekki atkv.
4 þm. (HermJ, J.Iós, JJ, MJ) fjarstaddir.
1. gr. samj). með 7:4 atkv.
Brtt. 388 úrskurðuð frá atkvgr.
324 (ný gr., verður 2. gr.) sam]>. með 8:2
atkv.
2. gr. (verður 3. gr.) samþ með 8 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.
Á 55. fundi i Ed., 12. maí, var frv. tekið til 3.
uinr. (A. 392).
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
I-rv. samþ. með 10 slilj. atkv. og endursent Nd.
42
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A 56. fundi í Nd., s. d., skjrði forseti frá, að
frv. væri sér endursent frá Ed., eftir 3. umr. þar.
A 58. fundi i Nd, 15. mai, var frv. tekið til
cinnar umr.
Héðinn Valdimarsson: Ég vildi aðeins mælast
til þess við hæstv. forseta, að frestað yrði til
næsta fundar að taka þetta mál fyrir, svo að
brtt., sem eru í undirbúningi, mættu koma fram,
cn tími hcfur ckki unnizt til undirbúnings þeim
cnn.
I-'orseti tók málið af dagskrá.
Á 60. fundi í Nd., 18. maí, var frv. aftur tekið
til einnar umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGK.
I-’rv. samþ. með 20 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi CA. 451).

38. Stimpilgjald.
Á 6. fundi i Ed., 27. febr. var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 75 frá 21. júní 1921,
um stimpilgjald (þmfrv., A. 20).
Á 9. fundi í Ed., 3. marz, var frv. tekið til
1. umr.
Flm. (Þorsteinn Þorsteinsson): Það er óþarfi
að fara mörgum orðum um þetta frv., sem hér
liggur fvrir nú. Það Já fyrir síðasta þingi i þessari hv. d, en dagaði þá uppi, og má segja, að það
sé flutt orðrétt frá þvi, sem það var þá. Þó skal
geta þess, að bætt hefur verið inn í það ákvæði
til áherzlu, um það, að þeir, sem hafa með höndum stimplun skjala, skuli gæta þcss, að hin
stinipilskylda upphæð sé ætíð rétt tilgreind. Það
þótti rétt að hafa það ákveðnara eins og hér er
gcrt, og geri ég ráð fyrir því, að frekar muni
verða haft eftirlit með þessu, þegar það er skýrt
ákveðið í þessari gr. 1. Og ég vænti þess líka, ef
frv. verður samþ., að fjmrn. hafi cftirlit með
þvi, að umboðsmcnn þess gæti þess, að rétt sé
tilgrcint. Eins og nú standa sakir, er það mesta
nauðsyn, að frv. þetta verði gert að I., því að
ckki hcfur ástandið i þessu efni, sem reynt er
nú að bæta úr, batnað, síðan það lá fyrir síðasta
þingi. í staðinn fyrir tvöfalt og þrefalt verð
fasteigna, sem þær hafa verið seldar fyrir, er
það nú orðið margfalt. Ég hef vitað til þess, að
nú er það allt að því sexfalt og jafnvcl áttfalt,
scm sumar eignir fara nú fyrir hér í bænum
fram yfir fasteignamatsverð.
Ég held það hafi verið töluverður skaði fyrir
rikissjóð, að frv. náði ekki fram að ganga á síðasta þingi, því að tekjurnar af þessu mundu hafa
nuinið tugum eða hundruðum þúsunda. Og þegar
svo er komið málum og fjármálaráðuneytið hefur ckki hafizt handa, þykir mér rétt að láta þetta
frv. koma hcr aftur fram. Eg get búizt við, að
ýmislegt sé i því, sem þurfi umbóta við, og
trcysti ég því, að hv. fjhn. ráðí bót á því.
Ég vænti svo, að frv. fái hraða og góða afgr.
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hjá n., og að svo vöxnu máli vil ég ekki eyða
fleiri orðum um málið.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og til
fjbn. með 9 shlj. atkv.
Á 18., 22. og 23. fundi i Ed., 18., 24. og 25. niarz,
var frv. tekið til 2. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 24. fundi í Ed., 30. marz, var frv. enn tekið
til 2. umr. (A. 20, n. 56, 100).
*Frsm. (Magnús Jónsson): N. hefur nú atliugað
þctta mál, eins og sést á þskj. 56, og mælir með
þvi, að frv. verði sainþ. En nokkru siðar cn nál.
var afgr. af n, komu fram lirtt. við þetta frv.,
sem cru á þskj. 100, og n. óskaði þá eftir þvi, að
hún gæti tckið þcssar till. til athugunar á fundi
og talað við flm. þeirra, áður en þær kæmu til
atkv. Nú hefur n. ckki getað komið saman, og
mér cr að nokkru levti um það að kenna, þvi að
ég var svo bundinn við önnur þingstörf. Þess
vegna höfuin við ekki cnn getað tekið þessar
till. fyrir. Vildi ég spyrja flm. þeirra að því,
hvort hann mundi ekki tilleiðanlegur til að taka
þær aftur til 3. umr. með því móti, að n. héldi
svo fund um málið, þannig að hægt væri að
spara umr. um málið nú við þessa umr, en
hleypa því til 3. umr. Verði það gert, mun n.
taka brtt. til athugunar fyrir 3. umr.
*Magnús Gislason: Það er rétt, að tími hefur
ekki unnizt til að taka þessar brtt. til athugunar
í n. En brtt. þær, sem ég hef borið fram, eru
bornar fram eftir till. fjármálaráðuneytisins, og
þær útiloka í raun og veru sjálft frv, ef þær
verða samþ, að þvi leyti, að þær eru víðtækari
cn frv, og yrði því frv. óþarft, ef brtt. væru sainþ.
Ég sé ekki ástæðu til að ræða þessar brtt. nú
á þessu stigi málsins, en vil hins vegar ganga
inn á það, sem hv. frsm. fór fram á, að taka
brtt. aftur til 3. umr, með það fyrir augum, að
milli 2. og 3. uinr. gcfist kostur á að ræða brit.
við n.
ATKVGR.
Rrtt 100 teknar aftur til 3. utnr.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
I’rv. vísað til 3. umr. mcð 10 shlj. atkv.
Á 29. og 32. fundi í Ed., 9. og 14. april, var frv.
tekið til 3. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 33. fundi í Ed, 15. apríl, var frv. enn tckið
til 3. umr. (A. 20, 100).
*Magnús Gíslason: Herra forseti! í grg. fvrir
því frv, scm bér liggur fyrir til umr, er þess
getið, að gætt hafi nokkurs ósamræmis um ákvörðun stimpilgjalds við sölu fasteigna. Sömuleiðis, að fasteignir hafi vcrið seldar þannig, að
við söluna hafi ekki verið tilgreint söluverð i
kaupsamningi eða afsalsbréfi, og að þeir, sem
annazt hafa stimplun á slíkum skjölum, hafi hallazt að því að stimpla þessi skjöl eftir fasteigna-

661

Lagafrumvörp samþykkt.

662

Stimpilgjald.

mati hinnar seldu eignar. Og enn fremur segir
þar, að þar sem fasteignir séu nú seldar við tvöföldu eða þreföldu verði á við fasteignamat, og
ríkissjóður tapi því verulegu fé með þvi, að
kaup- og afsalsbréfin séu stimpluð eftir íastcignamati, þá hafi flm. borið þetia frv. fram til
að ráða hót á þessu. Frv. gengur meðal annars
i þá átt, að ef ekki sé tiltekið verð i afsali eða
kaupsamningi, þá skuli aldrei áætla kaupverðið
lægra en tvöfalt fasteignamatsverð hinnar seldu
eignar.
Ég skil vel tilganginn mcð þessu frv, sem sé
að koma meira samræmi á í þessu og fyrirbyggja,
að sumir, sem hafa með höndum kaup og sölu
á fasteignum, sleppi með að greiða lægra gjald
en vera ber og aðrir greiða. Hve mikil hrögð
eru að því, að menn sleppi þannig við gjöld,
veit ég ekki, en tekjur ríkissjóðs af stimpilgjaldi
voru síðasta ár miklu hærri en þær nokkurn
tíma áður hafa verið. Stimpilgjaldið, sem imi
kom, var helmingi hærra en það var áætlað á
fjárl, eða um 1200000 kr. Þetta bendir ekki til
þess, að mjög inikil brögð hafi verið að því, að
afsöl fyrii- fasteignum hafi verið stimpluð mjög
miklu lægra heldur en vera bar eftir raunverulegu kaupverði. Það eru tvær meginstoðir, sem
renna undir tekjurnar af stimpilgjaldinu, sala á
vixlum og skuldabréfum annars vegar, sem bankarnir aðallega annast um innheimtu á stimpilgjaldi af, og hins vegar fasteignasala. Um stimpilgjald af víxlum veit maður það, að sala á víxlum hefur á síðasta ári verið minni heldur en almennt gerist, svo að af stimpilgjaldi af þeim
geta ekki hafa komið auknar tekjur.
Hitt er iíka víst, að fasteignamatsgjökl hafa
hækkað í verði, en þó ekki svo, að það sé vegna
aukins fjölda afsala og kaupsamninga, sem tekjurnar hat'a orðið svo miklar, heldur fyrir það, að
kaupgjald hefur almennt hækkað á fasteignum,
og það kom fram á stimpilgjaldinu. Má segja,
að frv. sé til hóta að því leyti, að vanræki menn
að gefa upp rétt kaupverð, er gert ráð fyrir, að
stimpilgjald sé tekið af tvöföldu fasteignamatsverði. Fjmrh. hafði frv. til athugunar og komst
að þeirri niðurstöðu, að rétt mundi vera að
brcyta þessu þannig, að miða skvldi stimpilgjald við fasteignamatsverð, en ekki við kaupverð, <>g hækka gjaldið í 2% af fasteignamatsverði. Þessi hækkun gjaldsins er þá miðuð við
það ástand, sein nú er, að söluverð fasteigna sé
yfirleitt hærra en fasteignamatsverð þeirra.
Þegar stimpilgjaldið var lögfest 1921, var þetta
gjald ákveðið 1% á afsölum og kaupsamningum
fyrir fasteignum, og það var þá töluvert hærra
hcldur en tiðkaðist i nágrannalöndunum. Hver
ástæðan var fyrir þessu, veit ég ekki, en ég hygg,
að tvær ástæður hafi valdið því, að gjaldið var
ákveðið svo hátt. I fyrsta lagi sú, að ríkissjóðinn
skorti tekjur, eins og oft vill verða, og gjaldið
því ákveðið svo hátt til að ná inn sem mestu fé.
I öðru lagi var skammt frá þvi, að styrjöldinni
lauk, og verð á fasteignum mjög hátt. Gengu
fasteignir incira kaupum og sölum, heidur en
heppilegt þótti, og má vera, að þetta hafi verið
gert til þess að draga meira úr þessu húsabraski
og jarðahraski. Svo líða nokkur ár, og verðlagið
er enn hækkað um 25%, og var sú hækkun þá
nefnd gengishækkun. Enn var verðlagið hækkað

um 12%, svo að samanlagt varð hækkunin 40%,
og við það situr enn. Stimpilgjaldið er nú 1.4%
af söluverði fasteigna. Með þessu frv. og brtt. er
gert ráð fyrir að hækka þessi gjöld um helming.
Það má deila um, hvort sú stefna er rétt, sem
hér er farið inn á, að breyta grundvellinum fyrir
stimpiigjaldi fasteigna og miða við fasteignamat
í staðinn fyrir söluverð. En það vinnst þó með
þvi, að gjaldið kemur réttlátar niður, og það
verður enguin kleift að skjóta sér undan í því
efni, eins og vill verða, þegar miðað er við söluvcrð. Það virðist ekki heldur óeðlilegt, að stimpílgjald af fasteignum sé miðað við fasteignamatsverð, eins og gert er með aðra skatta til
rikis og hæja af fasteignum. T. d. er fasteignaskattur miðaður við fasteignamat, svo og eignarskattur til ríkis og fleiri slík gjöld. Þetta yrði
iíka einfalt og þægilegt í framkvæmdinni. Það,
stra athugavert er við þessa breyt., má segja, að
sé það, að gjöldin séu hækkuð miðað við núverandi ástand, en ef’ fasteignir lækkuðu í verði,
yrði að lækka stimpilgjöldin eins og önnur
gjöld. Ég ætlast líka til þess, að menn skilji
þessa hiuti og hækki eða lækki stimpilgjöldin
eftir þvi verðlagi, sem er á hverjum tíma.
Eriendur Þorsteinsson: Herra forseti! Mér
skilst, að þetta frv. sé borið fram af hv. fim.,
vegna þess að honum finnst fullt tilefni til
þess. Húseignir hér í Reykjavík og víðar hafa
verið seldar miklu hærra verði en sem svarar
fasteignamati, og hv. flm. hefur viljað koma í
veg fyrir, að menn slyppu við að greiða lögmæt
gjöld í ríkissjóðinn. I fyrra, þegar mál þetta var
til unir, var ég sammála meðnm. mínum um, að
með þessum breyt. væri að vísu alls ekki girt
fyrir það, að menn gæfu upp skakkt söluverð
og kæmu sér þannig hjá því að greiða lögmætt
stimpilgjald, en þó væri innheimtunni komið i
hetra horf. X. varð þá sammála um að visa málinu til rikisstj. ineð beiðni um, að hún athugaði
það. En eins og hv. þdm. er kunnugt, var þessi
tillaga felld, en málið dagaði uppi. Hefur hv.
flm. nú flutt frv. á ný. X. rnælir með, að það
verði samþ, — þó að hún viti, að það sé engan
veginn öruggur mælikvarði á rétt stimpilgjald,
þá er það þó betra en áður var. Hins vegar lit ég
svo á, að það hafi verið ætlun löggjafans, þegar
þessi 1. voru sett, að með ákvæðum 14. gr. væri
innheimtumönnum ríkissjóðs gert að skyldu að
fá upp rétt söiuverð, og hygg ég, að þeirri reglu
hafi verið fylgt nákvæmlega viða úti um land.
Má vera, að betra hafi verið að fylgja þessari
reglu þar, vegna þess að þar fer söluverð ekki
langt frá fasleignamati að öilum jafnaði. Okkur
nni. þótti réít að herða ákvæðin um ákvörðun
stimpilgjaldsins frá því, sem nú er, ef innheimtumenn ríkissjóðs teldu vafa á því, að þeir
gætu fengið upp rétt söluverð. Annars virðist
mér, að í flestum tilfellum hljóti innheimtumennirnir að geta fengið upp rétt söluverð.
Hv. 11. landsk. Iiefur flutt brtt. á þskj. 100,
sem alvc.g gerbreytir þeim anda, sem virðist vera
í stimpilgjaldslögunum frá 1921, þar sem brtt.
gerir ráð fyrir, að stimpilgjald verði ekki miðað
við söluverð, heldur við fasteignamatsfjárhæð.
Ég geri ráð fyrir því, ef þessi brtt. verða samþ,
mundu þær verða til mikils léttis fyrir þá, sem
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cru í húsabraski hér i Reykjavík og suinum öðrum kaupstöðum landsins, en það getur þó tæplega verið meining löggjafans að ívilna þeim,
sem eru í slíku braski. Mér finnst, að í fyrsta
lagi sé hér vikið frá þvi, sem ætlazt er til í
I. um stimpilgjald, á þann hátt, að þetta mundi
koma harðast niður á þeirn, sem ekki á að refsa.
f öðru lagi mundi þessi breyting koma liarðast
niður á þeim, sem selja eða kaupa eignir úti á
landi. Enn sem koinið er inun söluverð eigna
ekki vera cins hátt viða úti um laud eins og hér
er gert ráð fyrir, eða tvöfalt fasteignamatsverð.
Mér hefur skilizt það, að fasteignamat á húsum
hér i Reykjavik sé allmiklu lægra miðað við
kostnaðarverð heldur en er úti á landi, og þcss
vegna mundi þessi brtt., sem ætlazt er til. að
nái helzt til húsabraskara i Reykjavík, alls ekki
ná tilgangi sínum, licldur koma Iangharðast niður á efnalitlu fólki í hinum fámennari byggðarlögum, þar sem fasteignamat er tiltölulega hærra
en í Rvík, og bvi nær kostnaðarverði og venjulegu söluverði. Vegna þessara ástæðna sé ég mér
ekki fært að samþ. brtt bv. 11. landsk. og mun
þvi greiða atkv. móti henni.
Þorsteinn Þorsteinsson: Fyrst þegar brtt. hv.
II. landsk. þm. á þskj. 100 kom fram, var ég
lengi að velta því fyrir mér, hvort liún mundi
vera til bóta eða ekki. Við nána athugun sá ég,
að þessar brtt. mundu algerlega raska þeim
grundvelli, sem hefur verið í stimpilgjaldslögunum. Hér á ekki að fara eftir hinu raunverulega
söluverði, heldur eftir fasteignamatinu án tillits til þess, hver salan hefur verið. Útkoman
eftir þessum brtt. verður sú, að sá maður, sem
selur fasteign sína fyrir virðingarverð, verður
að borga tvöfalt hærra stimpilgjald heldur en
áður. En sá, sem kaupir eða selur fasteign fyrir
þrefalt fasteignamatsverð, þarf ekki að greiða
nema % af því stimpilgjaldi, sem honum bæri
að greiða eftir frv. óbreyttu. Brtt. liafa líka þann
ókost, eins og liv. flm. tók fram, að þegar verðlagsbreytingar verða, þarf að endurskoða 1. og
breyta þeim, ef nokkur sanngirni á að vera í
framkvæmd þeirra.
Hvað b-Iið brtt. á þskj. 100 snertir, virðist
inér hann vera fremur til skemmda en bóta. Ég
gæti verið með þessum brtt. í fyrsta lagi, ef
kaupendur væru líklegir til að segja rangt til uin
söluverð; í öðru lagi, ef innhcimtumenn værj
skeytingarlausir með innheimtuna og gengju
ekki rikt eftir að fá upp hið rétta söluvcrð, og í
þriðja lagi, ef eftirlitið er lítið nieð innheimtumönnuiiuin. Nú hygg ég, að þessu sé ekki til að
drcifa, og þvi sé ég inér ekki fa'i’t að greiða atkv. með brtt.
*Frsm. (Magnús Jónsson): Brtt. frá hv. 11.
Iandsk. kom fram eftir að n. hafði skilað áliti
og svo nærri 2. umr., að n. vannst ekki timi ti!
að lita á þær. Eg heyrði það á ræðu hv. mcðnm. míns, að hann hafði komizt að söniu niðurstöðu og ég, hvað þessar lirtt. snertir. Við nána
athugun sá ég mér ekki fært að vera þeim fylgjandi. En ég sé vel bæði kosti þeirra og galla, en
mér virðist kostirnir minni en gallarnir. Ég vcit,
að hv. flm. er þetta ljóst eftir ræðu bans að
dæma. Megingallinn á þessum brtt. cr sá, að hér
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cr vikið út af þeim grundvelli, sem lagður var
með stimpilgjaldslögunum. í öðru lagi er þetta
allt of stirt fyrirkomulag að gera engan greinarmun á mismunandi stöðum á landinu, og í þriðja
lagi er hér miðað við óvenjulegt ástand, enda
mun vera stirt í vöfunum að fá þvi breytt aftur
i hlutfalli við verðlagið. Brtt. taka ekki heldur
tillit til þess núverandi ástands, að fasteignir
eru seldar sums staðar fyrir miklu liærra verð
hcldur en fasteignaniatið er. Ef ríkissjóður á að
ná í rétt stimpilgjald af þessum eignum, gefur
frv. sjálft meiri möguleika til þcss. Ég veit dæmi
til þess, að borgað hefur verið miklu meira en
tvöfalt stinipilgjald cftir þessari brtt. Ég cr viss
um, að margir gefa upp rétt söluverð og borg'a
tilskilið stimpilgjald. Ef brtt. verða samþ., mundi
ekki fást jafnmikið stimpilgjald inn i ríkissjóðinn, þar eð allir, seiu kaupa fyrir margfalt fasteignamat og gefa upp rétt verð, þurfa ekki að
greiða stimpilgjald nema af fateignamatsverðinu. Þctta tel ég megingallann á brtt. Frv. hcfur
aftur á móti ýmsa kosti til að bera. Þar er haldið grundvelli laganna og stimpilgjald miðað við
kaupverð, cn það er hins vegar iniklu víðtækara
og sveigjanlegra heldur en lögin. Ef fasteign
selst litið fram yfir fasteignamat, þá er goldíð
af því, en ef hún selst t. d. fyrir tífalt fasteignamatsverð, þá skal borga stimpilgjald af þeirri
upphæð. Eg er viss um, að flestir innheimtumenn stimpilgjalda eru ekki þeir álfar út úr
hól, að þeir viti ekki nokkurn veginn gangverð
fasteigna hver á sínum stað, og það er hrein
einbættisvanræksla, ef ekki er borgað tvöfalt
stimpilgjald, miðað við fasteignamatsvcrð, af
hverri fasteign, sem seld er hér i Rvík.
Ég sé mér því ekki fært annað en að standa
við fyrri afstöðu n. um það að fylgja þessu frv.
eiiis og það er óbreytt.
*Magnús Gíslason: Mér kom það ekki á óvart,
þó að hv. n. vildi ekki aðhyllast þessar brtt..
vegna þess, að hún var í raun og veru búin að
binda sig við þetta frv. með nál. sínu á þskj. 56.
Mér finnst samt sem áður, að það kenni dálítils misskilnings í þcssu. Því að eins og kemur
fram í grg. frv., þá er frv. beinlínis borið fram
til þess að fá lagfæringu á því, sem hv. flm. telur fara í vöxt hér, að menn telji ekki fram
kaupverð fasteigna, og þá sé venja hjá gjaldheimtumönnum að stimpla skjölin um söluna
þannig, að miðað sé við fasteignainatsverð. Ég
veit ekki, hve mikil brögð eru að þcssu, en lililega ber talsvert á þessu. Og þó að hv. flm. vilji
ekki balda því fram, að þetta sc skeytingarleysi
innhciintumannnnna að kenna, þá hlýtur það að
vera meining hans cftir því sem grg. frv. til
scgir.
Að öðru leyti finnst mér kenna misskilnings
hjá nm„ sérstaklcga hv. 10. landsk., þar scm
haiin segir, að stimpilgjaldið sé refsiskattur, sem
kæmi óeðlilega niður, ef brtt. væru samþ. En það
er misskilningur. Þetta er viðskiptagjald, sem
lijngað til hefur verið tekið eða átt að taka af
raunverulegu söluverði fasteigna, en vegna þess
live söluverðið er orðið hátt, hefur borið á Jwí,
að nienn hafi reynt að skjóta sér undan því
að gefa upp hið háa söluverð og þannig sloppið
með lægra gjald heldur en ætlazt var til samkv.

665

Lagafmmvörp samþykkt.

666

Stimpilgjald.

I. En cftir núgildandi 1. er þessari reglu, að innheimta stimpilgjald eftir kaupvcrði, ekki fylgt
út í æsar, því að ef kaupverð fasteignar er lægra
en fasteignamatsverðið, þá skal taka stimpilgjaldið eftir fasteignamati. Aleð þessum brtt. er
þetta gert að aðalreglu þannig, að þó að söluverð
fari fram yfir fasteignamatsverð, þá gerist ekki
krafa um hærra stimpilgjald en sem miðað er
við fasteignamat. Að þessu leyti er þessi regla
grófari en stiinpili. núgildandi. En það er ekki
svo, að ekkert fordæmi sé fyrir þessu í 1., þar
sem ákveðið er, að stimpilgjaldið sé tekið eftir
fasteignamati, ef kaupverðið er lægra. En það er
ekki réttara heldur en að taka það eftir fasteignamati, þó að það fari upp yfir fasteignamatsverð. Með þessu er stefnt að því að fyrirbyggja,
að nokkur gjaidþegn greiði hærra eða lægra
stimpilgjald en 1. ákveða.
Fyrir mér er það ekki neitt sérlegt kappsmál,
hvort þessi brtt. verður samþ. eða ekki. En ég
tel, að ef samþ. verður breyt. á þessum L, þá
eigi að gera það þannig, að þægiiegt verði að
framkvæma þau. Og ég liygg, að rikissjóður muni
fá með þessari hækkun, sem hér er lagt til, að
gerð verði, meiri tekjur af stimpilgjaidinu heldur en hann fær nú.

ur að þessu frv, og einnig frá flm. brtt. Ég skil
það vel, að fyrir hv. flm. frv. vakir það, að innheimtumaður gjaldsins reyni að komast fyrir
hið raunvcrulega kaupverð og innheimti svo
stimpilgjaldið af því. En það eru dálítið farnar
að fara í vöxt vissar tegundir fasteignasölu, þar
sem mér er ekki ljóst, hvað á að kalla kaupverð
ið og hvernig á að borga stimpilgjald af þeim,
hvorki eftir frv. né brtt. Það er ekki orðið ólítt, að félög eigi fasteignir. Og það er ekki
lieldur ótitt, að fasteignin er seld þannig, að
allt hlutaféð er selt, en fasteignin er ekki formlega seld. Það er t. d. félag, sem á 100 þús. kr. í
hlutafé, og svo selur það fyrir 600 þús. kr. hlutabréfin, en það er aldrei talað um, að fasteignin
sé seld. Hvert er söluverð fasteignarinnar, sem
þarna er um að ræða? Það er talað um, að fasteignir hafi svona lagað verið seldar fyrir meira
en hundraðfalt verð, liklega nær hundrað og tvitugfalt verð, þegar miðað er við kostnað eða
nafnverð hlutabréfanna. Mér er ekki kunnugt
um, hvaða stimpiigjald hefur vcrið borgað af
slíkri sölu. En þarna stendur fasteignin á bak við
hlutabréfin. — Mig langar til að vita, hvort frv.
eða brtt, hvort um sig, nær til þess konar sölu,
sem er nú nýbyrjuð, en fer ört í vöxt.

Erlendur Þorsteinsson: Herra forseti! Það er
nú aðallcga til þess að leiðrétta misskilning lijá
hv. 11. landsk, að ég kvaddi mér liljóðs. Hann
virðist hafa skilið orð mín svo, að ég teldi
stimpilgjaldið lagt á sem refsiskatt, en það er
langt frá því, að það væri meining mín. Mér er
ljóst, að það er ein af tekjuöflunarleiðum ríkissjóðs. En ég benti á það i ræðu minni, að hv.
flm. hefði borið fram þetta frv. af þvi, að hann
teldi nauðsyn á að ná stimpilgjaldi, sem nokkrir
menn, er standa að fasteignasölum, hefðu ekk:
greilt, og að hann hefði gert ráð fvrir því, að
með því að hækka þetta stimpilgjald væri liægt
að ná þeim seku með því að taka stimpilgjald
eftir fasteignainati og gera það eftir brtt. haiis
við 1. Þannig ætlaði hann að refsa þeiin seku.
En ég býst við, að i staðinn fvrir að refsa þeim
seku, þá kæmi þetta niður á þeim saklausu í
þessum efnum úti um land. Ýmsar sölur úti á
landi hafa enn ckki komizt i að verða það háar,
að nemi tvöföldu fasteignamati, og þar af leiðandi væri verið að refsa þeim, sem að slíkum
sölum standa, með því að leggja á þá þetta háa
gjald, scm í brtt. hv. 11. landsk. er lagt til, að
tckið verði. Jafnframt er vitað, að hér í Reykjavík eru eignir seldar með þreföldu og jafnvel
ferföldu fasteignamatsverði. En undir þeim
kringumstæðum mundi ekki nást það gjald, sem
eftir I. á að greiða af slíkum sölum, ef brtt. hv.
II. landsk. væri samþ. Það þarf aukna árvekni
og skyldurækni innheimtumannanna til þess að
ná því rétta stimpilgjaldi eða komast sem næst
þvi.
Hv. meðnm. minn hér í d. er mér og hv. flm.
sammála um það, að ekki sé rétt að vikja frá
meginanda stimpill. frá 1921, sem ætlast til þess,
að stimpilgjaldið sé innheimt af raunverulegu
söluverði eignanna á hverjum tíma.

®Magnús Gíslason: Ég er nú ekki kominn hér
til þess að gefa lagaskýringar, sem e. t. v. verður dómstólamál seinna að skera úr. En ég vil
bara benda hv. 1. þm. N.-M. á það, að i brtt.
minni, sem hér liggur fyrir, er orðalaginu brcytt
frá því, sem er í 1. Þar er talað um afsal, kaupsamninga o. þ. h, en í brtt. minni er, eins og
stendur í byrjun hennar, gert ráð fyrir því, að
með 2% af fasteignamatsfjárhæð fasteigna
skuli stinipla öll skjöl um eignayfirfærslu. Þetta
er það víðtækasta, sem hægt er að tiltaka i þessum efnum. Og það gæti hugsazt, að t. d. samningur um kaup á hlutabréfum, sein fæli í sér
yfirfærslu fasteigna, gæti komið undir þetta ákvæði, ég skal ekki segja um það. En þessi ákvæði cru víðtækari en ákvæði núgildandi I.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Mig langar
til að fá upplýsingar frá þeim manni. sem stend-

ATKVOR.
Rrtt. 100,a felld með 8:2 atkv.
100,b kom ekki til atkv.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. til Nd.
A 35. fundi í Nd, s. d, skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Ed, eftir 3. umr. þar.
A 37. fundi í Nd, 17. apríl, var frv. tekið til
1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. og til
fjhn, með 19 shlj. atkv.
Á 58. fundi í Nd, 15. maí, var frv. tekið til 2.
umr. (A. 20, n. 414).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði leyfð og samþ. með 21 shlj. atkv.
*Frsm. (Stefán Stefánsson) : Fjhn. hefur haft
þetta frv. til athugunar og leggur til, að það
nái samþvkki.
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Efni frv. er að tryggja, að stimpilgjald sé
framvegis greitt af raunverulegu söluverði fasteigna á hverjum tíma, en ekki af fasteignamatsverði þeirra.
Verð á fasteignum er nú gifurlegt. Flm. frv. í
Ed. gat þess, að dæmi vteru nú til þess hér, að
fasteignir væru seldar fyrir allt að áttföldu fasteignamatsverði. I.ét flm. þess jafnframt getið,
að ef þetta frv. hefði orðið að I. í fyrra, væri
ríkið nú hundruðum þúsunda ríkara en ella.
Tveir nin., hv. 1. þm. Rang. og hv. þm. Vestm.,
leggja til i n. að leggja sérstakt gjald á fasteignasölu, þegar fasteignir eru seldar fyrir mjög hátt
verð. N. mun síðar gera grein fvrir afstöðu sinni
í heild til þessa máls.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. ineð 18 shlj. atkv.
A 59. fundi
3. umr.
Forscti tók
A 60. fundi
til 3. umr.
Enginn tók

í Nd., 16. maí, var frv. tekið til
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Það liefur verið haldið ákvæðinu um málflutningspróf. Ég vil benda á, að slík próf eru
fyrirskipuð í Englandi og Frakklandi, og í Frakklandi er auk þess heimtað meira málflutningspróf fyrir hæstaréttarlögmenn.
Aldurstakmark þeirra, sem flytja mega mál
fyrir hæstarétti, er hækkað upp í 30 ár úr 25.
Lögfræðingur sá, sem vill fá leyfi til málflutnings fyrir hæstarétti, verður og að hafa sýnt
það ineð flutningi 4 mála, og sé að minnsta kosti
eitt þeirra opinbert mál, að hann sé að dómi
hæstaréttar hæfur til að vera hæstaréttarlögmaður, en undanþegnir þessu skilyrði eru menn,
sem hafa verið hæstaréttardómarar, prófessorar í lögum eða dómsmálaráðherrar.
Þá eru í frv. fyllri ákvæði en áður voru til um
félagsskap málflutningsmanna.
Að öðru Ieyti vil ég vísa til grg. og leggja til,
að málinu verði vísað til allshn.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 23 shlj. atkv. og til
allslin. með 23 shlj. atkv.

málið af dagskrá.
í Nd., 18. maí, var frv. aftur tekið

.4 27. fundi í Nd., 30. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 15, n. 106, 113).

til máls.

*Frsm. (Bergur Jónsson): Allslin. leggur til,
að þetta frv. verði samþ. með Iítilfjörleguin
breyt. á 23. gr. þess. Þar stendur: „Dómsmálaráðherra ákveður, hvort málflytjandastarf er
samrýmanlegt öðru opinberu starfi“. N. Ieggur
til, að á eftir orðunum „Dómsmálaráðherra ákveður" komi: „að fengnum till. félags héraðsdóms- og hæstaréttarlögmanna".
Hv. 7. landsk. hefur borið fram brtt. á þskj.
113, þar sem hann vill gera þá breyt. við 9. gr.
5, að á eftir „Háskóla íslands" komi: „með I.
einkunn". En meiri hl. n. leggur til, að þetta
verði samþ. óbreytt.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 452).

39. Málflytjendur.
Á 6. fundi í Nd., 26. febr., var útbýtt:
Frv. til 1. um málflytjendur (þmfrv., A. 15).
Á 11. fundi í Nd., 3. marz, var frv. tekið til
l. umr.
*Flm. (Bergur Jónsson): f fyrra dagaði uppi
á þ. frv. til 1. um breyt. á hæstaréttarl. Var þar
m. a. sett fram hin gamla krafa, að I. einkunn á
lögfræðiprófi sé ekki gerð að skilyrði fyrir leyfi
til málflutnings fyrir hæstarétti. Ég hef nú borið fram frv. um þetta og önnur atriði, er málflutning varða. í frv. eru dregin saman þau ákvæði, sem ætlazt er til, að gildi um málflytjendur. Áður voru þessi ákvæði á þremur stöðum í I.
Mesta brevt. frá eldri 1. er fólgin i þvi, að
samkv. frv. er I. einkunn við cmbættispróf nú
ekki lengur skilyrði fyrir því, að menn geti flutt
mál fyrir hæstarétti. Það hefur nokkuð oft verið lagt fyrir Alþ. frv. um þessa breyt. Ég tel það
mjög sanngjarnt að fella burt þetta skilyrði, því
að það er engin vissa fyrir því, að maður sé hæfari til málflutnings, þó að hann hafi fengið I.
einkunn. Það er margt, sem til greina kemur við
próf, og það getur stafað af einskærri óheppni,
að maður fær ekki I. einkunn, og væri hart að
þurfa að ganga undir próf aftur, ef hann vill
flytja mál fyrir hæstarétti.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
2.—8. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Brtt. 113 frestað til 3. umr.
9.—13. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
14.—18. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
19.—22. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Brtt. 106 samþ. með 18 shlj. atkv.
23. gr., svo breytt, samþ. með 17 shlj. atkv.
24. —25. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 slilj. atkv.
Á 29. fundi í Nd., 7. apríl, var frv. tekið til 3.
umr. (A. 130, 113).
*Garðar Þorsteinsson: Ég hef flutt brtt. á
þskj. 113 við þetta frv., þar sem ég geri það að
till. minni, að lögfræðikandidatar verði, til þess
að þeir geti orðið liæstaréttarmálaflutningsmenn,
að hafa fengið I. einkunn við próf frá Háskóla
íslands. Þetta skilyrði hefur alltaf verið í 1., og
ég veit ekki betur en að hæstiréttur og lagadedd
hafi mælt með því eindregið, að þetta skilyrði
yrði ekki fellt niður, þegar till. liafa komið fram
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um það hér á þingi. Ég hygg lika, að það sé enginn vafi, að yfirleitt séu þeir lögfræðikandidatar eins og aðrir kandidatar betur að sér, sem
fá 1. einkunn en hinir, sem fá ekki nema 2.
einkunn, þó að það sé vitanlegt, að ýmsir, sem
hafa fengið 2. cinkunn, geti orðið góðir lögfræðingar. Ég vil benda á, að síðan þetta var sett
sem skilyrði, hefur meginþorri allra lögfræðikandidata fengið 1. einkunn, af því að þeir vita,
að hún gcfur aukin réttindi í þjóðfélaginu, og
hafa þeir því lagt að sér við námið til þess að
hljóta hana. betta ákvæði hefur þvi orðið til
þess, að menn hafa lesið betur, og hygg ég, að
iöggjafinn eigi ekki að draga úr, að menn lesi
sem bezt undir embættispróf sin. Ég vil einnig
benda á, að læknum er einnig sett það skilyrði,
til þess að þeir geti öðlazt sérfræðiréttindi, að
þeir hafi fengið 1. einkunn.
Ég hygg, að engin skynsamleg ástæða mæli
með þvi að fella burt það lagaákvæði, sem heimtar, að kandidatar fái 1. einkunn eigi þeir að geta
orðið hæstaréttarmálaflutningsmenn og draga
þar með úr þeirri örvun, sem er því samfara að
vita, að þessari skyldu fylgja aukin réttindi. Það
er sama, frá hvaða sleóla menn koma, þá er alltaf
spurt um prófið, ef menn sækja um einhverja
stöðu. Þetta skilyrði cr þvi til að hvetja menn
til að stunda nám sitt samvizkusemlega, og fer
vel á því.
Ég vil því vona, að þessi till. verði samþ.
*Frsm. (Bergur Jónsson): Ég minntist á þetta
atriði, sem hv. 7. landsk. gerir nú brtt. um, við
1. og 2. umr., en hann var ekki við við 2. umr,
og þess vegna varð bið um að greiða atkv. um
þessa till.
Ég get vísað til þeirra ástæðna, sem ég gat um
þá, að ég tel ekki rétt, — og um það erum við 4
nm. sammála —, að sett séu eins ströng skilyrði og brtt. gerir ráð fyrir. Það er að visu rétt
hjá hv. 7. landsk., að oft getur þetta orðið til
þess, að ýmsir stúdentar leggi harðara að sér,
þegar þeir vita, að 1. einkunn er skilyrði til að
öðlast ákveðinn rétt, en mér finnst samt ekki
mega taka svo mikið tillit til þess, þó að i einstökum tilfellum geti þetta haft áhrif, þegar
hins er gætt, að i mörgum tilfellum getur þa'ð
verið svo, þegar þess er gætt, að menn, sem
gætu orðið góðir lögfræðingar, hafa misst af 1.
einkunn við próf, en reynast síðar mjög dugandi
og engu síður góðir málfærslumenn en þeir, sem
með meiri og minni heppni geta komizt yfir
markalínuna og fengið 1. einkunn. Ég legg því
miklu meira upp úr reynslunni, sem fyrir því er,
að 2. einkunnar menn geti reynzt góðir lögfræðingar, heldur en einkunn við próf. Segja má, að
þeir, sem hljóta 2. einkunn, geti gengið undir
próf á ný til þess að reyna að fá 1. einkunn, en
það er kostnaðarsamt og erfitt að setjast við
próflestur á nýjan leik, svo að fæstir munu sjá
sér slíkt fært. Ég verð því að leggja á móti þessari till. Mér finnst þannig um búið i þessu frv.,
að nokkurn veginn sé öruggt, að ekki fái aðrir
nð flytja mál fyrir hæstarétti en þeir, sem hafa
sýnt nokkuð berlega, að þeir séu til þess færir,
og ég býst við, að flestir mundu heldur vilja losa
meira um þetta heldur en að halda í þetta skilvrði.

*Garðar Þorsteinsson: Mér virtist hv. þm.
Barð. aðallega byggja ræðu sina á þvi, að svo
margir lögfræðingar, sem hefðu gengið með 2.
einkunn frá prófborði, liefðu sýnt sig að vera
nýtir lögfræðingar. Ég skal ekki neita því, en
það breytir engu um það, að það eru alltaf
meiri líkur til að þeir reynist vel, sem taka góð
próf. Alveg er það eins með læknana. Menn geta
orðið góðir Iæknar, þó að þeir gangi með 2. einkunn frá prófborði, en samt er 1. einkunn gerð að
skilyrði fyrir því, að þeir geti öðlazt sérréttindi,
og er sú visindagrein ekki hvað ábyrgðarminnst.
(BJ: Það er ekki í 1.) Það er í reglugerð, sem er
samin af landlækni og heilbrigðismálaráðuneytinu, og ég geri ráð fyrir, að þeir aðilar hafi eins
vel vit á þvi eins og Alþ. á þessu atriði. Ég geri
ráð fyrir, að landlæknir hafi ekki sett þetta atriði i reglugerð, sem fara á eftir, ef hann teldi
það ekki réttlátt. Þetta er það, sem þeir hafa
fengið út, að réttast væri að fara eftir, þó að til
kunni að vera ýmsar þær undantekningar, að 2.
einkunnar menn geti reynzt nýtir i starfi sínu,
og ég hef alltaf haldið, að fara ætti eftir því, sem
algengast er, en ekki undantekningum.
Hv. þm. Bai'ð veit vel, að til þess að komast
inn i háskólann er ekki sett neitt skilyrði nema
að hafa tekið stúdentspróf. Stúdent með ágætiseinkunn hefur þar ekki meiri réttindi en sá, sem
hefur 2. einkunn. Heldur hv. þm. Barð. ekki, að
það mundi hafa áhrif, ef heimtuð væri einhver
ákveðin einkunn við stúdentspróf til að mega
komast inn í háskólann? Mundu menn þá ekki
lcggja að sér við námið til þess að reyna að fá
þá einkunn, sem gæfi þessi auknu réttindi? Alveg það sama er með þá, sem ganga undir kandidatspróf. Ef þeir vita, að 1. einkunn veitir aukin
réttindi, reyna þeir að lesa sem bezt til þess að
fá 1. einkunn. Það getur verið, að í einstökum
tilfellum sé það vegna óheppni, að menn ná ekki
1. einkunn, en slík atvik eru aðeins undantekningar, seni verða að vikja fyrir aðalreglunni.
Hv. þm. veit, að við umsóknir er um það spurt,
hvaða einkunnir menn hafi, frá hvaða skóla sem
menn eru. Það eru alltaf meðmæli með manni,
að hann hafi fengið 1. einkunn, og háskólinn hefur alltaf sett það fram sem sína skoðun, að
kandidatar eigi að hafa 1. einkunn, eigi þeir að
öðlast réttindi til að flytja mál fyrir hæstarétti.
og ég er alveg sannfærður um, að þeir, sem fá
háa einkunn frá háskólanum, eru yfirleitt færari í sínu fagi en þeir, sem fara þaðan með lélega einkunn. Prófessorarnir gefa ekki einkunnir einungis eftir frammistöðu í sjálfu prófinu,
heldur og líka eftir þvi, sem þcir, eftir að hafa
kvnnzt nemendunum, vita, að þeir hafa þekkingu
til. Það er i rauninni alveg óskiljanlegt, ef AIþingi á nú að slaka á kröfunni um 1. einkunn,
eftir að hafa stutt og eflt sem bezta menntun á
öllum sviðum. Það hefur stuðlað að því, að fjöldi
skóla hefur verið reistur, það hefur styrkt islenzka námsmenn til utanfara, til þess að þeir
gætu aflað sér sem beztrar menntunar, og svo á
Alþ. að fella niður þá kröfu, að nemendurnir
stundi nám sitt vel og leggi rækt við það. Hitt
er sönnu nær, að það er lægsta krafa, sem Alþ.
getur gert, að nemendurnir stundi nám sitt svo
vel, að þeir hljóti 1. einkunn, en það er aldrei
hægt að ganga fram hjá því, að einkunn kandi-
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datsins gefur gleggsta hugmynd um þekkingu
hans á faginu.
*Frsm. (Bergur Jónsson) : Hv. 7. landsk. var
afi benda á læknakandidata. Ég veit ckki til, að
til séu í 1. nein skilyrði fyrir embættaveitingum
læknakandidata, að þeir hafi 1. einkunn. I’að
getur verið, að til séu einhver reglugerðarákvæði
þar að lútandi. Hins vegar vil ég benda á, að því
er snertir lögfræðinga, að þar eru til ákvæði, er
gera mun á 1. og 2. einkunn. Það getur t. d. enginn orðið hæstaréttardómari, nema hann hafi
hlotið 1. einkunn við cmbættispróf. Jljög litlar
likur eru líka á því, að prófessor í lögum geti
orðið annar en sá, er 1. einkunn hefur hlotið.
En ég er alveg sannfærður um, að stúdenlar
stunda nám sitt engu verr, þó að þetta ákvæði
verði sett í 1. Ég vil lika benda á það, að áður
en þetta skilyrði um 1. einkunn var sett í lög,
voru allir beztu málflytjendur liér einmitt 2.
einkunnar menn. Ég hirði ekki að nefna nein
nöfn, en ég veit, að mönnum er þetta kunnugt.
En það sýnir, að þetta háði ekki niönnum á neinn
hátt, þótt þeir hefðu útskrifazt með 2. einkunn.
Svo er eitt cnn i þessu sambandi. Það getur alltaf komið fyrir, að breytt sé um fyrirkomulag
prófa. Aðstæður allar og þær kröfur, sem gerðar
eru, geta breytzt svo, að um sambærilegt próf sé
alls ekki að ræða. Það getur lika farið svo, að
prófið verði ekki aðalatriðið, heldur verklegt
nám á einhvern hátt.
*Jóhann G. Möller: A s. 1. þingi har ég, ásamt
þeim hv. þm. ísaf. og hv. þm. V.-Húnv., fram
frv., er gekk mjög i svipaða átt og frv. það, sem
hér liggur fyrir.
Við umr. um það frv. og cins þetta frv. hefur
komið í Ijós, að aðallega deila menn um tvö atriði: 1. einkunnina og prófmálin.
Þetta frv. siglir nokkuð bil beggia. Það afnemur skilyrðið um 1. einkunn, en heldur prófumim, veitir þó þar nokkrar undantekningar. Ég
hef ákveðið, að fylgja þessu frv., og hið sama
hygg ég, að ineðflm. mínir frá því i fyrra geri,
vegna þess að þetta frv. gengur að ýmsu leyti til
móts við skoðanir okkar.
ílg man eftir þvi, að hæstv. dómsmrh. lét þess
getið i umr. um þetta mál i fyrra, að athuganir
þyrftu að fara fram á því, hversu þessum málum
skyldi hagað í framtíðinni. Mér skilst líka, að
þetta frv. sé fram komið fyrir atbeina lians að
vissu leyti og sé eins konar compromis.
Ég var mjög undrandi á andstöðu hv. 7. landsk.
við þetta frv., þó að þetta frv. hljóti að vera
miklu aðgengilegra í hans augum en frv. það,
sem við fluttum í fyrra og vildi afnema prófin.
En ástæðan til þess, að ég nú stend upp, er sú,
að mér virðist. að ákvæðin um undanþágur frá
prófunum séu ekki nógu tæmandi, og þess vegna
höfum við, ég og hv. þm. N.-Þ., ákveðið að bera
l'ram skriflega brtt., með Ieyfí 'iæstv. forseta.
Við leggjum til, að niðurlag 9. gr. orðist svo:
„Maður, sem liefur verið hæstaréttardómari,
prófessor í lögum, dómari í Reykjavik, bæjarfógeti eða dómsmálaráðherra, cr undanþeginn
ákvæðuin 7. tölul. 1. málsgr."
Eins og af þessu sést, viljum við bæta inn í.
að menn, sem hafa sinnt dómaraembætti i Rvik,

séu undanþegnir þessu prófi, og eftir atvikum
þykir okkur líka rétt, að sama máli gegni um
bæjarfógeta. í rauninni ætti þetta að ná til allra
héraðsdómara. Þeir dæina oft um líf og eignir
manna og virðist svo sem þeir ættu að vera færir um að flytja mál fyrir hæstarétti, þar sem aðrir dæma. En praksis héraðsdómara er svo slitróttur og misjafn, að ekki þótti ástæða til að láta
þetta ná til annarra en þeirra, er sitja stærstu
embættin. Var þar farið bil beggja.
Það kann að virðast óeðlilegt, að undanþágan
nái einnig til þeirra, er hafa verið dómsmálaráðherrar, því að út af fyrir sig þarf það ekki
að skapa neina reynslu eða þekkingu til málflutnings að vera pólitískur ráðherra stuttan
tíma. En þó verður að ganga út frá þvi, eftir að
þessi 1. eru komin í gildi, að engir aðrir verði
dómsmálaráðherrar en þeir, er hafa staðgóða
þekkingu á islenzum lögum, og er það vel farið.
Við getum fylgt þessu ákvæði, en leggjum til,
eins og áður er sagt, að undanþágan verði rýmkuð nokkuð. Vil ég svo leyfa mér að afhenda
hæstv. forseta þessa till.
ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 135) leyfð
og samþ. með 17 shlj. atkv.
Rrtt. 113 felld með 17:3 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: GÞ, JakM, ÞBr.
nei: FJ, GG, GSv, HelgJ, JGM, JÍv, PHann, SEH,
SK, StgrSt, SvbH, ÁA, BJ, BÁ, BjB, EOI,
JörB.
EmJ greiddi ekki atkv.
10 þm. (EE, EystJ, HG, HV, IslH, JPálin, ÓTh,
PO, SkG, StSt) fjarstaddir.
Ilrtt. 135 samþ. með 12:5 atkv.
Frv. svo breytt, samþ. með 17 shlj. atkv. og
afgr. til Ed.
_________
A 28. fundi í Ed., 8. april, var frv. útbýtt eins
og það var samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 136).
A 30. fundi í Nd., 10. apríl, var frv. tekið til
1. umr.
Enginn tók til niáls.
ATKVGR.
I-'rv. vísað til 2. umr. mcð í) slilj. atkv. og til
allshn. með 10 shlj. atkv.
A 56. fundi í Ed., 13. maí, var frv. tekið til
2. umr. (A. 136, n. 395).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
*Frsm. (Magnús Gíslason): Herra forseti! I
þessu frv., sem hefur verið samþ. af Nd., eru
dregin saman í eina heild þau 1., sem nú gihla
um málflytjendur, en það er 3. kaflinn í 1. ui í
hæstarétt, 5. kafli 1. um meðferð einkamála og
loks 1. um breyt. á þeim 1. Yfirleitt má segja, að
uppistaðan í þessu frv. séu þau lagafyrirmæli,
sem áður voru í gildi, en þó er hér nokkru við
bætt, og skal ég geta um það helzta.
í 7. gr. er gert ráð fyrir, að héraðsdómarar og
hæstaréttarmálaflutningsmenn skuli hafa með
sér félagsskap, en til þess var ekki skylda áður. I
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télags skuli vera staðfest af dómsmrh., og enn
fremur er bætt inn í 8. gr. nýju ákvæði um, að
stjórn þessa félags skuli hafa úrskurðarvald í
ýmsum málum, sem varða stéttina og hagsmuni
hennar, en þessum úrskurðum má skjóta til
hæstaréttar samkv. reglum um kæru og samkv.
einkamálal.
l’m hæstaréttarmálaflutningsmenn eru þau
sérákvæði, að aldurstakmark þeirra er fært úr
25 árum upp í 30 ár.
Einnig er fellt niður það skilyrði fyrir að mega
flytja mál fyrir hæstarétti, að menn hafi fengið
1. einkunn við próf. t'm þetta hafa staðið allmiklar deilur að undanförnu.
I 9. gr. er gert ráð fyrir, að nokkrir menn,
sem sérstaklega eru nefndir, þurfi ekki að ganga
undir það próf, sem annars er tilskilið til þess
þess að geta orðið hæstaréttarmálaflutningsmenn. Það eru hæstaréttardómarar, prófessorar
í lögum, hæjarfógetar, dómarar í Reykjavík og
dómsmrh. Slík undanþága var ekki til i 1. áður.
Viðvíkjandi héraðsdómslögmönnum er sú
breyt., að dómsmrh. veiti þeim leyfi til málflutnings, en áður var það hlutaðeigandi dómstóll, og
er það í samræmi við ákvæði, sem gilda með
öðrum þjóðum, t. d. Dönum. Vm héraðsdómslögmenn er einnig sett inn það ákvæði, sem var
fellt úr 1940, að þeir, sem hafa rétt til að verða
skipaðir héraðsdómarar, skuli vera undanþegnir
þeirri prófraun, sem sett er með 1. um meðferð
einkamála.
Þetta eru í stuttu máli þær breyt., sem ætlazt
er til, að gerðar verði á núgildandi 1., að því er
snertir málflutning.
Allshn. hefur athugað frv. og hefur m. a. átt
um það tal við hæstaréttardómarana og einnig
leitað umsagnar Málflutningsmannafélags Islands. N, er sammála um að leggja til, að frv.
verði samþ., en þó með nokkrum breyt., sem
birtar eru í nál. á þskj. 395.
Aður en ég vík að þeim brtt., vil ég minnast
á tvö atriði, sem n. hafði til athugunar, sem
henni þótti orka tvímælis, enda þótt hún bæri
þar ekki fram neinar brtt. Fyrra atriðið er breyt.
á heiti málflytjenda. Þeir hafa verið nefndir
hæstaréttarmálflutningsmenn og héraðsdómsmálflutningsmenn. en eiga nú að heita hæstaréttarlögmenn og héraðsdómslögmenn. Þetta er í
samræmi við það, sem gilti, áður cn hæstiréttur kom inn í landið, því að þá voru málflytjendur við yfirdóminn kallaðir yfirdómslögmenn.
Er ekkert athugavert við það annað en það. að
ef til víll er óviðfelldið að taka upp þessa breyt.
vegna þess, að héraðsdómarinn í Reykjavík heitir lögmaður, og er það embættisheiti hans. Má
segja, að ekki sé viðkunnanlcgt, að bæði dómarar og þeir, senr mál flytja fyrir dómi, hafi sama
hciti. N. hefur þó ekki lagt til að breyta þessu.
Stafar það af því, að þetta heiti er nokkru
styttra, og þar að auki niuii hitt varla teljast
góð íslenzka. En þetta löginannsheiti er í sjálfu
sér ekki fremur hægt að kalla nafn á þeim, sem
fara með dómsvald, en þeim, sem flytja mál.
Heitið þýðir upphaflega sama og lögfróður maður, þó að það væri notað sem heiti á sérstökum
embættismönnum, eftir að ísland komst undir
Noregskonung. Þyki ekki viðfelldið að hafa
þessi heiti þannig áfram í ]., þá má vel breyta
Alþt. 1912. B. (59. löggjafarþing).

þessu, t. d. þannig, að dómarinn i Reykjavik
héti borgardómari, en dómarar í öðrum bæjum
hétu bæjardómarar. N. hefur þó ekki gert tiJI.
um þetta, en vill aðeins benda á þetta til athugunar.
Annað, sem n. velti dálítið fyrir sér, var ákvæði
i 8. gr., þar sem heimilað er að leggja undir úrskurð stj. málflutningsmannafélagsins ýmis mál,
sem snerta hagsinuni félagsins og þeirra, sem
við málflutningsmennina skipta, og skjóta megi
úrskurði hennar til hæstaréttar. Með þessu er í
raun og veru verið að lögfesta sérstakan dómstól að því er snertir það takmarkaða vald, sem
hann hefur, þvi að eftir þessu ákvæði þarf ekki
að bera slíkan ágreining undir undirdóm, heldur má skjóta lionum beint til hæstaréttar, en
þetta mun vera tekið upp úr danskri löggjöf, og
hefur þá sennilega ekkert þótt við það að athuga
þar. Eg hygg, að hér muni verða um svo fá mál
að ræða, að þetta megi standa í 1., og hefur n.
því ekki gert brtt. við þetta atriði.
Af brtt., sem n. hefur borið fram, er í fyrsta
lagi brtt. við 7. gr., sem gengur í þá átt, að fellt sé
niður úr gr. ákvæðið um það, að gjaldskrá félagsins skuli staðfest af dómsmrh. Eins og tekið ei
fram i grg., þá er ástæðan sú, að með þessu gætu
dómstólarnir verið bundnir of mikið i þeim ágreiniugsmálum, sem snerta kröfur málflutningsmanna á hendur umbjóðendum sínum fyrir
flutning mála. I sjálfu sér er það þannig, að
dómstólarnir eru eftir sem áður óbundnir um að
láta málskostnað falla niður eða taka málskostnaðarkröfuna ekki til greina nema að nokkru
Jeyti. en í málum, sem risa kynnu út af ágreiningi inilli málflutningsmanns og umbjóðanda
bans um þá þóknun, sem umbjóðandinn ætti að
greiða honum, mundu dómstólarnir sennilega
lita svo á, að þeir væru bundnir af gjaldskránni,
en hún m. a. ákveður, að upphæð þóknunar skuli
miðuð við þá kröfu, sem er gerð án tillits til
þess, hvað endanlega verður tildæmt af þeirri
kröfu. Ef það ætti að vera reglan, að dómstólar ættu að vera bundnir við þetta eins og t. d.
við gjaldskrá héraðslækna, þá gæti þetta verið
varhugavert ákvæði að því leyti, að hagsmunir
almennings væru ekki eins vel tryggðir og skyldi.
Þess vegna hefur n. lagt til, að þetta ákvæði
verði fellt niður.
Eins og frv. kom frá Nd., þá var í 9. gr. ákvæði um, að hæstaréttardómarar, prófessorar í
lögum, bæjarfógetar og dómsmrh. þyrftu ekki
að ganga undir þetta próf, sem um ræðir í gr.
Nú er tvímælalaust ekki ástæða til, að maður,
sem hcfur verið hæstaréttardómari eða kennari
í lögfræði, þurfi að ganga undir próf til að sýna,
að hann sé fær um að flytja mál fyrir hæstarétti.
Er því ekkert að athuga við þá undanþágu, sem
gerð er um þá, en sama verður ekki sagt um
aðra, sem nefndir eru í frv., t. d. bæjarfógeta í
sumum kaupstöðum, bar sem lítið er um dómsmál
og þeir fá því litla æfingu í að fást við dómsstörf. Ef þeir eru teknir, þá má alveg eins taka
aðra, sem ekki hefðu siður rétt til að fá þessa
undanþágu, t. d. þá, sem lengi hafa gegnt fulltrúastörfum hjá dómurum í Reykjavík og sumum kaupstöðum landsins, sem margir hafa mikla
æfingu i öllu, sem lýtur að meðferð dómsmála.
Til þess að reyna að ráða bót á þessu, hefur n.
13
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nrðið sammála um að k'ggja til, að það sc lagt á
vald hæstaréttar, hvort hann í livcrju tilfelli
geri kröfu tíl, að þcir aðilar, scm hér um ræðir,
sem æskja að vcrða hæstaréttarmálflutningsmenii, þurfi að taka þetta próf, þannig að cf
hæstarétti þykir ástæðulaust að krefjast þessarar prófraunar, þá mcgi hann fækka þeim málum
cða fclla þau alveg niður, scm flvtja þarf til að
öðlast þcnnan rétt. í ákvæðum um hcraðsdómslögmcnn cr sett sama skilyrði, að þcir skuli hafa
flutt fjögur mál fvrir dómstóli, áður en þcir fá
rétt til að flytja mái fyrir héraðsdómi, cn í núvcrandi 1. cru þcir, scni liafa vcrið dómarar cða
hafa vcrið skipaðir í fasta dómarastöðu, undanþegnir. Þetta cr fellt niður. Það cr ckki einu
sinni gcrt ráð fyrir, að þcir sömu mcnn, sem
þurfa ckki að taka próf til að vcrða hæstaréttarinálflutningsmenn, þurfi ekki að taka próf til að
vcrða héraðsdómslögmenn, cn sennilega má mcð
lagajöfnuði sanna, að þcim sé cinnig veitt heimild til að fiytja mál fyrir undirrétti án þess að
taka til þcss nokkurt próf, en það sýnist i sjálfu
sér ckki vcra ncin ástæða til að hafa strangari
kröfur um héraðsdómslögmcnn cn hæstaréttarlögmcnn. N. hefur því ckki séð ástæðu til að
fella niður þau ákvæði, scm gilda um þetta samkv. 1. frá 1940, og hefur þvi lagt til, að þau ákvæði verði tckin upp. Einnig eiga þeir að fá
undanþágu, scm hafa vcrið fulltrúar í þrjú ár
hjá dómara, t. d. héraðsdómara, cn eftir að nál.
kom út, hcfur n. fcngið tilmæli um að cndurskoða þetta atriði. í tilefni af því vil ég fyrir
hönd n. taka þcssa hrtt. aftur til 3. umr.
Ég hef nú skýrt frá þciin hrcyt., scm ætlazt cr
til. að gerðar vcrði, og hrcyt., scm n. lcggur til.
að vcrði gcrðar.

vik, þá Iél n. tilleiðast að taka þetta mcð, cn
vildi ckki gera undanþágurnar víðtækari. Mjög
niisjafnt cr um æfingar sýslumanna í þessum
cfnum, og cr mjög líklcgt, að hæstiréttur gerði
kröfu til prófs til þcss að hafa vaðið fyrir neðan sig.
ATKVGIk
1. gr. samþ. incð 10 shlj. atkv.
2.—6. gr. samþ. mcð 10 shlj. atkv.
ISrtt. 395,1 samþ. mcð 10 shlj. atkv.
7. gr., svo hreytt, samþ. með 10 shlj. atkv.
8. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Brtt. 395,2 samþ. með 9 shlj. atkv.
9. gr„ svo brcytt, samþ. með 9 shlj. atkv.
10. —13. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Hrtt. 395,3 tckin aftur til 3. umr.
14.—18. gr. samþ. mcð 9 shlj. atkv.
19.—22. gr. samþ. mcð 9 shlj. atkv.
23.—25. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
I-yrirsögn frv. og fyrirsagnir kafla þess samþ.
án atkvgr.
I'rv. vísnð til 3. umr. mcð 9 shlj. atkv.
A 58. fundi í Ed., 15. mai, var frv. tckið til
3. umr. (A. 418, 395,3, 421).
Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 421.
- Afbrigði lcyfð og samþ. mcð 10 shlj. atkv.
Þorsteinn Þorsteinsson: Eg hcf fátt urn þetta
að scgja nú, þvi að ég gcrði grein fyrir brtt.
minni við 2. umr,, cn ég get ítrckað það, að cf
fulltrúar fá undanþágu frá prófraun upp í hæstarétt, þá hcri sýslumönnum eigi síður að njóta
þeirra þæginda. flg hef heyrt á hv. nm, að þcir
séu fremur samþykkir brtt. minni, og vona, að
hinir hv. dm. samþ. hana.

Þorsteinn Þorsteinsson: I’ctta mál hefur gcngið mcð miklum hraða, og hcf ég þvi ckki getað
borið nál. saman við frv. sjálft. En það cr citt
atriði, sem mér kcmur einkennilega fvrir sjónir
hjá allshn. Hún trcystir sér ckki til að lcyfa
hæstarctti að gcra ályktanir um, að sýslumcnn
sleppi hjá prófi til þcss að vcrða hæstaréttarlögmcnn. Aftur á móti cr fulltrúum hjá fógctum
licimilað að fá undanþágu frá þcssu pról'i. Eg
tel t. d. ekki cfa, að sýslumaðurinn í Árnessýslu
hefði meiri rcynslu í dómarastörfum eftir 20
ára starf hcldur cn fulltrúi hjá bæjarfógetanum
á Norðfirði, og finnst mér hin mcsta fjarstæða
að skilja þarna á milli. Þá er og gcrður grcinarmunur á bæjarfógcta og sýslumanni, scm er að
vísu ckki eins frálcitt, enda þótt ég cfist um, að
rcynslan sé viða mciri hjá honum hcldur cn
sýslumanni í stórri sýslu. Ég cr ckki mcð þessu
að mæla fyrir minn munn, því að ég ætla mér
ekki að sækja um að komast að sem hæstaréttarlögmaður, hcldur lít ég á málið út frá sjónarmiði
stéttarbræðra minna. Eg óska þcss, að hv. n.
fresti málinu til 3. umr. og athugi þetta atriði
meðal annarra.

::Frsm. (Magnús Gíslason): Við 2. umr. var
brtt. á þskj. 395, 3. töluk, tekin aftur til 3. umr.
N. hcfur athugað þessa brtt. nú og komið sér
saman um, að bún vcrði borin upp til atkvgr. og
að felld séu niður orðin: „cða skipa má í þcssar
slöður.“ Þetta snertir lögfræðinga, scm ekki hafa
verið skipaðir dómarar. Astæðan fyrir því, að n.
vill fclla þcssi orð niður, cr sú, að ákvæði, sem
sctt hafa vcrið í k, cru óljós, þannig að lögfræðingui’, scm er scttur fulltrúi, en hefur þó ekki
dómaraæfingu i 3 ár, gctur orðið samkv. orðalagi 1. skipaður í dómarastöðu. Hér er liklega um
óaðgætni að ræða.
Hvað viðvíkur brtt. hv. 5. landsk. um, að sýslumenn fái undanþágu, likt og aðrir, sem undanþágu eiga að fá, þá get ég ckki lagt á móti tilk,
þvi að sýslumenn geta haft cins mikla æfingu og
margir þcirra, er hér um ræðir, en ég óttast, að
þcgar þessu verður bætt við, þá fái þetta ákvæði
Iitla þýðingu, því að hæstiréttur krcfjist þá þessarar prófraunar. Ég sem sagt mun ckki bcinlínis
leggja á móti brtt.

*Frsm. (Magnús Gíslason): Ég get vel skilið,
að hv. 5. landsk. skuli taka upp þykkjuna fyrir
sýslumenn, og hefur hann kannske mikið til
sins máls. N. hcfur alltaf vcrið mótfallin öllum
undanþágum, en þar eð þetta atriði var komið
inn í frv. samkv. mcðmælum dómara í Reykja-

*Sigurjón Á Ólafsson: Ég hefði líklega ekki
kvatt mér hljóðs, cf hv. 5. landsk. hefði ekki
lýst yfir því hér áðan, að hann hafi talað við
alla nm. um brtt. sina og þeir hafi allir fallizt
á hana. Ég minnist þess ekki, að hann hafi talað um þetta við mig, svo að ég er þar undan-
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skilinn. Eg játa, að úr l»ví að þcssi upptalning
er á annað borð, þá sé ert'itt að ganga fram hjá
sýslumönnum, en mér finnst upptalningin vera
orðin nógu löng. I upptalningunni eru ekki
menn, sem hugsanlega gætu komið til greina,
t. d. saksóknarar í málum, svo að illt cr að vita,
livenær upptalningin tæki enda, ef alltaf kæmu
nýir og nýir. hetta er að vísu lagt á vald hæstaréttar, og hann mun vafalaust oft komast í mikinn vanda. En eins og hv. frsin. hefur skýrt frá,
þá sá n. ekki ástæðu til þess að leggja þetta á
hans vald. Eg verð að segja það, þó að ég hafi
kannske ekki mikla reynslu eða þekkingu á þessu
máli, að hér eru þó í upptalningunni menn, sem
gera má ráð fyrir, að mest fáist við dómsstörf
í landinu og meðferð mála á ýmsan hátt. En
reynslan hefur sýnt, að margir héraðsdómarar
hafa, — ég vil segja sem betur fer —, litla
reynslu af dómsmálum. Það munu vera dæmi
þess, að héraðsdómarar hafi ár eftir ár sloppið
við það að þurfa að kveða upp einn einasta
dóm. Það má því segja, að reynsla þeirra sé
ákaflega lítil í þessu efni. Ég sé því ekki, að það
sé rétt að setja þessa menn á bekk með þeim
mönnum, sem langmesta reynslu hafa í þessum
tfnum. I’að má geta þess, að eins og 1. hafa
verið, frá því að þctta var sett í 1., að menn
þyrftu að taka þessi próf, þá hefur samkv. þessum J. tekið þetta próf maður eins og Magnús
(iuðmundsson, sem var sýslumaður, skrifstofustjóri í stjórnarráðinu og dómsmálaráðherra, áour en liann tók þetta próf, en honum var gert að
skyldu að taka þetta próf. En af því nú, að
hv. þm. Nd. Iiafa gengið inn á þessa braut um að
veita undanþágur og við hér i allshn. i þessari
hv. d. viljum ganga til móts við þá um samkomulag, ])á virðist mér liggja nærri að óska þess, að
þessu verði breytt á þann veg, að allar þessar
upptalningar Iiverfi úr sögunni og það verði látið á vald hæstaréttar, hverjum skuli undanþágur veittar án þess að tilgreina í 1., að menn úr
vissum stéttum eða störfuni skuli fá undanþágui', og á þann hátt hygg ég, að við gætum mætt
till. hv. 5. landsk. Má þá vel vera, ef hv. d. vill
gefa eitthvað gaum þessari tilk, að þá væri rétt
að fresta málinu að sinni og leita samkomulags
um umorðun á þcirri gr. frv., sem mn er að
ræða, svo að allir mættu við una.
t’nir. frestað.
A 59. fundi i Ed., ltí. maí, var fram haldið 3.
umr. um frv.
''Hermann Jónasson: Það hefur orðið nokkur
ágreiningur i d. um þetta mál, og það er óneitanlega erfitt að ganga svo frá ákvæðum 9. gr.,
að ekki brjóti i bág við almennt réttlæti, ef farið
er að telja upp ýmsa embættismenn, svo að sanngirni ríki í þeirri upptalningu. Ég hef því orðað
skrifk brtt. við síðasta málslið og vænti þess,
að hún falli d. í geð. Sú aðfinnsla, sem sérstaklega kom fram hér síðast, var sú, að sýslumenn
voru ekki teknir með í þessari upptalningu, en
þó að þeir væi'u nú teknir með, þá er engan veginn fyrir það girt, að ekki séu einhverjir enn
ótaldir, sem öll sanngirni mælir með, að nytu
sömu friðinda. Mér dettur t. d. i hug doktorar i
lögum. Ég t'ann því strax, að hér var hængur á

og aðfinnslur þær, sem hér hafa komið fram, eru
á rökum reistar. Nú hefur formaður málflytjendafélagsins rætt um þetta mál við mig, og í
samráði við hann legg ég til, að niðurlag 9. gr.
orðist svo:
„Hæstiréttur getur veitt manni undanþágu frá
framan greindri prófraun að nokkru eða öllu
leyti, ef dóminum er það kunnugt af lögfræðilegum störfum hans, að hann sé hæfur til að
flvlja mál fvrir hæstarétti."
Með þessu er komizt hjá allri upptalningu, en
það lagt á vald hæstaréttar að meta, hvenær
hann álíti mann þess færan, að honum verði
undanþága veitt frá prófrauninni.
Legg ég svo þessa tilk fram og afhendi hana
hæstv. forseta.
ATKVGK.
Afbrigði um 2 skrifl. brtt. (sjá þskj. 433 og
434) leyfð og samþ. með 13 shlj. atkv.
Frsm. (Magnús Gíslason): Þetta mál var tekið af dagskrá í gær út af umr., sem spunnust út
af till. hv. 5. landsk., er miðaði í þá átt, að sýslumenn landsins skyldu teknir upp í upptalningu
9. gr. Var málið tekið af dagskrá með það fyrir
augum að finna heppilega lausn.
N. sá ekki ástæðu til að fella upptalninguna
niður, vegna þess að hún vissi ekki, hvernig liv.
Nd. mundi líta á það mál, en hins vegar benti
ég á það við fyrri umr. þessa máls, að gagnslítið
mundi vera að auka þessa upptalningu, vegna
þess að þá mundi hæstiréttur beita prófraun
sem áður. En mér fannst skynsamlegt að sleppa
allri upptalningu, eins og nú er komið fram í
till. hv. þm. Str. Sýnist mér sú lausn heppileg.
Fyrir mitt leyti er ég ekkert á móti till. hv. 5.
landsk., þó að ég telji, að hún sé gagnslítil, eins
og ég hef áður bent á.
Viðvikjandi þeirri skriflegu hrtt., sem n. hefur
afhent forseta, þá rakti ég það mál á síðasta
fundi, og vísa ég til þess.
Þorsteinn Þorsteinsson: Þegar ég flutti þessa
brtt., var það vegna þess, að ég vildi, að enginn
flokkur þessara manna hefði meiri rétt en aðrir.
Það má deila um það, hve heimildin á að ná
langt. Hún var þegar orðin svo víðtæk, að ekki
var við bætandi.
Eg hef þegar gert grein fyrir till. minni, er.
mér finnst till. hv. þm. Str. stefna í sömu átt, og
mun ég greiða henni atkvæði.
*Sigurjón Á. Ólafsson: Ég hjó eftir því hjá hv.
frsm. allshn.. að n. hefði ekki viljað gera þessa
hreyt. Það er rétt. En ég minntist í gær á þá
lausn, sem nú kom fram í hrtt. hv. þm. Str.
Hafði ég gcrt uppkast að slíkri till., og er þar
aðeins vikið við orðalagi. Ég tel þessa lausn
málsins miklu skynsamlegri, sérstaklega þar sem
till. hefur nú komið fram urn að bæta enn einum flokki við, og mun ég því greiða atkv. með
hrtt. hv. þm. Str.
ATKVGR.
Brtt. 434 samþ. með 12 shlj. atkv.
— 433 samþ. með 10 shlj. atkv.
395,3, svo breytt, samþ. með 13 shlj. atkr.
— 421 kom ekki til atkv.
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Frv, svo breytt, samþ. með 12 sblj. atkv. og
endursent Nd.
Á 60. fundi í Nd., 18. maí, var frv. útbýtt eins
og það var samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 435).
A 61. fundi í Nd., 19. maí, var frv. tekið til
einnar umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Afbrigði leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 464).

40. Vátryggingarfélög fyrir vélbáta.
Á 35. fundi í Nd., 15. apríl, var útbýtt:
Frv. til 1. um vátryggingarfélög fyrir vélbáta
(þmfrv, A. 173).
Á 37. fundi í Nd., 17. apríl, var frv. tekið til
1. umr.
*Frsm. (Sigurður Kristjánsson): Eg þarf ekki
að fjölyrða um þetta frv. Það er flutt fyrir tilmæli Samábyrgðar íslands af sjútvn. þessarar hv.
d. N. athugaði frv. vel og komst að þeirri niðurstöðu, er í nál. segir.
Það hefur oft, sem eðlilcgt er, þurft að breyta
þessum iögum. Þegar 1. voru sctt, var engin
reynsla fyrir hendi í þessu efni, og því ekki cðlilegt, að þau næðu yfir öll þau atvik, er æskiJegt er. Það hefur iíka orðið svo, að 1. bafa í
framkvæmdinni hvorki reynzt nógu greinileg né
náð yfir öll þau atriði, sem þörf hefur verið á.
Breytingarnar, sem þurfti að gera á J, voru svo
miklar, að heppilegra þótti að mvnda alveg ný
1., þó að meginþáttur þeirra sé úr gömlu 1. Málið er svo vel undirbúið, að óhætt er að mæla
með því.
Frv. er samið af stjórn samábyrgðarinnar, mcð
aðstoð sérfræðinga hennar í lögfræði og tryggingafræði, og athugað vel af sjútvn. Það er
injög nauðsynlegt, að málið fái afgreiðslu á
þessu þingi. Sum ákvæði 1. eru svo þýðingarmikil, að ekki yrði hjá þvi komizt að fá um þau
brbl, ef frv. næði ekki fram að ganga nú. Vil
ég því beina þeirri ósk til hæstv. forseta og hv.
þm, að málinu verði flýtt svo sem verða má.
Þar sem málið er kornið frá n., hvgg ég ekki
þörf á að vísa því tii n. aftur, en mælist til, að
því verði vísað til 2. umr., að þessari umr. lokinni.
ATKVGll.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj, atkv.
Á 38. fundi i Nd., 20. apríl, var frv. tekið til
2. umr.
Enginn tók til máls.
ATIÍVGR.
1. gr. samþ. með 18 sblj. atkv.
2. -5. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.

6,—10. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
11.—12. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
13.—26. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
27.—29. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
30.—38. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Ákvæði til bráðabirgðá samþ. með 17 shlj.
atkv.
Fyrirsagnir frv. og kafla þess samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.
Á 40. fundi i Nd., 22. april, var frv. tekið til
3. umr.
Foresti tók málið af dagskrá.
Á 41. fundi í Nd., 24. apríl, var frv. aftur tekið
til 3. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og afgr. til Ed.
Á 40. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
sér liefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. urar. þar.
Á 41. fundi í Ed., 27. april, var frv. tekið til
1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 slilj. atkv. og til
sjútvn. með 12 shlj. atkv.
Á 54. fundi í Ed., 11. mai, var frv. tekið til
2. umr. (A. 173, n. 356).
♦Frsm. (Ingvar jPálmason): Frv. þetta var
flutt í hv. Nd. af sjútvn. þeirrar d.
Rreyt. frá eldri 1. eru ekki eins miklar og þær
virðast vera, þvi að eldri 1. eru upp tekin í heild,
aðeins með nokkrum nauðsynlegum lireyt. Ég tei
rétt að geta þess, að sjútvn. Nd. muu hafa flutt
þetta frv. að beiðni forstjóra samábvrgðarinnar.
Það lætur að líkum, að þessi 3. bafi þarfnazt
endurskoðunar. Þegar 1. um skyldutryggingu vélbáta voru sett fvrir nokkrum árum, var hér urn
óþekkta starfsemi að ræða og engin reynsla fyrir
liendi. Ég tel það þvi gott, að 1. hafa verið tekin
lil endurskoðunar. Sá galli er þó á, að ekki nema
aimar aðili þessa ináls hefur þar hönduni um
farið, þ. e. a. s. samábyrgðin. Ég tel þó sjálfsagt, að flestar þær breyt, sem fyrir liggja,
verði samþykktar. Tel ég ekki ólíklegt, að vélbátaútvegurinn muni í náinni framtið óska eftir
meiri lireyt. og lagfæringum á þessum 1. Sjútvn.
leggur því til, að frv. verði samþ. Hefur hún þó
flutt nokkrar brtt. við frv, og skal ég nú víkja
að þeim.
Fvrsta brtt. n. er við 5. gr, að þar verði sett
50 þús. kr. í stað 30 þús. kr. Þetta ákvæði er um
það, hve félögin megi hafa mesta tryggingu i
eigin skipi. Verðgildi skipanna hefur, svo sem
kunnugt er, stórum aukizt. Hækkun tryggingarinnar er því alls ekki í samræmi við verðlagshækkun skipanna. N. lítur svo á, að það sé ekki
til þess að bæta hag félaganna að hafa þetta svo
lágt. Hins vegar geta svo félögin að sjálfsögðu
endurtryggt eins mikið og þau vilja, og fer það
eftir því, um hve áhættusamar siglingar er að
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ræða. N. taldl því rétt að hækka þessa upphæð
upp í 50 þús. kr.
Onnur brtt. n. er um það, að í stað orðsins
„mál“ komi forði. — Þó að það orð sé ekki fallegt, hefur það þann kost, að það verður ekki
misskilið. Hins vegar hefur orðið mál margar
merkingar.
Þriðja brtt. er við 29. gr. Þar er um nýmæli
að ræða, að hæði félögin og samábyrgðin geti
neitað skipstjóra uin skipstjórn, hafi hann gert
3 bótakröfur til félaganna. I»að kann að vera. að
nauðsynlegt sé, að setja varúðarreglur, ef álíta
má, að tjón hafi orðið vegna trassaskapar skipstjórans, en þetta þykir okkur þó of langt gengið. Hugsum okkur, að skipstjóri hafi stýrt skipi
í 25 ár. Það þarf ekkert að vera athugavert við
það, þó að skip hans hafi orðið fyrir tjóni fi.—8.
hvert ár. N. vill þvi bæta við, að miðað sé við
eitt ár. l'm þetta má deila, en n. vill fara varlega og ekki beita þessu ákvæði, nema mikil
brögð séu að því, að skip sama skipstjóra vcrði
fyrir bótaskyldu tjóni.
Fjórða brtt. snertir svo Vélbátaábyrgðartelag
Vestmannaeyinga. Eins og menn muna, er það
félag undanþegið þessum 1., og hefur svo vcrið
frá setningu þeirra. Hníga að því veigamikil rök.
Þetta félag er um flesta hluti öðrum félögum
fremra og á allan hátt fyrirmyndarfélag. Hefur þinginu því virzt sanngjarnt, að það væri
undanþegið þessuni 1. um 2 ár enn þá. í þessum
1. er svo ákveðið, að samábyrgðin geti ákveðið,
hvenær þetta félag skuli hætta að njóta þessarar undanþágu. N. kann ekki við að ráðstafa
frá Alþingi því, sem það hefur ákveðið. N. er
lika kunnugt um, að deilur hafa staðið á milli
þessa félags og sainábyrgðarinnar. N. vill ekki
blanda sér í þær deilur á nokkurn liátt, né leggja
nokkurn dóm á þær. En það er alveg auðséð, að
ef þetta bráðabirgðaákvæði, eins og það er í
frv., verður samþ., þá hiefur samábyrgðin það
alveg í hendi sér, og þá getur hún lioðið bátaábyrgðafélögunum byrginn og sagt: Það cr
ekki lengur en mér sýnist, sem þú hefur undanþágu. Og ég tel það alls ekki rétt af hæstv. Alþ.
að kippa nú til baka þeim rétti, sem þessu félagi
hefur vei'ið veittur. I’ess vegna leggjum við til,
að það standi í bráðabirgðaákvæðinu óbreytt,
sem i I. er, og að þetta undanþáguákvæði gildi
til ársloka 1944.
Fleira er ekki í brtt. n. Og eins og ég hef lýst,
þá eru þær ekki veigamiklar. I’að eru tvær brM.,
sem n. telur að máli skipti, sem er í fyrsta lagi 1.
brtt. við 5. gr., þvi að n. telur, að það skipti
nokkru máli, að ekki sé þrengdur kostur bátaábyrgðarfélaganna um það, hvað heimilt sé að
taka ábyrgð á i einu skipi, sem lítil áhætta fylgir. Skilst mér, að það verði til þess að bæta hag
þeirra, en ekki rýra. í öðru lagi telur n., að
nokkru máli skipti síðasta brtt. viðvíkjandi
hátaábyrgðarfélaginu í Vestmannaeyjum, og n.
leggur nokkra áherzlu á þá brtt. Hinar brtt. eru
smávægilegar, en þó má segja um 3. lirtt., að
hún skipti nokkru máli; þar eru sett viðurlög.
ef slvs á skipuin eða bátum verða óeðlilega tið.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2.—4. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.

Brtt. 35(5,1 samþ. með 12 shlj. atkv.
5. gr., svo breytt, samþ. með 10 shlj. atkv.
6.—10. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Brtt. 356,2 samþ. með 11 slilj. atkv.
11. gr., svo breytt, samþ. með 11 shlj. atkv.
12. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
13. —26. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
27.—28. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
lii'tt. 356,3 samþ. með 9 shlj. atkv.
29. gr., svo breytt, samþ. með 11 shl.i. atkv.
30.—38. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Jirtt. 356,4 samþ. með 10 slilj. atkv.
Akvæði til bráðabirgða, svo breytt, samb. með
10 slilj. atkv.
Fyrirsögn frv. og fyrirsagnir káfla bcss sainþ.
án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. alkv.

A 55. fundi í Ed., 12. maí, var frv. iekið lil
3. umr. (A. 386).
Of skannnt var liðið frá 2. uinr. - - Afbrigði
Ieyfð og samþ. með II slilj. atkv.
Enginn tók til ináls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og endursent Nd.
A 56. fundi í Nd., s. d., skýrði forseti frá, að
frv. væri sér endursent frá Iíd., eftir 3. umr. þar.
.4 58. fundi í Nd., 15. maí, var frv. tekið tii
einnar umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 59. fundi í Nd., 16. mai, var frv. aftur tekið
til einnar umr. (A. 386, 427).
®Jón fvarsson: hetta frv., sem hér liggur fyrir
um vátryggingarfélög fyrir vélbáta, er upphaflega borið fram hér í þessari hv. d. og var afgr.
til Ed. fyvir nokkru. Sú d. gerði síðan nokkrar
breyt. á frv., og er það nú komið hingað i þeirri
mynd, sem Ed. gekk frá því. Sjútvn. þessarar d.
hcfur leitað samkomulags við sjútvn. Ed., og
hefur það orðið að samkomulagi að bera fram
tvær brtt. á þskj. 427. Sú fyrri cr um að lækka
|)á upphæð, sem félögunum sjálfum er heimilt
að taka ábvrgð á, úr 50000 kr. í 40000, en samkv.
till. sjútvn. var gert ráð fyrir 30000 kr„ og er
þetta samkomulagstill.
Hin breyt. er við 29. gr., um að bæta inn í
orðunum „vegna ógætni eða vanrækslu“, þ. e.
þegar neita má skipstjóra um skipstjórn. I’etta
er sett inn i greinina til skýringar og til þess
að fyrirbyggja, að gengið sé of langt í þessu
cfni, ef bótaskylt tjón verður.
Sjútvn. inælir með því, að frv. verði samþ.,
eins og það kom frá Ed., þegar þessar brevt.
hafa verið gerðar á því, þar sem aðrar breyt.
liafa ekki valdið ágreiningi milli d„ og væntir
n. þess, að hv. Ed. geri frv. að I. með þcssum
breyt.. sem ég hef hér minnzt á.
ATKVGR.
Rrtt. 427,1 saniþ. með 17 shlj. atkv.
— 427,2 samþ. með 17 shlj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. mcð 17 shlj. atkv. og
endursent Ed.
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A 60. fundi í Ed., 18. mai, var frv. útbýtt eins
og það var samþ. við eina umr. í Nd. (A. 431).
A 61. fundi í Nd., 19. mai, var frv. tekið til
einnar umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Afbrigði leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.
’Frsm. (Ingvar Pálmason): Sjútvn. deildanna
bcfur borið nokkuð á milli um 2 atriði i þessu
frv. Fyrra atriðið er ákvæði 5. gr. um hámark
þeirrar tryggingar, sem félögin mega hafa i
eigin ábyrgð, og hitt atriðið er ákvæði i 29. gr.
um það, að félögunum sé óheimilt að nota skipstjóra, sem hafi þrisvar orðið fyrir bótaskyldu
tjóni á skipi.
Um þessi atriði var mjög róttækur ágreiningur, cn það varð að sainkomulagi, að n. gengu
saman á samkomulagsfund, og má lieita svo, að
þær breyt., sem n. leggur til, að gerðar verði
við þessa einu umr., séu samkomulagstill., a.
m. k. hámarkið, og að nokkru leyti breyt. við 29.
gr. líka. Hins vegar eru nm. úr báðum d„ sem
cru óánnægðir með þessar tilk, en það hefur
orðið úr, að meiri hl. þessara n. deildanna (einn
nm. var þó veikur) leggur til, að frv. sé samþ.
Það sé ekki gcrandi að hætta því til Sþ.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 465).

41. Ógilding gamalla veðbréfa.
Á 52. fundi í Nd., 6. maí, var útbýtt:
Frv. til 1. um sérstaka heimild til að afmá
veðskuldbindingar úr veðmálabókum (þmfrv., A.
329).

Á 53. fundi í Nd., 7. maí, var frv. tekið til
1. umr.
('f skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Afbrigði levfð og samþ. með 17 shlj. atkv.
Frsm. (Bergur Jónsson): Eins og sést á grg.,
er þetta frv. flutt að ósk dómsmrn.
Árið 1933 voru sett 1. um heimild til að afmá veðskuldbindingar úr veðmálabókum eftir
sérstökum reglum, og mun það hafa náð til
allra veðskuldbindinga, sem voru dagsettar fyrir
1. jan. 1905. Nú er gert ráð fyrir að breyta þessum 1. þannig, að þau nái til allra veðskuldbindinga, scm út hafa verið gefnar fvrir 1. jan.
1920. Það hefur, scm sé, komið í ljós, að víða
skortir allmikið á, að nægilega hreint sé í veðmálabókunum til þess, að hægt sé að gefa veðbókarvottorð, því að eins og kunnugt er, er það
mjög algcngt, þegar menn hafa fengið greiddar
veðskuldbindingar sínar, að láta ekki aflýsa
þeim, svo að stundum er jafnvel ómögulegt að
fá veðbókarvottorð nema að undangengnum
dómi.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 17 shlj. atkv.

Á 54. fundi í Nd„ 8. maí, var frv. tekið til
umr.
Of skammt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði
levfð og samþ. með 17 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
2.

ATKVGR.
1. gr. samþ. mcð 18 shlj. atkv.
2.—9. gr. sam|). mcð 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. mcð 18 shlj. atkv.

3.

Á 55. fundi í Nd., 11. maí, var frv. fckið til
umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. til Ed,

Á 54. fundi í Ed„ s. d., skýrði forseti frú. að
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.
Á 55. fundi í Ed„ 12. mai, 'ar frv. tekið til
1. umr.
Of skammt var liðið frá 3. umr. i Nd.
Afbrigði leyfð og samþ. með 12 shlj. atkv.
Enginn tók ti) máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. alkv. og til
allshn. með 13 shlj. atkv.
Á 62. fundi i Ed., 20. mai, var frv. tekið til
2. umr. (A. 329, n. 445).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. Afbrigði levfð og samþ. með 9 shlj. atkv.
*Frsm. (Magnús Gíslason): Herra forseti!
Þetta frv. er flutt af allshn. hv. Nd. eftir ósk
dómsmálarn. En frv. hafði verið samið að tilhlutun héraðsdómara og þess óskað af þeim,
að stjórnin flytti það. Og frv. fer fram á að
veita héraðsdómurum sérstaka heimild til þess
að afmá veðskuldbindingar úr veðmálabókum.
Reynslan hefur sýnt, að það kemur ekki sjaldan
fyrir, að þeir, sem greiða upp veðskuldir, sem
hvílt hafa á fasteignum og öðrum eignuin og
þinglýst cr, láta undir höfuð leggjast að fá
þau bréf afmáð úr veðmálabókum. Og þegar
lengri tímar liða, þá verða veðmálabækurnar
ekki í samræmi við raunveruleikann, að því
cr þetta snertir. Áður en 1. um þetta efni voru
sctt árið 1933, þá voru afgamlar veðskuldir, sem
skráðar voru í veðmálabókunum, að hvíldu á
fasteígnunum, sem vitanlega voru löngu greiddar, en enginn vissi, hvar bréfin voru niður
komin, til þess að geta afmáð þau úr bókunum.
Til þess að ráða bót á þessu, voru I. um þetla
efni sett 1933, og héraðsdómurum og bæjarfógetum veitt heimild til þess að gefa út, undir
vissum kringumstæðum, stefnu til ógildingar á
þeim bréfum, sem höfðu verið gefin út fyrir 1.
jan. 1905. Og þetta hafði þau áhrif, að mikið
var hreinsað til og skýrðist mikið um eignahlutföll í fasteignum, sem áður var nokkuð á
huldu. En nú hefur komið í ljós, að þetta hefur
ckki verið nægileg hreinsun, því að það eru
mörg bréf, sem gefin hafa verið út eftir 1. jan.
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1905, sem enginn hefur framvísað til þess að
afmá úr veðskuidabókum, enda þótt vitað sé,
að það er ekki greitt af þeim. Þess vegna er
þetta frv. borið fram. Og það er svo að segja
orðrétt eins og )., sem samþ. voru 1933 á Alþ.
Og þar sem reynslan hefur sýnt, að ekki hefur
verið neitt athugavert við framkvæmd þessara
1. um þetta efni frá 1933, þykir ekki ástæða til
annars en að leggja til, að þessi heimild verði
veitt á ný. En henni er ætlað að ná til allra
hréfa, sem út eru gefin fyrir 1. jan. 1920, en
að öðru leyti verður fylgt þeim reglum, sem
eldri 1. segja til um viðvíkjandi framkvæmd
þessa máls. Hefur allshn. orðið sammála um að
leggja til, að frv. verði samþ. óbreytt.
Páll Zóphóníasson: Mig langar til að beina
þeirri fyrirspurn til allshn., hvort hún sjái sér
ekki fært að koina inn i þessi 1. heimild fyrir
dómsmrh. til þess að afmá bréf eftir sömu rcglum, þótt yngri séu en ákvæði þessa frv. taka
til. Ég spyr um þetta af þeim ástæðum, að mér
er kunnugt um tvær fasteignir, sem svo stendur
á um, að þær eru báðar veðsettar eftir þennan
tíma, en búið er að borga upp lán, sem á þeim
hvíldu. En eigendur skuldabréfanna eru annar i
Danmörku, en hinn í Þýzkalandi. Nú er það svo
um eiganda annars þeirra, að honum liggur á
að taka lán, en getur það ekki, af því að það
er ekki aflýst skuld, sem þó er greidd, sem
hefur verið gefið út bréf um 1921 eða 1922. Jlín
fyrirspurn er þá um það, hvernig er hægt að
aflýsa slikum skuldum.
*Frsm. (Magnús Gíslason): Ég hygg, að það
þurfi ekki að setja nein sérstök ákvæði um
þetta efni, því að það er til i 1. heimild til þess,
að maður geti undir vissum kringumstæðum
fengið ógildingardóm á slíkum skuldabréfum.
En hann verður þá að kosta málareksturinn. Ég
hygg, að það sé varhugavert að fela héraðsdómurum almennt að gefa út slikar stefnur. Því að
það þarf að færa viss rök fvrir þvi, áður en
slíkur dómur er gefinn út, að skuldabréf sé
glatað og að það sé greitt. Elg trúi ekki öðru en
að þessi 1. muni nægja, sem ég gat um, fyrir
þetla tímabil, sem hv. 1. þm. N.-M. nefndi, og
því virðist mér ekki vera ástæða til þess að
setja almenna heimild inn í þessi I. um þctta
efni.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2.—9. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
E'vrirsögn samþ. án atkvgr.
Erv. visað til 3. umr. með 10 slilj. atkv.

42. Brunabótafélag Islands.
Á 23. fundi í Nd., 20. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á I. nr. 26 23. júní 1932,
um brunabótafélag íslands (þmfrv., A. 70).
Á 24. fundi í Nd., 23. marz, var frv. tekið til
1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv.
Á 26., 28., 31., 32., 33. og 34. fundi í Nd., 25.
og 31. marz, 9., 10,, 13. og 14. apríl, var frv, tekið
til 2. umr.
Eorseti tók málið af dagskrá.
A 52. fundi í Nd„ 6. maí, var frv. enn tckið
til 2. umr.
*Frsm. (Gísli Guðmundsson): Þetta frv., sem
Itér liggur fyrir, er flutt af allshn. Það var sent
n. af ríkisst.j. og undirbúið af henni, og flytur
n. það nú, eius og henni var sent það. N. hefur
þó ekki að fullu lokið athugun þessa máls, en
sér ekki ástæðu til að gera við það neinar breyt.
að svo stöddu, en vill áskilja sér rétt til nánari
athugunar.
Vegna þess að engar umr. voru um málið við
1. umr, vil ég aðeins rifja upp þau aðalatriði,
sem felast í frv.
Eg geri þetta aðeins lauslega. í 1. gr. frv. er
gert ráð fyrir, að niður falli ákvæði þau um
ríkisábyrgð, er áður giltu. Hún þótti nauðsynleg, meðan félagið var að koma fótunum undir
sig. En nú horfir þetta allt öðruvísi við. Nú á
félagið liátt á 5. millj kr. i áhættusjóði, og er
því lagt til, að ábyrgð ríkisins sé alveg lögð
niður.
Annað nýmæli, sem er allmikilsvert, er það,
að gert er ráð fyrir, að félagið leiti endurtryggingar h.já öðrum félögum, og þá helzt innlendum, og að niður falli hámarkstryggingarupphæð lnisa. er var 20 þús. kr. í kaupstöðum, en
12 þús. kr. i sveituin.
Þriðja aðalatriðið í frv. er, að gert er ráð fyrir
að taka upp, að félagið megi greiða ágóðahluta.
E'jórða atriðið er heimild fyrir félagið til að
stofna eftirlaunasjóð fyrir starfsmenn sina.
Iíins og ég gat um áðan, hcfur allshn. ekki
fyllilega lokið athugun á öllum liðum frv. og
geymir sér það til 3. umr. Élg legg til, að frv.
verði vísað ti! 3. umr., eins og það liggur fvrir.
ATKVGR.
1. gr. samþ. ineð 19 shlj. atkv.

A 63. fundi i E2d., 21. maí, var frv. tekið til
3. umr.

2. —16. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
Jcyfð og samji. með 11 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.

Frv. vísað til 3. umr. með 19 shlj. atkv.

ATKVGR.
Erv. samþ. ineð 11 shlj. atkv. og afgr. sem
lög frá Alþingi (A. 491).

Eyrirsögn samþ. án atkvgr.

Á 56. fundi í Nd„ 12. maí. var frv. tekið til
3. umr.

Frsm. (Gísli Guðmundsson): Eg vildi fara
fram á. að málinu yrði frestað að þessu sinni
vegna hrtt.. sem væntanleg er við frv,
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Forseti (JörB): Málið verður þá tekið út af
dagskrá vegna beiðni allshn. En ég vona, að
þvi verði flýtt, 'þvi að það er búið að taka
langan tima.
A 57. fundi í Nd., 13. maí, var frv. aftur tekið
til 3. umr. (A. 70, 400).
Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 400.
— Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.
*Frsm. (Gísli Guðmundsson): Við frv. þetta
er komin fram brtt., sem við 3 nm. úr allshn.
flytjum. Þar er Iagt til, að ákvæðum 6. gr. þessa
frv. verði breytt ofurlítið, en 6. gr. er um að
fella niður nokkur ákvæði um skyldur brunabótafélagsins. Nú er það í 1., að brunabótaféiagið má ekki hafa í eigin ábyrgð nema ákveðna
upphæð, sem er bæst 20 þús. kr. Þessi gr. frv.
gerir ráð fyrir að felia þetta ákvæði niður.
Okkur þótti hér helclur óvarlega farið og lögðum því til, að upphæð þessi væri hækkuð uni
helming, þannig að félagið hefði í eigin ábyrgð
40 þús. kr. af steinhúsum og tilsvarandi lægra
af timburhúsum. Það náðist til allra allshnm.,
þegar brtt. var ákveðin, en þeir verða allir fylgjandi till., og vænti ég þess, að hún fái samþ.
b.v. þdm.
ATKVGR.
Brtt. 400 samþ. með 17 shlj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 17 shlj. atkv. og
afgr. til Ed.
A 58. fundi í Ed„ 15. maí, var frv. útbýtt eins
og það var samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 413).
A sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. —
Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og til
allshn. með I) shlj. atkv.
Á 62. fundi í Ed., 20. maí, var frv. tekið til 2.
umr. (A. 413, n. 444).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. —
Afbrigði leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.
Frsm. (Ingvar l’álmason): Þetta frv. u.n
breyting á 1. um Brunabótafélag Islands er
samið af forstjóra félagsins og flutt af allshn.
Nd. eftir tilmælum hans. Frv. gerir ráð fyrir
nokkrúm breyt. á núgildandi 1., og auk þess
eru færðar inn i frv. breyt., sem gerðar hafa
verið á 1. frá 1932 og 1938. Helztu breyt., sem
máli skipta, í þessu frv. eru þær, að rikisábyrgð sú, sem verið hefur í I. til tryggingar
skuldbindingum félagsins, er felld úr 1., og eru
færð rök fyrir þvi í grg. frv. Það mun mega
teljast algerlega óþarft að hafa þetta ákvæði
lengur í lögum. Á s. 1. hausti var varasjóður félagsins orðinn 4.7 millj. kr.
Þá er einnig breytt greinunum, sem eru um
tilgang og starfsvið félagsins, og er það í samræmi við þá þróun, sem orðið hefur á starfsemi
félagsins. T. d. hefur verið i I. hingað til, að
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starfsvið félagsins hefur ekki náð til Reykjavíkur. En nú er svo komið, samkv. þessari breyt.,
að félagið er þátttakandi í trygggingum allra
húsa í Reykjavík. Og þá er um leið gert ráð
fyrir, að félagið öðlist rétt til þess að taka
einnig í eldsvoðaábyrgð lausafé. Þá er flokkaskiptingu innan félagsins breytt þannig, að hún
er nú nokkuð á annan hátt en eftir núgildandi
]., og er það vegna hins aukna starfsviðs félagsins. Þetta er nú sett i samræmi við það, hvernig
félagið nú starfar.
Þá er einnig breytt ákvæðunum um það hámark, sem félagið má hafa í eigin tryggingu án
endurtryggingar, og var það svo upphaflega í
frv„ að um það voru ekki neinar ákveðnar takmarkanir, heldur var það á valdi stjórnar félagsins, hve mikið félagið mátti hafa í eigin
ábyrgð án endurtryggingar. En hv. Nd. hefur
breytt þessu ákvæði þannig lagað, að hún hefur
liltekið hámarkið á þeim tryggingum, sem félagið megi taka ábyrgð á mest, án endurtryggingar, og er það nánar ákveðið i 6. gr. frv. Og
mér er óhætt að fullyrða, að forstjóri trygginganna sætti sig við þau ákvæði eins og þau
nú eru í 6. gr.
Þá er hér um að ræða það nýmæli, að i frv.
er gert ráð fyrir, að telagið öðlist sama rétt
og t. d. Landsbanki Islands um það, þegar fullnægja þarf kröfum félagsins í byggingum,
þannig að ekki þurfi að fara fram lögtak í byggingunni, heldur megi ganga að veðinu. Lögtak
þarf því ekki að fara fram. í grg. frá forstjóra
félagsins Segir, að í reyndinni muni aldrei hafa
til þess komið, að nauðungarsala færi fram
vegna hrunabótagjalda einna. En hafi gjaldþrot
orðið og fjárnám verið gert í eign, hefur brunabótafélagið vitanlega gert sínar kröfur gildandi.
Nú er í I. heimilað að taka dráttarvexti af
iðgjöldum, ef ckki eru greidd á réttum tirna.
Það var eina atriðið, sem allshn. þótti orka
mikils tvímælis um, hvort ekki gengi of langt,
þvi að í 11. gr. 1. eru vextirnir ákveðnir %%
á mánuði, og það getur komið þungt niður á
ýnisum, er illa stendur á. Að vísu má segja, að
þetta sé ekki óeðlilegt aðhald, — má deila um,
hversu nauðsynlegt sé, — og n. vill alls ekki
raska við ákvæðinu nú, því að hún telur það
mikilsvert, að tryggt sé, að frv. verði að 1. á
þinginu.
Þá er nýtt ákvæði um, að félaginu sé heimilt
að úthluta ágóðahlut. Það byggist á þvi, að
hagur félagsins hefur farið sibatnandi. Geta
menn séð það sjálfir, að vextir af nær 5 millj.
kr. miini veita ólíkt betri fjárráð en félagið
hafði i fyrstu með iðgjöldunum einum, meðan
það var að vinna sig fram. Það er gert ráð
fyrir, að ágóðinn sé greiddur í deildum. Ilvert
hæjar- eða sveitarfélag telst sérstök deild í félaginu, og skal ágóðahlutinn greiddur deildunum til ráðstöfunar, en ekki einstökum vátryggjendum. Ákveða má, að deildirnar séu i tveim
flokkum, sveitir í öðrum, kaupstaðir i liinuni,
og verður misjöfn úthlutun í flokkunum og
deildum innan þeirra eftir því, hvc tjónin liafa
orðið mikil móts við iðgjöld þeirra. Ekki er gert
ráð fyrir arðsúthlutun af lausafjártryggingum,
lieldur megi, að fcnginni reynslu, lækka iðgjöld
þeirra.
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Þá ber loks að nefna heimild í frv. til sjóðstofnunar, eftirlaunasjóðs þeirra, er vinna við
fyrirtækið. I sjálfu sér er það ekki óeðlilegt og
er altítt í hálfgerðum ríkisstofnunum, sem hafa
sjálfstæðan fjárhag. — Ég hef nú lýst þeim viðhótum, sem í frv. felast. N. mælir með að samþ.
frv. óbreytt, þótt hún hefði haft tilhneigingu til
að gera brtt. um ýmis smærri atriði þess, ef
hættulaust hefði verið fyrir afgreiðslu þess nú
í þinglokin.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með
2.—16. gr. samþ.
Fyrirsögn samþ.
Frv. vísað til 3.

9 shlj. atkv.
með 9 shlj. atkv.
án atkvgr.
umr. með 9 shlj. atkv.

.4 63. fundi í Ed., 21. maí, var frv. tckið til
3. umr.
Of skammt var liðið frá 2. umr.
Afbrigði
leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 492).

43. Hitaveitulán fyrir Ólafsfjarðarhrepp.
A 56. fundi í N'd., 12. maí, var útbýtt:
Frv. til l. um heimild fyrir ríkisstj. til þess
að ábyrg-jast hitaveitulán fyrir Ólafsfjarðarhrepp (þmfrv., A. 383).
A 58. fundi í Nd., 15. inai, var frv. tekið til
1. umr.
Frsm. (Stefán Stefánsson): Frv. þetla er flult
eftir beiðni hreppsncfndar Ólafsfjarðar. I>ar er
farið fram á, að ríkið ábyrgist allt að 209 ]>u,.
kr. lán til hitaveitu í Ólafsfirði.
Iig ætla ekki að hafa mörg orð um þetta mál,
en vísa um það til kostnaðaráætlunar, sem gerð
hefur verið og fylgir frv. I síðara hluta hennar
er þess getið, að líkur séu til, að mest efnisins
fáist hér heima, en hins sé von á næstunni, cr
á vanti.
Af þessu má sjá, að framkvæmdir eru þegar
undirbúnar. Vegalengdin, scm leiða þarf heila
vatnið, er um 4 km og kostnaður verksins á:rtlaður mest 200 þús. kr., eins og áður er sagt. og
það er fullyrt af þeim, er áætlunina liafa sainið.
að alla verkamenn sé hægf að fá þar á staðnum,
því að engir verkamenn hafi flutzt þaðan brott.
Þa'ð mætti teljast réttniætt að styðja að framkvæmdum í þeim sveitum, er þannig er um, og
þaö gerir hv. þd. með því að samþ. þetta frv.
l’að er flutt af n., og því tel ég heppilegast, að
þvi sé þegar vísað til 2. umr.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 22 shlj. atkv.
Alþt. 1912. B. 139. löggjafarþing).

A 59. fundi í Nd., 16. maí, var'frv. tekið til
2. umr.
Of skammt var Iiðið frá 1. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 17 slilj. atkv.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrirsögii samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.
A 60. fundi i Nd., 18. mai, var frv. tekið til
3. umr.
Enginu tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 slilj. atkv. og afgr. til Ed.
A 60. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.
Á 61. fundi í Ed., 19. inai, var frv. tekið til
1. uinr.
Of skannnt var liðið t'rá 3. umr. I Nd. — Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
Enginn tók til niáls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. unir. nieð 9 sblj. atkv. og i>l
fjbn. mcð 9 shlj. atkv.
Á 62. fundi í Ed., 20. mai, var frv. tekið til
2. umr. (A. 383, n. 469).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði leyfð og samþ. me'ö 10 slilj. atkv.
*Frsm. (Bernharð Stefánsson): Þetta frv. var
flutt af fjhn. Nd. Það fer fram á, að rikisstj. sé
hcimilað að ábyrgjast f. h. ríkissjóðs allt að
200 þús. kr. hitaveitulán handa Ólafsfjarðarhreppi, ])ó aldrei ineira en 80% kostnaðar. Með
grg. frv. er prentuð allýtarleg skýrsla og áætlun
um stofnkostnað og rekstur hinnar fyrirhuguðu
hitaveitu, samin af Höskuldi Baldviiissyni og
Sveinbirni Jónssyni. Mér finnst ég geta alveg
sparað mér óniakið að fara að lýsa þessu fvrirtæki cða ræða það nánar, heldur ]æt nægja að
vísa til grg. En eins og sjá má á fylgiskjalinu,
er gert ráð fyrir og færð að því rök, að fyrirtækið muni geta borgað sig og endurgreitt lánið
á hæfilegum tíma. Fjhn. Ed. hafði málið til
meðferðar í gær eftir bingfund og leggur til, að
I'rv. sé sain|). óbreytt. Vonast ég til, að hv. þd.
geti fallizt á það, m. a. sökum þess, að ákveðið
er. að fyrir láninu skuli setja þær tryggingar,
er rikisstj. metur gildar. Eg vil aðeins minna á
það, að Reykjavik hefur nú fengið allriflega
ábyrgð á hitaveituláni, og það er vitanlega sanngimismál, að ekki verði aöeins höfuðstaðurinn
aðnjótandi slíkra blunninda, lieldur líka þorp
og bæir kringum Iand, þar sem fært þykir aðstöðu vegna að ráðast í þau fvrirtæki.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 11 slilj. atkv.
2. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
H
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l-'yrirsögn sam]>. án atkvgr.
I-'rv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.
A 63. fundi í Etl., 21. maí, var t'rv. tekið til
3. umr.
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
levfð og samþ. með 11 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGIL
J-Tv. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr. sem Jög
frá Alþingi (A. 439).

44. Framkvæmdasjóður ríkisins.
Á 11. fundj í Nd., 3. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um framkvæmdasjóð ríkisins (þmfrv., A. 23).
A 13. fundi í Nd., ó. inarz, var frv. tekið til
1. umr.
*Flm. (Steingrímur Steinþórsson): I>etta frv.
var flutt á aukaþinginu s. 1. haust af nokkrum
hv. þin. úr Framsfl. N., sem hafði málið þá til
meðferðar, hafði ekki skilað áliti, þegar þvi
þingi lauk. Við töldum því rétt að flytja frv. á
ný. Á haustþinginu fylgdi frv. allýtarleg grg.,
sem við flm. höfum nú lcyft okkur að vísa til
um efni frv. 1 raun og veru era í þeirri grg. færð
fram í öllum atriðum rökin, sem liggja að flutningi þessa máls, og má jafnvel segja, að sá tími,
sem liðinn er síðan frv. var flutt í haust, hafi
sýnt það enn betur en það var séð áður, hve
mikil þörf er á aðgerðum í þessa átt.
Tilgangurinn með þessu frv. er að skapa ríkissjóði nokkurs konar varasjóð, sem hægt sé að
grípa til til stuðnings atvinnuvegunum og til
verkJegra framkvæmda i landinu, þegar brýnust
þörf verður til. Saga síðustu ára hefur sannað
það greinilega, hve mikil þörf er á slíku. Síðustu árin fyrir styrjöldina var að vísu varið
verulegum upphæðum til verklegra framkvæmda
og stuðnings atvinnuvegunum og það óvenjulega háum upphæðum. En hitt er víst, að þá
hefði verið þörf á enn frckari aðgerðum i þeim
efnum. Ef ríkissjóður hefði þá þegar haft rýmri
fjárhag, þá hefði áreiðanlega verið svo séð uni
atvinnuvegina og verklegar framkvæmdir í landjnu, að ekkert atvinnuleysi hefði orðið hér á
landi, sem þá var þó allmikið áberandi, a. m. k.
vissa tíma ársins. I>að er kannske enginn svo
bjartsýnn að álíta, að það peningaflóð, sem nú
flæðir yfir landið og borgararnir yfirleitt hafa
talsvert. af að segja og ríkissjóður að einhverju
leyti, inuni vara til lengdar. I>að er víst, að það
kreppir að fyrr en varir. Og þegar svo er komið,
er þörf á, að til sé einhver varasjóður, sem hægt
sé að grípa til i þessu skyni, sem ég hef tekið
fram. l>að er þetta, sem fyrst og fremst liggur
til grundvallar því, að þetta frv. er flutt hér nú.
í frv. þessu er gert ráð fyrir, að tekjur til þessara bluta fáist á þann hátt, að % hlutar af
tekjuafgangi á rekstrarreikningi rikissjóðs verði

lagðir til hliðar i þennan sjóð, sem við nefnuni
framkvæmdasjóð ríkisins. Hve stór þessi upphæð verður, er enn ekki sýnt. I>að er enn ekki
búið að leggja fram skýrslu um afkomu ríkissjóðs fyrir síðasta ár. En við flm. frv. um þetta
efni á haustþinginu síðasta höfðum gert ráð
fyrir, að þessir % hlutar af tekjuafganginum,
sem við þá lögðum til að yrði varið eins og í
þessu frv. getur, mundu sennilega ekki verða
ininna en 6 inillj. kr., og ég hef fulla ástæðu til
að ætla, að sú áætlun muni ekki bresta, cn að
það séu fremur líkur til, að þessi upphæð verði
heldur meiri en við þá gerðum ráð fyrir, þó að
ég vilji ekki fullyrða það. ()g viðvíkjandi tekjuafgangi rikissjóðs á vfirstandandi ári er í þessu
frv. gert ráð fyrir, að sömu aðferð verði beitt.
A þennan hátt ætti á þessum tveimur árum að
vera hægt í þessu skyni, sein i frv. getur, að
leggja fram um 12 millj. kr. Vitanlega er öllum
hulið, hver rekstrarafkoma rikissjóðs verður á
vfirstandandi ári. En vonir standa þó til þess,
að afkoman ætli að vera tiltölulega sæmileg
þetta ár.
Eg vil geta þess, að það gæti komið til álita,
bvort ekki væri rétt, að ákvæði uin tekjur i
þennan framkvæmdasjóð nái lengra en til yfirslandandi árs, t. d. til ársins 1943, þó að vitanlega sé enn þá í langmestri óvissu, hvernig fjárhagsafkoina ríkissjóðs verður það ár. ()g við
fhn. frv. sáum ekkí á þessu stigi málsins ástæðu
tií að fara að setja inn í frv. ákvæði um tekjuöflun á þeim grundvelli. En við álítum, að það
sé ástæða fyrir n., sem málið fer til, að athuga
þetta atriði og e. t. v. að setja einhver ákvæði
varðandi árið 1943 um tekjuöflun í þessu skyni.
I>að skal að vísu viðurkennt, að eins og nú er
háttað með peningaeign í landinu og þegar
gengi okkar myntar cr lágt eins og nú, þá er
ekki um tiltölulega mjög stóra upphæð að ræða,
þó að nefndar séu 12 millj. kr. og jafnvel þó að
])að væri nokkru stærri fjárhæð, en það er þó
skildingur, sem árciðanlega væri gott að gcta
gripið til til ýmiss konar framkvæmda, þegar
harðara verður í ári, hæði fyrir vinnuveitendum
í landinu og verkafólki, hcldur cn nú er scm
slendur.
ITn verkefni þessa framkvæmdasjóðs i cinstökum atriðum er mjög lítið tckið fram hér í
þessu frv., cnda cr ckki ástæða til þess, þar sem
svo cr frá gengið, að ætlazt cr til, að Alþ. sjálft
hafi fjárveitihgarvald yfir þcssum sjóði, cins
og rikissjóði sjálfum, þó að hins vegar sé gert
ráð fyrir, að sérstök n. geri till. um, hvernig
þessu fé skuli varið. I grg. fyrir frv. um þelta
efni frá í haust var lítilsháttar minnzt á þau
verkefni, sein fyrir lægju til framkvæmda mcð
þessuin sjóði, án þess þó að utn nokkra tæmandi upptalningu væri. ])ar að ræða, enda ekki
eðlilegt, að svo væri. En ]>ar voru nefnd ýmis
verkefni, eins og myndanir nýrra heimila, bæði
í sveit og við sjó, eins ýmsar stærri framkvæmdir, svo sem verksmiðjubvggingar í þarfir
Iandbúnaðarins og sjávarútvegsins og fleiri atvinnuvega. Sömuleiðis hafnargerðir, vegagerðir
og fleira. Eg vil aðeins bæta við einu verkefni,
sem við flm. frv. teljum, að sé kannske aðkallandi fremur en margt annað, að verði leyst á
viðunandi hátt. og það er að koma rafmagninu
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með einhverjum ráðum út um drcit'býli landsins, þannig að sem flest fólk í landinu og mögulegt er, verði aðnjótandi þæginda þess og hagnaðar. Það kemur æ betur og betur í ljós, hve
rafmagnið er nauðsynlegt afl, hvar sem er og
við hvaða atvinnurekstur og hvaða aðstæður
sem eru, að fram hjá þvi verður ekki gengið, að
leitast verður við að koma því til sem allra
flestra Iandsmanna á tiltöluiega stuttum tíma.
Og hlutverk sjóðs eins og þessa hlyti því að
verða meðal annars það, að vinna að framkvæmdum í þá átt. Eg nefni þetta atriði nú sérstaklega af því, að á það var ekkert minnzt,
þegar frv. þetta var flutt í haust, scm eingöngu
stafaði af gleymsku.
Að svo stöddu sé ég svo ckki ástæðu til að
fara fieiri orðum um þetta frv. á því stigi, sem
niálið er. Kæði er það, að sú grg., scm fylgdi
frv. á haustþinginu í haust, liggur fyrir, þótt
ekki hafi hún verið prentuð upp nú, og hafa
allir hv. alþm. aðgang að'því að kynna str
hana, og að hinu leytinu lít ég svo á, að heppilegast sé, að þetta frv. fái gaumgæfilega athugun í n. Og við flm. frv. erum mjög fúsir til að
taka til athugunar till. um breyt. á frv.
Eg vil svo að lokum leyfa mér að óska þess,
að frv. verði vísað til 2. umr. og til fjhn.
Pétur Ottesen: Ég hýst við, að hv. þdm. og
aðrir hafi veitt því athygli, að hæstv. ríkisstjóri
gat þess í þeim boðskap, sem hann flutti frá
ríkisstj. við setningu Alþ., að ríkisstj. hvgð'sí
að leggja fyrir fé í sjóð af tekjum ríkisins, til
þess sérstaklega að hamla með því fé upp á móti
þeim örðugleikuni, sem gera mætti ráð fvrir,
að mættu okkur að ófriðnum loknum, og þá
vitanlega með þeim hætti að gera ýmsar nauðsvnlegar ráðstafanir, til þess að ekki verði allt
of mikil röskun i þjóðfclaginu. Ég geri ráð fvrir
þvi, að þessi sjóðmyndun, sem hæstv. ríkisstjóri
talaði um í sínum boðskap, sem hann flutti fyrir
rikisstj., hafi verið hugsuð þannig, að ráðstafa
skvldi í þessu skyni einhverjum hluta þess fjár,
sem afgangs yrði af tekjuni rikissjóðs á s. I.
ári, og auk þess tekjuafgangi vfirstandandi árs,
miðað við núverandi fjárl., auk þess fjár, sem
kynni að verða aflað í þessu skyni með nýjum
sköttum, er lagðir yrðu á á þessu þingi. Og í
irainhaldi af því hef ég húizt við, eftir þessari
yfirlýsingu og þvi, sem vitað er, að ríkissij.
hefur haft á prjónunum. þá kæmu fram sameiginlegar till. frá ríkisstj. snertandi ráðstöfun
og fyrirkomulag á þessum sjóði, sem þannig
yrði byggður upp. Mér þykir þetta þvi horfa dálitið einkennilega við, að menn úr öðrum stuðningsflokki stjórnarinnar skuli nú hafa hlaupið
þannig fram fyrir skjöldu og tekið mál þetta
upp og horið það fram án þess að hafa haft
um það nokkur samráð við hinn aðilann. Og
því undarlegra virðist mér þetta vera, þar sem
aðeins einn af fjórum hæstv. ráðh., sem að
þessum hoðskap rikisstjóra standa, er á þessu
frv. sem flm. Það er að vísu rétt, að frv. svipað
þessu kom fram á síðasta aukaþingi, sem haldið
var, en þá hafði ríkisstj. ekki heldur tekið ncina
sameiginlega afstöðu, eins og hún hefur nú gert
um það að stofna til slíkrar sjóðmyndunar seni
þessarar. Á aukaþinginu komu fram, i samhandi

við umr. um dýrtíðarmálið, ýmsar ráðagerðir í
þessa átt, bæði frá þeim, sem að þessu frv.
standa nú, og öðrum. Og m. a. henti ég þá á í
umr. um dýrtíðarmálið, að ég teldi miklu hyggilegar ráðið að leggja fé til hliðar, sem hægt væri
að grípa til að stríðinu loknu, heldur en að
verja stórum fjárhæðum úr ríkissjóði i þeim
hæpna tilgangi að ætla með þeim hætti að halda
niðri dýrtíðinni í landinu. Ég vildi láta þessa
getið hér, og að mér þykir dálítið undarlegt, að
einmilt till. um þetta samkvæmt þeim boðskap,
sem hæstv. ríkisstjóri flutti í nafni ríkisstj..
skuli ekki hafa komið fram frá hæstv. ríkisstj.
sjálfri. Mér hefði fundizt það miklu eðlilegra,
því að vitanlega verður þetta i framkvæmdinni
að koma með aðstoð heggja þeirra flokka, sem
að ríkisstj. standa. Og ég geri ekki heldur ráð
fyrir, að ríkisstj. mætti neinni andstöðu í flokkum þeim, sem að henni standa, gegn þeirri hugmynd sinni að stofna slíkan sjóð, heldur verði
alls staðar litið á sjóðmyndun þessa sem mjög
skynsamlega og hyggilega ráðstöfun. Þó að
þetta frv. sé nú komið fram í nokkru ósamræmi
við boðskap ríkisstjóra, þann sem hann flutti
i'yrir ríkisstj. hönd, þá vitanlega kemur ekki til
mála, að það ver'ði þröskuldur i vegi fyrir því,
að þctta mál verði, samkvæmt þessum tilkynnta
hoðskap ríkisstjóra, framkvæmt og samstarf
verði um það innan stjórnarflokkanna, því að
það er að mínum dómi sú ráðstöfun, sem í þcssu
efni er langsamlcga líklegust til góðs árangurs
og heppilegrar úrlausnar.
Ég skal svo ekki fara fleiri orðum um þetta
frv. að sinni, en vildi aðeins láta þetta koma
hér fram í sambandi við framkomu þessa frv.
og boðskap hæstv. ríkisstjóra fvrir hönd rík’Sstjórnar.
*Atvmrh. (Ólafur Thors): Út af ummælum
hv. þin. Borgf. verð ég aðeins að staðfesta það,
að það er rétt. eins og hann gerði ráð fyrir, að
áður cn þingið kom saman, var innan ríkisstj.
talað um, að rikisstj. legði fram fyrir hæstv.
Alþ. till. um að draga saman fé til þess að mæla
þeim örðugleikum, sem öllum er ljóst, að frain
undan bíða okkar, þegar útfallið byrjar, eftir
þá iildu atvinnu og peninga, sem nú ríður yfir.
Hins vegar hefur ríkisstj. ekki enn þá gengið
endanlega frá því og ekki tekið endanlega afstöðu um það, hvorl þetta fé eigi að leggjast
i sérstakan sjóð eða það eigi að vera handbært
fé í ríkissjóði sjálfuni, og skiptir það kannske
ekki mestu máli. Aðalmálið er, að ríkisstj. er
öll sammála uni, að nauður reki til þess, að
dregin sé saman veruleg fjárfúlga til þess að
vera því viðhúinn, að rikissjóði kunni að verða
um megn að standa undir kostnaði af framkvæniduin verkefna sinna, þegar það fer saman,
sem sýnt þykir að verða muni, að tekjur hans,
sem nú eru, munu dragast saman, en nýjar
kvaðir einnig lagðar lionum á herðar. í þessu
skyni hefur ríkisstj. ákveðið að leggja fyrir Alþ.
till. um að þyngja mjög skatt, fyrst og fremst
á stríðsgróða. I’að verða fvrst og fremst þær
tekjur, sem miðað er við. hað fé, sem inn kemur,
á ekki að vera eyðslueyrir, heldur á að leggja
það til hliðar vcgna kreppunnar, sem framundan er.
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*Flm. (Steingrímur Steinþórsson): Ég er
þakklátur hv. þm. Borgf. og hæstv. ráðlx. fyriiummæli þeirra, og er gleðilegt fyrir okkur flm.
að heyra, að þeir sýna svona mikinn áhuga fyrir
þessu máli. En út af þeim ummælum hv. þm.
Borgf., að það sé einkennilegt, að við skulum
flytja þetta frv. nú, þar sem því hafi vcrið lýst
yfir af hæstv. ríkisstjóra, að ríkisstj. væri með
till. í þessa átt á prjónunum, vil ég taka það
fram, að nú eru 2% vika, síðan þ. kom sanian.
og enn liggja ekki fyrii' till. frá ríkisstj. Þarf
því engum að koina á óvart, þótt við viljuni
hfreyfa málinu aftur. Enda getui' það ekki orð'ð
till. rikissstj. til hnekkis, þó að frv. eins og
þetta koini frani, þegar þess er líka gætt, að
meðal flm. er einn ráðh. Eiftir undirtektum bæði
hæstv. ráðh. og hv. þm. Borgf. að dæma, sé ég.
að vera muni enn meiri trygging fyrir því en
áður, að till. Framsfl. frá aukaþ. i haust fái nú
að sigla hraðbvri gegnum þingið.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Eins og hæslv.
utanrmh. hefur tekið fram, er það ekki i neinu
ósamræmi við yfirlýsingu hæstv. ríkisstjóra af
hálfu ríkisstj. um, að safna yrði i sjóði til að
inæta væntanlegri kreppu, að þetta frv. er fram
komið.
Það, sem mestu máli skiptir um alla sjóðstofnun, er, að einhverjir peningar séu til til
þcss að leggja i þá. Þess vegna hel'ur fyrst og
fremst verið unnið að þvi af hálfu ríkisstj. að
koma sér saman um skattamálin og á hvern
hátt yrði hægt að ná verulegum hluta stríðsgróðans til að leggja í sjóð. Um þetta hefur
verið sarnið i aðalatriðum, og ei' nú verið að
ganga frá þeim samningum þessa dagana, svo
að þeii' geti komið fram í frumvformi innan
skamms. Það, sem hæstv. ríkisstjóri átti við, cr,
að rikisstj. hefur vissu fyrir því, að samkv.
lagafrv. um tekjuskatt muni verulegar upphæðir
safnast i ríkissjóð, en það hefur ekki verið
ákveðið, hvernig þeir fjármunir skuli geymdir,
hvort þeir skuli gevmdir sem tekjuafgangur í
rikissjóði og notaðir til framkvæmda eftir stríð,
eða hvort féð skuli tekið frá i sérstakan sjóð,
eins og gert er ráð fyrir í frv., sem fyrir liggur.
Um þetta hefur lítilsháttar verið rætt i ríkisstj..
og hún er ef til vill eltki alveg sammála um,
hvor leiðin skuli farin. En það er áreiðanlega
skoðun hæstv. viðskmrh., að það eigi að taka
allverulegan hluta af tekjuafgangi s. I. árs og
áfram og leggja í sérstakan framkvæmdasjóð.
Aftur á móti hygg ég, að sumir aðrir í ríkisstj.
hafi meiri tilhneigingu til að skipta ekki þessu
fé. Það er rétt, að þetta komi hér fram til athugunar fyrir n. þá, sem fær málið til meðferðar.
Frá mínu sjónarmiði hygg ég, að það sé öllu
skynsamlegra að leggja féð fyrir i sérstakan
sjóð. Með því móti höfum við gleggri tilfinningu fyrir því, til hvers á að nota féð eftir
stríð. Við þurfum að fara að hefja rannsókn á
því, hvað þarf að gera og hverju liggur mest
á. Þvi meiri ástæða held ég sé til þess fyrir þá
sök, að það ber mikið á því á þessu þ., að till.
koma fram um stóreflis fjárframlög, án þess að
sé nógu skipulega undirbúið, hvað á að sitja i
fyrirrúmi að styrjöldinni lokinni. En það gæti
bægt frá einhverju af þvi tillagnaflóði, ef fuli-

komin trygging væri fyrir því, að fé yrði til í
sérstökum sjóði til framkvæmda eftir stríðlð.
Ég hygg, að það sé tímabært að benda á það
vegna tillagna, sem hér hafa komið fram, að
það er í fyrsta lagi vafasamt, hvort skynsamlegt er að ráðast i jafnmiklar framkvæindir og
hugur þm. stendur til nú, þegar allt er svo
dýrt og vinnukraft vantar. En i annan stað er
rétt, að það komi fram, að það eru litlar likur
til þess, eins og nii horfir, að mögulegt verði
að fá efni til ýmissa framkva’inda, sein hv.
alþm. virðast gera ráð fyrir, að hægt se að ráðast í. Hv. alþm. hafa eflaust veitt því athygli,
að erfiðleikar um flutninga á Atlantshafi hafa
farið vaxandi 2—3 siðustu inánuði, og þvi hefur
verið lýst yfir í brezka úlvarpinu, að vegna
skipatapa síðustu mánuðina verði að ininnka
matarskainmt í Bretlandi, þar eð skipakostinn
verði að nota svo sem unnt er til að fiytja vopti.
Þegar þessa er gætt, er ekki undarlegt, þó að
Iregara gangi fyrir okkur að fá skipakost til að
flytja vistir, hvað þá til að fá efnivið, svo að
við getum haldið áfram nýbvggingum. Það. sem
skiptir mestu máli nú, er, að við gerum okkur
Ijóst, hvar við stöndum. Við verðuni að reviia
að Iialda uppi sem óskertustu atvinnulifi þvi,
sem fyrir er, og reyna svo að leggja fjárhagslegan grundvöll til að bvggja á, þegar kreppan
kemur og hugsa leiðir til frainkvæmda eftir
stríð.
*Haraldur Guðmundsson: Eg er saniþ. nieginhugsun þessa frv. Við Aliþfhnenn fluttum á
mörguin þ. frv. í þessa átt, um jöfnunarsjóð,
og lögðum til, að tekjuafgangur væri lagður til
hliðar. Eg er þvi að sjálfsögðu samþ., að sú
hugsuil verði frainkvæmd, en þó með því fororði, að ekki verði vanræktar þarfir líðandi
stundar.
Ég skal ekki blanda mér i innanheimilismál
stjórnarfl., hvort það er ósæmilegt háttarlag
að flytja nú sérstakt frv. uin þetta efni, þar
sem Inestv. ríkisstjóri hefur gefið yfirlýsingu
sína af hálfu ríkisstj. En það er lærdómsríkt að
bera saman ummæli hæstv. forsrh. og hv. þm.
Borgf. Ég tel eins og hæstv. ráðh., að full ástæða
sé til að binda þann tekjuafgang, sem allir eru
vissir uin, að hljóti að safnast, við ákveðnar
framkvæmdir. Hitt er annað mál, hvað á að sitja
i fyrirrúmi.
í sambandi við gefin fyrirheit um ráðstafanir
til tekjuauka með háum sköttum, vil ég spyrja
liæstv. ríkisstj.: Hvenær kemur unginn úr egginu'? Fjárlfrv. var lagt fram í dag, og er skylt
að þakka. að það er þó komið. Skattafrv. það.
seni boðað er, væri æskilegt, að þm. fengju að
sjá hið fyrsta. Ég vil ekki trúa því, að það ré
ætlunin að geyma það framyfir bæjarstjórnarkosningarnar. Vænti ég, að hæstv. rikisstj. svari

þcssu.
í sambandi við ummæli hæstv. forsrh. í lok
síðustu ræðu sinnar uin vaxandi erfiðleika á aðflutningum, vil ég spyrja, þó að hæstv. viðskmrh. sé ekki við, hvort það sé rétt, að birgðir
af helztu nauðsynjavörum séu afarlitlar. Ég
minnist þess, að hæstv. viðskmrh. gaf yfirlýsingu um það á aukaþ. í nóv., að til væru 6 mán.

birgðir af öllum skömmtunarvörum, og væri það
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ái'orm ríkisstj., að þær heldur ykjust en hitt,
og mátti skilja það á hæstv. ráðh., að vonir
væru til, að það mætti takast. En ef það er rétt,
sem blöðin segja, þá hefur þetta ekki lánazt.
Hér er um mikið alvöruefni að ræða. Það verður ekki annað séð en að alltof miklu skiprúmi
sé varið undir óþarft skran. Búðir hér eru fullar
af einskisverðu glingri og skrani. I’essu máli
þarf að gefa nákvæmar gætur.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Eg hef ekki
séð þessi ummæli í blöðunum, sem hv. þm.
Seyðf. talar um. En ég hygg, að mér sé óhætt
að fullyrða, að birgðir hafi ekki dregizt saman.
Ég vil þó ekki gefa neina skýrslu um það án
þess að ræða við hæstv. viðskmrh. Ég geri ráð
fyrir, að ef hv. d. vill fá nákvæmar upplýsingar
um þetta mál, sé hægt að gefa þær innan
skamms.
Um skattamálin er það að segja, að flokkarnir
hafa í aðalatriðum komið sér saman, og er verið
að semja um ýmis atriði og undirbúa það, að
lagafrv. verði lagt fram. Eins og hv. þm. veit,
tekur það sinn tíina að ganga frá málum í óllum atriðum.
Pétur Ottesen: Ég sé ekki ástæðu til að ræða
almennt um frv., þó að það hafi verið gert at'
hæstv. ráðh., auk þess sem hv. fhn. reifði málið.
Ég verð að segja, að ég er ekki sammála
hæstv. forsrh. um, að það sé í fullu samræmi
við yfirlýsingu þá, sem hæstv. ríkisstjóri gaf,
að einhverjir þm. innan stjórnarfl. fari að
hlaupa til og flytja frv. um þetta sameiginlega
stefnumál stjórnarfl. Það er heilbrigðara, að
sameiginleg áhugamál stjórnarfi. og rikisstj.
komi beint frá stj., eða að þm. úr báðum tiokkum flytji þau sameiginlega.
Það er alveg rétt af hv. þm. Seyðf. að vera
ekkert að blanda sér inn í okkar mál, sjálfstæðismanna. Við kunnum áreiðanlega betur að
orða okkar hugsun en hann.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og
til fjhn. með 19 shlj. atkv.
A 51. fundi í Nd., 5. maí, var frv. tekið til
2. umr. (A. 23, n. 295).
*Forseti (JörB): Það er ekki enn komið fram
álit frá minni hl. n. og hcfur hv. minni bl.
óskað eftir, að málið væri ekki tekið fyrir i
dag, en það mun koma á dagskrá á morguo.
.4 52. fundi í Nd., fi. mai, var frv. aftur tekið
til 2. umr. (A. 23, n. 295 og 319).
Frsm. meiri hl. (Skúli Guðmundsson): Eg get
að inestu látið nægja að vísa til nál. frá meiri
hl. fjhn. á þskj. 295. Eins og þar kemur fram,
hefur ekki orðið samkomulag um málið i n. Hv.
þm. A.-Húnv. hefur skilað sérstöku áliti á þskj.
319 og leggur ti), að málinu verði visað frá ineð
rökstuddri dagskrá. En hv. þm. Seyðf. kvaðst
ckki viðbúinn að taka ákvörðun um málið, þegar
það var afgr. i n.

Eftir þeiin undirtektum, sem þetta mál fékk
við 1. umr. hér í d. frá hæstv. ráðherrum og ýmsum öðrum þdm., hefði þó mátt vænta þess, að
samkomulag gæti orðið um slika sjóðstofnun.
í þeiin boðskap, sem fluttur var af hálfu hæstv.
stj. við setningu þessa þings, var því einmitt
vfir lýst, að eitt af aðalverkefnum þessa þings
væri að safna fé til að mæta þeim erfiðleikum,
sem búast mætti við eftir styrjöldina. Það er
kunnugt, að vegna stríðsins hefur dregið mjög
úr nauðsynlegum verklegum framkvæmdum,
bæði vegna erfiðleika við útvegun á efni og
vegna vöntunar á vinnuafli. Af sömu ástæðum
er viðhaldi margra mannvirkja ábótavant á þessum tímum. Þörfin fyrir nýjar framkvæmdir
verður af þessum sökum enn meiri, þegar striðinu lýkur, til þess að styðja framleiðslustarf í
landinu og afstýra atvinnuleysi, sem að öðrum
kosti má búast við, að verði tilfinnanlegt, þegar
sú stundaratvinna, sem skapazt hefur í sambandi við hernám landsins, hverfur úr sögunni.
Ég vil í sambandi við þetta mál vekja athygli
á þvi, að til eru 1. frá 1932 um jöfnunarsjóð, þar
«cm ákveðið er, að þegar tekjur ríkissjóðs á
rekstrarreikn. fara fram úr lögboðnum og óhjákvæmilegum greiðslum, og handbært fé rikissj.
samkv. sjóðsyfirliti nemur meira en 4 millj. kr.,
skuli leggja það, scm umfram er, i sjóð, er nefnisl jöfnunarsjóður. Sjóð þennan á að ávaxta í
banka, og er óheimilt að veita lán úr honum.
Þennan sjóð á síðan að nota samkv. 1. til þess
að jafna greiðsluhalla á ríkisreikningi að svo
miklu leyti sem handbært fé ríkiss.ióðs umfrarn
4 millj. kr. nægir ekki til að jafna hann. Samkr.
þessum I. hefði því átt að leggja að minnsta
kosti 11 milljónir at' tekjuafgangi síðasta árs i
þennan jöfnunarsjóð, þvi að það var upplýst af
hæstv. fjmrh., að handbært fé ríkissjóðs hafi
verið eitthvað rúmar 15 millj., ef ég man rétt. Ég
minnist þess ekki, að fjmrh. léti þess getið, þegar hann skýrði frá afkornu rkisins á næstliðnu
ári, hvort búið er að leggja þetta fé í jöfnunarsjóð samkv. 1., en um það væri æskilegt að fá
upplýsingar hjá hæstv. ráðh.
En þrátt fyrir það að þessi 1. um jöfnunarsjóð séu í gildi, tel ég eigi að síður réttmætt,
vegna þess að um svo miklar og óvenjulegar
umframtekjur er að ræða, að stofna þennan
framkvæmdasjóð.
Iig vil benda á, að þótt þetta frv. verði saraþ.
með þeim brevt., sem meiri hl. n. gerir till. um,
þá mundi samt eiga að leggja nokkra upphæð
í þennan jöfnunarsjóð samkv. I. frá 1932. ef
miðað er við þær upplýsingar um fjárhagsafkomu á s. 1. ári, sem hæstv. fjmrh. gaf við fjárla gaunir.
Meiri hl. fjhn. flytur nokkrar brtt. við þetta
fi v. á sama þskj,, 295. Fyrsta till. er við 2. gr.
X. telur réttast að ákveða nákvæmlega þá upphæð, sem eigi að leggja til sjóðsins af tekjual'gangi s. I. árs, þar sem það liggur fyrir, hvernig
afkoman var á því ári. Er það till. n., að það
xerði 10 milljónir, og enn fremur greiddir til
sjóðsins þrír fimmtu hlutar tekjuafgangs, sem
verða kann á árinu 1942, en ekki bundið við lágmarksupphæð, eins og í frv. nú. Þá komst meiri
Id. n. að þeirri niðurstöðu, að hægt væri r.ð
komast hjá þvi að kjósa sérstaka n. til þess að
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liafa umsjón mefi sjóðnum og gcra till. um fjárveitingar úr honum. I brtt. um það cr tekið
l'rani, að fé sjóðsins megi einungis verja til
ákveðinna verklegra framkvæmda, samkvæmt
sérstökum ákvörðunum Alþingis. Þetta töldum
\ ið, að nægja ætti.
I’riðja brtt. á þskj. 295 skvrir sig sjálf. Minni
bl. gerir nokkuð úr því í nál. sínu, að hér cigi
að kjósa sérstaka n. til að hafa umsjá með
sjóðnum, en um það cr óþarft að deila, þar scm
meiri hl. n. komst að þeirri niðurstöðu, eins og
cg áðan sagði, að hægt væri að komast hjá því.
Verður því væntanlcga cnginn ágreiningur um
þctta.
Tekjur ríkisins árið 11141 voru alveg óvenjulegar. Þær voru um það hil þrisvar sinnum
meiri cn meðaltekjur nokkurra undanfarinna
ára. Allar likur bcnda til þcss, að tekjur vfirstandandi árs fari cinnig mjög frarn úr áætlun
fjárlaga. Meiri hl. n. tclur alveg sjálfsagt, að
ráðstafanir séu gcrðar til þcss, að þessar óvenjulcgu umframtekjur ríkisins vcrði að nokkru
leyti notaðar til þess að trvggja nauðsynlegar
framkvæmdir og framfarir í landinu cftir stríðið. Ef til vill halda sumir menn því fram, að
sjóðstofnun í þessu skyni sé óþörf; peningana
megi eins geyma í ríkissjóði. Kemur þetta fram í
nál. hv. minni hl. En ég vil benda á það, að alhir
sá fjöldi af útgjaldatill., sem komið hefur fram
á þessu þingi, færir okkur heiin sanninn um það,
að menn verða kröfuharðari um fjárframlög úr
ríkissjóði, þegar þeir hat’a hugmynd um, að þar
sé fé fyrir hendi. Eins og hv. þm. er kunnugt,
hefur verið stöðugt að rigna yfir Alþingi till.
um alls konar útgjöld úr rikissjóði, og munu
þær ncma geysimikilli fjárhæð, ef saman væru
dregnar. S.iálfsagt eiga margar þessar till. rétt
á sér, cn ég vil fullyrða, að margar cru þær
framkvæmdir, scm engar till. cru gerðar um,
jafnnauðsynlcgar og ef til vil) nauðsynlegri cn
þær, sem till. eru nú gerðar um á þingi. Mcð
því að leggja fé til hliðar, cins og hér er lagt
til, sem ekki sé ráðstafað ncma eftir sérstökum
fvrirmælum þingsins, ætti það að vera betur
tryggt, að því vcrði varið til þcirra framkvæmda
fyrst og fremst, sem Alþingi telur, að sitja eigi
í fyrirrúmi, að vel atliuguðu máli. Og það jafnt,
hvort scm hægt cr að hrinda framkvæmdunum
áleiðis bráðlcga eða ekki fvrr en síðar. Sé eklíert fé lagt til hliðar i þessu skyni, cn hver einstaklingur komi með kröfur um framlag til
þess, scm honum er sérstalílega huglcikið í svipinn, þá cr meiri hætta á, að hending ein ráði
um ráðstöfun fjárins, cn athugun á því, hvað
þjóðinni í heild cr fvrir bcztu, komi síður íil
greina.
Út af því, sem hv. minni hl. víkur að í sínu
nál„ að skynsamlegast muni að nota umframtekjur frá 1940 til að greiða rikisskuldir, cf unnt
væri að ná samningum um greiðslu á lánum í
Bretlandi, þá vil ég benda á það, sem einnig er
vikií? að í nál. meiri hk, að ineiri hl. leggur
sem fyrr á það hina fvllstu áherzlu, að reynt
sé að ná samningum um að borga skuldir og
færa þær inn í landið á þann hátt að lijóða út
innanlandslán, þetta telur meiri hl. heppilegra,
og ber margt til þess. Má nefna það, að það ei
af öðrum ástieðum æskilegt, að tekinn sé úr

umfcrð verulegur liluti af þeim peningum, sem
nú cru í umfcrð, og mönnum gefinn kostur á að
ávaxta fé sitt á bann hátt að kaupa ríkisskuldabréf. Og ég vil benda á annað atriði. Ef tckjuafgangur þcssara ára verður notaður til þess að
greiða ríkisskuldir, cn ekkert skcytt um það að
taka innanlandslán nú, þá cr afar h.ctt við, að
þoð \erði örðugt að fá lán, hvort heldur utankimls cða innan, til að hrinda fram nauðsynlegum framkvæmdum eftir stríð. Gctur þá svo
farið, að nauðsynlegar framkvæmdir verði ekki
unnt að hefja eftir stvrjöldina vegna þess, að
fc verði ekki fáanlegt til þcirra hluta.
Ég sé ekki ástæðu til þcss, að hafa um þetta
fleiri orð, en vil leggja á móti því, að dagskrárlill. minni hl. verði samþ. Ég vil mæla með því,
að frv. vcrði samþ. með þeim breyt., sem meiri
hl. n. gerir till. um á þskj. 295.
*Frsm. minni hl. (Jón Pálmason): Ég þarf
ckki mörgum orðum um þetta frv. að fara, því
að ég hef lagt lil, að því vcrði vísað frá með
rökstuddri dagskrá. En í tilefni af því, að
nokkrar aths. hafa komið fram hjá hv. frsm.
meiri h]„ þykir mér rétt að bæta við fáeinum
orðum, enda þótt þær rökscmdir, sem hv. þm.
færði fyrir málinu, hafi ekki sannfært mig um
það. að það sé sérstök endurbót í því að samþ.
þetta frv. Það var í rauninni ekki neinn ágreiningur um það innan fjhn., að þörf sé á því að
auka framkvæmdir í vmsum myndum og halda
við þeim mannvirkjum, sem fyrir eru, en ég lit
svo á, að það sé ekki til neins að skipta fé ríkisius í tvennt og kalla annan hlutann framkvæmdasjóð og hinn ríkissjóð, þvi að það cr
ckkcrt annað, sem verið cr að fara fram á mcð
þessu frv. Xú kom það fram hjá hv. frsm. meiri
hl„ að það cru til 1. um jöfnunarsjóð frá 1932
og að cftir þcim 1. hcfði átt að leggja citthvað
til hliðar af umframtekjum rkissjóðs á s. 1. ári,
en þetta hcfur ekki verið gcrt. hví sýnist mér
cngin ástæða til þcss að fara að sctja ný 1., scm
gcngju alvcg i sömu átt eins og þessi jöfnunarsjóðsl. I’að cr miklu nær sanni, ef menn vilja
skipta því fé, sem ríkissjóður hefur vfir að ráða
i fleiri staði, að gcra till. um það, að I. um jöfnunarsjóð verði framkvæmd.
Ég hafði clíki lesið nál. meiri hl„ þegar ég
skrifaði nál. minni hl„ og í n. var ekki sérstaklcga um það rætt að gcra hrevt. á þessu atriði.
En nú sé ég, að meiri hl. leggur til að fella
niður gr. um þessa nýju n„ scm þarna á að
skipa, og cr það sönnun þess, að það sé rétt,
scm ég hcf tckið fram í mínu nál„ að þetta sé
óþörf nefndarskipun. Annars er það aukaatriði,
hvort sú n. verður skipuð eða ckki. En höfuðrökin, sem fram komu hjá hv. frsm. meiri hl.
mcð því, að það væri til umbóta að stofna slikan
sjóð, voru á þá leið, að það væri meiri trygging
fyrir þvi, að því fé væri ekki eytt, scm ríkissjóður
hefði umfram sínar þarfir. En ég fæ ekki séð, að
þcssi rök séu að neinu leyti handbær, vegna
þess að þetta hcfur þau áhrif, að þetta verður
bara meira og minna óhagkvæmt fyrir ríkissjóð, þcss vegna eru þcssi rök, sem cru í rauninni einu rökin, sem hægt er að tala um í þessu
sambandi, ekki handbær. Varðandi skuldagrciðslurnar vil ég segja það. að ég tcl það al-
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veg ósæmandi fyrir liæstv. Alþ. að gera ekki
allt, sem unnt er, til )>ess að borga af skuldum
ríkisins, a. m. k. |>að, sem mögulegt er að borga
vegna gerðra samninga. Pess vegna tel ég, að
þvi fé, sem ríkissjóður fær umfram nauðsynleg
gjöld, sé betur verið á þessum timurn til þess
að borga skuldir beldur en til þess að lcggja
féð í sjóð. sem er vaxtalaus, og fara svo aftur
að taka lán til skuldagreiðslna. Eg tel þeita
óhagkvæma fjármálapólitík og get ekki fallizt á
hana. Ifv. frsm. vék að því, að það væru miklar
líkur til þess, að eftir stríðið yrði ekki bægt að
fá lán til nauðsynlegra framkvæmda og þess
vegna væri nauðsynlegt að leggja fé til hliðar
og taka svo lán til skuldagreiðslna. Eg fæ ekki
séð, ef ekki koma einhver sérstök óhöpp fyrir
I okkar fjármálalífi, að það séu líkur til þess,
að örðugleikar verði á því að fá lán eftir stríðið.
En komi slík óhöpp fyrir, svo sein það, að gildi
krónunnar hrapi niður, þá er einnig þessi sjóður, sem hér er talað um, lítils virði, því að l.á
þarf að nota liann til þess að standa straum af
þeim lánuin, sem meiri hl. n. vill láta taka til
þess að horga erlendar skuldir með. Ég held
þess vegna, að það sé betra að horga erlendar
skuldir hreinlega með tekjum ríkissjóðs, og ég
held, að það sé eitt at' þvi, sein hæstv, Alþ. þarf
að ganga að með alvöru að horga upp skuldir
ríkissjóðs og ríkisstofnana, en að gera það með
því að taka ný lán, það er ekkert annað en tilfærslur. Það má segja það, að ef hi'unið kemur
á þann hátt, að gildi krónunnar fellur, þá séu
um leið líka fallin þau lán, sem innanlands eru
tekin, þvi að ininni hætta stafi þá af þeim erlendu. I’etta er út af fyrir sig atriði, sem taka
þarf til grcina, hvort það er af ríkisins hálíu
heppilegt að borga upp þær skuldir, sem hægt
er, og hvort það er nokkur ástæða til þess að
skipta tekjum ríkissjóðs í marga hluti og kalla
þá hinum og þessum nöfnum. Hæstv. Alþ. mun
hafa yfirráð yfir því, hvernig fé ríkissjóðs er
varið, og er engin hrevt. á þvi gerð samkv. frv. Ef
örðugleikar koma fyrir rikið og það þarf á meiri
peningum að halda en það aflar, þá má nærri
geta, hvort þetta fé, sem kalla á framkvæmdasjóð, yrði ekki tekið til þeirra þarfa, sem nauðsynlega þarf að sjá fyrir. Eg skal svo ekki fjölyrða meir um þetta. Eg veit að menn geta gert
sér það ljóst, hvort þeii' telja aukna tryggingu
í því að skipta fé ríkissjóðs, eins og farið er
fram á með þessu frv.
*Haraldur Guðmundsson: 1 nál. ineiri hl. er
þess getið, að þm. Seyðf. hafi að svo stöddu
ekki verið viðhúinn að taka ákvörðun um inálið.
I’ess er reyndar nokkuð getið, hvei' ástæðan sé,
en hún er sú, að óafgreitt er í n. frv. um breyt.
á gengisl. Ég vil auk þess geta þess, að ég hefði
talið mikið fyllra að taka upp 1. um jöfnunarsjóð frá 1932 og gera á þeim þær breytingar,
sem teljast nauðsynlegar. fig henti einnig á það
i n., að ef 2. gr. frv. yrði samþ. eins og hún
væri, þá mundi það hinda 6 mill.j. kr. af tekjum rikissjóðs á árinu 1942, án tillits til hetra
ársins, og nú hefur meiri hl. fallizt á, að þessu
verði hreytt þannig, að iniðað verði við tekjuafgang ársins, hver sem hann verður. Ég er, eins
og ég gat um við 1. umr., i höfuðatriðum sam-

mála þeirri meginhugsun, sem í frv. felst, að
fari tekjur ríkissjóðs svo stórkostlega fram úr áætlun sem reynslan hefur sýnt á s. 1. ári, þá sé
eðlilegt. að hæstv. Alþ. liafi meiri íhlutunarrétt um þetta fé heldur en verið hefur til þessa
að öðru en því, sem scgir í 1. um jöfnunai'sjóð. Eg hygg, að þegar slíkan hvalreka ber
að höndum fvrir ríkissjóð, sem hér er um að
ræða. ]>á sé eðlilegt, að hæstv. Alþ. taki ákvörðun um það, hvernig þvi yrði ráðstafað, en að
]>að sé ekki i höndum stj. á sama hátt og verið
hefur til þessa. Eg er sammála þeim þrn., sem
á það hafa drepið, að einmitt vegna styrjaldarinnar er það hersýnilegt, að opinberum framkvæmdum er ekki unnt að halda í sama horfi
og verið hefur undanfarin ár. Pað er ekki heldur hcppilegt að ráðstafa vinnuaflinu í landinu
á þann hátl, þegar iióg er annað að gera. I’ví
álít ég, að allan tekjuafgang, sem af stríðinu
lilýzt, beri að leggja til hliðar, til þess að hægt
verði að auka framkvæmdir, þegar verr lætur í
ári. I þcssu sambandi vil ég liera fram þá fyrirspurn til hv. flm., hvort þeir leggi ekki þann
skilning í 1. gr„ þar sem segir: „Hlutverk sjóðs
þessa er að veita fé til nauðsynlegra framkvæmda í þarfir atvinnuveganna að styrjöldinni
lokinni". að þessu fé verði eingöngu varið til
vcrklegra framkvænida.
Að því er snertir það álit, sem fram hefur
komið í umr., að það heri að nota tekjuafgang
ríkiss.jóðs til þess að greiða upp erlendar
skuldir, ]>á er ég ekki sammála þessu. Ég hygg,
að ensku lánin 2 sem ógreidd eru og hægt væri
að greiða eftir samningum, nerni 44—45 millj. kr.
Ég álit sjálfsagt, og flutti um það till. á síðasta ]>ingi, að reynt sé að leysa þessi lán inn,
en ég vil ekki slá því föstu, að það eigi að nota
tekjuafgang landsins til þess að liorga þau upp.
Eg er sanunála hv. þm. A.-Húnv. um það, að
þegar þessari stvrjöld lýkur, ]>á verði til nægilegt lánsfé innanlands, og þess vegna vil ég ekki
leggja svo mikla áherzlu á það að borga upp
erlendar skuldir, í stað þess vil ég láta verja því
fé til nauðsynlegra framkvæmda fvrst eftir
styrjöldina, og tel ég því eðlilegt, að stofnaður
verði sérstakur sjóður í því skyni.
Eg mun greiða brtt. 295 atkv. mitt, og skal
ég geta þess, að þessi upphæð, 10 millj. kr. af
tekjuafgangi ársins 1941, er miðuð við það, að
það sýni sig, að þetta Alþ. geri ráðstafanir, sem
hinda verulegan hluta af tekjuafgangi ársins
1942.
Eins og komið hefur fram i umr. um málið,
þá mun það fara að sýna sig', hvort nota þarf
tekjuafgang ársins 1941 til annarra ráðstafana,
sein Alþ. teldi svo nauðsynlegar, að ekki yrði
hægt að láta þær falla niður.
*Fjmrh. (Jakob Möller): Út af þeirri fyrirspurn, sem fram kom um jöfnunarsjóð, þá skal
ég Iáta þess getið, að í yfirlitinu um afkomu
ársins 1941 lét ég þess getið, að i þessum sjóði
væru 15 millj. kr., en ekki er svo að skilja,
að það væri allt komið í sjóð, því að eins og
hv. þm. vita, er þetta yfirlit að meira eða minna
leyti byggt ó áætlunum og þar með á áætlunum um það, hvað muni innheimtast í ríkissjóð
af slíku fé.
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Viðvíkjandi frv. sjálfu vil ég scgja það, að
ég álít það ckki skipta miklu máli, hvort það
verður samþ. eða ekki, því að það, scm gert er
með þessu frv., er ekkert annað en það, að Alþ.
bindur sínar eigin hendur um það, hvernig skuli
verja handbæru fé ríkissjóðs. Það er ekki einu
sinni svo, að Alþ. sé mcð þessu að binda hendur
stj., því að ég veit ekki betur en að hæstv. Alþ.
hafi haft full umráð yfir fé ríkissjóðs hingað til.
Ég skal taka það fram, að ég er ekki eins
sannfærður um það eins og hv. þm. A.-Húnv..
að það beri að borga skuldir með tekjum rikissjóðs, en það er hins vegar athugandi, hvort
ekki er hægt a'ð greiða erlendar skuldir með
innanlandslánum. Hins vegar vil ég taka undir
það með honum, að þegar mjög þröngt cr um
tekjur hjá ríkissjóði, þá mundi það hafa áhrif á
það, hvað hægt væri að gera i þeim efnum.
*Einar Olgeirsson: Ég hef áður sagt það, að
mér fyndist þetta frv. bera vott um skilningsleysi hjá mörgum þm. á því, hvað þarf að framkvæma. Nú, þegar 17 millj. kr. tekjuafgangur
er hjá ríkissjóði, eins og var s. 1. ár, þá dettur
þessum þm. í hug, að nú sé einmitt tækifæri til
þcss að stofna framkvæmdasjóð. Það virðist svo
sem fyrst og fremst þurfi peninga til þess að
ráðast í slíkt fyrirtæki, peningarnir séu fyrst cg
fremst það, sem til þess þarf, sem gera skuli.
Hins vegar höfum við hér á íslandi, síðustu 12
árin, haft nægilegt vinnuafl til þess að ráðast
í verklcgar framkvæmdir. Vinnuaflið í landinu
cr óhagnýtt rétt eins og afl fossanna. Alþingi
hefur ekki viljað hagnýta þetta afl. í áratug
hafa þúsundir verkamanna gengið atvinnulausir,
en engu að síður hefur Alþingi ckki viljað gefa
þeim tækifæri til þess að neyta orku sinnar,
sjálfum sér og þjóðinni til hagsældar.
Ég víldí aðeins vckja athygii á þessu hér. Eg
held. að meiri hl. þingsins þurfi að venja sig
af þeim hugsunarhælti, sem hann er nú haldinn af, ef einhverju raunhæfu á að koma til
vegar i atvinnulífi landsins.
Við þm. Sósfl. lögðum til hér á Alþingi 1939,
að gerðar væru ráðstafanir til þess að hefja nýsköpun í atvinnulífi þjóðarinnar, — hrinda af
stað framkvæmdum, svo að vinnuaflið hagnýttist, revna eftir megni að útvega erlend efni, sem
til þess þyrftu, reyna heldur að spara eitthva'ð
annað. Við bentum á, að þjóðin vrði að keppa
að því að verða sjálfri sér nóg og óháð, þegar
strið skylli á, sern við bentum líka á, að væri
óumflýjanlegt. Þessum till. var þá ckki sinnt.
Nú fyrst, þegar vinnuaflið í landinu er ekki til,
er farið að hugsa um þetta. Ég vildi segja þetta
fyrst í sambandi við þetta frv. uin framkvæmdasjóðinn. Skal ég svo koma að honum sjálfum.
Það má margt um það segja, hvað gcra skuli
við það fé, scm ríkissjóður hefur afgangs. En
mér finnst grg. meiri hl. fjárhn. um tilgang og
verkefni sjóðsins fram úr hófi losaraleg, og fer
fjarri því, að hún afmarki ]iá stefnu, er fylgja
á í þessuin cfnum. í þcssu nál. segir m. a. svo,
ineð leyfi hæstv. forseta: „Viðfangsefnin, sem
þarf að leysa, eru mörg. Ný heimili þarf að
reisa í sveitum og við sjó og auka ræktun landsins í stórum stíl. Viða í sveitum vantar símaIínur, rafstöðvar, vegi og brýr. Nýjar verksmiðj-

ur þarf að byggja, svo sem áburðarverksmiðju,
sementsverksmiðju, verksmiðjur til fullkomnari
hagnýtingar á sjávarafurðum o. s. frv. Skólahús
vaiitar í sveitum og kaupstöðum. Enn rná nefna
hafnarmannvirki og vitabyggingar." Og enn
fremur i sama nál. segir svo, þegar rætt er um
afkomuna eftir stríðið: „Þá verður hins vegar
brýn þörf að stofna til framkvæmda til stuð'iings atvinnuvcgum landsmanna í þeim erfiðleikum, sem vafalaust sigla í kjölfar styrjaldarinnar.“
Ef á að fullnægja öllum þeim atriðum, sem
þarna eru talin upp, er cnginn raunur á þessum sjóði og sjálfum ríkissjóði. Hann á að gcra
allt mögulegt, leggja simalínur, reisa rafstöðvar,
leggja vegi, reisa brýr o. in. fl. Ríkissjóður vcr
árlega stórte t. d. til vega og brúargcrða í landinu. A hverjum einustu fjárlögum eru áætlaðar fjárupphæðir í þessu skyni. Það er þvi alveg auðsætt mál, að ekki á að taka fé til slíkra
framkvæmda úr framkvæmdasjóði. — Þcssi
sjóður á ckki að vera til þess að hlaupa undiibagga með gjaldendunum í landinu í framtíðinni,
svo að þeir þurfi minna að greiða til ríkisins,
til þess á ekki að fara sá tekjuafgangur, sem nú
er, heldur á þessi sjóður að fara til nýsköpunar
í atvinnulífi þjóðarinnar og til þcss að lyfta
stórum átökum, t. d. reisa áburðarverksmiðju,
annaðhvort sem eign ríkisins eða sem blandað
hlutafélag, þannig að borgararnir eigi allt að
lielming í henni, reisa scmentsverksmiðju, cf
fært þvkir, skipasmiðastöð o. fl., yfirleitt stuðla
að því, að hér geti risið upp blómjegur atvinnurckstur, cr reistur sé á heppilegum grundvelli
mcð þörf þjóðarinnar fyrir augum. Sjóðurinn
á að takmarkast við hin stóru átök, cn ekki
vcra til þess að létta skattabyrðinni af borgurunum. Að öðru leyti er ég og þm. Sósfb þessu
máli fylgjandi, cn ég mun bera fram brtt. við
3. umr. um. að tilgangur sjóðsins verði skýrt
afmarkaður við það, er ég hef nú lýst. Afstaða
okkar til málsins mun svo fara cftir þvi, hvernig
þeim till. reiðir af.
Viðvíkjandi 3. gr„ um 5 manna nefndina, verð
ég að segja það, að ég er nú orðinn Iangþreyttur
á þessum ncfndum. A. m. k. hef ég enga trú á
því, að nefnd, sem Alþingi kýs, sé neitt betri
heldur en t. d. fjvn. hér i þinginu. Ef tillögur
þessarar nefndar eiga að vera vel undirbyggðar.
væri miklu nær að velja hana utan þings. En
sem sagt, ég mun greiða frv. atkv. við þessa
umr., en afstaða mín við 3. umr. fer cftir þvi,
hvernig brtt. þeim, er ég ætla að bera fratn
við frv., reiðir af.
Frsni. meiri hl. (Skúli Guðmundsson): Eg vil
taka það fram út af ræðu hæstv. fjtnrh., að
meiri hl. n. er það að sjálfsögðu ljóst, að hér
cr ckki um neina nýja fjáröflun að ræða, heldur
cr þetta frv. til þess að tryggja betur en ella,
að teð verði til, þegar á þarf að halda. Það er
auðvitað rétt, að Alþingi hefur ráð yfir fénu
og því þess vegna aðeins ráðstafað með samþykki Alþingis, annaðhvort fyrir fram eða
eftir á.
Hv. þm. A.-Húnv. sagðist ekkert sjá unnið við
það að skipta ríkissjóðnum. Ég minnist þess þó,
að hann hefur stundum gert athugasemdir við,
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að fé úr ríkissjóði væri varið umfram það, cr
fjárlög heimila. Bjóst ég því við, að hann væri
ekki á móti því að gera ráðstafanir til þess, að
tekjuafgangi rikissjóðs væri nú ekki eytt á þann
hátt. En hann teiur kannske minni hættu á þvi
nú en fyrr. Eg minnist þess einnig, að einn þm.
Sjálfstfl. flutti í fyrra lillögu þess efnis, að
ríkisstjórnin léti fara fram rannsókn á þvi,
hvort tiltækilegt væri að taka hér upp skyldusparnað. Ríkisstjórnin liefur nú látið framkvæma slíka athugun. En það hefur komið i Ijós
við umr. uni það mál í fjhn., að fulltrúi Sjálfstfl.
þar virðist hafa lítinn áhuga fyrir málinu, þegar
til á að taka.
Ut af fyrirspurn hv. þm. Seyðf. um það,
hvernig ineiri hl. n. telji, að ráðstafa beri fé
úr þessum sjóði, vil ég henda á nál. meiri iil.
I’ar er að vísu aðeins um bendingar að ræða.
ATKVGR.
Rökst. dagskráin á þskj. 319 felld með 12:7
atkv.
1. gr. samþ. með 13:4 atkv.
Brtt. 295,1 (ný 2. gr.) samþ. með 17:2 atkv.
295,2 (ný 3. gr.) samþ. með 19 shlj. atkv.
— 295,3 (ný 4. gr.) samþ. mcð 20 shlj. atkv.
5. gr. samþ. með 14:3 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. mcð 10:1 atkv.
Á 54. fundi í Nd., 8. mai, var frv. tckið til
3. umr. (A. 332, 341).
Einar Olgeirsson: Eg hef áður gert grein fynr
hrtt. minni, og mun ég ekki cndurtaka það, sem
ég sagði um málið við 2. umr.
ATKVGR.
Brtt. 341 felld með 11:6 atkv.
Frv. samþ. með 14:3 atkv. og afgr. til Ed.
A 52. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.
Á 53. fundi i Ed., 9. maí, var frv. tekið til
1. umr.
Of skammt var liðið frá 3. umr. í Nd. — Afbrigði leyfð og samþ. með 11 slilj. atkv.
Enginn tók til r.iáls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv. og til
fjhn. með 12 shlj. atkv.
Á 59. fundi í Ed., 16. maí, var frv. tekið lil
2. umr. (A. 332, n. 409 og 415, 420).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði leyfð og samþ.með 11 shlj. atkv.
Frsm. meiri hl. (Bernharð Stefánsson): Eins
og sjá má í nál. minni hl. fjhn., hefur n. klofnað. Tvö nál. hafa því verið gefin út, enda þótt
mikið beri ekki á milli. Hv. form. n., núverandi
hæstv. atvmrh., leggur til, að málinu sé visafi
til ríkisstj., en hv. 10. landsk. og ég viljum
mæla með þvi, að frv. verði samþ. Við litum svo
á, að rétt sé að nota þetta tækifæri til þess að
koma upp varasjóði, sem liægt sé að grípa til,
Alþt. 19-12. B. (59. löggjafarþing).
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þegar að kreppir á ný. Fyrir hreina tilviljun
og af utanaðkomandi áhrifum hefur ríkissjóður
fengið ógrynni fjár í tekjuafgang á s. 1. ári. En
ekki iná búast við, að þessi gullöld eigi sér
langan aldur, heldur er það víst, að framtíðin
ber í skauti sér óteljandi erfiðleika okkur til
handa. Er þá gott að eiga varasjóð til þess að
grípa til. Höfuðtilgangur sjóðsins á að vera
að styðja atvinnuvegi þjóðarinnar, þegar að
kreppir. Þetta, að stofna slikan varasjóð, er
ekki nýtt fyrirbrigði. Á dögum Hilmars Finsens
landshöfðingja var stofnaður slíkur sjóður, er
kom sér vel síðar, sem sé Viðlagasjóðurinn
gamli.
Ég þarf ekki að kynna efni frv., en lagt er
til, að stofnaður verði sjóður, er beri nafnið
framkvæmdasjóður ríkisins. Gert er ráð fyrir,
að 10 milljónir króna af tekjuafgangi ársins
1941 renni i sjóðinn, auk þess % af tekjuafgangi þessa árs. Féð á svo að vera geymt í
Landsbankanum. Það er talið, að tekjuafgangur
ríkissjóðs árið 1941 hafi verið um 17 millj. kr.
í þessu frv. er gert ráð fyrir að leggja til hliðar
10 millj. kr. af þessum tekjuafgangi i þvi augnamiði, sem ég lief nú getið um.
í 1. frá síðasta reglulegu Alþ. um heimild fyrir
ríkissjóð til ráðstafana og tekjuöflunar vegna
dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna er gert
ráð fyrir þvi, að verja megi allt að 5 millj.
kr. af tekjum ársins 1941 til þeirra ráðstafana,
sem þessi 1. fjalla um. Enn fremur er það, að
fram er komin till. til þál. um fjárframlag vegna
sauðfjársjúkdóma, þar sem farið er fram á það,
að 3 millj. kr. af tekjum ársins 1941 verði lagðar
fyrir, eins og það er orðað, til þess að standast
úlgjöhl vegna sauðfjársjúkdóma þeirra, sem nú
hcrja landið, m. a. til þess að koma upp nýjum,
ósýktum fjárstofni. Þannig er það, að við meirililutamennirnir, eða a. m. k. ég, gerum ráð fyrir
því, að liklegra sé, að þessi þáltill. verði samþ.
Ef þetta er þá lagt saman, það, sem þetta frv.
fer fram á, og það, sem dýrtíðarl. frá því í fyrra
lieimila að taka af tekjum ársins i fyrra, og
það, sem þessi þáltill., sem ég nefndi, fer frain
á, þá eru þar komnar 18 inillj. kr. eða líklega
rúmlega það, sem tekjuafgangur ársins 1941 var.
Með tilliti til þessa ber meiri liluti n. fram brtt.
við frv., 2. gr. þess, um það, að í staðinn fyrir
10 millj. kr., sem lagt sé i framkvæmdasjóð af
tekjum ársins 1941, komi 8 millj. kr. Þessi brtt.
cr ekki fram borin sökuin þess, að við álítum,
að þessar 10 millj. kr. séu í sjálfu sér of hátt
framlag, sem farið er fram á i frv. Það væri
náttúrlega mjög æskilegt, ef hægt hefði verið
að halda sér við ákvæði frv. i þessu efni. En
ef farið er að samþ. ávísanir í þennan tekjuafgang frá 1941, sem eru hærri heldur en hann
raunverulega er, þá sýnist það vera tilgangslaust. Og það er eingöngu með tilliti til þess,
að við berum þessa brtt. fram.
Það er hér komin fram brtt. frá hv. meðnm.
mínum, 10. landsk., sem skrifaði reyndar undir
nál. með fyrirvara. Skal ég ekki ræða um hana
fyrr en hann hefur gert grein fyrir henni
sjálfur.
*Atvmrh. (Magnús Jónsson): Eins og hv.
frsm. meiri liluta n. minntist á, þá var fjhn.
15
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ekki sammála um þetta frv. Og þó að ekki séu
nú nema tvö nál., þá cr samt sem áður sitt álitið
frá hverjum nefndarmanni. Mætti því segja, að
n. sé í raun og veru þríklofin um þetta stóra
mál. Og það hefur verið sagt í gamni, og ekki
að ástæðulausu, að það færi bráðum að skyggja
á stjórnarskrármálið þetta mikla ágreiningsmál
hér um þennan sjóð.
Eins og stendur i þessu stutta nál., sem ég
hef skrifað um þetta mál, þá er ég alveg sammála þeim aðalröksemdum, sem færðar eru fyrir
þessu frv., að ríkissjóður muni þurfa á ákaflega
miklu fé að halda að stríðinu Ioknu eða kannske fyrr. Sú hugsun er því jöfn hjá okkur öllum, að það þurfi að halda vel á þessu fé, sem
nú hefur safnazt í rikissjóðinn. En það, sem
okkur greinir á um, er, að ég sé ekki, að þessa
hugsun verði á neinn hátt náð að framkvæma
með þessu frv. Frv. er frekar bollaleggingar um
að leggja þetta fé til hliðar. En það yrði þó
ekki lagt til hliðar eftir frv. öðruvísi lieldur en
fé ríkissjóðs er lagt til hliðar, þannig að það
er geymt i banka, hvort sem partur af því er
kallaður framkvæmdasjóður eða ekki eða það
er bara allt kallað ríkissjóður. Og þegar sagt
er, að því verði ráðstafað af Alþ., þá er slíku
fé aldrei öðruvísi ráðstafað en af Alþ. Og þó
að það þing, sem situr á þessu ári, sé með
bollaleggingar um það, að þessu te skuli varið
að stríðinu loknu i þessu eða hinu skyni, þá
er a. ni. k. hætt við því, að það verði haft að
litlu, ef einliver af siðari þingum vilja breyta
þessari ákvörðun. Mér finnst það galli á þessu
frv., að það er til tekið í því, að það skuli „að
styrjöldinni lokinni", svo sem þar að öðru leyti
greinir, verja fé þcssa sjóðs. Það er augljóst,
að það vakir fyrir hv. flm. frv., að það geti alls
ekki komið kreppa fyrr en að styrjöldinni lokinni. En það er opinn möguleiki til þess, að
kreppa geti komið fvrr heldur en að styrjöldinni lokinni, þannig að einnig fyrir þann t'íma
þurfi að taka til þessa fjár. Ef t. d. lokast siglingaleiðir, þá hefst þegar í stað kreppa. Og
margt getur komið annað til þess, að blómatíminn í fjármálunum verði úti fyrr en að stríðinu loknu. Það er því ekki tiltækilegt að setja
þetta ákvæði inn í löggjöf, að þessu fé skuli
ekki varið til þess, sem þar er til tekið, i'yrr en
að styrjöldinni lokinni.
Ég held, að þetta frv., þó að að 1. yrði, sé
alveg þýðingarlaust. Alþ. mun, hvort sem er,
verða að taka til sinna ráða um að taka til
þessa fjár, ef nauðsyn ber að dyrum. Og það
getur það alvcg jafnt, þó að þessi 1. séu setí.
því að hæstv. Alþ. getur breytt þessum 1. og
mun gera það, ef þörf krefur. Ég hef út af fyrir
sig ekki viljað leggja það til, að þetta frv. verði
fellt, því að ég fellst alveg á hugsun þá, sem
liggur á bak við það. Það, sem má segja, að
kannske helzt hcfði getað orðið til þess að
halda utan að þessu fé, var sú n., sem upphaflega var í frv. lagt til, að kosin yrði af sameinuðu Alþ. til þess að hafa umsjón með þessum
sjóði. En það er þó ekki sagt, að þessi n. mundi
gera það eða vilja það, ef á annað borð ætti að
taka þetta fé til einhverra neyðarráðstafana. En
þar liefði þó verið skipað eitthvert landvarnarráð fyrir þennan hluta af rikissjóði, þar sem

þessi n. hefði verið. En ég kann illa við að
skipa p. yfir hluta af rikissjóði.
Ég sé, sem sagt, enga ástæðu til að leggja til,
að frv. verði fellt, því að liugsun þess er ég i
rauii og veru sammála. Hins vegar tel ég, af því,
sem ég lief tekið fram, þýðingarlitið að samþ.
það, og hef ég því lagt til í mínu nák, að frv.
verði vísað til ríkisstjórnarinnar.
Erlendur Þorsteinsson: Herra forseti! Mér
virðist nú eiginlega, að eftir ræðu hæstv. atvmrh. mætti álykta, að n. hefði verið sammála,
cn ekki klofin urn þetta mál. Hún viðurkenndi
mcginhugsun frv., en um ágrciningsatriði málsins var n. klofin. Reyndar má líka segja, að
það sé rétt, scm hæstv. ráðh. sagði, að n. væri
þríklofin, vegna þess að ég hef líka ákveðna
hugmynd uin það, hvernig ég vildi, að þessu
ináli vrði ráðið til lykta. En mér er ekki kunnugt uin þá afstöðu, sem meðnm. niinir hafa til
þeirrar brtt., sem ég hef borið fram við frv.
í't af þvi, sem hæstv. atvmrh. sagði, að ekki
væri rétt að breyta frv. eða samþ. það, þvi a'S
þó að sett væru ákvæði í 1. uin meðferð þessa
sjóðs, væri það þó alveg á valdi þingsins að
ráða yfir honum fyrir því, ]>á má segja, að þetta
sé rétt, og er svo um hvaða 1., sem eru sett á
liæstv. Alþ., að Alþ. hefur vald til þess að
breyta þeim 1. Þetta út af fyrir sig eru því engin
rök gegn því að samþ. eitthvert frv. eða lagaákvæði, þó að síðari þing geti breytt þeim. Það
hefur sýnt sig, sérstaklega þegar um fjárhagsmál hefur verið að ræða, að 1. hefur verið hreytt
af Alþ., t. d. 1. um skemmanaskatt, þar sem
skemmtanaskattinum átti að verja til byggingar
þjóðleikhússins, eii hæstv. AIJ). taldi rétt að
taka til ríkissjóðs vegna fjárhagsvandræða hans.
Þar af leiðandi ga-ti það orðið eins með þetta
fé. ef þeir tíinar kæmu, að það þyrfti að taka
það til ríkissjóðs. Það yrði þá metið af hæstv.
AI])„ hvort iiauðsyn væri á þeirri ráðstöfun eða
ekki. Vegna þcssa finnst mér, að hv. d. geti
verið sammála um það að samþ. þetta frv. og
það verði þá rök með því að samþ. það, en
ekki á móti ]>ví. að hæstv. Alþ. geti breytt ákvæðunum um tilhögun á þessu fé, ef nauðsynlega þyrfti á að halda.
Við i meiri hluta n. teljum rétt, að það komi
i ljós, hvort ekki sé til staðar ákveðinn vilji
þingsins um það, að því fé, sem safnazt hefur
í rikissjóðinn i undaufarandi góðæri — frá
sjónarmiði ríkissjóðsins — að setja einhverjar
hömlur á um meðferð þess, þannig að nokkuð
af því sé lagt til hliðar til þess að mæta þeim
erfiðleikum, sem menn húast við, að mæti þjóðinni i næstu framtið, eða a. m. k., þegar styrjöldinni er lokið. En það, sem okkur, hv. frsm.
meiri hluta n. og mig, greinir á um, er, að ég
vil setja nánari ákvæði um það, hvernig þessu
fé skuli varið, og vil ég, að það sé tekið fram
i 1. gr. þcssara 1. Ég vil að þessu fé verði sérstaklega varið til þess að stofna nýjar framleiðslugreinar, sem upp eru taldar I brtt. íninni,
scm ég le) nauðsvnlegar til þess að auka atvinnulífið, og á þann hátt að fullnægja þörfum
Iandsmanna að stríðinu loknu. Mætti vitanlega
scgja um þetta langt mál. En það sjá allir, sem
hugsa málið, að þegar hin mikla setuliðsvinna.
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stm nú er, hverfur, þá reynír' á dug landsmanna
til þess að finna nýjar leiðir til atvinnu fyrir
J.ann f.jöida manna, sem þá missir atvinnu sina.
Xú er inikill hluti framleiðslutækja þjóðarinnar í
vinnu hjá þessu setuliði, sem losnar, þegar setuIiðið hverfur héðan, sem væntanlega verður bá
iiægt að beina inn á þær brautir að auka framleiðslu landsmanna sjálfra. En þeir er ljóst,
sem til þekktu, áður en styrjöldin brauzt út, að
hér var hópur atvinnuleysingja, sem þurfti og
þarf, þegar hætt er við, að hann myndist aftur,
að sjá farborða. Hætt er við, að þessi atvinnuleysingjaliópur verði ekki minni hér að styrjöldinni iokinni heldur en fyrir hana, vegna þess
að hér hafa myndazt ýmsar atvinnugreinir í
landinu og aðrar vaxið stórkostlega, sem eru
algerlega tímabundnar við dvöl setuliðsins hér
á landi og hljóta því að falla niður eða minnka,
þegar setuliðið hverfur héðan. Þess vegna er
nauðsynlegt, að fé verði fyrir hendi á þeim tíma
til þess að mæta afieiðingunum af þessu. Það
kemur fram í nál. rneiri hlutans, að þetta sé
lika vilji Framsfl. Hann leggur til, að varið
verði 3 millj. kr. af tekjuafgangi ársins 1941 i
ákveðnu augnamiði, sem sé til þess að koma
upp nýjum fjárstofni, en sem gæti heyrt undir
ákvæði þessa frv. um framkvæmdasjóð, samkv.
1. gr. þess, eins og hún er nú, þar sem tekið er
fram, að lilutverk þessa sjóðs sé að veita fé til
nauðsynlegra framkvæmda í þarfir atvinnuveganna, að stvrjöldinni lokinni. l'm það biandast
engum hugur, að það er í þarfir atvinnuveganna
að koma upp nýjum búfjárstofni, ósýktum og
heiibrigðum. Hv. þm. hafa séð nauðsyn á því
að taka þetta út úr og ákveða nánar um það,
til hvers þessu fé skuli varið. Þeir eru þar alveg
á sömu línu sem ég í brtt. minni, nema að því
Jeyti, að liér er um tvenns konar ólik verkefni
að ræða. Mér virðist því, a'ð það gæti orðið samkomulag um að samþ. brtt. mina og einnig um
að afgr. þetta frv. sem 1. frá hæstv. Alþ.
*Magnús Gísiason: Herra forseti! Eg get fallizt á þá hugsun, sem mér virðist liggja á bak
við þetta frv., að það sé rétt að leggja til hliðar
þann tekjuafgang, sem varð á siðasta ári, til
þess að verja honum til stuðnings atvinnuvegunum að stríðinu ioknu. En ég skil bara ekk.i
vel eftir orðalagi frv., hve mikil trygging er í
því fólgin, að þetta takist, þó að frv. verði
samþ., því að það fer eingöngu eftir því, hvernig
afkoma ríkissjóðs verður á þeiin árum, sem
stríðið kann að standa enn þá. Ég þykist vita,
að með þessu sé á engan hátt veríð að binda
liendur hæstv. Alþ. í framtíðinni um það,
hvernig það búi út fjári. Og það getur farið
svo, að fjárl. verði svo úr garði gerð, að þau
standist ekki i framkvæmdinni, þannig að þegar
búið er að taka svo og svo mikið af tekjuafgangi undanfarinna ára frá, þá geti kannske
orðið tekjuhalli. A þá að taka ián, eða á þá að
grípa til þessa fjár, sem fyrir hendi er? Það er
ekki nema tiltölulega stutt siðan ríkissjóður var
í 5 millj. kr. skuld við Landsbankann. Og aðallekjur ríkisins eru tollarnir. Og ef eitthvað það
kemur fyrir, sem dregur úr innflutningnum til
landsins, þá minnka tekjur ríkissjóðs að sama
skapi. Og það er ekki vist, þó að það hafi gengið

vel á síðasta ári að afla tekna fyrir ríkissjóð og
útlitið um það á þessu ári sé líka sæmilegt, að
það haldist lengi. Tímarnir eru svo óvissir, að
maður veit aldrei, hve mikiar þessar tekjur
ríkissjóðs verða, hvort þær verða lengur eða
skemur eins og þær hafa verið að undanförnu.
Svo má í öðru lagi á það minnast, að við skuldum enn þá allmikið fé erlendis, rúmlega 20
inilij. kr. í Bretiandi, sem ekki hefur verið hægt
að greiða enn þá sökum þess, að það er ekki
hægt vegna samninga um lánin. En ef það tækist að fá því til vegar komið með samningum,
að við mættum greiða þau lán, þá er það spurniugin, hvort það eigi að taka til þess lán innanlands eða nota til þess eitthvað af þeim tekjuafgangi, sem er í ríkissjóði. Mér finnst þetta
ekki vera svo vel athugað sem skyldi, og vildi
ég því vekja athygli hv. þd. á þvi, að þessi
möguleiki getur komið fyrir, kannske áður en
varir, að hægt verði að fá að greiða upp eittlivað af þessum lánum. Og ef það fengist, þá
vrði til þessara greiðslna að taka annaðhvort
eitthvað af því fé, sem handbært er til í ríkissjóði, eða taka til þess nýtt lán.
Frsm. meiri hl. (Bernharð Stefánsson): Það
er nú ekki vert að fara að hefja deilur um þetta
mál, þar sem allir virðast eiginlega vera sammála um kjarna þess, þann, að það sé rétt að
ieggja fyrir fé af þeim óvenjulega stóra sjóði,
sem ríkissjóður hefur nú að geyma, sem er
tekjuafgangur frá árinu 1941, þangað til versnar
í ári. En það er aðeins þetta, sem hæstv. atvmrh. hefur ekki trú á eða finnst óþarft að
vera að setja nokkrar sérstakar reglur um það,
hvernig eigi að leggja þetta fé til hliðar, heldur
segir hann, að það megi bara geyma það í þeim
venjulcga ríkissjóði og svo megi gripa til þess,
ef þörf gerist á því. En ég vildi þá spyrja þennan hæstv. ráðh. að því, hvort honum finnist
það hafa verið tóm vitleysa hjá okkar forfeðrum, án þess þó að nokkurt slíkt happ bæríst
þeim í hendur eins og nú í hendur ríkissjóðs,
þegar þeir stofnuðu viðlagasjóðinn gamla. Man
hæstv. atvmrh. ekki tii þess að hafa lesið um
það, að fé viðlagasjóðs hafi komið að góðu
gagni? Og hefur hæstv. ráðh. trú á því, að það
fé hefði verið jafnlengi fyrir hendi, ef sjóðurinn hefði ekki verið stofnaður. Ég held, að
reynslan um viðlagasjóðinn gamla skeri alveg
úr um það, að það er þó ofurlítil trygging í því,
þegar mikill tekjuafgangur er, að taka fé til
liliðar og evða því ekki fyrr en í fulla hnefana.
Hæstv. atvmrh. segir, að hæstv. Alþ. hafi svipaðan ráðstöfunarrétt á þessu fé framkvæmdasjóðsins, ef frv. verður samþ., eins og þó að
það lægi í ríkissjóði og milli þess og ríkissjóðs
að öðru leyti væri ekki aðskilinn fjárhagur. Mér
finnst þetta ekki vera rétt. Því að ég sé ekki
annað en að það hlyti að vera hemill á fjárkröfur hv. þm. og annarra á liendur ríkissjóði,
að þetta fé væri beinlínis ekki nú á næstu árum ætlað til að eyðast, heldur til að geymast.
Og ég sé ekki, að samkvæmt 1. væri það í sjáifu
sér heimilt að ráðstafa þessu fé með einföldu
lagaákvæði. Þetta finnst mér vera töluverður
munur frá því að geyma fé þetta á þann hátí,
sem hæstv. atvmrh. vill. En það er náttúrlega
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eðlilegt, eins og nú er komið, að þessi liæstv.
ráðh. treysti hæstv. ríkisstjórn bezt til þess að
geyma þessa peninga með því að hafa þá undir
sinni hendi, án þess að ríkisstjórnin sé bundin
i því efni með 1. Ég ætla nú ekki að bera hér
fram neitt vantraust til þessarar nýju stjórnar.
En ég verð að segja það, að ég álít það öruggara að hafa þá skipun á, sem þetta frv. gerir
ráð fyrir, að taka þetta fé til hliðar á þennan
hátt.
Það er alveg rétt, sem hæstv. ráðh. sagði, að
kreppa getur skollið á fyrr en stríðinu er lokið,
og það geta orðið hér vandræði fyrr cn stríðinu er lokið. En það er bara þetta, að frv. miðar
við striðslok vegna þess, að þó að hér komi alls
konar vandræði áður en stríðinu er lokið, þá er
ekki i fljótu bragði hægt að sjá, livernig úr þeim
vandræðum er hægt að bæta með peningum. f'g
veit náttúrlega ekki, hvernig þá kreppu mundi
bera að höndum, sem kynni að koma, meðan
striðið stendur. En kæmi slík kreppa, eru langmestar líkur til, að hún kæmi þá vegna siglingaerfiðleika, þannig að vörur og alls konar
efni fengist ekki flutt hingað til landsins. Og
þá væri í raun og vem lítið hægt að bjarga því
ástandi við með þessum sjóði. Þess vegna tr
það, að það er einmitt miðað við það í frv. að
reyna að endurreisa atvinnuvegi þjóðarinnar að
stríðinu loknu, þvi að það sjá allir menn, að
liverju muni bera hér, þegar stríðið hættir. Þó
er ég ekki með þessu að segja, að ég mundi
ekki taka til velviljaðrar athugunar breyt. á
frv., sem gengju í þá átt, að grípa mætti til
þessa fjár til þess að afstýra alveg sérstökum
vandræðum, meðan á stríðinu stcndur, ef það þá
væri hægt mcð þvi móti.
Annars er það undarlegt, að það á að vera
eitthvað alveg sérstakt ineð rikislekjurnar og
rikissjóðinn. Það er varla til það hlutafélag
eða samvinnufélag eða yfirleitt fyrirtæki, að
það komi sér ekki upp varasjóði. Meðfcrð sumra
slíkra varasjóða er að vísu bundin dálítið með
landslögum, svo sem t. d. samvinnufélögin. En
það cru lika félög og fyrirtæki í landinu, sem
ekki eru bundin neinum ákvæðum um varasjóði, sem samt hafa varasjóði. Þau hafa því
ráðstöfunarrétt yfir varsjóðum sínum, alveg
eins og hæstv. Alþ. mundi hafa yfir þcssu fé.
sem hér í frv. er gert ráð fyrir að leggja íil
liliðar. En samt telja þau tryggara að hafa þessa
varasjóði, þannig að þau taka fé til þeirra úr
atvinnurekstrinum til þess að tryggja framtíð
sina. Það er einkennilegt, ef þetta er af öllum
talið rétt um „privat“-fyrirtæki og félög, að þá
skuli það vera tóm vitleysa, ef rikissjóður fer
eins að, þegar hann á kost á því.
Hv. 11. landsk. hefur borið hér fram brtt. á
þskj. 420, og hann sagði, að það væri um hana.
sem hann greindi á við mig. Þetta er nú eklii
alls kostar rétt. Ég hef ekki látið í Ijós neina
andstöðu vegna þessarar brtt. hans. Hann sýndi
mér hana, áður en hann sendi hana i prentun,
og það er að vísu rétt, að ég vildi ekki gerast
meðflm. að henni, af ástæðum, sem ég kein
siðar að. En hvað till. sjálfa snertir, cr langt
frá þvi, að ég hafi nokkuð á móti henni efnisiega. Ég álit einmitt, að fé framkvæmdasjóðs
eigi að verja m. a. til þeirra framkvæmda, sem

till. hans greinir. Hitt er aftur annað mál, að
ég tel ekki nauðsynlegt að breyta frv. á þennan
veg, og er það m. a. vegna þess, að það var svo
greinilega tekið fram í grg. frv., þegar það var
fyrst borið fram, á haustþinginu, og líka, að ég
ætla, í ræðum hv. flm. þess í hv. Nd„ að ætlazt
væri til, að fé sjóðsins, þegar til kæmi, yrði
varið til slikra framkvæmda, sem talað cr um i
brtt. Þessu var ekki mótmælt, og mér finnst
inaður mega treysta því, að svo verði gert. Ég
niun ekki greiða atkv. gegn þessari till., og ég
inundi greiða atkv. með henni og meira að segja
bera fram viðaukatill. við hana, ef ckki stæði
svo á, að þessu mjög svo þýðingarlitla þingi
er að verða lokið. Ef farið yrði að breyta frv.,
mundi það náttúrlega tefja framgang þess og
tefla því i nokkra tvísýnu sökum tímaskorts.
(ErlÞ: Hv. frsm. hefur breytt því sjálfur.) Rétt
er það. En það er um svo sjálfsagt atriði, eins
og komið er, að telja má alveg víst, að hv. Nd.
fallist á þá breyt. Aftur á móti gæti þessi till.
valdið ágreiningi. Af þeirri ástæðu, og mcð þvi
lika. að ég tel till. þessa i raun og veru ekki
nauðsynlega. þá hefði ég talið réttara, að liún
kæmi hér ekki fram. Þó mun ég ekki greiða
atkv. gegn henni, en verði hún samþ., þá mun
ég við 3. uinr. málsins að öllum iíkindum bera
fram viðaukatill. við hann, um nokkur fleiri
atriði, sem mér fimist, að alveg eins megi nefna
eins og þau. sem till. greinir.
Hv. 10. landsk. var að tala um það, að það
væri engin trvgging fyrir því, að afkoma rikissjóðs yrði svo góð til stríðsloka, að ekki gæti
verið nauðsynlegt að grípa til þessa fjár fyrr.
Það. sein er tilgangur hv. flm. og annárra, sem
að þcssu frv. standa, er, að þeir álita, að þörf
rikissjóðs fyrir fé að striðinu ioknu verði svo
rik fil þcss að rétta við atvinnuvegi þjóðarinnar. að það sé þinganna, sem haldin verða tit
slríðsloka, að sjá rikissjóði fyrir nægilegum
árlegum tekjum. Eg veit það, að einmitt af því.
að þetta fé er nú fyrir hendi, þá mun, ef peningaflóðið inn i ríkissjóð minnkar, verða miklu
auðveldara að gripa til þess árlega til venjulegra þarfa ríkisins, ef það er haft í rikissjóði,
heldur cn ef það er gcymt í siíkum varasjóði,
eins og mcð þessu frv. er lagt til. Svo að þetta
finnst mér því vera stuðningur við minn málslað og okkar, scm í meiri hlutanum eruni.
Hv. 10. landsk. minntist tíka á skuldir, sem
enn væru i Bretlandi. Það er náttúrlega rétt og
sjálfsagt að greiða þær, þegar það er leyfilegt
og hægt, en ég hygg, án þess að ég ætli að fara
út í það mál, að af öðrum ástæðum muni verða
fullt eins hentugt að taka lán til þess að greiða
]iær skuldir. íslenzkir bankar og einstaklingar
ciga ekki cinasta svo mikið fé úti i Englandi
scm ríkisskuldunum nemur. heldur mörgum
sinnum meira, og ég fæ i fljótu bragði ekki
betur séð en að það yrði öllum aðilum haganlcgast, að lán yrðu tekin af þessu fé til þess
að greiða skuldit' ríkissjóðs i Englandi og færa
þær með því i hendur innlendra manna eða
stofnana. Ég býst við, að það sé hægt að breyta
iánununi þannig, þó að ríkissjóður eigi að vísu
sjálfur fé til þess að breyta því í enska myrrt
á sama hátt. En það þýðir bara það. að taka
verður ný lán að stríðinu loknu til þess að
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reisa við það, sem ætlazt var til, að framkvæmdasjóður rikisins reisti við i atvinnulífi
þjóðarinnar. Og ég veit þá ekki, hvort það munar svo miklu, þó að skuldirnar lækki raunverulega á stuttu árabili. Og á allan hátt finnst mér
vera töluverð trygging i þessum ráðstöfunum,
þó að ég játi það mcð hæstv. atvmrh. og hv. 10.
landsk., að Alþingi liafi náttúrlega vald yfir
þessu á hverjum tíma. Það getur farið illa með
þessar ráðstafanir, sem nú eru gerðar, ef frv.
verður að lögum, en þannig er það með ailt,
sem við samþ. hér og ákveðum, að næsta þing
getur gert það allt að engu.
’Atvmrh. (Magnús Jónsson): Umr. um þetta
mál hafa þcgar orðið öllu lengri en búast mátti
við, sérstaklega af því, að öllum virðist bera tiltölulega lítið á milli, þó að fjhn. tæki upp á því
að klofna um málið. Ég verð þó að svara nokkruin orðum þvi, sein komið hefur fram.
Hv. 10. landsk. sagði út af orðum mínuin, að
það væru engih rök frá mér gegn þessu máli,
að Alþingi gæti breytt lögum, og hv. frsm.
meiri hl. tók undir það. Ég vil samt segja, að
talsverð rök séu i þessu máli, því að það er
tvennt ólíkt, hvort sett eru lög, sem þegar eiga
að koma til framkvæmda, eða hvort það eru lög
eins og þessi eða áætlanir um, að eitthvað skuli
gert einhvern tima í framtíðinni. Ég vil benda
á það i þessu sambandi, að þetta er að vissu
leyti einkennileg löggjöf, af því að það er til
löggjöf um þetta atriði. Það eru 10 ára gömul
lög, frú 1932, uin svo kallaðan jöfnunarsióð
rikisins. Þar er svo ákveðið, að þegar tekjur
rikissjóðs á rekstrarreikningi l'ara fram úr lögboðnum og óhjákvæmilegum greiðslum og handbært fé ríkissjóðs samkvæmt sjóðsyfirliti nemur
meiru en 4 miiljónum króna, þá skuli leggja
það, sem umfram er, í sjóð, er uefnist jöfnunarsjóður. Og skal ávaxta fé lians í banka.
Þarna er lieimild fyrir þessari ráðstöfun. Þ. e.
a. s., ef rikissjóður eignast svo og svo mikið
liandbært fé, þá rennur það, sem er fram yfir
4 millj. kr., samkvæmt fyrstu grein þessara laga,
i jöfnunarsjóð. Það hlýtur því, eftir þeim lögum, eitthvað að vera komið í jöfnunarsjóð, ef
svo mætti að orði komast. Svo kemur grein, sem
segir, hvernig eigi að verja þessum jöfnunarsjóði. Verði greiðsluhalli á sjóðsyfirliti rikisreiknings, ber að greiða af handbæru fé ríkissjóðs það, sem lil er umfram 4 milljónir, en
það, sem á vantar, greiðist úr jöfnunarsjóði,
eftir því sem fé hans hrckkur til. Svo kcmur
nánara ákvæði um þetta. Og að lokum kemur
ákvæði um það, að verja megi honum til greiðslu
á crlendum skuldum. Þessu er öllu ráðstafað
með þessum lögum. En nú er ekkcrt orð um
það í þessum iögum, að þau lög verði úr gildi
numin, en þau eru það sjálfsagt að einliverju
leyti, ef þessi lög verða sett. Þetta er ágætt
dæmi um það, hvað það þýðir að setja þess
konar löggjöf. Nú kemur Alþingi 1942 og setur
lög eins og því sýnist og skcytir ekkert um
vilja Alþingis 1932. Og það mun sýna sig, að
það mun i hvert skipti setja lög eins og því
sýnist í þessu efni, og það cr eðlilegt.
Ég minntist ekkert á brtt. hv. 10. iandsk. áðan,
en ég vil út af henni segjn það, að mér þykir

engin furða, þótt menn vilji segja til um það,
hvernig eigi að verja þessu fé. En sams konar
till. kom fram i hv. Nd. og var felld þar. Nú
kemur hv. 1. þm. Eyf. og ætlar strax að fara að
bæta við hana. Ætli það komi ekki þarna gangur
málanna. Nú vilja menn þetta eða hitt, á næsta
þingi vilja menn ekki þetta, heldur eitthvað
annað. Svona verða menn ailtaf að breyta þessu,
og svo þegar að því kemur, að það á að ráðstafa
þessu, þá verður inálið tckið upp til alveg nýrrar
athugunar. Og það verður farið með þetta fé
eins og rikissjóður væri.
Eg hef ekki getað náð i ákvæðin um viðlagasjóðinn gamla, sem hv. þm. sagði, að verið hefði
skynsamlega ráðstafað. Þessi sjóður myndaðist
við það, að þá kvað ailtaf við, að enginn hefði
peninga nema landssjóður. En ég held, að hann
hafi verið allt öðruvisi. Hann var einshvers
konar lánsstofnun, og honum var ekki svo glatt
eytt, af þvl að hann stóð úti í lánum til húsa,
jarða og ýmislegs annars. Það er því engan
veginn hægt að jafna þessu saman.
Hv. frv. mciri hl. sagði, að hann skildi ekki
í því, að ríkissjóður gæti ekki safnað varasjóði
eins og einstök félög, t. d. hlutafélög. Það getur
vel verið, að þetta sé skrýtið, en svona er það nú
samt. Og það er kannske nokkuð ólíku saman að
jafna. Það er búið um varasjóðina miklu betur af
félögunum. og svo er ineð skattalögunum búið
að gera þá þannig úr garði, að það cr lítt mögulegt að hagga við þeiin. Og svo má búast við,
að varasjóðir l'élaga haldist betur við, af því
að þar eru eigendurnir alltaf þeir sömu. Ég gæti
trúað, að þeim væri mismunandi varið, ef skipta
ætti oft um þá, sem með þá fara. Aftur á móti
er það þannig með sjóði ríkisins, að það er
alltaf vcrið að gera kröfur um að fá fé úr þeim.
Og reynslan hefur sýnt, að það er ekki eins
auðvelt fyrir sjálft löggjafarvaldið að koma sér
upp varasjóði og það er í einstökum félöguin,
nenia því yrði komið inn í stjórnarskrána. Það
mætti kannske setja það inn í hina endanlegu
nýju stjórnarskrá, svo að maður tali nú uin
þetta í gamni og alvöru.
Ég vil beina þeirri spurningu til hv. frsm.
á móti spurningu, sein hann beindi til min:
Hvað lieldur hann, að gert yrði, ef miklir vandræðatímar rynnu upp og tekjur rikissjóðs rýrnuðu og ákaflega mikil þörf væri á því, að hið
opinbera befðist handa um framkvæmdir? Heldur hann virkilega, að þessi ákvæði um framkvæmdasjóð rikisins niundu þá nokkuð mega
sín fyrir þeirri þörf? Ég hef ekki nokkra trú
á þvi. Ég held, að það gerði ekkert til, þó að
þetta fé væri i þessum framkvæmdasjóði, þvi
yrði þá bara veitt úr lionum. En hvað það væri
betra heldur en að ráðstafa því úr ríkissjóði,
það fæ ég ekki séð.
Ég vil ekki ganga á móti þeirri hugsun, sem
er í þessu frv., eii tel hins vegar, að það komi
ekki að verulegu gagni. Eg lcgg svo að lokum
til, að frv. verði visað til ríkisstj.
Erlendur Þorsteinsson: Herra forseti! Ég held,
að það liafi verið misskilningur hjá hv. 1. þm.

Eyf.. að ég liafi sagt, að hann hefði beinlinis
verið andvígur brtt. þeirri, sem ég ber fram á
þskj. 420. fin ég held, að ég hafi orðað það svo,
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að mér virtist vera ágreiningur um 1. gr. Og ég
benti á það i þvi tilefni, að flokksmenn hans
bera fram till. þá, sem vitnað er til í nál. meiri
hiutans, þar sem lagt er til að leggja fyrir 3
milljónir kr. af tekjum ársins 1941, sem á að
verja til alveg sérstakra ráðstafana að striðinu
loknu. Þetta er vitanlega ekkert annað en það,
sem í minni brtt. er. Ég vil, að þessu fé sé varið
til sérstakra ráðstafana, eftir þvi sem unnt er.
Hv. 1. þm. Eyf. tók þessari brtt. minni vinsamlega, en kvaðst þó ekki greiða atkv. með
henni, m. a. vegna þess, að hann sagðist treysta
því, að það yrði haft eins og brtt. segir, þótt
það standi ekki í frv., og þó sérstaklega vegna
þcss, að í grg. frv., eins og það var lagt fram
á haustþinginu, hafi þetta verið tekið upp. Og i
öðru lagi hefði þetta komið fram i framsöguræðu hv. flm. í hv. Nd. En það, sem sagt er
um mál, er alls ekki sama og það, sem ákveðið
er með lögum. Og það hlýtur hann að viðurkenna, að það er öruggara að hafa lagaákvæði
um þær framkvæmdir, sem honum er ætlað að
gera. Út frá þessari röksemdafærslu hv. þm.
virðist mér, þar sem hæstv. atvmrh. hefur ekki
lagt til, að frv. verði fellt, heldur vísað til stj.,
að ég gæti, ef till. mín yrði felld, með sömu
röksemd, — að í hv. Nd. væri búið að tala um,
að svona ætti að ráðstafa fénu —, greitt atkv.
með því, að frv. vrði vísað til hæstv. rikisstj.,
af því að hún mundi ráðstafa fénu svona, þó
nð það stæði ekki í lögum. Það virðist mér
a. m. k. rökrétt ályktun af þvi, sem þessi hv.
þm. sagði. Ég mun því, ef mín till. verður felld,
taka til athugunar, hvort ég álít rök hans svo
mikils virði, að rétt sé að fylgja till. hv. minni
hluta.
Út af því, sem hæstv. atvmrh. talaði um, að
þessi lög væru annars eðlis en þau lög, sem
kæmu strax til framkvæmda, vil ég segja það,
að það er ekki rétt. Þegar þessi lög öðlast gildi,
þá koma þau strax til framkvæmda að þvi leyti,
sem til sjóðsmyndunarinnar kemur, en að öðru
leyti koma þau ekki til framkvæmda, fyrr cn
fé sjóðsins er ráðstafað.
Um jöfnunarsjóð gegnir allt öðru máli. Þar er
gert ráð fyrir varasjóði, sem varið yrði emgöngu til þess að greiða tekjuhalla, sem kæmi
frain á fjárlögum. En hér er um að ræða fé,
sem fcngið er á óvenjulcgan hátt, og við leggjum til að verði fest, eftir þvi sem unnt er, þó
að okkur sé vitanlega ljóst, að komandi þing
geta breytt þessu, ef viðhorfin breytast að einhverju leyti. Og ég vil taka undir það, sem hv.
1. þm. Eyf. sagði, hvort ekki muni vera heppilegra fyrir hæstv. ríkisstj. og þau þing, sem
afgreiða fjárlög, að hafa sem allra mest af árlegum tekjum ríkissjóðs bundið, og hvort það
er ekki alveg rökrétt ályktun af þvi, að fjárkröfur ýmissa hv. þm. eða kjördæma á hendur
rikisstj. og Alþingi mundu verða nokkru ininni,
ef fyrirfram væri vitað, að svo og svo inikið
af tekjnafgangi hvers árs væri bundinn, og ekki
ráðstafað nema í sérstöku augnamiði á vissum
límum. Og út af þeirri iíkingu, sem hæstv. atvmrh. dró í þessu máli, um horn á húsi, sem
hyggt hefði verið og gerði gagn, meðan það
stæði, viidi ég beina til hans og hv. dm., hvort
við getum ekki orðið sammála um að bíða þetta

ár, svo að það geri sitt gagn, meðan það stendur,
enda færi bezt á þvi.
Frsm. meiri hl. (Bernharð Stefánsson): Lg
hefði ekki kvatt mér hljóðs, ef hæstv. atvmrh.
hefði ekki beint til mín beinni spurningu. Hann
spurði, hvað ég héldi, að gert yrði, ef ríkissjóð
skorti fé og hér bæri einhver stórvandræði að
höndum, áður en stríðinu lyki. Ég vil benda
honum á, að þctta fé fer ekki á fjöli, jafnvel þó
að þetta frv. verði samþ., ef fé gæti þá bætt úr
þeim vandræðum, sem kynnu að höndum að
bera. Gæti þá ríkissjóður sjálfsagt tekið þetta
fé að láni. En annars hef ég ekki trú á því, að
ineðan stríðið stendur, beri þannig löguð vandi'æði að höndum, að peningar geti mikið úr
bætt. Hæstv. ráðh. vildi gera mun á venjuleguin
1.. sem hann kallaði, og þessum 1., vegna þess
að venjuleg 1. væru framkvæmd þegar í stað,
en þessi I. ekki. En þetta er misskilningur. Það
á að framkvæma þessi 1. þegar i stað, að þvi
leyti að lcggja þetta fé til hliðar. Hann minntist á 1. um jöfnunarsjóð ríkisins, sem sett voru
að ég ætla árið 1932. Það er alveg rétt hjá honum, að þessu frv. svipar að nokkru til þeirra 1.,
cn þó eru þau algerlega miðuð við vcnjulegt
ástand, þegar gengur upp og niður fyrir ríkissjóði, en alls ekki miðuð við hið óvenjulega
ástand, sem nú hefur skapazt. Þess vegna er
það, að það, sem átti vel við 1932, á ekki við
öllu leugur. í frv. er gefin alveg sérstök heimild
til þess að nota þetta fé í ákveðnu augnamiði,
til þess að rétta við atvinnulíf þjóðarinnar að
stríðinu loknu, en jöfnunarsjóður var alveg sérstaklega miðaður við þarfir ríkissjóðs, ef þær
yrðu stundum meiri en á öðrum tíma. Ég held
því, að ekki sé beiniínis þörf að nema ]. um
jöfnunarsjóð úr gildi, þó að þetta frv. verði samþ.
Þá vék hv. þm. að viðlagasjóðnum gamla og
virtist hakla, að hann hcfði verið stofnaður til
þess að útvega landsmönnum veltufé, — vera
eins konar lánsstofnun. Þetta er misskilningur.
Hann var stofnaður til þess að tryggja rikissjóð,
— hann var varasjóður ríkissjóðs. Hitt er annað
mál, að hann var ávaxtaður með því að lána úr
honum oft og tíðum einstökum mönnum og
stofnunum. Því að þegar viðlagasjóðurinn var
stofnaður, var engin lánsstofnun til í landinu,
scm gæti tckið við slíku fé til ávöxtunar. Voru
þá slegnar tvær flugur í einu höggi, að tryggja
ríkissjóð og veita fé út til atvinnulífsins. En það
kemur ekki þessu máli við, þó að það, sem eftir
var af viðlagasjóði, liafi verið afhent Búnaðarliankanum. Það var ekki gert vegna þess, að
það væri sérstaklega í samræmi við fyrra starf
viðlagasjóðsins, heldur af því, að þarna voru til
peningar til að láta Búnaðarbankann hafa. Og
hann var látinn hafa það sem eins konar stofnfé til þess að koma honuni á Iaggirnar í fyrstu.
Þá taldi hv. ráðh. það meginmun á þessu og
varasjóðum félaga, að sömu menn hefðu umráð
yfir þeim ár frá ári, en hins vegar breytilegt.
liverjir sætu á þingi, skildist mér. En í sumuin
félögum, seiu hafa varasjóði, er það svo, að
þcim málum er ráðið til lykta á fulltrúafundum,
þar sem fulltrúarnir eru kosnir árlega, cn ekki
til 4 ára eins og alþm. Svo að ég held, að þessi
rökfærsla nái ekki langt.
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Hv. 10. landsk. skal ég ekki svara miklu. Hann
kvað einhverja framsóknarmenn hafa borið
fram till. um að taka 3 millj. til væntanlegra
ráðstafana út af sauðfjárpestunum. Ég sé ekki,
að sú till. komi þessu máli neitt við. Hv. þm.
sagði, að þar eð ég teldi ekki þörf á að samþ. till.
lians, af því að heimild til sömu framkvæmda
og till. fjallar um fælist í frv., mætti mér standa
á sama, þótt frv. væri vísað til stj., enda kærði
ég mig ekki um að telja upp það, sem ætti að
gera með þetta fé. Iívað hann þá stj. mundu
ráðstafa fénu í sama tilgangi sem búið var að
tala um. En hér er tvennu ólíku saman að jafna.
Frv. hefur inni að halda heimild til alls þess
sama sem till. hv. þm. fjallar um, þó að það sé
ekki eins greinilega orðað í frv. En þó að frv.
verði vísað til stj., þá hefur stj. enga heimild
til að nota þetta fé öðruvísi en með frekari
ákvörðun Alþingis, i fjárl., eða með þál. o. s.
frv. Því að þótt umframgreiðslur hjá stj. séu
samþ. eftir á, þá veit hv. þm., að samkv. stjórnarskránni hefur stj. ekki heimild til að greiða
fé ríkissjóðs, nema með þvi móti, að Alþ. hafi
á einhvern hátt veitt heimild til þess.
*Magnús Gislason: Hv. frsm. meiri hl. hefur
svarað þeirri aths., sem ég gerði út af þessu
frv., hvernig ráðstafa mætti þessu fé á næstu
ármn, áður en þetta kæmi til framkvæmda, á
þá leið, að það væri tilgangur með þessu frv.
að taka þetta fé og leggja til liliðar, og það
aiveg án tillits til þess, hvernig afkoma ríkissjóðs verður á næsta ári, jafnvel þótt um halla
verði að ræða. Ég verð nú að telja það ákaflega
lítil búhyggindi að taka 8 millj. kr. eða hvað,
sem það verður, og leggja í Landsbankann og
láta það liggja vaxtalaust þar á sama tíma sem
rikið þyrfti að reka sinn búskap með dýru lánsfé. Ég efast ekki um, að í revndinni yrði fyrst
gripið til þessa fjár, ef slikt bæri að höndum.
Mér virtist líka hv. frsm. inna að þessu í sinni
síðustu ræðu, þar sem hann reiknar með þe;m
möguleika, að ríkissjóði yrði lánað fé úr þessum frainkvæmdasjóði til nauðsynlegra framkvæmda. Hann taldi einnig geta komið til mála
að taka lán úr þessum sjóði, ef greiða þyrfti
skuldir ríkisins erlendis. Gat hann þess jafnframt, að ef ekki verður handbært fé að stríðinu loknu til þeirra framkvæmda, sem ætlazt
cr til með lögum, þá gæti komið til mála að
taka ný lán til þeirra hluta. En er þá ekki mergur málsins, hvað það er, sem framtiðin ber i
skauti sínu? Verður nokkur fullnaðarráðstöfun
gerð um þetta fé, fyrr en maður sér fram á,
hvernig afkoman verður á næsta ári? Það hygg
ég ckki. flg held þess vcgna, að þetta sé meinlaus till. i sjálfu sér, en geti því miður ekki
náð þeim tilgangi, sem ætlazt er til.
ATKVGR.
Till. á þskj. 409, frá minni hl. fjhn., uiu að
vísa málinu til rikisstj., felld með 8:5 atkv.
Brtt. 420 samþ. með 12 shlj. atkv.
1. gr., svo breytt, samþ. með 10 shlj. atkv.
Brtt. 415 samþ. ineð 12:1 atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með 10 shlj. atkv.
3.-5. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.
A 60. fundi í Ed., 18. maí, var frv. tekið til
3. umr. (A. 436, 441).
Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 441.
— Afbrigði leyfð og samþ. með 12 shlj. atkv.
Frsm. meiri hl. (Bernharð Stefánsson): Eins
og menn muna, var þessu frv. breytt við 2. umr.
svo, að við 1. gr. frv. var bætt nokkurri upplalningu uin það, til livers ætti að verja fé framkvæmdasjóðs ríkisins, í stað þess, að áður var
ætlazt til, að ákvörðun um það yrði tekin af
Alþ., þegar þar að kæmi. Ég lét þess þá getið,
að ég teldi ekki þörf að samþ. þessa till., þó að
ég legðist ekki á inóti því, því að í frv. væri
heimild til alls þess, sem brtt. fjallaði um. Ég
gat þess enn fremur, að ef breytt væri á annað
borð, tekli ég rétt að hafa upptalninguna nokkuð fyllri, og að ég mundi bera fram brtt. í þá
átt. Ég hef nú gert það, á þskj. 441, um, að inn
í upptalninguna sé bætt, að fé framkvæmdasjóðs
skuli og yarið til ræktunar og býlafjölgunar i
sveitum. Úr því að farið var að telja upp verkefni sjóðsins, má þetta ekki niður falla, þvi að
ég álít, að það verði eitt allranauðsynlegasta
viðreisnarstarfið. Fólkið hefur streymt úr sveitununi þangað, sem setuliðin hafa bækistöðvar.
og þuð er fjökli fólks, sem nú byggir afkomu
sína á vinnu hjá setuliðunum. Veitingastöðum
í Reykjavík hefur ljölgað um tugi o. s. frv.
Hvað verður mn þetta fólk, þegar sú atvinna
bverfur? Hér í Reykjavik eru ibúarnir orðnir
j fir 40 þús. Að vísu er togaraútgerðin hér, og
svo hefur Reykjavík þá sérstöðu að skattleggja
verzlunina yfir allt landið, en samt virðist atvinnuleysi
óhjákvæmilega vera framundan.
Reynslan er sú, að þeir, sem eru cinu sinni
koinnir til bæjarins, taka sig ógjarna upp aftur,
en ég tel ekki óhugsandi, að þeir, sem eru nýfluttir hingað í sctuliðsvinnu og kunna enn öll
vinnubrögð í sveitum, vildu flytja til sveitanna
aftur, ef þar væru lífsmöguleikar fyrir þá. Þess
vegna er till. min fram borin. En hvað sem
um þetta er, er þó það víst, að fólkinu fjölgar.
Það er eðlileg fjölgun í sveitinni, ef fólkið ekki
fiytti til sjávarsíðunnar, og það verður áreiðanIcga það ástand eftir stríðið, að bæirnir geta
ekki bætt við sig fólki ofan úr sveit.
Úr því að farið er að telja upp verkefni franikvæmdasjóðs rikisins, þá finnst mér ekki mega
vanta þetta atriði, og ég set það efst. Ég veit,
að i núgildandi 1. bafa þegar verið gerðar ráðstafanir til þess að auka ræktun og fjölga býlum, og þær ráðstafanir eru góðar, en ég er
sannfærður um. að það ástand skapast hér siðar, að þessar ráðstafanir verða ekki nægjanlegar, og þess vegna tel ég þurfa meira fé í
þessu skyni en gert er ráð fyrir í I. — Ég hygg
þess vegna, að brtt. inín hafi fullan rétt á sér.
*Atvmrh. (Magnús Jónsson): Ég skal ekki
vcra langorður að þessu sinni. Mér finnst brtt.
hv. 1. þm. Eyf. eiga fullan rétt á sér, úr því að
l.yrjað er á því á annað borð að telja upp verkefni þessa sjóðs, en ég tel það formgalla á frv..
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að upptalningin skuli ckki vera i 3. gr. þess,
því að þar átti hún í raun og vcru betur heima,
cn þctta gcrir ef til vill ekki svo mikið til, enda
þótt það hefði veríð heppilegra.
Annars sýnist mér þessi hrtt. benda til þess
sama og cg hreyfði við 2. umr. inálsius, að hér
verði aðeins um bollaleggingar að ræða, sem
byggjast á tilviljunum. Það er cðlilegt, að hér
komi til greina að undirbúa þá tíma, er taka
verður við fólki, sem verður atvinnulaust eftir
stríðið, og búa i haginn fyrir það á ýmsan liátt.
Margt þarf að gera, og ég tel rétt, að skipuð
verð n. hæfustu íiianna til þess að undirbúa
þetta vcrkefni. Það er að vísu ágætt að hafa
nóg býli i sveituin landsins, en ég óttast, að
fólk fáist ekki til að flytja út í sveitirnar. Mörg
eru dæmi þess, hvað menn eru tregir til að fara
úr bæjunum út i dreifbýlið. Ég get nefnt eitt
dæmi héðan úr Reykjavík. Embættismaður cinn
hér i bæ var heðinn að útvega ráðsinann á
góðan sveitabæ, en það reyndist ókleift. — En
þeir, sem cru atvinnulausir, það má vel vera,
að marga þeirra megi fá út i sveitirnar, þegar
skorturinn tekur að sverfa að þeim.
Svo er annað ekki veigaminna atriði, sem
vcrður að taka til greina í þessu sambandi, en
það cr, hvort markaður fæst fyrir landbúnaðarafurðir, cf landbúnaðurinn eykst. Það hefur oft
reynzt erfitt hingað til, og þess vegna verður
cinnig að spyrja um hlutfallið milli neytenda
og framleíðenda. Ég segi þetta sem frsm. minni
hluta t jhn. og get að endingu sagt, að vel verður
til alls þessa að vanda, ef framkvæmdasjóður
ríkisins á ekki að verða annað en formið tómt.
Erlendur Þorsteinsson: Þessi brtt. hv. 1. þm.
Eyf. er nýlega fram komin, og n. hefur ekki
getað tekið afstöðu til hennar vegna þess. Það
er rétt lijá þessum hv. þm., að nauðsyn sé á að
auka býlafjölda í sveitunum, en til þess hafa
þegar vcrið gerðar ráðstafanir. Ég álít, að framkvæmdasjóður ríkisins eigi að hafa það að
marki að stofna til nýrra framkvæmda og fratnkvænidagrcina, enda er það tekið fram í 1. gr.
frv., og þess vegna væri nær að skjóta inn i
ákvæði t. d. um nýja framleiðslugrein á sviði
landbúnaðarins. Annars er langt frá þvi, að
landbúnaðinum sc mcð 'þessu frv. gert lægra
undir höfði bcldur cn öðrum atvinnuvegum, þvi
að þar er ákveðið um framleiðslu tilbúins
áburðar, scm er landbúnaðinum til mikils stuðnings. Ef inn í upptalninguna á að koma bygging sveitabýla, bá mætti líka koma bygging
verkamannabústaða, þvi að það tvennt er mjög
sambærilegt.
Það er rétt hjá hv. 1. þm. Eyf., að þeir tímar
koina, að vandræði verða með fólk, sem flult
hefur til Iteykjavíkur í þá atvinnu, scm skapazt
hefur af völduin setuliðsins, en ég cr sammála
hæstv. atvmrh. um það, að til lítils yrði að
fjölga býluin, cf fólkið fæst ckki til að fara
þangað, Fyrstu þrír liðirnir, sem nefndir eru í
frv., eru: áburðarverksmiðja, sementsverksmiðja,
og skipasmíðastöð. Hér er um að ræða alveg
nýjar atvinnugreinir, sem stofnaðar verða í
landinu. — Aður fluttum við inn bæði tilbúinn
áburð og seinent, en samkvæmt þessu ætti að
búa þessi efni til liér, og yrði það áreiðanlega
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til mikils ávinnings fyrir þjóðina. Hins vcgar
er ekki hægt að búast við, að þessar vörur verði
til útflutnings, né heldur, að við verðum samkeppnisfærir við þær þjóðir, sem framleiða
þessar vörur i stórum stíl. Slík framleiðsla verður dýrari hér, en gagnvart okkar eigin notkun
horfir þetta öðruvísi við, þvi að til viðbótar
koma farmgjöldin til greina, sem bætast við
verð vörunnar, þegar hún er flutt inn.
Öðni máli er að gegna um aukningu á framleiðslu landbúnaðarafurða, þar sem fyrir þær
er mjög takmarkaður markaður bæði á heimsmarkaðinum og eins hér innanlands.
Nýlega voru lagðar fyrir Alþ. till., þar se.n
ætlazt er til, að rikissjóður verðbæti Iandbúnaðarafurðir ársins 1941, vegna þess að þær eru
ekki seljanlegar. Ég tel þess vegna, að með þvi
að auka framleiðslu landbúnaðarafurða, eins og
nú er, sé farið úr öskunni í eldinn. Það væri
fjarstæða að fara að veita stóra upphæð peninga til þess að framleiða vöru, sein ríkissjóður
þyrfti svo að verðbæta sökum markaðsörðugIcika.
Það mætti ef til vill koma upp verksmiðjuin,
sein ynnu úr ófullgerðum landbúnaðarafurðum,
scm út eru fluttar, t. d. skinnavöru. Nú þeg'ar
hcfur verið séð fyrir aukningu býla og bygginga í núgildandi 1. um þau efni, og ég tel, að
fé framkvæmdasjóðs beri að verja öðruvísi en
hv. 1. þm. Eyf. leggur til mcð sinni brtt.
Frsm. meiri hl. (Bernharð Stefánsson) : Ég er
sanunála liæstv. atvmrh. um ýmislegt af þvi,
sem hanii sagði, enda þótt ég sé honum ekki
sammála um niðurstöðuna. Ég er honum sarnmála um, að mikið vandamál verði að sjá þvi
fólki fyrir bjargræði síðar mcir, sem framfleytir sér nú á óeðlilegan hátt. Ég játa, að
skynsamlegra hefði verið að sleppa þessuin upptalningum, og i þess stað hefði Alþ. gert ráðstafanir til, að þetta vandamál yrði athugað,
svo að síðar meir, þegar á þarf að lialda, liggi
fyrir nákvæmlega rannsakaðar till., en þessi hv.
d. féllst ckki á að afgr. frv. á þann liátt, lieldur
breytti hún því í það form, sem það hefur nú.
Enn freinur er ég á þeirri skoðun, eins og liæstv,
ráðli., að upptalningarnar hefðú farið betur iið
3. gr., enda þótt þær geti fallið við 1. gr. Hæstv.
atvmrb. vék og að því, að líklega mundi lítið
þýða að fjölga býluin í sveitum landsins, af
því að fólk fengist ekki til að fara þangað.
Fólk streymir nú til Rcykjavíkur af alveg sérstökum ástæðum, sem allir þekkja, og ég trúi
ekki öðru en að fólk, sem flutzt hefur til kaupstaðanna nú, vilji gjarnan hverfa aftur heim í
sveitirnar, þegar það sér atvinnuleysið blasa við.
Ég veit t. d. um bændur, sem hafa brugðið búi
nú, ekki sökum þess, að þeir hefðu lönguil til
þess að flytja til bæjanna, heldur vegna fólkscklu.
Hv. 10. landsk. fannst till. min hrjóta í bág
við frv. sjálft eða tilgang þess. Ég held, að tilgangur frv. sé einkum sá, eins og einnig stendur
í grg. þess, að reyna að afstýra vandræðum að
stríðinu loknu, og ég gerði grein fyrir minni
brtt. út frá þeirri hugsun, og mér finnst vera
hægt að kalla bað ný.ia framleiðslugrein, þegar
nýbýli eru stofnuð. Ég get þess vegna hvorki
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séð, að brtt. mín koini í bág við orðalag frv. né
heldur við anda þess.
Þessi hv. þm. sagði, að landbúnaðinum hefði
í frv. ekki verið gert lægra undir höfði lieldur
en öðrum atvinnuveguni, þar sem í þvi væri
bent á áburðarverksmið.iu. Við þessu get ég sagt
það, að niín till. cr ekki borin fram af neinum
metnaði vegna landbúnaðarins, heldur til þess
að sjá því fólki farborða, sem missir lífsmöguleika sina að stríðinu loknu. Enn fremur sagði
þessi hv. þm., að mjög væri nú takmarkaður
markaður fyrir landbúnaðarafurðir, og það er
rétt, en það stafar að nokkm leyti af siglingierfiðleikum vegna striðsins. Þýzkaland, svo að
ég nefni eitt dæmi, var bezti kaupandi okkar
að gærum og skinnum, en sá markaður er nú
alveg lokaður. — Ég vcrð þó að segja, að það
er þó þjóðhagslega betra fyrir fólk, sem þarf
að lifa á atvinubótavinnu, að það geti framleitt mat ofan í sjálft sig. Hér í þessu frv. er
ekki farið frain á ncinar ákveðnar upphæðir.
Eg skil þessar upptalningar sem ábendingar, en
ekki sem ákvarðanir, og þess vegna á brtt. min
rétt á sér í sambandi við mcginhugsun frv.
Hann minntist einnig á verkamannabústaði,
og vel má vera, að til þeirra þurfi meira fé, 111
ég sé ekki, að bygging þeirra komi nokkuð i
\eg fyrir straum fólks í kaupstaðina, nema cf
vera skyldi hið gagnstæða. Ég vona, að enginn
taki þessi orð mín svo, að ég sé á móti byggingu verkamannabústaða, en ég sé ekki, að það
séu nokkur rök gegn till. minni, sem hv. 10.
landsk. sagði, er hann vildi bera byggingar
þeirra sainan við nýbýlabyggingar i sveit.
Umr. frestað.
A 61. fundi í Ed., 19. mai, var fram lialdið 3.
unir. um frv. (A. 436, 441, 448).
Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 448.
— Afbrigði levfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
*Sigurjón Á. Ólafsson: Herra forseti! í gær
lá fyrir brtt. á þskj. 441 frá hv. 1. þm. Eyf. um
að bæta inn I 1. gr., eins og þar herinir. Harin
gerði grein fyrir till. sinni á þann veg, að liann
teldi mikla nauðsyn að binda í 1., að frainkvæmdasjóðnum yrði varið til ræktunar og býlafjölgunar. Eg get verið honum sammála að
vissu marki, en ég tel rétt, að það standi í 1.,
eftir hvaða reglum slíkt er framkvæmt, og því
hef ég borið fram varatill. mina á þskj. 448, þar
sem stungið er upp á, að ef horfið verður að
því að verja hluta at' framkvæmdasjóðnuin til
þessara hluta, sé farið eftir reglum IV. kafla 1.
um byggingar- og lamlnámssjóð, en hann fjallar
um nýbýli og' sainvinnubyggðir. Ég hygg, að
þá sé tryggt, að fénu verði ekki varið á þann
veg, að um verði deilt. En um leið og ég v il
bæta þcssu skilyrði við, vil ég einnig bæta þvi
við, að einhver hluti megi líka fara til verkamannabústaða. Það þarf líka að leggja mikla
áherzlu ;i að auka húsakynni verkamanna i bæjum og kaupstöðum, því að reynslan er búin að
sýna, að á yfirstandandi tíma er ekki liægt að
reisa nýbyggingar, svo sem þörf krefur. Þó að
ekki sé um neitt aðstrcymi að ræða, er eðlileg
mannfjölgun i bæjum svo mikil. Það er þá farið
bil beggja uiu hagsmuni þeirra, sem í sveitum
Alþt. 1912. 1S. i.VO. löggjafarþing'.

búa, og' hiiina, sem bæina byggja. Ég vænti, að
hv. d. geti fallizt á þessa varatill.
Frsm. meiri hl. (Bernharð Stefánsson): Þegar
till. mín kom fram i gær, mátti þegar heyra á
hv. 10. landsk. þm., að hann vildi fara i meting
um það, hvort bæjarbúar eða sveitamenn skyldu
njóta meira, og taldi sig hafa séð vel fyrir
Jandbúnaðinuni með till. sinni til áburðarverksmiðju í 1. gr. Fvrir mér vakti enginn metingur,
enda álít ég, að þó að fé sé varið til fjölgunar
býlum í sveitum landsins, geti það komið verkamönnuin í kaupstöðum að eins miklu liði, heldur vakti það fyrir mér, að afstýrt yrði inestu
vandræðunum. sem fyrirsjáanleg eru. Hann
nefndi það, að cf till. mín yrði samþ., vildi
liann fá í upptalninguna framlag til verkamannabústaða. Ég gat þess, að ég hefði ekkert
á móti því. Að vísu finnst mér slíkt ákvæði
koma ineira í bág við fyrri hluta gr. en mín
tiIL, en hv. 10. landsk. var að tala um, að min
till. ætti ekki heima þar.
Hv. 2. landsk. þm. þykir ekki nóg að koma
inn ákvæði uin verkamannabústaði, heldur vill
Iiann gera efni minnar till. að cngu með því að
ákveða, að um framkvæmd hennar skuli fara
eftir IV. kafla 1. um byggingar- og landnámssjóð.
Það má leggja þann skilning í þetta, að með því
sé framlaginu til byggingar- og landnámssjóðs
létt af ríkissjóði og fært vfir á framkvæmdasjóð
ríkisins. Því að ef á að framkvæma þetta samkv. þeiin 1., skilst inér, að þá eigi að öllu leyti
að l'ara eftir þeim 1. En um framlagið til verkainannabústaða á aftur á móti ekki að fara eftir
I. uin verkamannabústaði.
Samkr. þessu mun ég bera fram skriflega
brtt. við varatill. hans um, að ákvæðið um IV.
kafla 1. um byggingar- og landnámssjóð falli
niður. en ákvæðið um framlag til verkamannalíústaða haldist.
Ilg vil lienda á, að ég taldi enga nauðsyn að
hafa neina upptalningu í frv. Ég óttaðist einmitt, að þegar málið kæmi til Nd., færi svipað
og þegar vegal. eru á fcrðinni, svo að ég ber
enga ábyrgð á upptalning'unni í frv. Og þar
sem ég' er fús til að sainþ. lill. hv. 2. landsk.
þm. um verkamannabústaðina, finnst mér óþarft
af honum að brjála hugsun till. minnar.
ATKVGK.
Afbrigði um skrifl. brtt. við varatill. 448 (sjá
þskj. 4671 leyfð og sainþ. ineð 12 shlj. atkv.
Erlendur Þorsteinsson: Ilv. 1. þin. Eyf. hélt
því fram, að ég hefði i gær viljað fara í meting út af till lians. Það er ekki rétt. Ég benti
á, að í 1. um byggingar- og landnámssjóð væri
ætlað fé til býlafjölgunar i sveituin og því ekki
rétt að setja þetta í 1. um framkvæmdasjóð,
Hins vegar tei ég eðlilegt, úr því að hv. 1. þm,
Eyf. heldur fast við að vilja auka framlag til
sams konar býla og er gcrt ráð fvrir í 1. mn
byggingar- og landnámssjóð, að ákvæði komi
iika inn um verkamannabústaði. Ég er sömu
skoðunar og í gær, að fé framkvæmdasjóðs eigi
sérstaklcga að \ erja til stofnunar nýrra framleiðslugreina, og það er rökvilla bjá hv. 1. þm.
Iíyf., að býlafjölgun í sveitum sé ný framleiðslugrein.
IG
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*Sigurjón Á. Ólafsson: Ég vil svara því, sem
hv. 1. þm. Eyf. heldur fram, að min varatill.
geri hans till. að engu. Ef ákvæðum till. okkar
er fylgt, þýðir það aukin framlög til þeirra
framkvæmda, sem um er að ræða, úr framkvæmdasjóði. Sem því nemur eykst framlag i
fjári. hvers árs eftir stríð. Ég vil því mótmæla
skilningi hv. 1. þm. Eyf.
Frsm. meiri hl. (Bernharð Stefánsson): Samkv. skilningi hv. 2. landsk. þm. er till. hans
meinlaus, en það er engin trygging fyrir því,
að svo yrði farið að sem hann gerir ráð fyrir.
Eg skil frv. um frainkvæindasjóð svo, að greiðslur lir honum þurfi ekki að koma í fjárl. Ég tel
þvi engar sannanir og tæplega líkur fyrir þvi,
að það, sem úr frainkvæmdasjóði yrði tekið i
þessu skyni, yrði aukið framlag við það, sem
ella mundi. Hvers vegna ber hv. þm. þá ekki
fram till. um, að um framlag til byggingar
verkamannabústaða skuli fara eftir I. um verkamannabústaði?
Hv. 10. landsk. þarf ég litlu að svara, enda
sannaði ræða hans, að það var af metingi fyrir
hönd kaupstaðanna, að hann vill setja inn ákvæðið um verkamannabústaði, enda var ekki
till. hans við 2. umr. um verkamannabústaði.
Ég hélt nú, að búskapur í sveit væri atvinnuvegur, en það getur ekki talizt atvinnuvegur að
reisa verkamannabústaði. Hins vegar get ég fallizt á, eins og ég er marghúinn að taka fram, að
lieimilað sé að verja fé úr framkvæmdasjóði til
verkania nnabústaða.
l-áll Zóphóníasson: Herra forseti! Eg skil vel
afstöðu Sjálfstfl. til þessa máls, þegar á það er
litið, að hann er að svíkjast aftan að þjóðinni
til að ná meiri lil. Og þá hugsar liann sér gott
fil glóðarinnar að hafa nóg í ríkissjóði, óbundið,
þegar hann fær þann meiri hl., því að þá er
hægara í bili að lækka skatta o. fl„ sem flokkurinn hefur lofað að gera, en veit, að erfitt er
að uppfylla. En ég skil ekki afstöðu AlþfL, sem
er að reyna að hjálpa Sjálfstfl. til að ná þessari aðstöðu, en vill þó ekki lofa honum að hafa
allt. og þakka sér allt.
f samhandi við þetta mál kemur fram skrýlin
kenning, sem sé, að það þýði ekki að auka landbúnaðinn, því að ríkissjóður þurfi alltaf að
borga með honum. Og þetta er sagt af manni,
sem er í broddi fylkingar um að heimta, að
fyrir fram sé borgað svo og svo mikið fyrir útflutninginn á sjávarafurðum, — og hefur fengið
því framgengt, t. d. með síld, og hótað að hætta
veiðum ella. Svo keinur þessi grimuklædda till.
Hv. þm. viil látast vcra með till. hv. 1. þm.
Eyf., en er það ekki. Af hverju má ekki binda
til). um verkamannabúslaði við I. um verkamannabústaði? Af því að hér á að vera um viðhót að ræða. I’etta er grímuklædd tilraun til
þcss að fela viðbótarframlag til verkamannibústaða, en það sjá bara allir, og því verður
hún ekki samþ. I’ess vegna finnst mér sjálfsagt
nð samþ. þessa brtt., því að með því verður
báðum aðilum gert jafnhátt undir höfði.
IIv. 10. landsk. er að bera saman byggingu
verkamannabústaða og býla í sveit. Mér finnst
það alls ckki sambærilegt, því að það er mis-
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jöfnu saman að jafna að styrkja atvinnuleysingja, sem lifa af engu í kaupstöðunum, eða þá,
sem lifa úti í sveit af eigin framleiðslu.
Erlendur Þorsteinsson: I>að er varla hægt að
komast hjá því að svara fyrir sig, þegar liv. 1.
þm. N.-M. rýkur liér upp i ofsa. Ég lét þau orð
falla við 2. urar, að fremur bæri að stofna nýjar
framleiðslugrcinir fyrir landbúnaðarafurðir ?n
auka ]iær, sem fyrir eru, með þeiin aflciðingum,
að ríkissjóður þarf svo að verðbæta meginhluta
framleiðslunnar. Eg veit ekki, hvað hv. 1. þm.
N.-M. átti við, er hann var að tala um fyrirframábyrgð. Ef til vill á hann við það, þegar
áhyrgzt var fvrir fram, að greiða sjómönnum
og útgerðarmönnum 12 kr. fyrir málið af sildinni 1940. Ekki varð ríkissjóður fvrir neinum
halla þess vegna, síður en svo. Þegar gert var
upp. koin í ljós, að hægt var að greiða kr. 13.60
fyrir hvert mál sildar. I>að var ekki sótt um
neina fyrirframábyrgð það ár fyrir landbúnaðarvörurnar, en það fengust síðar á árinu 414
millj. kr. verðbætur á landbúnaðarafurðir, að
visu ekki beinlínis úr rikissjóði, eu svo gott
sem. Og nú stendur þessi hv. þm. að till. um
að óska eftir nokkrum milljónum úr ríkissjóði
til verðuppbóta á landbúnaðarvörur 1941. Eftirágreiðslan til landbúnaðarins virðist því nærgöngulli ríkissjóði en fyrirframábyrgð hans til
sjávarútvegsins. I>að er hættulegt fvrir þennan
hv. þm. að fara út á þessa hraut i umr, þvi að
allir vita, hvor þessara tveggja atvinnugreina
hefur fengið meira fé úr ríkissjóði. Annars situr
sizt á þessum hv. þm. eða hans flokksbræðrum
að veitast að okkur Alþflmönnum fyrir afstöðu
okkar til landbúnaðarins, því að við höfum
stutt á allan liátt þær till., sem til bóta hafa
verið fyrir þennan atvinnuveg.
ATIiVGR.
ISrtt. 467 samþ. með 9:1 atkv.
— 448, svo breytt, samþ. með 11 shlj. atkv.
- 441, svo hreytt, samþ. með 9 shlj. atkv.
Erv., svo breytt, samþ. með 11 shlj. atkv. og
endursent Nd.
Á 62. fundi í Nd., 20. mai, var frv. útbýtt eins
og það var samþ. við 3. umr. i Ed. (A. 468).
A 63. fundi í N'd,, 21. mai, var frv. tekið til
einnar umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Afhrigði leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.
Frsm. (Skúli Guðmundsson): Ed. hefur gert
á þessu frv. nokkra hreyt. Er hún á þá leið, að
tekin er upp í 1. gr. frv. upptalning :í nokkrum verkefnum, sem ætlazt er til, að fé franikvæmdasjóðs verði notað til, þegar þar að
kemur. Eg tel, að þetta hafi vcrið óþarft í sjálfu
sér. en vil þó mæla með, að frv. verði sainþ.
eins og það liggur fyrir, heldur en að farið
verði að hrekja það á milli d„ þar sem mér
virðist eins og 1. gr. er orðuð, að þessi upptalning sé nánast ábending, að það geti komið til
alhugunar, sem þar er til greint, en cinnig sé
hægt að verja fé sjóðsins til flciri framkvæmda
en þar eru taldar upp, enda er fram tekið í 3. gr.
frv„ sem Ed. liefur enga breyt. gert á, að Alþ.
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sltuli sérstaklega taka ákvarðanir um, hvernig
fé sjóðsins skuli varið. Ég tel þvi rétt fyrir d.
að samþ. frv. eins og það liggur fyrir, en þar
sem nokkur ágreiningur var um frv., þá vil ég
skjóta því til hæstv. forseta, hvort hann geti
ekki fallizt á að fresta atkvgr. þar til síðar, er
fleiri hv. þm. væru í d.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 15:3 atkv. og afgr. sem lög frá
Alþingi (A. 495).

að gefa þær upplýsingar, að þetta mál var sent
til fræðslumálastjóra, og er hans umsögn á þessum dögum alvcg nýkomin, og án þess að ég geti
ákveðið, hvenær n. heldur fund, býst ég við, að
það verði mjög bráðlega og að liún skili þá áliti
í málinu.
Forseti (JörB): I>essu samkvæmt býst ég við,
að málið komi mjög bráðlega frá menntmn, og
inun það þá verða tekið strax á dagskrá.
Á 55. fundi i Nd„ 11. maí. var frv. tekið til
2. imir. (A. 88. n. 354).

45. Lestrarfélög og kennslukvikmyndir.
A 23. fundi í Nd., 20. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á I. nr. 57 29. des. 1937,
um lestrarfélög og kennslukvikmyndir (þmfrv.
A. 88).
A 25. fundi í Nd., 24. marz, var frv. tekið til
1. umr.
Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði
með 18 shlj. atkv., að það vrði tekið til meðferðar.
*Flm. (Gísli Guðmundsson): Við hv. þm. Barð.
höfum leyft okkur að flytja hér frv. um breyt.
á !. um lestrarfélög og kennslukvikmyndir frá
1937. Við leggjum til, að gerð verði ein breyt. á
6. gr. þeirra 1., en þar segir svo, að það megi
ekki grciða neinu lestrarfélagi meiri styrk en
2 kr. á hvern félagsmann, sem árgjald hefur
grcitt. Það mun mega segja, að þetta ákvæði sé
nú orðið úrelt, m. a. vcgna verðlagsbreyt,, sem
orðið hafa síðan 1. voru sett, og einnig af öðrum ástæðum virðist okkur, að þetta ætti að vera
á annan veg. Við höfum lagt til, að þetta ákvæði
um hámarksstvrkinn á félagsmann vcrði fe’It
niður. Og ef það verður samþ., væri þá tekjum
þeim, scm innheimtar eru af skemmtanaskatti í
þessu skyni, skipt á milli lestrarfélaga í réttu
hlutfalli við innborguð félagsmannagjöld þcirra
á árinu.
Ég vil Jcggja til, að þessu frv. verði visað ti!
2. umr. og menntmn.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og til
mcnntmn. með 18 shlj. atkv.

.4 51. fundi í Nd., 5. maí, utan dagskrár, inælti
Gísli Guðmundsson: I’ann 20. marz var útbýtt
hér í (1. frv. til 1. um breyt á I. um lestrarfclög.
flutt at' okkur hv. þin. Jlarð. l>ctta mál var ,il
umr. hér i d. 24. marz og var visað til hv.
mcnntmn. Nefndin hefur haft þetta mál til meðferðar nú um fi vikna skeið, og vilcli ég spyrjast
fyrir um það, hvort álit hennar sé ekki væntanlegt mjög bráðlega, þannig að hægt vcrði að
taka málið til umr.
Gísli Sveinsson: Með því að hv. form. menntmn. er ckki hér viðstaddur, vildi ég leyfa mér

*Frsm. (Bjarni Bjarnason): llcnutmn. se.idi
þetta frv. fræðslumálastjóra til umsagnar, og
liefur n. sniðið till. sínar eftir áliti hans, eins
og sjá iná á nál. á þskj. 354.
1. brtt. er um það, að heimilt sé að greiða
slyrk lestrarfélöguni í kauptúnum, þótt sýslubókasafn sé þar starfandi, ef það hefur eigi
sams konar bókakost, en samkvæmt núgildandi
1. er ekki heimilt að greiða slíkum lestrarfélöguin styrk, vegna þess að svo var litið á, að
ínenn gætu alveg eins notað sýsluhókasafnið,
ef það væri þar starfandi. Hins vegar mun það
hafa sýnt sig, að þessi sýslu- eða amtsbókasöfn
hafa annars konar liókakost en hentar fyrir
almcnning, og þcss vegna koma þau ekki að
þeiin notum, sem til er ætlazt, og þá er rétt,
að lestrarfélög á þessum stöðum geti orðið aðnjótandi þess styrks, sem til er ætlazt i 1. um
lcstrarfélög og kennslukvikmyndir.
B-liður 1. brtt. þarf engrar skýringar við. { I.
er ákveðinn timi ætlaður til að úthluta styrknum, en hér er lagt til, að það sé gert svo fljótt
sem auðið er.
2. brtt. n. er við 1. gr. frv., sem sé sú, að í
staðiiin fyrir það, að í 1. er talað um félagsmannagjöld, er hér talað um félagsmanna- og
afnotagjöld og styrk úr hrepps- og sýslusjóði.
Afnotagjöld eni gjöld þeirra manna, sem nota
bókasöfnin og borga fyrir, en eru ekki félagsmenn. Enn fremur er hugmyndin, að hreppsfélög og sýslufélög styrki lestrarfélögin, og er
gert ráð fyrir, að tillagið úr sjóðnum geti orðið
eins og helmingur af þessum tckjum samanlögðum. I’ó megi ekki greiða neinu félagi hærri
fjárhæð en svarar 2 kr. fyrir hvern félagsmann,
sem árgjald hefur greitt, eða 4 kr. á heimili.
Ástæðan til, að óskað er eftir þessari breyt.,
er sú, að það sýnili sig, að það, sem lagt var
frain úr rikissjóði, gekk ekki alvcg upp cftir
þcim rcglum, sem fylgt var við úthlutunina.
Fari svo, að styrkurinn gangi ekki upp samkvæmt þcim reglum, sem hér á að samþ., þá cr
lagt til, að veita megi lestrarfclagi aukastyrk,
miðað við bókakaup félagsins, útlán bóka og
aðra aðstöðu.
3. brtt. þarf ekki skýringar við.
Eg sé svo ekki ástæðu til að fara um þetta
fleiri orðum. en vænti, að till. verði samþ.
’Gísli Guðmundsson: Eg vil leyfa mér að
þakka n. fyrir, að hún hefur afgr. þetta frv., og
vænti þcss, að það fái greiðan gang gegnum
þingið. Ég hvgg, að brtt. n. séu fremur til bóta,
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og get ég fellt mig við, að þær verði samþ., i’ó
vil ég skjóta því til n. til athugunar fyrir 3.
umr., hvort ekki væri rétt að athuga orðalagið
í upphafi 2. brtt. hað hljóðar svo, með leyfi
hæstv. forseta: „Úthluta skal tekjum sjóðsins
milli lestrarfélaga, og má greiða hverju þeirra
fjárhæð, sem nemur helmingi af samanlögðum
félagsmanna- og afnotagjöldum og styrk úr
hrepps- og sýslusjóði." Mér skilst, að eins og
þetta er orðað, þá gæti komið til mála, að sum
félögin fengju engan styrk, en það mun ekki
vera tilgangurinn. Þess vegna vil ég skjóta hví
til n., hvort hún teldi ekki réttara að orða þetta
á þann veg, að fénu sé úthlutað milli lestrarfélaga hlutfallslega cftir tekjum þeirra.
ATKVGR.
Brtt. 354,l.a (ný gr., verður 1. gr.) samþ. með 17
shlj. atkv.
— 354,1.1) (ný gr., verður 2. gr.) samþ. með 17
shlj. atkv.
354.2 (ný gr., verður 3. gr.l samþ. með
17 shlj. atkv.
354.3 (ný gr., verður 4. gr.) samþ. með 17
shlj. atkv.
2. gr. (verður 5. gr.) samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn sam(þ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.
Á 56. fundi í Nd., 12. mai, var frv. tekið til
3. umr. (A. 389, 390).
Of skammt var liðið frá 2. urar. og frá útbýtingu brtt. 390. — Afbrigði lcyfð og samþ. með
17 shlj. atkv.
Frsm. (Bjarni Bjarnason): Ég hafði ekki
óskað eftir að taka til máls, þar sem annar þm.
e.r flm. að brtt. En ég vil geta þess, að ég tel
brtt. til bóta og vil mæla mcð því, að hún vcrði
samþ.

lestrarfélög og kennslukvikmyndir varðandi
styrk til þeirra, er eigi skyldi verða mciri en
tvær kr. á ári á hvern félagsmann. Frv. tók
nokkrum breytingum í Nd., m. a. þeim, að aðalefnið upphaflega var fellt niður, 2 kr. hámarkið
sett inn aftur, en í staðinn var svo ákveðið í
niðurlagi 3. gr., að auk þess megi veita lestrarfélögum aukastyrk, ef tckjur sjóðsins leyfa, og
eigi þá að miða við bókaeign félaga, útlán bóka
og aðrar aðstæður. Þá var tekið upp það nýmæli i Nd. að vcita styrk lestrarfélögum i kauptúnum, þótt þar séu sýslubókasöfn. Menntmn.
þessarar deildar hefur athugað frv., — að vísu
skemur en æskilegt hefði vcrið. Eins og sést á
þskj. 470, leggur hún til, að það verði samþ.
óbreytt. Ég get ekki sagt fyrir víst um ástæðar
hv. meðnm. minna til að mæla með frv., en fyrir
mitt leyti tel ég samþ. þess betri en ekki, og
tel ég það sérstaklega til bóta, að veita megi
Icstrarfélögum viðbótarstyrk, þegar ástæður eru
til og fé fyrir hendi. Fylgi mitt við frv. ber ekki
að skilja svo, að ég hefði ekki kosið að gera
nokkrar breytingar á því, ef mér hefði ekki
virzt of naumur timi til að láta það ganga milli
deilda.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með
2. —5. gr. samþ.
Fyrirsögn samþ.
Frv. vísað til 3.

9 shlj. atkv.
með 9 shlj. atkv.
án atkvgr.
umr. með 11 shlj. atkv.

Á 64. fundi í Ed., 22. maí, var frv. tekið til
3. umr.
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. ineð 9 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem Iög
frá Alþingi (A. 513).

ATKVGR.
Brtt. 390 samþ. með 17 shlj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 18 shlj. atkv. og
afgr. til Ed.
_________
Á 56. fundi i Ed., 13. maí, var frv. útbýlt eins
og það var samþ. með 3. umr. í Nd. (A. 398).
Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. - Afbrigði leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til
menntmn. með 9 shlj. atkv.
Á 63. fundi í Ed., 21. maí, var frv. tekið til
2. umr. (A. 398, n. 470).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. -- Afbrigði lcvfð og samþ. með 13 shlj. atkv.
Frsm. (Bernharð Stefánsson): Þetta frv. er
komið frá Nd. og var borið þar fram af hv. þm.
N.-Þ. og hv. þm. Barð. Það gekk í fyrstu aðeins
út á að afneina hámark það. sem var i 1, am

46. Styrkur til Islendinga vestan hafs
til náms í íslenzkum fræðum hér.
Á 36. fundi í Nd., 16. apríl, var útbýtt:
Frv. til 1. um styrk til Islendinga vestan hafs
til náms í íslenzkum fræðum í Háskóla Islands
(þmfrv., A. 188).
Á 38. fundi í Nd., 20. april, var frv. tekið til
1. umr.
Frv. of seint fram komið. — Ileildin leyfði
með 19 shlj. atkv., að það yrði tekið til meðferðar.
*Flm. (Bjarni Ásgeirsson): Ástæðurnar fyrir
þvi, að þetta frv. er flutt, eru í grg. þess, svo
að ég þarf ekki að fara um það mörgum orðum.
Ég skal aðeins endurtaka það, að það er tvenns
konar lilutverk, sem fyrir mér vakir með flutningi þessa frv. Annað er það, að árlega sé veittur slyrkur tii íslendings, sem búsettur er í Kan-
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atla eða Bandaríkjunum, til náms í islenzkum fræðum við Háskóla íslands. En hitt er það,
að veittur sé beinn stuðningur frá hinu islenzka
ríki til landa okkar vestan hafs til þeirrar baráttu, er þeir hafa þar háð til þess að viðhalda
lungu sinni, máli, sögu og mcnningu, og það
liefur þeim tekizt með mestu prýði frnm á
þennan dag.
Það_ er kunnara cn frá þurfi að segja, að flestallir fslendingar, sem fluttu vestur um haf, fóru
þangað félausir, mállausir og algerlega ókunnugir staðháttum og atvinnuháttum þeirra þjóða,
sem þeir settust að hjá. Það gefur því að skilja,
að það hefur verið ákaflega miklum erfiðleikum bundið fvrir þá að ryðja sér braut þar
vestra, í liinum nýju heimkynnum. En þrátt
fyrir þessa erfiðleika biafa þeir getað varið
tima og fyrirhöfn til margs konar þjóðlegrar
menningarstarfsemi, sem hefur þrifizt hjá þeim
frá því fyrsta og gerir enn í dag. Og það er
ekki um það að deila, að sú menningarstarfsemi,
sem liggur eftir landa okkar vestra, er mjög
þróttmikil og fögur grein á menningu okkar ísiendinga. Allt þetta ber þjóðinni að þakka og
viðurkenna. En það gefur að skilja, að erfiðleikarnir á að halda þessu menningarsamhandi við
heimaþjóðina verða því meiri sem iengra líður.
t>ví fleiri sem fæðast og alast upp vestra undir
áhrifum þeirrar menningar, sem þar ræður
mestu, þeim mun örðugra verður fyrir þá, sem
vilja viðhalda máli sínu og lifandi menningarsambandi við heimaþjóðina, að taka upp brautryðjendastarf þar. En með þessu frv. er gert
ráð fyrir, að við leggjum þeim lið í þessari baráttu. Og það er ætlazt til, að það verði gert með
þvi, að árlega verði manni af íslenzkum ættum
veitt aðstoð til þess að stunda nám í íslenzkum
fræðum við Háskóla íslands, svo að Islendingar
vestan hafs geti alltaf liaft á að skipa nokkrum
völdum mönnum með fullkomna vísindalega
þekkingu á tungu, sögu og menningu íslenzku
þjóðarinnar og fullkominn skilning á gildi þess,
bæði í fortíð og nútið.
Eins og ég sagði áðan, tel ég, að þessi menningarstarfsemi Islendinga vestan hafs sé mjög
gleðileg og hafi stórkostlegt gildi fyrir okkur
heima. Það er vitanlegt, að eins og nú standa
sakir, hafa þurrkazt að miklu leyti i burtu bær
fjarlægðir, sem á milli okkar hafa verið. Og
hvernig sem framtíðin verður, er enginn vafi á
því, að viðskipti okkar við þær þjóðir, sem búa
vestan hafs, einkum Bandaríkin og Kanada.
verða á allan hátt miklu ineiri en verið hefur á
undanförnnm árum, hvernig sem þeim átökum,
sem nú standa yfir í heiminum, lýkur. Við íslendingar munum um langa framtíð hafa margt
til þessara þjóða að sækja, og þá er okkur ekki
litils virði að hafa til vina og kunningja að leita
um þau mál. sem við þurfum að leysa úr. En
undirstaðan undir þvi, að slikt samband geti
haldizt, byggist á sameiginlegu máli og þeim
tengslum og kunningsskap við þetta þjóðarbrot,
sem af því lilýtur að Iciða. Og það þarf eklti
mörgum orðum um það að fara, hve mikla þýðjngu það hefur fvrir okkur að geta leitað til
vina og kunningja í vandamálum, sem upp
kunna að koma í viðskiptum okkar við þcssar
þjóðir.

Iíeynslan hefur sýnt, að sumar stærstu og
voldugustu þjóðir veraldarinnar liafa á undanförnum árum lagt mikið kapp á að eignast vini,
samhcrja og átrúnaðargoð meðal annarra þjóða.
Og það er enginn vafi á því, að í þeim hildarleik, sem nú cr liáður, hefur það orðið sumum
þessara þjóða ákaflega mikils virði. Hvers virði
væri þá ekki okkur að eignast slíka félaga hjá
þeim þjóðum, sem við þurfum svo margt til að
sækja? En menning, sem byggð er á sameiginlegri tungu, er einmitt undirstaðan undir því,
að samhandið við landa okkar vestan hafs geti
haldizt. Það er mikið gleðiefni, að einkennilega
há hundraðstala landa okkar vestra liefur notið
samdóma álits erlendis og komizt til mat’gs
konar áhrifa í ýinsum greinum i því þjóðfélagi,
sem þeir eru búsettir í. Þeim mun meiri styrkur
er okkur í að leita til þeirra en ella.
Nú er ætlazt til þess, að þeir menn, er njóta
þess náms, sem með þessu frv. er ætlað að
styrkja, geti orðið frömuðir í þeirri baráttu, sem
þar er háð til þess að halda uppi íslenzkri tungu
og þekkingu á sögu þjóðarinnar og menningu.
Þeir flytja með sér þekkingu á þessum hlutum
og geta gerzt leiðtogar í þessum málum vestra.
Með þessu er verið að leitast við að skapa skilyrði fyrir áframhaldandi starfi einstaklinga af
islenzkum ættum til að afla sér þekkingar, sem
er undirstaðan að þvi, að áframhaldandi starfseini í þjóðlegum fræðum geti haldið áfram þar
vestra.
Nú heyri ég marga segja, og ég skal ekki hera
brigður á það, að það horfi nú þannig vestra.
að þessi barátta verði vonlaus og það geti varla
hjá því farið, að áður en langt um líður leysist
islenzka þjóðarbrotið upp og renni inn í haf
þeirra þjóða, sem þar eru. Eg sé engin rök til
þess, að við getum vænzt þess, að það geti
haldið áfram um aldur og ævi, en samt er það
svo mikils virði fyrir ísl. þjóðina, að þetta
menningarsamband haldist, að við eigum að
sjálfsögðu að gcra allt, sem í okkar valdi stendur, til þcss að viðhalda þvi eins lengi og unnt
cr. á sama hátt og það er öllum heilbrigðum
niönnum áskapað að reyna að halda vjð lifi
sínu, þó að ekki sé hægt að umflýja dauðann.
Fyrir vestan er haldið uppi kennslu í isl.
fræðum við marga háskóla. Ég tel sjálfsagt, að
isl. þjóðin geri sitt til þess, að sú kennsla verði
eins fullkomin og unnt er með þvi, að þangað
fáist kennarar, sem hafa fengið eins fullkomna
menntun í isl. fræðum og völ er á; menn af isl.
bergi brotnir og menntaðir hér við okkar háskóla. Með samþ. þessa frv. er tvennt unnið: að
styrkja landa okkar vestra, sem hafa sýnt okkur
svo dæmalausa tryggð, og stuðla að því að
breiða út þekkingu á sögu okkar og tungu. Ég
vænti, að frv. verði vísað til 2. umr. og menntmn.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og til
menntmn. með 19 shlj. atkv.
A 55. fundi í Nd., 11. maí, var frv. tekið til
2. utnr. (A. 188, n. 345).
*Frsm. (Gísli Sveinsson): Herra forseti!
Menntmn. hefur liaft þetta frv. til nthugunar
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og er ásátt um að æskja þess, að það nái samþykki hv. d., þó með lítils háttar breyt. við þrjár
gr. þess.
í fyrstu gr. er gert ráð fyrir því sem skyldu
að styrkja menn að vestan til náms hér heima.
N. óskar eftir, að samkomulag geti orðið um
það, að þetta yrði ekki hein skylda, heldur
heimild fyrir kennslumálaráðh. N. telur þetra
heppilegra, því að engin ástæða væri til að fullnægja þessu sem skyldu, ef t. d. enginn sækti
um styrkinn. Hins vegar álít ég og n., að heimildin geri hér sama gagn og skyldan, þvi að ef
umsókn um námsstyrk við háskólann kemur
fram, yrði talin sjálfsögð skylda að verða við
henni. I gr. komi svo orðið kennslumálaráðherra
i stað menntamálaráðhcrra.
I annan stað vill n. gera þá breyt. við 2. gr.,
að þar standi, að námsmenn fái greiddan hæfilegan kostnað í stað fulls kostnaðar, þar eð á
einum tíma gæti það talizt óhæfilegt, er á venjulegum tímum væri Iiæfílegt.
T. d. eins og sakir hafa nú staðið í vetur,
hefði vart verið hægt að koma manni fyrir til
húsa annars staðar en á gistihúsi, en ég teili
ekki rétt að greiða þar allan kostnað, sem gæti
orðið fleiri tugir króna á dag. Því er þessi varnagli settur um liæfilegan kostnað, sem væri i
rauninni fullur kostnaður, borinn saman við
það, sein aðrir þyrftu að sætta sig við á hverjum tíma.
Eg vil bera fram í þessu sambandi, hvort
ekki væri heppilegt, að stjórnin sæi um, að eitt
herbergi á nýja stúdentagarðinum yrði ánafnað
Vestur-íslendingum til þessara nota.
Ég vil aðeins láta þessa getið hér, því að n.
sýndist þetta þjóðráð, þótt það væri ekki tekið
upp i nál.
Þá er sú breyt. við 3. gr., að 4 ár komi í staðinn fyrir 5 ár, svo að ekki sé miðað við lengra
árabil en tíðkast um líkar styrkveitingar.
Mér þykir sómasamlegt að byrja með þessa
gömlu, góðu reglu, að veita styrkinn í 4 ár.
Ég hef þá, held ég, ekki fleira að taka fram
f. h. n., en vænti þess aðeins, að frv. verði
samþ.
*Bjarni Asgeirsson: Eg þakka menntmn. afgreiðslu þessa máls, þótt hún hafi gengið fremur
seint. Ég sé ekkert beinlínis á móti þeim breyt.,
er hún vill gera. Um hreyt. á 1. gr. sé ég ekki,
að það skipti miklu máli, þótt hér sé aðeius
um heimild, en ekki skyldu að ræða. Einnig get
ég fallizt á breyt. við 2. gr., því að vitanlega er
það ekki meiningin, að stvrkveitingin yrði svo
leygjanleg scm möguleikar væru annars fyrir.
Brtt. við 3. gr. tel ég hæpnasta, þvi að 5 ár
geta talizt venjulegur námstími, og auk þess
kemur hér til greina, að eitthvað kynni það oð
geta tafið fyrir námsmönnum, að þeir væru ekki
jafnleiknir í ísienzkunni eins og þeir landar, er
hér eru hornir og barnfæddir. Ég geri þetta þó
ekki að kappsmáli.
ATKVGR.
Brtt. 345,1 (ný 1. gr.) samþ. með 17 shlj. atkv.
— 345,2 samþ. með 17 shlj. atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með 18 shlj. -itkv.
Brtt. 345,3 samþ. með 18 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 19 shlj. atkv.
A 56. fundi í Nd., 12. maí, var frv. tekið til
3. umr. (A. 384).
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afhrigði
leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shíj. atkv. og afgr. til £d.
A 55. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.
Á 56. fundi í Ed., 13. maí, var frv. tekið til
1. umr.
Of skammt var liðið frá 3. umr. í Nd. — Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og til
menntmn. með 10 shlj. atkv.
Á 63. fundi í Ed., 21. maí, var frv. tekið til
2. umr. (A. 384, n. 471).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
*Frsm. (Jónas Jónsson): Þetta frv. er um það
að styrkja árlega einn íslending, fæddan vestan
hafs, til náms í íslenzkum fræðum við Háskóla
íslands, og skal sá, er styrks nýtur, njóta hans,
meðan nám hans þar slendur yfir, eða allt að
4 árum, ef þarf. Vestur-lslendingar hafa á iðari árum sýnt allmikla og vaxandi viðleitni til
að viðhalda og efla tungu sína og samband \ ið
heimaþjóðina, — að því er virðist —, með verulegum árangri. Aðstaða þeirra til þess verður
þó því verri sem lengra líður frá því, að vesturferðir stöðvuðust. Þeir hafa lagt mikið kanp á
að koma upp stórum sjóði til þess að standast
kostnað við að hafa háskólakennara í íslenzkum
fræðum í Winnipeg, og hefði ekki striðið skolÞð
yfir, væru þeir nú búnir að fá þann sjóð. Og
ekki er þeim um að kenna, að á því hlýtur nú
að verða bið. Með þessu frv. er hægt með furðulitium kostnaði að verða þessum frændum okkar að verulegu gagni. Þetta yrði aðeins einn
maður á ári. Sumir yrðu kannske 4 ár og tækju
fullt háskólanám, en flestir kæmu hingað að afloknu háskóiaprófi vestra og yrðu 1—2 ár. Ég
vil ekki orðlengja um þetta, held mér sé óhætt
að mæla með f. h. n., að frv. verði samþ. óbreytt.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.
Á 64. fúndi í Ed„ 22. maí, var frv. tekið til
3. umr.
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Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. nieð 9 shlj. atkv. og afgr. setn lög
frá Alþingi (A. 514).

47. Eftirlit með opinberum rekstri.
A 39. fundi í Nd., 21. apríl, var útbýtt:
Frv. til I. um afnám 1. nr. 31 9. jan. 1935, um
eftirlit með opinberum rekstri (þmfrv., A. 225).
A 40. og 41. fundi í Nd., 22. og 24. april, var
frv. tekið til 1. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 42. fundi í Nd., 27. apríl, var frv. enn tekið
til 1. umr.
Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði
með 20 shlj. atkv., að það yrði tekið til meðferðar.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
P'rv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv.
Á 44. fundi í Nd., 29. april, var frv. tekið til
2. umr.
Enginn tók til máls.
l’mr. (atkvgr.) frestað.
Á 45. fundi í Nd., 30. apríl, var fram haldið
2. umr. um frv.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 14:3 atkv.
2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 18:2 atkv.
A 4fi. fundi í Nd.. 2. maí, var frv. tekið til
3. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. mcð 17 shlj. atkv. og afgr. til Ed.
A 44. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.
Á 48. fundi í Ed., 4. mai, var frv. tekið iil
1. umr.
Enginn iók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til
allshn. með 9 shlj. atkv.
Á 63. t'undi í Ed., 21. mai, var frv. tekið til
2. umr. (A. 225, n. 487).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Aflfrigði levfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

*Frsm. meiri hl. (Magnús Gíslason): Herra
forseti! Þetta frv. er flutt af meiri hl. allshn. i
Nd. eftir beiðni atvmrh. og fer fram á afnám
I. nr. 31 9. jan. 1935, um eftirlit með opinberum
rekstri. Þcssi 1. voru framkvæmd nokkur ár. En
á Alþingi 1939 var tekið inn ákvæði um frestun
þeirra í 1. um bráðabirgðabreyting nokkurra
laga. Atvinnumálaráðuneytið hefur talið, að eins
og hægt var að fresta þessum 1. árið 1940, muni
fært að leggja iþau með öllu niður. Enda mun
hafa komið i ljós, að lítið gagn var að eftirlitinu, og jafnvel flm. löggjafar þessarar játuðu,
að ekki riði á að fara nú að framkvæma hana
að nýju óbreytta. Tveir af nm, við hv. 2. bm.
S.-M., leggja til, að frv. þetta verði samþ., en 3.
nm„ hv. 2. landsk., telur sig ekki geta tekið afstöðu að svo stöddu. Samkvæmt 1. þessum átti
að skipa sérstök rekstrarráð, sem hafa áttu
nokkurs konar eftirlit með starfrækslu þeirra
ríkisstofnana, sem settar höfðu verið á stofn,
þegar lögin voru samþ., og skiptust þær í 3
flokka, og vortu sérákvæði miðuð við hvern
þeirra, en af mörgum ástæðum er nú mikið af
því úrelt. Ein þöfuðþýðing ráðanna var, að
forstjórum var skylt að ráðgast við þau um
allar meiri liáttar framkvæmdir. Þó að árangur
þessa skipulags yrði víst aldrei merkilegur, verð
ég að segja, að nauðsyn væri að hafa meira eftirlit með sumum rikisstofnunum en cr, svo sem
einkasölum og öðrum sölufyrirtækjum. Forsljórar mega heita þar einvaldir um reksturinn.
og þótt stofnanirnar heyri beint undir ráðuneytið, hefur það lítil skilyrði til eftirlits,
skortir bæði mannafla til þess og sérþekkingu.
Ég vildi beina því til hæstv. atvmrh. (MJ), sem
hér er staddur, hvort ekki væri rétt að taka upp
aðra skipun á þessum málum, hvort ekki sé tilefni til betra eftirlits með ýmsum rikisstofnunum framvegis. Ef svo stór fyrirtæki væru i
einkarekstri, dytti engum annað í hug en hafa
við hlið forstjórans einhverja yfirstjórn, sem
réði með honum fram úr stærstu vandamálunum.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.
Á 64. fundi í Ed„ 22. mai, var frv. tekið til
3. umr.
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
levfð og samþ. með 9 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 9:3 atkv. og afgr. sem lög frá
Alþingi fA. 515).
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48. Sala Hólms í Seltjarnarneshreppi.
A 22. fundi í E<1., 24. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. uni sölu þjóðjarðarinnar Hólms
(þinfrv., A. 93).
A 24. fundi í Ed., 30. marz, var frv. tekið iil
1. uinr.
Frv. of seint fram koinið. — Deiklin leyfði
með !) shlj. atkv., að það yrði tekið til meðferðar.
Flm. (Magnús Jónsson): Ég leyfi mér að skírskota aðeins til grg. frv., þó að hún sé ekki
löng, og óska eftir þvi, að málið fari til 2. umr.
og allshn.
Páll Zóphóníasson: Ég skal ekki mæla á móti
þessu frv. út af fvrir sig. En ég vil biðja hv.
alishn. að athuga í þessu sambandi tvö atriði.
Annars vegar það, að eins og hæstv. forsrh. gat
um hér áðan undir uinr., þá á ríkið Keldur. Og
livort sem þa'ð gengur fljótt eða seint að koma
upp þeirri stofnun, sem þar á að koma upp. þá
er útlit á þvi, að hún komist á fót. Nú hagar svo
til, að Keldnaland og Gufunesland liggja saman,
en Reykjavíkurbær á Gufunes. Keldnalandið er
of litið, og þarf rikið að fá keypt land frá Gufunesi af bæjarstjórninni til þess að fuilnægja
landþörfinni á rannsókuarstöðinni á Keldum. Nú
vil ég biðja bv. n. að athuga það, hvort ekki
mundi lieppilegt, að liér kæmu til greina landaskipti, Reykjavíkurbær léti í staðinn fyrir bað
land, sem hann fengi með Hólmi, land af Gufuneslandi.
í öðru lagi vil ég biðja n. að athuga það, að
Hólmsland liggur nú í tveim hreppmn, Seltjarnarneshreppi og Mosfellssvcitarhreppi. Og landið
í Mosfellssveitarhreppi, sem Hólmur ó, er fjalllendi, sem aðeins verður notað fyrir sumarbe’t
handa saufé, og Mosfellssveitarhreppur vill fá
það keypt sjálfur, og vil ég því biðja n. að afhuga, hvort Reykjavíkurbær þarf það land, og
el’ bærinn þarf ekki að fá það keypt, hvort ekki
væri rétt að selja Mosfellssveitarhreppi það af
Hólmslandi, sem er innan hreppsmarka Mosfellssveitarhrepps. Ef af sölu verður á Hólmi, tel
ég sanngirni i þvi, að sá hrcppur fengi að kaupa
það la nd.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til
allshn. með 9 shlj. atkv.
Á 42. fundi í Ed., 29. apríl, var frv. tekið t’l
2. umr.
Forseti tók málið af dagskró.
Á 43. fundi í Ed., 30. apríl, var frv. aftur tekið
til 2. umr. (A. 93, n. 271).
*Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Herra forseti'.
Þetta mál hefur legið um nokkurt skeið hjá
allshn., og er rétt að geta þcss, að sú töf, sem
varð á afgreiðslu þess, stafaði af þvi, að n. vildi
fá nokkrar frekari upplýsingar og kallaði á sinn
fund borgarstjóra og bæjarverkfræðing og ræddi
við þá. En við nánari athugun töldum við ekki

þörf á breyt. N. taldi nauðsynlegt að fá lýsingu
jarðarinnar úr veðmálabókum, en á því varð
dráttur, og þegar nál. á þskj. 271 var gefið út,
liafði henni ekki borizt sú lýsing. Nú hafa þær
upplýsingar borizt n., en henni virðist ekkert
sérstakt á þeim að græða.
Eins og sjá má al' grg., er það kappsmál fyrir
Reykjavík og nauðsynlegt að fá til eignar land
það, sem um er að ræða, sérstaklega það svæði,
sem vatnsuppspretta bæjarins er i, við Gvendarbrunna. l'm það er n. sammála, að eðlilegt sé,
að bærinn eigi það land. Landrými er allmikið,
þó að mest sé óræktað land, og fylgir nokkurt
beitiland, sem nágrannahreppurinn hefur not af,
og' gera má ráð fvrir, að það verði samkomulagsatriði milli bæjarins og rikisstj.
Eftir því, sem upplýsingar liggja fyrir um
þessa jörð í fasteignamatsbókinni 1932, er ekki
mn sérstaklega stóra ábýlisjörð að ræða. Á þeim
líina er túnið talið 4 ba. og töðufengur 250 hestar, en úthev um 100 liestar. Þarna er lítill matjurtagarður, cn önnur lilunnindi skógarhögg og
silungsveiði. Varðandi skógarliöggið er það almenn skoðun, að þar sem skógarleifar eru enn
í landi, bcri að friða skóginn til að skapa sk’lyrði til nýrrar skógræktar. Einnig það er samkomulagsatriði milli rikis og bæjar, þegar um
sölu væri að ræða.
Því var hreyft í n., hvort gætu komið til
greina skipti á landi milli ríkis og bæjar og því
ináli hreyft hér af hv. 1. þm. N.-M. Hæstv.
forsrh. tjáði inér, að hann legði mikið upp »r
slíkum skiptum.
Að athuguðu máli er n. öll á eitt sátt um, að
Reykjavíkurbær þurfi að fá þetta, og mælir því
með. að sú heimild verði vcitt, sem í frv. felst.
Páll Zóphóníasson: Þegar inál þetta var hér
fyrst til unir., benti ég n. á ýmis atriði, sem bar
að taka til athugunar, en hún hefur ekki komizt
að þeirri niðurstöðu, sem ég óskaði eftir. Ég er
nieð því, að Rvík fá Hólm keyptan, en ekki al\ el skilyrðislaust. Rikið þarf að fá land, sem
liggur að Keldum. I’að er tregða á þessu og
strandaði á því, að bæjarfél. keypti Korpúlfsslaði. Eigandi þeirra keypti á sínum tíma spildu
úr Keldnalandi. I’að hefur verið Ieitað hófanna
að fá þessa spildu, en eigandi Korpúlfsstaða
sagði, að meðan ekki væri vitað, hvort bærinn
keypti, kæmi ekki til mála að ákveða það. Ég vil
þvi hafa í 1. gr. frv., að ríkisstj. sé heimilað að
selja Hólmsland til Rvíkur, en fá í staðinn
landið kringum Keldur, sem bærinn hefur umráðarétt yfir. Þó að það sé tryggt, á meðan núverandi landbúnaðarráðh. situr, að Hólmsland
verði ekki látið og ekkert komi í staðinn, verður
hann ekki ráðh. til eilifðar.
Ég vildi óska, að hæstv. ráðh. væri við, þegar
þetta mál er afgreitt, og ég óskaði eftir þvi i
gær, að það væri eklti rætt fyrr en hann kæmi.
Ég vil því biðja hæstv. forseta að fresta umr.
til mánudags.
Ég benti líka á það við 1. umr., að land, sem
tilheyrir Hólmi, liggur í tveim hreppum, og að
komin væri ósk um, að Mosfellssveitarhreppur
fengi heiðarlandið fyrir upprekstrarland. Ég
heyrði ekki hv. frsm. minnast á þetta. Það er
ákveðinn vilji hreppsn. Mosfellssveitarlirepps að
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fá þetta land, en til þess liefur n. ekki tekið
neitt tillit. Ég tel víst, að þegar málið kemur til
Nd., komi fram brtt., hvað þetta snertir.
*Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Ég vil fyrst
beina því til hæstv. forseta, að hann léti ljúka
þessari umr. á Iþessum fundi. 3. umr. er eftir,
og þá er hægt að koma fram með brtt., ef hv.
þdm. sýnist svo. Það er nú áliðið þings, en á
hinn bóginn nauðsynlegt, að málið fái afgreiðslu
á bessu þingi.
En fyrst ég er staðinn upp á annað borð, vil
ég segja örfá orð og vík þá einkum máli mínu
til hv. 1. þm. N.-M. Allt það, sem hann drap a,
eru aðeins samkomulagsatriði milli bæjarins
annars vegar og rikisins hins vegar. Hann bar
mikinn kvíðboga fyrir því, að nýr ráðherra tæki
við stjórn þessara mála. Réttmæti þess ótta fæ
ég nú ekki séð. — En það er mikil nauðsyn að
fá viðbót við þetta land handa bænum.
Nefndin ræddi ekki um þá hlið þessa máls, er
snýr að Alosfellingum, en það er lika aðcins
samkomulagsatriði.
Hins vegar er það náttúrlega rétt, að þeir
þurfa að hafa beitarland handa fé sínu. Hiris
vegar mun þeiin hreppum, er hér eiga hlut að
máli, ekki vera eins brýn nauðsyn á uppreksfrarlandi og hv. 1. þm. N.-M. vill vera láta. — Skv.
skýrsluin frá 1932 voru um 2000 kindur í þessum hreppum. Síðan hefur þessi tala lækkað,
bæði vegna breyttra búskaparhátta og sauðfjársjúkdóma. Annars er þessi hlið málsins, svo
sem aðrar, aðeins samkomulagsatriði. Fjölyrði
ég svo ekki frekar um þetta mál að sinni.
Forseti (EÁrna): Ég vil á engan hátt tefja
málið, og skv. ósk hv. frsm. lýk ég umræðunni.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.
A 44. fundi í Ed., 2. maí, var frv. tekið til 3.
umr. (A. 93. 288).
Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 288.
— Afbrigði Ieyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.
Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Ég er áður
búinn að mæla fyrir brtt., sem fyrir liggur, svo
að ég skal ekki vera langorður. Ég benti á, að
ég teldi ekki nema eðlilegt, þar sem ríkið á
Hólm og þarf að lialda á landi, sem bærinn á
upp að Keldnalandi, að þessu tvennu væri skeytt
saman. I>að kynni samt að verða samkomulag
um sölu á þessum skika, en ef það ekki næst,
liefur ríkissjóður ekki aðstöðu til þess að selja
Hólm, því að það er svo mikil þörf á beitilandi
fyrir sauðfé á Keldum, að einhvern hluta af
Hólmslandi verður að taka undir það, ef ekki
fæst land að Keldnalandi frá Gufunesi. Ég vil
tcngja þetta saman. Ég teldi mjög misráðið, tf
ríkissjóður færi að selja bænum þetta litla heiðarland, sem liggur í Mosfellssveit, og skapa
Rvík aðstöðu til að hafa þarna beitarland, sem
hún ræki á sitt fé til trafala fyrir aðra, þvi að
féð mundi ganga á Mosfellssveitunga.
Alþt. 1912. 11. ,59. löggjafarþing).

Einhvern tíma á 14. öld vom gerðir samningar um, að bóndinn á Hólmi mætti beita sinu
fé á ákveðin svæði, ef hann léti skógarhögg á
móti. Beitin hefur haldizt, Iþó að skógarhöggið
sé úr sögunni fyrir 100 eða 200 ámm. en ekki
veit ég, hvernig lögfræðingar mundu líta á þetta
nú. Ég vil látá Mosfellssveitarhrepp fá forgangsrétt til að kaupa þetta land, en nú má víst ríkissjóður ekki láta það til hreppsins nema með
sérstakri lieimild.
Eg bar till. mína undir hæstv. forsrh., og hann
hafði ekkert við hana að athuga og taldi sig
samþ. henni.
®Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Þessi brtt.
liefur ekki komið fyrir allshn. og nefndin því
ekki getað rætt hana. Hins vegar verð ég að
segja það, að þar sem hér er aðeins um heimildarákvæði að ræða, verður að leggja það á
vald ríkisstjórnarinnar að fylgja öllum formsatriðum, sem lög og venjur krel'ja.
Hins vegar liggur ekkert fyrir um það, að
Mosfellingar hafi sömu skoðun á þessum málum
og hv. 1. þm. N.-M.. því að liann virðist hafa
gengið í málið alveg óbeðinn.
Eg álít, að það sé allt of mikil tortryggni i
garð bæjarstjórnar Rvikur, að hún taki ekki tillit til þarfa nágranna sinna.
N'ú befur það verið upplýst hér í umr., að sauðfjáreign bænda í Mosfellssveit hefur minnkað
hin siðari ár. Mun nú sauðfjáreign þeiria vera
svipuð og Revkvíkinga. Hér er svo skotið inn
nýju atriði, að hið nýreista rannsóknarhú ríkisins að Kelduin þurfi á svo og svo miklu upprekstrarlandi að halda. — Sennilega verður þó
land Rvíkur nægilegt handa þessu búi, ef það
vill helilur hafa féð innan girðingar. Þessi hv.
þm. gat þess svo að lokum, að hann heföi sýnt
hæstv. landbrh. þessa till. og að honum hefði
ekkert fundizt athugavcrt við hana.
Ég trúi því vel, að hann vilji gera flokksbróður sínum greiða, en hins vegar hefur hann sagt
í viðtali við mig, að frv., eins og það er, sé algerlega fullnægjandi. Fjölyrði ég ekki frekar
um þetta, en vildi gjarnan heyra hv. 1. þm.
Reykv., sem er 1. flm. frv.
*Magnús Jónsson: Mér finnst ekkert undarlegt, þó að hv. 1. þm. N.-M. lireyfi andmælum
og athugasemdum, cn hitt er mér alveg óskiljanlegt, það kapp, sem hann leggur á að breyta
frv. Meira hefur nú verið lagt á vald stjórnarinnar en að selja eitt litið kot. Það er hins vegar
alkunna, að hér i nánd við Reykjavik eru góðar
sauðfjárjarðir, en á seinni árum hefur fjáreign
bænda minnkað vegna aukinnar mjólkurframleiðslu, svo að sennilega skortir þá allt fremur
tn upprckstrarland. En þetta er algengt, að bæir
tryggi sér skákir í upprekstrarlöndum lianda
sínum búpeningi. — Að öðru leyti er þetta smáatriði og alveg óhætt að trúa ríkisstjórninni
fyrir því.
En viðvikjandi því að setja skilyrði um að
bærinn selji rikinu anna.ð land í staðinn, finnst
mér, að það koini þessu máli ekkert við.
Það á að flytja um það sérstakt frv., ef menn
vilja láta ríkið fá heimild til þess að kaupa það
land. Þetta er því alveg meiningarlaust, enda
47
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alls ekki sanngjarnt að reyna að pressa út úr
einhverjum ]»að, sem hann kannskc ekki vil)
selja.
Það er nauðsvnlegt. fyrir bæinn að eignast
þetta land, og vil ég óska, að hv. fhn. falli frá
þessari till. Beri þá heldur fram annað frv. eða
a. m. k. till. til þái. Annars skil ég aldrei, þegar
þm. eru að hlaupa fram fyrir skjöldu alveg
óbeðið, af eintómri landsföðurlegri umhyggju.
Hvaða afskiptasemi er þetta'? Hefur þm. verið
beðinn þess?
En ég legg áberzlu á, að þessar brtt. séu
felldar.
Pált Zóphóníasson: Herra forseti! Síðasti
ræðumaður skildi ekki, að þm. gætu fyigt málum, nema þeir hefðu verið beðnir um það. Hans
sjóndeildarhringur nær ekki lengra en hann er
beðinn fyrir. I þessu tilfelli hefur ríkið sett upp
rannsóknarstöð, sem getur varðað Iandbúnaðinn i iandinu mcira en allt annað og sparað
milljónir. Því að það er fullt útlit fyrir, að
Guðm. Gíslasyni lækni takist að búa til lyf lil
að sannprófa, hvort kind hefur garnaveiki, ef
hann fær aðstöðu til þess á Keldum. Það barf
enginn að biðja mig um það að reyna að stuðla
að því, að Keldnabúið fái þá aðstöðu, sem nauðsynlegt er. Það er svo sjálfsagt inál, að hver
maður, sem skyn ber á búskap, sér það.
Það getur verið, að mennirnir, sem bér liai'a
talað mest og kalla sig þingmeim Reykjavíkur,
skilji það ekki. Þeir sjá ekki annað en verkalýðsmál og guðfræði, — og þarf þó að biðja þá
fyrir þau. En það þarf enginn að biðja mig um
að standa á verði í þessu máli og tryggja framtíð og árangur rannsóknarbúsins.
Hins vegar hefur og oddviti sveitarinnar talað
við mig og skýrt mér frá því, að það væri alveg til niðurdreps fyrir sveitina, ef Reykjavik
fengi þessa aðstöðu. — Iín viðvikjandi till., bá
tel ég, að það skilyrði eigi að vera af ríkisins
hálfu, ef það selur þetta land, að það fái keypt
annað land í staðinn banda sjúka fénu á Keldum. Það er því langt frá því, að ég taki tili.
mina aftur.
Umr. frestað.
A 48. fundi í Ed., 4. maí, var fram lialdið 3.
umr. um frv.
Ingvar Pálmason: Ég kvaddi inér hljóðs á
síðasta fundi aðallega til að óska eftir, að málið
vrði tekið af dagskrá, en hæstv. forseti ákvað
þá, að svo skyldi gert, áður en ég tók til máls.
Astæðan til þess, að ég vildi, að málið væri tekið
af dagskrá, var sú, að ég vildi, að allslin. gæti
sameiginlega athugað brtt., sem fyrir lágu. Samt
hefur farið svo, að n. hefur ekki gert þá athugun. Aftur á móti hef ég átt tal við hv. form.
n., og tjáði hann mér, að hann vildi ekki ljá
þessum brtt. lið. Ég aftur á móti gæti fvlgt 1.
liðnum með því móti, að við liann sé bætt því,
sem sleppt er úr 1. gr. frv., sem sé, að námuréttindi séu undanskilin. Ég byggi þessa skoðun
á því, að það hefur komið fram, að Mosfellshreppur vill neyta forkaupsréttar síns á þvi
landi Hólms, sem er í Mosfellssveit. Það kom
fram i ræðu hv. 1. þm. N.-M., og mér er líka

kunnugt um það aunars staðar frá. Mér virðist
þvi ástæðulítið að gera ekki strax þessa leiðréttingu, vegna þess að ég vil ganga út frá, að
minn skilningur sé réttur á þvi, að forkaupsréttur sveitarfélags og ábúanda sé ekki afnuminn með þessari heimild. Það gæti líka tori eldað fyrir Reykjavík að fá þcssi kaup afgerð,
ef gengið væri þannig frá málinu, að fyrirfram
væri víst, að það gæti ekki gengið frain án ágreinings. Eg held því, að rétt sé að samþ. þessa
brtt. liv. 1. þm. N.-M., þó með þeirri breyt., að
námuréttindi séu undanskilin. Vil ég því leyfa
mér að leggja fram skrifl. brtt. um það.
l'm hinar brtt. vil ég segja það, að ég get
ekki léð þeim atkv. Eg tel, að þar sé að sumu
leyti um það að ræða, sem d. liefur áður tekið
afstöðu til þannig Iagað, að hún vilji ekki samþ.
sölu mismunandi eigna í einu og sama frv.. þar
sem af því gæti leitt nokkurt ósamræmi, þvi að
ekki er alltaf víst, að það sama eigi við um
það, sem á þennan liátt kynni að verða skeytt
sainan. Einnig eru sett þarna inn skilyrði. sem
mér finnst ekki geta samrýmzt. Eg vil ganga
út frá að ríkinu sé þörf að eignast land til viðbótar við Keklnaland, en ég geri ráð fyrir, að
um það náist samningar, en náist þeir ekki, álit
ég, að koma verði til eignar- eða leigunámsheimild á því landi. Mér finnst, að þótt það sé
hugsanlegur möguleiki, að nota megi land Hólms
i sainbandi við það starf, sem á að verða á Keldum, þá sé það miklum erfiðleikum bundið, og
vil því meina, að það spursmál vrði leyst á
annan hátt Jieppilegar. Auk þess virðist mér
bráð þörf á, að Reykjavikurbær fái það landsvæði, sein vatnsból bæjarins á upptök sin á.
Læt ég svo þetía nægja, cn vil leyfa mér að
afhenda hæstv. forseta þessa skrifl. brtt.
Forseti (EÁrna): Mér hefur verið afhent
skrifl. brtt. frá hv. 2. þin. S.-M., sem hann hefur
nú lýst. Þarf tvenns konar afbrigði, til þess að
bún megi komast hér að.
ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 307) Ie> fð
og samþ. með 12 shlj. atkv.
’Forsrh. (Hermann Jónasson): Eg hef aldrei
fengið tækifæri til að skýra frá því í sambandi
við þetta mál, að nokkru áður en þetta frv. kom
fram, hafði ég látið skrifa bréf til núverandi
bæjarstjórnar, vegna þess að mér er kunnugt
um, að bænuni leikur hugur á að eignast Hólm,
þess efnis, að ég vildi gjarnan, að upp væru
teknir samningar þegar um það, að bærinn fengi
keypt þetta land, sem hann hefði mikla þörf
fyrir, en í staðinn fengi ríkissjóður keypta
landspildu af Gufunesi, Knútskot, sem það raunverulega heitir og liggur á milli Gufuness og
Keldna, og síðan, ef samningar næðust, scm
ég vænti, að mundi verða, þá leitaði stj. heimildar Alþ. um, að hún mætti skrifa undir slíka
samninga, en svo kemur þetta frv. fram rétt á
eftir, og hef ég að sjálfsögðu ekkert við það að
athuga. Mér finnst eðlilegt, að bæjarsjóður fái
að kaupa þessa jörð, fyrst og fremst vegna þess,
að vatnsból bæjarins er í þessari landareign, og
hefur hann þurft að fá stöðugt stærra land í
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kringum það, og jörðin liggur að mikilli eign,
sem bærinn á, Elliðavatni og umhverfi þess. Enn
freinur er gert ráð fyrir því, að mikið af þessu
landi yrði látið af hendi með einhverju móti
undir svokallaða Heiðmörk, en það er nokkur
bluti af Hólmslandi, sem tekinn hefur verið og
á að friða og rækta þar skóg, og á þetta að verða
skemmtistaður fyrir Reykvikinga. Af þessum ástæðum er búið að rýra svo Hólm, að hann tr
orðinn lítil ábýlisjörð, en iandið, sem hann hefur enn til umráða, er mjög hentugt fyrir
Reykjavík.
Síðan ég kom í stj„ hefur aldrei orðið ágreiningur milli ríkis og bæjar út af iandi, sem hvor
aðilinn um sig hefur þurft á að halda. t’vi hefur
verið heitið í sambandi við þennan fyrirhugaða
skemmtistað að iála suðurhluta Vífilsstaðalands,
þannig að Reykjavík gæti komið sér upp þessum
skemmtistað. Sá hluti landsins, sem Hólmur á
fyrir austan EHiðavatn, er mjög vel fallinn til
skógræktar og er cini staðurinn í nágrenni
Reykjavíkur, þar sem dálítil björk er, og þegar
ég gekk þar um fyrir nokkrum árum oftar en
einu sinni, þá var þar talsvert stór björk, enda
eru sannanir fyrir þvi, að þar var einn sá allra
bezti skógur, sem til var á þessum slóðum, enda
var sóttui' þangað eldiviður langar leiðir frá.
Suðurhluti Vífilsstaðalands, svonefndir Hjal’ar.
er ákaflega fallegt land, og hefur verið hugsað
til þeirra í þessu sambandi. Það er því eðlilegt,
að Reykjavík vilji fá þetta land. En þannig er
inálum háttað. að ríkið hefur keypt Keldur i
Mosfellssveit. Hún liggur við innanverðan Grafarnesvog og á land út með vognum. Af þessu
hefui' verið selt talsvert land. IJess vegna er
landrými of lítið þarna fyrir þessa stofnun, en
við, sem nú erum í stj., getum ekki séð fram á,
að þessi rannsóknarstöð, sem þarna á að koma
upp smátt og smátt, geti verið á öðrum stað i
nágrenni Revkjavíkur, sem hentugur er.
I’essi tilraunastofnun verður að vera í nágrenni Reykjavikur, því að þeir menn, sem vinna
við slofnunina, eru vísindamenn, sem einnig
Iiafa störfum að gegna í Reykjavík.
Stofnun þessi kemur ekki að fullum notum,
nema hún fái mcira landrými en hún hefur nú,
og öll sanngirni mælir með, að ríkið fái þennan
umrædda jarðarpart keyptan. Þess vegna skrifaði ég bréf tit Alþ., þar sem ég kvaðst fús til,
að samningar færu fram um sölu Hólms til
handa Reykjavíkurbæ, en rikið keypti aftor
annað laiid af bænum til handa Keldum.
Xú liggur hér fyrir brtt. viðvíkjandi þessu. I.g
er henni í rauninni samþ., þó að ég viðurkenni,
að liægt sé að koma með ýmis rök gegn henni.
Iig treysti mér ekki til að vera á móti henni, þvi
að sá ráðherra, sem fær málið til ineðferðar,
gæti sagt sem svo: Till. lá fyrir Alþ. um þetta
efni, en hún var felld, þar af leiðandi vill Alb.
selja Hólm án þess að setja nokkur skilyrði
fyrir þeirri sölu. — Það er ætlazt til, að sá ráðh.,
sem fái þetta til meðferðar, geti sagt, áð sk;lyrði hafi legið fyrir um að selja ríkinu aðra
jörð í staðinn, en ef þessi brtt. er felld, þá er
það skilyrði ekki lengur fyrir hendi. Ég vænti
þess, að Reykjavikurbær verði því samþ., að
ríkið fái land fyrir þessa tilraunastofnun hér í
nágrenninu.

Viðvíkjandi því, sem rætt var um hér áðan,
hvort forkaupsréttur ábúanda jarðarinnar eða
hreppsins falli niður með þessum 1., þá lít ég svo
á, að hann standi jafnt óhaggaður eftir sem áður.
I’ví að eignarrétti verður ekki raskað nema með
eignarnámi. En ég geri ráð fyrir, að þessi jörð
verði svo hátt metin, að óaðgengilegt verði bæði
fyrir ábúanda og hreppinn að festa kaup á
lienni, því að verð á jörðmn liér i nágrenni
Reykjavíkur cr svo hátt nú orðið, að þær eru
varla kaupandi til þess að stunda á þeim búskap.
Þess vegna get ég lýst því yfir, að ég er því
samþ., að ríkið selji bænum Hólm, með því skilyrði, að bærinn láti af liendi annað land fyrir
rikið.
*Magnús Gíslason: Með þcssum brtt., sem
fram eru komnar á þskj. 283, virðist mér vaka
fyrir hv. flm., að með frv. sé ekki gætt hagsmuna tveggja aðila, hreppsins og ríkissjóðs, og
virðist mér sem hann ætlist til, að brtt. eigi
að bæta úr þessu. Viðvíkjandi því ákvæði í brtt.,
að ríkisstjórninni heimilist að selja Mosfellssveit hluta af Hólmslandi, þá veit ég ekki til
þess, að n. hafi borizt óskir frá hreppnum, þar
sem hann fer fram á að kaupa þennan landshluta.
Nú hefur hv. 2. þm. S.-M. lýst því yfir, að
hreppurinn vilji fá þetta land keypt, og ég hef
átt tal við borgarstjóra um málið, og hann
segir, að hæjarstjórnin sé reiðubúin að semja
um þetta atriði. Eins og hæstv. forsrh. tók fram,
og er ég honum þar alveg sammála, að þótt frv.
sé samþ. óbreytt, þá hefur hreppurinn samt sem
áður forkaupsrétt að jörðinni, og er ekki hægt
að svipta hann þeim rétti nema með eignarnámi. lirtt. liv. 2. þni. S.-M. þýðir í rauninni það,
að ef hréppurinn vitl ekki kaupa þennan skika,
þá má rikisstj. ckki selja Reykjavíkurbæ hann.
Þess vegna legg ég til, að brtt. verði felld. Sama
máli finnst mér og gegna með hina brtt., og er
ég henni því ósamþykkur. Hæstv. forsrh. lýsti
því yfir, að ríkið vildi fá kevptan hluta af
Knútskotslandi. Ég hef enn fremur minnzt á
þetta atriði við borgarstjóra, og' hann er fús
til þess að leita samkomulags við ríkisstj. um
það atriði.
Páll Zóphóníasson: Ég vil benda á, að ég tct
óheimilt að selja þjóðjarðir og kirkjujarðir, og
það mun bannað með 1. Þess vegna tel ég óheimilt að selja Mosfellssveitarhreppi þcssa umræddu
jörð, þótt hann vildi kaupa, nema með sérstakri
hcimild í I.
Það er alveg réit, að bæjarstjórn tekur með
velvilja að sclja þetta land, en þar við situr. Aðeins velvilji, en engar framkvæmdir. Það væri
æskilegt, ef bæjarstjórn vildi sýna dálitið meira
en velvilja, svo að eitthvað væri hægt að gera.
Eg legg svo til, að bærinn fái ekki Hólmsland
nema með hinum uinræddu skilyrðum.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Það er alveg
rétt, að dálítill dráttur hefur orðið á framkvæmdum í þessum efnum, og mun það fyrst
og freinst stafa af því, að málið er hér til umr.
á Alþ., en þetta ætti nú að lagast.
Ég fyrir mitt leyti er ekkert hræddur um, að
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bæjarstjómin fáist ckki tíj að sclja rikinu hiuta
af Knútskotslandi fyrir tilraunastofnunina á
Keldum, þvi að Knútskot er grýtt land og mikill munur á þvi og Hólmslandi, sem er prýðisvel fallið til ræktunar og enn fremur einhver
fegursti staðurinn í nágrenni Reykjavíkur. —
En aðalatriðið er, að ríkið fái land hér í nágrenninu fvrir þessa stofnun á Keldum.
*Jónas Jónsson: lig álít mjög eðlilegt, að
•Reykjavíkurbær viiji fá Hóim, cn það er mikit
nauðsyn fyrir ríkið að fá land út frá Keldum,
og það lítur út fyrir, að Keldur þurfi land á tvo
vegu. Annað er hið umrædda land frá Knútskoti, og hitt cr land, sem Keldur áttu áður fyrr,
en Thor Jensen keypti siðar. Nú fara fnm
samningar um, að bærinn kaupi fiestar jarðeignir Thors Jensens, en um það er ekki ákveðið
enn þá. Thor Jenscn er fáanlegur til að selja
ríkinu þetta stykki, ef bærinn kaupir það eklii.
en þar sem mikið útlit er fyrir, að bærinn kaapi
það, þá þarf ríkið að eiga gott við bæinn í þeim
sökum, þvi að Keldum er fullnægt, ef þær íá
sitt gamla land að viðbættum þessum skika frá
Knútskoti.
Ég vil skjóta því til hv. 1. þm. Reykv., hv. 11.
landsk. og hv. -2. landsk., hvort þeir væm bvi
ekki samþ. að taka málið út af dagskrá i dag og
fá yfirlýsingu borgarstjóra um, að Revkjavikurbær léti af hendi þetta land.
*Magnús Jónsson: Mér finnst málinu vera
stefnt í mikið óefni mcð þessum brtt., sem fram
hafa komið, og ég vildi gera það að till. minni,
að 1. brtt. á þskj. 288 verði borin upp i tvennu
lagi.
Ég get ekki séð, að það komi að sök, þó að
málið verði tekið af dagskrá í dag til þess
að athuga þetta, sem hv. þm. S.-P. minntíst á,
enda þótt ég efist ckki um, að bærinn iáti þetta
land at' hendi. En mér finnst óviðkunnanlegt
að hafa i sama frv. heimild um sölu Hólms og
lika kaup á annarri jörð, þvi að þetta tvennt
er óskylt.
Eg get svo fyrir mitt levti fallizt á, að mál'ð
verði tekið af dagskrá í dag, ef það kemur á
dagskrá á morgun.
*Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Herra forseti!
f raun og veru hefur mjög litið nýtt komið fram
í málinu, nema hæstv. forsrh. undirstrikaði
það, að frv. væri nægileg heimild fyrir þann
ráðh., er fær málið til meðferðar. Ef ég hef
skilið ræðu hæstv. ráðh. rétt, þá taldi hann brtt.
óþarfar, fannst þó ekki rétt að fella þær, en
æskilegast, að þær yrðu teknar aftur. Mér finnst
það lika vera einfaldasta lausnin.
Það hafa komið fram tilmæli um, að málið
yrði tekið af dagskrá í dag. Ég veit ekki, hvort
n. tekst að fá skriflega yfirlýsingu frá borgarstjóra um þetta atriði. Hann hefur á fundi n.
lýst yfir, að enginn ágreiningur þurfi að vera
um þetta, en ég veit satt að segja ekki, hvort
borgarstjóra þykir hlýða að koma með skriflega yfirlýsingu. Ég tel engan efa á, að ef Mosfellssveitarhreppur óskar eftir forkaupsrétti. þá
sé hann ekkí rýrður með frv. og viðkomandi
ráðh. muni taka óskir hreppsins til greina.

Mér skilst nú, úr þvl sem komið er, að ekki
sé önnur leið fyrir hendi heidur cn að reyna
að framkalla þessar skriflegu yfirlýsingar frá
borgarstjóra eða bæjarráði. Hvort það tekst, veit
ég ekki. Hins vegar býst ég ekki við, að það
verði talið viðeigandi, að hæstv. ráðh. gefi hér
skrifl. yfirlýsingar umfram það, sem hann getur
sjálfur skýrt frá hér i hv. d., sem mér skilst,
að hann sé búinn að gera um það, að hann muni
fara samningaleið við bæinn i þessu máli.
l'mr. frestað.
A 49. fundi í Ed., 5. maí, var enn fram haldið
3. umr. um frv. (A. 93, 288, 307).
®Magnús Jónsson: Þessu máli var frestað í
gær til þess að fá upplýsingar um frá bæjarins
hálfu, hvort bærinn vildi selja ríkinu landspildu
af Knútskoti. Ég hef í millitiðinni átt tal við
borgarstjóra um þetta, og liann taldi fyrir sitt
leyti eðlilegt, að þessi sala færi fram. Það var
aðeins eitt atriði, sem borgarstjóri var í vafa
um, sem sé, að ef til vill inundi bærinn áskilja
sér rétt til að halda strandlengjunni, sem er i
þessu landi. Enda ætti það ekki að rekast neitt
á. því að tilraunastofnunin á Keldum ætti ekki
að þurfa á strandlengjunni að halda. — Ég vona
svo, að ekkert sé nú til fyrirstöðu því, að þetta
smáfrv. verði samþ. breytingalaust.
Forseti (EÁrna): Þá hafa ekki fleiri kvatt sér
hljóðs, og er umr. lokið. Verður nu gengið til
atkv.
Magnús Jónsson: Vill ekki hv. flm. brtt. taka
þær aftur?
Páll Zóphóniasson: Ég sé enga ástæðu til þess
að taka brtt. aftur, því að enda þótt þetta Iand
fáist, þá er þó ekki samþ., að bærinn fái allan
Hólm. Ef til vill gerir hreppurinn kröfu til forkaupsréttar síns, en af því að ég hygg, að ekki
megi selja þessa jörð hreppnum, nema sérstök
heimild sé fyrir því í ]., þá tek ég brtt. ekki
aftur, nema yfirlýsing komi frá hæstv. ráðh.
um, að hann telji, að Mosfellssveit eigi forkaupsrétt sinn og hann muni selja henni það
land af Hólmslandi, sem sé innan hreppstakmarka Mosfellssveitar.
:;Forsrh. (Hermann Jónasson): Ég greiði atkv.
móti þessum brtt., vegna þess að þessar yfirlýsingar liggja fyrir frá borgarstjóranum í
Reykjavík, sem ég tek alveg gildar. Og í annan
stað, viðkomandi fvrri hluta brtt., vegna þess
að í heimildinni til þess að selja Reykjavíkurbæ
þetta land felst það að mínu áliti jafnframt, eð
þar af ieiðir, að Mosfellshreppur geti gengið inn
í kaupin með sínum forkaupsrétti. Þvi að það
leiðir af hlutarins eðli, að ríkisstjórnin litur
þannig á. (PZ: Þá tek ég aftur brtt. á þskj. 288.)
ATKVGR.
lírtt. 307 feiid með 8:5 atkv.
288 tekin aftur.
Frv. samþ. með 13 shlj. atkv. og afgr. til Nd.
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Á 51. fundi í Nd., s. d, skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.
Á 52. fundi í Nd, 6. maí, var frv. tekið ‘il
1. umr.
Of skammt var liðið frá 3. umr. í Ed. — Afbrigði leyfð og samþ. með 19 slilj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. alkv. og til
allshn. með 16:1 atkv.
A 62. fundi i Nd, 20. mai, var frv. tekið til
2. umr. (A. 93. n. 458).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál.
Afbrigði leyfð og samþ. með 1" slilj. atkv.
*Frsm. (Jóhann G. Möller): Þetta frv. er
hingað koinið frá Ed. Ed. féllst svo að segja
einróma á það, og um það munu engar deilur
hafa staðið. Allshn. þessarar d. leggur til, að
það verði samþ, þó með þeirri breyt,, að 2. gr.
falli niður, því að n. sér enga nauðsyn til, að
hún standi i 1. Býst ég þó við, að n. standi ekki
fast á henni, því að ef hún verður samþ, þá
þat'f inálið að fara aftur til Ed. Ég vil því mælast til þess við hæstv. forseta, að hann hraði
niálinu sem mest í þessari d, ef það þarf að
fara aftur til Ed.
*Bjarni Ásgeirsson: Ég vil aðeins vekja athygli á því, að nokkur hluti af landi Hólms, lítill að visu, er í Mosfellshreppi, og ég veit, að
þa.ð er ósk þess hrepps að fá þann hluta keyptan, sem liggur innan þeirrar sveitar. í Ed. var
borin fram brtt. um að heimila Mosfellssveit
að fá þennan hluta keyptan. Hún mun ekki hafa
verið samþ, en því var lýst yfir af þáverandi
hæstv. forsrh., að hann teldi Mosfellshrepp hafa
forkaupsrétt á þessu landi. Eg vil lýsa því vfir,
að ég tek þann skilning gildan og geri ráð fyrir,
að Mosfellshreppur geri kröfu til að fá keyptan
þennan hluta af Hólmslandi.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Brtt. 458 (2. gr. falli burt) samþ. með 10:5 atkv,
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: StgrSt, BJ, BÁ, FJ, GG, HG, JPálm, ÓTh,
SÉH, JörB.
nei: BjB. EE, JakM. JGM,') PO.
SvbH, EOI, GSv, SK, SkG greiddu ekki atkv.
Ellefu þm. (SlSt, ÞBr, ÁA, EmJ, EystJ, Gi>,
HelgJ, HV, íslH, JÍv, PHaim) fjarstaddir.
3. gr. (verður 2. gr.) samþ. með 17. shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17:1 atkv.
A 63. fundi í Nd, 21. maí, var frv. tekið til
3. umr. (A. 484).
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
1) JGM: l’ar sem samþykkt þessarar brtt. gæti
tafið málið svo, að það næði ekki fram að ganga,
segi ég nei.

ATKVGR.
l’rv. samþ. með 17 shlj. atkv, og endursent Ed.
Á 63. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
frv. væri sér endursent frá Nd., eftir 3. umr. þar.
Á 64. fundi í Ed, 22. maí, var frv. tekið til
einnar umr.
Of skammt var Iiðið frá 3. umi'. í Nd. — Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem ]ög
frá Alþingi (A. 516).

49. Eignarnámsheimild á heitu vatni og
landi í Siglufirði.
A 24. fundi i
Frv. til 1. um
fjarðarkaupstað
dal í Siglufirði

Ed, 30. marz, var útbýtt:
eignarnámsheimild fyrir Sigluá heitum uppsprettum í Skútu(þmfrv, A. 120).

Á 29. fundi i Ed, 9. april, var frv. tekið til
1. uinr.
Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði
með 11 slilj. atkv, að það yrði tekið til meðferðar.
Erlendur Þorsteinsson: Herra forseti! Eiiis
og sú stutta grg, sem fylgir þessu frv, ber með
sér, þá er þetta ekki nýtt mál liér í hv. d,
heldur var þetta borið fram á aðalþinginu 1941,
og fylgdi því þá allýtarlcg grg, eða 7 fylgiskjól
samtals, og er þau að finna á þingskjali nr. 81
frá aðalþinginu 1941. Þetta frv. var þá afgr. til
n„ en nál. kom ekki. Mér þyliir rétt að benda
með nokkrum orðum á ástæðurnar t'yrir þvi, að
þetta frv. kom fram á aðalþinginu 1941 og er
komið t'ram aftur nú.
I svo kölluðum Skútudal i Siglufirði, stuttan
spöl frá bænum, eru nokkrar lieitar uppsprettur.
Þetta vatn er þó ekki mjög heitt og er mjög
lítið að magni til. Iin órannsakað er, livort liægt
er að auka vatnsmagnið eða hitaiin með greftri
eða borun.
Það var a. m. k. uni tima litill áhugi fyrir þvi
á Siglufirði, að bærinii keypti betta laud. Þvi
að það mun liafa verið gerð lilraun til þess at'
núverandi landeiganda, að bærinn sem slikur
keypfi laudið. En á þeim tíina var það þó ekki
samþ. í bæjarstjórninni. En nú, eftir að farið
hefur verið að bora eftir heitu vatni og komið
befur i Ijós, að hægt hefur verið með því að
fá lieitara vatn og ineira magn, hefur vaknað
áhugi fyrir ])vi á Siglufirði að rannsaka, hvort
nóg vatnsniagn er á þessum stað til þess að liita
upp bæinn eða nokkurn hluta lians. Má geta
þess, að á 500. fundi bæjarstjórnar Siglufjarðar
þ. 20. mai 1938 var samþ. í bæjarstjórninni að
beita sér fyrir því, að framkvæmdur yrði gröftur til þess að rannsaka, hve mikið af heitu
vatni mætti fá þarna í Skútudal.- Ur þcssum
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framkvæmdum hefur ekki orðið, og hefur
strandað aðallega á því, að heitu laugarnar eru
í eign einstaklings <>g bærinn hefur ekki viljað
kosta til þess að láta leita að vatninu, því að
hann hefur talið, að það mundi auka verðmæti
landsins svo mikið, að bænum yrði illkleift að
kaupa það, ef nægilegt vatn fyndist þar, til þess
að hægt væri að hafa þess not. Bæjarstjórnin
telur óeðlilegt, að einstaklingur, sem ekkert hefur lagt fram til þess að eignast þetta vatn sérstaklega, nyti arðsins af því, en ekki bærinn
fyrst og fremst sem slíkur. I'yrrverandi bæjarstjórn á Siglufirði vat- tneð því, eins og ég hef
tekið fram, og einnig cr hin nýkosna bæjarstjórn með því, að hærinn fái þessi vatnsréttindi og nauðsynlegt land kcypt. Það, að þessar
hæjarstjórnir, hvor fvrir sig, eru báðar sammála
um þetta mál, sést bezt á því, að núverandi bæiarstjórn hefur itrekað beiðni fyrrverandi bæjarstjórnar til þingmanna Eyjafjarðarsýslu og
þeirra uppbótarþingmanna, sem voru í kjöri
þarna í kjördæminu við síðustu kosningar, unt
að beíta sér fyrir framgangi þessa máls.
Ágreiningurinn milli bæjarstjórnar á Siglufirði annars vegar og bæjarfógetans hins vegar,
sem á þetta lancl, er sá, að bæjarfógetinn vill
ekki láta bæinn fá þctta land fyrr en húið er að
leita að vatninu. En jafnframt býðst hann til
þess, ef vatn finnst ekki nægilegt, að bærinn
þurfi ekki að kaupa landið, heldur aðeins bæta
l'yrir það jarðrask, sem búið væri að gera á
því. En bæjarstjórn vill f. h. bæjarins kaupa
landið, áður en leitað er að vatninu, og taka á
sig áhættuna um, að þarna finnist e. t. v. ekki
nóg vatn, en vill hafa vatnsréttindin og hæfilegt land til afnota fyrir bæjarbúa, ef nægilegt
vatn kynni að fyrirfinnast.
Það virðist sýnt, þar sem við síðustu bæjarstjórnarkosningar á Siglufirði skiptist um pó’itískan meiri hluta í bæjarstjórninni, og bæjarstjórnin er samt jafneinhuga um þetta mál nú
sem hin fyrrverandi bæjarstjórn var, að þá geti
ekki orðið samkomulag niilli bæjarstjórnarinnar
og landeiganda um kaup á þesku landi. Því er
ekki um annað fyrir bæjarstjórnina að gera en
að leita samþykkis hæstv. Atþ. fyrir eignarnámi
á þessu landi sem allra fvrst, svo að hægt verði
að gera framkvæmdir í þvi skyni að skera ur
því, hvort þarna sé ha’gt að ná í nægilegt vai.n
til þess að hita upp Siglufjarðarbæ og til annarra liluta.
Ég vil svo leyfa mér að óska eftir því, að
þcssu máli verði vísað til hv. allshn. að lokinni umr., og vil leyfa mér jafnframt fyrir hönd
flm. frv. að óska þess, að n. afgr. málið frá sér
sem allra fyrst og líti ó þá nauðsyn, sem er
fyrir Siglufjarðarkaupstað að fá þessa eignarnámsheimild samþ.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. mcð 12 shlj. atkv. og til
allshn. með 10 shlj. atkv.
A 51. fundi í Ed., 7. maí, var frv. tekið til 2.
umr. (A. 120. n. 323).
Of skainmt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði leyfð og sam'þ. með 12 shlj. atkv.

Frsm, (Ingvar Pálmason): Frv. um þetta sama
efni var flutt á siðasta þingi og er nú aftur flutt
af sömu aðilum. Er í grg. vísað til þeirra ástæðna, sem færðar voru fyrir frv. á aðalþinginu í fyrra. Allshn. liefur haft frv. til athugunar
og er efni þess samþykk, en vegna þess að fyrsti
flm. frv. benti n. á, að heppilegra væri að orða
frvgr. og fyrirsögnina nokkuð á annan veg en
gert er, og n. féllst á, að sú ábending væri á
rökum byggð, leggur hún til, að frvgr. verði
brevtt að orðalagi. Að efninu til verður engin
breyt. Sama er að segja um fyrirsögn frv. Við
leggjum til, að lienni verði breytt, svo að hún
verði meira í samræmi við orðalag gr.
Þetta mál hcfur verið ágreiningsmál á milli
eiganda landsins og hæjarstj. Siglufjarðar, en
sá ágreiningur er að hverfa, og hv. fyrsti flm.
hefur fullyrt, að landeigandinn mundi geta sætt
sig við það orðalag, sem n. leggur til.
Málið er ofureinfalt og þarfnast ekki Icngri
framsögu.
Bernharð Stefánsson: Ég vil þakka hv. allshn.
fyrir, að hún hefur afgreitt þetta mál, þó að
mér sýnist nú, að ef þessu þingi lýkur á skapJegum tíma, þti sé nú komið svo, að nokkur
hætta sé á, að það geti þá ekki orðið að 1. sökum tímaskorts.
Ilvað snertir brtt. þá, sem hv. n. her fram, þá
vil ég taka það fram, að hv. frsm. gerði fullmikið
úr minni þátttöku í henni. Það, sem ég gerði í
því sambandi, var það, að ég flutti skilaboð um
það, að ef þessi tilhögun væri tekin, sem i till.
greinir, þá mundi ekki verða ágreiningur um
þetta mál milli eiganda landsins og a. m. k.
meiri hlutans í bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar. En það var ekki beinlínis, að ég bæri
fram neinar persónulegar óskir í því efni. En á
hinn bóginn vil ég segja það um þessa brtt.. að
með, tilliti til grg. þeirrar, sem fylgdi frv. i fyrra,
og bréfa, sem prentuð voru þar sem fylgiskjöl,
frá bæjarstjóm Siglufjarðarkaupstaðar, þá sýnist mér, að öllum þeim óskum, sem þar er getið
um, sé fullnægt með þessari brtt., eins og hún
liggur fyrir. Þvi að tilgangurinn með frv. og astæðan til þess, að bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar óskaði eftir, að það væri horið fram,
var að fá aðstöðu til þess að hagnýta þetta heita
vatn, sem er þarna í SkútudaL Og sé ég ekki
annað en að þó að brtt. sé samþ., þá sé öllum
óskum í iþessu sambandi fullnægt. Eg hef um
þetta ekki borið mig neitt saman við mcðflm.
mína að frv. og get þess vegna ekki sagt um
það, hvort hinir flm. fallast á þessa brtt. En ég
fellst algerlega á hana.
Erlendur Þorsteinsson: Hcrra forseti! Út af
síðustu ummælum hv. 1. þm. Eyf. vil ég aðeins
taka það fram, að hv. frsm. skýrði mér frá þcssari brtt., sem n. hefur gert við frv., og ég sé ekki
neitt við hana að athuga. Sé ég ekki annað en
að hún hafi sömu heimild í sér fólgna eins og
frv. gerir ráð fyrir, en mætti kannske segja, að
með samþ. hennar væri nokkuð fyllra orðalag
á frv.
En út af því, sem hv. 1. þm. Eyf. talaði um
það, að ef þetta orðalag væri við haft, þá vær!
ekki ágreiningur milli landeigandans og a. m. k.
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meiri hluta bæjarstjórnarinnar á Siglufirði, þá
get ég ekki um það sagt að visu, en mér dettur
ekki í hug, að bæjarstjórnin á Siglufirði geri
ágreining sín á milli út af slíku. Hitt er svo algert aukaatriði, hvort það er gert til þægðar einhverjum manni eða mönnum að taka til greina
einhverjar till. um orðalagsbreyt. á frv. Aðalatriðið fyrir mér er að fá þessa heimild, sem
frv. er um.

Á 63. fundi í Nd, 21. mai, var frv. tekið til
3. umr. (A. 486).

ATKVGR.
Brtt. 323,1 (ný 1. gr.) samþ. með 10 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Brtt. 323,2 samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn, svo breytt, samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv, með
fyrirsögninni:
Frv. til 1. um eignarnámsheimild fyrir Siglufjarðarkaupstað á heitu vatni og landi í Skútudal í Siglufirði.
_________

Á 63. fundi í Ed, s. d, skýrði forseti frá, að
frv. væri sér endursent frá Nd, eftir 3. umr. þar.
Á 64. fundi i Ed, 22. maí, var frv. tekið til
einnar umr.
Of skammt var liðið frá 3. umr. i Nd. — Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

A 52. fundi i Ed, 8. mai, var frv. tekið til 3.
umr. (A. 353).
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 12 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
lcyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og endursent Ed.

Frsm. (Ingvar Pálmason): Þetta mál hefur
tekið þeirri einu breyt. í Nd, að eignarnámið
skuli nú framkvæmt eftir gildandi 1. um eignarnám. Eg álit, að breyt. skipti ekki miklu máli,
og allshn. ieggur til, að frv. verði samþ.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. sem
lög frá Alþingi (A. 517).

ATKVGR.
Frv. samþ. með 13 shlj. atkv. og afgr. til Nd.
A 54. fundi í Xd, s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Ed, eftir 3. umr. þar.
Á 55. fundi i Nd, 11. maí, var frv. tekið tii
1. umr.
Enginn tók tii máls.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. mcð 17 shlj. atkv. og til
allshn. mcð 18 shij. atkv.
Á 62. fundi i Nd, 20. maí, var frv. tekið til
2. umr. (A. 353, n. 459).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shij. atkv.
Frsm. (Finnur Jónsson): Mál þetta er hingað
komið frá Ed. Allshn. hefur athugað það og
leggur til, að það verði samþ. með þeirri breyt,
að á eftir 1. gr. komi ný gr. um, að framkvæmd
eignarnámsins skuli fara fram eftir ákvæðum
iaga nr. 61 14. nóv. 1917, um eignarnám.
Ég vil hafa sama formála fyrir þessu frv. og
hafður var fyrir frv, sem var hér á dagskrá
uæst á undan, frv. um sölu þjóðjarðarinnar
Hólms, að hæstv. forseti hraði þessu máli, svo
að það geti komizt fram á þessu þingi.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Brtt. 459 (ný gr, verður 2. gr.) samþ. með 16:2
atkv.
2. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 18 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.

50. Eignarnám landa á hverasvæðinu
í Ölfusi.
Á 42. fundi í Ed, 29. apríl, var útbýtt:
Frv. til 1. um heimild til þeas að taka eignarog leigunámi nokkur lönd á hverasvæðinu í
Ölfusi (þmfrv, A. 272).
Á 43. fundi í Ed, 30. apríl, var frv. tekið til
1. umr.
I'rv. of seint fram komið og of skammt liðið
frá útbýtingu þess. — Afbrigði leyfð og samþ.
með 11 shlj. atkv.
Enginn tól; til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. og til
allslin. með 10 shlj. atkv.
.4 56. I'undi í Ed, 13. maí, var frv. tekið til
2. umr. (A. 272, n. 397).
Of skainmt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði Ieyi'ð og samþ. með 12 shlj. atkv.
Frsm. (Ingvar Páimason): I’etta frv. hefur
vei-ið hjá aiishn. lengur en hún ætlaðist til. Er
það af því, að n. fannst ástæða til að senda
inálið til bæjarráðs Reykjavikur til umsagnar.
Sú umsögn barst ekki fyrr eii í gærmorgun, og
þá tók n. málið strax fyrir og hefur afgr. það,
eins og sjá má á þskj. 397.
N. féllst á, að brýn nauðsyn væri, eins og
byggingum er nú komið í Hveragerði, að þar
verði komið á skipulagi uin flestar þær almennu
nauðsynjar, sem þorpið þarf að hafa, svo sem
vatnsveitu, hitaveiiu, frárennsli og annað slíkt.
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Skortir mjög á, að nokkurt skipulag sé á þessu,
svo að til stórvandræða horfir, ef ckki er úr
bætt. N. féllst á, að eina trygga ráðið til úrbóta
væri, að ríkið ætti landi’ð, sem þorpið stendur á.
Frekari rök fyrir frv. þarf ekki, þar sem það tr
tekið fram í grg.
Um leið og n. féllst á þetta, þótti henni rétt
að taka til athugunar, hvernig þarna stendur á.
Það er sem sé þannig, að nauðsynlegt er að
taka nokkurt land af Vorsabæ. Hins vegar sér
n. ekki ástæðu til, að tekinn sé leiguréttur af
ábúanda fram yfir það, sem brýn nauðsyn
þorpsins krefur. Þess vegna leggur n. til, að 2.
gr. sé orðuð nokkuð uin, og í þeirri brtt. kemur
nokkuð skýrt fram, hvað hún ætlast til, að niiðað
verði við, þegar ná þarf samnirigum við ábúandann í Vorsabæ. Ég hygg, að það sé til nokkurra
bóta að orða gr. þannig, því að þar kcmur skýrt
fram, að n. telur sjálfsagt, að byrjað sé á þessu,
þegar rikið hefur fengið eignarréttinn, og þá sé
komið á fullkomnu skipulagi eftir till. skipulagsn. rikisins, og verði þá ekki komnir á samningar við ábúandann í Vorsabæ, þá verður tekinn eignarnámi sá hluti landsins, sem þorpinu
er nauðsynlegur. Virðist n, að þetta sama hafi
vakað fyrir hv. flm, en n. telur, að orðalagið
sé skýrara og ákveðnara í brtt. en i gr. Mér
skildist á hv. flm, sem kom til viðtals við n,
að hann væri ekki mótfallinn, að brtt. gengi
fram, og þá leiðir af sjálfu sér, að ef 2. gr. er
orðuð eins og n. leggur til, að óþarft er, að i
fyrirsögninni sé nefnt leigunám, því að n. gat
ekki fundið annað en að þar yrði að vera um
eignarnám að ræða. Þess vegna leggur n. til, að
fyrirsögnin sé orðuð lítið eitt á annan veg, til
fvllra samræmis við efni frv.
Ég hygg, að málið liggi svo ljóst fyrir, að
ckki þurfi að skýra það frekar. N. leggur til, að
frv. gangi fram með þessum breyt.
Jónas Jónsson: Ég vil aðeins þakka n. fyrir
afgreiðslu þessa máls. Hún gat ekki lokið þvi
fvrr en hún hefur gert, ]>vi að nauðsynlegt var
að bera málið undir bæjarráð Reykjavíkur.
Byggingarnar þarna eru nálega allar eign Reykvíkinga. Það er búið að byggja á sjálfu hverasvæðinu, og cr farið út á svæði, sem er kalt, »g
fæst jarðhiti þar ekki nema með dýrum borunum. Verður þarna skortur á hreinlætisaðstæðum. ef ekki verður koinið á skipulagi. Eigendurnir eru margir, svo að óhugsandi er, að leigjendur og eigendur geti gert það átak, sem þarna
þarf að gera. Ef frv. nær fram að ganga, hlýtur
þarna að verða stórt þorp. Mér dettur í hug, að
eftir nokkur ár verði þarna nærri því eins
inargir menn og eru i Hafnarfirði nú, og það er
vegna þess fólks, sem þarna vill vera, að þetta
frv. er borið fram, til þess að tryggja, að sú aðstaða, sem þarna er, geti orðið notuð sem skynsamlegast.
Ég þykist vita, að málinu verði vel tekið í d ,
fyrst n. tekur því svona vel. Ég vil beina því
til hæstv. forseta, ef málið verður samþ. við
þessa umr, hvort hann sjái sér ekki fært að
taka það til 3. umr. siðar i dag. Það er stutt
eftir af þingtimanum, en miklar annir, og gæti
það því haft þýðingu, ef málið vrði afgr. frá
þcssari d. í dag.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Rrtt. 397,1 (ný 2. gr.) samþ. mcð 10 shlj. atkv.
3.—4. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Brtt. 397,2 (ný fyrirsögn) samþ. án atkvgr.
I’rv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv, með
fyrirsögninni:
Frv. til 1. um heimild til þess að taka eignarnámi nokkur Iönd á hverasvæðinu í Olfusi.
Á 57. l'undi í Ed, s. d, var frv. tekið til 3.
umr. (A. 410).
()f skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. nieð 10 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Erv. samþ. með 9 slilj. atkv. og afgr. til Nd.
A 58. fundi í Nd, 15. maí, skýrði íorseti frá,
að sér hefði borizt frv. frá Ed, eftir 3. umr. þar.
Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Erv. vísað til 2. unir. með 17 shlj. atkv. og ti!
allshn. með 18 slilj. atkv.
Á 62. fundi í Nd, 20. maí, var frv. tekið til
2. umr.
E’orseti tók málið af dagskrá.
Á 63. fundi í Nd, 21. maí, var frv. aftur tekið
til 2. umr. (A. 410, n. 456).
*Frsm. (Gísli Guðmundsson): Þetta frv. er um
heimild fyrir stj. til að taka eignarnámi nokklir
lönd í Olfusi, þ. e. á hverasvæðinu i Elveragerði
og í nágrenni þess, eftir því sem tilgreint er í
frv. Þetta mál er hingað komið frá Ed. og var
sam]). þar án ágreinings. Allshn. þessarar d. hefur haft málið til ineðferðar og athugunar og
ieggur til, að það verði samji. óbreytt.
:SEiríkur Einarsson: Ég vil aðeins a'ð .'o
vöxnu máli leita skýringa, væntanlega hjá hv.
n, sem fór höndum um þetta mál, um sérstakt
atriði.
Þetta mál hcfur tekið nokkrum formbreyt.
E"yrst var það flutt sem þáltill. af liv. þm. S.-Þ,
en þeirri till. var breytt i frv. í upphaflegu till.
var tiltekið, hvaða lönd það væru, sem átti að
heimila stj. að kaupa. Þau ákvæði hafa verið tckin upp í frv. nema land það, sem Kaupfél. Árnesinga á á þessum stað, sem ei' það land. sein
Mjólkurbú Ölfusinga átti. Nú veit ég ekki, hvort
það er meiningin, að eignarnámsheimild frv.
eigi að ná til þessa lands. Það er vitað inál, að
þctta land, sem upphaflega var selt úr Vorsabæjarlandi, er á þvi svæði Vorsabæjarlands, sem
hér á að heimila rtkinu að eignast, en á hinn
bóginn er það fallið undan jörðinni fyrir ajllöngu síðan, svo að það er alls ekki skýlaust,
hvort heimildin á að ná til þess. Þess má enn
fremur geta, að á þessu svæði eru margar af
byggingarlóðum kauptúnsbúa, en þeim er mikið
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áhugamál, að ríkið verði þarna eigandi. Ég vil
því spyrja hv. n., hvort það sé meiningin, að
sú heimild, sem felst í frv., eigi einnig að ná líl
þessa landsvæðis. Ég vil, að allur vafi sé tekinn
af um þetta atriði, svo að þessi lagasetning verði
ekki misskilin.
*Jóhann G. Möller: Ég hef skrifað undir nál.
með fyrirvara, og vil ég nú gera stutta grein
fyrir honum.
Fyrirvari minn felst ekki í því, að ég sé mótfallinn þeirri liugsun, sem er í þessu frv., að
ríkið eigi þetta land, sem hverahitinn er á eða
líklegt, að megi ná hverahita á. Ég tel það eðlilegt. Mér virðist sú hugsun liggja hér á hak við,
að það eigi að hindra, að stórfelld „spekulation“
með þetta jarðhitasvæði geti átt sér stað, og á
þá væntanlega að gefa þeim, sem óska eftir að
fá þarna lönd, kost á að fá þau ódýrt. En ég t"l,
að ekki sé vel farið með slika auðlegð sem jarðhitann á Islandi, ef aðallega á að nota jarðhitasvæðin til þess að bvggja þar sumarhústaði og
hús, sem eru aðeins til lítilfjörlegra nota fyrir
einstaka menn, og þá sérstaklega þá, sem hafa
ráð á því að búa á tveiinur stöðum. Eg tel eðlilegt, að ríkið eigi sem allra flest hverasvæði á
landinu og heitar uppsprettur og skipuleggi
notkun þeirra á þann liátt, að sem inestur hagnaður verðí af fyrir Iandið í heild, og sérstaklega vil ég, að ríkið tryggi, með því að eiga sem
flest hverasvæði á landinu, að sú ræktun fari
þar fram, sem hæði heilhrigðilega séð og af
öðrum ástæðum er nauðsynleg. Ég tel það hreint
skipulagslcysi, að heitar uppsprettur og hverasiæði skuli vera í höndum einstakra manna,
sem hafa ótakmörkuð yfirráð um notkun þessara hlunninda, sem þeir á þennan liátt hafa
cignazt, og tel ég eðlilegt, að ríkið hafi þar hönd
í bagga. Ég vil beina því til tiæstv. stj., þcgar
hún fær þessa heimild, að nota hana ekki til að
selja þessa skika, til þess að þarna verði byggðir
sumarhústaðir eða annað slíkt, fvrr en frain
hefur farið rannsókn á, hvort ekki sé hægt að
skipuieggja það afl, sem þarna hlundar, helzt
sem víðast, og helzt að nota það þannig, að það
verði til sem mestra heilla fyrir þjóðina í lieild.
Til þess að skýra hugsun mína enn frekar vil ég
taka fram, að ég tel misráðið, að hér í Reykiavik sé yfirfullur markaður af rándýrum blómum, sem ræktuð eru i vermihúsum manna, sem
hafa þau sér til einkahagnaðar, þegar stundum
er ekki hægt að rækta á sama tíma nytsamlega
ávexti til verndar heilsu landsmanna, sem ekki
fást fluttir inn í landið, en hægt að tryggja með
ræktun þeirra, að hagnaður sé fyrir hendi, að
vísu ekki jafnmikill og af blómaræktinni, en
þó sómasamlegur. Þesstt vil ég skjóta til hæstv.
stj., sem fær þessa heimild, en það er eklti það,
að ég sé á rnóti því, að ríkið eignist þetta Ia.n l
þarna, ég er því þvert á móti fylgjandi.
*Frsm. (Gísli Guðmundsson): Pað mun vera
rétt, sem hv. 8. landsk. segir um efni þáltill..
sem flutt var um þetta efni í Ed., en var dregin
til baka og þetta frv. flutt. Frv. var flutt i staðinn fyrir till. vegna þess, að í till. var aðeins
gert ráð fyrir, að heimila kaup, — meira var
Alþt. 1912. B. (39. löggjafarþiug).

ekki liægt þar, — en í frv. er gert ráð fyrir
eignarnámsheimild.
Allshn. hefur ekki athugað sérstaklega þennan
stað, og þess vegna get ég ekki gefið upplýsingar
um einstaka lóðabletti þar, en mér er tjáð, að
sú lóð, sem hv. þrn. minntist á, sem sé sú lóð,
sem Iíaupfélag Árnesinga á þarna, sé innan þess
svæðis, sein heimila á að taka eignarnámi. Mér
hefur enn fremur verið tjáð, að kaupfélagið
inuni vera reiðubúið að selja rikinu þetta land.
Fg hygg þess vegna, að hv. þm. hafi ekkert við
málið að athuga út frá því sjónarmiði. Þetta frv.
er undirbúið af Pálma Einarssyni ráðunaut, og
munu takmarkanir bess landssvæðis, sem tilgreint er í frv., að taka megi eignarnámi, settar
í samráði við liann.
Eiríkur Einarsson: Eg þakka liv. frsm. fyrir
hófsamlegar skýringar hans um þetta mál. Það
horfir þá líkt við og ég hjóst við, en ég vil taka
lil athugunar, hvórt mér finnst hér tryggilega
um búið eða hvort ég vil bera fram brtt. við
3. uinr.
ATKVGIL
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. —4. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.
A G4. fundi í Nd.. 22. inaí, var frv. tekið til
3. umr. (A. 410, 500).
<)f skamint var liðið frá 2. umr. og frá útbýtingu hrtt. 500. — Afhrigði leyfð og samþ. mcð
1S shlj. atkv.
*Eiríkur Einarsson: Eg get verið fáorður um
þessa hrtt., sem ég her hér fram, því að ég gerði
að nokkru leyti grein fvrir henni við 2. umr.
Eg vil taka sérstaklega fram. að með brtt.
þessari vil ég á engan veg verða til þess að
tefja þetta mál. Ég vænti þess, að það þurfi
ekki að koma til, þvi að ef hrtt. verður samþ.
nú, þá þarf hún aðeins að fara til einnar umr.
í Ed„ en þar mun enginn ágreiningur vera um
það.
Brtt. er horin fram til öryggis því, hvert stefnt
er með þessu frv. Hún er í raun og vcru til fyllra
samræmis við inálefnið, eins og það lá hér fyrir
uppliaflega i þeirri þáltill., sem liv. þm. S.-Þ.
har fyrst fram, sem snerist svo til þessa lagafrv. Það er tekið fram, að eignarnámsheimildin
nái einnig til lands Kaupfélags Arnesinga í
Hveragerði. Þar sein það var fellt úr i frv., þótli
inér réttara að taka þetta fram, af því að ég
veit, að það er meining málsins. Mér er tjáð, að
kaupfélagið vilji selja þetta land, og hlutaðeigandi ibúar í Hveragerði vilja, að ríkið eignist
það. Til þess að greiða fyrir málinu og til aukins öryggis um, að lagaheimild nái til þessa
landsvæðis, hef ég flutt hér þessa brtt.
Iig hef horið þetta mál undir færustu lögfræðinga, og eru þeir á einu máli um það, að hepnilegt væri, að lirtt. mín yrði samþykkt. Ég álit
þetta nú næga skilgreiningu fyrir bvi, sem ég
flyt hér.
Mér hefur enn fremur dottið í hug, hvort ekki
18
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væri rétt að flytja aðra brtt., en ég hef nú ekki
gert það. Það er hvergi tekið fram i 1., að eigi
eða megi reyna fyrst til hlitar samkomulagsleiðina um kaup og sölu þessara lóða. — En mér
hefði þótt það miklu viðkunnanlegra. Ég hef nú
ekki borið fram till. i þessa átt. En liitt hef ég
skýrt, og vænti ég þess, að hv. deild finnist það
eðlilegt og réttmætt að greiða þeirri tiil. ininni
atkvæði.
*Frsm. (Gísli Guðmundsson): Hv. 8. landsk.
kvaðst ekki vilja tefja framgang þessa máls. Nú
er orðið áliðið þings, og tel ég því vissara að
gera engar bi'eytingar á frv. nú. Af þeirri ástæðu
vildi ég mega vænta þess, að hv. 8. landsk. dragi
till. sína til baka. Eg hef þar að auki síðan við
2. umr. aflað mér frekari upplýsinga um máliö,
m. a. rætt við nákunnuga menn, og af þeim upplýsingum dreg ég þá álvktun, að það land, sem
um er rætt á þskj. 500, sé innan landamæra
þess svæðis, er lögin ná yfir. Enn fremur tel ég
enga ástæðu til bcra að nafngreina eill lanrl
framar öðrum. ]>vi að hér er um 8 lóðablctti alls
að ræða.
Hygg ég því, að brtt. hv. 8. landsk. sé óþörf,
en málinu hins vegar stefnt i nokkra hættu nieð
henni. —■ Vil ég þvi, eins og ég áður sagði, inæ'ast til þess, að hv. flm. taki tillöguna aftur.
:!Bjarni Bjarnason: Eg skal ekki vera langorður.
Ég hélt, að hv. 8. landsk. væri svo kunnugur
þarna eystra, að hann hefði ekki þurft að finna
sér upp ástæðu til þess að flytja þessa brtt., en
mér skilst, að hún sé eingöngu flutt í þeim tilgangi að hrekja málið milli deilda, svo að þao
dagi uppi.
Ég vil eudurtaka það, sem hér hefur komíð
fram, að Egill Thorarensen kaupfélagsstjóri vi!l
láta hafa það eftir sér hér, að hann véfengi
ekki, að land Kaupfélags Arnesinga heyri hér
undir, þó að aðrir véfengi það. Enn frcniur er
það kunnugt, að land Kaupfélags Arnesinga hefur lengi staðið ríkinu til boða, en cnguin öðruin.
—- Er því brtt. bv. 8. landsk. með öllu óþörf.
:!Eiríkur Einarsson: Ég get fallizt á hófsam’eg
rök hv. þm. N.-Þ., og ég vil taka það skýrt fram,
að ég vil á engan hátt tefja þetta mál. Ef ég
tek brtt. mína aftur, þá er það eingöngu með tilliti til þess, að ég vil ekki stofna málinu í þá
hættu, að það fái ekki afgreiðslu í Ed. á þessu
þingi. Hins vegar skil ég ckki þaisn ofsa, sem
greip liv. 2. þm. Arn. Fannst mér öll ræða hans
óljós og þokukennd og ekki laus við mótsagnir,
en annars ekki þm. sæmandi. Hirði ég ekki um
að svara henni. En til þess að málið verði ekki
fvrir töfum, og þar sem fvrir liggur yfirlýsing
Egils Thorarensens, sem ég ekki véfengi, tel
enda, að till. mín hafi orkað þar nokkru um, þá
tek ég till. mina aftur.
ATKVGK.
Brtt. 500 tekin aftur.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 518).

51. Mjólkursala og rjóma.
A 31. fundi i Ed., 13. april, var útbýtt:
Frv. til I. um breyt. á 1. nr. 66 31. des. 1937,
um breyt. á 1. nr. 1 7. jan. 1935, um meðferð og
sölu mjólkur og mjólkurafurða (þinfrv., A. 154).
Á 33. fundi i Ed., 15. apríl, var frv. tekið til
1. umr.
Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði
ineð 11 shlj. atkv., að það yrði tekið til meðferðar.
:!Flm. (Magnús Jónsson): Eg hef nú ekki flult
þetta litla frv. hér til þess að fara að vekja upp
neinar deilur eða ýfingar um þetta ákveðna mál,
mjólkurmálið, heldur hef ég gert það til þess
að sýna hinu háa Alþ. i frumvarpsfonni nokkuð
at' óskum mjólkurframleiðenda nokkurra, sem
getið er um hér í grg. frv. Þeír telja hag sínum nokkuð þröngvað, eins og nú er ákveðið uin
framkvæmd á mjólkurl. Því að í raun og veru
er hér uin framkvæmd að ræða, og hefði í raun
og veru ekki þurft frv. um þetta í sjálfu sér
lil þess að kippa þessu i lag, sem hér í frv. cr
l'arið fram á að lagfæra, heldur hefði mátt gera
það með þál. og stjórnarráðstöfunum. En þau
tvö atriði, sem ég hef tekið í þetta frv., virðist
mér vera aðalkröfur bændaniia, og eru þau, sem
ég nú skal greina.
Fyrri breyt. felst í 1. gr. frv., sem er lítil og
meinlaus, og ég' bygg, að ekki verði mikil mótstaða á inóti lienni. Þar cr gert ráð fyrir, að
þegar lagt er verðjöfnunargjald á mjólk, sem
ekki er afhent í samsöluna, þá skuli miða við
2500 lítra ársnyt úr kú í stað 3000 lítra í 1. Það
iná að vísu kannske segja það, að það sé dálícið
skrýtið að hagga þessu ákvæði. Upphaflega i 1.
var þessi útreikningur miðaður við undanþágu
frá gjaldi, og það var ekki nema inannlegt, að
þeir, sem áttu hlut að máli í þessu efni, vildu
ýta á eftir því, að ársnytin væri metin ríflega.
því að það var þeim hagur. En gjaldið er ákveðið
þannig, að það er ekki nema eðlilegt, að þessir
mcnn vilji nú, að lieldur sé teppt á hinn hlunninn og ársnytin ekki metin svona há. Þessi ósk
er alveg samkvæm 1., því að í síðasta inálsl. fyrri
málsgi'. 3. gr. 1. frá 1937 (nr. 66) segir svo, ineð
leyfi hæstv. forseta: „Hafi hins vegar meðalársnyt í öðnim þeini lögsagnarumdæmum, þar
sem sölusvæði er ákveðið, reynzt lægri samkvæmt skýrslum nautgriparæktarfélaga þar, skal
gjaldið miðað við það.“ Og án þess að ég hafi
þar um nákvæmar skýrslur, hef ég þar af
sögur kunnugra manna, að það niuni vera mikhi
nær 2500 lítrum meðalársnytin heldur cn 3000
litrum. Það er því ekki neina í anda þessarar
gr. óbreyttrar i 1,, að þessi till. kemur hér fram.
En me'ð þessari gr,, ef samþ. verður, vrði skorið
upp úr um það atriði. Þetta er bara smáatriði,
og getur það ekki verið ágreiningsmál.
Hitt ákvæði I'rv. er um að fella fyrst um sinn
niður verðjöfnunargjaldið. Það er öðruvísi ástatt
um það atriði, og inunu uin það að sjálfsögðu
vera skiptar skoðanir. En það er ekki hægt að
neita því, að það er dálitið einkennilegt, að bað
skuli þurfa að hafa slíkar ráðstafanir um vöru,
sein jafngreiðlcga gengur út og hægt er að selja

>■>/

Lagafruinvörp samþykkt.

758

Mjólkursahi og rjóma.

við jafnriflegu verði eins og mjólk og mjólkurafurðir nú. Þegar I. voru sett, þá var þetta gagnólíkt. I’á mátti segja, að það væri hægt að fá
nokkurn vcginn verð fyrir mjólkina, sem hægt
var að selja sem nevzlumjólk. En vinnsluvörur
úr mjólk voru liálfgerðir vandræðagripir. Og um
osta var það þá eitt sinn sagt í gamni, að svo
mikið væri til af ostum í búum austanfjalls, að
þeir væru að hugsa um það þar að fara að
kyggja vegi úr þeim. Það var á þeirn tima ákaflega erfitt að koma þeirri söluvöru mjólkurafurðanna í verð, sem ekki var hægt að selja sem
iievzlumjólk. Misræmið milli neyzlumjólkurinnar
og annarra mjólkurafurða, sem þá var viðkomandi sölumöguleikunum, er ekki til nú, þó að liins
vegar geli orkað tvímælis um verðið á þessum
vörum. En það orkar ekki tvímælis, að nú er yfirfljótanlegur markaður fyrir þessar vörur allar.
Það þyrfti i raun og veru ekki heldur um þetla
atriði neina löggjöf, því að i 2. málsgr. 1. gr. 1.
nr. 66 frá 1937 er ákveðið, að gjaldið ákveð’st
fyrirfram af injólkursölunefnd, og að það megi
breyta þvi svo oft sem þurfa þykir. Það hefði
því í raun og veru verið nóg að samþ. þál.
um þetta efni, þar sem skorað væri á ríkisstjórnina að hlutast til um það, að þetta gjald yrði
annaðhvort fellt niður eða lækkað. En I. um
þetta efni eru ]>ó iniklu öruggari, ef hæstv. Alþ.
vill láta vilja sinn i ljós og taka af skarið um
i-etta. En það er ekki meiningin með þessu að
víkja frá stefnu I. alinennt.
Það eru nú tekin 10% af útsöluverði mjólkur,
sem til greina kemur í þessu sambandi, í verðjöfnunargjald, og er það ákaflega hátt gjald.
Þegar I. voru sett uppbaflega, þorðu meini ckki
að fara hærra en í 5% með þetta gjald, með
heimild um, að það mætti hækka það, þó aldrei
ineira en í 8%, og það var á tíma, þegar geysilegt ósamræmi var á inilli neyzlumjólkurve'ðs
og verðs fyrir vinnsluafurðir mjólkur. Það sýnist því ákaflega frekt i sakirnar farið að ákveða
þetta gjald tvöfalt hærra en 1. upphaflega ákváðu
1935 og' miklu hærra en það hámark, sem ]>á vav
leyft allra mest.
Eg skal svo ekki fara um þetta fleiri orðum
að svo kornnu, en vil aðeins óska þess, að hv.
d. vildi senda þetta frv. áfram til 2. umr. og hv.
landbn. En það hefur komizt einkennileg villa
inn í fyrirsögn frv., sem ég veit ekki, hvort
komizt hefur inn í handriti eða í prentun. Frv.
er látið heita: „Erv. til 1. um breyt. á 1. nr. 66
31. des. 1937, um breyting á 1. nr. 1 7. jan. 1935,
um meðferð og sölu injólkur og mjólkurafurða",
í staðinn fyrír ,að I. þessi frá 1935 heita „Lög um
meðferð og sölu mjólkur og rjóma o. fl.“ Ég
vil skjóta því til hv. n., sem væntanlega fær
þetta frv. til meðferðar, að ég býst við, að hægt
sé að leiðrétta ]>etta í prentun.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 11 shlj. atkv. og tii
landbn. með 11 shlj. atkv.

2.

A 42. fundi í Ed., 29. apríl, var frv. tekið til
umr. (A. 154, n. 262).

Frsm. (Páll Zóphóníasson): Herra forseti!
Nefndin hefur haft mál þetta alllengi til með-

ferðar og átt um það tal við marga menn. Hún
hefur orðið sanimála um að leggja til, að höfuðbreylingar þær, sem farið er fram á, verði samþykktar, en auk þess breytingin, sem sjá má á
þskj. 262. Það voru tvö atriði, sem brevta átti
eftir frv. og ]>ó nokkuð óljóst um annað þcirra.
Fyrra atriðið var það að lækka úr 3060 lítrum
á ári í 2500 þá ársiivt, sem reiknuð er eftir
hverja kú hér við Reykjavík til að miða verðjöfnunargjald við, þegar mjólkin fer ekki um
hendur samsölunnar. Upphaflega ]>ótti mér 3000
lítra áætlunin of há, en hún komst i lög fyrir
tilstuðlun þm. Reykv., sem töldu ineðalnytina
þetta. Eg álít 2700 lítra næst sanni, en í n. varð
að samkomulagi að leggja til, að hún yrði ákveðin 2600 lítrar. Þá liöfum við tekið upp breytingu,
sem ekki var í frv., um að hækka úr fá lítra í 1
Jílra á dag það mjólkurmagn á heimilismann,
sem frádráttarbært er við álagningu gjaklsins.
Þegar þetta var ákveðið í fyrstu, var ncyzlan
ekki nærri orðin % lítri á inann í Reykjavik, svo
að ekki þótti rétt að fara hærra. Nú er hún orðin
rúmlega það, og það er allra manna álit, að það
sé ákaflega mikils virði, að menn noti sér sem
mest mjólkina til fæðis. I samræmi við það
leggjum við til að hækka þetta.
Önnur brevting frv. átti að vera að fella niður
verðjöfnunargjaldið, svo sem um ræðir í 2. gr.
þess. Sú breyting var þó alls ekki útfærð, og ég
skal ekki leggja dóm á, hvernig hv. flm. hefur
hugsað sér hana útfærða. Það er algerlega á
valdi mjólkursölunefndar, hve hátt gjaldið er
bverju siiini. Það fer eftir ýmsum aðstæðum.
Mjólkurmagn verðjöfnunarsvæðisins, það sem á
inarkað kemur, er um 15 millj. lítra á ári, og ákaflega breytilegt, hve mikill hluti þess fer til
neyzlu og hve mikill þarf að fara til vinnslu,
eða hve mikið fæst fvrir það, sem í vinnslu fer.
Þess vegna þarf á nijög mismiklu fjármagni
að lialda til uppbótar, svo að verðmunur sé sem
ininnstur á liinum ýmsu stöðum. Mjólkursölunefnd er sá aðili, sem fylgist langbezt með þvi
á hverjum tíina, hvert gjaldið þarf að vera. Hún
reynir að stilla því í hóf. Þess vegna sér n. enga
ástæ'ðu til að lirófla við verðjöfnunargjaldinu,
heldur leggur til, að 2. gr. frv. falli niður.
Loks hefur n. brcytt fyrirsögn frv., sem af
einhverjum ástæðum hefur raskazt úr réttu
formi. Eg veit ekki betur en n. standi óskipt að
brtt. og sainmála, nema þá helzt, að það væri
ég, sem þykir 2600 lítra ársnytin sett of lágt. Sé
ég ekki ástæðu til að segja flcira um þetta.
ATKVGR.
Brtt. 262,l.a samþ. með 8:2 atkv.

—

262,1.1) saniþ. ineð 9 shlj. atkv.

1. gr. þar með ákveðin.

Brtt. 262,2 (2. gr. falli burt) samþ. með 6:3 atkv.,
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: PHenn, PZ, ÞÞ, BSt, ErlÞ, IngP.
nei: MG, Á.I, BSn.
MJ greiddi ekki atkv.
6 þm. (EÁrna, BrB, HermJ, J.Iós, JJ, SÁÓ)
fjarstaddir.
3. gr. (verður 2. gr.) samiþ. með 9 shlj. atkv.
Brtt. 262,3 (ný fyrirsögn) samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. uinr. með 10 shlj. atkv., mcð
fyrirsögninni:
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Frv. til' 1. um breyt. á 1. nr. 66 31. des. 1937,
um breyt. á 1. nr. 1 7. jan. 1935, um meðferð
og sölu mjólkur og rjóma o. fl.
A 44. fundi í Ed., 2. maí, var frv. tckið til
3. unir. (A. 282).
*Magnús Jónsson: Eg skal ekki ræða efnishlið málsins. Ég var bundinn i forsetastóli, þegar það var til 2. umr, en vil nú aðeins þakka
landbn. afgreiðslu þess, þó að hún sæi sér ekki
fært að verða að öllu Ieyti við þeim tveimur
óskum, sem fram komu í frv.
Þó að ég setti fram þá till., að miðað væri við
2500 iitra kýrnyt, var það ekki byggt á rannsókn. En um verðjöfnunargjaldið, sem ég tiltók
lika almennt, vil ég segja, að mér þykir vænt
uni ummælin i nál., þar sem vakin er athygli á
þessu.
*Sigurjón Á. Ólafsson: Herra forseti! Eulltrúi
Alþfl. i n. samþ. þær breyt., sem fyrir liggja. En
ég kvaddi mér hljóðs m. a. til þess að beina
þeirri fyrirspurn til frsm. n, livort ekki sé
ásta-ða til að gera nokkrar breyt. við þessi 1.
innfram það, sem í frv. greinjr, sérstaklega
hvort ekki þurfi að íhuga það atriði, sem almennt fylgir 1. mn stofnanir sem þessa, að
gert sé ráð fyrir sérstökum aðila, er endurskoði
reikninga. Hv. frsm. getur e. t. v. upplýst,
hvernig endurskoðun hefur verið framkvæmd,
en ef það er rétt, að sainsölustjórnin sjálf tilnefni endurskoðendur, er það í hæsta máta óviðeigandi. Væri ekki nauðsynlegt, að jafnvel nú
væri sett inn ákvæði um, hvernig endurskoðeiidur skuli skipaðir?
Frsm. (I’áll Zóphóniasson): Herra forseti! Ég
skal ekki um segja, hvcmig endurskoðendurnir
hafa verið settir upphaflega, en ég hygg, að
ráðuneytið hafi gert það. En Björn Arnason og
skattstjóri Halldór Sigfússon hafa endurskoðað
þá frá byrjun. Björn Arnason er kunnur endurskoðandi hér. Hann hefur endurskoðað reikninga samsölunnar og allra mjólkurbúanna og er,
að ég hygg, valinn af ráðuneytinu. Þegar kom'ð
hefur til einhvers ágreinings, hefur stjórnarráðið ævinlega um það fjallað. Auk þess era
reikningar hinna ýmsu búa endurskoðaðir af
inönnum heima fyrir, og gera þeir sinar athugasemdir, ef þeim þykir ástæða til.
N'. liefur ckki haft til athugunar, livort rétt
sé að setja hér ákvæði inn. En ég vil benda á
tilsvarandi fyrirkomulag í kjötlögunum. Þar cr
ekkert ákvæði um endurskoðendur. Ég sneri mér
til ríkisstj. og bað um cndurskoðun, og Jón tíuðmundsson hefur séð um hana siðan. Svipað mun
vera um samsöluna.
*Sigurjón Á. Ólafsson: Eg þakka liv. frsm.
fyrir þessar upplýsingar og rengi hann að sjálfsögðu ekki. Hins vegar er ljóst, að þarna er fyrst
og fremst uni tölulega endurskoðun að ræða,
þannig að ekki sé um gagnrýni að ræða, ef
reikningarnir eru reikningslega réttir. En endurskoðendur, sein era kjörnir samkv. 1, hafa ekki
aðcins á hendi tölulega endurskoðun, heldur
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líka gagnrýni um gang fyrirtækisins, sem uin er
að ræða.
Mér skildist hv. frsm. ekki fráhverfur því, að I
]. væri ákvæði um kosningu endurskoðenda.
Honum er kunnugt um, að i seinni tið hafa
komið fram óánægjuraddir um alla ráðsmennsku
mjólkursölun. Ef þær eru óréttmætar, er hægt
að kveða þær niður með því að hafa kritíska
endurskoðendur. Ég vil mælast til, að það komi
í Ijós vilji þm. um það, hvort ekki sé rétt að
fresta málinu og setja inn þetta ákvæði.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. til N'd.
A 46. fundi í N'd., s. d., skýrði forseti frá, að
sér liefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.
Á 50. fundi í N'd., 4. mai, var frv. tekið lil
1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVfiR.
Frv. visað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og til
landbn. mcð 17 shlj. atkv.
Á 63. fundi i Nd., 21. mai, var frv. tekið til
2. umr. (A. 282, n. 474).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.
*Frsm. (Jón Pálmason): Þetta frv. urn breytingar á mjólkursölulögunum er komið frá hv.
Ed. Það er um að ræða 2 breytingar frá eldri
lögum, í fyrsta lagi, að verðjöfnunargjaldið skuli
nú miðað við 2600 lítra meðalnyt í stað 3000
áður, og að nú skuli 1 lítri á mann vera frjáls
til heimilisnotkunar og undanþeginn verðjöfnunargjaldi í stað lí lítra áður. Landbn. þessarar deildar er cinhuga um málið og leggur til,
að það verði samþ. óbreytt.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.
Á 64. fundi í N'd., 22. maí, var frv. tekið til
3. umr.
Of skainmt rar liðið frá 2. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 20 shlj. atkv. og afgr. scm lög
frá Alþingi (A. 519).
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52. Ríkisborgararéttur.
A 42. fundi í Xd., 27. apríl, var útbýtt:
Frv. til 1. um veitingr ríkisborgararéttar (þmfrv., A. 255).
A 44. fundi í Nd., 29. april, var frv. tekið til
1. umr.
Enginn tók til máls.
Umr. (atkvgr.) frestað.
Á 45. fundi í Nd., 30. apríi, var fram haldið
1. umr. um frv.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv.
Á 46. fundi í Nd., 2. maí, var frv. tekið til
2. umr.
Enginn tók til múls.
ATKVGR.
Frvgr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.
Á 50. fundi í Nd., 4. maí, var frv. tekið lil
3. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og afgr. til Ed.
Á 48. fundi í Ed., s. d., skýrði forscti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.
Á 49. fundi í Ed., 5. maí, var frv. tekið til
1. umr.
Of skammt var liðið frá 3. umr. í Nd. — Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. mnr. með 10 shlj. atkv. og til
allshn. með 9 shlj. atkv.
Á 62. fundi i Ed., 20. maí, var frv. tekið til
2. umr. (A. 255, n. 446).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
*Frsm. (Magnús Gislason): Herra forseti I
I’etta frv. hefur legið fyrir hv. Nd. og verið
samþykkt þar og hefur verið visað til allshn.
þessarar hv. d. eftir 1. umr. þess hér i d. En
meðan n. hafði málið til meðferðar, barst n.
umsókn um að bæta við einum manni inn í frv.,
sem er norskur maður að nafni Jostein Söivberg, sem á heima á Hjalteyri, en er fæddur í
Noregi.
Eftir að allshn. hafði athugað þau gögn, sem
umsókn þessari fylgdu, komst hún að raun um,
að þeirn kröfum, sem gerðar eru til þeirra
manna, sem sækja um rikisborgararétt, var hjá
þessum manni fullnægt. Leggur n. til, að honum
verði bætt inn í frv. og það samþ. með þeirri
brevt.

En sá galli er á skilrikjum, sem fylgja öllum
þessum umsóknum um ríkisborgararétt, sem frv.
er um, nema frá þessum Sölvberg, að það vantar
alls staðar vottorð um það, hvort þeir hafi orðið
sekir við landslög í föðurlandi sínu. En það er
eitt af þeim skilyrðum, sem 1. um ríkisborgararétt setja, að þeir, sem um liann sæki, færi sönnur á það, að þeir hafi ekki gerzt sekir við lögin
í sínu eigin landi. En ástæðan til þess er, að
ekki hefur verið hægt að láta þessi vottorð
fylgja umsóknum þessum. En dómsmálaráðuneytið hefur lagt til, að vikið verði frá þessiri
kröfu í þetta skipti, þar sem vitað er, að vegna
samgönguleysis við Norðurlönd er ekki hægt að
fá þessi gögn. Og allshn. hv. Nd. hefur lagt til,
að vikið væri frá þessu skilyrði. Allshn. þessarar d. hefur ekki viljað leggjast á móti því,
að þessum mönnum verði veittur rikisborgararéttur, enda þótt þessu sé þannig áfátt, eins og
ég bef nú lýst.
ATKVGR.
Brtt. 446 samþ. með 9 shlj. atkv.
Frvgr., svo breytt, samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj- atkv.
Á 63. fundi í Ed., 21. maí, var frv. tekið til 3.
umr. (A. 483).
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 12 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og endursent Nd.
Á 63. fundi i Nd., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði verið endursent frv. frá Ed., eftir 3.
umr. þar.
A 64. fundi í Nd., 22. mai, var frv. tekið til
cinnar umr.
Of skammt var liðið frá 3. umr. í Ed. —• Afbrigði leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 21 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 520).

53. Verðlagsuppbót embættis- og
starfsmanna ríkisins.
Á 50. fundi í Iid., 6. maí, var útbýtt:
Frv. til 1. um verðlagsuppbót á laun embættismanna og annarra starfsmanna rikisins og ríkisstofnana (þmfrv., A. 316).
Á 51. fundi í Ed., 7. maí, var frv. tekið til
1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Afbrigði leyfð og samþ. með 10 slilj. atkv.
Enginn tók til máls.
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ATKVGR.
Krv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv.
A 52. fundi i Ed., 8. maí, var frv. tekið til
2. umr.
Of skammt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði
levfð og samþ. með 12 shlj. atkv.
*Erlendur Þorsteinsson: Herra forseti! Þegar
l'yrir fjhn. lá heiðni frá hæstv. fjmrh. um. að
n. flytti þetta frv., og það var vitanlega samþ.,
þá hreyfði ég því i n., hvort ekki gæti orðið
samkomulag um það, að n. tæki upp í þetta frv.
heimild handa stj. til að greiða ákveðna uppbot
á útborguð laun starfsmanna ríkisins og ríkisstol'nana, og jafnframt hvort ekki mundi unnt
að gefa bæjarfélögunum lieimild til að gera slikt
hið sania fyrir sína menn.
Ástæðan til þess, að ég hreyfði þessu, er m. a.
sú, að eins og hv. þdm. er kunnugt, þá hefur
borizt til Alþ. beiðni frá starfsmönnum ríkis
og bæja, þar sem þeir óska eftir, að þeirn verði
greiddur ákveðinn hundraðshluti á laun sín, og
færa gildar ástæður fvrir, að sú beiðni er frajn
komin. Hv. meðnm. mínir töldu ekki rétt að gera
breyt. við frv., áður en það væri lagt fram þar
sem það væri samið af stj. og engar óskir lægju
fyrir frá henni í þessa átt. Hins vegar var frv.
til 1. umr. i gær. Mér hefur ekki gefizt kostur á
að ræða um það við hv. meðnm. mína, hvort þeir
gætu fallizt á að flytja slíka brevt. Þegar málið
kemur nú til 3. umr, mun ég og hv. 2. landsk.
flytja brtt. þess efnis, sem ég hef rætt um. Hins
vegar vildi ég gjarnan leita samvinnu við aðra
hv. drn. til þess að tryggja till. framgang.
lig ætla ekki nánar að rekja, hversu mík'I
þörf er á þessu. Það getur ekki gengið fyrir
ríkið og stofnanir þess að hafa starfsmennina
mjög óánægða með laun sín og láta þá liafa
lægri laun en lítt lærðir iðnaðarmenn hafa nú á
timum og vilja ekki gera þar á neina leiðréttingu, þvi að skilyrðið fyrir, að þeir vilji vera
áfram, er, að þeir fái sómasamleg laun fyrir
störf sin.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
2. —11. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.
Á 53. fundi
umr. (A. 316,
Of skammt
brtt. 367. —
shlj. atkv.

í Ed., 9. maí, var frv. tekið lil 3.
367).
var liðið frá 2. umr. og útbýtingu
Afbrigði leyfð og samþ. með 11

*Erlendur Þorsteinsson: Eg gat þess á fundi
þessarar hv. d. í gær, að ég ásamt hv. 2. landsk.
þm. mundi flytja brtt. við frv. það, sem liér
liggur fyrir, og er sú till. á þskj. 367. Ég gat um
það þá, hverjar væru helztu ástæðurnar fyrir
því, að við flytjum þessa brtt., og þarf ekki að
endurtaka það hér nú. En eins og hv. þdm. sjá,
þá er ætlazt til þess með þessari brtt., að ríkisstj. fái heimild til að greiða ákveðna uppbót,
10—20%, á útborguð laun starfsmanna ríkisins

og ríkisstofnana. Þá er jafnframt ætlazt til þess,
að launauppbótinni verði hagað þannig, að þeir,
sem hafa lægst laun, fái hærri uppbót, en þeir,
sem liafa hæ.st laun, fái lægstu uppbætur, sem
hér er gert ráð fvrir. Þetta mundi þá vitanlega
verða til þcss að bæla sérstaklega hag liinna
lægst launuðu starfsmanna ríkisins. En eins og
hv. þdm. er kunnugt, eru margir þeirra svo illa
launaðir, að þeir hafa ekki einu sinni laun til
jafns við venjulega verkamenn, ef vinna þeirra
er á annað borð stöðug. Þá er einnig gert ráð
fyrir, að bæjarfélögum og stofnunum sé veitt
sams konar heimild til greiðslu launauppbótar
til starfsmanna, sem hjá þessum stofnunum
vinna. Það er alveg sama um þetta að segja, þar
scm hér er aðeins um heimild að ræða, að það
er á valdi bæjarstjórnanna sjálfra, hvort þær
sjá sér fært að greiða þessa uppbót eða ekki.
*Frsm. (Magnús Jónsson): Eins og hæstv. forseti veit, l>á var þessari brtt. útbýtt nú á fundinum. Ég' vildi því bara fyrir hönd fjhn., sem
flytur þetta mál, geta þess, að n. hefur ekki
tekið neina afstöðu til þessarar till., og tók ekki
heldur afstöðu til þess, þegar minnzt var á það
á fundi, eins og hv. 1. flm. gat hér um við 1.
umr. málsins, og ég skal játa, að ég man ekki
eftir, hvort minnzt var nokkurn tíma á það,
en véfengi það þó ekki.
Mér sýnist á hinn bóginn ekki alveg ljóst,
hvað átt er við með till., og tók ekki heldur eftir
því hjá hv. flm., hvernig á að skilja till., hvort
það ber að taka liana eins og hún' liggur fyrir,
að heimildin sé um það að greiða 10—20% á
laun og dýrtíðaruppbót. Einnig langar mig að
vita, hvort þetta nær til þeirra, sem nú hafa
hærri laun en kr. 650.00 á mánuði, en það cr
það hámark, sem verðlagsuppbót er greidd af.
Það er aðeins þetta, sem ég vildi fá að vita,
en tek annars ekki afstöðu til þessa máls nema
með atkv. mínu.
*ErIendur Þorsteinsson: Herra forseti! Út af
fyrirspurn liv. 1. þm. Reykv. vil ég geta þess,
að fyrir okkur vakir, að uppbót verði greidd á
laun með dýrtíðaruppbót. Og það er að visu
alveg rétt, að þá fá þeir líka uppbót, sem hafa
hærri laun en kr. 650.00 á mánuði. Hins vegar
getur það komið til álita, hvort ekki sé rétt að
liækka þetta hámark eða afnema það. En við
teljum rétt, ef þessi heimild yrði notuð, að þá
fengju allir starfsmenn þessa uppbót, og þá vitanlega háa eða lága eftir því, sem ákveðið er
af ríkisstjórninni.
®Fjmrh. (Jakob Möller): Ég vil aðeins vekja
atliygli hv. þdm., og þá ekki sízt þeirra hv. þm..
scm telja sig fyrst og fremst inálsvara launamanna, að það kynni að reynast nokkuð tvieggjað fyrir launamennina að gera slíkar lagfæringar á launakjörum þeirra, sem hér er farið
fram á.
Eins og menn vita, þá er það eilift deilumál
innan þings og utan, hvernig eigi að launa
starfsmenn ríkisins eða opinbera starfsmenn
vfirleitt. Og þeir, sem lifa mest á handafla sínum, eftir því sem guð og lukkan gefur, telja, að
það séu mikil hlunnindi fyrir opinbera starfs-
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menn að eiga þó alltaf sfn laun vís, þar sem
þeir hins vegar eiga undir högg að sækja um
sína afkomu á mismunandi tímum. Þessi rök
komu nijög fram í samhandi við dýrtiðaruppbótina á laun opinherra starfsmanna, eins og
allir hv. þm. kannast vel við. Því er af hálfu
ýmissa haldið fram, að þó að nokkur dýrtið
verði í landinu, samfara verðbólgu og auknuin
tekjum til ýmissa landsmanna, þá sé það ekki
endilega sjálfsagt, að opinberir starfsmenn fái
það allt bætt upp, af því að þeirra staða sé
alltaf trvgg á erfiðu tímunum, þegar atvinnuleysi er og atvinnureksturinn er rekinn mcð
tapi. Nú er þvi ekki að neita, að opinberir starfsmenn margir hverjir, og kannske yfirleitt, eru
lakar scttir heldur en mikill fjöldi manna, sem
stundar aðra atvinnu, og þess vegna eru lika
slík tilmæli sem þessi á miklum rökum reist,
enda ákaflega vafasamt, hvort hjá þvi verður
komizt að verða að einhverju leyti við þeim.
En ég fyrir mitt leyti er í mjög miklum vafa
um, hve mikill greiði launastéttunum er gerðuimeð þessu, með tilliti til þess, hvernig þeirra
málum kunni þá að verða horgið, þegar verr
árar. Við skulum segja, að þegar þrengdi í búi
hjá ríkissjóði, þá kæmu fram kröfur um lækkun
á launum opinberra starfsmanna, sem byggðust
á því, að úr því að menn hefðu fengið sérstakar
uppbætur vegna góðæris, þá sé líka eðlilegt. að
skorið sé af iaunum þeirra, þegar harðnar í ári.
I’að hefur nú einu sinni veri'ð gripið til þessa
og' mælzt misjafnlega fyrir, og ef menn athuguðu þetta frá báðum hliðum, þá efast ég ákaflega inikið um, að launamenn mundu telja hag
sínum hetur borgið með þvi að fara inn á þá
hraut, sem liér yrði stofnað til.
Það er ætlazt til, að með verðlagsupphót fái
launamenn, að undanskildum hálaunamönnum,
sem hafa vfir kr. 650.00 i mánaðarlaun, laun sín
bætt i hlutfalli við verðlagshækkun í landinu.
Svo framarlega sein talið er, að stofnlaun séu
hæfileg á venjulegum tímum, þá má segja, að
starfsmenn hafi ekki yfir neinu að kvarta. Enda
er þessi till., að mér skilst, ekki borin fram
vegna þess, að það sé álitið, að menn komist
ekki af með laun sín, eins og þau nú eru með
verðlagsuppbót, heldur af hinu, sem ég get
viðurkennt að vissu leyti, að það árar vel og
ríkissjóður fær miklar tekjur og allur almenningur í landinu hefur miklu meiri tekjur cn
venjulega, og af þessu er ekki nema ákaflega
eðlilegt, að slíkar kröfur sem þessi komi fram
frá fast launuðum mönnuin.
*Erlendur Þorsteinsson: Herra forseti! Eg
vænti þess, að liæði hæstv. ráðh. og hv. þdm.
hafi tekið eftir því, að þessi till. okkar er alveg
thnabundin. Það er aðeins fyrir árið 1942, sem
hún talar um þessar uppbætur. Líka vænti ég
þess, að hv. þdm. sjái það, að hér er alls ekki
verið að raska launakerfinu, heldur er hér einungis um að ræða ákveðnar uppbætur til allra
starfsmanna rikisins. Ef raska ætti launakerfinu, þá þyrfti að sjálfsögðu miklu víðtækari aðgerða við en þessi brtt. gerir ráð fyrir.
Ég er alveg viss um, að hvorki verkamenn né
aðrir muni sjá neitt eftir því, þó þessir menn.
sem eru í föstum stöðum, fengju einhverja upp-

hót, og ég hygg, að þeir liafi ekki komið fram
með þær kröfur að lækka laun starfsmanna ríkisins, jafnvel þó að illa áraði.
Það má vel vera, að einhverjir af starfsmönnum rikisins komist af án þess að fá þessar uppbætur, en ég hygg, að mikill meiri hluti starfsmanna ríkis og bæja sé það lágt launaður, með
309—400 kr. í grunnkaup, að þeir geti tæplega
komizt af i þeirri dýrtíð, sem nú er í landinu
og að flestra dómi er miklu liærri en vísitalan
gefur hugmynd um. En það er vitanlega vegna
þeirra lægst launuðu aðallega, sem við leggjum
frain þessa till.
Það er alveg rétt hjá hæstv. ráðh., að starfsnienn ríkis og bæja eru yfirleitt í fastri og
tryggri atvinnu, en það, sem þar kemur á móti,
er, að þegar illa árar, þá eru það venjulega þessir
menn, sein verða að bera mikinn hluta af skattabyrðunum til rikis og bæja, a. m. k. var það svo
á síðustu krepputímum, þegar skattstiginn var
hækkaður, að þá kom það þyngst niður á þessum mönnum, sem höfðu lægstu tekjurnar.
Þannig er það bæði hér í Reykjavík og úti á
landi, að þessir menn verða töluvert hart úti.
Það er þess vegna ekki óeðlilegt, að þeir óski
eftir að fá einhverjar uppbætur nú til jafns
við aðra, a. m. k., þegar árferðið er jafngott
og nú er. Með þessari till. okkar er líka til þess
ætlazt, að þær verði hærri til þeirra, sem eru í
lægri launaflokkunum.
*Sigurjón Á. Ólafsson: Ég vildi aðeins segja
nokkur orð út af ræðu hæstv. fjmrh.
Hann taldi vafa bundið, hvort heppilegt væri
fyrir starfsmenn ríkisins að fá slíka hækkun
sem hér um ræðir. Þessu hefur hv. 10. landsk.
svarað að nokkru, þar sem hann réttilega hefur
lient á, hversu mikill mismunur er á launum
opinberra starfsmanna og launum yfirleitt fyrir
öll önnur störf, sem unnin eru í þjóðfélaginu.
Og hins vegar liefur hann bent á það, að þegar
krepputímar eru, þá eru byrðarnar náttúrlega
lagðar á þá, sein liafa föstu tekjurnar.
En það er ein hlið á þessu máli, sem ekki
hefur verið minnzt á og kom fram í ávarpi
starfsmanna ríkisins til Alþ., og hún er sú, að
það vofir nokkur hætta yfir stofnúnum ríkisins,
að fólkið, sem þar vinnur, a. m. k. í lægri launaflokkunum, fari út i atvinnulífið, þar sem betur
er greitt, og að rikið komi til með að standa
uppi með færra starfsfólk eða óvanara eða fólk,
sem kannske er ekki eins mikilli starfshæfni búið
og það, sem nú er til. Það er vissulega hætta
á ferðum í þessu efni. Og út frá þessu sjónarmiði væri það kannske skynsamleg ráðstöfun
af Alþ., til |x'ss að tryggja, að ríkið missi ekki
þessa starfskrafta i mörguin greinum, að gera
þessa launabreyt. Ég veit, að þeir, sem búa í
Reykjavík, þekkja það, að i verzlun, iðnaði og
við alls konar kaupmennsku er ekki verið að
spyrja um laun. Mönnum er bara borgað það,
sem þeir geta sætt sig við, og eftir því, hvað
menn hafa mikla starfshæfni fram að leggja.
og eftir því, hvað mikið er eftir þeim sótt. Og
þegar slík keppni er komin í atvinnulífið í landinu, þá er ekki nema eðlilegt, að yfir bæjum og
ríki vofi sú hætta, að þau standi uppi starfsfólkslítil.
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Ég vildi draga fram þessa hlið málsins, þvi að
hún er fyllilega þess verð, að henni sé gaumur
gefin. Ég liygg, að það verði svo um laun þeirra,
sem vinna hjá riki og bæ, að ef á annað borð
kreppir eitthvað að í okkar þjóðfélagi að þessu
striði ioknu, þá verði að taka launakerfið t;l
athugunar yfirleitt, án tillits til þess, hvernig
]>að var á stríðstímanuin, og án tillits til þess,
að kostir launastéttanna hafa verið þrengdir.
Ég álít því ekki nema sanngjarnt að iáta hina
opinberu starfsmenn njóta nokkurs af því. sem
kallað er góðæri í landinu.
I’að hefur réttilega verið bent á, að fjöldinn
af opinberum starfsmönnmn hefur 300 kr.
grunnlaun og aðrir á 4. hundrað á mánuði. Þetta
er ekki meira en það, að tæplega verður komizt
af með það i þessari miklu dýrtíð. Það er því
ekki nema ósköp eðlilegt, að þetta fólk snúi
sér nú til þessa aðila, sem á að ráða fram úr
málum þess, og rcyni að fá hlut sinn að einhverju bættan.
*Fjmrh. (Jakob Möller): Ég skal játa, að ég
hafði ekki tekið eftir því, að þessar uppbætur
eru miðaðar við árið 1942 aðeins. Till. var útbýtt á þessum fundi, og hún var ekki með dagskrárskjölunum, sem ég fékk, svo að ég veitri
þessu ekki athygli. En ég skal játa, að það
breytir náttúrlega málinu nokkuð. Og mér finnst
þá, að komið gæti til athugunar, hvort ekki væri
réttara að greiða slika uppbót á annan hátt
heldur en að blanda henni saman við regluleg
mánaðarlaun, t. d. að greiða hana í einu lagi
um áramót. Ég held, að revnslan yrði sú, ef
greiða ætti þetta með mánaðarlaunum, að monaum yrði það á að auka sínar þarfir i hlutfalli
við þær mánaðarlegu greiðslur, sein þeir fá. Og
ef svo ætti að svipta þá þessum aukatekjum á
áramótum, þá yrði það miklu tilfinnanlegra en
ella. Hins vegar mundi uppbót, sein greidd yrði
á áramótum, verða ákaflega kærkomin og ef til
vill hagfelldari þeim, sem fengju hana, heldur
en bein hækkun á mánaðarlaun.
Það var ekki mín meining að leggja beinlínis
á móti því, að eitthvað slík't yrði gert, sem hér
er farið fram á. En ég vildi aðeins vekja athygii
á því, sem ég sagði áðan, um aðstöðu opinberra
starfsmanna yfirlcitt gagnvart öðrum borgurum,
að þeirra kjör eru að því leyti betri, að þeir
liafa trygga afkomu, það sem það nær, í stað
þess að aðrir eiga allt sitt undir árferði. Og ég
veit það, að ef þcir verða látnir fylgja með á
þennan hátt, sem hér er fitjað upp á, að fá
auknar tekjur vegna góðæris, þá styrkir það líka
kröfuna um, að þeir vcrði látnir bera byrðarnar,
þegar verr árar.
Hv. 2. landsk. vék að þvi, að opinberar stofnanir væru í nokkurri hættu með að missa starfskrafta í samkeppninni, sem nú á sér stað við
atvinnulífið. Ég geri ráð fyrir, að ákaflega
margir opinberir starfsmenn skoði huga sinn
um það, livort þeir eigi að sleppa því, sem þeir
eiga nokkurn veginn víst, fyrir augnabliksgróða,
sem kannske á ckki fyrir sér að slanda yf'r
nema skamma slund. Þess vcgna er ég ekki svo
ákaflcga hræddur um, að opinberar stofnanir
muni líða mikið við þcssa samkeppni á þann
liátt.

ATKVGR.
lirtt. 367 felld með 6:3 alkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: SÁO, BrB, ErlÞ.
nei: ÞÞ, ÁJ, BSt, IngP, PZ, EÁrna.
BSn, MG, MJ, PHerm greiddu ekki atkv.
3 þm. (HermJ, J.Iós, JJ) fjarstaddir.
2 þm. gerðu grein fyrir atkv. sínu á þcssa leið:
Magnús Jónsson: Ég viðurkenni fullkomlega
þörf margra þeirra, sem hér eiga hlut að máli,
á nokkurri launaviðbót. En mér sýnist þessi till.
þannig fram komin, að ég treysti mér ekki til
að taka afstöðu til hcnnar. Það gæti orðið málinu að fótakefli, þar sem svo er áliðið þings, og
ágreiningur er um það í hinni d. Það vantar
áætlun um það, hvað þetta mundi nema miklu,
og auk þess liggja ekki fyrir skýrslur frá stofnunuin um það, hvort þeim er veruleg hætta búin,
ef þetta gcngur ckki í gegn. Ég vil þvi biða
álekta og sjá, hvort málið kemur fram aftur og
fær bvr í hinni d., áður en ég tek afstöðu til
þess, og greiði því ekki atkv.
Páll Hermannsson: Mér finnst svo óvanalegt,
að gengið sé til atkv. um svona stórt mál
og athyglisvert, án þess að maður liafi fengið
álit ncfndar um það, að ég treysti mér ekki til
að taka afstöðu til þess, og greiði því ekki atkv.
Erv. samþ. með 10:1 atkv. og afgr. til Nd.
Á 55. fundi í Nd., 11. mai, skýrði forseti frá,
að sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.
Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. og til
fjhn. með 17 slilj. atkv.
Á 63. fundi í Nd., 21. maí, var frv. tckið til
2. umr. (A. 316, n. 480, 382, 417).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.
*Haraldur Guðmundsson: Brtt. sú, cr ég hef
leyft mér að flytja hér við frv., cr þess efnis,
að ríkisstj. heimilist að greiða 10—20% verðlagsuppbætur á laun opinberra starfsmanna fyrir
árið 1942. Skuli greiðslunni hagað svo, að þeir,
sem hafa lægstu launin, fá liæsta uppbótina.
l’ppbót þessa skal þó ekki greiða á laun, se n
fara fram úr 9000 kr. i grunnlaun á ári.
Ástæðan fyrir þessari till. er sú, að á þessu
ári hefur flestum launastéttunum auðnazt að fá
kjör sín bætt að einhverju leyti. Ég minn’st
þess t. d„ að spitalarnir greiða nú 30% launauppbætur til starfsfólksins, og hygg ég, að gerðardómurinn liafi á það fallizt. Reykjavikurbær
hcfur svo nýverið hækkað laun starfsmanna
sinna altverulega. Hefur hann gert það með því
t. d. að greiða eftirvinnukaup og áhættuþóknun, scm eigi var áður gert.
Það hefur borið talsvert á því, að fólk leitaði
frá opinberum stofnunum og til cinkafvrirtækja.
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I’au liafa meira rými lil þess að greiða hærra
kaup í ýmsum myndum heldur en opinber fyrirtæki. Hefur það þá um leið verið svo, að það
er einkuin hæfasta starfsfólkið, sem leitar á
brott, og ef slíkt heldur áfram, er mikil hætta á
því, að opinberar stofnanir verði rúnar bezta
hlutanum af starfsfóiki sinu. — I’að er ekki
heldur hægt að loka augunum fvrir því, að laun
opinberra starfsmanna eru mjög lág.
Mér þykir eðlilegt, ef till. þessi verður samþ.,
að ríkisstj. hafi samvinnu við stjórn Bandalags
opinberra starfsmanna um framkvæmdir í þessu
máli. Stjórn bandalagsins kom til viðræðu til
fjhn. og gaf ýmsar fróðlegar upplýsingar, en
þær mun ég ekki rekja hér að svo stöddu. En
ég vildi mælast til þess við hv. deild, að hún
sjái sér fært að samþ. þessa till.
*Frsm. (Jón Pálmason): Frv. þetta er flutt af
hæstv. rikisstj., og felast í því tvö atriði til
breyt. á gildandi lögum:
1. Gert er ráð fvrir, að verðlagsuppbót sé
greidd á skrifstofu- og embættiskostnað.
2. Tekið er hér inn i frv. ákvæði laga nr. (itl
1941 um, að verðlagsuppbætur skuli greiddar
á styrki til héraðs-, húsmæðra- og gagnfræðaskóla.
Fjhn. hefur athugað frv., og mælir meiri 'nl.
liennar með því, að frv. verði samþ. óbreytt, en
cinn nm., hv. þm. Sevðf., skrifar undir með fyrirvara, að þvi er snertir brtt. hans mn að hækka
laun opinberra starfsmanna um 10—20%. Meiri hl. nefndarinnar getur ekki fallizt á þá
ráðstöfun. I’að skal að vísu játað, að ýmsir opinberir starfsmenn hafa lægri laun en kostur er
á að fá í almennri vinnu, en á hinn bóginn er
vinna þeirra stöðugri og vcitir meira öryggi. I’að
er rétt, að Bandalag opinberra starfsmanna kom
á fund fjhn. og flutti rök fyrir máli sínu, en
ineiri hl. n. gat ekki á þau rök fallizt. Á hinn
bóginn er frekar hægt að mæla með öðrum aðferðum, þ. e. a. s. að verðlagsuppbótin yrði
greidd starfsinönnum eftir ómagafjölda, en ekki
öllum greitt jafnt, eins og nú er. En eins og ég
hef áður sagt, óskar meiri hl. n. eftir því, að
frv. verði satuþ. óbreytt.
’Einar Olgeirsson: Ég' hef hér, ásamt hv. 4.
landsk., levft mér að flytja brtt. á þskj. 382,
þess efnis, að greidd sé uppbót á laun opinberra
slarfsmanna og þannig, að þeir, sem hafa lægstu
launin, fái hæstu uppbótina. Tilgangurinn er
sá að bæta úr þvi mísrétti, sem starfsnienn ríkis
og bæja verða fyrir.
Flest sterkuslu verklýðsféiögin hafa getað
knúð fram grunnkaupshækkanir, annaðhvort á
bak við gerðardóminn cða með samþykki hans.
I’eir, sem verða harðast fyrir barðinu á gerðardómnum, eru því opinberir starfsmenn, sem
engar launahækkanir hafa fengið. Ofan á þetta
bætist, að sumar stéttir opinberra starfsmanna
liafa sérstaklega lág laun. I’ví hefur alltaf verið
borið við, að ríkið hefði ekki efni á því að
launa þessa menn betur, en nú er ekki lengur
hægt að bera því við. A s. I. ári var tekjuafgangur ríkissjóðs 17 millj. króna, og ekkert
bendir í þá átt, að hann verði lægri nú. Mælir
þvi allt með þvi, að till. okkar verði samþ., og
Alþt. 1912. 1*. (59. löggjafarþing).

ríkið ætti að sjá sóma sinn í því að vera ekki
lakari atvinnurekandi en aðrir.
sHaraldur Guðmundsson: Eg liygg, að því
verði ekki til að dreifa, að þetta leiði til frekari
kauphækkunar annars staðar. Ég hygg, að þær
launahækkanir, sem hér er farið fram á, séu svo
almennar, — og nokkurn veginn megi telja víst,
að einmitt þessi stétt manna sé á eftir um að fá
sin laun hækkuð, samanborið við aðrar stéttir —,
að jafiivel þó að þessi hækkun verði veitt af
þinginu, mundi það á engan hátt gefa till. annarra stétta um kauphækkun byr í seglin.
Ég býst við, að nú, þegar búið er að hækka
kaupgjald í vegavinnu verulega á ýmsum stöðum, og að því er ég bezt veit, einnig kaup hjá
verkafólki, sem ræðst í vinnu í sveit, þá sé ekki
hin minnsta ástæða til þess að ætla, að það orki
almennt á kaupgjaldið i landinu, þó að þessi
hækkun verði gerð.
ATKVGB.
Brtt. 417 og 382 teknar aftur til 3. umr.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. —11. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.
Á 64. fundi i Nd., 22. maí, var frv. tekið til
3. umr. (A. 316, 382, 417).
()f skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
levfð og samþ. með 18 shlj. atkv.
Sveinbjörn Högnason: Ég vil mælast til þess
við hæstv. forsetá, að liann fresti málinu um
stund. Fjhn. er að ganga frá brtt., en hún er,
þvi miður, ekki alveg tilbúin. — Nokkurra minútna frestur nægir.
Forseti (JörB): Mér hefur horizt ósk af hálfu
fjhn'. um að fresta umr. um stund. Vil ég verða
við þeirri ósk og ákvcð 10 mínútna fundarhlé.
Að loknu fundarhléi var umr. fram haldið.
Forseti (JörB): Mér hefur borizt skrifl. brtt.
við frv. frá fjlm., svo hljóðandi:
„Aftan við 1. gr. frv. bætist ný málsgr., svo
hljóðandi:
Bíkisstj. hcimilast enn fremur að greiða sérstaka uppbóf til þeirra embættis- og starfsmanna, sem hafa undir 650 kr. grunnkaup á
mánuði og hafa börn innan 14 ára aldurs á
framfæri sínu. I’ppbót þessi neini kr. 300.00 án
verðlagsuppbótar fyrir hvert barn á ári og greiðist eftir á missirislega, þó þannig, að samanlögð
grunnlaun og uppbót þessi lari eig'i frain úr upphæð, seni svarar til 650 kr. grunnlauna á mánuði. Sams konar heimild veitist einnig ríkisstofnunum, sveitar- og bæjarfélögum og stofnunum þeirra."
ATKVGB.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 510) leyfð
og samþ. með 19 shlj. atkv.
’Haraldur Guðmundsson: I’að hefur oroið
samkomulag uin þessa brtt., sem liæstv. forseti
19
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liefur nú lýsí. Par hafa mætzt á miðri leið mismunandi skoðanir i fjhn. Þessi uppbót er hugsuð þannig hjá n., samkv. þvi, sem hv. þdni. hafa
heyrt, að þessar 300 kr., seni upphótarupphæðin
á að nema á ári fyrir hvert liarn, skoðist sem
hvort tveggja i senn, viðhót við grunnlaun og
verðlagsuppbót á þá viðbót, svo að launin samsvari núverandi dýrtíð, þannig að þetta mundi
samsvara h. u. b. Ifi5 kr. grunnkaupshækkun
yfir allt árið fyrir hvert barn innan 14 ára
aldurs, sem viðkomandi launþegi hefur á framfæri sínu.
Ég hefði óskað þess sjálfur, að lengra hei'ði
verið gengið í þessu efni, en um þetta náðist
samkomulag'. Og fyrir þá, sem lægst eru launaðir í þessu landi, er þetta nokkur leiðrétting á
þeirra kjörum, sem ég fyrír mítt leyti vil stuðla
að, að nái fram að ganga. Eg mun því taka aftur
lirtt. mína á þskj. 417, ef það mætti vcrða íil
þess, að þessi hrtt. yrði samþ.
Skúli Guðmundsson: Eg vildi með örfáuin
orðum gera grein fyrir minni afstöðu til þessa
máls.
Ég býst við, að það sé rétt, sem haldið hcfur
verið frani, að það séu erfiðleikar hjá ýmsuni
opinherum starfsmönnuin, sem eru meðal hinna
hvgst launuðu og hafa mörg hörn á framfæri
sínu, og að þeir því hafi fulla þörf fyrir slíka
uppbót. Hins vegar vil ég henda á það tvennt,
að ef rikið og ríkisstofnanir greiða þannig lagaða sérstaka uppbót, sem miðuð er við óinagafjölda lijá starfsniönnuin, þá má gera ráð fyrir,
að önnur fyrirtæki í landinu, sum a. m. k., verði
að fara einnig inn á þá liraut. I öðru Iagi vil ég
benda á það, að þessu fylgir sá galli, að það er
nokkur hætta á, að við starfsinannaráðningar
verði frekar gengið fram hjá fjölskyldumönnuin
heldur en einhleypum, ef á þennan hátt verður
að greiða fjölskyldumönnum i raun og veru
meiri laun, þegar tillit er tekið til þessarar Uppbótar. Á þetta vil ég henda. Einnig liitt, að ef
farið er inn á þá hraut yfirleitt að greiða nokkurs konar barnauppeldisstvrk til þeirra, sem eru
í þjónustu þess opinbcra, þá er spurning, livort
ekki er sanngjarnt að Iáta það ná til fleiri
manna í landinu, og jafnvel þó að þeir séu ekki
i annarra þjónustu. Mér finnst, ef inn á þessa
braut væri farið yfirleitt, að greiða þessa uppbót til þeirra, sem eru í annarra þjónustu, gæii
hitt komið til athugunar, hvort ekki væri sanr,gjarnt að breyta þessu í það að greiða öllum,
sem hafa ómaga á sínu framfæri, eitthvert slíkt
framlag.
Þrátt fyrir þessa agnúa, sem ég tel vcra á
þessu fyrirkomulagi, sem brtt. er um, þá gerði
ég eltki ágreining út af þessu í n. við mína samnefndarmenn, þannig að ég grciddi ekki atkv.,
á móti þessari breyt., en áskildi mér hins vegar
rétt til þess að sitja lijá við atkvgr. og niun
g'era það.
Einar Olgeirsson: Herra forseti! Eg ætla bara
að taka það frani, að hrtt., sem ég tók aftur við
2. umr, mun nú verða til atkvgr. við þessa 3.
umr. Ég hygg, að ég þurfi ekki að mæla neitt
fyrir henni nú. Þó að liv. fjhn. flytji þessa brtt.,
sem nú er fram komin hér á fundinum, sem

hætir nokkuð úr, þá na'i' hún skammt, og ég
vil, að þingið geri betur. Vildi ég því mælast
til þess, að lirtt. okkar hv. 4. landsk. verði samþ.
ATKVGR.
Brtt. 417 tekin aftur.
510 samþ. með 17 shlj. atkv.
-- 382 felld með 13:5 atkv.
Erv., svo brevtt, samþ. með 19 shlj. atkv. og
cndursent Ed.
A fiö. fundi í Ed., s. d., var frv. úthýtt eins og
það var sainþ. við 3. umr. í Nd. (A. 511).
Á sama fundi var frv. tekið til einnar umr.
()f skammt var liðið frá 3. umr. í Nd. — Afbrigði leyfð og samþ. með 12 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Erv. samþ. með 12 slilj. atkv. og afgr. sem
lög frá Alþingi (A. 523).

54. Húsmæðrafræðsla í sveitum.
A 60. fundi í Nd., 18. maí, var útbýtt:
Frv. tii 1. um breyt. á I. nr. 60 1938, um húsmæðrafræðslu í sveitum (þmfrv., A. 437).
Á fil. fundi í Nd., 19. maí, var frv. tekið til
1. umr.
Erv. of seint fram kornið og of skainmt liðið
frá úthýlingu þess. — Afbrigði levfð og samb.
með 17 shlj. atkv.
’Flm. (Bjarni Ásgeirsson): Þetta frv. er fram
liorið vegna óska húsmæðra og kvenfélaga í
Borgarfirði. Það er mjög almenn skoðun þar
efra, að ekki muni heppilegt að liafa þennan
væntanlega skóla að Reykholti, helclur verði valinn staður út af fyrir sig, og hefur verið kosin
n. til þess að velja staðinn. Það hafa komið
fram ýmis tilboð um skólastað, og liefur meiri
hl. þessarar n. fallizt á að mæla með þeim stað,
sem í frv. er nefndur, Slafholtsveggjalaug. Þarna
er heitur hvcr, og hefur Stafholtstungnahreppur
tryggt .skóJanum nægilegt heitt vatn og býðst t'l
að gefa honum það, ef skólinn vcrði settur a
þennan stað.
Ég held, að ég megi fullyrða, að það sé skoðun
þeirra manna, sem að málinu standa, að heppiIegra sé að hafa skólann annars staðar en í
Reykholti, en til þess að það sé hægt að framkvæma það, þarf að hreyta ákvæðum 1. um liúsmæðrafræðslu, og það er nauðsynlegt að fá
þessa breyt. i gegn, til þess að hægt sé að hefjast handa um að laga til í kringum þennan
væntanlega skóla, leggja vegi o. s. frv. Það þarf
því að slá því föstu, að skólinn geti fengiö
þennan stað.
Eg vil svo mælast til þess, að niálinu verði
vísað til landbn., vegna þess að hún hafði þessi
1. til meðferðar, þegar þau voru afgr. í þinginu
fyrir nokkrum árum.
!Bjarni Bjarnason: Ég get að vísu viðurkennl
rétt þeirra, sem að þessum skölum standa. til
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Jiess að ráða mestu um það, hvernig fyrirkomulag ]>ar er haft, en þó hafði mér á sínum tima,
þegar ég beitti mér fyrir því að fá 1. um húsmæðrafræðslu í sveitum, ekki dottið i hug, að
andúð kæmi á móti því að hafa skóla fyrir
æsku landsins hvern nálægt öðrum. Við, sc.n
voruin hvatamenn að þessu máli á þeim tíma,
lögðum það til, að húsmæðraskólarnir yrðu
reistir nálægt héraðsskólunum eða á sama stað,
og hv. landhn., sem þá fjallaði um þetta mál,
var einnig þeirrar skoðunar. En mér var hins
vegar kunnugt um það, að úr þessu héraði,
Borgarfirði, höfðu komið fram óskir um það,
að skólinn yrði ekki reistur í Reykholti, eins
og gert var ráð fyrir í 1., heldur annars staðar.
og mér var einnig kunnugt um það, að þessi
skoðun hyggðist á því, að það væri óhollt fyrir
neinendur þessara skóla að hafa mikinn samgang hver við annan. Auk þess, sem ég tel þetta
harnalegt sjónarmið, þá finnst mér sú reynsla,
sein ég hef í þessuin efnum, að piltar og stúlkur
neini saman, henda til þess, að það geti haft
marga kosti, svo að mér finnst ekki koma til
grcina að fjarlægjast það form. Að vísu má
segja það, að það sé að sumu leyti erfitt að
stjórna þessum skólum, ef ekki er hugsað um
að hafa góða og fullkomna reglu, því að það
leiðir af sjálfu sér, að aldursskeiðið frá 16—20
ára hefur oft óróa í för með sér lijá mörguin
einstaklingum. En ég veit ekki, hvar slíkar
kenndir eru undir öruggari aga heldur en einniitt undir handleiðslu góðra skóla. Ég er sannfærður um það, að þau óþægindi, sem stafa af
því að láta pilta og stúlkur nema saman, eru
hverfandi lítil í samanburði við það, sem vinnst
með því. Af þessum ástæðum er ég andvígur
þessari Iireyt., sem hér er farið fram á. í öðru
lagi hefur það stórkostlega fjárhagslega þýðingu að reisa skólana á sama stað, aðalskólahúsin verða að sjálfsögðu hin sömu, en sameiginlega má nota leikfimishús, sundlaug og að
allverulegu leyti kennslukrafta. Það gefur augaleið, að tveir eða fleiri skólar á sama stað geta
miðlað kennslukröftum á milli sín þannig, ;.ð
skólarnir verði miklu fullkomnari heldur en ef
Jieir eni einangraðir hver frá öðrum. Af þessum
tveim ástæðum, sem ég hef nú greint, tel eg
þessa breyt. á 1. óþarfa. Hins vcgar skal ég ekki
fara að heita mér á móti þessu máli, ef þetta
hérað hefur svo mikla ótrú á þvi að leyfa uiv'a
fólkinu að menntast saman. Hins vegar hef tg
bent á Jiá kosti, sem því fylgja I fátæku þjóðfélagi, þar sem flestir skólar eru óreistir, að skólarnir standi sem flestir saman, svo að hægt sé
nð nota scm flest sameiginlega, svo sem leikfimishús, sundlaugar og kennslukrafta.
*Flm. (Bjarni Asgeirsson): Eg ætla ekki að
fara að deila við hv. 2. þm. Arn. um kosti og
gildi samskóla og skal viðurkenna, að hann hefur mesta rcynslu í því, hversu farsælt það mu.ii
vera að liafa slíkt fyrirkomulag. En hins vegar
gef ég sagt honum, að almenningur í Borgarl'irði hefur iitla trú á samskólum og óskar ekki
eftir því að hreyta um frá því, sem nú er, og
eins og' ég sagði áðan, er það sameiginlegt álit
allra kvenfélaga í Borgarfirði, sem stendur á hak
við Jietta mál, og fyrir það er málið flutt. Það

verður að telja, að meiri hl. þeirra manna, sem
að skólanum standa, eigi rétt til Jiess að fá einhverju um það að ráða, hvar skólinn skuli
standa. Það má vel vera, að þar, sem margir
skólar eru, sé hægt að nota kennslukrafta að
tinhverju Ievti sameiginlega, en þó yrðu kennarar við húsmæðraskólann að einhverju leyti
íi(5 vera fastir kennarar. Annars skal ég geta
þess, út af því, að hv. þm. talaði uin sparnað i
Jiessu síimbandi við að byggja leikfimishús og
sundlaug, að sundlaug er nú þegar fyrir hendi
á þcssuin stað og er tilhúin til notkunar, svo að
það er engiun aukakostnaðuv við hana, en hins
vegar vantar Jíarna leikfimishús. í þessu samliandi skal ég geta þess, að á þessum sama stað
slendur til, að komi heimavistarbarnaskóli fyrir
mikinn hluta héraðsins, og verður þá væntanlega
hægt að nota sundlaug og Icikfimishús sameiginlega fyrir háða skólana. Eg vil svo vænta
þess, að málinu verði vísað til hv. landbn. að
lokinni umr.
*Bjarni Bjarnason: Þetta verða aðeins örfá
orð. — Það er satt, að það hefur nokkra kosti,
að þarna er sundlaug. En ég vil Jiá spyrja: Tíl
hvers á að nota hana? Hún á ekki að vera fyrir
pilta. Eg hélt, að þetta væri ungmennafélagslaug
og liefði verið gerð til Jjess, að ungir inenn
stunduðu Jiar sundnám, en ekki hefði verið
meiningin, að þessi laug yrði aðeins til afnota
fyrir kvennaskólastúlkur. Það má vcl vera, að
smnir telji Jiað nauðsynlegt að halda stúlkunum
einangruðum, en ég er hræddur um, að það
gungi illa, auk Jiess sem ég tel Jiað hreinan
harnaskap. Það er þvert á mótí nauösynlegt, að
ungar stúlkur og piitar læri að umgangast hvcrt
annað kurteislega, og það á að stuðla að því að
kenna Jieim það í þessuin skólum. Min skoðun
;i þessum málum er því eins andstæð hinni
skoðuninni og frekast er unnt.
Bjarni Ásgeirsson: L't af þessu sundlaugarmáli vil ég geta Jiess, að ]>cssi sundlaug hefur
aðeins verið notuð til kennslu á sumrin og aðallega fyrir skólabörn, og Jiað cr skoðun manna
í Borgarfirði, að þessa sundlaug ætti að nota
fyrir skólabörn og kvennaskólameyjar á vetrum.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 18 slilj. atkv. og ti!
iandbn. með 15:2 atkv.
A 63. fundi í Xd., 21. maí, var frv. tekið til
2. umr. (A. 437, n. 473).
Of skammt var liðið frá úthýtingu nál. — Afbrigði lcyfð og saml>. með 18 shlj. atkv.
Frsm. (Pétur Ottesen): Við 1. umr. var gerð
grein fyrir frv., og hef ég í rauninni engu Jiar
við að bæta. Landbn. mælir með framgangi
málsins. Hafa þó 2 nefudarmenn skrifað undir
með fyrirvara. Ég vil mælast lil þess við hæstv.
forseta, að hann sjái sér fært að afgreiða málið
lir deildinni í dag, Jiví að Jiá mun kostur á að fá
afgreiðslu á því í Ed. En í sambandi við undirhúning að stofnun húsmæðraskóla í Borgarfirði
er |>að mikiisvert að fá ]>að ákvæði í 1., að skól-
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inn skuli reistur á þeiin staö, seni undirbúningsnefndin kýs helzt.
ATKVGR.
Frvgr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.
Á 64. fundi í Xd.. 22. maí. var frv. tekið til
3. umr.
Of skammt var liðið frá 2. umr. —- Afbrigði
leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 20 shlj. atkv. og afgr. til Ed.
Á 64. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.
Á 65. fundi i Ed., s. d., var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá 3. umr. i N’d. - Afbrígðí Ieyfð og samþ. með 12 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shl.j. atkv.
Á 66. fundi í Ed., s. d., var frv. tckið til 2. umr.
Of skammt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 10 shij. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frvgr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shl.i. atkv.
Á 67. I'undi í Ed., s. <1., var frv. tekið til 3. umr.
Of skammt var liðið frá 2. umr.
Afbrigði
leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 slilj. atkv. og afgr. sem
lög frá Alþingi (A. 525).

55. Eyri við Ingólfsfjörð.
A 61. fundi i Nd., 19. maí, var útbýtt:
Frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstj. til »ð
selja hluta úr landi jarðarinnar Eyrar við Ingólfsfjörð (þmfrv., A. 454).
Á 62. fundi í Nd., 20. maí, var frv. tekið til
1. umr.
Frv. of seint frani komið og of skammt liðið
frá útbýtingu þess. — Afbrigði leyfð og samþ.
með 17 shlj. atkv.
*Flm. (Sigurður Kristjánsson): Ég get verið
fáorður um þetta frv. Það stendur svo á, að
rikið hefur selt Eyrarhreppi landspildu í þeim

tilgangi, að hreppurinn gæti komið því til leiðar.
að þarna yrði reist síldarvinnslustöð. En svo
reyndist við athugun landið ófullnægjandi, svo
að þess vegna hefur hreppurinn farið fram a,
að þeir, sem ætla að reisa þessa verksmiðju,
fái þarna nokkurn viðauka, svo að verksmiðjan
gcti orðið reist.
Málið er seint á ferðinni, en því liggur mikið
á. Það er vilji lireppsins að geta öðlazt þessi
fríðindi, sem hann telur sér x, að verksmiðjan
komist upp. Eg hef einnig leitazt við að kynna
mér. hvort þctta væri nokkurt ágreiningsmál,
en ekki orðið var við annað en að allir væru
þvi meðmæltir. Ríkið hefur áður sýnt hug sinn
með þvi að selja hreppnum þessa iandspildu.
Ég hef einnig talað við þm. kjördæmisins og
fieiri þm., og fullyrði ég, að enginn ágreiningur
er um máiið. Ég vil af þessum ástæðum fara
fram á það við hæstv. forseta, að hann leiti afbrigða um, að málið mætti komast úr d. i dag.
Steíngrímur Steinþórsson: É7g lcgg til, að málinu verði visað til n. flg er ekki tilbúinn að
taka afstöðu til máisins athugunarlaust.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 17 atkv. og til
allshn. með 16:1 atkv.
Á 65. fundi i Nd., 22. maí, var frv. tekið til
2. umr. (A. 454, n. 504),
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði ieyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.
*Einar Olgeirsson: Eg verð að segja það, að
mig langar til að fá meiri upplýsingar um þetta
mál, sem hér liggur fyrir. Hér er lagt til, að
i íkið selji hluta úr landi, sem það á. Og ég
get ekki séð, eftir því, sem hér fylgir með, að
það séu nein sérstök rök, sem niæli með því,
að rikið sé að selja þetta. Hér er um það að
ræða að selja i liendur einstakra manna rikiseign. Iin nýiega, þegar verið var að ræða um
það hér á hæstv. Alþ. að selja Siglufjarðarkaupstað lóðinn, sem hærinn er byggður á, cða
Hvanneyrarland, þá var það sérstaklega sett i i.,
að Sigiufjarðarkaupstaður mætti ekki selja aftur
neitt af þessum lóðum, sem vai' gert til þess að
tryggja, að það opinbera ætti þó lóðirnar. Þar
var þá þessi regla innleidd. Sigiufjarðarbæ er
hannað með 1. að selja lóðir undir síldarverksmiðjur t. d. og annað slikt. Eg sé nú ekki, að
hæstv. Alþ., sem hefur sett þessa reglu, sem
að mörgu lcyti er réttlát, geti farið strax á eftir
að samþ. að selja lóðir, sem ríkið sjálft á, þó
að undir sildarverksmiðjur sé. Eg get ekki séð,
hvaða ástæða eða ástæður mæia með því, að það
sleppi þarna sinni eign í hendur einstakra
manna. Ég álít, að allt öðru máli væri að gegna,
ef ætti að seija þessar lóðir einhverju sveitarfélagi. Ég' áiít því, að það þurfi að færa einbvcr
ineiri rök fyrir þcssu máli heldur en gert hefur
vcrið, til þess að þa'ð megi teljast rétt að samp.
það. Það, sem kann að vera helztu rök fyrir því
að selja þetta land, er það, að þarna eigi að
bvggja síldarverksmiðju. En ég man það, að
farið var fram á það af Siglufjarðarbæ, áður en
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slríðið byrjaði, að fá að reisa nýtízku síldarverksmiðju á lóð, sem bærinn átti sjálfur, í staðinn fyrir gamla, úrelta verksmiðju, sem þar er.
Petta var bókstaflega hindrað af rikisstjórninni, og ine'ð því var útveginum á Islandi bakað
stórtjón, og þó sérstaklega Siglufjarðarbæ. Þá
þurfti ekki annað að gera af hálfu rikisstjórnarinnai’ hcldur en að segja eitt já til þess að bærinn mætti byggja þessa sildarverksmiðju. Það
var hægt að fá lán til þess, og það var til lóðin
undir hana, þannig að ekki þurfti að fá hana.
I>að var allt til reiðu.
Hvers konar réttlæti er það, ef rikið fer hér
að sclja part úr þjóðjörð einstökum mönnum til
þess að reisa sildarverksmiðju á, en bæ eins og
Sigiufirði er neitað um það fyrir nokkrum áruin
að fá leyfi til að reisa , fullkomna síldarverksmiðju á sinni eigin lóð? Ég sé ekkert samrænii
i svona aðgerðum. Og ég veit ekki, hvers konar
aðfarir það væru að fara að gefa þannig einstaklingum slík sérstök kjör að selja þeim þjóðjarðir til þess að koma upp síldarverksmiðjum
hér og þar, en neita þvi opinbera um að fá að
koma upp síidarverksmiðjum á sínum eigin lóðum. Mér þvkir þetta þess vegna injög einkennilegt. Ég get a. m. k. alls ekki séð, að það sé
nokkur ástæða til að saniþ. svona frv., án þcss
að nefnd einu sinni leggi fram um það nokkurt
prentað álit. Það hefur engu áliti um þetta mál
enn verið útbýtt. Og ég vil algerlega mótmæia
slikri afgreiðslu.
*Gísli Guðmundsson: Bg hef skrifað undir
nál. á þskj. 504 með fyrirvara og vil hér með
gera grein fyrir minni afstöðu.
Því hefur verið haldið fram, að sala á þessu
landi sé skilyrði þess, að þessi verksmiðja geti
orðið byggð. Ég verð hins vegar að álíta hagkvæmt, af ástæðum, sem ekki þarf að fara nánar
út í, að síldarverksmiðja verði reist á þessum
stað. Og má segja, að það væri slæmt verk að
koma i veg fyrir, að það gæti orðið, og ætti það
opinbera ekki að koma í veg fyrir það. Þess
vegna hef ég fyrir mitt leyti ekki viljað mæla
gegn þvi, að þessi heiinild yrði veitt. En ég viJdi
taka það fram við þcssa umr., að cg hef ekki
af þeim upplýsingum, sem fyrir hafa legið, sannfærzt um það, að þessi sala sé nauðsynleg til
þess, að þessi síldarverksmiðja geti orðið reist á
á þessum stað, heldur álit ég, að því mætti koma
fyrir mcð öðruni hætti, með leigu á landinu.
þ. e. a. s. ine'ð því að tryggja þeim mönnum land,
sem vilja reisa verksmiðjuna. Það liefur verið
ákaflega lílill timi til Jiess að alhuga þetta mál,
og því hefur ekki veri'ð hægt að athuga lietta
nákvæmlega. Iín ég vil lieina þvi til hæstv. ríkissLj., sem væntanlcga fær þessa heimild með frv..
að hún verði ekki notuð, — og greiði ég atkv.
ineð frv. með Jiví fororði —, nema liað sé nauðsynlegt til þess, að verksmiðjan geli orðið reist.
í:Fjmrh. (Jakob Möller): Ég get fyrir liönd
rikisstjórnarinnar fullkomlega fallizt á licssi 1:1mæli, sem hv. þm. N.-Þ. kom með sem nefndarmaður, að þessi heimild verði ekki notuð, nema
það sé nauðsynlegt til þess, að verksmiðjan, sem
um er að ræða, geti orðið reist.
Ég þekki Jietta mál ekki neitt enn þá. Ég hef

aðeins lesið þingskjalið og meira ekki og veit
ekki enn, hvort þessi aðferð verður við höfð,
sem frv. fer fram á að lieimila rikisstjórninni
að hafa um þetta. En ef svo skyldi fara, að það
væri nauðsynlegt, til þess að verksmiðjan geti
komizt upp, tel ég rétt, að heimildin, sem frv.
er um. sé fyrir hcndi.
®Einar Olgcirsson: Eg sé á Jieim fylgiskjölum,
sem fylgja þessu frv., að þar er rætt um land,
sem þessir tveir umræddu útgerðarmcnn hafa
keypt áður af Árncshreppi, land, sem rikisstjórnin hefur selt þessum hreppi. Og Jiessir
útgcrðarmenn fara nú fram á að fá meira land
í viðbót og fara fram á Jiað við ríkið, að það
selji Jieim beint Jietta land.
Xú vil ég biðja hv. þm. að athuga, hvaða sainrauni er á milli ]iess, sem verið er að gera á
þcssu háa Alþ. Það var verið að samþ. það fyrir
nokkruni dögum að sclja Siglufjarðarbæ Hvanneyrareigiiina, og þvi voru látin fylgja þau skilyrði, að bærinn mætti ckki selja aftur neitt
af þessu landi. Hér liggur fyrir, að með 1. nr.
18 frá 13. janúar 1938 var rífeisstjórninni heimilað að selja Arneshreppi part úr jörðinni Eyri
\ ið Ingólfsfjörð. Þá var ríkissjóði heimilað að
selja einum hreppi ákveðið land, sem ríkið átti.
Hreppuriiin hcfur svo selt einstökum mönnum
þetta land. Þetta er í ósamræmi við þá reglu,
sem Alþ. hefur verið að innleiða nú með 1. um
heimild til að selja Siglufjarðarkaupstað Hvanneyrareignina. Þessum tveimur mönnum hefur
hins vegar ekki þótt nóg þetta land, sem þeir
fengu keypt af fyrrverandi eign ríkisins þarna.
Þeir fara því frani á að fá land í viðbót og vilja
nú fá það þannig, að rikið selji þeim það beint.
Er það í samræmi við það „prilicip**, sem fylgt
var við samþykkt heimildarinnar til að selja
Siglufjarðarbæ Hvanneyrareignina, að ríkið selji
þessum inönnum Jietta land, sem þeir vilja fá?
Eg álít, að það sé ekki i samræini hvort við
annað. Og ég get ekki séð, hver nauðsyn er fyrir
Jiessa útgerðarmenn að fá eignarhald á þessu
landi. Eru þeir of góðir til að gera samning
um leigu á þessu landi um svo eða svo langan
tima? Þeir hóta, að mér skilst, að byggja ekki
sildarverksiniðju, ef þeir fá ekki þetta Iand.
Látum þá um Jiað. É.g býst við, að Jiað verði
liægt að fá menn til Jiess að byggja sildarverksmiðju. Það hefur ekki staðið á Jivi undanfarin
ár að t'á inenii til þess, heklur á rikisstj. um að
veita lieimikl til ]>css. Eg get ekki heldur anmð
séð en að rikið sjálft geti ráðizt i eitthvað þess
liáttar. Eg get ekki séð, að ríkið Jiurfi að láta
einstaka menn setja sér stólinn fyrir dvrnar um
slik mál sem þetta, Jiannig að Jieir segi: „Ef við
ekki fáum Jietta. byggjum við ekki.“ Eg hekl, að
það sé alveg eins hægt að semja við þessa menn
um leigu á Jiessu landi Eyrar, án þess að selja
af jörðinni, eins og að selja hluta úr landi þessarar jarðar.
'Sigurður Kristjánsson: Ég ætlaði alls ekki
að taka til máls nú, ])ó að ég sé flm. Jiessa máls.
Vcgna þess að hæstv. forseti hefur haft alveg
sérstakan fund um þetta mál, ætlaði ég ekki að
liafa neinar óþarfu umr. uin það. Ég vissi ckk.i,
að til væri neinn ágreiningur um málið.
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Ég er þessu máli lít'ið kunnugur, þó að ég sé
fhn. þess, seni er af þvi, að það er alveg nýt.t
hér í hæstv. Alþ., sem aftur stafar af því, sem
í grg. kemur fram, að það kom alveg á síðustu
stundu í Ijós, að ióðin, sem átti að byggja síldarverksmiðjuna á, var ekki nothæf. En ég tók
þetta mál fúslega til flutnings, af því að ég taldi
inér skylt að stuðia að því, að atvinnurekstur,
sem mörg hundruð manna á landi og sjó byggja
atvinnu sina á i framlíðinni, gæti verið rekinn,
og þess vegna taldi ég, að ríkinu væri skylt að
greiða fyrir þvi, að þetta fyrirtæki gæti koniizt
á fót. Mig undrar, að hv. 4. þm. Reykv. skuli
ekki koina auga á þessa hlið inálsins.
Ég er þvi alveg samþykkur, sem kom fram i
ræðu hv. þm. N.-I’. og hæstv. fjmrh. tók undir,
að það er sjálfsagt, af því að þetta mál er svo
snögglega tekið fyrir í þinginu, en liér cr aðeins um heimild að ræða, að ciga það undir
hæstv. ríkisstjórn, að hún athugi málið gaumgæfilega, áður en það er framkvæmt. Og ég sé
ekki, að það sé nokkur ástæða til að cfast um,
að hæstv. ríkisstjórn geri það.
En viðvíkjandi andmælum hv. 4. þm. Reykv.
gegn þessu máli vil ég segja það, að hann veit
vel, að þessí lóð þarna er ckkert sambærileg
við þær lóðir, sem Siglufjarðarbær fær keyptar
í Hvanneyrarlandi. Hér er um að ræða eins
konar eyðistað í samanburði við Siglufjörð, «em
er við aðalsíldveiðisvæðið. I’arna er varla hægt
að fá menn til þcss að byggja síldarverksmiðju.
Og menn hafa ekki viljað eiga síldarverksmiðjur
austast og vestast við sildveiðisvæðið, nema með
því móti að eiga sildarverksmiðjur á öðmm
slöðum einnig. Að áliti hv. 4. þni. Reykv. er
ákaflega lítill vandi að fá fé til byggingar síldarverksmiðja. I’ó hygg ég, að það sé ekki á allra
færi að fá tveggja inillj. kr. lán til þess. Og tf
á að byggja sildarverksmiðju á svona stöðum,
þeim síztu með tilliti til síldveiðisvæðisins, þá
verður að tryggja það, að hagur þess fyrirtækis
sé á nokkuð traustum og góðum grundvelli eftir
því sem unnt er, þar scm það er vitanlega dálítið
óálitlegra að reisa sildarverksmiðju á jaðri síldveiðisvæðisins heldur en um miðbik þess, eins
og í nánd við Eyjafjörð.
Ég hef ekki fram að taka urn þetta mál neitt
fram yfir það, sem er i nál. I’ar er alveg skýrt
frá þvi, hvernig á þvi stendur, að þcssir menn
þurfa nú að fá viðauka við land sitt, það er
nefnilega af þvi, að landspilda sú, sem þessir
menn hafa kevpt, liefur ekki reynzt nothæf til
að byggja á henni síldarverksmiðju. En hreppurinn hefur fyrmm keypt lóð þá, er þeir ætluðu
að nota til þessa, í þeim tilgangi að tryggja scr
það, að þarna yrði sett sildarverksmiðja. Og
það er mjög skiljanlcgt, að stór, en fátækur
hreppur telji sér ákaflcga mikils virði, að settur
verði slíkur rekstur á stofn innan sveitarfélagsins; það er bæði trygging fyrir atvinnulíf
hreppsbúa og fyrir gjöldum til hreppsins. Hreppurinn hefur þess vegna að sjálfsögðu aldrei ætlað i sjálfu sér að nota þetta land beinlínis sjálfur, heldur frá upphafi ætlað að nota það til þess
að geta fengið menn til að setja verksmiðju
niður á þessum stað.
Að væntanlegir eigendur vcrksmiðju þarna
geta ekki leigt það land, sein um er hér að ræða

að veita heimild til að selja, stafar af þvi, að
þetta land er áður leigt öðrum, og það eru ekki
nema 13—15 ár eftir af leigutímanum. Og með
þeim skilyrðum að fá landið leigt þannig, að
þeir hafi ekki vissu um það lcngur en þetta
timabil, geta þeir ekki gmndvallað það fyrirtæki, sem hefur slíkan kostnað í för með sér
sem hygging síldarverksmiðju Iiefur, er mundi
kosta um 2 millj. kr. Út úr þessu er ekki önnur
leið en sú að trcysta á hæstv. ríkisstjórn uni, að
hún athugi málið, áður en hún gerir sölusamning. En ég álit það hins vegar ákaflega mikils
virði fyrir hæstv. Alþ., að það kæmi ekki »ð
ástæðulausu í veg fvrir, að slikt stórt fyrirtæki
kæmist upp. Og það væri ákaflcga athyglisvert
fyrir þann fjölda manna, sem í framtíðinni á
afkoinu sína m. a. undir síldvciðunum, ef staðið
væri í vegi fyrir því hér á hæstv. Alþ., að reistar
gætu orðið síldarverksmiðjur á þessum jaðarsvæðum síldveiðanna. I’ví að það er ákaflega
mikið skilyrði fyrir því, að sildveiðarnar notist
vel, að síldarverksmiðjur verði reistar á jöðruni
síldveiðisvæðisins.
ATIÍVGR.
Rrtt. 504 tckin aftur til 3. uinr.
1. gr. saniþ. ineð 13:5 atkv.
2.—3. gr. samþ. með 11:6 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 :6 atkv.
Á 66. fundi í Nd., s. d., var frv. tekið til 3.
umr. (A. 454, 504).
Of skammt var Iiðið frá 2. umr. — Afbiigöi
leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Rrtt. 504 samþ. ineð 17 shlj. atkv.
Krv., svo breytt, samþ. með 12:5 atkv. og afgv.
til Ed.
A 65. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt eins og
það var samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 512).
Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Aflirigði lcyfð og saniþ. með 12 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 slilj. atkv.
Á 66. fundi í Ed., s. d., var frv. tekið tii 2. umr.
Of skannnt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.
*Ingvar Pálmason: Ég tók eftir þvi við 1.
tunr., að þessu máli var ekki vísað til n. Vera
kann, að ekki sé ástæða til þess, þar scm störfum þings er það langt komið, að n. munu ekki
geta sinnt mikið málum, sem til þeirra kynni
að vera visað, en ég verð að segja, að þetta er
mjög óvenjuleg aðferð, og ég efast um, að þingið
hafi nokkurn tíma heimilað sölu á eignum ríkisins, án þess að n. ætti kost á að kynna sér málið.
Jlá vel vera, að engin ástæða sé til annars en
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að lcyfa þessa sölu, cn ég er þessu máli alveg
ókunnugur, og af þeim gögnum, sem fyrir
liggja, get ég ekki séð, að brýn nauðsyn sé á,
að þetta mál gangi í gegnum þingið, án þess að
það sé athugað af n., a. m. k. i annarri <1., en ég
hygg, að frv. hafi verið lítið athugað i Nd., og
i þessari d. hefur athugunin verið engin.
ggi
ég þetta á því, að þeir, sem fara fram á að fá
kauparélt á þcssari landspildu, hafa leigurétt
á henni nú. Að visu er það svo, að leiguréttur
þeirra er ekki frá rikisstj., lieldur sitja þeir í
ieigu frá leigjanda. hetta kann að vera að einhverju leyti hagalegt, cn mér finnst samt, að
með þessu sé alveg vikið frá þeiin venjum, sem
fylgt hefur verið hér á þingi, og án þess að ég
ætli að setja fótinn fyrir þetta frv., þá verð ég
að segja, að mér finnst aðferðin svo óviðeigandi, að ég mun alls ekki greiða atkv. um þetta
frv. Eg kunni ckki við annað, af því að málið
ber svo óvenjulega að, en að benda á, að þessi
aðferð er injög óvanaleg.
*Arni Jónsson: Eg er alveg samniála hv. 2.
þm. S.-M. um, að það er óheppilegl og óviðeigandi, að mál skuli bera að eins og þetta mál, en
við vitum vcl og hv. 2. þin. S.-M. manna hezt,
sem liefur setið á þingi upp undir aidarfjórðung, að það er ekkert einsdænii, að mál séu afgr.
á þennan hátt. Hins vegar finnst inér þetta mál
liggja svo óvenjulega Ijóst fyrir, að ekki sé
vandi að greiða atkv. um það. Ég vil þó ekki
vera að telja fram hagsmuni þeirra manna, sem
vilja kaupa þetta land, heldur þeirra, sem vifja
selja. Hér liggur fyrir fundargerð hreppsn. Eyrarhrepps, þar sem saniþ. er að selja þessa eign,
eins og frv. gerir ráð fyrir. Ég held því, að ekki
sé frekar ástæða að vera óánægður yfir, að þetta
mál her svona að hjá okkur en svo mörg önnur
mál, sem við verðum að afgr. á svipaðan hátt,
og ég get vel greitt atkv. með því hiklaust.
*Erlendur Þorsteinsson: Herra forseti! Ég
ætla ekki að fara að karpa um þetta mál, en út
af því, sem hv. 2. þm. S.-M. sagði, þá finnst mér,
eins og hv. 9. landsk., að það væri eðlilegt og
þinglcgt, að málið færi til n. En ég er jafnviss
um, að þótt málið væri afgr. i n., þá mundi það
enga frekari athugun færa inn í d., því að það
er sennilegt, þar sem nú er svo stuttur tími eftir
af þingiuu, að n. niundi ekkert gera nema
lesa yfir þá grg., seni fylgir frv., og kannske
rieða við þá menn, sem hafa lagt málið fyrir, og
hýst ég ekki við, að þeir geti gefið frekari uppJýsingar cn gert er i grg. frv. Allshn. Nd. fékk
inálið til meðferðar og inælti með því, og íiv.
þm. þeirrar d. liafa séð nauðsyn á þvi, að ekki
verði komið í veg fyrir, að reist verði þarna
nýtízku verksmiðja. Eins og tekið er fram i frv.,
hefur Eyrarhreppur á sínuin tíma fengið af
þessari jörð ákveðna spildu, sem nota átti undir
verksmiðju, en þegar það hefur verið gert, hefur
verið búizt við, að verksmiðjan vrði ininni en
raun sýnir nú, að húii verður, eins og eðlilegt
er, því að síldarverksmiðjur hafa farið hraðstækkandi á síðustu árum, og þegar vitað er, að
þcssi nýja verksmiðja kemst ekki fyrir á þessari
nýju lóð, þá er eðlilegt, að þessi hreppur mæli
með, að nægilega stórt viðbótarland fáist. Nd.
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liefur tekið út úr ]., að þetta land skuli vera selt
til einstakra manna, og tel ég það rétt, og hefði
það verið það eina, sem ég hefði haft að athuga
við frv., ef heinlínis hefði verið tekið fram í ].,
að selja skyldi einstökum mönnum þetta. Ég tel
eðlilegt, að hreppsn. sé selt landið og liún leigi
eða selji þeim, sem það þurfa að nota. Það liggur fyrir, hvað á að gera við þetta land. Það er
skylda rikisius að flýta fyrir, að síldarverksiniðjur komist upp. L’m iiauðsyn þcss ætla ég
ekki að ræða, en það gleður mig stórum, að
nú skuli hafa verið fallið frá þeirri firru, sem
var fyrir nokkrum árum, að koma í veg fyrir,
að síldarverksmiðjur væru reistar. Mér þykir
vænt um, að inenn skuli koma hér fram, sem
lclja sig liafa tíma og tækifæri til og hagnað rf
að reisa þessa verksmiðju, og að um það verði
néi ekki synjað, ]ió að það hafi verið gert áður.
’lngvar Pálmason: Mér finnst þetta mál ekiíi
vera sambærilegt við neitt annað mál, sem við
höfum afgr. hér í d. nú nieð inikilli fljótaskrift.
Það kann vel að vera, að hv. 9. og 10. landsk.
hafi þarna kunnugleika, en hitt er alvcg víst,
að það hefur þótt. full ástæða til, að hliðstæð
mál væru athuguð allnákvæmlega i n. í báðum
d„ enda Iicfur einatt komið í ljós, að þótt málið
hafi verið athugað í annarri d., þá hefur þurft
að hreyta því i hinni d., og mér finnst engin
goðgá, þó að ég hendi á, að afgreiðsla þessa
máls er með óvenjulegum hætti, sérstaklega
þegar þaö er upplýst i grg. frv., að hlutaðeigendur hafi þetta Iand nú á leigu, og ég legg ekkert upp úr, þó að Nd. hafi tekið þessi mannanöfn út úr frv., þvi að ef þarna verður byggð
síklarverksmiðja, þá verða það þessir inenn, sem
gera það.
Sem sagt, ]>ó að hv. dm. fleiri eða færri seu
þessu svo kunnugir, að þeir geti tekið að sér að
afgr. niálið, þá hreytir það á engan hátt afstöðu ininni, að ég tel mig bresta allan kunnugleika til að mynda mér fullnaðarskoðun á þessu
máli. Þess vegna er það, að ég greiði ekki atkv.
um þetta frv.
ATKVGB.
1. gr. sainþ. með 9 shlj. atkv.
2. —3. gr. sainþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað lil 3. umr. með 10 shlj. atkv.
A 67. fundi í Ed., s. d., var frv. tekið til 3. umr.
<)f skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
le.vfð og samþ. með 11 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.

ATKVGlt.
Frv. samþ. með 10:1 atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 526).
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56. Tollskrá o. fl.
A 58. fundi í Nd., 15. inaí, var útbýll:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 62 30. des. 1930,
um tollskrá o. fl. (þmfrv, A. 408).
A 59. fundi í Nd., 16. maí, var frv. tekið iil
1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Afbrigði leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv.
A 60. fundi í Nd., 18. maí, var frv. tekið til
2. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
2.—3. gr. samþ. ineð 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 19 shlj. atkv.
Á 61. fundi í Nd, 19. maí, var frv. tekið til
3. umr.
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
levfð og samþ. með 17 shij. atkv.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 20 shlj. atkv. og afgr. til Ed.
Á 61. fundi í Ed., 19. maí, skýrði forseti frá.
að sér hefði borizt frv. frá Nd, eftir 3. umr. þar.
Á 62. fundi í Ed, 20. maí, var frv. tekið tll
1. umr.
Of skammt var liðið frá 3. umr. i Nd. — At'brigði leyfð og samþ. ineð 10 shlj. atkv.
Sigurjón Á. Ólafsson: Herra forseti.' Um leið
og þetta mál fer væntanlega til hv. fjhn., vildi
ég leyfa mér að spyrja, hvað liði i n. afgreiðslu
frv, sem við 10. landsk. (ErlÞ.) bárum fram um
svipað efni og þó fvllra og var visað til n. 7.
apríl s. 1. Mér þykir það hafa tafizt þar nokkuð
lengi.
Erlendur Þorsteinsson: Ég var fyrri flm. að
frv. þvi á þskj. 124, sem hv. 2. tandsk. spurði um.
Ég vil taka það fram, að frv. var tekið fyrir á
fundi n. 13. apríl, og óskaði ég, að það yrði þá
tekið til afgreiðslu. En aðrir óskuðu, að frv. yrði
sent tollstjóra til umsagnar, og virtust mér þeir
vera frv. inótfallnir að einhverju leyti. Umsögn
tollstjóra hefur ekki borizt enn. É’g geri láð
fyrir, að það frv. og annað tollskrárfrv, sem
visað var til n. nýlega, verði tekin fyrir i n,
þegar frv., sem fvrir liggur, kemur þangað, og
fáist þá úr því skorið, hverja afgreiðslu n. ætlar
þeim.
Bernharð Stefánsson: Hv. 10. landsk. nefndi
fund í fjhn. 13. apríl og gat þess í þvi sambandi,
að meðnm. sínir hefðu ekki viljað afgreiða frv.

á þskj. 124 þá.~- En þann dag var ég ekki i
bænum, svo að þetta getur ekki átt við mig.
Nefndin samþ. þó að leita umsagnar tollstjóra
um málið, og þar sem ég var ekki viðstaddur t g
i n. eiga aðeins sæti, auk míii, hv. 10. landsk.
og hv. 1. þm. Reykv, hlýtur hv. 10. landsk. að
hafa samþ. þetta sjálfur. Ætti þvi ekki að kenna
öðruin um.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til
fjhn. með 9 shlj. atkv.
Á 65. fundi í Ed., 22. maí, var frv. tekið til
2. umr. (A. -408, n. 499, 501).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Afbrigði leyfð og samþ. með 12 shlj. atkv.
*Frsm. (Magnús Gíslason): Þetta mál kenmr
bér á elleftu stundu, en málð er þannig vaxið,
að það þyrfti að vissu leyti nokkurrar skýringar við.
Ég skal reyna i eins fáum dráttum og ha'gt er
að lýsa fyrir hv. þd., hvað hér er farið fram á
og hver rök liggja að því, að frv. er borið fram.
Fyrir liv. Alþ. hafa legið nú 3 frv. um breyt. á
(ollskránni. Það frv, sem hér er um að ræða, er
fiutt af fjhn. Nd. eftir beiðni fjmrh. En jafnframt hefur komið fram frv. frá hv. 2. landsk.
og 10. landsk. um breyt. á tollskránni. Fjhn.
fékk frv., sem hér er til umr, til meðferðar i
gær, en hafði áður fengið hin frv. til athugunar.
Ég vil taka það strax fram, að eitt frv, það sem
iðnn. Nd. flutti, var um brevt. á tollaákvæðum
um vélar til iðnaðar. En þetta frv. er nákvænilega shlj. ákvæði, sem stendur í því frv, sem
nú er til amr, sem Nd. samþ. líka. Það hefur
því atvikazt þannig, að Nd. hefur samþ. tvö frv,
sem eru um nákvæmlega saina efni og nákvæmlega eins í orðalagi. Mér finnst þetta ákaflega óvanaleg og óviðfelldin vinnubrögð, og getur slikl
ekki bent á annað en að málið hafi ckki fengið
næga athugun í þeirri d. Það mun sjaldgæft, að
frá sömu d. komi á sama þingi og svo að segja
á sama tima til hinnar d. tvö frv, sem eru nákvæmlega shlj. að efni og orðalagi. Vitanlcga
er ekki svo að skilja, að þetta geri neitt til viðvíkjandi gildi 1, það er aldrei góð vísa of oft
kveðin, skulum við segja, en ég vil átelja það,
að hér virðist ekki hafa verið vandað til athugunar á þessu máli eins og skyldi.
Ástæðan til þess, að þetta frv. er borið fram,
er sú, að i fyrsta lagi hefur komið i Ijós við
frainkvæmd tollskrárinnar á s. 1. ári, að ýmis
ákvæði hennar eru þannig vaxin, að þau þurfa
lagfæringar við. Sérstaklega er það, að ýmsar
vörutegundir, sem ekki eru tilgreindar sérstak
lega á tollskránni, en falla undir áður ótaldar
vörur, eru tollaðar svo hátt, en aðrar vörur, sein
notaðar eru í sama tilgangi, eru tollaðar miklu
lægra, og á þetta sérstaklega við um vissar iðnaðarvörur.
Önnur ástæða til þess, að frv. er borið fram,
er sú, að rn. bafa borizt kvartanir hingað og
þangað að af landinu um nauðsyn á því að
breyta ýmsum tollaákvæðum i lögunum.
Og loks er þriðja ástæðan, sem gerir það að
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vcrkum, að þetta frv. þarf að ganga fram i e!nhvcrri mynd á þessu þingi, að ríkisstj. hcfur nú
i síðasta mánuði gert þá samninga við ríkissí.j.
Stóra-Bretlands, að frcsta skuli framkvæmd þcss
tollsamnings, sem gerður var árið 1933 inilii
Islands og Stóra-Bretlands og hefur verið í gildi
til þessa. En til þess að þetta sanikomulag ge!i
orðið í framkvæmd, er þörf á því, til þess að
ekki leiði af verulcga verðhækkun á ýrasuin
vörum, að breyta tollaákvæðum þeim, sem nú
gilda í tollskránni. Og með þetta fyrir augum
hafa vcrið sett inn i þetta frv. ákvæði um lækkun á tolli á ýmsum iiauðsynjavörum, einkanlega vefnaðarvöru.
Þetta eru nú ástæðurnar fyrir því, að þeila
frv. er borið fram. A hinn bóginn sé ég ekki
ástæðu til þess, — sérstaklega vegna þess, að
svo fáir eru i d. —, að rekja i einstökum dráttuin þær breyt., sem farið er fram á, en aðeins
geta þess, að þær miða yfirleitt allar til lækkunar. Það er aðeins eitt ákvæði um hækkun, a'ð
verðtollur af fernisolíu hækki úr 8% í 10%. Er
);að sökum þess, að réttara þykir að lolla efnið
í fernisolíuna jafnhátt og olíuna sjálfa. En eins
og við vitum, er fernisolía búin til í landinu,
aðeins efnið flutt inn.
Að lokum er farið fram á, að þær breyt., sem
kunna að verða gerðar á tollskránni, komi til
framkvæmda um leið og hver vörutegund, sem
til landsins kemur eftir þennan tíma, verður
tekin til tollskoðunar. Þetta þótti nauðsynlegt,
vegna þess að i tollskránni var aðeins miða.ð
ið það, þegar tollskráin sjálf gekk í gildi.
Eg skal taka fram, að n. hefur gert brtt. viðvíkjandi járnplötum. Bárujárn hefur verið tollfrjálst liingað til, en svo cru aðrai' járnplötur,
sem notaðar eru í líkum tilgangi, ýmist til bygginga eða til iðnaðar, en tollast með 8%. Þannig
er einnig um möskvanet, sem notað er utan á
hús og sementshúðað. Þetta teljum við svo skyii,
að rétt sé að fella niður verðtoll af öllum þcssum tegundum, enda mun hafa verið hér um misgáning að ræða.
Það er bráðnauðsynlegt, að þetta frv. verði
samþ. á þessu þingi, vegna þessa samnings, sem
gerður befur verið um frestun á framkvæmd
viðskiptasamningsins frá 1933. Og ef málið ætlaði nú að stranda á því, að þessar brtt. yrðu
samþ., vil ég leggja til, að þær yrðu teknar
aftur. En ef hæstv. forseti getur upplýst þ ;ð,
að þetta frv. gcti gengið gegnum 2. og 3. umr. i
kvöld og þannig komizt til Nd. á morgun, þá
hefur forseti Nd. lofað að taka málið á dagskrá
á morgun, þannig að það geti hlotið fullnaðarafgreiðslu.
*Erlendur Þorsteinsson: Eg vil leyfa mér að
undirstrika fyrirspurn hv. frsm. og vænti þess,
að hægt sé að verða við þessari ósk, vegna þess,
sem hv. frsm. tók fram, að settur var 8% tollur
á vöru, sem var verðtollfrjáls áður. Hefur nefnd
iðnaðarmanna upplýst þetta fyrir fjhn. þessarar
d. Vænti ég, að hv. dm. geti fallizt á að sam').
þessar brtt. n. og hæstv. forseti sjái sér fært að
afgr. málið gegnum þessa deild.
Út af frv. sjálfu vil ég taka fram, að það er
langt frá því, að ég sé ánægður með þær breyt..
sem í því felast, þó að ég hins vegar vilji vera
Alþt. 1912. B. (59. löggjafarþing).

með í að samþ. þær, af þvi aö bér er um verulega lækkun að ræða frá því, scm verða mundi,
ef ákvæði 18. gr. tollal. hyrfi úr gildi. En eins
og þm. sjálfsagt inuiia, eru þau þess efnis, að
vissar tegundir vefnaðarvöru og annarra enskra
vara eru í sértolli. En óánægja mín með þctla
frv. er út af þvi, að þessi tollur á liinuni ensku
vörurn er hækkaður að mun frá því, sem er í
18. gr. En ég hafði búizt við, að ríkisstj. gæíi
séð sér fært að lækka, en ekki hækka, tolla á
þessum mjög nauðsynlegu vefnaðarvörum.
Eins og hv. þm. muna, flutti ég ásamt hv. 2.
landsk. frv. til I. um breyt. á tollskránni, þar
sem við lögðum til, að nokkrar vörur, sérstaklega byggingarvörur, skófatnaður og lyfjavörur,
væru gerðar tollfrjálsar. Þegar mál þetta koin
til fjlin., var það samkomulag milli min og þáverandi formanns n., núverandi hæstv. atvmrh.
(MJ), að frv. yrði sent til lollstjóra til umsagnar. En sú umsögn hefur ekki borizt fjhn.
enn þá.
Þegai' þetta frv., sem hér liggur fyrir, var iil
umr. og athugunar á fundi fjhn. í gær, tók n.
einnig til athugunar frv. mitt og hv. 2. landsk.,
ásamt öðru litlu frv., sem komið var frá Nd.
og flutt af iðnn. þeirrar d. Um það frv. hefur
frsm. I). þegar upplýst, að það er innifalið í
þessu 136. máli, þannig að það þyrfti enga afgreiðslu hjá n. og mætti falla niður. En um frv.
mitt og hv. 2. landsk. var rætt nokkuð í n., og
frsm. taldi sig ekki geta fallizt á okkar till. En
nieðnin. okkar, liv. 1. þm. Eyf., lýsti yfir, að
Iiann gæti fallizt á nokkuð af því, sem er í frv.,
en vildi þó ekki taka nánar til, hverjar till.
það væru. Tjáði hann sig þess vegna ekki reiðubúinn til þess
ásamt mér að gefa út álit um
málið. Eg tók það Jiví til bragðs að taka meginatriði þessa frv. upp i brtt., sem Iiggja hér fyrir
á þskj. 501, við frv. á þskj. 408, og geta þá hv.
þdin. tekið með atkv. sínu afstöðu til þeirra.
Þegar það frv., sem þessar brtt. eru samdar upp
úr, voru til 1. umr. í þessari d., þá skýrði ég að
nokkru, hverjar breyt. í því væru. En þar sem
alllangt er liðið um, þykir mér rétt að rifja
þetta upp að nokkru. Fyrsta brtt. er þess efnis,
að verðtollur af nýjuin og þurrkuðum ávöxtum
verði lækkaður úr 30 og 50%, eins og nú er,
niður i 8%. Þart' ég ekki að rökræða lengi,
hversu sjálfsögð sú breyt. er. Aðrar breyt. eru
almennt þess efnis að gera svo að segja ailt
bvggingarefni tollfrjálst. Ekki þarf lieldur langt
mál sem rök fyrir þvi, að betta sé nauðsynlegt.
Það hefui' verið upplýst bæði bér í d. og annars
staðar, að byggingarkostnaður hefur aukizt um
200—300%, og er þá auðvitað, að yrði efnið tollfrjálsl, niundi draga allverulega úr þeirri verðI'.ækkun. Eg þarf ekki að tína upp hvern lið, liv.
þin. sjá, um hvað þeir fjalla, um leið og beir
alhuga þessar brtt. Nú er nýbúið að samþ. hér í
d. 1. um dómnefnd i kaupgjalds- og verðlagsmálum, og ef þm. er nokkur alvara að framfylgja
þeirri stefnu að stöðva verðbólguna, hamla móti
dýrtiðinni, liljóta Jieir að fallast á þessar till.
Vitað er, að ofaii á tollana bætist álagning sú,
sem milliliðir taka, og stóreykur það kostnaðinn, sem neytendur verða að greiða í auknu
\ öruverði.
Þriðja aðalatriði brtt. er að afnema toll af
50
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skófatnaði og efni í skó. Vitað er, að mikill
þorri landsmanna verður nú að nota skó úr erlendu efni, gagnstætt því, sem var i fyrra stríði,
þegar mikill hluti manna gekk á islenzku skinni,
óunnu. Verð á skóin hefur hækkað úr hófi fram,
um 30—30%, og má sjá, hvað almenning muiiar
þar u.m tollinn.
Fjórða atriðið er að afnema toll af nauðsynlegustu lyfjum. Eins og ég hef getið um áður,
mundi sú lækkun koma sjúkrasamlögum að
gagni og einstaklingum utan kaupstaða, sem
satnlög eru i. En hagur samlaganna er orðinn
erfiður, og þau þurfa að hækka iðgjöldin nijiig,
neina þessi Jækkun fáist.
Fimmta aðalatriðið er að fella niður toll af
vörum til vélasniíða og annarra skipaaðgerða,
vöruin eins og kopar, nikkeli, zinki, tini o. þ. h.
Nú fara flestar skipaaðgerðir fram innan lands,
og nær engri átt að tolla þær, meðan þær skip.'iaðgerðir, sein unnt er að fá erlendis, eru tol'frjálsar.
Loks cr í II. hluta hrtt. á sama þskj. lagt til
að ha'tta að innheimta toll af farmgjöldum,
eius og gert er og mikið er búið að ræða hér í
d. Akvæðið nær til allra vara i 1. gr. tollskrárinnar, og niuudi því lækkunin verða almenningi
lil mjög mikilhi hagsbóta. Það hefur koinið í
Ijós, síðan tollskráin var samþ. hér á sinum
tíma, að liún liefur gefið rniklu meiri tolltekjur
en nokkurn óraði fyrir. Eg liélt því þá fram,
að tollur væri yfirleitt ákveðinn óþarflega hár
vegna þess, að miðað væri við minnsta innílutning, sein verið hefur, cn á eðlilegum timuni hivíi
haim að verða miklu meiri. Það hefur sannazt.
Þin., sein ætluðu ekki að hækka tolla, þótt þeir
samþ. þá tollskrá, hljóta nú að geta fallizt á
þessar brtt. inínar, a. m. k. í vcrulegum atriðum.

stöðva þau algerlega. Ef það er meiningin á
annað borð að halda áfram þeirri tviskipting
þingsins, sein verið hefur frá upphafi, tel ég
þessi vinnubrögð, sem höfð hafa verið a. m. k.
3 síðustu árin, alvcg óverjandi og skýt þvi til
hæstv. ríkisstj., að henni her að sjá til þess, að
sami háttur verði ekki frainvegis. Þegar ég ueita
að greiða atkv. um þær till. á þskj. 501, seni inér
liefur bókslaflega ekki unnizt tími til að athuga,
hver áhrif hefðu, ef þæt' væru samþ., er ég
hvorki með því að hita í ljós fylgi við þær né
andstöðu.
l'in frv. sjálft vil ég segja, að það miðar yfirleitt að lækkun tolla á nauðsynjum og fer í
rétta átt. Eg lief þvi skrifað undir náh, þar sein
mælt er mcð frv.

Bernharð Stefánsson: Þetta frv. var boi'id
frain seint á þinginu, kom þaðan af seinna til
Ed. og var visað til fjlin. Nokki'u áður höfðu
þm. Alþfl. í d. borið fram frv. um breyt. á tollskrá, og á fundi fjhn. Ed. 13. apríl s. 1. munu
þeir, sem þá mættu í n., hv. 1. þm. Reykv. (MJ)
og annar flm., hv. 10. landsk. (ErlÞ), hafa
samþ. að senda frv. til tollstjóra. Það var ranghenni lijá liinum síðar nefnda í ræðu hér um
daginn, að við samnm. hans liefðum ráðið þvi,
heldur var það ráðstöfun hans sjálfs. Ég var
ekki í bænum. ToIIstjóri er ekki enn farinn að
senda álit sitt á inálinu. Nú á þessmn fundi er
varpað fram af hv. 10. landsk. brtt. á þskj. 501,
og er í þeim fólgið þctta frv. lians og liv. 2.
landsk.
Þar sem málið hefur um langan tíma verið
tekið út úr fjhn. og þinginu og skotið undir
dóm annars aðila að nokkru leyti, svo að það
hefur gleymzt i þingönnum, og engin sérstök
ástæða verið gefin til að setja sig inn í það,
treysti ég mér ekki að svo komnu máli til að
greiða atkv. um sum atriði þessara brtt. Ég mun
greiða atkv. með suniuin 'þeirra, en um flestar
verð ég að telja, að þær hafi fengið ónóga athugun. Eg verð í sambandi við þetta mál að
vita það harðlega, að á seinustu dögum þings
er lirúgað inn i þessa d. inikilsverðum málum
frá Nd. og ætlazt til, að hún gjaldi þeim jáyrði
sitt breytingalaust eða taki á sig ábyrgðina af að

Á 66. fundi í Ed., s. d., var frv. tekið til 3. umr.
(A. 524).
Of skamnit var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

ATKVGR.
Brtt. 501,1.a felld með 8:3 atkv
- 501,1.1) felld mcð 8:4 atkv
— 501,1.e felld mcð 8:4 atkv
- 501,1.d felld mcð 8:3 atkv
-- 501,1.e t'elld mcð 8:3 atkv
- 501,1.f felld mcð 8:3 atkv
499 samþ. með 10:1 atkv.
- - 501,1.g felld með 8:3 atkv.
1. gr., svo breytt, samþ. með 9 slilj. atkv.
2. gr. samþ. með 10 slilj. atkv.
Hrtt. 501,11 felld með 6:6 atkv., að viðhöfðu
nafnakalli, og sögðu
já: IngP, JJós, ,1.1. BrB, ErlÞ, SÁÓ.
nei: MG, MJ, PHerni, ÞÞ, Á.l, BSt.1)
BSn greiddi ekki atkv.
3 þm. (PZ, EÁrna, HerinJ) fjarstaddir.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 slilj. atkv.

*Erlendur Þorsteinsson: Herra forseti! Eins
og hv. þdm. er kunnugt, þá er í tollskrárl., sem
nú eru í gildi, í ákvæðum uin stundarsakT
heimild fyrir rikisstj. til þess að innheimta ekki
tolla af þcim hluta faraigjalda, sem er hækkun
vegna striðsástandsins, þ. c. a. s. að innheimta
eingöngu toll af farnigjölduin með eðlilegri
fragt. Nú bar ég frain brtt. við 2. umr. um, að
enginn verðtollur skyhli innheimtur af fragt og
vátryggingargjölduni, en hún féll með jöfnuin
atkv. Einn liv. þm., 1. þm. Evf., sem greiddi
alkv. á inóti tilh, gerði þá grein fyrir atkv. sínu.
að haiin vildi, að þessi hciinild tollskrárl. væri
notuð, en honuni virtist þessi t.ill. ganga of
langt. Mér virðist því liggja ljóst fyi'ir, að ef
borin er fram skrifl. brtt. i þá átt, að í staðinn
fyrir að heimila þelta i I, skvhli það vera
1) Bernharð Stefánsson: Eg vildi mjög gjarnan samþ., að skilvrðislaust yrði ákveðið, að ekki
mætti hcimta toll af stríðsfarmgjöldum, eins há
og þau eru. En þessi till. þykir mér ganga of
Iangt, þvi að tollskráin var samin með það fyrir
auguni, að norinal-farmgjöld væru reiknuð með
til tolls. Segi ég því nei.
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ákveðið, þá mundi hún liafa verið samþ. Ná
mundi slíkt eingöngu hafa orðið til að tefja
inálið, og vil ég því leyfa mér að beina þeirri
fvrirspurn til hæstv. atvmrh., hvort hann muni
ekki sjá sér fært f. h. stj. að lofa d. því, að þcssi
heimild verði notuð, þvi að ef hann sér sér það
fært, tcl ég óþarft að hcra fram brtt. við þetta
ákvæði.
*Atvmrh. (Magnús Jónsson): Eg get því niiður
ekki orðið við þessum tilmælum liv. þm., vegna
þess að ég bef ekki borið mig saman við hæstv.
fjinrh., en það er liann að sjálfsögðu, sem mun
ákvcða, hvort þessi heimild verður notuð. Eg
veit ekki hins vegar, hvort hv. 11. landsk., sem
er honuin nákominn í cmhættisfærslu, mundi
uokkru geta um það svarað. En ég vii aðeins
segja ])að um þetta ákvæði, að eins og till. var
upphaflega, ]>á fannst mér hún óheppileg, og
þótti mér því vænt um, að hún var ekki sarnþ.,
einmitt. af þeiin rökuni, sem hv. 1. þm. Evf.
greindi, að tollskráin er reiknuð út með fragt,
sem á að innheimta toll af. Það eru til um þetta
tvær niismuuaiidi reglur, að rcikna tollinn af
verði vörunuar, koininnar um borð, eða á ákvörðunarstað. Fyrri reglan var notuð, þangað til tolískráin var leidd í lög, en hin reglan var tekir
upp með þessari tollskrá. I>að hefur vcrið talað
um, að það raskaði þessum grundvelli allmikið
að reikna tollinn af þcssuin stríðsfarmgjölduni.
Út. frá því liefur þetta mál verið athugað, og
hefur þá upplýstst, að það munar ótrúlega
litlu. Það var reiknað út i fyrri mþn. með 50%
-100% hækkun, og kom þá í Ijós, að hækkun
á vöruverði af þessari ástæðu væri svo lítil, að
óhugsandi væri, að það kæmi fram á verðlagi
vörunnar nema á örfáum vörutegundum, ei:is
og sementi.
lig vildi aðeins henda liv. þm. á þella, áður
en till. kæmi til atkvæða. Eg vildi mælast til
þess, að hv. þm. létu frv. fara óbreytt i gegnum
d., og ég óska eftir því, að komi einhvcrjar brtt.
frain, þá vcrði fleiri þm. staddir i d. lieldur en
nú. En ég hef ekkert vakl eða uinboð til að svara
fyrirspurn hv. þm.
*Erlendur Þorsteinsson: Eg get skilið, að það
sé erfitt fyrir hæstv. atvmrh. að svara fyrirspurn ininni, þar sem þetta mál heyrir ekki
undir hans ráðuneyti. En hæstv. ráðh. hefur
samt lofað að koma skiiaboðum mínum til ríkisstj. um, að hún notfæri sér þessa heimild nú, ])vi
að betra er seint en aldrei. Jlun ég því ekki hcra
fram skrifl. brtt. við frv., í þeirri von, að þcss
gerist ekki þörf.
*Atvmrh.
10. landsk.
tefja málið
að ríksstj.

(Magnús Jónsson): Eg vil þakka liv.
þm. fyrir, að hann skuli ekki vilja
að sinni, og mun ég stuðla að því,
taki málið til athugunar.

ATKVGll.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og endursent Xd.
A 67. fundi i Nd., 23. maí, skýrði forseti frá,
að sér hefði verið endursent frv. frá Ed., eftir
3. umr. þar.

A sama fundi var frv. tekið til einnar umr.
Of skammt var liðið frá 3. umr. í Ed. — Afbrigði leyfð og samþ. með 20 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. sem lög
frá Alþingi (A. 527).

57. Sveitarstjórnarkosningar.
Á 64. fundi i Ed., 22. maí, var útbýtt:
Frv. til I. um breyt. á I. nr. 81 23. júní 1936,
um sveitarstjórnarkosningar (þmfrv., A. 503).
Á 65. fundi i Ed., s. d., var frv. tekið til 1. umr.
()f skainmt var liðið frá útbýtingu frv. — Afhrigði leyfð og sam|). með 12 shlj. atkv.
Kiiginn tók til máls.
ATKVGH.
Frv. visað til 2. umr. með 12 shlj. atkv.
Á 66. fundi í Ed., s. d., var frv. tekið til 2. umr.
Of skammt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði
Ieyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGIt.
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 11 shl.i. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.
Á 67. fundi í Ed., s. d., var frv. lckið til 3. umr.
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
Ieyfð og samþ. með 11 slilj. atkv.
Enginn tók til ináls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 slilj. atkv. og afgr. til Nd.
Á 67. fundi í Nd., 23. maí, skýrði forseti frá,
að sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.
Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá 3. umr. i Ed. — Afhrigði leyfð og samþ. með 20 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. mcð 21 shlj. atkv.
Á 68. fundi í Nd.. s. <1., var frv. tekið til 2. umr.
Of skammt var liðið frá 1. uinr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.
Engimi tók til máls.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
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Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 slilj. atkv.
A 69. fundi í Nd., s. <1., var frv. tekið til 3. umr.
Ot' skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. mcð 18 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og afgr. ~.em lög
l'rá Alþingi (A. 528).

58. Stjórnarskrárbreyting.
A 19. fundi i Nd„ 16. marz, var útbýtt;
Frv. til st jórnarskipunarlaga um brevt. á
stjórnarskrá konungsríkisins íslands, 18. maí
1920, og stjórnarskipunarlögum, iir. 22 21. marz
1934 (þmfrv., A. 55).
Á 21. fundi í Nd., 18. marz, var frv. tekið til
1. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
A 22. fundi í Nd., 19. marz, var frv. aftur
tekið til 1. umr.
*Flm. (Ásgeir Ásgeirsson): Eins og kunnugt
er, rar stjórnarskránni síðast breytt árið 1933.
En með Jjeirri lireyt. var viðurkennd sú meginregla, að þingflokkarnir ættu að liafa þingsæíi
i sem tyllsta samræmi við atkvæðamagn við
kosningar. Þetta var stórt spor, sem þarna var
stigið, að viðurkenna þessa meginreglu. I’egar
þessi regta var viðurkennd, urðu menn samt að
þola vissa frávikningu frá henni. En ég hygg,
að til lengdar verði ekki þolaðar miklar frávikningar frá þessari rcglu. Titgangurinn með breyt.,
sem gerð var 1933 í þessu, hefur ekki náðst að
fullu. I’að kom strax fram við kosningarnar 1934,
að það þurfti miklu fleiri uppbótarþingsæti t il
þess að skapa fullan jöfnuð á milli flokka heldur en ákveðið er í stjskr. Og við kosningarn.ir
1937 koin frain enn ineiri munur i þessu efni
lieldur en við kosningarnar iiæstu á undan. Við
kosningarnar 1937 munaði við kjördæmakjör svo
miklu, að flestir þingflokkar fengu þrefalda eða
fjórfalda atkvæðatölu á þingmann, miðað við
ftokkinn, sein i'æst liafði atkvæði á þni. En þegar
liúið var að úthluta uppbótarþingsætum, var
niunurinn minni, en munaði þó heliningi á atkv.
á. hvern þm. inilli þess flokks, sem fæst atkv.
liafði á þm„ og binna fjögurra þingflokka. I’að
er ekki óeðlilegt, að oftar en einu sinni þurfi að
breyta 1. til þess að ná tilgangi þeiin að gera
samræmið sein mest milli atkvæða á þm. og
þingsæta hvers flokks. Fjölgun fólks i landinu
og tilflutningur til sjóþorpa og kaupstaða er
svo mikill, að það er ekki undarlegt, þó að það
þurfi að brevta reglum uin kjördæmaskipun
oftar en einu sinni. Með breyt. á stjskr. 1933 er
þessi meginregla viðurkcnnd sem regla, er eigi
að gilda. Og ég hygg, að sú regla hafi a. m. k.
vcrið teoretiskt rétt, að þingmannatala flokka
ætti að vera í sein bezta samræmi við atkvæðamagn við kosuingar.

I’egar svona misrétti kemur fram, er ekki
nema um tvær leiðir að ræða til þess að bæta
úr því. Önnur er sú að fjölga uppbótarþingsætuni. Hin er að auka hlutfallskosningar. Miðað
við kosningarnar 1934, mundu uppbótarþingsætin þurfa að vera 26 eða 28, til þess að fullkominn jöfnuður næðist. En miðað við kosningarnar 1937, hefði tala uppbótarþingsæta þurft
að vera 38, til þess að fullkoininn jöfnuður hefði
náðst. En það munu flestir sammála um þa-Y
að þessi þingmannafjöidi sé óþarflega mikill.
En af því leiðir þá það, að það var farið inn á
þá leið i þessu frv. að auka hlutfallskosningar
i kjördæmununi til þess að skapa þann jöfnað,
sein ég hef talað um. Hér í þessu frv. er stungið
upp á þvi, að það séu viðhafðar hlutfallskosningar í þcim kjördæmum, sem kjósa fleiri in
einn ]nn. Og það mun láta nærri, að ef þessi
regla hefði gilt við síðustu kosningar, þá hefði
þinginannafjökli orðið hlutfallslegur við alkvæðainagn hvers flokks. Hitt skal ég játa. að
þessi breyt. tryggir það ekki, að þessum tilgangi
verði náð. I’ess vegna in. a. hafa flm. þessa frv.
lagt til, að Jim. verði fjölgað í kaupstöðunum.
Við leggjum til, að þm. verði fjölgað um 2 í
Iteykjavik og um 3 alls i öðruni kaupstöðuin,
nieð því að tekin verði upp ný kjördæmi, sem
sé Akranes, Siglufjörður og Norðfjörður. 2 þessi
nýju kjördæmi yrðu sæmilega stór; en þriðja
kjördæmið yrði nokkuð lítið. Þó er það ekki
lítilsverðara heldur en suin smærri kjördæinin
eftir núverandi kjördæmaskipun. Og ef blutfallskosningar aukast, t. d. eins og hér er gerí
ráð fyrir, þá eru hér tvenns konar tryggingar
fyrir því, að meiri hl. ráði meir en áður við
kosningaúrslit og þar með á þingi, og eins hitt,
að minni hl. fái aðstöðu til að gera sig gildandi.
En þetta hvort tveggja þarf að tryggja i lýðræðislandi, bæði rétt ineiri hl. og eins rétt ininni
hl. En það verður ekki gert með annarri reglu
i'ii þeiri'i, að sem réttast hlutfall eigi sér st.ið
í úthlutun þingsæta, miðað við atkvæðafjölda.
Till. þessa frv. eru miðaðar við þróun þá, sem
átt liefur sér stað í okkar landi. Við höldum
okkur við að halda við hinum göinlu kjördæmuin. En þó að kosningareglurnar yrðu nokkuð
öðruvísi heldur en áður i tvímenningskjördæmunuin. þá geymist saini réttur þessara kjördæma til fulltrúa á þingi. En þeir, sein voru á
móti breyt. á kjördæmaskipuninni, siðast þcgnr
það mál var til uinr. á Alþ., vot'U það vegna
þess, að þeir vildu láta göinlu kjördæinín halda
sinuin rétti til fulltrúa á þingi. En ég v il benda
á. að cftir þessu frv. eru engir ]im. teknir af
sveitunum, Jiví að þm. fyrir ]>au kjördæmi eru
alveg eins sveitarþm., þó að kosningariiar séu
hlutfallskosningar, rétt eins og þeir eru sveitarþni„ sem kosnir eru nú án lilutfallskosninga.
Okkar till., sein varða skiptingu atkv. milli
kaupstaða og sveita, eru till. um viðbótarþm.
i Itevkjavík og í öðrum kaupstöðum. Og ]iví
verður ekki haldið frani, að við föruin þarna of
langt fyrir liönd kaupstaðanna, því að lteykjavik, sein befur % liluta af ibúafjölda landsins.
hefur eftir frv. 8 þin„ en fær þó ekki ncma 17,
hluta þingmanna. I>að verður því ekki sagt, að
hér sé of langt gengið. Og eftir okkar till.
mundu Reykjavik og liinir kaupstaðirnir sam-
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tals fá tim ’j hluta þni, en í þessum kaupstööum öllum er um helmingur landsmanna. Það
vcrður því ekki sagt, að hér sé gengið á rétt
sveitanna. I kjördæmakjörinu sjálfu hafa kaupstaðirnir minni rétt en sveitirnar. En þar sem
11 uppbótarþingsæti eru til útdeilingar, þá eru
góðar vonir um, að slikt muni jafnast að kosningu lokinni.
Ég hygg, að flestir gef'ist upp við að fara þá
leið til jöfnunar að jafna kjördæmin að mannfjökla og hafa allt einmenningskjördæmi. Auk
þess er hvergi nærri vist, að ineð því fengist
jöfnuður á milli flokka. Það verður að fara
þessa leið: hlutfallskosningar og uppbótarsæti.
í raun og veru var það ákveðið 1915, þegar konungskjörið var lagt niður og landskjörið sett.
að þessi leið mundi verða farin, — hlutfallskosningar til þess að auka jafnrétti i kjördæmaskipuninni og jafnrétti kjósendanna, og það var
haldið áfram á þessari braut árið 1920, þegar
þm. Reykv. var fjölgað í fjóra. En stærsta sporið
var stigið 1933, þegar uppbótarsætin 11 vorn
tekin upp, því að það er grundvöllur okkar
þjóðskipulags, að réttur þegnanna eigi að vera
jafn. Það er svo langt, siðan kröfur komu fram
um þetta, að árið 1900 skrifaði Páll Briem grein
um, að það sé ekki nóg til að jafna atkvæðisréttinn, að menn hafi jafnan rétt til að kjósa
einn þm, heldur verði menn lika að hafa jafnan
rétt gagnvart flokknum, seni þeir fylgja, og gagnvart öðrum flokkum. og þetta, að jafna atkvæðisréttinn, má segja, að sé það gamalt í þjóðskipulaginu, að það eigi rætur sínar að rekja aftur
til þess, að fjórðungaskipti og þing hér á landi
voru tekin upp. f þá daga höfðu cinstakir þingmenn, sem þá voru kailaðir, en nú eru kallaðir
kjósendur, réti til að segja sig úr þingi goða.
sem þeim likaði ekki við, og' í þing með goða,
sem þeir vildu fylgja. Það eina, sem hér er farið
fram á og var gert 1933, er það, að minni hl. á
hverjum stað er leyft að segja sig í þiug mrð
flokksmönnum sínum á öðrum stöðum og mynda
með þvi móti fulltrúa. Við íslendingar, sem erum ekki fjöhnennir, ættuin að geta sæti okkur
við þetta, að viðurkenna jafnan rétt hver annars.
hvar sem menn búa. Það ætti að vera krafa
okkar litla þjóðfélags, að þessi réttur sé jafn.
Síðan verður fylgið að ráða úrsiitum, en það
mun í hverju „demókratisku" þjóðfélagi fara
mjög eftir málavöxtum og manndómi. En þe.i.a
lýðræðisregiu ættu aliir að viðurkenna, og ættu
ekki að vera deilur um það, að réttur þegnanna
á að vera jafn. Og þó að einhverjar deilur rísi
upp i sambandi við þetta mál, þá eru það ekki
sjúkdómseinkenni, heidur vaxtarverkir lieilbrigðs þjóðfélags, sem vill ekki sætta sig við
misrétti þegnanna.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Eg' býst ekki
við, að ég fari langt inn á umr. um þetta mál
á þessu stigi, en ég er einn af þeim, sem viður
kenna rétt þegnanna. Að réttur þeirra eigi að
vera jafn, ætla ég, að ekki þurfi að deila um.
En við vitum, að um það hefur verið deilt i
þessu máli, hvort réttur þegnanna til áhrifa á
stjórn landsins væri jafn með þeim hætti, að
jafnmargir kjósendur stæðu á bak við hvern þm.
um land allt, og hafa þar verið færð fram rök
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svo ofl, að ekki er nauðsynlegt að endurtaka
þau nú, að þéttbýlið hefur á margan hátt miklu
betri aðstöðu til þess að liafa áhrif margvislega heldur en dreifbýlið, bæði í þessu landi og
annars staðar, ekki sízt hér, þar sem dreifbýlið
er svo mikið, og margir kjósendur búa á svo afskekktum stöðum, að þeir hafa engin tækifæri
til að hafa álirif eins og þeir, sem i þéttbýlinu
eru og liafa sín flokkssamtök, tæki og tækni
til þess að hafa þessi áhrif, Það er þetta, hversu
mikils á að meta þetta, þegar talað er um hinn
jafna rétt þegnanna, sem stöðugt hefur valdíð
verulegum ágreiningi og er liklegt, að niuni
valda honum enn þá. En um jafnan rétt þegnanna til þess að hafa áhrif á stjórn landsins er
ekki deilt.
Það er tvímælalaust hægt að færa fram ýmsar
tölur frá kosningum, sem, þegar litið er á þær
einar, sýna, að því er virðist, að rök þeirra, sem
fylgja þessu frv., séu á sterkum grundvelli reist.
En það er einu sinni þannig, ef við lítum til
þeirra landa, sem nú berjast fyrir lýðræðinu
fyrst og fremst, Bandaríkjanna og Englands, þá
er þar ekki talið nauðsynlegt til þess að v'arðveita og viðhalda lýðræðinu, hvorki á þessum
tiinum né öðrum, að koma á höfðatölureglunni,
því að ef nokkuð er, þá er enn fjær, að svo sé
I þessum tveimur höfuðlöndum lýðræðisins,
heldur en hér á landi. En við íslendingar erum
svo „moderne" þjóð, að við þurfum að skera allt
eftir reglustriku og reikna allt eftir tölum og
höldum, að það sé bczta lýðræðið. En það eru
vissulega mörg atriði i þessu máli, ef farið er
að ræða það á víðtækum grundvelli, sem koma
til athugunar, fleiri en tölurnar einar, og áii
þess að ganga langt inn á þær umr, sem áður
hafa farið fram um þetta mál, sem ég tók ekki
nema mjög litinn þátt í, þá er það auðsætt má),
að ekki er til neins að færa það fram sem rök,
að þær breyt., sem hér á að gera, raski ekki lilutföllunum milli sveita og kaupstaða, Það má með
einhverjum rétti segja, að hlutfallskosningar
geri það ckki, en það má færa jafnsterk rök
fyrir, að þær geri það. En ef á að fara að fjölga
þin., eins og hér er gert ráð fyrir, þá raskast
hlutfallið vitanlega stórlega við það.
Þær brcyt., sem hér er lagt til að gera, fara
að vísu í sömu átt og þær breyt., sem áður voru
gerðar á stjórnskipunarl. og stjskr., en ég hygg,
að flestir séu sammála um, að sú stjskr., eins
og frá henni var gengið, og sú stefna, sem þar
var tekin upp, bæði að efni og öllu formi, sé
þannig, að fæstir séu ánægðir með hana, og
þjóðin er yfirleitt alls ekki ánægð með hana.
Þetta fyrirkomulag með uppbótarþm. o. s. frv.
hefur alls ekki reynzt vel. Það liefur reynzt
illa. Og ég álit, að þegar við emm að lapna
upp á það fyrirkomulag, sem við búum nú við,
þá mundi sú stjskr., sem við þá mundum fá,
verða enn þá meira óbermi, ef ég má nota það
orð, hcldur en sú, sem við höfum núna, eins
og það að ætla sér að fjölga þm. upp i 54. Við
getuin verið þess fullvissir, hver einasti þm. í d„
að það er alveg á móti skoðun þjóðarinnar, að
rétt sé að fjölga þm. frá því, sem nú er. Það er
vitað, að fjölgun þm., sem átt hefur sér stað,
Iiefur sizt af öllu orðið til þess að gera starf
þingsins betra, nema síður sé, og það er áreiðan-
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lega ekki í samræmi við vilja þjóðarinnar eða
til bóta á okkar stjórnarkerfi.
En það, sem ég tel, að skipti einna nicstu ináli
í sambandi við þetta allt, eins og nú standa
sakir, — og þótt ekki sé óeðlilegt, að þetta sé
rætt, þá gcng ég fyrir þá sök ekki langt 1 að
ræða 'það, — að á slíkum tímum sem þessum
á enginn að láta sér detta i hug að hreyfa \ið
stjórnarskrá rikisins. Ég býst við, að megi leita
víða á þeiin timum, sem nú eni, til þess að
finna dæmi þess, að þjóðþing sé að breyta
stjórnarskrá sinni, og 'þó sérstaklega, ef það er
foreyt., sem veldur slórkosllegum flokkspólitískum deilum, og það þarfasta, sem þjóðþing hafi
að vinna nú, það sé að foreyta stjskr. ríkisins
Það er mikil breyt. og sýnist vera nokkuð ör,
scm virðist hafa gerzt á hugsanagangi okkav
þm. hér á Alþ. Það er ekki liðið enn þá ár, síðan
við töluðum um, að útlitið væri svo iskyggilegt,
að við værum sammála um, svo að segja sem
einn maður, að fresta kosningum. Eg var einn
af þeiin, sem bcittu sér fvrir, að það væri gert,
og ég er sannfærður um, að það var efnislega
rétt að gera það. Við vitum einnig, þó að við
vitum lítið um þær hættur, sem yfir okkur
kunna að vofa eða höfum ástæðu til að æt‘a,
eftir því hvernig styrjöldin stendur, að hættan,
sem vfir okkur vofir margvíslega sé, — til þess
að taka ekki of djúpt í árinni —, a. m. k. ekki
minni en hún var, þegar við vorum sammála
uin, svo að segja sem einn maður, að frcsta
kosninguin til þess að komast hjá því að þurfa
að deila. Eg var samniála uni, að við áttum að
fresta þessum kosningum. Ég er sannfærður um,
að þeir, sem foeitiu sér fyrir þvi, höfðu efnislega rétt fyrir sér. En okkur yfirsást um eitt
atriði, yfirsást um það, að flokkarnir mundu
ekki bera gæfu til að hafa þann þroska, sem tii
þess þurfti, að það samkomulag gæti staðið og
yrði framkvæmt, eins og til var ætlazt. Og satt
að segja verðum við að viðurkenna, — það er
ekki hægt að koniast hjá því —, að þessi frestun
á kosningum hefur orðið okkur öllum saman,
sem stóðum að þvi máli, á vissan hátt til niinnkunar. Það var þörf á að fresta kosningum, bæði
bæjarstjórnarko'sningum þeim, seni nú hafa
farið fram, og eins alþingiskosningum, sem
eiga að fara fram í vor, en þrátt fyrir þessa
þörf gátum við ekki haldið þessu samkomulagi,
og það er það, sem er til minnkunar fyrir flokkana. Fyrir þetta er nú svo komið, að mikið er
deilt í blöðum, eins mikið og nokkru sinni fyrr.
Á Alþ. er ekki mikið deilt enn þá, en maður
veit, að þar logar talsvert undir, og litur út fyrjr,
að við fömm eftir allt saman út 1 alþingiskosningar í vor, þegar útlitið er, eins og ég sagði
áðan, sízt af öllu betra en það var, þegar við
töldum nauðsynlegt að fresta kosningunum. En
ég tcl, að ekki verði lijá því komizt, eins og nú
er farið með þetta allt. Nú eruin við komnir
það langt frá þeim ákvörðununi, seni við tókum,
þegar við frestuðum kosningum í fyrra, að við
teljum okkur fært að innleiða deilur um, hvernig
stjórnarskipunin eigi að vera. Það er ekki nóg,
að við göngum út í kosningar, þegar ástandið
er sízt af öllu betra en þegar við töldum nauðsynlegt að fresta kosningunum, heldur emm
við komnir það langt, að við teljum okkur fært
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að innleiða deilur í sambandi við störf okkar
hér á Alþ. og í sambandi við kosningar.
Eitt var það, seni borið var fram sem rök af
mjög niörguni, þegar sjálfstæðismálið var rætt
á síðasta reglulegu Alþ., en það var, að tæplega
þætti fært að taka fullnaðarákvörðun í því máli
m. a. vegna þess, að ekki væri hægt og ekki rétt,
eins og nú standa sakir, að gera stjórnarskrárbreyt., sein ákvæði framtíðarskipulag ríkisms,
ni. a. vegna þess, að það gæti valdið deilum og
mundi valda deilum einmitt af því, að líklegt
væri, að þetta mál mundi dragast þar inn í, og í
jinnan stað vegna þess, sem að sjálfsögðu kemur
til athugunar í sambandi við þetta mál, að við
eins og niargir aðrir vitum svo örlítið um,
hvernig það stjórnskipulag verður, sem við núum við eftir stvrjöldina. Við vitum aðeins, að
það verður stórkostleg hreyt. frá þvi, sem nú er.
En nú telja nienn sér fært að taka upp stjórnarskrárbreyt., án þess að sjálfstæðismálið verði
þar nefnt á nafn. Ég get satt að segja hugsað
mér, að sumir af sjálfstæðismönnunum í þcssu
landi, — sumir af þeim, sem talið hafa nauðsynlegt að leysa þetta mál nú þegar, en breyt.
á stjórnarskránni, sem ískyggilegt þótti að ráðast í nú, stóð þar i vegi, — geri ráð fyrir, að
þær kröfur hljóti að koma fram í samfoandi við
þetta mál. ()g ég geri ráð fvrir, að þeir flytji
það fram sem rök, að þeim þyki ekki viðkunnanlegt, að stjórnarskránni sé foreytt, án þess að
minnzt sé á að breyta þeim gr., sem lægi beinast við að foreyta, eins og nú er málum komið.
Allar frenistu gr. i stjskr. eiga að standa
óbreyttar. Eg hýst við, að niörgum þyki þctta
einkennilegt og ófoein yfirlýsing út á við. C’g
það, sem mér finnst enn fremur, að geri ákaflega einkennilegt, til viðbótar öllu þessu, að
taka upp þetta mál, er það, að það hefur áreiðanlega alíirei skipt minna máli en nú, hvað marga
fulltrúa hver flokkur hefur hér á þingi, og það
af þeirri einföldu ástæðu, að það eru engar
minnstu likur til, þótt stjskr. yrði breytt, að
neinn flokkur mundi fá hér ineirihlutavald, og
enginn einn flokkur vill taka að sér að stjórna
landinu, eins og ástandið er nú og verður næsta
ár eða næstu árin. Ábyrgðin er allt of mikil til
þess, að nokkur fl. mundi ráðast í að gera það.
()g nú eru sterkar raddir um það, þó að nú fari
tvcir flokkar með völd, seni hafa yfirgnæfandi
meiri hluta Alþ., að stofnað verði til víðtækari
samvinnu, og það er vitað mál, að fyrsl um sinn
verður að stjórna af fleirum en einum flokki.
I-Iver cinasti þm. finnur og veit, að aldrei hefur
verið gert eins litið af þvi á Alþ. að telja saman,
hvað marga fulltrúa hver flokkur hafi, og einm ilt nú, og það á ekki að muiia það nema sem
minnst. Þess vegna er þessi deila, eins og nú
standa sakir, ákaflega ófrjó deila og nánast sagt
deila til þess að deila.
Sósíalistar hafa bætt töluvert. fylgi sitt í hæjarst jórnarkosningunum, en jafnaðarmenn aðeins staðið í stað. Svo er mælt, að einn af fudtrúum í öðruin þessara flokka hafi átt að segja:
,.(iuði sé lof, að við fengum ekki meiri hluta/*
Þeir treystust ekki til að vinna saman, sem
þeir hefðu ínátt til með, ef þeir hefðu fengið
meiri hl. í bæjarstj. Hvort þetta er satt eða ekki,
cr niér ekki kunnugt um. En sannlcikurinn er
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sá, að eins og útlitið er nú og eins og það virðist alltaf fara versnandi, hvgg ég, að við höfum
uin annað þarfara að hugsa og tala heldur cn
að deiia um það, hve marga fulltrúa hver flokkur eigi á Alþ. Má i þessu sambandi henda á, að
verði þessar breyt. að 1., munu þær ekki liafa
áhrif á kosningarnar, er eiga að fara fram í vor
að öliu sjálfráðu. En þær gera annað. Sá meiri
hl., sem sitja mundi Alþ. eftir næstu kosningar.
mundi gera þessar brcyt. að 1., að stjórnarskrá
fyrir okkar þjóðfélag. En hitt er fullvíst, að þegar sú breyt. er komin á, vrðu kosningar aftur
iiitt vorið. Það er vitað mál, að um leið og þessi
breyt. er orðin i landinu, þá reyna þeir f)., sem
telja sig fá betri aðstöðu til kosninga fyrir þessa
stjskr., að stuðia að því með vinnubrögðum sínum hér á Alþ., að kosningar fari fram að nýju
næsta haust eða vorið 1943 til þess að njóta uppskerunnar af þeim breyt., sem þeim liefur tekizt að konia i gegn. Þá yrðu stærstu flokkar
að starfa saman í sumar og meðan kosningar
færu fram, hvort sem það yrði í haust eða vorið
1943. Ef ætti á annað borð að gera þessa breyf.,
yrði í sambandi við hana að koma á starfhæfri
stj., meðan breyt. er að komast á og eftir að
liún hefur verið gerð. Ég hef alltaf verið oánægður með þessa stjskr., og mér dettur ekki í
hug að álíta, að ekki þurfi að endurskoða hana,
bæði þetta atriði og mörg önnur. En tímarnir,
sem við lifum nú á, eru þeir langverstu, sem
iiægt er að hugsa sér. En við vitum, að þjóðirnar eru byrjaðar á endurbótum, ekki með þvi
að breyta stjskr. sinum, heldur fyrir tilstilli
sinna stj., sem skipaðar eru beztu mönnum, og
þær eru byrjaðar að rannsaka, livers konar
stjórnarkerfi þær eigi að hafa að þessari stvrjöid
lokinni. Og við hijótum að sjá, eftir þeirri
reynslu, sem við höfum af styrjöldum og breyt.
þeim, sem þær hafa vaidið, og eftir því, sem sjá
iná af blöðum þeirra þjóða, sem berjast fyrir
lýðræðinu, að stjórnarkerfi þjóðanna hlýtur að
breytast upp úr þessari styrjöld. Það er því
mikiu nær fvrir okkur að hyrja nú á því að
vclja okkur menn til að kynna sér og rannsaka þá strauma, sem nú eru uppi, og byrja á
undirbúningi að þeirri stjskr., sem við ætlum
að hafa eftir þessa styrjöld, heldur en að hefja
deilur uin breyt. þær, sem hér liggja fyrir. Við
vitum reyndar litið um, hvernig styrjöldin
breytist. Við skyldum segja, að Rússar yrðu
sérstaklega sterkir og kæmust alla leið vestur
að Atlantshafi, og þá þætti mörgum trúlegt, að
til átaka kæmi milli Englands og Rússlands.
Hvor þessara þjóða yrði þá sterkari, vitum við
lítið um. Svo er þriðji möguleikinn: Að Þjóðverjar sigri, og þá er eins víst, að aði'ir en við
ráði, livaða stjórnarkerfi við eigum að liafa. Það
er vitað mál, að hvcrnig sem þessi styrjöld fer.
þá er hún barátta, og eins og flest barátta er,
harátta milli tveggja öfga. Það getur aldrei
öðruvisi farið en sú stefna, sem sigrar, drekki
mcira eða minna I sig' af þeirri stefnu, sem undir
verður í baráttunni. Það kann að vera, að sumum hv. þm. þyki þetta nokkuð losaralegir smátónar, en við erum nú búnir að sjá svo mikið,
að við vitum vel, að lýðræðið í Þýzkalandi,
Krakklandi, Spáni og Italíu er ekki liðið undir
lok af því, að það hafi komið stjórnarkerfi svíf-

andi niður úr geimnuin og setzt niður á þessi
lönd. Nei. lýðræði þessara landa Ieið undir lok
af því, að það var ekki fært um að fara með
völdin. Og tvímælalaust verður það eitt af aðiildutverkum lýðræðisins eftir styrjöldina. án
þess að heita hörku og takmarka einstaklingsfrelsið (sem nú tíðkast í einræðisríkjunum), að
geta styrkt sjálft sig með því skipulagi og þeim
aga (disciplin), sem einræðisríkin hafa nú yfir
að ráða. Og við verðum eins og aðrir, þegar v;ð
endurskipuleggjum okkar stjórnarskrá, að losa
okkur við þann glundroða (Kaos), sem er meira
og meira áberandi í okkar störfum, eins og i
öðrum lýðræðislöndum. Mér finnst, satt að segj.i.
að okkur væri bezt að verða sammála um, að
n. væri skipuð laf Alþ. til þess að rannsaka,
hvernig við eiguin að breyta okkar stjórnskipulagi, og auk þess undirbúa þær breyt., sem gera
þarf, þegar við tökum málin formlega í okkar
hendur af Dönum; nefnd, sem undirbyggi þá
stjskr., sem við gætum búið við að styrjöldinni
lokinni. Það ætti frekar við heldur en halda
uppi dcilum um það, hvort við eigum að bæta
við 5 þm., hafa 54 i staðinn fyrir 49, eins og það
sé inest aðkallandi nú, þegar ekki eru nokkrar
minnstu líkur til, að það verði betra, og mundi
aðeins skapa meiri flokkadrátt á Alþ. Nú þyrftum við umfram allt að gleyrna þvi, fyrir hvaða
flokk við höfuin umboð og draga sjálfa okkur
í dilka samkvæmt því.
Eg vil gera það að till. minni, að umr. verði
mi frestað, og að sjálfsögðu geri ég ráð fyrir
því, að skipuð verði sérstök n. innan Alþ., scm
fjalli um þetta mál. Það mun vera venja, þegar
slík mál sem þetta koma fyrir. Ég liygg, að nú
þegar sé hafinn undirbúningur að kosningu
þessarar nefndar.
Emr. frestað.
Á 23. fundi í Nd., 20. marz, var fram haldið
1. umr. um frv.
*Sigurður Kristjánsson: Það ber náttúrlega að
taka þakksamlega öllum tilraunum, sem gerðar
eru til þess að lagfæra stjórnskipunar]. þau. er
við Islendingar eigum nú við að búa. Ég hef liví
beðið þess mcð nokkurri eftirvæntingu, að horfið
yrðí að því ráði að semja ný heildarstjórnskipunarl. fyrir islenzka ríkið i samræmi við þá
stöðu, sem Island hefur nú hlotið meðal ríkja
heimsins. En það er kunnugt, að stjórnskipunarl. okkar eru ekki í neinu samræmi, a. m. k.
er svo um fvrri liluta stjskr., við þá stjórnskipun, sem við höfmn i framkvæmd.
Við höfum verið í sambandi við Danmörku,
eins og kunnugt er, um mikilsvarðandi mál.
Danmörk hefur farið mcð' utanríkismál okkar
og að verulegu leyti lögreglumál á íslandi, þar
sem landhelgisgæzlan liefur að verulegu leyti
verið í höndum Danmerkur. Bæði löndin hafa
haft sama konung. Allt þetta hefur nú hrunið.
Og e.ins og nú er komið, er kominn sá timi, sem
við höfum rétt til að segja þessu sambandi upp.
En 2 ár eru nú liðin síðan Danmörk hætti að
geta uppfyllt þann samning, sem samband landanna byggðist á, og við liöfum þegar lýst yfir,
að samningurinn sé úr gildi fallinn. En það
undarlega, a. m. k. frá minu sjónarmiði, er, að
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Alþ. íslendinga hefur ekki getað fallizt á a?S
viðurkenna þá staðreynd, að við crum losnaðir
úr þcssum tengslum við Danmörku. I’að hefur
ekki viljað viðurkenna þessa staðreynd til fullnustu með því að byggja upp ný stjórnskipunarl.
í samræmi við þá stöðu, sem ísland nú hefur.
Við höfum meira að segja ekki vaknað við,
þegar stórveldi þau, sem við getum nú haft samliand við, Bretland og Bandaríkin, hafa bæði
lýst yfir því, að þau mundu viðurkenna fullveldi Islands sem sjálfstæðs ríkis, og jafnvel
hvatt okkur til þess með því að óska eftir, að
sér yrðu sendir sendiherrar. Við höfum ekki
vaknað við þetta. Og enn sitjum við með stjskr.,
sem miðar allt. við konung, og byggjum enn þá
fullum fetum á sambandinu við Danmörku.
Margir líta svo á, að þetta sé litilfjörlegur
hlutur, það geri okkur ekkert til. En ég er á
allt annarri skoðun. Eg álít það blátt áfram
ha'ttulegt að sitja í þessu sambandi, að viðurkenna ekki staðreyndina og byggja upp stjórnskipun með stjórnskipunarl. alveg í samræmi
við það, sem raunverulega er, að við erum óháð
riki. Eg tel það hættulegt vegna þess, að það má
nieð nokkrum rétti benda á, þegar fram líða
stundir, að íslendingar liafi alls ekki sýnt neinn
vilja i því að vera óháðir öðrum rikjum. I>eir
hafa átt kost á því, en sáu ekki ástæðu til að
sinna því. Og hvernig verður þetta tómlæti
skilið'? Verður það ekki skilið þannig, að íslendingar hafi ekki treyst sér til að ákveða hjá
sér slíka stjórnskipun og verið að bíða eflir
því, að einhver stór og voldug veldi legðu jfir
sig sína verndarvængi. Eg held, að þó að slikur
skilningur yrði lagður í hik íslendinga, þá yrði
það rangur skilningur. Eg liygg, að sú eðlilcga
orsök, scm tómlætinu veldur, stafi af þvi, að
þjóð, sem búin er að vera háð öðrum ríkjum
uin margar aldir og oft hefur verið hart leikin á
ýmsan hátt, sé farin að sætta sig við hlutskioti
sitt. Og þess vegna brestur hana kjark til að
taka rétt sinn, þegar hann liggur fyrir fótuni
hennar. I’etta jninnir á það, þegar hestur, sem
búinn er að ganga lengi í hafti, lioppar lengi,
eftir að búið er að taka af honum haftið. í;lendingar vilja hoppa enn þá, þrátt fyrir að
l>eir voru vissulega orðnir illa sárir.
Um þetta geri ég nú ráð fyrir, að ekki þýði að
deila i sambandi við það frv., sem hér liggur
fvrir, til breyt. á stjskr. líg geri ráð fyrir því,
að það sé vonlaust mál, þó að einhver vildi bera
fram hér á Al]>. gerbreytingu á stjórnskipunarl.,
að Ijúka því á þessu þingi. En áreiðanlegt er,
að það verður ekki látið liggja lengi i þagnargiidi. Eðiilegast væri, að rikisstj. bæri fram frv.
um ný stjórnskipunarl. Bíkistj. á að vera oddviti
fyrir þjóðinni. Hún á að vera á verði, ekki sízt
i svona málum.
Hæstv. forsrh. talaði talsvert um það í gær,
að þeir timar, sem nú stæðu yfir, væru ekki þess
háttar, að álitlegt væri að hefja deilur um mál
eins og þetta. Það er Iíklegt, að í þessu liggi
það, að ríkisstj. inundi ekki geta orðið sammála
um að bera fram frv. til nýrra stjórnskipunarl.
Og það sýnir miklu betur en nokkuð annað,
hversu veika forstöðu við höfum fyrir okkar málum, þar sem rikisstj. er, að hún mundi sennilega ekki geta orðið sammála um það að ryðja

okkur braut og gcra hreint fyrir okkar dyrum
í því máli, sem er mesta mál þjóðarinnar, en
1). e. að öðlast stjórnskipunarl., sem eru í sainræmi við vöxt læssarar þjóðar. eðli hennar og
lunderni. Friður er að sjálfsögðu góður. En
friður um órétt og vanrækslu er ekki góður.
Friður er þess vegna stundum hættulegur, og ég
fullyrði, að i þessu máli sé friðuriiin liáskalegur,
og það sé sýnt og sannað, að forstaða íslenzka
rikisins sé sérlega veik og óhagsýn, fyrst hún
getur ekki tekið skörulega forustu í þessu máli.
Ef íslendingar bera nú gæfu til þess að öðlast
ný stjórnskipunarl., þá ber þeiin fyrst og fremst
að gæta þess að tryggja með þeim frelsi og
jafnrétti fólksins. En á það skortir mjög samkv.
þeim stjórnskipunarl., sem við nú búum við. Og
það er alveg víst, að íslendingar munu þola allra
manna verst ófrelsi og inisrétti hver af öðrum.
Xú sýnist mér, að frv. það, sem hér liggur fyrir,
sé spor í þá átt að auka jafnréttið milli þegna
þjóðfélagsins. Og þó að frv. gangi miklu
skenunra en ég hefði óskað, þá mun ég hiklaust
fylgjíl ])ví sem spori í rétta átt I>að, sem ég á
við, þegar ég tala um spor í rétta átt, er, að með
þessu frv. er gert ráð fyrir að bæta nokkuð úr
því mikla misrélti, sem er um kosningarrétt Islendinga til Alþ. I>að þarf ekki að rifja það upp
af því að öllum mönnuin er það vel kunnugt,
að kjördæmuskipun landsins veldur því, að á
suinum stöðum á landinu hafa kjósendur ekki
nieira en
liluta kosningarréttar miðað við
aðra. hetta misrétti er alveg óviðunandi, og það
er ákaflega inikil skaminsýni, ef menn ætla að
sianda lengur gegn umbófum í þessu efni. I>að
er mikhi betra að segja til í tíma við þaiin. sem
sækir rétt sinn, heldur en að bíða þess, að hann
verði tekinn með mikilli hörku.
I>að er mikið talað uin það í sambapdi við
þetta mál, að okkur sé það mikil nauðsyn að
varðveita hina gömlu kjördæmaskipun i landinu. lig veit nú ekki, hvaðan þessi mikla tryggð
til þessarar kjördæmaskipunar er eiginleg'a komin. Hún hefur koinizt á fyrir tilstilli erlends
valds. Hún er gamall arfur frá okkar undirokunartíinabili. Eg veit ekki, hvort það er það.
sein veldur þessari ást á kjördæmaskipuninni.
En liitt er víst, að ef menn skilja, á hverju lýðræðið á að byggja, ])á hljóta menn að viðurkenna, að það byggist á alinennum kosningarétti borgaranna. I>að byggist ekki á því, að'
holt og hæðir úti um allt liafi Jiennan rétt, heldur fólkið, sem landið byggir. En ef inenn eru
haldnir þeini firrum, að það séu holt og hæðir,
en ekki mannfólkið, þá þarf sá hugsunarháttur
vissulega að breytast. I>að geta orðið svo miklir
fólksflutningar í landinu, að heil kjördæmi leggist gersamlega í eyði, en aðrir staðir bj’ggist
aftur upp. I>að getur vel skeð hér á landi, að
slaður, sem byggður hefur verið upp fyrir 200—
300 árum, leggist í eyði, en annar jafnstór eða
stærri rísi upp. Væri þá mikil sanngirni í því, að
eyðistaðurinn liéldi réttinum til þess að vera
kjördæmi og senda fulltrúa á löggjafarþing, en
nýi staðurinn yrði svo að segja réttlaus í þessuin sökum? Ég hygg, að enginn mundi svara
þessu játandi. Ég hef cinhvers staðar lesið það
eða séð, að í Englandi hafi það átt sér stað alllengi, að kjördæmi var úti á sjó, og menn liati
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orðið að fara á bátuni lil að kjósa. Þetta er ein
bezt menntaða þjóð hcimsins, sem hefur látið
sér þetta sæma. En það er nú einu sinni svo, að
allir hafa síua galla, og jafnvel nicnntuðustu
þjóðir geta lialdiö við ósiðuin af fasthcldni eða
tómlæti.
Við fslendingar, sem erum að rísa upp úr
undirokun undir aðra þjóð, bláfátækt og lítilli
menningu, eigum að reyna að átta okkur á þeim
tímum, sem við lifum á, og sníða stakk okkir
umfram allt eftir vexti nútímans.
Ég hef nokkuð hugsað um þetta mál og Játi'ö
skoðun mína í l.jós í blaðagreinum nokkrum
sinnum og hef auðvitað komizt að þeirri niðurstöðu, að það ætti að vera fólkið, sem hefði
kosningarréttinn og að kosningarrétturinn ætii
að vera sem allra jafnastur. Ég sé ekki, að þetta
geti orðið með öðru freinur en því, að landinu
sé skipt á ný niður i kjördæmi, og að iandsfólkið fái sem jafnastan kosningarétt. Iig hef
lagt til, að landinu verði skipt i 6 kjördæmi, og
það er trúa mín, að að því verði horfið að hafa
hlutfallskosningu í öllum kjördæmum. Eftir
þeirri till. mundi þm. sennilega frckar fækka.
Ef kosnir væru 40 þm. hlutbundinni kosningu,
þá þvrfti ekki nema fá sæti til uppbótar fyrir
landsmálaflokkana. Þetta frv., sem hér liggur
fyrir, gerir hins vegar ráð fyrir, að kjördæmunum verði fjölgað, og er það, út at' fyrir sig,
frá minu sjónarmiði, galli á því. Sá kostur er
þó, að mínu áliti, meira virði, að með þessu er
kosningarrétturinn meira jafnaður á milli fólksins sjálfs og landsmálaflokkanna, og ég er ekki
viss um, að með því mundi þm. fjölga, því að
við þessa breyt. mundi að sjálfsögðu minnka
þörfin fyrir uppbótarþm.
Eg vil í þessu sambandi benda á cina, hættu,
sem ég tel vofa vfir þessu þjóðfélagi, ef ekki
vcrður horfið að því ráði að breyta stjórnskipunarl. landsins verulega, sérstaklega kjördæmaskipuninni. En sú hætta liggur i því, eins og
ölluin hv. þm. er kunnugt, að með öllum þessum smá-kjördæmum, sem nú er kosið í, hcfur
skapazt óeðlilegt kapphlaup á milli flokkanna um þessi kjördæmi. ()g svo mikið er þetta
kapphlaup, að kjördæmunum er beinlínis haldið
mcð því að krafla saman sem mestum fjárliæðum frá ríkinu eða úr rikissjóði þeim til handa.
Ég er sannfærður uin, að þetta kapphlaup er
komið út á þá braut, að það fer að nálgast það
að vera óheiðarlegt. Það stappar vissulega nærri
því að misnota almannafé, þegar ríkissjóður er
látinn borga svo og svo mikil fríðindi til kjördæmis, til þess að hægt Sé að segja, að þm. liafi
staðið sig vcl. En í annan stað hlýtur það að
\era fjárhag landsins ofvaxið, ef atkv. í kjördæmum eiga að verulegu leyti að fást með fjárframlögum úr rikissjóði, þegar við höfum þennan mikla fjölda þingmanna.
f annan stað hlýtur það að verða ofvaxið ríuissjóði að gjalda þcss, ef kjörfylgi þm. á að fást.
með dugnaði þni. í að ná fé úr ríkissjóði kjördæmunum til handa. Þegar við höfum á þann
hátt mikinn f jölda kjördæma og’ „duglegra“ þm ,
sem kallað er, þá getur þetta farið að velta á
hundruðum þúsunda eða jafnvel millj. kr. lil
hvers kjördæmis. Við verðuni því að livika frá
þessu ráði. Það er lífsnauðsyn. Þó að við veltAlþt. 1912. li. 159. löggjafarþingj.
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um okkur nú í fé, þá koma þeir tímar, að ríkissjóður stenzt ckki slíkt uppboð, sem á þinginu mundi þá líklega fara fram um kjördæmin.
Það fóru cngar umr. hér fram í gær um þetta
mál nema frainsöguræða fhn. fyrir frv. og svo
það, sem hæstv. forsrli. lagði til málsins, sem
\ar frekar á móti frv. Að sönnu talaði hæstv.
forsrh. hógværlcga, en það varð ekki misskilið,
að hann lagði á móti því, að við stjskr. yrði
rótað. Hann sagði, að í raun og veru ætti að
vera lítill munur á flokkum, þegar svona háskatímar cru yfirvofandi. Það er rétt, að slíkur
háski, scm yfir okkur vofir, hefði átt að framkalla ]>á ábyrgðartilfinningu hjá hv. þm. og
ríkisstj., að flokka-crjur Iiefðu verið lagðar til
hliðar. En ég vil spyrja liáttv. þingmenn og
bæstv. ráðherra mn það, hvort liægt sé að sjá,
að flokkssjónarmið hafi lotið í lægra haldi fyrir
ábyrgðartilfinningu einu sinni í ríkisstj. sjálfri.
A. m. k. fannst mér ekki skrif hæstv. forsrh. i
sambandi við bæjarstjórnarkosningarnar sýna,
að hann væri ráðinn í að láta flokkssjónarmiðin
lúta i Iægra haldi fyrir hinni saineiginlegu nauðsyn í málefnum landsins. Og ég lield, að það
hafi verið vegna flokkssjónarmiða, þegar ráðh.
Alþfl. vcik úr ríkisstj. Ég held, að það hafi verið
svo og sé, að í ríkisstj. hafi aðeins verið samið
vopnahlé, og svo held ég, að það sé á hæstv,
Alþ. Og því liefur verið lýst yfir af Framsfl.,
að Iiann sé eindregið með þvi að ganga til kosninga i vor eða suinar. Skal ég ekki lasta það.
En ætlar sá flokkur að ganga til kosninganna
sem friðarflokkur og leggja f lokkssjónarmiðin
á hilluna og láta eingöngu ráða hin sjónarmiðin,
nauðsyn ríkisins á samheldni og samstarfi allra
ábyrgra þjóðfélagsþegna? Eg leyfi mér að efast
um, að þetta verði raunin á, sem ég síðar nefndi.
Og ef við gctum gcngið til kosninga með þeim
venjulegu kosningadeilduin, sem verið liafa hjá
okkur, og með þeim ráðum, sem liöfð hafa verið
til kjörfylgis við kosningar, þá skil ég ekki í
því, að Jiað spillti nokkru, þó að barizt væri um
stjórnskipunarmálið. Ef við leggjum út í deilur
á annað borð, þá liygg ég það skynsamleg'ra og
skennntilcgra, að barizt væri um eitthvað, sem
einhvers væri vert, en ekki hagsmunamál flokka.
eins og hefur verið að verulegu leyti gert hér i
kosningaorustum.
Ég skal cndurtaka það, að ég mun fúslega
greiða atkv. með þessu frv., sem hér liggur fyrir.
En ég vil taka liað líka skýrt og ákveðið fram,
að með því vil ég alls ekki slá af kröfum um
]>að, að stjskr. landsins verði öll ehdurskoðuð
og byggð upp alveg ný stjórnarl. fyrir fsland.
Og ég vil í þvi sambandi enn koma að þvi, að
þaö er alveg óviðeigandi og óforsvaranlegt, að
við séum alltaf að undirstrika það og bera það
í eyru þjóðarinnar, að við séum ekki frjálst og'
fullvalda land. Það er ákaflega leiðinlegt að sji
það i blöðum og hcyra það á mannfundum, að
alltaf er verið að tala um, að við megum ekki
róta okkur og gera ráðstafanir um okkar eigin
inál, vegna þess að við séu hernumin þjóð. Það
er verið að reyna að koma þeim ósamiinduin inn
hjá fólkinu, að við séum í raun og veru stríðsfangar. Það er vitað, að við vorum hernumdir
af Brctum. Það cr líka vitað, að því fylgdi sú
yfirlýsing, að þeir skyldu ekki hlutast til um
51
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okkar innanlandsmál (ég skal ekki scgja, hvernig það hefur verið efnt). Það er vitað, að við
höfuin fengið ineð frjálsum samningum vernd
annars rikis, sem þá var ekki stríðsaðili. Jafnframt gekk Bretaveldi inn á það a‘ð aflétta sínu
hernámi. hað er því röng túlkun, að við séum
ekki frjáls ]>jóð, heklur hernumin. Þetta er skapsýking frá okkar gamla undirokunartíina, ]>essi
tilfinning að treysta sér ekki til að tala um, að
við séum frjálsir, heldur telja sjálfum sér og
öðrurn trú um, að við séum — og liklega eigum
að vera — undir aðra get'nir.
Ég skal svo ekki fjölyrða um þetla ineira. Eg
vil taka undir þá ósk hæstv. forsrli., að ]>að
verði skipuð n. í þetta mál. og hcfði þá verið
æskilegt, að sú n. væri skipuð ölluin þingflokkum, en ef það má ekki verða. — ef friðarhugurinn er ekki meiri innan þings, lieldur flokkssjónarmiðin svo rík, að menn vilji neyta aflsmunar við flokka, sem ekki geta fengið mann í
n. við venjulegar hlutfallskosningar, þá vil ég
Ieggja til, að n. verði þó skipuð 7 mönum. En
eðlilegast fynclist inér, að allir flokkar ættu fulltrúa í stjskrn., því að Jjctta mál verðskuldar
gaumgæfilegustu athugun, og að önnur sjónarmið en fólksins sjálfs verði látin víkja.
*Fjmrh. (Jakob Möller): Hv. á. þm. lteykv..
sem síðast talaði, gaf mér sérslakt tilefni, að
mér fannst, til þcss að taka til máls, með þvi
að inér skildist hann vilja víta rikisstj. fyrir
það, að hún hefði ekki heitt sér fyrir endurskoðun stjskr. og fiutningi frv. um hrevt. á stjskr.
Og hann talaði un> í því sambandi, að forustan
væri lin, og skal ég að vísu ekki mótmæla því.
En ]>að er nú sagt yfirleitt, að hver þjóð hafi
þá þm., sem hún verðskuldi. Og það má þá
sennilega halda áfram og segja, að hvert þing
hafi þá ríkisstj., sem það verðskuldar. Að sjálfsögðu er það á valdi þingsins að skipta um
ríkisstj. Og ef því finnst stj. i lélegra lagi, þá
skeliur skuhlin á því, ef það aflar sér ekki betri
forustu. En ég vil vísa t.il þess, að hið liáa Alþ.
getur ekki vænzt þess, eftir þvi, sem það skildi
við málið á síðasta reglulegu Alþ., að rikisstj.
hafi heitt sér fyrir endurskoðun á stjórnarskránni og fiutningi frv. til stjórnskipunarh,
því að á síðasta regluiegu Alþ. var gerð samþyltkt, þar sem beinlínis var ráðgert, að endurskoðun stjskr. yrði frestað til ófriðarioka. Og
þar með var í raun og veru lagt fyrir rikisstj.
að hafast ekkert að i því ináli að sinni. Þar við
bætist, að hið háa Alþ. hefur gert samþykkt um
að fresta alþingiskosninguin, ciginlega að skilja
má, þar tii ófriðnuin sé lokið. Og sú samþvkkt
er óbreytt i gilcii tiin. En það iiggur hins vegar
í augum uppi, að ef ríkisstj. hefði flult frv. til
hreyt. á stjskr., þá hefði hún hreytt alveg þvert
ofan í fvrirmæli Alþ., sem fólust í ákvæðunum
um frestun alþingiskosninga, því að brcyt. á
stjskr. getur ekki farið fram, nema kosningar
fari jafnfraint fram. Eyrst er hins háa Alþ. að
taka aftur þá ákvörðun að fresta kosninguiiuin,
áður en ríkisstj., sem starfar i umboði þingsins,
getur haft skyldu tii þess að Jeggja fyrir þingið
frv., sem bcinlínis geugur út frá því, að kosningar eigi að fara fram. Xú má að vísu scgja
það, að þnð hefur heyrzt frá ríkistj., að hún
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lelji. eða einhver liluti hennar, að kosningar eigi
að fara fram á næstkomandi vori. Það er alveg
rétt, að það hefur heyrzt. En hvorki hæstv.
forsrh. né stjórnin i heild ræður neinu uin þetta.
Það er hið háa Aiþ., sem verður að taka aftur
sinar ákvarðanir um það, svo að það út af fyrir
sig réttlætir ckki þá kröfu til ríkisstj. um, að
hún beri frain frv. á Al’þ., sein beinlínis byggist
á því, að þingið sé horfið frá sínuin fyrri ákvörðunum í þcssu efni.
Að öðru leyti er ekki nema gott eitt uin það
nð segja, að slíkt frv. konii fram eins og það,
sein hér liggur fvrir, frá einstökum hv. þm., því
að þeir eru ekki eins og ríkisstj. hundnir af
fyrri ákvörðunuin þingsins.
Það er ákaflega mikið um það talað og öðru
hverju breytt eftir því, að við lifum á erfiðum
timum og að við þurfuin að lifa i bróðerni cg
friði okkar á milli vegna þess ástands, sem nú
er í heíinínum. Þetta vill nú fara út um þúfur
dálílið öðru liverju hjá okkur. Og við erum allir
nieð því marki hrenndir að vera ekki fullkomnir,
og er ekkert við ]>ví að segja, þó að slettist upp
á vinskapinn öðru hverju. En það má nolikuð
á milli vera, hvort við lifum i þcim eindregna
ásetningi að iifa i allshcrjarfriði okkar á miili
og hins, að stofna til eins hatrammra deilna eins
og við liöfum dæmi um út af kjördæmamálinu.
Eg tel rétt að rifja það upp fyrir hv. þm., að
árið 1931 var liorið fram frv. um breyt. á stjskr. og kjördæmaskipuninni. Það leiddi til þess.
nð þingið var rofið, — ja, það löldu margir, að
]>að hef'ði Iegið við byltingu í landinu út af ]iví
tilefni. Eg hygg nú, að menn hafi stillzt svo.
síðan það var, að það þurfi ekki beint að óttast
slikar afleiðingar, og mönnum hafi lærzt að taka
með ineira jafnaðargeði því, sem að höndum
ber. heldur en þá var raun á. En áframhaldið
var ]>ó ekki þannig, að við getum af því dregið
]>ær ályktanir, að allt muni fara með friði og
spekt fram, ef á að fara að skerða ]>ann lielga
rétt vissra hlula landsins, sem menn tclja, að
felist i núverandi kjördæmaskipulagi landsins.
Eg minnist þcss, að á þinginu — 1932, hygg ég,
að það liafi verið, — þá var fitjað upp á því á
nýjan icik að breyta kjördæmaskipuninni. Þá
stóð svo. að Sjáifstæðisflokksmenn og Alþýðuflokksmenn skipuðu helming þingsæta í Ed. og
gátu þar að vísu ekki komið neinu ináli fram,
]>ótt l>eir væru cinhuga um það. Nd. var hins
vegar þannig skipuð, að þessir floklcar tveir
voru i algerum minni hluta, gátu hvorki komið
jnálum fram né stöðvað þau. En í Ed. gátu þeir
í samciningu stöðvað hvert inál, sem þeir vildu.
Þessir tveir flokkar höfðu tekið höndum saman
um þaö að koma fram breyt. á kosningafyrirkoinulaginu í landinu með hverjum ráðum, sein
þeir hefðu til þess. ()g sannleikurinn varð sá, að
]>eír þurftu að taka á öllu, sem þeir áttu til, til
þess að koma ]>ví máli fram. Það var ekki fyrr
en ]>m. þessara tveggja flokka höfðu fullkomlega sýnt t'orsrh., sem nú er flm. þessa frv.
hér í hv. <1., fram á það, að ef ekki kæmist fram
hreyt. á kjördæmaskipuninni, ]>á yrði stöðvað
fyrir stjórninni hvert það mál, sem hún þyrfti
að koma fram. Og það var ekki fyrr en ríkisstj.
þáverandi, unclir forustu hv. þm. V.-ísf., flm.
þessa máls nú, komst að raun um hina gallhörðu
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alvoru þcssara tveggja flokka, að ríkisstj. lét
untlan í þessu efni. Af þessu skilst mér, að menn
geti ráðið það, að það fáist ekki alveg fyrirhafnarlaust sú breyt. á stjórnskipuninni, sem
farið er fram á í þessu frv. Menn gera sér það
þá væntanlega ljóst, að hæstv. Alþ. verður þá
algerlega að hverfa frá þeim fögru ráðagerðum,
sem það hefur haft á undanförnum þingum, um
að lægja sern mest öldurótið í stjórnmálunum í
landinu, ef til kosninga þyrfti að ganga, þó að
það yrðu friðarkosningar, sem mcst að orðið
gæti. I’að yrði sjálfsagt að gera ráð fyrir því,
að það yrði tekið á öllu því, sem til væri, í slíkum kosningum af hálfu hvers flokks fyrir sig.
Og það liafa náttúrlega þeir hv. þm. gert sér
Ijóst, sem nú bcita sér fyrir þessu máli.
Eg vil ekkert urn það segja, hvcrsu gætilegt
það er, en hv. síðasti ræðumaður tók mjög ákveðið til orða um það, að það væri tóm vitleysa, sem yfirleitt væri sagt um það, að við
lifðum nú undir alvarlegum kringumstæðum. Eg
skal ekkert um það deila. l’m það getur hver
sagt það, sem honum finnst rétt, eða eins og
kerlingarnar forðum: „Klippt var það, skorið
var það“ —, þangað til eitthvað sker úr um það.
En frá sjónarmiði Sjnlfstfl. út af fyrir sig, þá
er ákaflega fjarri því, að hann geti amazt við
því, að slíkt frv. scm þetta komi frain. I’að
hefur að sjálfsögðu verið mál Sjálfstfl. ekki siður en þess flokks, sem nú hefur komið þessu
frv. áleiðis inn í þingið, að koma fram því fyllsta
réttlæti, að því cr snertir áhrif kjósenda almennt
i landinu á meðferð þjóðmála. Og sannleikurinn er sá, að ég hygg, að ef Alþfl. hefði verið
reiðubúinn til þess á undanförnum þingum, allt
frá 1934 og þar til a. m. k. í ófriðarbyrjun, að
koma þessu máli fram með samtökum við Sjálfstfk, þá hefði Sjálfstfl. alltaf verið reiðubúinn
að gera það. En liitt veit ég líka jafnvel, að frá
1934 og til 1941 hefur Alþfl. verið gersamlega
ófáanlegur til þess að koma þessu máli fram,
ófáanlegur til þess að beita sér í'yrir því með
Sjálfstfl. og þeim öðrum mönnum í þinginu, sem
því máli hefðu viljað fylgja, að koma fram
brcyt. á kjördæmaskipuninni, og ber því að
fagna stefnubreytingu þessari.
Eg geri ráð fyrir því, eins og hiestv. forsrli.
veik að, að það verði að ráði að skipa sérstaka n„ ekki aðeins til þess að atliuga þetta
mál, sem hér liggur fyrir um lireyt. á kjördæmaskipuninni og kosningafyrirkomulaginu,
lieklur einnig til að yfirvega, hvort ekki eigi að
gera þá allsherjarbreyt. á stjórnskipun landsins. sem við allir að sjálfsögðu gerum ráð fyrir,
ao bljóti að koma til aðgerða þingsins á næstunni. Eg vil vekja athygli á því, að samkv. sambandslagasamningnum við Danmörku, sem við
segjum að vísu, að sé fallinn úr gildi, þá var
gert ráð fyrir því, að fslendingar gætu tekið öll
sín mál í sínar hendur 1943, skilst mér. Það er
þvi áreiðanlega samkv. því tími til þess kominn,
eins og hv. 5. þm. Beykv. veik að, að taka stjórnarskrármálið fyrir í heild til endurskoðunar og
setja nýja stjskr. og skipa þeim málum endanlega. Stjskrfrv., sem nú yrði samþ. á þessu þingi,
kæmi til endursamþykktar á Alþ. 1943 og væii
þá alveg i samræmi við nýja ákvörðun um það,
að ísland lýsti yfir fullum sambandsslitum við
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Danmörku forinlega, eins og þegar hefur verið
gert í framkvænidinni.
llér er ekki ljóst, hvers vegna hv. flm. þessa
frv., úr því að þeir fóru að bera fram till. um
breyt. á stjskr., tóku ekki inálið róttækt fyrir,
]). e. a. s. gerðu ekki till. um allsherjar breyt. á
stjskr. i sambandi við það ástand, sem nú rikir,
ástand, sem við gerurn ráð t'yrir, að verði i
framtiðinni, að ísland verði alveg sjálfstætt og
laust allra máli við fyrra sambandsríki sitt, Danmörku; þeir hefðu haft sinar ástæður til þess.
Man ég þó ekki eftir, að hv. frsin. tæki neitt
fram uni það. En frá mínu sjónarmiði er það
dálítið viðkvæmt að fara að hrófla við stjórnskipunarl. í grundvallaratriðum, þar sem um
kosningafyrirkoinulagið er að ræða, án þess að
gera það frá rótum. I>að gæti skilizt þannig, að
einhverjar efascmdir væru uppi um það, að
breyta ætti frá því, scm verið hefur um afstöðuna til okkar fyrra sambandsrikis, og gæti
þannig valdið nokkrum misskilningi.
Ég tel sjálfsagt, að n. taki málið til athugunar,
cinnig frá þessari hlið, og svo að sjálfsögðu það,
sein ekki þarf að taka fram, en er aðalatriði pó,
sem' sé, hvað hentugur tíininn sér til að gera
þá breyt., sem þar væri um að ræða, eða yfirleitt breyt. á stjskr.
*GísIi Sveinsson: I’að er eðlilegt, að svo mikilsvarðandi mál seni breyt. á stjskr. landsins er
verði langvinnt i umr. á þingi. I’að mundi vera
það á skaplegri timuin, og þá ekki síður nú. Ég
er cinn þeirra þm., sem telja, að ekki sé frále'tt
að ímynda sér, að einstaka þm. og flokkur hugsi
til nokkurra breyt. á stjskr. eins og nú er komið.
I’að er ekki svo að skilja, að utanaðkomandi ástand sé svo, að auðveldara sé að fást við stór
mál, Iieldur er það svo, að við höfum orðið
varir við það, þm. og allur landslýður, að ríkisstj. hefur boðað upplausn á því ástandi friðarins, sem ráðli. hafa lagt áherzlu á, að ætti að
haldast, þrátt fyrir einhverjar væringar í rikisst jóminni.
líg býst ekki við, að neinum þm. né flokki
liefði komið til hugar að koma fram með frv.
sem þetta. — sem að vísu fer ekki sérlega langt,
— et' staðið hefði við það, sem samþ. var á síðasta reglulegu þ. og almenningur vildi sætta sig
við, eins og á stóð, sem sé frestun alþingiskosninga, en íiú kemur í ljós, að jafnvel þm. hafa
ekki skilið það öðruvísi en svo, að nú yrði
kosið almennum kosningum á komanda vori.
I’egar svo er, hneykslast ég ckki á því, þó að
fram komí brevt., sem eru þannig vaxnar, að
upplagðast er, að komi fram fyrir kosningar.
Ég er ekki hrifinn af frestun alþingiskosninga og tel fyrir mitt leyti ekkerf óeðlilegt, þó
að fram færu kosningar nú, en það verður að
vcra eitthvað heilt í því. Ég vil spvrja hæstv.
forsrh., hvort hann ætlast til, ef kosningar fara
fram, að engin mál verði upp tekin, sem verði
kosið um, nema ástandið. I’að er komið svo,
að nienn verða að fara að átta sig á því, hvort
á að kjósa eða ekki, og þeir, sem ætla að brjótast. til kosninga, verða að fara að koma með
sínar ályktanir, sem rifta ályktuninni frá síðasta þingi. Sú ályktun var gerð eingöngu i framhaldi af rökfærslu, sem greind er í upphafi
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málsins <>g hljóðar svo: „Vegiui þess a'ð ísland hefur verið hernumið af öðrum aðila styrjaldarinnar og iýst á hernaðarsvæði af hinum og
vegna þess ástands, sem af þeim sökum hefur
þegar skapazt i landinu, og fullkominnar óvissu
um það, sem í vændum kann að vera, telur Alþingi, að almennar kosningar geti ckki að svo
komnu farið fram með eðlilegum hætti eða i
samræmi við tilgang stjórnarskrárinnar og anda
iýðræðisins.
Alþingi ákveður því, að almennum kosningum
lil Alþingis skuli frcstað fvrst um sinn, þar ti!
ástæður breytast þannig, að fært þyki að láta
kosningar fara fram, þó ekki lengur en 4 ár, og
framlengist núverandi kjörtimabil í samræmi
við það.“
Það er ljóst, að sú ályklun, sem hrindir þessu,
verður að byggjast á því, að það ástand, sem er
undirstaðan þar, sé ekki lengur fyrir hendi. Nú
sé komið annað ástand, sem auðveldi það af
hafa kosningar. Eg híð þess, að sú ályktun komi
fram og að ég megi sjá, hver rök verði fyrir
henni færð á Alþingi Islendinga.
Ég get þessa til þess að andæfa því, að það sé
óeðlilegt, að frain komi hreyt. á stjórnskipunarj.
landsins, sem nauðsynlegt sé, að konii til álita
kjósenda.
Hitt er annað mál, hvcrníg eigi að fara með
slík atriði, sem þm. vilja koma á framfæri. T. d.
er sá tími, sem við nú lifum á, varhugavcrður
til stórhrcyt. í þessu efni. Þa'ð er og rétt, sem
fram hefur komið, að þegar við gengjum inn á
þá braut að breyta stjórnarskránni, væri eðlilegast, að stjórnskipunarl. væru öll tekin unp.
Hitt er líka rétt, að staða landsins er þegar
ákvörðuð, og Iíggur ekki á cilt áríð frekar en
annað að hrófla við því. íslendingar hafa tekið
öll ráð og allt vald i eigin liendur. Aðeins er
eftir að ganga að fonni til frá sjálfum ákvæðum
stjórnsliipunarl. í samræmi við það. Ég hygg, a'ð
þm. geti rólegir beðið þess, að við fullnægjum
því, sem eftir er. En ef Alþ. vildi beina því iil
ríkisstj., að hún hæri fram frv. til stjórnskipunark, yrði ckkert við því sagt. Eg tel, að' sjálfstæðismálið sé ekki lengur mál neins einstaks
þm. eða flokks og að enginn stjórnmálaflokkur
geti framar öðrum helgað sér fullveldismálið.
Allur þingheimur er þar á einu ináli.
Þá keinur að því, sein hér liggur fyrir, hvort
heri að gera nokkrar hreyt. á stjórnskipunarl.
landsins, þó að ekki sé knýjandi ástæða til að
endurskoða .þau að fullu, en frv. það, sem fyrir
liggur, áhrærir aðeins eina gr. stjórnarskrárinnar, scm sé ,þá, sem deilt hefur verið um árum saman. 2fi. gr. stjórnarskrárinnar var auðvitað ætlað að vera i anda lýðræðisins, en var
lakmörkuð, cins og eðlilegt var á þeim tíma, við
að láta ekki höfðatöluregluna vera einráða cg
taka tillit til hinna einstöku kjördæma. Það iná
deila um það, hvort eitthvert annað skipulag
fullnægir út í æsar anda lýðræðisins, þannig að
öllum kjósendum, hvar sem er á landinu, fyndist þeir hafa sama rétt. Alltaf hlýtur eitthvað
a'ð hindra, að algert jafnrétti náist eftir hagfræðilegum regluin. I’að má því um það deila,
hvort takmörkunin sé nú orðin úrelt og óhafandi. Ég vil taka það fram, að ég og margir
fleiri teljum, að þessi takmörkun eigi enn við
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vcgna staðhátta og meðferðar inálft i þessu
landi. Kjördæmin íslenzku eru ekki til orðin af
neinni tilviljun, og er misskilningur að ætla,
að þeim hafi verið kúgað upp á íslendinga af
erleiidu valdi. Þetta fyrirkomulag er rótfast frá
byrjun stjórnskipunar þcssa lands og hefur
haldizt ótrúlega vel. I’að sýnir, að það hentar
oss hezt.
Þá kemur mergurinn málsins og það, sem
flestir eru sammála um, að hreyta engu i þeirri
höfuðskipan, sem gerð var 1933. Kjördæmin
halda sér, en fyrirkomulagið urn sjálft kjörið
er með öðrum hætti en áður til þess að fullkomna lýðræðishugsjónina. Hlutfallskosningar í
tvimenningskjördæmum ciga fullan rétt á sér.
I’ess vegna tel ég, að örðugt verði, jafnvel fyrir
þni., sem eru andstæðir því að rifta kjördæmaskipuninni, að greiða atkv. undir öllum kringumstæðum á móti slíkuni hreyt. innan cinstakra
kjördæma. Hitt er annað mál, hvort memi vilja
samtíinis taka upp aðrar breyt., svo sem fjölgun
þni. í kaupstöðum og i Rvík. Það er álitamál,
sem menn verða að taka afstöðu til eftir beztu
getu.
Ég er samþ. þvi, að sérstök stjskrn. verði
skipuð í málið, og tel æskilegt, að slikar n. verði
skipaðar í báðuni d., og i Ed., áður en málið
kemur til d., svo að úr verð ein samvinnunefnd.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Það liefur
verið minnzt á það, og því verið svarað, af hv.
5. þm. Reykv., að það mætti kalla það lélega
forustu, að ekki hefði komið frá stj. frv. til
nýrra stjórnskipunarl., til þess að við tökum
einnig að forminu til í okkar hendur þau mál,
sem Daiiir hafa farið með. En það jiarf' ekki að
endurtaka það, sem hæstv. fjmrli. hefur um jiað
sagt, að Alþ. var saminála uni að lireyta ckki
st jskr.
Þessi uinmæli hv. 5. þm. Reykv. eru jiví á misskiIiiingi byggð. En liitt er annað mál, sein jafnframt gat falizt í þcssuin orðum hv. þm., að
Alþ. v;vri óánægt með l>á forustu, sein það hefði
i ríkisstj. Það er vitað niál, að á slíkum tíinuni
sem þcssum gietir mikillar óánægju hæði lijá
Alþ., rikisstj. og meðal þjóðarinnar yfirleitt.
Mönnum liættir við að deila, því að þau viðfangsefni, sem við höfum við að striða, eru allt
önnur en á vcnjulegum tímuin. Það er ekki hægt
að koma af sta'ð ýnisum nauðsynlegum framkvæmduin vegna örðugleika, sem alltaf sigla í
kjölfar styrjalda. Óneitanlega væri mjög æskilegt að geta byggt íbúðarliús í þessuin hæ, en
jiað er ómögulcgt vegna þess, að allt byggingarefni vantar. Það þarf að gera við höfnina, en
það vantar timbrið til þess. Sama máli gcgnir
um ræktunina. Nú fyrir 2 döguin kom sú frétt
til landsins, að skipið, scm átti að koma með tilbúna áburðinn, hefði forfallazt, svo að vafi er
á, hvort við geíuin haldið við þeirri túnrækt og
garðrækt, sem við eruin nú búnir að gera. Þó
voru áhurðarpantanir sendar í ár með þeim
lengsta fyrirvara, sem hugsanlegt var, til þess
að þær kæmu í tæka tið. Þannig er það með
flcst þau viðfangsefni, sem við verðuin að berjast við, og á þessum tímum er áríðandi, að reyna
að komast sem slysaminnst í gegnum það neyðarástand. er við lifuni nú við á j>essu landi.
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Anægjan getur aldrei orðið mikii með störfin,
livorki fyrir þá, sein vinna þau, eða fyrir þá,
sem unnið er fyrir. Og það eru einmitt þessar
aðstæður allar, sent eiga að gera mönnum það
fráleitt að koma frain með frv. eins og það, sem
nú iiggur fyrir, vegna þess að það er einna líklegast til að valda mikium deilum á Alþ., eius
og ég drap á i gær. Þa'ð má iengi ræða um þessi
niál, og mætti þá minnast á þann rétt kjósendanna, sem ýmsir sjá og telja, að sé misboðið
nieð þvi að hafa það stjórnarkerfi, scm við nú
liöfum, vegna þess hve flokksvaldið ræður þar
miklu. Ymsir merkir menn þjóðarinnar liafa
bent á það, að suniir þeir nienn, sem nú sitja
liér á Alþ., sitji þar ekki nenia i skjóli flokksvaldsins, en ekki í umboði fólksins á vissan
liátt. Hv. 1. þm. Itevkv. hefur komið l’rani með
till. uni að skipta landinu i færri kjördæini, og
það fyrir þá sök, að bann telur, að ineð þvi að
skipta landinu í svo mörg kjördæmi sem nú er,
geti frambjóðendur nolað peninga til að afla sér
meira fylgis. Eg hygg, að þó að Iandinu væri
skipt i 5 eða 7 kjördæmi, yrði nokkurn veginn
það sania uppi á teningnum.
Viðvíkjandi uppbótarþingsætuni er það að
segja, að nokkuð hefur þótt bera á því, síðan
uppbótarfyrirkomulagið var lögleitt, að þeir þm.,
sem kosnir voru sein uppbótarþm. almennt, bafa
getað nevtt þeirrar aðstöðu, eins og Iiv. 5. þm.
Rcykv. benti á, að yfirbjóða liina þm., sem liafa
uinboð fyrir kjördæmið. I’essi galli á kjördæmaskipuninni er einn sá ískyggilegasti fyrir okkar
stjórnarkerfi. Með því að liafa hlutfallskosningar i tvimenningskjördæmum yrði jafnframt
bætt við því kapphlaupi milli þeirra þm., ser.i
eru í kjördæminu. Sennilega yrðu þeir sinn úr
liverjum flokki. Vitanlega yrðu þeir í stöðugu
kappliiaupi hvor við annan um að vinna sem
mest fyrir héraðið. Ef nokkuð gæti orðið til
þess að auka deilur á Aiþ., þá mundi slík hlutfallskosning í kjördæmum gera það. Nú eru
flestir þm. úr tvímenningskjördæmununi mjög
samhentir uni velferðarmál kjördæuia sinna, og
ágæt samvinna rikir milli þeirra. Þa'ð þekkjum
við af margra ára reynslu á Alþ. En cf iilutfallskosningu yrði komið á í þessum kjördæmum, væri samvinna þessi úti.
Ég vil ekki endurtaka það, sem ég sagði í
gær, og það hefur ekkert koniið nýlt fram, sem
beint. hefur verið tii niíii. Eg minntist sérstaktega á i sambaudi við þetta mál, að vrði frv.
þetta s'amþ., mættuin við búast viö kosninguni
aflur, og ekkert mál væri líklegra til að valda
deilum og ófriði en kjördæmamáliö. En liv. á.
þm. lieykv. minntisl á ávarp, sem ég hefði gefið
út nú fyrir bæjarstjórnarkosniiigarnar, og var
að fetta fingur út í það, sem ég ræddi þar um
bæjannál Reykjavíkur frá alniennu sjónarmiði.
Ég mun hér ekki ræða ýnisar blaðagreinar og
ávörp, sem ég hef skrifað, en ég vil þó segja.
að vitanlega getur mér yfirsézt um málefni
Reykjavíkur eins og öðriiin. En það hefur ekkert ávarp i þessum kosninguni verið sett frani
af meir sannfæringu heldur en það, sem ég sagði
uin atviimuvegi Reykv. eftir styrjöldina og þær
framkvæmdir, sem ég taldi iiauðsynlegar nú
þegar. Ég hef áður látið í ljós þá „kommúnistisku“ skoðun, að ég trúi ekki á einstaklings-
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framtakið. Nú upp á síðkastið sýnir atvinnuþróunin í bænum, að voði er fyrir dyrum, ef
við treystum á einstaklingsframtakið, og það
ekki ciiigöngu fyrir Rvík, heldur og fyrir landið
allt. Það er fyrst og freinst Alþ., sein þarf að
koma auga á og leysa vandamál atvinnuveganiia, og við verðuni að hafa skilning og víðsýni
til að laka upp þau vinnubrögð í atvinnumálunuin, sem Iiijóta að koma eftir þessa styrjöld.
()g það verður ekki eiiistaklingsframtakið, sem
þá keniur lil greina, í þeirri niynd, sem við nú
þckkjum það, þótt ekki taki við nazismi eða
koinniúiiisnii, heldur verða meiri samtök en áður
niilli einstaklinga, ríkis og bæjarfélaga, og einstaklingsframtakið verður beinlinis liagnýtt í
þágu þess opinbera innan vissra takmarka. Ég
ætla nú ekki lengra inn á þetta niál. En í tilefni af uminæluin, seni fallið hafa bjá einu blaði
bæjarins í dag, út af því, hvort rétt sé að gera
þessi mál opinber, vil ég taka frani, að ég tel
fulla þörf á, aö við geruin okkur allar liliðar
málsins Ijósar. Þaö þarf ekki neinn flokkslegan
fjandskap, þé> að sett séu fram sjónarmið, sem
nauðsynlega þurfa að koma frani. Þó að ekki sé
samvinna uni málin, niá cnginn láta undir höfuð
Jeggjast að setja skoðanir sínar frani.
í sambandi við kosningafrestunina féllu þau
orð, liæði hjá iiv. 5. þm. Reykv. og bv. þm. V.Sk., að þeir, sem ætla að „lirjótast út úr friðarhringnunV1, eins og það var orðað, verða að
gera grein fyrir Jiví, hvers vegna þeir gera það,
fyrir þá sök, að það væru sízt minni ástæður
nú til þess að fresta kosningunum heldur en
vnr, þegar kosningunum var frestað fyrir tæpu
ári síðaii. í þessu niáli hafa gerzt þeir atliurðir,
seni hv. ]nn. eru vel kuniiir, að einn þm. sagði
af sér þingmennsku s. 1. sumar. Og þegar kom
til athugunnr, hver ætti að fylla það skarð, þá
héldu Eramsfl. og Alþfi. ]ivi fram, að þm. yrði
úr þeim flokki, sem ált hefði sætið áður. Þctta
gat Sjálfstfl. ekki fallizt á. Það var ef til vill
sök rikisstj., að ekki var skriflega gengið frá
því, hvernig fara ætti, ef þm. segði af sér. Það
var auðsætt mál, að hefðu kosningar farið fram
í Norður-ísafjarðarsýslu, ]>á liefðu allir þm., sem
voru óánægðir nieð kosningafrestunina, sagt af
sér og krafizl kosninga í sínum kjördæmum.
Má ncfiui liv. þin. A.-Húnv. og bv. þm. Vestm.,
og þaniiig var ástatt uni fleiri þni., sem voru
óánæðir me'ö kosningafrestunina, ]ió að þeir létu
íittciöast að slita ekki stjórnarsamvinnunni. Það
er ekki eni) búið að kjósa í N.-Isafjarðarsýslu,
\egiia |.css að ég sem forsrh. neitaöi að láta
kosningar lara frain. Et’ ég liel’ði leyft þær ])á,
var ekki liægt að neita öörtini Iiv. ]im. að láta
kosningar fara frani í kjördæinum þeirra.
Þegar þessi kiafa var uppi á teninguuni, var
því • haldið fram af Sjálfstfk, að Alþfl. væri
dauður flokkur. Alþfl. svaraði með því að krefjast almennra kosninga, þcgar hann fékk ekki
þingsæti silt í N.-Ísafjar'ðarsýslu mótsagnarlaust.
Eftir að þcssi krafa Alþfl. kom fram, var hafin
liatraminleg árás á mig fyrir að liafa ckki tafarlaust látið fara fram ahnennar kosningar. Það
var talað uni, að bæjarstjórnin mundi fresta
bæjarstjórnarkosningum, en eftir að ágreiningurinn reis me'ð N.-ísafjarðarsýslu, náðist ekki
samkomulag um þessa frestun, og þess vegna
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voru þær látnar fara fram. Eg álít, að frcstun
bæjarstjórnarkosninganna væri nauðsynlcg og
þessi niðurstaða hafi verið hinn mesti pólitiski
ósigur fyrir flokkana alla, vegna þess að það
her vott uin vanþroska. Eg er sömu skoðunar
eins og fyrir ári síðan, þegar ég áleit rétt að
fresta kosningunum. En mér hefur stórlega yfirsézt, þegar ég trúði því, að flokkarnir lieföu
þroska til að framkvæma þetta mál. Þegar dcilan
reis um eitt einasta þingsæti, var ómögulegt að
koma í veg fyrir pólilíska haráttu, sem hlaut
nð hafa þessar afleiðiiigar. Eg sagði niínum
flokki það í fyrra, að væri ekki einróma sninþykkt hjá Alþfl. um að fresta kosningunum,
læki ég ekki á móti heimikl til a'ð framkvicma
kosningar. Og ég er enn á sömu skoðun.
Það er vitað, að Alþfl. hefur hirt opinherlega
um þessi mál, að liaiin sé frestuninni mótfallinn. Eg og flciri liér á Alþ. erum þeirrar skoðunar, að þó að samkomulag náist um kosningafrcslunina, þá sé ekki fært að framkvæma hanu, jafnvel þó að þörfin sé nú enn þá meiri heklur en
s. 1. ár. (GSv: Samþykktin er í gildi.). Um það
eru nokkrar júridiskar deilur, livort þurfi heimild til þess að láta kosningar faru fram eða ckki,
og ég fer nú ekki inn á þetta atriði að svo
komnu. En ég álit, að þótt þörf sé á að fresta
kosningum, getum við það ekki, neina við sýnum þann þroska að standa saman um það. Það
hlýtur að vera sprottið af óánægju lijá stjórnarandstæðinguin með ríkisstj., og það getur
verið varhugavert, þegar þeir halda því fram, að
stjórnarflokkarnir liafi ekki þorað að láta kosningar fara fram. Það, sem ég var liræddur við
í samhandi við kosningafrestunina, var, að mikið
af mönnuni kæmi frain á sjónarsviðið, sem
segði, að stjórnarflokkarnir þyrðu ekki að láta
kosningar fara fram af ótta við að fá ekki meiri
hluta þjóðarinnar með sér. Þessu hefur daglega
verið haldið fram. Eg álít, að svo mikil hætla
stafi at' þcssum undirróðri, að það sé hættulegra
fyrir stjórnarkerfi vort heldur en láta nú til
skarar skriðu og vera lausir við þennan undirróður næslu 4 ár. Þetta er afleiðingin af þeim
vanþroska, sein ekki verður afstýrt. Hins vegar
lít ég þannig á, að það sé ekki bætandi á þann
eld, sem verður i kosningunuin í vor, með þvi
að innleiða í Alþ. nú það mesta deilumál, sem
uppi liefur verið í landinu. Það cr undarlegt,
þegar flokkarnir liafa verið ólaanlegir til að
breytu þessu ákvæði stjórnarskrárinnar síðustu
1(1 ár. Eftir því, sem hæstv. fjmrli. upplýsti,
var Alþfl. ófáanlegur til að breyta þessu i samvinnu við Sjálfstfl. Nú, þegar ástandið í landinu
hefur aldrei verið iskyggilegra, er allt i einu
orðið nauðsynlegt að hreyta stjskr. Hvað veldur
þessu? Ef þetta mál, scm hefur mátt hiðu í tiu
ár, þarf að takast upp núna á þessum tírtium,
þegar kosningum var heinlínis frestað í fyrra
til þess að hafa frið í landinu, þá finnst mér
það í fyllsta ináta undarlegt. Það er auðsætt
mál, að þar að auki er ekki takandi í mál nð
breyta stjskr., þegar konungssambandinu cr
ekki slitið, því að þegar þessi hreyt. yrði lilkynnt erlendum þjóðum, þá verður hún tilkynnt
sem hreyt. á stjskr. konungsrikisins íslands.
(GSv: Enn ]>á heitir hún stjórnarskrá konungsrikisins fslands.) Hún heitir það núna og kemur
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til með að lieita það lika eftir hreyt. En mér
finnst það í hæsta máta uiidnrlegt, að þessi
hreyt. skuli ekki mega híða i eitt til þrjú ár,
úr því sem komið er.
Hafa menn gert sér grein l'yrir, hvaða aflei'ðingar það hefur að hrevta þessu núna? Fyrst
verða nú Isosningar i vor. Síðan verður Alþ. að
samþ. þetta, og þá er þa'ö fyrst orðið að 1., - og þegar það er orðið að L, þá stendur svo í
frv., með leyfi hæstv. forseta: „Umboð þinginanna fellur uiðui', þegar stjórnarskipunarlög
þessi öðlast gildi, og fara þá frain almennar
kosningar til Alþingis."
Kosuingar eiga að fura fram i júní, svo kcmur
þingið saman i júli, og samþ. þetta, og um leið,
sama dag og það er sam]i, cr umboð þm. þurrkað út. — Þá þurfa að fara fram kosniugar aftur
seinni partinn i sumar eða fyrri partinn i vetur.
Er nokkuð vit í þessu? Nei, ég held og er þess
fullviss, að með þessari hreyt. sé verið að leggja
út í eins mikið ábyrgðarlevsi og lengst er hægt
að komast hér á landi.
Umr. frestað.
A 24. fundi í Nd., 23. marz, var enri fram
haldið 1. umr. um frv.
*Sveinbjörn Högnason: Þegar þetta frv. kom
fram í d., kvaddi ég mér hljóðs, sökum þess að
ég óskaði að gera aths. við það, eins og málið
lá fyrir ]>á, eii ég gat ekki verið á síðasla þingfundi, svo að ég er ekki kunnugur þeim umr.,
sem þá fóru frain, og bið ég mcnn að gæta þcss,
ef ég skyldi endurtaka eitthvað af ])ví, sein sagt
var hér á föstudaginn var.
Hv. 1. flm. har fram ýinislegt í framsöguræðu
sinni, sem vert er að gefa gamn nú þegai', vegiia
þess að í því, scm hann dró þar fram, var ýmislegt, sem er ckki sem bezt samræmi á milli. og
er ekki heppilegt, að svo mikilsverðu máli sé
hlevpt til n., án þess a'ð hent sé á það í upphafi.
Þvi miður er liv. flm. ekki viðsladdur í d. Vildi
ég gjarnan, að hæstv. forseti gerði ráðstafanir
til, að hann hlýddi á mál mitt, ef unnt væ>'i.
(Forseti JörB: Það er upplýst, að hann cr ekki
nærstaddur.) Hann mun telja annað nauðsynIegra en að sinna þessu máli, og mun það ekki
vera rangur skiiningur h.iá honum, en ég voiia
þá, að hv. ineðflm. hans heyri það, sem ég hef
að athuga við þetta frv. og ræðu hans.
IIv. 1. flm., þni. V.-ísf., fullyrti í upphafi ræðu
sinnar, að með stjóriiarskrárhreyt. 1!)33 hefði
verið viðurkennd sú meginregla, að flokkarnir
fengju þingsæti i sem nánustu sainræmi við aikvæðamagn. Þessum manni æfti að vera kuimugt, hvað kosningal. hafa inni að halda, ]iar scm
hann var skipaður forseti ráðuneytis, seni átti
að leiða það mál til farsælla lykta árið 1933. Ég
vil því heina til hans þeirri spurningu, hvar i
þcssum L þessi regla er viðurkennd, og ef liún
er viðurkennd, hvaða þörf er þá á að hreyta
þcssum 1., sem hann kom á. Þetta segir hann, að
sé meginkrafan i því frv, sem hann flytur hér,
að trvggja sem hezt, að atkvæðamagn flokkanna
sé i sein nánustu samræmi við þingsætafjölda.
Þá gat hann einnig þess, að ekki væri óeðlilegt,
að oft þyrfti að breyta kjördæmaskipuninni til
þess að ná þessu. Það var aiinað meginatriðið,
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þar sem liann viltli afsaka, að þetta undraplagg,
sem hann afrekaði að koma fram i sínu stjórnarstríði 1932, að ekki væri óeðlilegt, að þyrfti
að breyta þessu fullkomna verki hans, sem liann
talcli sig leysa fyrir flokk sinn og þjóðina í
heild. Er það í alhniklu ósamriemi við þá fyrstu
meginyfirlýsingu hans, að í þessuni stjórnskiounarl. frá 1933 sé viðurkennd sú meginregla, að
svo skuli vera, því að ef svo vieri, þá væri ekki
ástæða til að breyta 1. fljótt aftur, og þá skyldi
maður halda, að þetta réttlæti gæti haldið sér
frá ári til árs, nema réttlætið sé eitthvað annað
1942 en ]>að var 1933, og skal ég koma að því
síðar, sem er ekki ósennilegt, að húi á bak við
þctta frv. hv. flm. og þá sérstaklega hv. 1. fim„
þm. V.-Isf. I.oks var þriðja atriðið, það. að han.i
laldi, að þessar till. væru miðaðar við þá þróan.
sem orðið hefði siðan 1933. Eg bið menn að athuga það, að hér er ekki miðað við réttlæíi,
heldur ]>á þróun. sem orðið hefur i þcssu efni.
Það er út frá þessum þremur sjónarmiðum.
sem hv. þm. leggur þetta mikilsverða mál fyrir
Alþ„ og út frá þeim ber að líta á þessar merkilegu og frumlegu till., sem hér eru lagðar fra n.
Er þá fyrst að spyrja að þvi, sem fyrst cr
nefnt. Hvað gera þessar till. til þess að tryggja
flokkunum þingsæti í samræmi við atkvæðjmagn? Til þess að tryggja þetta á að fjölga þm.
I Reykjavík um tvo og taka upp hlutfallskosningu í tvímenningskjördæmum og húa til þrjú
i:ý kjördæmi. Xú skulum við líta á þessar till.
Geta þær oi'ðið til þess að jafna á milli flokka
og tryggja þá meginrcglu, að flokkarnir á hverjum tíma fái þingsæti i samræmi við atkvæðamagn sitt? Ég segi nei. Það gelur ekki orðið iil
að jafna milli flokka, þó að hlutfallskosning lé
lekin upp í tvímenningskjördæmum, sem getur
tryggt rösklega íi kjósenda áhrifavald til jafns
við allt að %. I>að getur jafnað milli flokkanna.
eins og þeir eru nú, en veitir enga almenna
tryggingu. Þetta sýnir, að frv. er niiðað við. að
flokkaskipunin eins og hún er nú, sé óbreyianleg.
Þá er það atriði, að Reykjavík fái tvo þm. í
viðbót. Það gefur möguleika til, að þeir, sem
hafa minnst atkvæðamagn hak við hvcrn þm .
fái kosinn þm. í Reykjavík. Ekki bætir það úr
skák um að jafna milli flokka, en þar er sama
sagan, að það er gert ráð fvrir, að flokkaskipunin og flokkamagnið verði óbreytanlegl. M. ö.
o„ þessar till., sem liér liggja fyrir, eru vfirlýsing um, ef á að taka ]>ær alvarlega. að sá
flokkur, sem nú er i nieiri hl. i tvímenningskjördæmunum öllum, geti ekki tapað, vegna þess
að ef aðrir flokkar, sem nú hafa nieira atkvæðamagn bak við hvern þm„ fá meira en hclming
tvímenningskjördænianna, ]>á jafnar það nieira
en ef hlutfallskosning er í þessum kjördæmuin.
Ef maður lítur á þau fyrirhuguðu nýju kjördænii, Akranes, Siglufjörð og Xorðfjörð. sér
niaður undir eins, að vel getur verið, að sá
flokkur, sem niinnst atkvæðamagn hefur á bak
við hvern þm„ fái kosna þm. þar.
Dettur ]>m. Alþfl. í hug, að þeir eigi um alla
eilifð ákveðinn hóp kjósenda á vissum stöðura
á landinu? Eg sé ekki neitt atriði i þessu frv.
sem stuðlar að þeirri framtfðarlausn, sem hv.
aðalflm. var að tala um. Allt frv. er miðað við

núverandi flokkaskipun, eins og hún sé eilif eg
óumbreytanleg.
Alþfl. liefur, sem sagt, gefið upp alla von um
að vinna ný kjördæmi, en vill koma ár sinni
þannig fyrir borð, að lionum verði not að atkvæðum. sem greiild eru honum víðs vegar urn
landið, ]>ó að ekkert k.jördæmi vilji þá fyrir þm.
En svo getur farið, að þótt ný kjördæmi séu
stofnuð fyrir ]>á, að atkvæðin týnist og verði
þeim ekki að tilætluðum notum. M. ö. o., frv.
gengur allt lit á það að segja við kjósendur: „þó
að þið vil.jið okkur ekki fyrir þm., skuluð þið
samt h.jálpa okkur til þess að koma mönnum á
þing“.
Það niá hlæja að þessu, en það er um leið
grátlegt. að svona skuli farið með alvarlegasta
mál þjóðarinnar, og það á þessum timum.
Krv. er ái allan hátt miðað við núverandi ástand, en ekki við framtiðina. Þeir flokkar, sem
eru að tapa fylgi li.já þjóðinni, ætla að reyna
að ráða eins miklu og þeim er unnt. — Auk
þcss þarf oft að breyta kjördæmaskipuuinni,
eins og hv. frsm. sagði, — og ef til vill vonast
liann eflir að verða forsætisráðh. á ný, en engau
niun samt langa til að hlíta hans forustu á nýjau leik. — Það er skoðun flestra liugsandi
niaiina, að fvrsta ómyndin liafi komið inn í
okkar kosningalög með uppbótarþingsætunum.
Það var fyrsti veikleikinn í okkar stjórnskipun.
En ef á að tala um réttlæti, og það er talið réttlieti, að allir flokkar hafa jafna atkvæðatölu á
bak við hverii ]>m„ l>á næst það ekki nema með
algerum hlutfallskosningum. Ef þetta er réttlæti.
]>á eiga allir kjósendur að hafa sama rétt. Það
er heldur ekkert réttlæti, að flokkur þurfi að
koma að nianni í einhverju kjördæmi, til þess
að hann fái rétt til uppbótarsæta. Það er t. d.
nokkurn veginn fullvist, að Bændafl. fær engan
niaiin kosinn í kjördæmi við næstu kosningar,
en hann gæti hins vegar fengið svo mörg aikvæði viðs vegar um landið, að nægði til þess
að koma inn manni. — Hvaða réttlæti er það
]>á, að liann skuli engan rétt eiga til uppbótarsæla? — Xei, hann er þvert á móti beittur ranglæti, ef um það er að ræða. Hins vegar er það
öllum Ijóst. að ef um algera hlutfallskosningu
Cr að ræða. l>á fara atkv., sem á þann hátt safnast sanian. ekki til gömlu flokkanna, heldur til
nýrra.
Xú er mikil ólga hjá þjóðinni, eins og alltaf
er á erfiðum tiinum, þegar gera þarf miklar
ráðstafanir. Mér kæmi ekki á óvart, þó að út úr
kosningununi i sumar kæmu helmingi fleiri
flokkar en nú eru, ef þessi aðferð er liöfð á
kosningunurn. Otal smáflokkar vrðu stofnaðir.
Svona var það i Þýzkalandi á siðustu stundum
lýðrieðisins þar. Þar voru um 50 flokkar. A
Spáni voru þeir um 30. — Enda er ]>að mjög
auðvelt i eins litlu þjóðfélagi og hér að safna
saman svo iniklum atkvæðafjölda, að nægi til
þess að stofna flokk. Ein stór fjölskylda, sem
hefur sterka aðstöðu, getur nægt. Ef 2—3 hreppar i tviinenningskjördæmi taka sig saman, dugir
|>að til þcss að koma að manni og stofna flokk.
En ótal margir flokkar leiða af' sér upplausn í
þ.jóðfélaginu og beina einræðinu brautina. Eg vil
benda þeim hv. veiðimönnum á, sem flytja þelta
frv., að það er öldungis óvíst, að þeir hreppi
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atkvæði í þau net, sem þeir hyggjast nú að
leggja. Þau geta alveg eins farið til nýrra flokka.
En þessu fylgir augljós upplausn þingræðis og
frelsis í landinu. Nei, það er alveg víst, að fyrir
flm. þessa frv. vakir ekki það að bæta úr misrétti kjósendanna, heldur það, að þeir miða við
þróun Alþfl. síðan 1933, og Sjálfstfl. líka, og
b-eir sjá, að betur þarf nú að smala, og nú segja
þeir bara við kjósendur: „Þið skuluð kjósa okkur, þó að þið viljið ekkert af okkur vita.“ Það
er þessi þróun niður á við, sein vakir fyrir flm.
þessa frv., en ekki nein réttlætishugsjón. — Það
er sérhyggjan og singirnin á hæsta stigi, seni
fvrir þeim vakir. — En þvi er ckki talað uni
jafnrétti á fleiri sviðum en þessu'? Hv. þin. V.ísf. (ÁA) hefur t, d. rétt til allra skóla liér i
Rvík handa sínum hörnum, langt frani yfir okkur, sein úti í dreifbýlinu húum og getuni ekki
notið þessara skója iiema þá að leggja í ærinu
kostnað. Þeir, sem í bæjum húa, hafa yfirleitt
miklu hetri skilyrði til þess að lifa inenningarlífi heldur en þeir, seni búa úti um sveitir landsins. — Er það ekki óréttlæti'? Hvers eiga þeir að
gjalda, sem liúa í sveitunuin'? Nei, ég skal segja
ykkur það, hv. flm,, að það tekur enginn niark á
því, sem kallað er réttlæti, þegar græðist á þvi,
en annars gleynit. — Þegar svo fyrir þetta frr.
er beitt sama manni og þeim, sem 1933 taldi
lífsspursmál að hafa ekki nema fi þm. í Rvik,
en er nú óspar á að tjölga þeiill. Helduv liann,
að nokkur taki mark á þeim orðum hans, að
hér sé um réttlætismál að ræða? Nei, þetta er
vcsalt verzlunarmál, flutt einungis i því skyni
að verzla með rétt og réttindi fólksins. Hvernig
stendur annars á því, ef réttindi sveitafólks eru
mun meiri en þeirra, er í bæjuiium húa, að fólkið
leitar unnvörpum til liæjanna?
Þessi straumur úr sveitunurn er eitt mesta
áhyggjuefni þjóðarinnar, og vitað inál er það.
að er þessu óvenjulega ástandi lýkur, sem nú
er, fara þúsundir manna á vonarvöl í hæjutium.
Það er líka öllum ljóst, að þing og stjórn verða
að róa að því öllum árum að stvðja og efla
Iandbúnaðinn, ef framtíð þjóðarinnar á ekki að
vera stefnt í beinan voða.
Þetta frv. er fyrsta kveðjan, sem sveitafólkið
fær. Það á að afhenda þau réttindi, sem það
hefur haft. Á hiim hóginn óttast ég ekkert að
leggja ’þetta mál undir dóm kjóseiidanna i landinu Ég get ekki hugsað mér að liafa hetra skj il
upp á vasann út í kosningaharáttuna en þetta
f rv.
En það kostar geysilega baráttu í þjóðfélaginu, sundrung og klofningu, en uni það skeytir
Alþfl. litið, sem liefur nú dregið út sinn ráð'n.
og varpað af sér allri yfirskinsábyrgðartilfinningu. En ég er sannfærður um það, að svrr
þjóðarinnar verður á eiiin veg, og trúað gæti ég
þvi, að þeir, sem nú flytja þetta frv. í þvi skyni
að sjá fylkingar sínar vaxa, sæju þær hverfa,
og cr það ekki annað en við má húasl, er menn
lijóða þjóðinni naglasúpu i stað réttlætis.
*Jón l’álmason: Eg geri ráð fyrir því, að fáum hafi dottið i hug, þegar stjskrbreyt. var afgr.
1933, að sú lausn, sem Jiá fékkst, yrði látin
slanda lengi. Af þeirri reynslu, sem siðan hefur
fengizt, verð ég að segja það, að mig furðar á

þeirri þolinmæði, sein sjálfstæðismenn og Alþýðuflokksmenn liafa sýnt í þessu máli, og að
þeir skuli ekki fyrr hafa borið fram frv., er
gengi í þá átt að auka jafnrétti kjósendanna.
Ég vil svo iýsa ánægju ininni á þeirri stef’nihreyt., sem orðið hefur hjá Alþfl., frá því sem
áður var, og tel ég þa'ö góðs vita. Aðalatriði írv.
cr fyrir mér ákvæðin um hlutfallskosningar í
tvíinenningskjördæinum, og eins og tekið er
fram í grg. og í framsögu, nægir sú breyting ein
næstum þvi til að jafna atkvæðatölu flokkanna.
— E'g held, að þessi umsögn grg. hafi við rök að
styðjast. — Hins vegar er það hrein fjarstæða
að halda þvi frain, eins og hér hefur verið gert,
að hlutfallskosning i tvímenningskjördæinum
rýri vald sveitanna, og það cr líka hreinasti misskilningur, að haráttan í þessu máli standi uni
vald hæja annars vegar og sveita hins vegar.
()g óneitanlega skýtur skökku við allt tal þeirra
franisóknannanna hér uni ranglæti lilutfallskosninganna, að þeir sjálfir hafa koinið á hlu!fallskosningu á fulltrúuin til liúnaðarþings. - Eins og lirslit síðustu kosninga sýna, þá getur
það farið svo, að þeir fái minnstan réttinn, sem
eru i minni hlula úti í sveitakjördæmunum. En
þessi lög eru sett til þess að koma i veg fyrir
það misrétti, af því að eiiis og útkoman varð í
síðustu kosningum, eins og hún getur orðið aftur, hvort sem þær fara á sama veg eða annan,
þá er augljós, að þeir menn í laudinu, sem eru
í minni hluta í dreifbýlinu úti um sveitakjördæmin, liafa minnstan rétt. Og það kom í ljós
eftir síðustu kosningar, að þeir, sem fylgdu
Sjálfstfl. í dreifhýlinu, liöfðu miklu ininni rétt
en hiiiir, sem í kaupstöðum húa. Þess vegna er
víst, að þessi lireyt., að koma á hlutfallskosningu í tvímenningskjördæmum, vrði til þess að
tryggja jafnari rétt flokksins í dreifhýliiiu lieldur en nú er. En hún yrði ekki lil þess að rýra
á nokkurn hátt þau réttindi, sem sveitirnar liafa
i hlutfalli við kaupstaðina. Eg vil taka það fram,
að mér þykir uiidarlegt, að framsóknarnienn.
sem eru húnir að herjast fyrir því að fá komið
á hlutfallskosningu til húnaðarþings, skuli telj.-i
það rangindi, að farið er fram á, að sömu reglu
sé fylgt í iiokkrum kjördæmum, þegar um alþingiskosningar er að ræða. Þar eru þessir menn
húnir að koma sjálfum sér og sínum málstað i
þá snöru, sem ég hygg, að Jieir eigi erfitt með
að koinast lir.
Eg skal svo ininnast á önnur atriði þessa frv.,
og verð ég þá að segja, að þar tel. ég meiri vafa
á ferðum. Ég álít, að eins. og nú standa sakir,
sé engin Jiörf á að fjölga þm. Eg tel, að í raun
og veru sé ekki verjandi að taka upp suin þeirra
nýju kjördæina, sem lagt er til í þessu frv.. og
á ég þar við Akranes og Norðfjörð.
l'in síðustu kosningar voru i Borgarfjarðarsýslu, að meðtöldu Akranesi, 1751 maður á kjörskrá, en í Gullbringu- og Kjósarsýslu voiai 280(1
menn á kjörskrá. Af þessu er augljóst, að tf
Borgarfjarðarsýsla, seni er miklu ininna kjördæmi, ætti að fá 2 þm., þá er það aðeins til að
auka misræmið, sem ekki kemur til mála að
fallast á. Hvað Suður-Múlasýslu viðvikur, en
hún hefur um 200 fleiri á kjörskrá heldur cn
Gullbringu- og Kjósarsýsla, vil ég segja það, að
ef hæta ætti þar við 3. þm., þá er það til að auka
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ranglætið, cn ekki ininnka. Um Siglufjörð vil ég
aftur á móti segja, að þar stendur öðruvisi á,
af því að það kjördæmi er með allra fjölmeiinustu kjördæmuin á landinu. En eins og nú
standa sakir, þarf það ekki að kvarta, af þvi að
nú eru 5 menn á þingi af þeim, sem í framboöi
voru í Eyjafjarðarsýslu síðast. Viðvikjandi Rvik
er það að segja, að ég álít, að ’það mundi ekki
raska útkomuiini að neiiiu levti, þótt þm. i
Reykjavik yrði fjölgað upp í 9 og ákveðið yrði,
að uppbótarsætum fækkaði um 3 og ekkert upobótarsæti í Reykjavik kæmi til greina. Varðandi
það atriði, sein er 3. ineginatriðið, að breyta
aðferðinni við úthlutun uppbótarsæta þannig, uð
þar ráði listi í stað þess, að frambjóðendur koini
inn eftir fyrirfram ákveðnu kerfi, vil ég segja
það, að ég tel, að sú breyt. sé ekki til bóta. Og
það er vegna þess, að það er nijög undii' hielinn
Iagt, hvernig þeirri röðun á listana er hagað,
og eins hins, að það er á valdi flokksstjórnanna
i hverjum flokki, hverjir koma þar til greina.
En sainkv. því fyrirkoinulagi, sein nú er, fer
þetta að nokkru leyti eftir fvlgi og eftir þvi.
hvernig kosning fór, hvaða menn koma inn sem
uppbótarmenii fyrir hvern flokk. Að þessu athuguðu finnst mér, að ekki beri svo inikið á
milli þeirrar skoðunar, sem ég er á í þessu máli.
að þess vegna ættu að vera sérstök vandkvæði
á. að um það gæti orðið samkomulag, ef sterk
viðleitiii í þá átt, að fá þetta frv. afgreitt á þesiu
þingi, væri á annað borð fyrir bendi.
Að öðru leyti vil ég segja það, að mér finnst
að þau rök, sem frani hafa koniið gcgn því, að
hreyta skuli stjskr., að því cr þctta snertir nú,
séu frckar veigalítil. En þau ganga aðallega út
á það, að það sé slíkt ástand núna, að ckki sé
ástæða til að fara að rífast uin slíkt mál scm
þctta. í Jiví samliandi hlýt ég að víkja að nokkrum atriðuin, scm fram hafa komið frá hæstv.
forsrh., af þvi að það er hann, scm hcfur vcrið
aðalforsvarsmaður þessa máls. Hann hrærði
saman við þetta í ræðu sinni umræðum um
kosnin gafrestunina s. 1. vor, kosningarnar næstu
og bæjarstjórnarkosningarnar í Reykjavik, og
auk þess komst hann inn á að tala um það,
hvort byggja ætti upp þjóðfélag okkar á einstaklingsframtaki eða ríkisrckstri. Ég skal ini
ekki fara mikið út i að ræða þessi mál, en ég
lief sérstaka ástæðu til þess að fara fáeinum
orðuni um sum þessara atriða, og þó fyrst o"
frenist kosningafrestunina s. I. vor. Eg tel. að
það hafi verið einhver óheppilegasta og ógæfulegasla ráðstöfun, sein frainkvæind liefur verið
á siðari tíinuni, og reynslan hefur orðið nokkur
og muii verða meiri. Og hver er það, sem ber
ábyrgðina á þessari kosningafrestun? Það má
segja, að það séu þeir 38 þm., sem að lokuin
greiddu atkv. með þeirri till. Ég var nú þeirrar
skoðunar, að stj. hefði ekki heimild til að leggja
slikt nuil fyrir Alþ. En ábyrgðina ber fyrst og
fremst liæstv. í'orsrh,, af þvi að undir hami
heyra okkar stjórnskipunarl. og kosningal. Pað
er því frá mínu sjóiiarmiði embættisskylda hans
að koma í veg fyrir, að slík ráðstöfun sé gerð.
en i stað iþess beitti hann sér fyrir henni. Ég
álít, að til Iiennar sé að rekja flest þau slvp,
sem gerzt hafa á stjórnskipun okkar. Og það
siðasta, sem gerzt hefur, er, að hæstv. ráðh. augAlþt. 1912. B. (59. löggjafarþing).

lýsir það í útvarpi, að íniðstj. flokks lians liafi
saniþ. það einróma, að nú skuli kosningar fara
fram í vor. Ég geri ráð fyrir, að ekki þurfi uin
það að efast. þar seni um er að ræða annan
stærsta flokkinn á Alþ„ sem hefur saniþ. það.
En eins og hv. þm. V.-Sk. veik að, þá er það
nokkurn veginn augljóst mál, að til þess að úr þvi
geti orðið, þarf að afnenia þá samþykkt, sem
Alþ. gerði i vor. Og mér er það ljóst, að eina
brúin, sein var í þessu máli, hékk á þeim þræð),
að það væri svo mikil árásarliætta, að ekki þætti
þess vegna fært tið láta þær fara fram. En nú
liefui' þessi hætta ekki ininnkað, lieldur þvci’t
á móti aukizt. Samþykkt Eramsfl. er þvi í svipuðum stil og Egilsstaðasamþykktin forna, þegar
það var samþ. á fundi franisóknarmanna, að
skuldir rikisins liefðu ekki aukizt, þegar þæi'
liöfðu hækkað um 10 til 20 millj. króna.
Út af því, að hæstv. ráðli. var liér að draga
afstöðu sina til þæjarst jórnarkosninganna í
Rvík iim i þessar uinræður, þykir mér rétt að
víkja ofurlítið að framkomu lians aö vissu leyti.
I’egar hæstv. ráðli. tók við foinstu í þeirri
rikisstj., sem nú situi', var lionum til þess treyst
að gera sem minnst af þvi að auka á flokkadrætti í landinu. Það var þvi meiri skylda, sem
lögð var á herðar lians, en nokkurs annars. Þá
skyldu rækti fyrirrennari lians, hv. þrn. V.-ísf.,
þannig, að hann sneiddi mjög hjá flokkadeilum.
Og ef til vill er það fvi'ir það, að hann hefiu*
lcnt í því að vcrða utanflokka og síðan gcngið
i annan flokk, scm að sjálfsögðu má deila um,
hvort orðið hcfur honum til sóma cða ckki. En
lucstv. fovsrh. hcfur rækt þcssa skyldu þannig,
að hann hcfur fcrðazt út um landið beinlínis til
þess að vinna gegn samstarfsmönnum sínum og
fyrrverandi stuðningsmönnum. Og hann hefur
livað cftir annað haldið áróðursræður, þar scm
cnginn var til andsvara. Hann hefuv blátt áfraiu
læitt sér á oddinn til þcss að viðhalda flokkadráttum. Til dæmis um það er, að hann birtii'
ávarp í útvarpi til þjóðarinnar, sein er eitt af
því furðulegasta, sem ég hef séð. Þetta ávarp
var ekki nein deila á þá menn í þinginu, sem
taldir eru stjóriiarandstæðingar. Nei, það var
allt. ádeila á þá, sein kallaðir voru samstarfsmenn. Hvað hefur svo hæstv. ráðh upp úr því
að se tja sjálfan sig á oddinn í þcssum kosningum? Hnnii hafði það upp úr því, að þeir, seni
stóðu á lista hans flokks, fcngu rúnilega 5%
traust hjá kjósendum í hænum og tæplcga 95%
vantraust. Eg hcld, að það hcfði verið bctra af
hoiium að láta það vcra að sctja sjálfan sig á
oddinn í þessari kosningabaráttu. En incð þcssu
vildi ég gcfa honuin kost. á að ausa mcivi hrósyvðum yfir sjálfan sig cn hann gcrði í ræðu
sinni hév um daginn.
Að síðustu vil ég taka fram, þcgar vcrið cr að
laia um það sem óhæfu að brcyta kosningafyrirkomulaginu í Jandinu, eins og nú standa sakir,
að það er þá ckki síður furðulegt, að nú skuli
frainsóknarmenn hafa á orði, að kosningar verði
látnar fara fram í vor, þvcrt ofan í þeirra fyrri
samþykktir. Ég sé ekkert undarlegt við það, þó
að umvæður favi fram um þá hrcvt. á stjskr.
cins og önnur mál. I>css vcgna er það, að ef
kosningar ciga að fara fram í vor, þá hlýtur
þetta mál að fvlgja mcð í þcim bardaga. Og ég
52
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hcld, að þaö sé misskilningur, að það verði ti!
að rýra traust okkar, hvort ákveðið verður i
st.jskr. okkar, að kosning i 6 kjördæmum skuii
vera hluthundin eða óhlutbundin. En ég tel
æskilegast, að engin önnur breytiug verði gevð.
Að öðru leyti skal ég ekki fjölyrða um þetta
mál. Eg held, að það, sem hv. siðasti ræðumaður
var að tala um, snerti ekki mikið mina skoðun.
Hann beindi sinum orðum aðallega að Alþfl. i
sambandi við þetta mál, og ég ætla ekki að
skipta mér af deiluin á niilli þeirra gömlu félaga.
*Sigurður Kristjánsson: l’að er æðilangt um
liðið, síðan ég kvaddi mér bljóðs, og má því vel
vcra, að ég liafi gleymt einhverju, sem ég vildi
segja. I’ess vegna mun ég aðallega eða eingöngu
minnast á þær aths,, sem tveir hæstv. ráðh.
gerðu hér við mína síðustu ræðu.
Hæstv. fjmrh. taldi, að það hefði verið örétlmætt af mér að víta rikisstj. fyrir það að hafa
ekki haft forgöngu um að koma hér á nýjum
stjórnskipunarl., sem væru í samræmi við þá
stjórnskipun, er við hefðum orðið upp að taka.
Hæstv. ráðh. taldi þessa aðfinnslu mína óréttmæta af þvi, að Alþ. sjálft hefði samþ., að ekki
skvldu samþ. ný st jórnskipunarl. fyrr en að
striðinu loknu. Enda bótt hæstv. ráðh. sé ekki
við, hlýt ég' að leiðrétta þennan misskilning, af
því að það er mjög' bagalegt, að það skuli rikja
misskilningur hjá rikisstj. sjálfri um það, hv ið
Alþ. hefur lagt henni á herðar að gera. I’að er
þó fyrsta skilyrðið, að hún viti sjálf, hvað fyrir
hana hefur verið lagt. Eg hef hér fyrir mér þál.
frá 17. maí 1941 og vil með leyfi hæstv. forseta
lesa hana upp: „Alþingi ályktar að lýsa yfir þvi,
að það telur ísland hafa öðlazt rétt til fullra
sambandsslita við Danmörku, þar sem fsland
hefur þegar orðið að taka í sinar hendur meðferð allra sinna niála, enda hefur Danmörk ekki
getað farið með þau mál, sem hún íók að :.ér
að fara með i umhoði fslands með sambandssamningi íslands og Danmerkur frá 1918; að af
ísiands hálfu verði ekki um að ræða endiirnýjun á sambandslagasáttmálanum við Danmörku,
þótt ekki þyki að svo stöddu tímabært vegna
ríkjandi ástands að ganga frá formlegum samhandsslitum og endanlegri stjórnskipun ríkiiins, enda verði þvi ekki frestað lengur en ti!
styrjaldarloka." Eg heid nú, að það sé alveg óvéfengjanlegt, að þvi séu engin takmörk sett,
hve fljótt megi breyta st jórnarskipunnri, iinnur
en þau, að það megi ekki dragast lengur en til
stríðsloka. Það má m. ö. o. gera þess.i hreyt.,
hvenær sem er. En fyrir þessari ályktun Alþ. er
færð sú ástæða, sem ég ]as hérna upp, „vegna
rikjandi ástands". ()g hvert var það ástand? 4>:ið
var það, sem oft hefur verið vitnað hér til ig
hefur vcrið notað sem grýla, að Englendingar hafi hernumið landið. I>etta er veik
ástæða. Og það ástand er ekki lengur fyrir liendi.
I’að er vitað, að við höfum falið af frjálsum
viija öðru stórveldi hervernd landsins og að það
hafi ekki vcrið af nauð gert, a. m. k. er formið
alveg frjálst. l’m leið hefur England gengið inn
á að létta hcrnámi sínu af landinu. Eg verð þess
vegna að halda því fram, að ríkisstj. hafi, þrátt
fyrir þessa till., getað borið fram l’rv. um nýja
sljórnskipun landsins. I’að er ekkcrt i þessari

samþykkt, sem bannar það né heldur torveldar
á nokkurn hátt. Ef þetta þykir ekki hér full
sannað, livað orðin „ríkjandi ástand“ inuni þýða,
þá má kannske fá nokkra leiðbeiningu um það
í annarri álvktun, sem gerð var um sama Ieyti,
um frestun ahnennra alþingiskosninga. I>ar
stenilur, með leyfi luestv. forseta: „Vegna þess
að fsland hefur verið hernumið af öðruin aðila
styrjaldarinnar og iýst á hernaðarsvæði af hinum og vegna þess ástands, sem af þeim sökum
hefur 'þainiig' skapazt í Inndinu, og fullkominnar
óvissu um það, sem í vændum kann að vera, telur Alþingi, að almennar kosningar geti ekki að
svo koninu farið fram nieð eðlilegum hætti eða
i samræmi við lilgang st jórnarskrárinnar og
anda iýðræðisins. Alþingi ákveður þvi, að almennum kosningum til Alþingis skuli frestað
fyrst um sinn, þar til ástæður hreytast þannig,
að fsert þyki að lála kosningar fara fram, jió
ekki lengur en 4 ár, og framlengist núverandi
kjörtímabil í samræmí við það.“ Með þessu orði
„ástand“, er einmitt átt við það, sem þarna er
sagt, að við séum hernumið lanil og ekki frjáls
gerða okkar, og við munum ekki geta :i lýðræðislegan hátt látið fara fram alþingiskosningar. En
nú vita menn, að það er alls ekki lengur fyrir
hendi.
Eg skal láta þetta nægja sem svar til hæstv.
fjmrh., og það er síður en svo, að ég finni ástæðu til að' draga úr þeim aðfinnslum, sem ég
kom með til ríkisstj. Ég vil endurtaka það og
undirstrika, að hún á að hafa forustu í okkar
mikilverðustu málum, og stjórnskipun landsins
er áreiðanlega mikilvægasta málið, sem fyrir
hendi er.
Hæstv. forsrh. hélt því fram, að við gætum
ekki ákveðið stjórnskipunarl. landsins, cða að
það væri a. m. k. litt hugsanlegt, eins og sakir
standa. ()g hann viðhafði jafnvel þau orð, að
hann skildi ekki, að nokkur gæíi látið sér detta
í hug að ganga frá stjórnskipunarl., meðan a
styrjöldinni stæði, á meðan þessi heljarátök
færu fram á milli einræðis og lýðræðis, og hann
hætti við, að það væri ekkert liklegra en að
þessum átökum héldi áfram. I’egar átökunum
lyki milli Möndulveldanna annars vegar og lýðræðisrikjanna hins vegar, og ef þeim lyki á þann
hátt, að lýðræðisríkin sigruðu, þá væri ekkert óliklegt, að þessi átök hæfust aftur rnilli Rússlands og Englands. I>ótt. hæstv. ráðh. hafi ekki
heinlínis sagt þetta, þá virtist. mér ekki mega álykta annað af því, sem hann sagði. I’að er ekki
hægt fyrir okkur að hafa aðra stjórnskipun en
stjórnskipunarl. eru um. Við verðum að hafa
stjórnskipunarl. i samræmi við þá stjórnskipun,
sem er i framkvæmd. <)g ég er sannfærður um
það, að þetta, sem ailtaf er verið að hræða okkur á um þetta „ástand", það gerir það að verkum, að við getum ekki hagað okkur á lýðræðislegan hátt og að kosningar geta ekki farið fram
í samræmi við tilgang stjskr. og í anda lýðræðisins. En hvað yrðum við að híða lengi eftir eðlilegu lífi, ef við ættum alltaf að draga upp slíkar
grýlur. Eg held, að engum manni, sem um það
hugsar samvizkusamlega og i alvöru, geti dottið
í hug, að Kandaríkin mundu fara að hlutast tii
um það, hvernig við mundum haga kosningum.
4>að var tekið fram af hæstv. fjmrh., að el'
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st.j. hcfði borið fram stjskrfrv., þá liefði í þ\i
falizt það, að kosniugar hefðu orðið að fara
fram. En ef stj. hcfur iitið svo á, að hún gæti
ekki iátið kosningar fara fram, nema scrstök ályktun kæmi fram um það, sem ég cfast um, þá
gat hún horið fram frv. til stjórnarl., því að i
því fólst till. frá hennar liendi um, að kosningar
skyhlu fara fram. Mér skilst, að það sé ekki aðeins tilgangur, lielilur og ákvörðun stj., að kosniiigar fari fram næsta sumar, því að um það liggur fyrir yfirlýsing frá liæstv. forsrli., svo að uir.
það þarf ekki að efast.
I>ó að lucstv. forsrh. talaði á móti þcssu frv.,
sem hér liggur fyrir frá Alþfl., þá gerði liann
það mjög hóflcga, þcgar þess er gætt, að frv., el'
að I. yrði, niundi nokkuð skerða þau sérréttindi.
sem flokkur hans hefur, og það er inannlegur
breyzkleiki að vilja halda því, sem inenn hafn
höndum á komið, þó að það sé rangur fengur, og
get ég því ekki ámælt Framsfl., þó að hann vilji
halda í þcnnan rangfcngna feng, að hafa miklu
fleiri þingsæti en kjósendafylgi hans réttlætír.
En hann segir í því sanibandi, að það mundi
vekja svo mikla athygli, ef við færum að samþ.
brevt. á stjórnarl., sem héti „Breyting á stjórnarskrá konungsríkisins fslands?* harna kemur
það enn ]>á frain. að þessi hæslv. ráðh. heldur,
að við séum þeir ógurlegir stóiiaxar, að allur
heiniurinn standi á öndinni yfir því, hvort við
breytum kosningafvrirkomulaginu í sex tvimenningskjördæmum. Hann heldur, að stríðið
muni taka ákveðnar sveiflur eftir þessa óskaplegu atburði. Nei, ]>að er fjarri öllu viti, að stórveldin séu að veita þessu nokkra athygli. En
mundi því ekki vera veitt athygli, að við búum
við stjskr. konungsríkis, sem á alls ekki við
stjórnarskipun okkar nú? Mundi það ekki þykja
undarlegt frá sjónarmiði stórveldanna, ef þau
veittu þessu nokkra alhygli?
Ég ætla ekki að blanda inér að neinu vcrulcgu
Icyti inn í þann ágreining, scm komið hefur
fram út af frestun alþingiskosninganna. Ég
greiddi atkv. með frestuninni, en gerðí það að
sönnu rnjög nauðugur. Ég gerði það ekki fyrir
neinn mann, heldur fyrir það, að mér sýndust
allar líkur henda til ]>ess, að á þeim tíma, sem
kosningar liefðu átt a,ð fara fram, yrði barizt
hér af fjandsamlegum herjuin. A ]>ví varð breyl.,
sem menn l>á óraði ekki fyrir, að hernáminu var
afJétt með samningi um, að við kæmuinst undir
hervernd annars stórveldis, sem stóð þá fyrir utnn styrjöldina. Ef ég hefði vitað slíkt, hefði ég
aldrei sam]>. að fresta kosningunum.
Ég álít þvi sjálfsagt, að alþingiskosningar fari
fram í vor. hað verður að skeika að sköpuðu,
hvort hér hefjast þau hervirki, sem raska kosningunum. Iíg held, að við verðum í okkar daglega lífi og áætlunum um framtíðina að fara
eftir ]>ví, sem nauðsyn okkar krefur, en ekki eftir hræðslu við eitthvað, sem ekki er fram komið, eða iþað, sem ímyndunarafl okkar getur taliö
okkur trú um, að fram muni koma. Ég held, að
það sé bezt að halda sig við jörðina og lála
skeika að sköpuðu, hvort ]>au utanaðkomandi
öfl raski áformum okkar.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Það er tiltölulega fátt, scm ég þarf að svara, en mér þykir
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]>ó rétt að minnast örfáum orðum á nokkur atriðj, sem fram hafa komið.
Hv. 5. þm. Reykv. hefur fundið að því, að ég
skuli hafa lýst vfir, að kosningar færu fram í
sumar. Ég hef sem forsrh. lýst yfir, að svo
kunni að vera, en iþað hefur litið verið um það
rætt í stj. og engin samþ. verið gerð um það, en
ég hef lýst þessu yfir, þar sem ég talaði um
málið af hálfu míns flokks, því að eins og málum er nú komið, verður naumast hjá því komizt, að kosningar fari fram. Get ég komið nánar
inn á það atriði i sambandi við ræðu hv. þm.
A.-Húnv. Hann talaði um, að þessir 38 þm. bæru
ábyrgð á kosningafrestuninni og ég bæri mesta
ábvrgð á henni vegna þess, hvaða stöðu ég
gegndi, ]>ar sem ég ætti að sjá uin kosningarnar.
Eg mun fúslega taka á mig þá áhvrgð, sem þvi
uir sainfara að fresta kosningunum. Eg þori hiklaust að fullyrða, að þegar um ]>að verður dæmt,
hæði nú og sérstaklega síðar, þá verður ábyrgðin
vel bærileg fvrir ]>á, sem fresta vildu kosningunutn vegna alþjóðarnauðsynjar. Pað var tvímælalaust. að það álti að fresta kosningunum síðasta vor, og ]>að átti lika >að fresta bæjarstjórnarkosningunum nú, þangað til séð er fram úr
]>ví mikla myrkri, sem nú grúfir yfir þessu landi.
En skömmin, sem yfir þessu hvílir, er af því, að
a ið vorum ekki menn til að halda okkur við það,
sem við höfðum ætlað okkur að framkvæma í
þessu máli. Ég get gjarnan tekið á mig, að ég
cigi engu síður en aðrir, og kannske meira en
aðrir. sök á ]>ví, að ekki var gengið skriflega
frá ]>essum samningum, nægilega og greinilega,
eins og það var orðað í samtölum, að ef þm.
félli frá, ]>á fengi hans flokkur að bjóða fram
mótsóknarlaust. Eg ætla ekki að fara inn á,
hvernig það fór. hað hefur verið nægilega inikið
rætt. En það mun sýna sig, að vansæmdin er sú,
að við vorum ekki færir um a'ð standa við þá
samninga, sem við gerðum og ætluðum að framkvæma. hað, að ég álít, að kosningar eigi að
fara fram nú, er vegna þess, að það er nægilega
mikið af þcirri tegund manna í landinu, sem er
eins og hv. þm. A.-Húnv., sem af einskærri „spekúlation“, þegar þjóðinni ríður mest á, neitar að
greiða atkv., sem aðrir þm. skorast ekki undan
að gera. I»að er vegna þessarar tegundar manna,
að kosningar verða nú að fara fram, þó að þær
ættu ekki að gera það. Við getum komið í einu
og öðru fram með hóp manna, sem við álítum
nauðsynlegt, en ef við rekum okkur á, að ómögulegt er að framkvæma ]>að með þessum hóp, þá
er ekki um aiinað að gera en að hætta við framkvæmdina, hversu nauðsynleg sem hún kann að
vera, og með þeim hóp manna, sem nú situr á
Alþ., er þetta ekki framkvæmanlegt, hversu
nauðsynlegt sem það er. (HG: Það veitir ekki af
að skipta um ). Já, það er áreiðanlegt, að ekki
veitir af að skipta um ]>á suma. Þegar byrjað er
af ]>m. flokkanna á stöðugum undirróðri, í blöðuin og meðal þjóðarinnar á fundum og í einkasamtölum, um, ftð stj. þori ekki að ganga út í
kosningar, af því að hún sé hrædd um að tapa,
þá er ekki hægt að fresta kosningum, vegna
þess að af ]>ví stafar meiri ófriður og hætta en
af ]>ví að fara út í kosningar. Ég vil segja það í
samhandi við þau ummæli, sem féllu hér hjá hv.
]>m. A.-Húnv. um framkomu mina sem ráðh.
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gagnvart þeiin flokki, seni ég hef unnið með, og
gagnvart (þeim flokki, sem ég vinn með, að ég
mun ekki taka upp umr. hér á þingi um það
mál, en ég hýst við, að ef farið er gegnum áróðurinn við bæjarstjórnarkosningarnar, — en
þetta sýnir aðeins, hvað menn geta verið einstaklega blindir i sjálfs síns sök, —- þar sem
minn áróður á að vera illvígastur, þá býst ég við,
að ntenn kæmust að annarri niðurstöðu en hv.
þm. A.-Húnv. I’að er vitað niál, að fylgi Framsfl.
varð ekki meira cn raun varð á, vegna samstillts undirróðurs, svo að ég noti ekki einhver
önnur orð, fyrir það, að hann hafi staðið of vcl i
istaðinu fvrir hændur um sölu afurða í þessum
b;e. Og svo hefur hv. þm. A.-Húnv. brjóstheilindi til þess að vera hróðugur og kankvís yfir, að
I'ramsfl. skuli hafa tapað, og þó er hann fulltrúi fyrir hændakjördæmi og þykist bera hag
bænda fyrir brjósti. Það, sem ég gerði, var, að
ég talaði cinu sinni í útvarp og gaf út ávarp.
Framsfl. kippir sér ekki upp við það, þó að hann
lapi 300 akvæðum einu sinni siðan 1934, þar sem
hann liefur unnið flcstar eða allar kosningar.
sem farið hafa fram síðan, nema þessar einu
kosningar i Rvík, svo að hann getur séð af
þessum atkv. í bráðina. Bæjarstjórnarkosningarnar úti um lancl sýndu okkur það, sem við
getum verið ánægðir með, og við þurfum ekki að
fara í neinar grafgötur uin, hvernig hlutirnir
standa hjá okkur við kosningar þar. Og án þess
að ég fari nánar út í það, þá ætti þessi hv. þm.
og hans flokkur sízt að láta svona, þó að Framsfl. tapaði þessum 300 ajkv. i Rvik, ef hann lítur
vfir úrslit kosninganna í síuuin eigin flokki.
Alveg sama hugarfar kernur fram lijá þessum
hv. þm., þegar liann er að tala um, að ég hafi
farið að „setja mig á odd“, eins og liann orðaði
það, fyrir minn flokk fyrir bæjarstjórnarkosningarnar. Honum þykir undarlegt, að Hermann
Jónasson skyldi fara að skrifa í blöð og tala í
útvarp, þegar leit úl fyrir, að flokkur hans
mundi fara illa út úr kosningunum. Hann liefði
átt að vera liinn hyggni maður að skrifa ekki og
iala ekki. En niín vinnubrögð liafa ekki verið
þannig. En þa'ð er sama hneigðin hjá þessum
hv. þm., að spara sitt eigið skinn, sem kom fram
hjá honurn í kosningafrestunarmálinu.
Ég ætla ekki að segja íneira að svo stöddu við
hann, en geri það ef til vill síðar. Hann er sá
ma'ður í þcssari d. og á Alþ., scm ég af öllum
þni., scm hér sitja, vildi sízt hafa sem stuðningsmann fyrir mig og stj. Vcssi orð cru fnllkoinlcga ineinf.
Fg ;ella ckki að ræða sérstaklega efnishFð
þcssa frv., sem hér liggur fyrir, en ég vil þó
hcnda á, áður en umr. fara lengra um þctta
mál, og undirstrika það, sem liér hefur koiniö
fram, að þctta frv. cr eingöngu miðað við það
ástand og þá afstöðu, sem flokkarnir liafa nú
i þessu landi og i kjördæmunum. A það iná
henda, hvernig færi, ef Framsfl. tapaði mciri hl.
í tvimenningskjördæmunum og hefði aðeins fulltrúa í einmenningskjördæmunum og hefði fengið samtals 8—10 þm. kosna annars staðar en í
þessum G tvímenningskjördæmum. Vilja hv. þin.
lita á frv. og sjá, hvernig útkoman ver'ður þá?
Þá fær flokkurinn 6 þm. kjörna í þcssum kjördæmum mcð ranglæti eftir þeini „réttlætisregl-
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um“, sem þessir menn eru að prédika. Ef hann
fengi 10 þm. kjörna og 10 þús. atkv. og ælíi
ekki að fá meira, þá fær hann samt 6 þm. að
auki. Og svo er annað, sem ætti að sannfæra
menn um, að það er ómögulegt að innleiða hlutfallskosningar nema hafa þær alls staðar, að ef
stofnaður væri sérstakur flokkur, segjum að
hann væri látinn lieita Sameiningarflokkur sjálfstæðra hænda, og hann væri í þessum tvímenningskjördænium, hvernig halda menn, að ni'ðurstaðan yrði þá? Hann fengi þessa þm., og jafnaðarmenn • fengju sömu samkeppnina við sjálfstieðismenn eftir sem áður. Eg vil hcnda sjálfsfieðismönnuin á, hvað það er, sem þeim er
hoðið upp á. l’eini cr bo'ðið upp á, að stofnaður
verði þannig sérstakur flokkur. Hann fær 6 þm.
mcð örfáum atkv., og svo situr Sjálfstfl. mcð
atkvæðamagnið og keppir við Alþfl. um upphótarsætin effir sem áður.
En aðalatriðið í þessu niáli er þó það, að með
þessu hlutfallskosningafyrirkomulagi cr verið að
innleiða þá reglu i stjórnarskipun okkar, sem er
ilauði liennar, og við vitum, að sú byrjun, sem
hér var á því gerð nieð upphótarþm., hefur stórkostlega skemmt vinnulirögðin hér á þingi, og
það licfur sannarlega verið alhugað í löndunum, hvaö þessi hlutfallskosning felur i sér og
færir með sér. Það er eins og liaft var eftir einum sljórninálanianni um liluífallskosningarnar í
seinni tíð, að sem lietur fer, sé krahbameinið
ekki 100% visst. með að drepa mcnn, en lilutfallskosningafyrirkomulagið í lýðræðislönduin sé
svo að segja 100% visst með a'ð drepa hvert lýðræði. Sannleikuriiiii er sá, að það eru hlutfallskosningarnar, sem hafa innleitt ógrynni smáflokka í löndunum og á þingunum og liafa drepið lýðræðið í löndunum. Það er þetta, scm er
vcrið að stet'na að hér.
Það, sem á að gera 1 þessu ináli, — og ég lýsi
yfir þvi, að ég tala þar ekki af liálfu míns flokks,
og lýsi ekki yfir því á þessu stigi fyrir lians
hönd, — er, að i þessu landi á a'ð hafa færri þni.,
en hafa allt einmenningskjördæmi. Það er það,
sem við eigum að taka upp i okkar stjórnarskipun. I Englandi og Bandaríkjunum eru minnihlutafl. ekki eins stcrkt „rcpresenteraðir“ cins
og mcð lilutfallskosningum, en þó alltaf nægilega til þess, að ]ieir gcti séð fyrir og varið sinn
málstað nicð málflutningi svo sterkt, að það
horgar sig ekki fyrir mcirihlutaflokk að sýna
minnihlutaflokki órétt, ]ivi að þa'ö leiddi til
þcss, að meiri hluti tanaði sinu nieirihlutavaldi.
Þctta cr það fullkomna „kontrol", scm cr liahlið
uppi af lýðræðinu í Englandi og Bandaríkjunum.
I>ar, seni hlutfallskosningar liafa vcrið teknar
upn, i Þýzkalandi, i I'rakklandi og viðar, hefur
alls staðar farið á sömu Icið. Þingin voru óstarfhæf. Einræðisflokkar hafa komizt inn i þingsalina, sungið sina söngva, me'ðan þm. töluðu,
sett alit á ringulreið og tekizt að lokum með
skruinauglýsinguin og vfirboðum að ná völdum i
löndunum.
Ef við ætlum að vernda okkar stjórnskipun, þá
er þetta frv. áreiðanlega ekki líklegt til þess, auk
þess scm það er þannig úr garði gerl, að ég álit,
að lxið komi alls ekki til mála, að Alþ. samþ. það,
vegna þess að það getur aukið óréttinn, scm
flm. frv. þykjast vera að berjast gegn. Stefnan í
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þessu máli á að vera sú, að það á að afncma
uppbótarsætin, en hafa einmenningskjördæmi i
landinu. Á þeim grundvelli er ha>gt að tala um
hlutföll milli bæja og sveita.
l'mr. frestað.
Á 25. fundi í Nd., 24. marz, var enn fram haldið 1. umr. um frv.
*Fjmrh. (Jakob Mölier): Hv. 5. þm. Reykv.
svaraði einhverju þvi, sem ég sagði hér út af
fyrri ræðu hans um þetta mál. Ég gat því miður
ekki verið viðstaddur, svo að ég heyrði ekki alla
þessa ræðu hv. þni. í gær. En mér skildist, að
hann teldi sig vera í sínum fulla rétti, þegar
hann var að ásaka ríkisstj. fyrir að hafa ekki
heitt sér fyrir allsherjar endurskoðun stjskr. á
þessu þingi, þrátt fyrir samþykktir þær, sem
gerðar voru á reglulegu Alþ. 1941. Ef hann hefði
sannað þetta, að þessar ásakanir hefðu verið
réttmætar, var ekkert við þessu að scgja. En
mér fannst bresta mjög mikið á, að liann sannaði nokkuð í þá átt, þvi að samþykktir þingsins 1941 standa enn í fullu gildi. Og þó að þessi
hv. þm. segi nú, að þessar samþykktir — eins og
hann sagði í gær — væni bara tóm vitleysa, þá
er ekki eingöngu rikisstj. um það að saka. Að
vísu er rétt, að rikisstj. beitti sér fyrir þvi, að
þcssar samþ. voru gerðar. En liæstv. Alþ. féllsl
á till. ríkisstj. í þessu efni, og þar á meðal þessi
hv. þm., svo að það er þá a. m. k. sameiginleg
vitleysa ríkisstj. og hins háa Alþ., sem þarna
hefur verið gerð, ef um vitleysu hefur verið að
ræða. Hins vegar, ef á að fara inn á þá braut að
vita ríkisstj. fyrir það, að hún telur ekki rétt, að
fótumtroða samþykktir Alþ., þá er ég hræddur
um, að komið sé út á nokkuð hála braut. Og það
er a. m. k. dálitið harkalegt að heyra slikar
raddir úr hópi þm., staðhæfingar um, að ríkisst.j.
eigi að hafa að engu það, sem þingið sarnþ. Það
má vel vera, að menn sjái, að það sé órökstuít
sumt, sem þingið gerir. En eigi að síður er ríkisstj. skyldug til þess að brjóta ekki í bága við
þær samþykktir, sem það gerir, og yfirleitt að
fara eftir þeim, þangað til þingið breytir þeim.
Hökstuöningur hv. 5. þm. Reykv. á því, að
þessi ákvörðun þingsins hefði verið tóm vitleysa, var líka nokkuð hæpinn. Hann sagði, að
ályktun Alþ. um það að fresta kosningunum væri
studd við það, að það væri gert vegna þcss ástands, sem skapazt hefði í landinu, og að allt
tal um slíkt ástand væri tóm vitlcysa, og það
byggði hann á þvi, að þar sem talað væri um
„ástand“ í samþykktinni, þá byggðist það á þvi,
að tveir hernaðaraðilar berðust í landinu. En til
þess var nú ckki komið, að þeir berðust „í landinu“, þegar þessi ályktun var gerð. Það getur
því ekki verið ástæðan fyrir því. Nci, ástæðan
var þá miklu fremur óttinn við það, að það
gæti koniið til. En tal hv. þm. um, að breyt.
hafi orðið á þessu, vegna þess að Bandarikin
tóku við, það er tóm vitleysa, því að ástandið
breyttist ekkert við það. Því að þótt Bandarikin
tækju við hervernd landsins af brezkum lier, þá
er þar aðeins einn aðili, sem tekur við af öðrum, og sama hættan á, að ráðist verði á seinni
aðilann eins og hinn, sem var hér fyrr. Það
breytir því engu i þessu efni. Þó að svo ætti að
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heita um nokkurn tima, að Bandaríkin væru
hlutlaus, eftir að þau tóku að sér hervernd landsins, þá vita allir, að því fór fjarri, að hinn ófriðaraðilinn teldi þau hlutlaus á þeiin tíina, þó
að formlega væri ekki komið til neins ófriðar
milli þeirra ríkja. Nei, það er náttúrlega alveg
tvímælalaust, að samþykkt Alþ. um frestun almennra alþingiskosninga frá 1941 styðst nákvæmlega við sömu rök nú eins og þá. Og úr
því að Alþ. hafði verið búið að gera þessa samþykkt, þá cr það mín skoðun, að ríkisstj. hafi
orðið að liaga sér eftir því, þangað til Alþ.
breytti þeirri samþykkt. Hitt er svo annað mál,
að þetta háa Alþ., sem nú er komið saman, endurskoðar að sjálfsögðu sitt álit á þessu og liagar
sér gagnvart þessari samþykkt eftir þeirri niðurstöðu, sem það kemst að um það, hvort full rök
hafi verið fyrir frestuninni í upphafi. En fyrir
ríkisstj. var a. m. k. ekki ástæða til að ganga út
frá því sem alveg sjálfsögðum hlut, að afstaða
Alþ. í þessum hlut væri orðin brevtt frá því,
sem hún var.
Að því er við kemur slíkri lireyt. á stjórnskipunarl., sem hefur verið lögð fyrir þetta
liæstv. Alþ. af hv. Alþfl. og segja mætti, að ástæða hefði getað verið til að bera fram á þessu
þingi, þó að ekki væri ráðizt í að endurskoða
stjórnskipunarl. öll frá rótum, þá er aðeins þess
að gæta, að þess var náttúrlega alls ekki að
\ivnta, að sú ríkisstj., sem nú situr, eins og hún
er skipuð og verkuin er skipt í ríkisstj., að hún
hæri fram frv. í þá átt. Að sjálfsögðu veit þessi
hv. þm. það, að það cr hæstvirts forsrh. að liera
fram frv. um breyt. á stjórnskipunarl. af hálfu
rikisstj., ef ríkisstj. á annað borð lier slíkt frv.
fram. Og þar sem það er vitað nú og raunar
var vitað áður, að sá liæstv. ráðli. er algerlega
andvígur þeirri breyt. á stjskr., sem þetta frv.
fer fram á, þá var þessa auðvitað ekki að vænta.
Þetta er því sagt alveg út i hött, að þingið hafi
haft lélega forustu í þessu máli, þar sem ríkisslj. sé, því að þar var engrar forustu að vænta
í þessu máli, og það hlaut hv. þm. að vita fyrirfram. Hitt er amiað mál, hvort einstakir meðliinir rikisstj. flytji frv. um slíkt mál sem þetta
aðeins sem þin. En það átti hv. 5. þni. Reykv.
ekki við. Annars lield ég, að þessi hv. þm. hafi
nú talað um þetta forustuleysi í niálinu af ríkisstj. hálfu aðallega í sambandi við liitt, að endurskoða stjskr. með tilliti til þeirrar breyttu afstöðu, sem Island hefur nú til síns fyrra sambandslands. En þá er bara aftur því til að svara,
að hið háa Alþ. liafði ákveðið að slá þvi máli á
l'rest fyrst um sinn vegna ákvörðunar Alþ. um
það, alveg eins og það ákvað að fresta kosningunum, þó að það væri ekki að öllu leyti byggt
á sömu rökuin. Ályktun Alþ. uin sjálfstæðismálið frá 17. júní 1941 var á þá leið, að Alþ.
teldi, livað þetta snerti, ekki tímabært að svo
stöddu vegna ríkjandi ástands að ganga frá
formlegum sambandsslitum og endanlegri stjórnskipun rikisins, enda yrði því ekki frestað lengur cn til styrjaldarloka
Þarna hefur síðasta Alþ. gefið undir fótinn
uin, að það ætlaðist til, að slík endurskoðun
færi ekki fram fyrr en að stríðslokum. Þess
vegna er þess ekki að vænta, að stj. beiti sér
fyrir eiidurskoðun stjskr. á þessu þingi. Ég verð
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því í rauninni aö snúa orðum þessa hv. þm.
nokkuð við, þar sem hann staðhæfir, að hann
hafi rétt fyrir sér i ásökunum i garð stj. í þessu
sambandi, og slá þvi föstu, að það, sem ég segi,
sé laukrétt. En ásakanir lians í garð stj. í þessu
sainbandi eru allar út í hött, vegna þess hvaða
afstöðu þingið hefur áður tekið í málinu. En
hitt geri ég ráð fvrir, að þingið vilji ekki fallast á að athuguðu máli, að það eigi að vera
undir mati stj. komið á hverjum tíma, eftir
hverju hún eigi að fara af þvi, sem þingið ákveður, heldur sé það þingið sjálft. hað er nógu
mikið talað um einræðistilhneigingar ríkisstjórna, og eins þessarar stj. á þessum tímum,
þó að ekki sé beint verið að ala á þvi, að hún
gangi Jengra i þessu sambandi heldur en hún
finnur ástæðu til að gera.
Einar Olgeirsson: Herra forsetil Það hefur
verið rætt inargt i sambandi við þetta frv. um
stjórnarfarið, sem ætti að vera eftir stríðið, am
sjálfstæðismálið og hvort rétt sé að leggja út í
eins harðvítugar deilur og lireyt. á kjördæmaskipuninni inundu vnlda. Ég ætla ekki i svipinn
að taka þátt í þeim umr, en ræða fvrst og fremst
höfuðatriðin i því máli, sem hér liggur fyrir.
Það er þá í fyrsta lagi það, sem ég álít, að
sé höfuðatriðið, hvort eigi að koma á meira jafnrétti mcðal kjósenda í landinu, stefna ákveðnar
í þá átt að jafna kosningarréttinn. Þetta er það,
sem fyrst og fremst liggur fyrir. Síðan má, ef
menn eru sammála um að skapa meira jafnrétti, deila um, livaða aðferð sé heppilegust. Það
er ekki vist, að þessar nýju till. séu endilcga
þær heppilegustu, og má kannske finna beiri
aðferð. En það væri þá mál, sem liægt væri að
athuga i þeirri n, sem skipuð verður i þetta
mál, og ranusaka nánar í einstökum atriðum,
hvaða hreyt. á kjördæmaskipuninni væru beztar
til þess að ná þessu takmarki.
Eg skal í þessu samhandi skjóta þvi inn, út
af því, sem hv. 1. þm. Rang. sagði í ræðu sinni,
að ekki lægi siður á að skapa jafnrétti í ýmsum
öðrum málum, að ég er honum þar alvcg sammála. En þar við er það að athuga, að með kosningaréttinum fær almcnningur aðaltækifærið ti!
þess að skapa slíkt jafnrétti. Það hefur farið
svo, að um sama leyti, sem sá flokkur liregzt,
sem hann niun telja sig til, sem er vinstri armurinn í Framsfl, þá koma fram nýjar kröfur
um meira jafnrétti. Siðast þegar kosið var lil
Alþ., var skapaður 30 þm. vinstri meiri hl., sem
hafði möguleika til að framkvæma stcfnuskrá.
seni Framsfl. og Alþfl. sögðust hcrjast fyrir.
Kjósendurnir höfðu krafizt, að hún væri framkvæmd. En það voru þessir flokkar, ekki sizt
Framsfh, sem hrugðust þar. Það er því síður
en svo tilviljun, að eimnitt þegar Framsfl. fer
til liægri og tekur upp samvinnu við auðinennina, að kjördæmamálið er horið fram af hálfu
verkalýðsins til þess að knýja fram fullan rétt,
sem vcrkalýðurinn á til þm. á Alþ. Vinstri þm.
i Framsfl. mega þvi ekki hvað sízt sjálfum sér
um kcnna, að kjördæmamálið skuli nú koma
upp. Tækifærið til að skapa jafnrétti í þjóðfélaginu hefur verið fyrir hcndi allan þennan
tima, ef Framsfl. hefði viljað vinna að þvi, en
þegar hann vill það ekki, heldur vill gera tog-

araeigcndurna skattfrjálsa og svo milljónamæringana, sem tru nú að ná tökum á þjóðinni, þá
er nauðsynlegt fyrir lýðræðið, að farið sé frain
á lireytla og réttlátari kjördæmaskipun.
Viðvíkjandi kjördæmamálinu sjálfu er það
ekkert spursmál, að hrevtt kjördæmaskipun, sein
tryggir ölluin kjósendum landsins sem jafnastan
rétt, er eitthvert helzta lýðræðismálið, sem upni
er í þjóðfélaginu. Við vitum, að það er ekki
nóg með það, að núverandi kjördæmaskipun
tryggi þetta ekki til fulls, heldur cr heinlínis
hætta á, eins og kjördæmaskipuninni er nú fyrir
komið, að hún verði notuð til þess að stíga stórt
skret' aftur á hak frá því, sem stigið var 1933.
Það hefur komið fram frá formanni Framsfl.
og nú frá hæstv. forsrli, að það væri þeirra
álit og, ég hýst við, mests hluta Framsfl, að
ekki eigi að una við núverandi kjördæmaskipun,
hcldur eigi þvert á móti að koma á eintómum
einmenningskjördæmum og að Reykjavík verði
líka skipt niður i einmcnningskjördæmi. Hvað
þýðir þessi skipun? Hún þýðir það, að gengið er
eins langt og framast þykir viðeigandi fyrir þá
flokka, sem telja sig þingræðisflokka, að afnema
lýðræðið í landinu, afnema rétt meiri hl. til
þess að ráða máluin þjóðarinnar. Með núverandi
kjördæmaskipun er vel mögulegt, að % þjóðarinnar geti haft meiri hl. á Alþ. Það er vel mögulegt, að með samvinnu milli milljónamæringanna í Sjálfstfl. og Framsfl. mætti takast fyrir
þá að liafa 2(5—27 þm. á Alþ, þú að þcir hefðu
ekki ncina hi af kjósendum á hak við sig. Með
þcirri stjórnarsamvinnu, sem nú er milli Sjálfslfl. og form. Framsfl. og, að því er virðist,
mestalls flokksins, fer hættan sívaxandi á, að
þess hátlar samkomulag verði gert til þcss, að
stórt spor verði stigið aftur á hak í kjördæmaskipuninni á Islandi. Þetta mundi þýða það, að
hægt væri að skapa stj, sem styddist við algert
mcirihlutavald á þingi, en hefði algcrðaii minni
hl. þjóðarinnar á bak við sig, og gerði þaiinig
Alþ. að skrípamynd af lýðræði og þingræði.
Þessi liætta vofir yfir, meðan núvcrandi kjördæinaskipun helzt, sem getur gefið háðum þessum flokkspörtum nægilega mikið vald til þess
að hreyta kjördæmaskipuninni þannig. Form.
Framsfl. gat þess í grein, sem hann skrifaði
ekki alls fyrir löngu, að það, sem lægi fyrir að
gera eftir strið, væri að hreyta öllum kjördæmum og einkanlega að skipta Reykjavík í einmenningskjördæmi. Væri fróðlegt að lieyra undirtektir sem flestra undir þessa till. Staðfesti
þeir hana, veit þjóðin, á hverju hún á von,
þegar þessir flokkar vilja fara að endurskoða
stjskr, og ]>á áita þeir flokkar, sem ekki vilja
una slíku, fyrir hverju þeir hafa að berjast,
nieðan tími er til og afstaðan er þannig og
hugsanlcgt cr, að unnt sé að vinna að réttlátri
kjördæmaskipun.
Hæstv. forsrh. kom inn á hlutfallskosningarnar, sem erlendis hefðu drepið lýðræðið. Ég
lield, að þetta sé mjög mikill misskilningur lijá
honum. Það, að lýðræðið hefur fallið, eins cg
raun her vitni, víðast á meginlandi Evrópu.
stafar ekkí af neinu teknisku afriði cins og hlulfallskosningum, þar sein þær liafa verið framkvæmdar út i yztu æsar, eða neinu öðru teknisku atriði við þingræðislegt fyrirkomulag lýð-
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ræðisins. Það slafar af mciri grundvallaratriðum i sambandi við þjóðfélagsbygginguna. Það
stafaði af því, að stéttin, sem upphaflega skapaði lýðræðið, scm sé borgarastéttin, afturhaldssamasti hluti hennar, gat ekki lengur drottnað
með þessu fyrirkomulagi, af því að kröfur meiri
hl. þjóðariniiar til þess að drottna yfir auðvaldinu, eins og það kom fram eftir þingkosningar
hvað cftir annað, voru það harðvítugar, að auðvaldið vildi ekki við það una. Þess vegna magnaði þetta auðvald vopnaða flokka eins og i Finnlandi 1918 eða flokka, sem tókst að „agitera“
sig upp eins og í Þýzkalandi, af því að kröfur
verkamanna og bænda gengu það langt, að það
var farið að verða hættulegt fyrir auðvaldið.
Svo að ég víki að kjördæmamálinu og afstöðu
einstakra flokka til þess, þá virðist mér sérstaklega upp á siðkastið vera stefnt meira og meira
að því, að þetta nýja forríka auðvald, sem hefur
skapazt í þessu laiuli ineð stríðsgróðanum með
aðstoð núverandi stjórnarflokka, hugsi meira og
meira til þess að styðjast við Framsfl. sem sína
aðalmáttarstoð. I>að er auðséð, að pólitík Sjálfstfl. upp á síðkastið hefur verið slík, að hann
hefur beinlinis verið að sparka frá sér þeim
flokksgrundvelli, sem liann var búinn að skaua
sér áður. Með einu einasta máli, gcrðardómsb,
hefur hann lagt verkamannafylgi sitt svo í
rústir, að vafasamt er, að hann fái það nokkurn
tíma aftur. Og fylgi það, sem liann átti í millistéttunum, liefur einnig stórkostlega rénað við
þessa pólitík. Þetta er varla gert út í bláinn af
hálfu þeirra, scm raunverulega fara með völdin.
Þessi útreikningur. að standa heldur með Framsfl. og gerðardómsl. í vetur heldur en að halda
sömu afstöðu og flokkurinn tók í launaþvingunarmálinu á síðasta þingi og að luegt væri að
treysta, að Framsfl. reyndist þeim trúr, ég veit,
að sú vissa stafar af afstöðu form. Framsfl. En
livort kjósendurnir fylgja þeirri stefnu við kosningar, er annað mál. Fyrir þessa tvo aðila í
landinu, embættismaniiastétt Frainsfl. og milljónamæringa Sjálfstfl,, er núverandi kjördæimskipun í landinu tilvalið fyrirkomulag til þess
að viðhalda sínum völdum, ég tala nú ekki um,
et' þeir kæmu sér saman um að breyta cftir
striðið öllum kjördæmum í eininenningskjördæmi.
Þetta virðist mér vera það, sem nú lilasir við
i sambandi við þetta kjördæmamál. Framsfl.
berst auðvitað á móti, og frá þröngu sjónariniði þess flokks er það skiljanlegt, og ég þykist vita, að við kosningar muni hann beita öllu,
sem liann á til, til þess að hindra, að þetta mál
fái franigang. Það hafa ekki enn þá komið frain
raddir frá hinum mismunandi sjónarmiðum, sem
ætla má, að séu fyrir hendi í Sjálfstfl. til þessa
máls. Þær koma kannskc fram, áður en langt
um líður. En af þeim raun nokkuð inega ráða,
hvers stuðnings Framsfl. muni njóta i koinandi
kosningum til þess að reyna að hindra framga.ng
kjördæmainálsins. Það er iiauðsynlegt, að þeir,
sem standa að þessu máli, gcri sér ljóst, að það
kemur til með að kosta einhverja þá hörðustu
baráttu, sem hér hcfur verið háð. Síðast kostaði sú barátta þrjú ár. Vil ég í því sambandi
spyrja flm. þessa máls, livernig þeir hafi hugsað
sér að koma þessu máli i gegn eða tryggja sigur

þeirra, sem með því standa við kosningar. Það
væri æskilegt að fá að heyra hér á þingi, hvernig
þeir hugsi sér við þær kosningar, sem fram fara,
að tryggja, að þcir, sem fylgja frv. nú, skuldbiiuli sig til að framfylgja því á næsta þingi, ef
þcirra flokkar sigra í kosningunum, án tillits
til annars en að koma þessu máli fram. Það er
vitanlegt, að því harðari sem ganga má út frá,
að baráttan verði, — og þar verður kannske ekki
að eiga við Framsfb einan, heldur ef til vill
líka einhvern part af Sjálfstfb, — því meir ríður
á að ganga út í baráttuna áii nokkurra tálvona
og án nokkurra hleypidóma. Eg ætla að bíða
með að ræða það frekar, þangað til ég hef fengið
svör við þessu, en ég álít það fjörráð við þetta
mál að leggja út i baráttu um það án þess að
gera allt, sem hægt er, til að tryggja því sigur
og án þcss að þeir, sem standa með því nú,
framfylgi því á næsta þingi, ef þeir sigra í kosningunuin.
Það hefur verið gengið út frá því, að þetta
mál fari í sérstaka n. Ég vil mælast til þess sérstaklega, að þm. Sósíalistafl. fái að hafa fulltrúa í þeirri n. Ég geng út frá því, að að svo
miklu leyti sem um það er að ræða hjá þeim,
sem að frv. standa, að vilja koma á jafnrétti
meðal kjósendanna í landinu, ætti það að vera
meira eða minna fyrirkomulagsatriði, hvernig
það verður tryggt, þar sem verður að telja, að
hvorki sé rétt, að einstakir flokkar manna hafi
nein sérréttindi, né að hlutur ijieirra, sem fámennari eru, sé t'yrir horð borinn eða vald míðstjórna flokkanna gert óhæfilega mikið. Ég geri
því ráð fyrir, að þessi n. komi til með að ræða,
hvernig bezt verður að tryggja sem frekast jafuréttið. Það er mikil spurning, hvort rétt er að
fara út í fjölgun eininemiingskjördæma, eins og
frv. gerir ráð fyrir. Eg þykist líka vita, að Alþfb
muni ekki bera tilb fram af því, að hann sé
meira með þeim en öðrum aðferðum, heldur
muni hann bera þær fram vegna Jiess, að hann
álítur, að með ,því móti sé hægt að fá meira
fvlgi í þinginu. En það cr atriði, sem mun verða
i ætt i Jieirri n., sem fær málið til athugunar.
Þetta álít ég, að sé aðalatriðið, að vilji menn
standa að Jiví aðl auka jafnrétti meðal kjósendanna i landinu, þá verði menn að bindast þeim
samtökum, sem Jiarf til þess að knýja þetta
mál fram.
*FIm. (Ásgeir Ásgeirsson): Ég sé ekki ástæöu
lil að fara mörgum orðum um þetta mál i tilefni af þeim umr., sem fram liafa farið, en vil
þé> leiðrétta einstök atriði. Yfirleitt hefur málinu verið tekið vel, og einstök atriði frv. eru til
samninga í þeirri n„ sem væntanlega verður
kosin.
Hæstv. fjmrh. skýrði frá því, að það hefði
verið stöðvunarvald tveggja flokka, sem hefði
komið kjördæmamálinu fram á þingi 1932. Það
mætti misskilja liæstv. ráðh. svo, að þetta stöðvunarvald hefði verið notað til þess að þvinga
þáverandi slj. til fylgis við málið, en það var
ekki tilfellið. Sú stj., sem sett var á laggirnar
1932, hafði tekið þetta niál að sér og bar sjálf
fram frv. um málið, sem byggðist á þeim sterkustu líkum, sem þá voru um að fá leiðréttingu
á þessum niálum, og þvi fylgdi stj. fram, án
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Stjórnarskráibreyting.
þess að þyrfti nokku'ö að þvinga hana. Að öðru
lcyti fer ég ekki út í sögu þessa máls.
Sumir liafa fundið að því, að sjálfstæðismálið
skuli ekki vera tekið upp i þessar till., en flm.
þessa frv. töldu réttara að tviskipta þessum
breyt. Þingið hcfur gert ályktanir, sem marka
afstöðuna í sjálfstæðismálinu til ófriðarloka, og
má vænta þess, að þingfl. verði sammála um
þær breyt., en við hinu má búast, að þetta mál
valdi talsverðum dcilum. I>ví þótti okkur réttara
a'ö tvískipta þessu. Ef menn vilja koma á formlega þeirri breyt. æðstu stjórnar landsins, sem
við það er tcngd, að tími dansk-íslenzka samningsins er útrunninn á næsta ári, hvað sem líður
skoðunum manna á því, að haiiu sé áður fadinn úr gildi, þá er það vel hægt, og þyrfti vitanlega að setja nú þegar sérstaka n. til að athuga
það mál. Yrði að þcirri breyt. horfið 1943, kæmu
tvennar kosningar á tveim árum. Ég sé ckki ástæðu til að blanda þcssum málum saman. En
það er eins og sumir mcnn vilji nota sjálfstæðismálið og fleiri óskyld mál til þess að tefja fyrir
kjördæmaskipunarmálinu, og það ber vitni um,
að lítið sé um rök gegn þvi máli sjálfu.
Eg var kallaður á fund í viðskiptanefnd og
gat þvi ckki hlustað á ræ'ðu hv. 1. þm. Rang.
(SvbH). En mér hafa verið sögð iiokkur atriði
úr henni. Hann spurði, hvar í stjskr. það væri
viðurkennt, að réttur þingflokkanna til þingmannatölu ætti að miðast við atkvæðatölu við
kosningar. I>að er í þessum orðum 26. gr. e:
„— þingmenn til jöfnunar milli þingflokka, svo
að hver þeirra liafi þingsæti i sem fvllstu samræini við atkvæðatölu sina við almennar kosningar“. I þessu fclst skýr ósk um það, að samræmi náist milli atkvæðamagns og þingmannitölu flokkanna.
Ég gct ckki sagt, að það sé neilt sérlega scint,
sem brtt. koma frain við þá kjördæmaskipun,
sem gerð var fyrir tæpum áratug síðan. Aðcins
tvcnnar kosningar hafa farið fram i millitíð og
hafa sýnt ranglætið, sem cnn er, þrátt fyrir upp ■
bótarþingsætin, og þó meir hinar síðari, og nú
cr eðlilegt, að þessu sé hreyft, er þriðju kosningarnar standa fyrir dyruni. I>að er að vísu
rétt, sem hv. 1. þm. Rang. sagði, að þessar tiil.
cru að töluverðu leyti miðaðar við það ástand,
sem er, og mögulcikana fyrir þvi, a'ö nokkrar
uinbætur nái fram að ganga. Flm. lialda því ekki
fram, að hér sé um þær cinu réttlátu till. að
ræða, og þeir eru til viðtals um allar þær tili.,
scm stefna að sama marki, auknu jafnrétti kjóscndanna í landinu. l’in það þarf ckki að deil'i,
að till. okkar stefna að því inarki, og það het
ég ckki segja mér, að mannréttindin séu hættuleg þingræðinu og frelsinu. Scgja má, að með
hlutfallskosningum aukist liætta á, að smáflokkar myndist. En mcð breyt. okkar yrði ckki mikl.1
mciri liætta á því cn er. Og móti hættunni mætti
vinna með allt öðru en misjöfnum kosninga'rétti, svo sem mcð ákvæðum þess efnis, að hver
flokkur þyrfti eins og nú að koma að einum
manni kjördæiniskosnum — eða e. t. v. fleiri en
cinum — til þcss að fá rétt til uppbótarþingsæta.
I>á væri gengið bcint til verks móti smáflokkmn, en hitt vcrður aldrei varið, að beita til
þcss ranglátri kjördæmaskipun.
IIv. 1. þm. Rang. segir, að ég hafi talið það lif<-

nauðsyn 1932, að Reykjavík fengi ekki nema G
þm., eins og Alþ. samþ. þá. I’ctta vcit hann, að
cr útúrsnúningur. Sú stjórn, sem ég sat þá i,
varð að iniðla málum og fylgja því fram, scm
unnt var að fá samþ. Hún gckkst fvrir því, að
uppbótarsætin yrðu ekki fleiri en 11, en þar af
Iciddi, að ekki þótti fært, að þm. Reykv. yrðu
fleiri en 6. Nokkrir framsóknarflokksincnn
lögðu á það mikla áherzlu, að þm. Reykv. yrðu
alls ckki fierri cn 7, því að þá vonuðust þc'r
et'tir að cignast þingmann fyrir Rvík. Þcssi
krafa var ekki iniðuð við almennt réttlæti í
landinu, hcldur þingmanna-„spekulationir“ cinslakra flokka. Þannig hljóta þeir flokksmenn að
hugsu, scm litíi ckki á landið sem eina heild.
Ef frv. verður samþ. á þessu þingi, cr ég ekki
ákaflega hræddur um, að það nái ekki samþykki
íið kosningum loknum. -- Núgildandi kjördæmaskipun er ekki afleitari en svo. Ég er viss
uin, að jafnvel í Rangárþingi hlýtur það að eiga
mjög rnikið fvlgi, ckki aðeins í Sjálfstfl., hcldur
og hjá fjölda sanngjarnra framsóknarmanna,
sem sjá, að ekki borgar sig að spyrna lengur
móti broddunum í þessu réttlætismáli.
I tilefni af því, sem hæstv. fjmrh. (JakM)
sagði, vil ég taka fram, að í umr. um þetta mál
1932 og 1933 dró ég ekki dul á það, að aldrei
mundi hægt að stöðva þctta mál, fyrr cn sæmiIcgur jöfnuður væri kominn á milli flokkanna.
*Bergur Jónsson: I>au vinnuhrögð hafa oft
og eðlilega verið gagnrýnd, að Alþ. skuli láta
sér sæma að gcra smáhreyt. á lögum á fárra
ára fresti í stað þess að skapa löggjöfinni aukna
festu og hrevfa ekki við meiri háttar ]., nema
þegar þau hafa verið tckin til gagngerrar cndurskoðunar í heild. En sérstaklega er það höfuðnauðsyn um sjálfa stjskr., grundvöll stjórnskipulagsins. Kákbreytingar á þeim grundvelli
eins og þær, sem nii eru hornar fram, virðast
sprottnar af miklu meira alvörulcysi en svo, að
alþin. sæmi.
Hv. þm. V.-ísf. (ÁÁ) talar um það sem lítilvægan hlut að breyta st jórnskipunarlögum landsins. I’að má að vísu teljast liégómaatriði nú.
hvort þessi flokkur eða hinn fær 1—2 þingsætum meira en áður. En þú höfum við líka annað
brýnna að starfa á þcssum hættutímum en breyla
lil þess kjördæmaskipuninni mcð iillum þcim
átökum, scm því fylgja. Er okkur ckki brýnna
að athuga, hvernig komið vcrði i vcg fyrir dýrliðaraukninguna? Skapast ekki nóg vandamál
við það, að landið cr hernumið af tveim styrjaldar-stórveldum og yfir því vofir innrás frá
hinu þriðja? Sjálft landið cr í hættu. Innflutningur til landsins hlýtur að minnka og getur
stöðvazt. Eg gæti lialdið lcngi áfram að tclja
svo stór mál, að hvert þcirra um sig væri næg
ástæða til að leggja ekki i deilumál scm þetta,
heina ekki hugum landsmanna að þcssu og hurt
frá því, sem þjóðinni er nauðsynlegast, svo að
hún geti átt cinhvcrja framtíð fyrir höndum.
Fyrir hégóinlegar' breyt. á að stefna í þcnnaii
voða, og það er ótrúlegt og furðulegt tímanna
tákn, að þeir, sem að þessum till. standa, skuli
vera fyrrv. forsrh. og fyrrv. atvmrh., háðir fyrrv.
forsetar Sþ., auk tveggja annarra heiðursmanna
og hv. þm.. scm mcð þeim eru.
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Viðvíkjandi þeim aðalatriðum tveim, sem í
frv. felast, þarf ekki miklar umr. Fjölgun þm.
um ö getur ekkert bætt úr vinnubrögðum Alþ.
Ég liélt, að þeir, sem til þeirra þekkja, mundu
telja, að þm. hefði fremur verið fjölgað um of.
Hitt álít ég ekkert stórmál í sjálfu sér, hvernig
eigi að raða niður þingsætum í einstökum atriðum, hvort vera skuli t. il. <i eða 8 þm. fyrir
Reykjavík. Slíkt er athugandi á sínum tíma, þótt
Reykjavík hafi e. t. v. næga fulltrúa á þingi,
þegar litið er á, hve margir þm. eru hér búsettir og hver áhrif hún hefur á þingið, sem
þar er háð. Þá eru ráðgerð þrjú þingsæti handa
kaupstöðum landsins. Eg held það væri nær að
lcggja niður fámennasta kjördæmið, Seyðisfjörð,
og sameina það N.-Múlasýslu. Grg. telur þetta
nauðsyn, til þess að gætt verði hagsmuna útvegsins á Alþ. Hvaða þm. vill gefa sig fram, sem
ekki telur sig eiga að gæta hagsmuna þessa annars aðalatvinnuvegar landsmanna? — Ég vona
enginn. Hvaða rök eru þetta þá í grg.? Ef skipta
þyrfti eftir atvinnuvegum, væri meira vit í að
skipta Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvennt, þar
sem verstöðvar eins og Keflavík, Sandgerði og
Grindavík hefðu mestan kjósendafjöldann i öðru
kjördæminu, en hitt yrði fyrst og fremst landbúnaðarhérað.
Eina stórfellda breyt. i frv. er að taka upp
hlutfallskosningar
í
tvimenningskjördæmum.
begar kjördæmaskipunarnefndin starfaði hér á
árunum, kynnti hún sér kosningafyrirkomulag í
tvímenningskjördæmum í öllum löndum, sem tii
náðist, og komst að raun imi, að hlutfallskosning er þar hvergi nokkurs staðar viðhöfð. Menn
vilja kannske ekki taka mín orð gild, því að ég
sé framsóknarmaður, en þá verða þeir að trúa
hv. 1. þm. Reykv., scm hefur lýst réttilega yfir
því, að hlutfallskosning i tvimenningskjördæmum kæmi alls ekki til greina. Segjum t. d., að 5
flokkar, eins og hér eru nú, hcfðu allir svipað
fylgi í tvímenningskjördæmi. Tveir þeirra fengju
svo fulltrúa sína kjörna með 201 atkv. livorn,
hinir 3 fengju aðeins 200 atkv. h-ver og engan
fulltrúa. Þá væru nálega % kjósendanna án fulltrúa, en minni hlutinn, %, fengi báða kjördæmisþingniennina. Sú samsvörun atkvæðamagns og þingsætatölu, scin á að vera tilgangur
og helzta réttlæting þessa frv., næst þá ekki
betur en þetta! Hvað er liégómamál, ef ekki
vanhugsaðar kákbreytingar sem þessi á sjálfum
stjórnskipunarl., meðan stórmál líðandi stundar
eru vanrækt?
Það cr rétt, að stjórnskipunarl. gera, eins og
þau eru, ráð fyrir, að reynt sé að láta sem
fyllst samræmi verða milli atkvæðamagns og
þingmannatölu flokkanna. En sú regla er þannig
löguð, að hún er í raun og veru alls ekki réttur
grundvöllur. Það er fjöldi kjósenda í landina,
sem vill alls ekki láta binda sig við pólitíska
flokka. Það kemur m. a. fram i þvi, að i tvimenningskjördæmum kjósa margir sinn manninn úr hvorum flokki, svo að oft hefur komið
fyrir, að þm. tvímcnningskjördæmis hafa verið
úr sínum flokknum hvor. Það er ekkert vit að
hinda kjördæmaskipun við svo hverful og lítt
afmörkuð félög sem flokkarnir geta vcrið. Að
loknurn hverjum kosningum er alvanalegt, að
flokkar riðlist eða menn gangi úr þeim og í
Alþt. 1912. li. (.->!). löggjafarþing).
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aðra, og engin leið að hindra það. Þegar flokksforinginn, MacDonald, gekk i þjóðstjórnina
ensku um árið með nokkurn hluta af Labour
party i fylgd með sér, varð meiri hluti þess
flokks áfratn í stjórnarandstöðu, og ætti hv. þm.
Seyðf. að reka minni til þess. Næg dæmi liafa
einnig gerzt hér á landi. Árið 1908 fékk Sjálfstfl. yfirgnæfandi meiri hluta í kosningum, 'n
1911 var orðið jafntefli við Heimastjfl. Á stríðsárunum skiptist Sjálfstfl. í „þversum“-menn og
„langsum", og ætti hæstv. fjmrh. að muna það,
því að hann var víst í síðarnefnda flokksbrotinu. Þá má minna á, að Framsfl. skiptist 1933,
þegar úr honum gengu Tryggvi Þórhallsson, Jón
úr Dal, Halldór Stefánsson, Hannes Jónsson, Ásgeir Ásgeirsson o. fh, og mætti liv. þm. V.-ísf.
vel muna það. Árið 1934 kom Magnús Torfason
á þing sem uppbótarmaður fyrir Bændafl., en
liirti ekki um að telja sig til þess flokks, er á
þingið kom. Þá var gerð hríð að honum til að
leyna að llrekja hann af þingi fyrir slika uppí-eisn gegn flokkseignarréttinum, en aðrir aðilar
hindruðu það og tryggðu, að þm., sem þannig er
kjörinn, fái eins og aðrir notið sannfæringarfrclsis stjskr. Þá varð Ijóst, hve liæpin nýjung
þessi skipun uppbótarsætanna var. Alþfl. hefur
cinnig klofnað. Héðinn Valdimarsson var sá þm.
hans, sem kosinn var með langhæstum atkvæðafjölda 1937, en ekki leið löng stund, unz hann
klauf sig og menn, er honum fylgdu, úr flokknum og fór í nýjan flokk með konnnúnistum. Og
svo leið eitlhvað á annað ár, þá var liann farinn
úr þeim flokki. Þannig má lengi telja. Það nær
cngri átt, að svo völt félög sem flokkarnir séu
gerð aðalundirstaða kjördæmaskipunarl.
Það er ekki nóg að sjá um, að sem minnst
misræmi sé milli atkvæðamagns flokkanna og
tölu þm. þeirra. Iíkki ríður minna á að taka tillit
til aðstöðu manna til að neyta þingræðislegra
mannréttinda sinna og Jiá sérstaklega til þess
að nota kosningarrétt sinn. Það má bera saman
kjörsókn í sveitum og i kaupstöðum, þar sem
sinalað er á bílum og dauðvona sjúklingar eða
jafnvel geðbilaðir menn eru sóttir í sjúkrahúsin
með svo fra'guin árangri stundum, að t. d. árið
1937 át einn sjúkliiigur bæði blýantinn og kjörseðilinn!, og veit ég ekki fyrir víst, hvaða flokkur átti þann kjósanda, en hann tekur þetta
e. t. v. til sín. — I því landi, sem lengst var
gengið í vikkun og svonefndri jöfnun kosningarréttar, Þýzkalandi, varð afleiðingin mjög slæm
og átti mikinn þátt i að steypa þar þingrivðinu.
Hv. 5. þm. Reykv. (SK) þótti kjördæmaskipun
okkar ekki í liávegum hafandi, því að hún væri
dönsk. Veit þm., hve mikið í löggjöf okkar allri
er í raun réttri danskt að uppruna? Þannig er
t. d. hegningarlöggjöfin og mikill þorri annarrar
helztu borgaralegrar löggjafar okkar, og veit
ég vel, að þm. hefur margt af því í hávegum. Og
stjórnarskráin! Var það ekki löggjöf Danakonungs 1874, „frelsisskrá í föðurhendi"? Alþing iiið
fol-na var íslenzkt að vísu, en með núverandi
skipun var það cndurreist af dönskum kóngi
fyrir öld síðan, og kjör til þess getur ekki annað
iii farið frani að okkur nauðugum viljugum á
þéim grundvelli, sem þingræði okkar var þá á
reist. Það er einkennilegt, ef sjálfstæðisflokks-
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racnn gera það uú að höfuðsök kjördæmaskipunarinnar, að hún sé dönsk að ætt. Klokksformaður þcirra, hæstv. atvmrh. (OTh), cr danskur
í aðra ætt. Hinn ráðherra flokksins ber danskt
nafn, og þó að hann sé kannske islenzkari, ferst
sjálfstæðismönnuin svona tal ákaflega illa.
Mér finnst, að það sé alveg óverjandi að fara
út í þa'ð nú að taka svona eina gr. út úr stjskr.
og breyta henni eins og hér er farið fram á.
Hitt er annað, að ef menn vilja fara út í almenna
endurskoðun á stjskr., þá er ekkert á móti þvi
að taka þetta með.
*Finnur Jónsson: Það, sem einkcnnir umr.
um þetta mál, er sá ofsi, sem andstæðingar þess
sýna. Það er eins og eigi að pina úr þeini liftóruna með einhverjum hörðum aðfcrðum. Hæstv.
forsrh. hefur þó látið svo um mælt, að það
skipti aldrei minna máli en nú, hvernig meiin
skiptast i flokka hér á þingi, vegna þess að enginn einn flokkur mundi vilja taka að sér að
stjórna landinu. Þá heldur hann eiunig fraiu,
að þetta mál muni vekja ófrið. En ef þetta
skiptir litlu máli, eins og hæstv. forsrh. vill
vera láta, hvers vegna er hann þá að vekja ófrið
út af þvi, að færa á kjördæmaskipunina til réttari vegar? I>að virðist enda upplýst af þessum
mönnum, að ef hæstv. forsrh. og hans flokkur
vekur ekki ófrið um þetta inál, þá gerir enginn
það. I>að er þess vegna fyrst og fremst á valdi
hans og hans flokks, hvort þetta mál fær að
ganga fram í friði eða ekki. Það cr þess vegna
óþarfi að halda fram, að það sé flutt til þess að
\ekja ófrið i þinginu.
Hæstv. fjmrh. lét svo um mælt, að Alþfl.
hefði verið ófáanlegur til að tala um nokkra
hreyt. á kjördæmaskipuninni á undanförnum 10
árum. Mér skilsl, að nú séu !) ár, síðan núverandi kjördæmaskipun var sett með samkonwlagi allra flokka, og ég veit ekki til, að síðan
hafi komið fram neinar till. uni brevt. á kjördæmaskipuninni hér á þingi, fyrr en þetta frv.
er lagt fram. í þessi i) ár hefur því aldrei reynt
á það, hvort Alþfl. væri fáanlegur til þess að
gera hreyt. á henni. Það eru því ekki nema staðlausu stafir, sem liæstv. fjnirli. fór með og hæstv.
forsrh. tók upp tvívcgis, að nokkurn tíma hefði
komið í ljós, hvort flokkurinn væri fáanlegur
til þess að gera nokkrar breyt. Nú hcfur vcrið
á það hent af öðrum en mér, að nú þurfi að fara
að undirbúa framtiðarstjórnarskrá fvrir íslenzka
lýðveldið. Jafnhliða hefur verið sagt af hv. þm.
Barð., að ófært væri að taka þetta eina atri'ði
út úr, áður en höfuðstjórnarskrárhreyt. væri
samþ. Nú er það vitanlegt, að stjskr., sem lengi
á að standa og vel á að vanda, þarf að vera
þannig úr garði gerð, að hún sé í saniræmi við
almenningsviljann i landinu. Við flm. þessa frv.
lítum svo á, að fyrir því sé ekki trygging, ncina
því aðeins, að kjördæmaskipuninni sé hreytt i
réttlátara horf en nú. I>að sé frumskilyrðið til
þess að tryggja, að væntanleg framtíðarstjórnarskrá ríkisins sé í samræmi við vilja og þarfir
landsmanna. Þess vegna leggjum við til, að þessi
brevt. verði gerð á stjskr. og jafnhliða því verði
sett n. manna úr öllum flokkum til þess að
undirhúa stjskr. islenzka lýðveldisins. í þessu
er ekkert ósamræmi, heldur þvert á móti viður-
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kenning á þeirri grundvallarreglu, að það sé lýðræðið, sem á að rílija og ráða hér á landi.
Það liefur verið farið ýmsum óstillingarorðum um þetta frv. M. a. kallaði hv. þm. Bar'ð.
þettu hégótnlegar og vitlausar till., samhliða þvi,
sein hann sagði, að þa-r væru lítilfjörlegar. Ég
lit svo á, að sá, sem lætur sér slík orð um munn
fara, að hann telji lýðræðisskipulagið hégóma
og vitleysu, hann hafi ekkert með það að gera
að sitja hér á þingi. Þeir, sem viðurkenna ekki,
að lýðræðið eigi að njóta sin eins inikið og unnt
er, eiga ekki að sitja á lýðræðissamkomu. I’eir
eiga að sitja einhvers staðar annars staðar.
Hv. 1. þm. líang. talaði liér af ákaflega mikluin geðofsa i gær og sagði m. a., að þetta frv.
væri síngirni og sérhagsmunir á hæsta stigi. Með
þvi gefur hann þá líka þá yfirlýsingu, að lýðræðisskipulagið og almennur kosningarréttur sé
fyrst og fremst til þess að efla síngirni og sérhagsmuni. Hann hélt því fram, að ef ætti þanníg
að innlciða almeniian, jafnan kosningarrétt,
ættu ineiiu líka að gera kröfu til, að hver hreppur ætti sinn hanka. Nú er það svo, að bönkunuin á eins og öðrum stofnunum að stjórna eftir
vilja kjósendanna, en það er því aðeins tryggt,
að í landinu sé almennur kosningarréttur, og
þannig lagaður kosningarréttur, að hver maður
hafi jafnan atkvæðisrétt, hvar sem hann liýr í
landinu.
Þessi hv. þm. minntist líka á, að það þyrfti
að vinna að ýmsuni mannúðarmálum i landina,
og er ég homim sammála um það, en það er sá
almenni kosningarréttur, sem fvrst og fremst
tryggir, að hægt sé að vinna að almennum
mannúðarmálum í landinu á þann hátt, sem
meiri hl. þjóöarinnar óskar. Nú lienti þessi hv.
þm. á, að það væri inikill straumur úr sveitunum ti! kaupstaðaima, svo að það væri að eyðileggja sveitirnar, og nú ætti að taka kosningaréttinn af sveitunum. Þetta er mesti misskilniugur. Með þessu frv. er ekki verið að taka
neinn kosningarrétt af sveitunum. Það á að
halda þeirri gömlu kjördæmaskipun, sem hér
hefur verið uni nokkuð langan aldur, en það em
gerðar nokkrar hreyt. á henni í samræmi vi'ð
þá fólksflutninga, sem orðið hafa í landinu. Það
hefur verið mikið talað um ófrið í þessu sambandi. Það hefur veri'ö talað um, að nauðsynlegt
væri að halda friði í landinu. Ég verð að álita,
að hezta trvggingin fvrir þvi, að friður haldist
í landinu, sé sú, að landinu sé stjórnað í samræmi við vilja meiri lil. kjósendanna.
Hv. 1. þm. Rang. vill bera brigður á, að þetta
frv. nái tilgangi sínum, því að það væri hugsanlegt, að þm. kæmist að í kjördæmi, þó að hann
hefði ekki nema rúman fjórða hluta af atkvæðamagni í tvímenningskjördæmi. Þetta er vitanlega alveg rétt, en þar er ekki neina hálfsögð
sagan, því að eftir núverandi kosningafyrirkomiilagi eru ýrnsir fræðilegir möguleikar til,
sem geta litið éiálitlega út. Ef fjórir flokkar
hafa menn i kjöri i tvímenningskjördæmi og
hafa nokkuð jafna atkvæðatölu, þá þarf ekki
neina rúmlega % hluta kjósenda til að koma þar
að tveimur þm. Við skulum hugsa okkur, a'ð í
tvímenningskjördæmi væra átta flokkar, sem
hcfðu menn í kjöri. Þá er sá fræðilegi möguleiki til, að ekki þurfi nema rúmlega '4 atkv. til
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þess að koma þar að tvcimur þm. Af þessu má
sjá, að það er rangt hjá hv. þm., að hlutfallskosning í tvimenningskjördæmum geti veitt
inöguleika fyrir einhverju ranglæti, sem ekki sé
fyrir hendi nú. Það eru sömu fræðilegu möguleikarnir til, að menn geti náð kosningu með
ininni lil. atkv., en sá er þó munurinn, að með
frv. yrði þó altaf annar þm. nieð nokkrum meíri
liluta.
Ég sé ekki ástæðu til að fjölyrða frekar um
málið að svo stöddu. Ég hef reynt að haga má'i
minu þannig, að það kynnti á engan hátt undir
þann geðofsa og vanstillingu, sem hefur komið
t'rain hjá andstæðingum þessa máls. Ég hef
liagað orðum ininum svo, af því að ég er sammála hæstv. t'orsrh., að nauðsvnlegt sé að liahla
sem mestum friði í landinu, og vildi ég þá samtimis mega ítreka þá beiðni mína til hans g
hans flokksmanna, að þeir séu ckki að vekja úlfúð
að ástæðulausu, en reyni að skilja það, sem er
nauðsynlegra að skilja á ófriðartímum meira en
nokkru sinni endranær, að fyrsta skilyrðið tíl
þess, að friður haldist í landinu, er, að því sé
stjórnað meö réttlæti og í samræmi við vilja
kjósendanna, og vilji þeir vinna að friði í landinu, eiga þeir að ganga með okkur og sainþ.
þetta frv., en ekki beita sér gegn því með slíkum fólskurökum og ofsa, sem þcir hafa gert sig
seka um.
3Sveinbjörn Högnason: Hv. þm. ísaf. var að
bera sig upp undan því, að ég og aðrir þm., sem
um þetta mál hafa talað, hafi verið með mikinn
geðofsa. En ég hcf ekki heyrt neinn mann varpa
fram i þcssum umr. slikum hótunum, sem líkjast nærri því sjónarmiði bófans, heldur en þessum hv. þin. Hann segir: „Það þarf enga baráttu
eða ósamkomulag um þetta mál. Það getur farið
frain í friði. Það er vkkur að kenna, framsóknarmönnum, cf um það verður ósamkomulag. Þið
eigið bara að ganga orðalaust inn á allt, sem
við viljuni, og það er ykkur að kenna, ef þið
reisið ófrið með því að vera á móti því.“ Þessi
hv. þm. er alveg eins og maður, scm kemur að
öðrum ineð skammbyssu og segir: „Ég er ekki
að vekja neinn ófrið, og ég ætla ekki að taka
líf þitt, nei, nei. Komdu bara með peningana, þá
fer allt friðsamlega fram, og það er þér að
kenna, ef þú ferð að vekja ófrið með því að
búast til varnar." Það er hægt að velja um það
fyrir hvern mann, hvort liann vill gefast upp
sem heigull við það, sem hann álítur vera rétt,
eða vill verja sig, eins og sannfæringin segir
honum. En það er alveg rétt reiknað lijá honum, að liann þekkir Eramsfl. að því og hvern
þm. hans, að honum er ekkert síður i hug en að
gefast upp við fyrsta högg og þora ekki að
verja það, sem hann álítur rétt vera. Meira held
ég, að ég þurfi ekki að segja uin þennan alveg
sérstaka hugsunarliátt þessa þm., sem kom fram
I þeini umr., sem hann talaði um, að væru með
svo iniklum friðarblæ og ró og spekt yfir sér.
Þá segir hann lika, og það hafa fleiri flm.
þessa frv. sagt, að ekki sé verið að taka neinn
rétt af sveitunuin með þessu frv. Þær eigi að
halda sínu, það eigi bara að jafna niilli kjósendanna, flokkarnir eigi bara að fá þingmannafjölda eftir kjósendatölu. En ef ekki er verið

að flytja til kosningaréttinn, til hvers er þá
þetta frv.? Hvað eruð þið þá að fara fram á,
fim. góðir'? Eruð þið ekki enn þá búnir að gera
ykkur ljóst, hvað þið eru'ð að fara fram á? Ef
ekki er verið að skerða rétt dreifbýlisins, þá
skiljið þið alls ekki, hvað þið eruð að bera hér
frain. Það er farið fram á að fjölga þm. upp í
54. Hvar á sú fjölgun að koma niður? Á liúii að
koma niður á dreifbýlinu? Ekki skilst mér það
eftir till. ykkar. Hér er þvi um 5 þingsæti að
ræða og von uni 6, eins og nú standa sakir, því
að kaupstaðaflokkur, sem keppti þar um fylgið,
niundi í flestum tilfellum láta sig engu skipta,
hvort frambjóðendur hans væru þar búsettir . ða
ekki, lieldur bjóða þar fram sina þægustu flokksmenn og setja þá þar í trvggustu sætin. Þetta
er ekki að rýra áhrifavald sveitanna? Ætli þetta
frv. sé ekki allt misskilningur frá upphafi til
enda? A. m. k. virðast hv. flm. eftir málflutningnum ekkert skilja, hvað þeir eru að fara
l rani á.
Hv. þm. A.-IIúnv. sagði í gær, að ekki þyrfti
miklu að breyta, allt væri gott, ef hlutfallskosning fengist i tvímeiiningskjördæmunum. Það
fannst honum nægilegt. Ég get ekki séð, eins og
ég sýndi fram á með rökum i gær, að það tryggi
á neinn liátt þá reglu, sem talið er, að sé verið
að berjast fvrir nieð þessu frv. Eg held, að engin
leið væri vissari til þess að koma upp flokkum
í landinu með örfá atkv. bak við þm. en að taka
upp lilutfallskosningu í tvímemiingskjördæmum,
því að það er gefið, að hver sá flokkur, sem ætti
von á að fá þm. í kjördæmi, þar sem hann væri
í minni hl., mundi gera hann að sérstökum flokk,
scm hefði árciðanlega langminnsta magn á bak
við þm. Sá flokkur, sem nú er í minni hl. í tvímenningskjördæmunum, mundi fara þessa leið.
Hann er ekki heilsteyptari en það, eða a. m. k.
hefur hann ekki sýnt sig í því, og sennilegt er,
að færi fyrir hnnum eins og gamla Sjálfstfl.,
að hann mundi rifna þvers og langs. Það er
sýnilegt, að ekki yrði hugsað um annað en það,
sem væri hagsmunamál flokksiiis í svipinn. Þetta
gerir því ekkert til þess að trvggja þá meginreglu, að þingflokkar hafi þm. í sem nánustu
samræmi við atkvæðamagn, heldur getur orðið
til þess, að ósamræmið verði meira en nokkru
sinni fyrr.
Hv. 4. þm. Iteykv. sagði, að það liefði verið
rétt lijá mér, að til væru margs konar réttindi
önnur en kosningarrétturinn, en taldi, að kosningarrétturinn væri undirstaða allra annariu
mannlegra réttinda, og þá, að þvi er mér skildist, kosningarrétturinn þannig út færður, að alltaf væri sama atkvæðamagn bak við hvern þm.
En hvernig hefur það farið þar, sem átti að
taka upp slikt fyrirkomulag? Hvernig eru mannréttindin þar? Hvernig er það í Þýzkalandi, á
Ítalíu, á Spáni? Við getum rakið endalaust. Þessi
lönd fóru að ganga inn á þá réttlætisreglu, sem
er á bak við þetta frv. Þeir liéldu, að þeir væru
að tryggja mannréttindin með því. En hvað er
orðið af mannréttindum þessara þjóða? Þær
hafa ekki aðeins glatað skoðanafrelsi, fundafrelsi og prentfrelsi, heldur líka kosningarréttinum. Og það er það, sein liggur bak við h.iá
þcssurn hv. þm. Við vitum, að kommúnistar og
nazistar eru ekki að hugsa um að byggja upp
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Jýðræöiö, heldur að koma á einræði. Jtér er þvi
um alvarlegan hlut aö' ræða fyrir alla, sem vilja
liugsa frjálst og vinna frjálst, ef á aö fara út
á þá leiö, seni menn sjá, hvernig hefur gefizt
hjá þeim þjóðum, sem hafa gengið hana.
Sami hv. þm. talaði um, að samvinna væri
inilli okkar, sem hann kallaði frjálslyndari
nicnnina í Framsfk, — ég hygg, að viö séum það
allir jafnt, — og íhaldsins um það að láta auömennina og auðfélögin halda sem mestu af
stríösgróðanum. Eg veit ekki lietur en fyrir
löngu sé hafin harátta af okkur framsóknavmönnum gegn dýrtiöinni og fvrir þvi aö láta
striðsgróðann koma þjóðinni aö gagni, en hvar
eru till. frá honum um aö láta þetta koma þjóðinni til góða? Og hvar eru þær frá jafnaðarmönnum? Eg vcit ekki til, að þeir hafi gert
neitt til að kippa þvi í lag. Hitt ei- rétt hjá lionum, að samvinna er, eins og nú standa sakir,
milli Framsfl. og Sjálfstfl. um aö lcysa þessi
mál. Við framsóknarmenn erum alltaf reiðuhúnir til að vinna að málum, sem miða að þií
að hyggja upp og halda við heilhrigöu lífi, en
kommúnistar eru aftur á móti tilbúnir til að
vinna með veikari helmingnum af þessum flokki,
sem er talsvert stór, til þess að rífa niður, livar
sem því verður við koinið. Sá cr inunur á samvinnu okkar og kommúnista við sjálfstæðismenn.
I’á sagði liv. ]ini, að það, sem viö ynnum að.
væri að koma kjördæmaskipuninni í það horf,
að áhrif íhaldsins í landinu yrðu sem mest. En
að bvcrju miða þessar hreyt. fvrst og fremst?
Eg held, að það ætti þó að vera hverjutn manni
ijóst, að enginn græðir á þessari hreyt., sem hér
er farið frain á, sem nokkru ináli skiptir, iiema
Sjálfstfl. Hann fær annan nianniim i flestum
tviinenningskjördæmunuin. Hver ætli fengi þm.
á Akranesi t. d.? Og sennílegt er, að í hinuni
kaupstöðunuin fengi Sjálfstfl. einnig þm. kosna.
Eg get sagt hv. þm. það, að ég álít, aö hér á Alþ.
cigi ekki aðrir menn að eiga sæti en þeir, scm
hafa meiri hluta atkv. þeirra kjósenda að liaki
sér, þar sem þeir liuðu sig fram. I>að á ekki að
eiga sér stað, að maður, sem fær ekki nema sár ifá atkv., þar sem hann er þekktur, geti komizt á
þiiig á atkv. þeirra nianna, sem eru annars staðar en þar, sem hann bauð sig fram, og þekkja
hann ekki. Þetta áiít ég óheilbrigt, og þess vegna
segi ég það af fullri sannfæringu, að ég álít það
liafa verið fyrsta veikleikamerkið í stjórnarfari
okkar, þegar tekin voru upp þessi upphótarþingsæti með stjskrlireyt. 1933.
Hv. þm. V.-ísf. sagði hér, að það væri alveg
rétt hjá mér, að þessi till. væri miðuð við núverandi ástand. I>ar með er full viðurkenning
komin frá 1. fhn. á því, aö það sé ekki verið að
hugsa um það, sem hann segir megintilgang frv,
að tryggja flokkunum þinginannatölu í hlutfalli
við atkvæðamagn. Hv. þm. sagði, að það mundi
vera rneiri hl. kjósenda í Rangárþingi, sem væni
með þessu, allir sjálfstæðismenn og liinir sanngjarnari framsóknarmenn, hvort sem hann telur
þá nú sanngjarna, sem eru óákveðnir. En ég
man nú þaö, og það er inér ekki sársaukalaust,
að þessi hv. þm. inætti með mér á fundi í Itangárþingi, eftir að þing var rofið 1931. Og ég man
ekki, að lianii væri þá injög dcigur í þvi að herj-
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ast fyrir því, að lnegt yrði aö tryggja rétt sveitanna sem bezt í kjördæmamálinu. Hann taldi þá
ekkert háskalegra en það, að áhrifavald sveitanna yrði rýrt í því máli. En hv. þm. er búinn
að liafa hústaðaskipti í flokkslegu tilliti síðan.
En ég hef jafnan lialdið því fram, að eitthvað
eiindi eftir al' fyrri sannfæringu, þó að óviðráðanlegar orsakir yllu þvi, að menn fæni á milli
flokka, og þannig held ég, að því sé einnig farið
með þennan hv. þm. Eg er alveg sannfærður um
þaö, að meiri hl. kjósenda lians mun ekkert
verða honuni þakklátur fyrir það mál, sem hann
hefur mi gerzt hér málsvari fyrir. Ég horfi öruggur fram á að sjá það, hvort meiri lil. kjósenda í Itangárþingi og V.-Isafjarðarsýslu vill
fremur þetta frv. hans en niína afstöðu í málinu,
svo mjög sem hv. þm. er ginnkeyptur fvrír
þessu niáli, sem hann er 1. flm. að.
I>á sagði liv. þm. V.-Isf. eitt, sem er ákaflega
athyglisvert í þessu máli. Hann sagði, að það
væri rétt hjá mér, að sumir hefðu viljað hafa 7
Imi. í Itvík, cn þeir hefðu orðið 6, þegar kjördæmaskipuninni var breytt 1933. En það, scin
aðallega veldur því, að hann er með málinu, er
það, að liætta geti verið á því, að fleiri gætu
uimið á þennan hátt. Haldið þið ekki, jafnaðarmenii góðir, að það borgi sig að hafa slíkan
flokksmanii, ef það er meining hans, að þetta
sé ástæðan?
Ef ekki á að f.iölga þm. í Rvík, hvaða vit er
þá i þessu frv.? Er hv. þm. V.-ísf. líka orðinn
klofinn i hugsun sinni langs og þvers, hvað
þetta snertir?
Sannleikurinn er sá, að ef meiin bera frain
einhver þýðingarmikil mál, verða þeir, a. m. k.
i sömu ræðunni, að vera sjálfuin sér samkvæmir. Annars er ekki hægt fyrir nokkurn mann að
álíta, aö þaö sé annað en loddaraháttur, sem
verið er að gera í alvarlegustu og þýðingarmestu
niálum þjóðarinnar. Ég sé ekki ástæöu til þess
að fjölyrða meira að þessu sinni, þó að það sé
vitanlega af miklu að taka, ekki sízt, ef röasemdir hv. fhn. halda áfram að brcytast, eins og
verið liefur hingað til.
*Jón Pálmason: I>að er ekki mikil ástæða til
að ræða efnislilið þessa máls miklu meira á
þessu stigi. I>að verða að sjálfsögðu tækifæri til
þess að ininnast á einstök atriði við síðari umr.
hað er víst, aö ekki er hægt að gera neina leiðréttingu á kosningafyrirkomulaginu og kjördæmaskipun landsins, nema það gaiigi út yfir
I-'rainsfl. I’aö er því í rauninni cðlilegt, að framsóknarmenn reyni að halda þeirri aðstöðu, sem
þeir liafa. En það, sem aðallega veldur því, að ég
kvaddi mér hljóðs, er ræða liæstv. forsrh. liér í
gær. Hann dró inn í þessar umr. nokkur þýðingarmikil atriði í stjórnmálum okkar, ekki sízt
kosningafrestunina s. 1. vor og kosiiingahorfur
nú. I öðru lagi veik hann í ræðu sinni áöan aö
því, livernig siðasti kosningabardagi hefði reynzt.
Hæstv. ráðli. endaði ræðu sína í gær með því að
gefa mjög inerkilega vfirlýsingu. Hann vildi mig
sízt allra þm. sem stuðningsmann sinn og stjórnar sinnar. Eg ætla nú að lýsa yfir því, hæstv.
ráðli. til ánægju, að mér er gleði að þessari vfirIýsingu, vegna þess að hún sannar mér það, að
ég liet' starfað á réttri braut. Viðvíkjandi því,
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seni hæstv. ráðh. talaði um kosningafrestunina.
])á tók hann hreinlega á sig ábyrgð þeirra ráðslafana, og þykir mér vænt um það. En það
kemur mjög mikið í mótsögn við bréf, scm
Framsfl. sendi út um landið, þar sem bann þakkar sér það herhragð að fá Sjálfstfl. til þess að
koma kosningafrestuninni í gegn. En hér í höfuðstaðnum er þetta óvinsælasta ráðstöfun, sem
gerð hefur verið hin síðari ár, og hún mun verða
því óvinsælli sem Jengra líður. Ég skal ekki tala
mikið um þetta mál, en mér þykir eftirtektarvert, að bæstv. forsrh. skuli hvað eftír annað
koma með firrur eins og þá, að kosning'afrestnn
geti ekki haldið áfram vegna þess, að það bafi
verið farið fram á, að aukakosning færi fram í
einu útkjálkahéraði, af því að þm. sagði af sér.
I»að trúir því enginn, að breyta þurfi ákvörðun
Alþ., þó að aukakosning færi fram í einu eði
tveimur héruðum. Það er fjarri öllu Iagi. Viðvikjandi l>ví, að flokkur ráðh. og hann sjálíur
eru nú búnir að samþ., að kosningar skuli fa”a
fram á næsta vori, þá er ekkert við þvi að segja
úr þvi, sem komið er. Mér finnst sízt sitja á
þessum ráðh. að vera að hallra á þvi hér, að
það megi ekki samþ. nein mál vegna ófriðarástandsins, og af því þurfi ekki að kjósa um
])au. Viðvíkjandi því, sem ráðii. var að tala um
kosningaúrslitin hér í Reykjavík, þá er það alveg
rangt, að ég hafi verið að hlakka yfir óförum
Framsfl. En þvi er ekki að neita, að flokkurinn
hafði þann inann efstan á lista, sem líklega
hefur dregið til sín 1—-200 atkv. í persónufylgi.
En hæstv. forsrh. setti sig á oddinn í þessum
kosningum, og það má telja víst, að óvinsældir
hans hafi valdið því, að svo fór sem fór, að
flokkurinn kom ekki inn manni. Á kosningadaginn hirti hæstv. forsrh. ávarp til Revkvíkinga, þar
sem hann skoraði á þá að mótmæla nú hækkuðu verði á landbúnaðarafurðum með ]>vi að
fella Sjálfstfl. Ég og hv. 5. landsk. höfðum óskað eftir þvi í sainstarfi við hændur landsins, að
vörur þeirra vrðu hækkaðar í verði. Eg verð að
segja það í samhandi við þetta mál, að ég hef
ekki farið með neinar kröfur umfram það, sem
fram hefur komið hjá þeim mönnum, sem hafa
gleggstan skilning á hessum málum, og má þa>’
til nefna húnaðarmálastjóra, hv. 2. þm. Skagf.
I»að þýðir því ekki fyrir hjvstv. ráðh. að vera
með neinar dylgjur í minn garð á þessu sviði.
Eg skal ekki lengja umr. mikið, en vil aðeins
geta þess, að ég hef þvi miður fengið í hendur
og á í fórum mínum dálítið mvndasafn uni það,
hvernig* framkvæmdastjórn þessa hæstv. ráðh.
hcfur verið í ýmsum málum hér hjá ]>ví opinhera, síðan hann tók við störfum. Eg ætla ekki
að draga neitt fram úr myndasafninu nú, en
mun kannske síðar draga fram í dagsljósið eitthvað af þeim dæmum.
::Forsrh. (Hermann Jónasson): Hv. ]>m. A.Húnv. er nú húinn að tala 10 sinnum um ]>etta
myndasafn, sem hann hafi í fóruni sínum, en það
kemur aldrei neitt fram úr þcssu myndasafni.
Að vísu revndi hann einu sinni að draga fram
mynd, en ég man ekki hetur en hæstv. viðskmí’h. hafi klínt þessari mynd svo nvkilega hæði á
bak og rass þessa h.v. þm., að hann hafi ekki
losnað við hana enn þá, því að svo eftirminni-
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legri minnkun hefur enginn þm. orðið fyrir hér
á Alþ. sem hann í ]>að skipti. En þctta var, þcgar
hann var að ræða um fjárl. og landsreikningana,
en hann er vfirskoðunarmaður landsreikninganna á Alþ. Það er a. m. k. fint að vera það
fyrir kjósendur í Austur-Húnavatnssýslu. — Ég
skora nú á hv. þm. að koma með eitthvað úr
þessu niyndasafni sínu hér fram. Annars vil ég
taka það fram, að ég vil ekki ciga orðastað við
hann, nema ég sé til neyddur að svara árásum.
Það fer vel á því, að við eruin báðir ánægðir,
hann yfjr ]>ví að vera laus við að styðja ríkisstj.
og ég yfir ]>ví að vera laus við hann sem stuðningsmann.
En viðvíkjandi inálinu sjálfu vil ég segja það,
að ég \ ii ekki, að þessi fundur gangi langt inn
á það að ræða einstök atriði þessa máls, vegna
þess hve áliðið er fundartímans, og ég sé ekki
ástæðu til að endurtaka það, sem ég Iicf sagt
áður. Eg hef ininnzt á það, að þessir tímar eru
of alvarlegir til þess að leiða inn á Alþ. jafnmikið deilumál og þetta er, og ég hef varað Alþ.
við því að gera það. I öðru lagi leiðir þetta af
sér tvennar harðvitugar kosningar, og ekki er
hægt að s.já, hvort lokið yrði ncinum verulegum
störfum, sem aðkallandi eru fyrir stjórn og þing,
fyrr en eftir að ])ær kosningar hafa farið fram.
í þriðja lagi álít ég óviðeigandi að samþ. hreyt.
á stjskr. konungsríkisins lslands. Að ])ví cr frv.
snertir, stefnir það að því að koma á auknum
hlutfallskosningumP og ég mun herjast gegn
þeini, eftir því sein mér er unnt. Ég tel, að breyt.
þær, sem gerðar voru með uppbótarsætunum,
hafi nægilega leitt í ljós, að vinnuhrögð þingsins hafa versnað. Yfirleitt vil ég með öllu mótmæla því, að innleiddar verði hlutfallskosningar
meir en orðið er. Það mundi leiða af sér fjölgun
litlu flokkanna í landinu, leiða af sér vfírhoð
eftir yfirhoð um þm. i tvímenningskjördæmum,
skrumauglýsingar og skrumflokka hér á Al]>.
í'að mundi leiða af sér aukinn vanda og aukið
erfiði með stjórnarmyndanir, tíð stjórnarskinti
og að lokum skapa upplausn i þingræði okkar
og ekkert annað, eins og það hefur gert i stóru
löndunum og hér hefur verið minnzt á. Eg er
sannfærður um það, að í s\rona litlu Jandi,
landi kunningsskaparins, mundu auknar hlutfallskosningar verða útfararsálmur þingræðisins.
Þetta óska ég, að komi skýrt fram í uinr. um
þetta inál.
Eg hef lýst. yfir því, að Framsfl. er reiðubúinn
lil þess. að endurskoðuð verði stjórnskipun ríkisins og undirhúin. Við viljum leggja áherzlu á
það, ineð ]>ví að skipta öllu landinu niður i einmenningskjördæmi, en Rvik í fleiri kjördæmi, og
í þvi sainhandi. mætti endurskoða hlutfallið
inilli sveita <>g kaupstaða. Það er ekki að ástæðulausu. að England, sem herst nú fyrir lýðræðinu,
hefur haldið þessu skipulagi, en forðazt hlutfallskosningaskipulag. Hvernig stendur á þvi, að
jafnaðarmannafl. í Rretlandi —, sem Iiafðí við
seinustu kosningar ó—6 inillj. atkv. (en íhaldsflokkurinn 8 miJIj.) hefur ekki nema á milli é0
og 60 þm., en íhaldsflokkurinn, sem hefur ekki
iieniii 2—3 millj. flciri atkv., hefur 280—290 þm.‘?
Hvernig stendur á því fyrirkomulagi? Hvcrnig
stendur á því, að mestu lýðræðisþjóðir heimsins una við þetta skipulag, en forðast hlutfalls-
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kosningar? Það er vitanlega vegna þess, að sporin í Þýzkalandi, á Spáni, Italíu og k'rakklandi
hræða. í þessum löndum komu upp 30—40 flokkar, sem voru ábyrgðarlausir, og hundruð stjórnarskipta á örfáum árum eins og i Frakklandi
fyrir fall þess, — kosningar eftir kosningar,
einmitt vegna litlu flokkanna. Eg sagði í byrjun
máls mins, að ég ætlaði að drepa lauslega á
nokkur atriði i samhandi við þetta mál. Ég vil
sérstaklega benda á það atriði, að þetta mál er
bersýnilega vel til þess fallið að eyðileggja mcira
eða minna öll störf hér á Alþ., og harma ég það
mjög, að skattafrv. skuli ekki enn vera komið
frarn hér í þinginu. Það eru fjölda mörg mál,
viðvíkjandi samningum út á við, sem varða sölu
á afurðum okkar, siglingar og fleíri stórmál,
sem Alþ. þarf að ráða fram úr, en er auðsætt að
tefjast mikið, ef þetta mál á að vera hér til umr.
dag eftir dag. Ég skora þvi á hv. þd. að taka afstöðu til þessa máls og ráða því til lykta sem
allra fyrst. Þessu máli vcrður að hraða. Fjölda
mörg vandamál bíða úrlausnar þingsins. N. sú,
er fær þetta mál til athugunar, verður að hraða
afgreiðslu þess, því að eftir afgreiðslu þessa frv.
fara störf þingsins. Ég vil því henda hv. flm.
þessa frv. á, sem sjálfsagt hafa talað við aðra
þingflokka urn fylgi þessu máli til handa, að
þeir verða að hraða þessu ináli, ef öll störf innan þings og utan eiga ekki að eyðileggjast. Ef
Alþ. telur það aðalnauðsynjamá, þingsins að afgreiða þetta frv., verða þeir, sem að því standa,
að taka einnig forustuna í öðrum málum. Eg
beini því þeirri áskoruu til Alþ., að það hraði
afgreiðslu þessa máls. Mér telst svo til, að ef
allir þm. taka til máls í þessu máli, standi umr.
í 1—2 mánuði. Eg vona, að þessi áskorun mín
sé svo greinileg, að þingflokkarnir geri sér það
ljóst, hvernig hún er meint, og vænti ég þess, að
hún verði tekin til greina.
Forseti (JörB): Venjulegur fundarlimi er nú
liðinn, en eigi er hægt að koma við kvöldfundi
sökunr nefndastarfa. A mælendaskrá eru tveir,
en annar þeirra kveðst munu falla frá orðinu,
ef það yrði til þess, að umr. inætti Ijúka. Hv.
þm. V.-ísf. hefur kvatt sér hljóðs og hefur
að sjálfsögðu fullan ræðutíma. (ÁÁ: Eg skal
vera stuttorður).
Flm. (Ásgeir Ásgeirsson): Eg skai verða við
tilmælurn hæstv. forseta og verða stuttorður, en
það var a. m. k. eitt atriði hjá hv. fyrri þm.
liang., sem þarfnast leiðréttingar. Eg minnist
þess, að við höfum staðið saman á fundi í Rangárvallasýslu í þessu máli. En hins vegar er það
misminni hjá honuin, að ég hafi sagt, að sveitirnar ættu að liafa ineiri rétt en kaupstaðirnir.
Við stóðum þá báðir saman á inóti stórum kjördæmum og því, að öllu landinu væri dembt í
eitt kjördæmi. — Eftir þingrofið, þegar ákveðið
var, að við framsóknarþm. skyldum allir hjóða
okkur fram aftur, var það með því ákveðna skilyrði af minni hendi, að ég mundi á þingi þvi,
er kæmi sarnan eftir kosningarnar, fylgja leiðréttingum á kjördæmaskipuninni. Eg fer nú ekki
meira út í þetta, þó að margt fleira þyrfti leiðréttíngar við. — En ég held, að enginn þurfi að
efast um einlægui mína í þessu máli, því að það
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var nú á sínum tíma cin ástæðan fyrir þvi, að
ég fluttist á milli flokka. Ég er alveg undrandi yfir að heyra hv. þm. vera að tala um, að
hlutfallskosningar eyðileggi lýðræðið í löndunum. — Það er eins og sumir hv. þm. hafi ekki
áltað sig á því, að það voru ekki hlutfallskosningar í þcim löndum, sem lögðu á braut einræðis, scm varð lýðræðinu að falli, heldur efldust í löndunuin öfgaflokkar, sem ekkert vildu
af lýðræði vita. í Þýzkalandi t. d. efldust flokkar kommúnista ng nazista, og þeir komu lýðræðinu fyrir kattarnef, en hvorki einmenningskjördæmi né hlutfallskosningar voru þar að
verki.
Með þessu frv. er gerl ráð fyrir jafnrétti kjósendanna í landinu. Á þann hátt, og þann liátt
einan, er skapaður grundvöllur fyrir gifturíku
samstarfi og samvinnu meðal þjóðarinnar.
('mr. (atkvgr.) frestað.
.4 26. fundi i Nd., 25. marz, var frv. tekið til
frh. 1. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 27. fundi í Nd., 30. marz, var enn fram
haldið I. umr. um frv.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 13:8 atkv.
Sigurður Kristjánsson: Eg hef lagt til, að sérslök n. yrði látin fjalla um þetta mál. Og hefði
ég helzt óskað, að um þetta næðist samkomulag
milli allra flokka. Nú veit ég ekki, hvort samkomulag um skipun n. hefur náðst, en ef svo er
ekki, vildi ég leggja til, að n. yrði skipuð fl
mönnum.
Forseti (JörB): Ég veit ekki, hvað kann að
líða umtali um. nefndarskipun, en ég skoða þetta
sem uppástungu hv. 5. þm. Reykv., að n. vcrði
skipuð 9 mönnum, og koini engin mótmæli fratn,
skoða ég það santþ.
ATKVGB.
Skipun sérstakrar nefndar samþ. með lfl shlj.
atkv.
NEFNDAIiKOSNING.
3 listar komu fram, með jafnmörgum nöfnum
og nienn skyldi kjósa. Ivosning fór þvi fram án
atkvgr., og varð nefndin svo skipuð:
Af A-lista: Ásgeir Ásgeirsson,
Einar Olgeirsson.
Af B-lista: Bergur Jónsson,
Gísli Guðmundsson,
Sveinbjörn Högnason,
Jörundur Brynjólfsson.
Af C-lista: Gísli Sveinsson,
Sigurður Iíristjánsson,
Garðar Þorsteinsson.
Á 57. fundi í Nd., 13. maí, var frv. tekið til
2. umr. (A. 55, n. 368 og 369, 381).
*Frsm. meiri hl. (Ásgeir Ásgeirsson): Eins og
nál. ber nteð sér, þá liefur n.klofnað í þessu máli.
í n. var borin fram till. um það, livort sjálfstæðismálið skyldi tekið upp í sambandi við þetta
frv., en sú till. var felld. Aftur á móti gerði
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minni hl. ráð fyrir þvi að bcra fram sérstaka
þáltill. um, að sjálfstæðismálið væri undirbúið
til afgrciðslu á næsta þingi af sérstakri mþn.
Hér cr lagt til, að kjördæmamálið vcrði afgreitt
á þessu ,'þingi. Meiri hl. fannst, að það gæti verið æskilegt að taka sjálfstæðismálið fyrir sérstaklcga, þar scm um cr að ræða inál, scm allur
þinghcimur gat orðið sammála um, eins og kom
i ljós á síðasta þingi. En það mál cr ekki til þess
að rugla saman við önnur mál, og þegar það
verður afgreitt, cr æskilcgt, að það verði afgreitt
í einu hljóði, cf þcss cr nokkur kostur. Aftur á
móti er það svo með kjördæmamálið, að engin
von er til annars cn það verði dcilumál, hvenær
sem það vrði tekið til afgreiðslu. Mcð því að
afgreiða það á þcssu þingi og staðfcsta svo
sljórnarskrárbrevt. á næsta þingi og hafa siðan
aðrar kosningar samkv. nýju kosningal., þá er
tækifæri til að afgrciða sjálfstæðismálið á því
þingi, sem staðfestir stjórnarskrárbreyt. þá, sem
hcr er um að ræða. Ef hins vegar væri farin sú
lcið, að kjósa nú, án þess að nokkur stjórnarskrárbrcyt. yrði, eins og fulltrúar Eramsfl. lcggja
til i sínu nál., þá mundi það að öllum likindum
kosta þrennar kosningar, cn ckki tvcnnar, cins
og Jagt er til af meiri hl. I»ær kosningar, scm
fylgja eftir stjórnarskrárbreyt., scm felur í sér
brevt. á kjördæmaskipun, vcrða að öllum líkindum tvennar, eins og var 1933 og 1934. Ef þær
kosningar, sem nú standa fyrir, cru látnar ónotaðar í sambandi við þessa brcyt., þá cru
þrcnnar kosningar óhjákvæmilcgar. I>eir, sem
telja það ókost að hafa margar kosningar, ættu
þess vcgna hcldur að kjósa þá leiðina, sem meiri
hl. hefur hér lagt til, að farin verði. I>ær tilh,
scm hér liggja fyrir, cru samkomulagstill. allra
ílokka í n. ncma Eramsfl. í n. var fallizt á af
öllum flokkum ncma Framsfl., til samkomulags, að fclla niður till. um, að Akranes og Norðfjörður yrðu sjálfstæð kjördæmi, en þær till.
samþ., að í tvimcnningskjördæmunum vcrði
hlutfallskosningar og vcrði bætt við 2 þm. i Rvík
og einum á Siglufirði.
I’etta cru nú á cngan hátt nýjar till. Allur sá
undirbúningur, sem fram hcfur farið 1 þcssum
málum á árunum 1931 til 1933, er í raun og
veru undirbúningur að þessu frv. Hv. minni bl.
n. leggur áherzlu á í sínu áliti, að sá undirbúníngur hafi vcrið ákaflcga ýtarlcgur. I>á koiuu
fram till. um hlutfallskosningar í tvímenningskjördæniunum. I’etta er nú aðaltill. frv.. því >.ð
þróunin í kjördæmamálinu hefur verið á einn
veg sú að gera jöfnuð milli flokkanna. 1915 var
tekin upp hlutfallskosning ineð landkjörinu, og
192C var einnig hlutfallskosning tekin upp i
Rvík. 1933 eru tckin upp upphótarþingsæti. seni
á þessu síðasta tímabili hcfur haft þau áhrif, að
mismunur á tölu kjósenda, sem standa bak við
hvern þin., er ekki nærri eins mikill og ella hefði
orðið. A þcssu kjörtímabili hafa sumir þingflokkar hchningi fleiri kjóscndur hak við hvcrn þm.
heldur en sá flokkur, sem hefur fæsta kjósendur.
En væru engin uppbótarþingsæti, yrði misnnmurinn 1 :3 cða miklu meiri heldur en þó yfir þennan
tíma. Síðan hefur þessi aðferð verið tckin upp í
Búnaðarfclagi íslands, — cn þar eru 7 kjördæmi,
— fyrir forgöngu Framsfl. í þeim félagsskap.
Einnig hefur verið tekin upp hlutfallskosning

við sveitarstjórnarkosningar, sé þess óskað af
öllum þorra kjósenda. Þannig hefur þróunin
verið í þá átt að gera öllum flokkum jafnhátt
undir höfði með því að hafa hlutfallskosningar
og mcð uppbótarsætum. Það cr á þessari sömu
línu, scm mciri hl. n. cr, og ég geri ráð fyrir
því, að margir hvcrfi að þcssari aðfcrð. I>ó cr
ef til vill hugsanlcgt, að gömlu kjördæmm séu
lífscig, cnda cru allar vcnjur þar rótgrónar cg
sterkar, cn þá ætti að vera cinfalt að lagfæra
það mcð uppbótarsætum, og í þá átt he’ur þróunin gengið í nágrannalöndunum. Sú aðfc-rð aö
taka upp hlutfallskosningar í tvimcnningskjordæmunum er aðeins til þcss að jafna hluíföllin
i viðkoinandi sveitum. En samt næst ckki fullur
jöfnuður. I>að kcmur í ljós, cf litið er á urslit
síðustu kosninga. Ef þcssi rcgla hcfði gilt þá, að
hafa hlutfallskosningar í tvímenningskjördæmunum, hcfði sá flokkur, sem var næststærstur,
FramsfL, ekki fengið ‘fullan jöfnuð, en \itanlega
fcngi hann uppbótarsæti í samræmi við atkvæðafjölda sinn. í þessu frv. er þannig lagt til, að
allir fái l)ót sinna mála.
I>að má segja, að hér sé aðeins uin að ræða
að jafna aðstöðu manna í drcifbýlinu. En það
eru engar röksemdir, að þeir einir séu svcitamcnn, scm fylgja ákvcðnum stjórnmálaflokki,
en allir hinir væru taglhnýtingar þéttbýlisins,
eins og framsóknarmenn halda fram. I’essi jöfnnður í dreifbýlinu mundi cftir tveimur síðustu
kosningaúrslitum nægja til þess, að sæmilcgur
jöfnuður fengist um land allt. En þcgar hafðar
eru hlutfallskosningar í Rvík og tvímenningskjördæmunum, cr ómögulcgt að styðja fingri á
eitthvcrt sérstakt kjördæmi og segja, að þarna
og þarna séu kjóscndur bcittir órétti, enda cr
mcð þcssari brcyt. alvcg útilokað, að ójöfnuður
vcrði mikill milli kjósenda. I’essi rcgla, sem iiér
er sett viö kosningar, gengur ekki út frá, að
flokkarnir vcrði óbrcyttir. I’cssi rcgla cr þannig,
að þingmannafjöldinn brcytist cftir því, scm
flokkarnir og framboðið breytist. I’css vcgna cr
siima aðhald fyrir flokkana að vanda framhoö
sitt, rétt cins og önnur kosningaaðfcrð væri
höfð. Flokkarnir verða að sjálfsogðu ckki sterkari né einstaklingurinn vcikari hcldur cu clla
muiidi. Með þcssum brcyt. er minni hl. gert
mögulcgt að starfa í fclagsskap við mciri hl.
Einnig er minni hl. heimilt að fvlgja meiri hb
að málum, ef honuin finnst það vera í meira
samræmi við sínar skoðanir.
I>á var ineiri hl. sainmála um, að bæta við 2
þin. í Rvik, en þar hýr nú V:>. hluti allrar þjóðarinnar. Sannarlega er hér ekki of langt gengið,
því að höfuðsiaður landsins hefur haft allt of
fáa þm. I>ó hafa uppbótarsætin jafnað þetta
nokkuð. enda hefur orðíð sú raunin á, að upphótarþm. hafa ciginlega vcrið sem þm. fvrir
Rvík.
I’að er engin til\ iljun, að allir ]>eir flokkar
þingsins. sem ekki hafa hagnað af þeim sérréttindum, sein núverandi kosningafyrirkomulag
veitir. hafa orðið sammála um þessar till. I’ingflokkar eru ekki vanir að vera sammála að ástæðulausu, og hér er ástæðan sú, að þcir gera
allir hina sömu kröfu um jafnrétti þcgnanna.
Krafa þessi byggist á þvi, að fólkið sé talið jafnrétthátt, livar scm það býr í landinu. I’ctta leiðir
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að vísu af sér tvcnnur kosningar, cn þá mætti
jafnframt hafa það hugfast, að till. minni hl.
í máli þessu mundu orsaka þrcnnar kosningar,
cf þær yrðu samþ.
I’að má ýmislegt scgja um þá kosningafrestun, scm var afráðin s. 1. ár, og má færa margt til
málsbótar fyrir því, að sú frcstun hafi veríð
réttlát. 4>ó hygg ég, að mörgum þni. komi saman um, að hún hafi ckki átt að ná lcngra cn til
s. i. hausts. Flestir hv. þm. munu koma sér saman um, að valdi óviðráðanlcgir atburðir kosningafrcstun, cigi hún að vcra scm allra stytzt,
þar sem hún hcfur óbeppileg áhrif ii þingið. Þó
að timar þessir séu alvarlcgir, cigum við ckki að
vorkenna sjálfum okkur um of, ckki vcrra heldur cn ástandið cr, sainanborið við aðrar þjóðir,
scm ciga um sárt að binda. I>ó að við séum hcrtckin í vissum skilningi, þá megum við cnn ræða
og útkljá okkar mál sjálfstætt, og það eigum við
að nota okkur, svo lcngi scm tækifæri gcfst. Iíf
óviðráðanlegir atburðir kynnu að stcðja að, þá
cr að taka því, scm að höndum bcr, cn þcir
mega undir öllum kringumstæðum ckki valda
ncma sem stytztum kosningafrcstunum.
Það stóð til, að umr. þcssari yrði útvarpað, cn
nú mun vcra ákvcðið, að 3. umr. vcrði útvarpað
í byrjun næstu viku. Eg hygg þvi, að þessi umr.
vcrði hvorki jafnlöng nc ýtarleg og clla liefði
orðið.
’!Frsm. minni hl. (Sveinbjörn Högnason):
Hcrra forscti! Ég mun nú ckki í upphafi máls
míns víkja að rökum þeim, scm hv. frsm. mciri
hl. hefur nú borið hér fram, cn cg mun gcta
þeirra síðar.
Eins og nál. ber mcð scr og þcgar hcfur verið
tckið fram, hcfur stjskrn. klofnað um þctta mál.
Við afgrciðslu málsins í n. greiddu 4 þm. atkv.
mcð samþykkt frv., og 4 þm. móti samþ. þess,
cn form. n., hv. þm. V.-Sk., sat hjá við atkvgr.
Nú virðist sem hann hafi við nánari yfirvegun
og cftir að málið cr afgrcitt úr n., fengið betri
skilning á því, að því cr honuin virðist, og hcfur hann skrifað undir nál. mciri hl. mcð fyrh’vara. Það kcmur ckki í Ijós, livcr þessi fyrLvari cr og á hvcrju hann byggist. IIv. þm. hafði
greinilcga afstöðu tii málsins, þegar það var í
n., og samkv. hcnni var atkvgr. hans þar. Ég vil
strax taka fram, að nál. meiri lil. cr gersamlega sncytt öllum rökuin fyrir málinu. Það er
ckki gcrð nokkur minnsta tilraun til að færa rök
að því, að nauðsyn sé á að samþ. stórmál það,
scm hcr cr á ferðinni, og að það vcrði fremur
cn öll önnur mál að ná fram að ganga á þessu
þingi. Þcir mcnn, scm skrifa uál. ineiri hl. á þskj.
368, færa ckki fram nokkur rök fyrir sínu rnáli,
þó að leitað væri mcð logandi Ijósi á þeim tvcim
síðum, scm nál. tckur yfir, ncina aðeins í einni
sctningu. Hún er svona, mcð lcyfi hæstv. forscta: „Meiri hl. n. er á citt sáttur mcð það, að
jafna hcri atkvæðisrctt þegnanna.“ Eg vil skora
á hv. frsm. nieiri hl. að sýna mér, hvar cru rökscmdir í nál. þcirra, scm mæla mcð samþykkt
frv. Ég mun svo síðar víkja að því, hvort frv.
það, scm hér liggur fvrir, miðar að Iþvi að jafna
rétt þegnanna í landinu. Eg sé cnga aðra röksemdafærslu i nál., sein mælir með samþ. frv.,
og engir, scm hlustuðu á framsöguræðu hv.
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frsm. meiri hl., skilja, hvað vcldur því, að nál.
færir ekki nokkur rök fram fyrir sinu máli. Frá
hiuu upphaflcga frv., sem samþ. var óbrevtt í
n., hcfur mciri hl. hvikað og borið fram hrtt.
við það um að fclla niður tvö ákvæði, en það
var hcimild til að stofna tvö ný kjördæmi, annað á Akrancsi, cn hitt á Norðfirði. Á þessar brtt.
var ckki minnzt i n., þegar ég var þar á fundum,
cnda mun þctta ckki hafa vcrið ákveðið, fyrr
cn cftir að atkvgr. hafði farið fram. Það cr augljóst, að hak við frv. þctta er ckki þjóðarnauðsyn, heldur flokksverzlun, cnda aldrei komið frá
þeini alger krafa um þetta inál, nieðan þeir áttu
nokkurn þm. i tvímcnningskjördæmunum. Það
mun vcra rétt hjá þeim flokkum, cr verzla mcð
þetta mál, að þeir gcti eklii fengið mcnn til þcss
að kjósa sig ncina mcð löguin. Þctta er kjarni
málsins. því að það að tala um rétt, cr það, hvort
þeir hat'i rcttinn í kjördæmunum. Þcir liafa
vissulega siun rétt, cn þá vantar viljann til þess
að gcra rétt. Þcir halda, að þeir græði atkv. á
þcssari breyt., þótl meiri hl. sé á móti þcim. Og
fyrir það cr alll sett á annan endann, tvcnnar
kosningar cða þrennar og þingrof.
Við framsóknarmcnn crum þcss fullvissir, að
innan skamms tima hafi þjóðin komizt að raun
uin, að fáa óhappamcnn hafi hún átt inciri íil
þess að vcrja frelsi sitt á erfiðum tímum cn
þá, cr hcra nú frain breyt. á stjskr. Það, scm
nú cr ætlunin mcð þcssari brcyt., cr, að þcir
sterkustu í sveitakjördæmunum skuli vcrða gcrðir áhrifalausir um sín cigin mál. Það cr verið að
hlevpa inn cins konar Þorbirni rindli í þessum
málum. Það cr sjáanlegt, um hvað þessar kosningar snúast. Þær snúast um það, hvort á að eyðileggja höfuðvígi sveitanna eða ekki. Það cr ckki
kosið uin annað. Og það er vitanlegt, að þcir, scm
eiga meiri hl. i þcim kjördæmum, vilja stöðva
þetta frv., því að það cr ckki cingöngu barizt
um þelta mál, hcldur um önnur mál jafnframt,
lifsstcfnur og þjóðvenjur.
Allt okkar stjórnarfyrirkomulag frá fyrstu tíð,
allt frá goðorðunum, hefur byggzt á sjálfstæðuin
hcildum, þar scm mciri hl. hcfur ráðið. Mcð
brcyt. 1933 rofnar fyrst skarð í þetta mcð uppbótarþingsætuuum.
Hv. þm. hafa séð, að við þetta liefur stjórnarfarið í landinu og trúin á lýðræðið vcikzt. Eigum við að halda áfram að scnda minni hl. þm.
inn á Alþ. og vita, livort hægt sé að vinna því
virðingu á þann hátt?
Hinir 14 uppbótarþingmenn, liafa orðið til
þess að rýra virðingu þingsins, og nú á að bæta
við 6—8 minnihlutaþinginönnum. Fyrir þctta
mál á að fórna öllu samstarfi og friði, og um
það samcinast hinar mcstu andstæður, allt frá
svartasta nazisma til rauðasta kommúnisma. .4
þeim dcgi urðu Hcródcs og Pílatus vinir. En það
væri rétt fyrir þjóðina að athuga, af hvcrju l>cir
urðu vinir og á hvaða tíina þeir urðu vinir.
Fyrir þctta á c. t. v. að fórna frclsi, gæfu og
gcngi þjóðarinnar um ókomin ár. Sé þjóðin ckki
samhuga um mál sín, getur það sannarlcga varðað hana fjörtjóni og frelsi. Hvcr dagur, scin
liður, ber nú nýtt viðhorf í skauti sínu og
viðurhlutamikil mál, sem vcrður að ráða frain
úr með gætni, ró og óhlutdrægni. Eg hcld því,
að það plagg, sem hér liggur fyrir, sé einhver
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sú blygðunarlausasta flokkaverzlun, sem gerð
liefur verið á Alþ. íslcndinga, ef þess er gætt, á
hvaða tíma hún er gerð. Og það cr stofnað til
hennar af þeim flokkum, sem eru annars aldrei
sammála um nokkurt mál. Og svo á að mvnda
stjórn á þcssum timum um þetta mál með stuðningi þessara flokka, þótt upplýst sé, að eiigimi
flokkurinn stvð.ji hana í rauninni, því að þeir
haf'a allir keppzf um að þvo hana af sér. Og
Alþýðublaðið lýsti yfir því, að engiiin flokkur
a'tlaði að styðja hina nýju stjórn. I’að geta verið
þeir tímar, er menn hafa ráð á að gainna sér
og brosa i kampinn. En ég efast um, að þeir, scm
nú brosa, verði eins, er þjóðin fer að dænia
verk þeirra. I’eir sinna engu öðru en flokkaverzlun sinni. Hitt skiptir þá ekki neinu, hvernig
þjóðinni reiðir af á næstu árum.
Eg skal svo víkja nokkrum orðuin að ræðu
hv. frsin. ineiri hlutans.
I’að áttu vist að heita rök, en reyndust það
sízt, eins og það, sem kom frain í nál. þeirra.
Hann sagði, að málið væri sérstaklega vel undirbúið, og svo er það fram borið af honum. Hann
ælti að minnast þess 1932, er honum var treyst
af flokki sinuin til forustu í kjördæmaniálinu, en
mistókst svo og brást sínuni flokki, að enginn
vildi treysta honum til forustu, enda liefur hann
séð það sjálfur.
Hann sagði, að þetta mál niuiidi verða deilumál og sjálfstæðismálinu ætti að halila fyrirutan
það. En er það leiðin til þess að þyrla upp
deilumálunum, áður en sjálfstæðismálið er tekið
fyrir til afgreiðslu? Ætli hefði ekki verið liappasælla fyrir þjóð og þing að leggja deilumálin á
hilluna áður? Ég skil ekki svona hátterni, en
það getur verið, að þeir, sem kenndir eru við
frið, viti betur, hvernig á að varðveita hann.
I’á sagði hann, að ef farið væri að ráðum
okkar framsóknarinanna og málið sett í mþn„
vrðu sennilega að fara frani þrennar kosningar.
I’etta er vitanlega herfilegur misskilningur,
nema það sé alls ekki rétt, er hann sagði að
sjálfstæðismálið ælluðu þeir að leysa á næsta
þingi. En það er sennilegt, að þeir guggni á lýðræðishugmyndinni.
Við viljum engar breyt. á stjórnskipun landsins, nema þær séu vel undirbúiiar, en það er
vitanlega ekki svo um þetta mál.
I’á sagði hann, að samkomulag væri með öllum flokkum í n. — að Framsfl. vitanlega undanteknuin — um framkvæmd þessa máls. I’etta er
ekki rétt. l’að liggja fyrir tvær skriflegar sannanir móti því, sem eru brtt. háttv. jmi. liorgf.
og háttv. þin. V.-Sk. I’etta er því ekki alveg rétt
hermt, og ætti þó að sýnast liverjum manni
I.ióst.
I’á talaði hann um, að gömlu kjördæmin vieru
lífseig, og virtist harma það, að ekki skyldi
vera hægt að ráða niðurlögum þeirra 1931.
Já, jiau eru lífseig, og kjósendunum er ekkert
um jiá, er hlaupa milli flokka, eða um það, að
verzlað sé um rétt jieirra. I’að var óheppilegt
að velja þennan mann til forustu í jiessu ináli,
er verður nú að segja, að ekki sé um of, þótt
Ilvík fái 8 þm. En er hún vildi fá 7 fyrir fáum
árum, þótti honum það ófært, og það er fyrir
hans tilstilli, að Hvík hefur ekki haft nema (>
þm. eftir breyt. 1933, seni ekki er þó rétt. I’ó má
Alþt. 1912. B. (59. löggjafarþing).

segja, að uppbótarþingsætin eigi að jafna ])að.
I’að er rétt að geta ]>ess til samanburðar í þessu
máli, að Oslo hefur aðeins 7 ]>m., og þar eru
liátt á 3. hundrað þúsund ibúar, og enga uppbótarþinginenn hefur hún. í stjskr. Noregs er
eun freinur tekið fram, ekki aðeins um Osló.
heldur alla stórhæi i landinu, að þeir megi aldrei
fá meira en
af tölu allra þingmanna landsins, til móts við dreifbýlið.
Við erum á upplausnarleið I’ýzkalands eftir
slyrjöldina og á leið Frakklands, eins og þar er
nú, er hrundi vegna fjölda flokka og klíklia, er
ollu sundurlyndi og glundroða, sem er nauðsynlegur undanfari tortímingarinnar. I’að er því
ekki að undra, j>ótt öfgarnar ma'tist í þessu
máli, þvi að kommúnistar liafa sagt, að betra
væri að styðja afturlialdið en miðflokkana. Enda
hefur EOI. lýst ]>vi yfir fyrir skemmstu i blaði
sínu, að réttlætismálið væri hér ekki aðalatriðið, lieldur að rjúl'a núveraiidi stjórnarsam\innu. I’etla er skjalfest. Kommúnistar vilja
upplausn í þjóðfélaginu á erfiðum tíniuni til
undirbúnings byltingar.
I’að var lika mjög réttilega til orða tekið hjá
hv. t'rsm. meiri lil., þegar hann talaði um minni
hl. í tvímenningskjördæmunum, að þessi breyt.
væri ekki nema það að heimila mönnuni að segja
sig úr goðorði og í goðorð við aðra. I’etta er al\ eg rétt, og það er merkilegt, hvað þessi hv.
þm. hefur á vitundinni um upplausn ]>á, sem
þessu er samfara. I’vi að það, að niönnum var
heimilt að segja sig úr goðorði og fara í goðorð
til annarra, styrkti höfðingjana með því að safna
til þeirra mannaforráðum á ]>aiin veg. Hið sama
er verið að reyna að gera hér, að fá ]>á, sem úti
uui sveitimar búa, til þess að segja sig úr lögum við ]>á, sem ]>eir lifa og vinna með, og i
flokk með þeim, sem ríkastir eru og sterkastír
i landinu, til þess að þeir geti orðið sem sterkastir andstæðingar liinna, sem i sveitunum búa.
I’að er verið að gera tilraun til þcss, að skipulag stjórnarfyrirkomulagsins riðlist, með því að
rjúfa ]>ennan gamla grundvöll þess, kjördæmaskipun' okkar. Og þessi lilraun hefur verið gerð
af þeim mönnum, sem hafa liingað til verið að
reyna að koma á þeini sama glundroða hér eins
og liefur verið í öðrum löndum, þar sem lýðræðið hefur fallið.
I’á sagði liv. frsm. meiri hl. það cnn frcmur,
að timarnir væru að vísu alvarlegir, en þó væru
]>eir i raun og veru ágætir. I’að væri liægt að
gera margt á svonn tímuin. l’etta sýnir þá
ábyrgðartilfinningu, sem er á bak við þeiuian
málfiutning hjá þessum mönnum, sem bera frv.
þetta frain. I’ví miður heldur meiri lil. þjóðarinnar, að öllu sé óhætt, af því að það liður
svona hver ilagurinn, að ekkert keinur voveiflegt fyrir. En að hv. þm. láti sér til hugar koma,
að það sé hægt á ]>essum tínium að leyfa sér
liluti sem þessa, því hefði ég ekki trúað. Hvað
hefðum við sagt um forfeður okkar á Sturlungaöld, sem deildu sín á milli, ef þeir hefðu verið
eins harðdrægir eins og þeir voru, ef tvö her\eldi hefðu verið með heri sína í landinu? Við
erum ekki frjálsir ferða okkar liér í þessu landi.
Við, sem ferðumst um þjóðvegina og þurfum
að framkvæma ýmsa hluti, vitum, að við þurfum að eiga það undir náð þessara herja að kom54
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ast lciðar okkar. Og við cigum það líka undir
náð liins crlenda hcrs, hvort við gctum rekið
atvinnu okkar cða ckki. ()g þó að pcningaflóð sé
nú í landinu, þá hygg ég, að það gcti komið til,
að fátt gcti verið jafnhættulcgt og það fyrir
okkar incnningarverðinæti. Sjálfstæði þjóðarinnar miðast við það að varðveita mcnningarlcg
verðmæti hcnnar, þjóðernið og tunguna, og að
tryggja fraintíð hennar. Sjálfstæði þjóðarinnar
miðast ekki við það, hvort mér eða hv. þm. V.Isf. líður illa í dag cða á morgun, heldur við
það, að við eiguin þrótt og manndóm til þcss
að taka á þcim viðfangsefnum, eins og vera ber,
sem nú steðja að okkur, og að við gerum það
með lilliti til framtíðarinnar hiklaust og óttalaust, en látum það ckki snúast í þá átt, scm
þjóðina skiptir cngu máli nú á thnum. Það tr
þelía, scni framtíð þjóðarinnar skiptir miklu, cn
t'ramtíð hcnnar cr ekki komin undir öðru eins
og því frv., sem hér hcfur vcrið borið fram, og
því. óheillasainbandi, sem um það hefur myndazL
Eg ætla nú ckki að hafa flciri orð um þetta
að sinni, en aðcins segja hv. frsm. mciri hl. n.,
að það mun rcynast rétt, sem hann sagði, að
gömlu kjördæmin væru lífseig. Þcim var sköpuð
cídraun árið 1931, en þau hrundu henni af scr
að mestu, þrátt fyrir slæma framgöngu hv. þm.
V.-ísf. Og þau munu lika lifa af þcssa cldraun.
"Sigurður Kristjánsson: Eg skal ckki fara
mikið út í cfni þessa frv., sem hér cr rætt um,
cða mcðferð hv. stjskrn. á þvi. Það hcfur hv.
frsm. mciri hl. gcrt, og sé ég því ckki ástæðu til
að cndurtaka það. Hann skýrði í stuttu máíí frá
mcðfcrð málsins. Ekki skal ég heldur fara út í
þá sáhna að ræða um það, scm fram kann að
hafa komið uni þctta mál utan þings. Iig hcf nú
verið fjarvcrandi þinginu nú í nokkra daga
vegna laslcika og þess vcgna ckki lcsið inikið
af dagblöðunum, t. d. ekki dagblað minni hl.,
svo að ég cr nokkuð ófróður um það, hvað þar
hcfur vcrið sagt um þctta mál að undanförnu.
Eg gat ckki búizt við, að það væri ncitt hcilsusainlegt cða sáluhjálplegf að lesa slíkt á sjúkrabeði, svo að cg las það ckki cinu sinni. En þctta
framsóknarblað sýnist mér vcra þcss eðlis, að
það mcgi lcggja það til hliðar og láta það biða
síns dóms cða þá glevmskunnar.
En ég vil leyfa mcr að rifja upp nokkur atriði
málsins sjálfs frá byrjun, og skal ég þá lcvfa
mcr að byrja á því, að strax þcgar rofnaði samband íslands við Danmörku, þá reis sú krafa
upp. cg held frá cinhvcrjum cinstökum mönnum í flcstum landsmálaflokkum, að taka ætti
þeim aflciðinguin á þann hátt að semja ný
stjórnarl. fyrir ísland, byggð á því, að ísland
\æri orðið óháð öðrum ríkjum. Eg taldi þcssa
lausn málsins sjálfsagða og ætlaðist vitanlcga
til þcss, cins og sjálfsagt þcir aðrir úr Sjálfstfl.
og öðnjm flokkuni, scm þcirrar hrcyt. kröfðust, að þau stjórnarl. yrðu byggð upp mcð það
fyrir augum, að þau stæðust fyllstu kröfur um
lýðræðislcgt. stjórnarfyrirkomulag á íslandi. Og
það var i raun og vcru ákaflcga hcppilegur tími
til þcss þá, sökum þcss að þá var allur hciinurinn að fara í blóðuga styrjöld cinmitt út af
ágreiningi um það, hvort þjóðirnar ættu að búa
við lýðfrclsi eða cinrtcði og kúgun. Það varð þó
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ckki úr þcssu þá. Mótstaða rcis strax gegn því.
Og það cr óhætt að scgja það, að það, sem olli
því fyrst og frcmst, að ekki var hafizt handa
um þelta hér hjá okkur, að taka fullkomlega á
móti því frdsi, scm koin þannig fyrirhafnarlítið upp í hcndur okkar, það var Eramsfl. Þrátt
fvrir það þótt hv. formaður þcss flokks hcfði
gert margar ákvcðnar tiíl. í því máli um það,
að fsland lýsti fullu sjálftsæði sinu'og hagaði
scr að öðru lcyti í sainrænii við það, þá varð þó
flokksþing Erainsfl. til þcss að bcrja þcssa kröfu
niður. Og þcgar svo flokkarnir áttu um þctta
nð scmja. þá var gerð iniðlun, scm var mér mjög
á móli skapi. Við höfum því húið við hálfgcrðan
óskapnað í stjórnskipuninni þcssi siðustu 2 --3
ár. En nú virðist svo komið. að tneiri hl. hæstv.
Alþ. a. m. k. hafi komizt á þá skoðun, að við
eiguni að stiga okkar sjálfstæðis.spor að fullu.
Og því hlýtur þá að fylgja það, að við byggjum
upp stjskr. Jandsins mcð almcnnum stjórnskipunarl. Það, scm aðallega hcfur staðið i vcgi fyrir
því, að hafizt. hafði vcrið handa um það, var
óvissan um það, hvort nokkrar kosningar mundu
vcrða bráðlcga, þ. e. a. s. hæstv. Alþ. mundi sitja
áfram án nýrra kosninga cða nýjar kosningar
mundu fram fara, cins og að sjálfsögðu á að
vera.
Það hcfur verið ákaflcga inikið talað um, að
okkur sé nauðsyn á friði í landinu milli pólítísku flokkanna. Engir mcnn hafa talað um þetta
af jafnmikilli hrifningu cins og framsóknarnicnn, og nú scinast hv. 1. þm. Rang. (SvbH).
En í verkinu virðist ákaflega lítið bcnda iii
þcss, að þcssi flokkur mcini nokkuð incð þcssu
friðartali, því að hann vill cnn scm fyrr ciga
illt við allar stéttir þjóðfclagsins og alla flokki.
()g það cr vitað, að það er vcrk þcssa flokks,
að stjórnarsamvinnan, scm var, hcfur brostið.
Þcssi ílokkur, scm cr hyggður þannig upp, að
hann tclur sig ciga að beita bohnagni og ofbeldi,
hvar scm því má við koma, hann vill sifcllt
lcysa ágrciningsmálin mcð valdi. Þar af leiðandi cr það mjög erfitt í’yrir þá, scm vilja virða
hag allra stctta, að ciga nokkra samvinnu við
þcnnan flokk. Stjórnarsamvinnan, sem sagt,
hefur rofnað fvrir cinþykkni og kappgirni Eramsfl., fyrir það, að hann vill bcita valdi, cn ckki
Icita samninga. Af þcssu lciðir svo aftur það, að
það cr varla ástæða til annars heldur cn kosningar l'ari fram.
Þcgar ég sá hilla undir það, að kosninga”
mundu fara fram á næslunni, þá hreyfði ég þvi
opinbcrlega, a'ð sjálfsagt væri, að strax og kosningar færu fram, þá yrðu til undirbúin sérstök
og fullkomin stjórnarl. fvrir landið. Eg hrcvfði
þcssu. undir cins og hcrvcrnd Brcta létti af
landinu og ísland fckk sér hcrvcrnd hlutlauss
rikis, Bandarikjanna, og taldi ég þá, að kosningar ættu að fara fram og við ættum að ganga
frá stjórnskipunarmálinu. Þctta varð þó ckki að
framkvæmd í bráð og sú ástæða fyrir því færð,
að það yrði að haldast innanlandsfriður og
ckkcrt mætti gcra, sem raskaði samvinnu þeirra
st jórnmálaflokka, scm að ríkisstj. stóðu. Og þegar
leið að þcssu þingi, scm nú stendur vfír, þá var
að sönnu húið að gefa yfirlýsingu um það af
Eramsfl., cða um það bil, að mig minnir, að
kosningar skvldu fram fara á þcssu ári. En cng-

853

kagafrumvörp samþykkt.
Stjórnarskrárbrcyting.

an veginn var það talið víst, og má m. a. sjá
það á þáltili. þeirri, seni hæstv. forseti Sþ. hefur
borið frain, og einnig af þeim unir., sem fram
hafa farið í þinginu um það, hvort kosningar
gætu farið fram, nema ný þál. yrði samþ. Minni
kröfu eða till. innan míns flokks um, að flutl
yrði hér strax á öndverðu þingi frv. um ný
stjórnskipunark, þar sem kosningamálið væri tekið upp, gat ekki fcngið afgr. að áliti mins flokks,
fyrr en i'ullvist vieri um það, hvort kosningar
yrðu látnar fara frain á þessu ári. Og þcgar frv.
það, sem sér liggur fyrir, kom fram og fór i
n., þá var svo langt um liðið, að við 4 nefndarineini, sem nú myndum meiri hl. n., töklum ckki,
að tími gæti unnizt til þcss að ganga frá fullkomnum stjórnskipunarl. nú, þar sem sjálfstæðismálið væri tekið fyrir fyrst og fremst, og
töldum, að til þess yrði fyrst að vera sett ncfnd,
seni starfaði að því a. m. k. nokkurn tíma að
undirbúa málið, áður en það yrði til lykta leití.
Ilitt var álit okkar, sem oft hefur verið frain
tekið, að þá töldu rnargir hv. þni., og sjálfsagt
mikill mciri hluti hv. þm., að það væri alv.g
sjálfsagður hlutur, að ef kosningar færu frari
i ár, þá bæri að nota það tækifæri til þcss að
gera breyt. á því lielzta, sem breyta þyrfti i
stjórnskipunarl., að því er kosningarrcttinn eða
kjördæinaskipunina snertir. Á móti þessu liefur
það verið haft af Eramsfk, að þetta vekti órón
og snndurþykki á hættuleguin tímum. En ef á
að ganga til kosninga á annað borð, þá vcit það
hver einasti inaður, að kosningar geta ekki orðið
á friðsamlegan liátt. I’á dcila flokkarnir, eins
og ])eir geta, og deila þá um dauð mál, ef annað
liggur ekki fyrir. Við sjálfstæðismenn álítum þá
alveg eins gott að kjósa um eitthvert verulegt
mál eins og að kjósa um ekki neitt eða þá kannske gamla drauga. I'yrst það á að deila á annað
borð, þá er rétt, að barizt sé um ágreining þann,
sem cr til staðar á milli flokkanna um þesii
lýðréttarmál.
I’ví hefur verið lýst yfir af hv. frsm. meiri
hl. n., að við, sem flytjum þetta frv., munum
lcggja til, að sett verði n. til þess að undirbúa
fullkomna stjórnskipunarlöggjöf fyrir næsta
þing. Og það er vitað, að ef þetta stjskrfrv., scm
hér liggur fyrir, verður samþ., þá vcrður þess
mjög skammt að bíða, að það þing verði liáð.
Eg þarf ekki að endurtaka mótmælin gegn
þeirri firru, að afgreiðsla breyt. á stjórnskipunark á næsta þingi i'jölgi kosningum fram yfir
það, sem vera þarf til samþykktar þessu frv.,
þvi að það er vitað, að ef stjórnskipunarl. verða
samþ., hlýtur það að Ieiða af sér tvcnnar kosningar. I’ví að engum manni í þessu þ.jóðfélagi
getur dottið til hugar nema framsóknarmöniium, að samþ. verði ný stjórnskipunarl. fvrir
þetta land, nema með því móti, að breytt sé
kjördæmaskipuninni.
I’að er vert að athuga það, hver er grundvöllurinn undir stjórnskipunarl. einnar þjóðar.
Eg hygg, að allir sanngjarnir menn séu sammála um það, að það eigi að vera frclsi og jafnrétti þegnanna. Ef við komum okkur saman um
það, að ósæmilegt sé fyrir íslenzku þjóðina að
setja stjórnarl., þar sem ekki er séð fyrir þessum grundvelli, jþá verðum við einnig að viðurkenna, að kjördæmaskipun landsins verður að
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breytast stórkostlcga. I’ví að það er ekki jafnrétti þegnanna, ef einn maður í þjóðfélaginu
hefur kannske ekki nema
eða 1/io hluta af rétti
á við annan til þess að ráða málefnum þjóðarinnar. En svona er hlutfallið nú i ýmsum tilfellum, því að það mun sjálfsagt engum mönnum
ofvaxið að skynja það, að það er fólkið í landinu,
en ekki liolt og hæðir, sem á að ráða. I’að eru
dæmi til þess i öðruin löndum, að heil kjördæmi
hafa gertæmzt að fólki og liorfið úr sögunni. En
liitt er þó enn alþekktara fyrirbrigði, að þar, sem
mannfá svæði hafa vcrið, hafa komið upp blómIegar byggðir, hæði landbúnaðarbyggðir, iðnaðarbæiv og vcrzlunarborgir. Og öllum þykir sjálfsagt, að fólkið á þciin stöðum fái réttindi til
kosninga í samræmi við aðra landsmcnn, eins
og það þykir rétt, að réttur til þálttöku í ráðstöfunuin á málum þjóðarinnar liverfi þar, sem
mannlaust er orðið. Kjördæmaskipuninni verður
þvi að sjálfsögðu að breyta.
En ágrciningur um þctla mál er þó mjög eðlilegur. Hann stafar af þessari sivakandi eigingirni manna. Nú liagar því þannig til, að Frams11. situr að fámennum kjördæmum víða um landið. Og af þeirri ástæðu hefur þessi flokkur feugið tækifæri til þess að hafa miklu mciri áhrif á
löggjöf landsins hcldur cn honum ber eftir
inannfjöhla. Vitanlcga vill ekki þessi flokkur
slcppa þessum fríðindum. En það er ekki liægt að
veita þessum flokki þcssi réttindi öllu lengur, og
sizt. af öllu af því, að það má sýna fram á það
með rökum, að hann hefur farið miður vel ineð
þessi sérréttindi sín, ])ví að hans sérréttindi liafa
ekki orðið mannfólkinu í landinu til hagsbóta,
en flokknuin sjálfum til lítils sóma. Það hefur
nú staðið svo milli 10 og 20 ár, að löggjöf sú,
sem afgrcidd hcfur verið hér frá hæstv. Alþ.,
liefur i mörgum tilfellum verið andstæð vilja
meiri ld. þjóðarinnar, sem stafar af því, að hér
hcfur farið með völd í landinu flokkur, scni
ekki studdist við meiri hluta þjóðarinnar. I’essi
flokkur styðst við um það bil % hluta þjóðarinnar, og hann hcfur aldrei komizt hærra en að
hafa ’■! hluta þjóðarinnar á bak við kjörna þm.
sína. Samt hefur hann stjórnað, og hefur mörgum vcrið það ráðgáta, hvcrnig það hcfur mátt
ske. En ástæðan fyrir því er sú, að hann er ekki
landsmálaflokkur, heldur samtíningur af hópum
inanna með gerólíkar skoðanir, frá hinuin ákveðnustu afturlialdsmönnum til fullkominna
stjórnleysingja. I’essi samtíningur, sem liangið
liefur saman á hagsmunabandi, liefur alls ekki
verið landsmálaflokkur, heldur verzlunarflokkur.
Og það er rétt fyrir okkur, þegar að þvi líður,
að þessi lofsæli flokkur líður undir ]ok, að gera
okkur grein fvrir ])vi, livað landinu hefur stafað
mikill gróði af þessari verzlunarpólitík. Við vitum það, að þessi flokkur hefur livað eftir annað
komið til annarra flokka og beðið um aðstoð,
þegar hann hefur verið um það bil að setja alla
á hausinn í landinu. 1927 tók hann við fullu húsi
f.jár, ágætum efnaliag hjá ríkissjóði og blómlegum atvinnuvegum. En hann liafði skamma stund
sljórnað hér i landinu, þegar hann var búinn að
setja allt á hausinn. Fjárliagur rikisins varð svo
í höndum þessa flokks, að rikið varð ekki aðeins
ómegnugt þess að Jialda uppi skuldum sínum
gagnvart lánardrottnum sinum, licldur varð ís-
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lcnzka rikið bókstaflega að betla. I>að voru sendir menn til annarra landa til þess að knékrjúpa
Innsstofnunum og biðja ]>ær að hjálpa þessu vcsala ríki um gjaldfrest fyrir skuldum sinum. Atvinnuvegirnir fóru undir stjórn þessa flokks algerlega í rústir. I’essi flokkur vildi ekki viðurkenna í landinu nema einn atvinnuveg og ekki
nema eina stétt. Hann vildi ekki viðurkenna
sjávarútveginn sem nytsaman atvinnuveg, þrátt
fyrir það að landhagsskýrslurnar stóðu fyrir
augum hans, sem báru vitni um ]>að, að 90% af
öilum útfluttum vörum frá landinu voru sjávarafurðir. Hann vildi alls ekki viðurkenna verkalýðsstétt landsins, heldur leiða til lykta öll mál
verkalýðsins i landinu í óvikl þessa fólks. Hann
segir nú, þcgar eitt vandamálið er skortur á
vinnuafli i landinu, að liann vilji ekki tala um
það mál við verkalýðsfélögin í landinu, lieldur
vill hann leysa þetta mál í fuilum fjandskap
við þau. Og þó segir Jiv. 1. þm. Rang., að nú séu
hættulegir timar. (BJ: Hvað segir Sjálfstfl. um
það?) M. a. segir hann það, sem ég segi nú. I’að
cr aðeins ein stétt þjóðfélagsins, sem Fram.sfl.
þvkist vilja halda frið við, sem ekki stafar af
öðru en atkvæðaveiðum. En hvernig vill hann,
að þessi stétt sé? Hann vill ckki, að þessir menn
séu sjálfstæðir menn. Hann hefúr byggt fyrir
það með því að hneppa þessa menn í skuldafjötra. Hann hcfur gcngizt fyrir því að setja
skuldaktafa á alla bændur með kaupfclagsskapnum. Og jafnframt hcfur hann reynt að sölsa
undir ríkið jarðir bænda og lagt kapp á að breyta
sjálfscignarbændum í leiguliða. I’að cr fraintiðarhugsjón þessa flokks að lialda þannig i taumana
á bændum, sem annars vegar séu skuldataumarnir um háls þeirra, en liins vcgar leiguliðafjötur um fót þeirra.
þessi stjskrbreyt., sem hér er á ferðinni, stefnir auðvitað að því að draga úr valdi þessa flokks.
-Mér er sama, hvað hv. 1. þm. Rang. segir um
þetta, að það sé, cins og hann talaði um, til þess
að búa til minnihlutaþni. því að það er rangt.
Þetta cr til þess að útrýma minnihlutaþm., draga
úr valdi þcirra og gera það bara eðlilegt. Það
þýðir ekkert fyrir Framsfl. að ncita því, að hlutfallskosning, hvort sem hún er í stærri eða
minni stíl, miðar að því að gera rétt þcgnanna
sem jafnastan. Eg skal taka það fram, að mín
persónulega skoðun er, að sú hlutfallskosning,
sem hér er stofnað til, gangi miklu skennnra en
nauðsynlegt er til þess að tryggja fullkomlega
jafnrétti kjósendanna. Og þó við sættum okkur
við það nú, þá munu rísa upp kröfur um það
síðar, að hlutfallskosningar verði miklu fullkomnari og réttur þegnanna öruggari og jafnari
hehlur en fvrirkomulag það, seni nú er stofnað
til, getur tryggt. En það er víst, að Framsfl. sér
nú sina sieng upp reidda, og liann getur ekki
lengur haft meiri áhrif um hlutdrægni i Jöggjöf
landsins en honuni ber. Og það er líka mjög
sennilegt, að þcgar fer að halla undan fæti hjá
þessum flokki, þá muni fækka allvcrulega atkv.
hans. I’að þarf ekki að efast uni það', og það cr
niannlcgt, að fjöldi fólks úti um land hcfur
kosið mcð Framsfl. vegna þess eins, að liann
hefur verið i stjórn landsins. I>að er ekki neina
eðlilegur hlutur, að fjöldi manna vill sitja í
stjórnarskjólinu, og þetta liefur auðvitað aukið

fylgið. En það hefur ekki verið litið eins á þa'ð,
hvernig þetta vald liefur vcrið fcngið eða með
það farið. I’að má því gera ráð fvrir þvi. að
fljótt fari að halla undan fæti hjá Framsfk.
þegar fara á að bæta ofurlitið hlutföllin inilli
l'lokkanna. Iín það þýðir ckkcrt fyrir þcunan
flokk að vera að spyrna á móti cðlilcgum kröl'um l'ólksins. Hann verður nú að sætta sig við
það. að hann er ekki nema að litlu Icyti rödd
fólksins, að minna leyti cn fjestir aðrir flokkar
landsins. I>ar af leiðandi verður hann að beygjn
sig fyrir alniennri nauðsyn og almcnnum kröfum. E'g lield þcss vegna, að flokkurinn geri rétt
ast í bvi að leita samkomulags við aðra flokka
um að breyta kjördæinaskipuninni hægt og hivgt.
Sjálfstfl. liefur alltat' sýnt, að hann cr samkomulagsflokkur. Hann er hvorki uppstökkur né blóðþvrstur. llonum hefur verið fundið það til foráttu. að Juinn sé seinn að ganga eftir rétti sínum.
tíann liefði þess vegna tekið þvi vel, ef Framsfk
Iiefði leitað sanikomulags um að brevta kjördæmaskipuninni liægt og hægt, og mcð sem
niinnstu umróti. En þelta hefur Framsfl. ekki
kosi'ð a'ð gera. Og aflciðingin af því hlýtur að
vera sú, að aðrir flokkar hafa forgöngu í þessu
máli og taka réttinn, fólkinu lil lianda, með
nokkru meiri liarðneskju en ella mundi hafa
verið gert. En Framsfl. má ]>á sjálfum sér um
kenna.
Þæi’ brcyt., sem gerðar eru á kjördæmamálinu liieð frv. því, sem hér liggur fyrir, ef brtt.
okkar meirihlutamanna verða samþ., eru að
söniiu ekki stórvægilegar. I>að cr, eins og bv.
frsm. meiri hl. tók fram, að tvímeiniingskjördæmin kjósa jafnmarga menn og áður, en sá
munur er ]>ó á, að meiri og minni hl. er báðum
veittur nokkur réttur. En eins og nú er, er minni
hl. alveg réltlaus.
Samkv. till. okkar, mciri hl. n., er bætt við
einu kjördæmi, en það er Siglufjörður. I>að liefur verið sýnt fram á það i nál. minni hl., að
Siglufjörður Iiefur hér uin bil jafnmarga kjósendur og koma á hvern þni. í tvíinenningskjördæmunum.
l'm lieykjavik er það eitt að segja, að hún er
nin lálin liúa við skarðan hlut. Við þekkjum það,
að livík er ekki kröfuhörð. Hér vex upp, cins
og kunnugt er, kringuni % hluti allra landsmanna, og eftir ]>ví ætti livik náttúrlega að liafa
um % hluta allra þm. Eins og nú er ástatt, hefur livík ]>ó ekki nema um ’í; Iiluta af þni. og
liefur samt ekki látið mjög ófriðlega út af þvi.
I'ó að þiiigmaniiatala beiiuar sé aukin uin ‘2, þá
verður ekki sagt, að hér sé ákaflega freklega í
sakirnar farið né að vcrið sé að búa til nýtt
kjördæmi með þessu. I’etta leiðréttir dálítið
hlutföllin i kjördæmaskipuninni og er spor í
rétta átt, og er það sannast að segja undarlegt,
að Framsfl,, sem stærir sig af ]>vi að setja nýtl
andlit á Itvik, skuli vera á móti þessari stéttarbót.
l’m aðrar breytingar en þcssar er ekki að
ræða og um verutega fyrirhöfn ekki heldur, því
að þegar var búið að ákveða, að kosið yrði hvort
seiu væri, þá þarf engar nýjar kosningar til þess
að sam]>. þctta frv. En af þvi að svo er ákveðið
í frv. sjátt'u, að kosningar skuli þegar fara fram
samkv. þeirri kjördæmaskipun, sem frv. fclur í
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sór, ]>á er ciunig unnt að breyta stjórnskipunar).,
að því er snertir sjálfstæðismálið, og láta það fá

fullnaðarafgreiðslu með þeim kosningum, sem
l'ara fram seinni partinu i sumar. Það er því
ekki nema rangfærsla að segja, að hér sé stofnað til fleiri kosninga en annars mundi vera. Það
hlýtur öllum íslendingum að vera það ljóst, að
stjórnskipunarl. verður að hreyta. Það ástand,
sem skapazt hefur hér í landinu, mun ekki verða
hætt, nema við sctjum okkur alveg nýja stjskr.
Eg sagði í upphafi máls míns, að ég mundi
ekki fara út i annað en að lýsa minni afstöðu
til málsins, og þá dálítið Sjálfstfl. í lieild. Nú
hafa hv. þm. séð það, að við höfum ekki alls
kostar orðið sammála. Það eru til þeir menn í
Sjálfstfl., sem telja, að taka cigi smá skref í
þessu máli, að breyta kjördæmaskipun og kosningarrétti, og telja nægilegt, að sú hreyt. verði
gerð nú, að hlulfailskosningu verði komið á í tvímenningskjördæmum. Aðrir telja, að ekki megi
við minna una en þessi 3 viðbótarþingsæti, sem
einnig er stofnað til. Og enn eru til aðrir, sem
telja, að þessu máli sé ekki sómasamlega til
lykta ráðið, nema hlutfallskosningar verði teknar upp i öllum kjördæmum landsins.
Ég þarf ekki að tala fyrir hverju þessara atriða
fyrir sig. Það er í góðu samræmi við vinnuhrögð
SjálfstfL, að hann er hófsamur að breyta, en
vill þó, að í rétta átt stefni. Ég geri ráð fyrir,
að frv., eins og það er nú komið frá meiri hl. n.,
verði samþ. af flestum eða öllum sjálfstæðismönnum, af Alþfl. og einnig af Sósialistafl.
Það er ein breyt. þarna, sem ekki er beinlinis
þörf á að skýra frá, en hún er um það, að landslisti skuli verða með sama hætti og áður. Eg
geri ráð fyrir því, að FramsfL, sem er nú andstæður i þessu máli, muni ekki láta sig miklu
skipta, hvort hún verður samþ. eða ekki. En það
er þó alls ekki útilokað, að sá timi gæti komið,
að sá flokkur fengi upphótarsæti. Það gæti verið,
að hann ætti eftir að lifa það upp að fá færri
þingsæti en lionuni eftir atkvtölu hæri. Eg segi
þetta' ekki af því, að ég heinlinis geri ráð fyrir
þessu, en það er fræðilegur möguleiki. Hitt cr
líklegra, að þessi flokkur, sem aldrei hcfur verið
landsmálaflokkur, skiptist upp, og margir af
kjósendum hans og þcim mönnum, er honum
hafa fylgt, sem margir eru nýtir menn, fvlki
sér með öðrum flokkum og lifi lireinlátara og
hetra pólitisku lífi en þeir hafa gert um stund.
Aður en ég lýk hér máli mínu, skal ég aðeins
minnast hér á eitt atriði sérstaklcga, sem hv. f.
þm. Rang. lagði út af. Hann lagði út af því, að
um þessar hreyt. sameinuðust andstæðustu öflin
hér í þinginu, og fannst það vcra óeðlilegt, og
fyrir þetta ynnu menn svo mikið, að þeir fórnuðu
friðnum við Framsfl. Eg vil nú segja þessum hv.
þm. það, að í þjóðmálum er það eðlilegast, að
hver maður fylgi því máli, sem hann álítur vera
nauðsynjamál eða réttlætismál, alveg án tillits
til þess, hvort aðrir fj'Igja því. Og hér saineinast menn eingöngu uin málefni, sem er í raun
og veru til fyrirmyndar, en ekki um persónur
eða annað slíkt, sem síður er heppilegt í stjórnniálum. Ég hef t. d. margsinnis greitt hér atkv.
með málefnum, sem hæði Alþfl. og Sósialistafl.
hafa flutt, og einnig hafa mál, sem ég hef flutt,
margoft fengið stuðning úr þessum flokkum.
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Þetta álit ég eðlilegt, þvi að menn eiga að fylgja
málefnum eftir sannfæringu sinni. Og ef Framsfl. verður langlífur í landinu, þá verður hann
það ekki fyrr en hann er kominn á það þróunarstig, að liann skilji, að menn eiga að hafa önnur
málefni en persónuleg hagsmunamál og fylgja
þeim.
L't af því, að friðnum hafi verið fórnað vegna
þessa máls, scm mér skilst, að hv. 1. j>m. Rang.
leggi allinikla áherzlu á, þá vil ég benda honum
á það, að friðnum er þcgar spillt. Það cr vitað,
að sú stjórnarsamvinna, sem til var stofnað, hefur rofnað. Frainsfl. liefur tekið málunum með
svo mikilli frekju og einræðiskennd, að það er
ekki hægt, ef maður vill vera réttsýnn gagnvart
öllum stéttum þjóðfélagsins, að fylgja honum á
þeirri hraut. Og ég sem sjálfstæðismaður get
ekki talið það óhapp, hvorki fyrir Sjálfstfl. né
þjóðfélagið, þótt Sjálfstfl. hætti að vera á spyrðuhandi með þessum flokki, því að liann virðist
beita hörku og hlutdrægni við allar stéttir nema
bændur. Það er sjálfsmorð fyrir hvern þann
flokk, sem hindur trúss við hann. Hvað það
siiertir, að það sé háskasamlegt, að þessi flokkur
yfirgefi stjórn landsins um stundarsakir, þá cr
ég á allt annarri skoðun. Ég verð að telja það
mesta óhapp, að þessi flokkur skyldi nokkurn
tíma hafa komizt i stjórn landsins, og álít, að
okkur verði bezt horgið, ef áhrif hans fæm sem
mest dvínandi á löggjöf landsins.
Hv. 1. þm. Rang. sagði til áherzlu þessum
varnaðarorðum sínum um að rjúfa friðinn, að
við værum hertcknir af 2 stórveldum. Ég er búinn að heyra þetta orðtæki nógu oft mér til mikillar skapraunar, og það er leitt, að við íslendingar sjálfir skulum alltaf vera að tyggja þetta
og telja okkur trú um, að við séum herteknir af
öðrutn þjóðum. Við fögnuðum því mikið, þegar
Bretar léttu sínu hernámi af okkur, svo að við
gætum sem frjálsir menn falið öðru riki hervernd landsins. Það er því ósatt, að við séum
herteknir. Og mér liggur næst að lialda, þegar
alltaf cr verið að tönnlast á þessu, að í því felist einhver neisti af ósk um, að svo sé. Ég skil
ekki, að menn séu alltaf að tyggja þetta, nerna
þeim sé einhver fróun í þvi. Það kann að vera,
að þetta sé til komið fyrir áhrif frá gömlum ánauðartímahilum, þegar við vorum undirokaðir
af öðrum þjóðum, en J)að er leitt, ef við getum
ekki hafið okkur upp á j>að menningarstig, að
við finnum, að við höfum slitið þctta haft af
okkur.
fig ætla nú ekki að liafa þessi orð fleiri. ÞaS
liefði verið ástæða til að svara fleiru af ]>ví, sem
hv. 1. þm. Rang. fór með, en það yrði of langt
mál. Að lokum vil ég svo benda honum á, af því
að ég hýst við, að smátt og smátt fari að draga
úr áhrifuin FramsfL, en hann hefur ríkt með
nokkuð háum lianakamhi og mun þcss vegna
ekki fá vægan dóm hjá sögunni, — að nokkuð
gæti það hætt úr, að hann reyndi að verða sem
hezt við dauða sínum.
:!Einar Olgeirsson: Herra forseti! Eg þarf ekki
að eyða mörgum orðum að þeirri hlið þessa máls,
sem snertir sérstaklega sjálfstæði okkar íslendinga og það, hvernig eigi að ganga frá stjskr,
hvað snerir þá hreyt., sem sambandsslitin við
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Ilani gera eðlilegn þar á. Mér finnst það liggja i
augum uppi, að eðlilegasta aðferðin fyrir hæstv.
Alþ. til þess að leysa það inál, sem er vitanlegt,
að þarf ekki að vcra a. m. k. neitt deilumál milli
f'lokka, svo framarlcga sem það er vel og lilutdrægnislaust undirbúið, — mér finnst ligg.ia i
augum uppi, að eðlilegasta aðferð Alþ. til að
leysa það mál sé sú að afgr eiða kjördæmaniálið
nú út af fyrir sig og taka svo stjórnarskrármálið
fvrir að því er sjálfstæðismálið snertir, þannig
að hafa það nægilega vel undirbúið, til þess að
allir flokkar þingsins geti verið sammála um aígreiðslu þcss á þinginu í sumar, láta svo kjósa
út frá þeirri nýju kjördæmaskipun og um leið til
þess að samþvkkja breylingar á stjskr. okkar
út af sjálfstæðismálinu. Mér finnst þetta liggja
svo i augum uppi, að það þurfi i raun og
veru ekki að ræða það mál sérstaklega. Ég
lief alls ckki getað skilið þau mótrök, sem hv.
frsin. minni hl. n. licfur verið að reyna að
flækja þetta mál með. Mér virðist þetta liggja
svo í augum uppi fyrir þá, sem virkilega vilja
ganga að lausn sjálfstæðismálsins. Hvað svo
kjörda-mainálið sjálft snertir, þá er það vitanlegt, að hvenær sem það er tekið upp aftur,
mundi það gefa tilefni til mjög harðvítugrar baráttu. Og það er eklíi nema rétt, að það sé gerð
ýtarleg grciu fyrir því, hvers vegna nauðsyn er á
því að heyja slíka baráttu, þvi að liún er um það,
hvort í þessu þjóðfélagi eigi að vera lýðræðisskipulag, þannig að tryggður sé réttur meiri hl.
þegnanna til áhrifa á stjórnarfarið á hverjum
tima, og hvort eigi að koma í veg fyrir það, að
minni hl. þjóðfélagsþcgnanna, og þá sérstaklega
lítill minni hl. þeirra, eigi að geta algerlega
drottnað vfir þjóðinni. Er þetta tryggt með núverandi kjördæmaskipun og kosningafvrirkomulagi, að mciri hl. þjóðarinnar ráði i þessum efnum? Og er nicð núvcrandi skipun á þcssuin málum komið i veg fvrir það, að lítill minni hl. þjóðfélagsþcgnanna geti ráðið ráðum þjóðarinnar?
Hvcrnig cr skipun þessi nú? Ef gcngið er út frá
því, sein kom fram við síðustu kosningar, þá er
hægt fyrir flokka og fjokkasamsteypur, sem hafa
á bak viö sig 18 þús. atkv. í 26 cinmenningskjördæmum og tvímenningskjördæmum á landinu, að ná hreinum meiri hluta og liafa þar með
26 þingmenn k.jörna, þó að allir aðrir kjósendur
í landinu, sem ekki kysu þessa þingmenn, geti
verið % hlutar þjóðarinnar. Þó að þessir %
hlutar kjóscndanna fengju alla þm. bæjanna
kjörna og uppbótarþm. alla og citthvað af kjördæmaþm., þá mundu þcir hafa 23 þm. kjörna,
sem þó hefðu % bluta þjóðarinnar á bak við
sig.
I’essi U hluti þjóðarinnar með 18 þús. alkv.
á bak við sig gæti fengið 26 þm. og ráðið máluni
þjóðarinnar á þingræðislegan hátt. Og liann gæti
gert meira. Hann gæti brevtt kjördæmaskipuninni svo, að húu yrði færð í ciin meira afturlialds- og cinræðishorf, t. d. þannig, að alls staðar yrðu eiumcnningskjördæmi. Það er þctta, sern
skapar hættu fyrir lýðræði þjóðarinnar. Með
flokkasamstcypu, sem nær réttum meiri hl. í
einmennings- og tvimenningskjördæmum, getur
% hluti þjóðarinnar náð meiri hl. þings. Þessi
liætta felst í núverandi kjördæmaskipun, og það
er sérstök ástæða til að reyna að afstýra lienni.
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þegar farið er að bcra á þeirri tilhncigingu, að
vissir flokkar vilja nota sér þessar misfellur á
kjördæmaskipuninni til þess að beita kúgun,
sem mundi fylgja því valdi, sem vegna þeirra
inisfcllna væri liægt að ná.
Formaður Framsfl. bcitti sér fyrir því, að
mvnduð vrði flokkasamsteypa, sein hann gæii
beitt gegn samtökum verkalýðsins og hagsmunum millistéttarinnar og menntamanna þjóðarinnar. Siðan hafa hæði liann og liæstv. forsrh.
verið þess hvetjandi, að landinu væri skipt upp
í eintóm einmcnningskjördæmi. Það er einmitt
þessi tilhnciging, að skapn þingræðismöguleika
tii þess að drottna með minni hl. þjóðarinnar á
hak við sig, sem felur í sér svo stóra hættu fyrir
lýðræðið. Frv. það, sem hér liggur fyrir, miðar
að því að afstýra þeirri hættu, þó að það gangi
ekki nógu langt. Það er því ckki til neins fyrir
hv. frsm. minni lil. að tala með þjósti um, að
verið sé að gera það, sem lýðræðinu stafi hætta
af. Hann snýr hlutunum alvcg við. Enda liefur í
krafti kosningal. verið stigið hvert sporið á fætur öðru á einræðisbrautinni hér. Það þarf ekkcrt
að velta vöngum um það, að frv. miðar að því
að afstýra hættunni á, að þingræðið verði notað
sem gríma fyrir einræði. Grundvallar-„principið“ í frv. er hið sama og var að nokkru leyti
viðurkennt við stjskrbrcyt. 1933, þó að það fengist ekki framkvæmt, sem sé, að allir þegnar
þjóðfélagsins hafi jafnan kosningarétt. Þetta
frv. miðar að þvi, þó að tilgangurinn náist ekki
fyllilcga, að gefa öllum jafnan kosningarétt. Andstæðingar frv. hafa ekki þorað að taka upp deiluna um, hvort íslcndingar eigi að hafa jafnan
kosningarétt. Þeir hafa rcynt að haga rökum
sínum svo, að jjeir þyrflu ekkert að fara inn á
það, heldur verið með alls konar vífilengjur.
Það væri æskilegt, að það kæmi greinilega fram,
hvað þeir í raun og veru vilja. Af hverju á að
gera íslendingum svona mishátt undir höfði?
Hvcrnig dirfist það skipulag, sem kcnnir sig við
mannréttindi, að standa að þessu?
Það væri æskilegt, að frv. gengi lcngra í þá
átt að tryggja íslcndingum jafnrétti. Ég minnist
á þaö i nál., að hezt væri að hafa fá, en nokkuð
slór kjördæmi, t. d. 6 að tölu, með hlutfallskosningum. En það er ekki til ncins að bera það
fram. Élg get þó þcssa til þess að sýna, hvað ég
álít réttast.
Hv. frsm. minni lil. talaði um viljann til að
vinna fyrir cinmenningskjördæmin. í sambandi
við það vil ég benda á, hvers konar áhrif það
hcfur á þingstörfin, að cinmenningskjördæmin
skuli yfirleitt vera til. Það leiðir af sér lireppapólitíkina, þefta erfiða vandainál, sem bindur
þm. hvern á sinn bás. Hreppapólitíkin gengur
svo langt, að það hefur aldrci inátt koma fram
með till. um að taka veg upp í þjóðvegatölu.
svo að þm. rísi ekki upp hver af öðrum og
hcimti vegarspotta í sinu kjördæmi í þjóðvegatölu. Fæstir liugsa um, hvar nauðsynin er mest
og hvað þjóðarlieildinni er fyrir beztu. Síðan
verzla lseir sin á milli, kalla hver annan út i
horn, áður en atkvgr. fcr fram og segja: „Eg
skal vera með ])inum vegi, ef ]>ú vilt vera með
mínum“. Þannig var þctta, þangað til flokkarn’r
settu handjárn á þm. og bönnuðu þeim að koma
með brtt. við fjárl.
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l’etta er enn þá hættulegra. þegar um stærri
inál er að ræða, t. <1. hvar eigi að setja niður
síldarvcrksmiöjur. Ilver og einn af ]>m. norðanlands heldur því fram, að síldarverksmiðju sé
sjáifsagt að hafa i sínu kjördæmi. Hitt er aukaatriði, hvað sé heppilegast fyrir sihlveiðiflotann.
Halda menn, að þetta sé hollt fvrir lausn málanna'? Svo er dritað niður smáverksmiðjum liér
og þar, sem ekki horga sig, þar til öllu er skeHt
yfir á ríkið. Spillingin, sem af þessu leiðir, hefur
valdið glundroða og axarsköftum, meira að segja
lika, cftir að flokkarnir fóru að handjárna þm.
Eitt smádæmi eru rafveiturnar. Ég held, að rafveituáhyrgðirnar séu komnar tipp í einar 9
milijónir. I’að er með þessu verið að sundra
þjóðinni í smáhreppa og eyðileggja vinnubrögð
þingsins.
I’á er hezt að snúa sér að hinni pólitísku lilið
málsins. I’að er sérstaklega Framsfl., sem hefur
grætt á ranglæti kjördæmaskipunarinnar og
notað þá möguleika til einræðis. I’vi meira sem
hann hefur unnið á, því meira hefur hann spillzt.
Framsfl. hefur á síðustu 12—15 árum hreytzt
úr tiltölulega róltækum vinstri flokki, með hagsmuni sveitaalþýðunnar fyrir augum, í það að
vera svartasti afturhaldsflokkur, sem hefur heitt
sér fyrir harðvítugri samvinnu við auðvaldið á
Islandi en áður hefur þekkzt. Sérréttindi Framsfl. hafa spillt lionum. Eitt af því, sem er nauðsvnlegt til að skapa hér aftur heilhrigðan sveitaflokk, er að taka þessi sérréttindi af Framsóknarflokknum.
Hv. frsm. minni hl. talaði átakanlega um, hvert
tjón Jiað væri, að verið væri að stofna til ófriðar. En hvers konar frið hefur hann viljað og
samherjar hans'? Friðinn um Jiað að mega skipta
þjóðinni upp í stað Jiess að sameina hana? Friðinn um |:að að ofsækja verkalýðinn og menntafrömuði landsins? I'riðinn um það að mega taka
Jiá menn, sem hafa þurft að flýja á náðir sveitarinnar, flytja )>á burt og ræna ]>á öllum mannréttindum? Friðinn um ])að að mega viðhalda
harðvítugu auðvaldi i landinu'? I’að er hægt að
kalla ástandið í kirkjugarðinum frið. T’að er
hægt að kalla það ástand í þjóðfélaginu, að
smælingjarnir eru fjötraðir og réttindalausir,
frið. Framsfl. vill þær kosningar, sem geta eflt
þann frið. En alþýðumenn í þessu Jandi eru á
öðru máli.. I’úsundir þeirra verða þeirri stundu
fegnastar, þegar þjóðstj. er ekki lengur til. I’eir
vilja sprengja þá fylkingu, sem hefur verið andstæð öllum þeirra hagsmunamálum, og tryggja
sig gegn því, að nokkur flokkur geti náð meiri
hl. á íslandi, sem er í minni lil. á meðal þjóðarinnar. Svo talar hv. 1. þm. Rang., frsm. minni
hl., um þjóðarnauðsyn og réttlætistilfinningu.
Var það af þjóðarnauðsyn, að Kveldúlfur var
gerður skaltfrjáls? Er það réttlætistilfinning liv.
1. ]>m. Iíang., sem segir lionum, að verkalýðnuni
skuli hannað að hæta kjör sin, en auðkýfingarnir stórauka eignir sinar?
Hv. frsm. talaði um, að verið væri að rjúfa
samstarfið og fórna þvi. I’cssu líka þokkalega
samstarfi! Hami talaði um það, að við ættum að
verja frelsi okkar í framtíðinni. Er það frelsi
verkalýðsins, sem sá flokkur er að verja, sem
samþ. þrælalögin?
I’á segir hv. frsin., að það sé verið að reyna
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að gera sveitakjördæmin áhrifalaus. Eg er nú
hræddur um, að það, sem Framsj'l. talar um,
að eigi að fara að viniia, hafi þegar verið unnið.
Ilvað gerði form. Framsfl., þegar hann hafði öil
ráð í sinni hendi? Gerði hann nokkuð fyrir áhrifavald sveitanna? Xei, hann seldi áhrifavald
sveitanna, seldi það í hendur Kvcldúlfi. I’að cr
þvi ekki verið að minnka áhrifavald sveitanna.
I’egar sveitaalþýðan á Islandi skipar svo sinni
pólitisku forustu, að liún getur unnið með verkxmannastétt bæjanna, verða möguleikar til, að
hún geti komið fram sínum hagsmunamálum.
Framsfl. hefur brugðizt henni.
Hv. 1. þm. Rang. ininntist enn freinur á það,
að það væri talað unx kommúnista og þætti
mikiu hetra að styðja öfgaflokka til alls konar
framkvæmda. I’að mætti kannske athuga það,
hverjir það væru, sem koinmúnistar hafa stutt
til valda. E’g veit ekki hetur en ýmsir af ]>m.
Framsfl. sitji nú á þinginu fyrir atkv., sem þeir
hafa fengið frá kommúnistum. Sannleikurinn er
sá, að það hefur sýnt sig með kommúnistana, að
þeir hafa verið til með að styðja livert það mál,
sem þeir halda, að leiði til meira frelsis fyrir
þjóðina, og þess vegna hvatti ég fylgismenn
mina 1937 til þess að kjósa framsóknarmenn.
En hvernig hafa svo þessir menn farið með það
traust, sem þeim var sýnt þá? I’eir liafa notað
það til þess að koma á skattfrelsi útgerðarinnar
og þar ineð losað milljónafyrirtæki pins og
Iíveldúlf undan öllum sköttuin. En ég er hræddur um, að verkamenn komi til með að þakka
þeim fyrir það við næstu kosningar, og er ég
hræddur uni, að engan undri, þó að verkalýð
iandsins finnist tími kominn til þess að skapa
réttlæti í kjördæmamálinu og trygg.ia sér fullkominn kosningarétt.
I’á talaði hv. 1. þm. Rang. urn, að hlutfallskosningar iiefðu eyðilagt lýðræðið, en það fer
fjarri því að svo sé. I’að, sem hefur eyðilagt
iýðræðið, er það, að flokkar, sem hafa kallað sig
lýðræðisflokka, hafa ekki framkvæmt það, scm
fólkið hefur falið þeirn við kosningar, heldur
hafa þeir, þegar til þingsins kom, hyrjað að
verzla um málin. I’að er slík sár reynsla, sem
fólkið liefur fengið ár eftir ár, t. d. af flokk
eins og I'ramsfl. I’að er því alger inisskilningur
hjá hv. 1. þm. Rang., að það hafi verið hlutfallskosningar, sem hafa eyðil-agt lýðræðið í
heiminum. Hann sagði enn fremur, að eftir að
keisaradæmið þýzka hrundi tii grunna 1918,
hcfðu kommúnistar og nazistar komið sér saman um stjskr., sem hefði síðan valdið því, að
lýðræðið hrundi til grunna. En það var bara allt
annað. Hvorki kominúnistar né nazistar máttu
sin verulega á þcirn tíma. Meiri hl. þingsins vai’
skipaður ]>m. frá sósíaldemókrötum og öðrum
slikum flokkapörlum. En slikir flokkar töldu
sig lýðræðisflokka.
Ef menn fara að rannsaka þetta, þá munu þeir
koinast að raun um, að þa'ö voru auðmannnsléltirnar i I’ýzkalandi, sem ekki treystu sér til
að láta fólkið hafa kosningarétt, og ]>á kom einra'ðið til sögunnar. I’að skyldi nú ekki vera, að
eitthvað svipað vekti fyrir mönnum þcinx, sem
liér berjast á móti því, að réttlátara kosningafyrirkomulag komist á, og vilja halda dauðahaldi í það fyrirkomulag. að % hluti þjóðar-
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innar geli fengið algert vald yfir liinum % hlutum þjóðarinnar?
Þá talaði hv. ]im. um það, hversu háskasamlegt það væri, að þjóðin vivri nú lcidd út í illvígari deilur en nokkru sinni fyrr á slikum
hættulímuni, sem nú væru. Því skal ekki neitað,
að nokkur hætta vofir yfir okkar þjóð, en iná
ég spyrja: Var það ckki hæstv. i’yrrv. forsrh.,
sem lýsti yfir því, að það yrðu að vera kosningar i sumar? Var þá ekki gefið, að þjóðin færi
út í kosningar? En svo keinur liin spurningin:
Hvers konar kosningar áttu þetta að vera? Átíu
það að vera kosningar, þar sem Framsfl. átti
að halda áfram samvinnunni við S.jálfstfi., eða
átlu það að vera kosningar til þess að ræða alla
póiitík landsins? I>að er alveg óhætt að í'nllyrða
það, að þegar þessir menn eru að tala nm friðarkosningar og nauðsyn þess, að allir séu sanimála, þá er það ekkert annað en eintóm hræsni,
því að einmitt þessir sömu menn eru árið út og
árið inn að hoða sífelldan ófrið með þessari
þjóð, þar sem þeir vilja skipta þjóðinni í tv>
hluta og kalla annan ófriðarvaldinn, af því að
liann hefur verið útilokaður frá vinnu.
Þá sagði hv. þin., að hér hefðu koniið i’rain
verzlunarsamningar á milli flokka, rétt cins og
það væri nolikuð, sem aldrei hefði þckkzt hér
áður. Mér þætti annars injög fróðlegt að heyra
liv. þm. sýna fram á, að það hefði veríð saniið
uin þetta niál. Aftur á inóti niun flokkur þessa
hv. ]>m. hafa gert \ erzlunarsanining.i um fles!
stórmál, sem verið liafa á döfinni undanfarin
ár. Það, sein liér u:n ræðir, er einuugis það, að
þeir flokkar, sem að þessu máli standa, álita, að
þetta stefni i Jýðræðisátt og muni I ryggja frelsi
og framtíð þjóðarinnar betur en núverandi kjördæiuaskipun. Annars vil ég upplýsa það, að ilaginn eftir að ég stol’naði kommúnísíui'Iokkiiui, var
okkur boðið upp á verzlun af Framsfl. um það
að gera Siglufjörð að sérstöku kjördæmi gegn
því, að við styddum framhjóðanda Framsfl. á
Akureyri, en því tilboði var hafnað. Eg held þvi,
að hv. 1. ])iu. Rang. incgi tala varlega um verzlunarsamninga í sambnndi við þetta mál og ýmis
önnur fleiri.
Eg vil svo að lokuni segja það, aii ineð þeirri
l.reyt., sem hér á að gera á kjördæinaskipuninni, á að tryggja fólkinu í landinu meiri rétt til
þess að hafa áhrif á þingið heldur en verið liefur. Það á með þessu að koina í veg fyrir það, að
% hluti þjóðarinnar geti tryggt sér yfirráð yfir
liinuin % hlutum þjóðarinnar og farið með öll
völd í landinu.
*Bergur Jónsson: Eg vildi beina þvi til ráðh.
Sjálfstfl., hvort þeir vildu ekki Iáta álit sitf í
ljós um þctta mál. Að vísu talaði hæstv. f.jmrh.
um frv. við 1. unir. inálsins og lét þá þung orð
falla í garð liv. 5. þm. Reykv., flokksbróður sins,
fyrir þau ummæli, sem hann hafði látið falla í
þá átt, að hann vildi fá þefta mál fram. Eg skildi
hæstv. fjmrh. þannig, þegar hann hélt þá ræðu,
að hann teldi stjskrhrevt. óheppilega á þessu
þingi, og ég hvgg, að allir, sem á hann hlustuðu,
hafi haklið það'. En þar sem nú er svo komið,
að fulltrúar Sjálfstfl. í stjskrn. hafa lýst vfir
því, að þeir væru sanimála þeim annarra flokka
iniiiinum i n„ seni vildu, að þetta mál gengi fram.
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]>á væri mjög fróðlegt að hcyra álit hæstv. ráðh.
Sjálfstfk, eins og nú er niálum komið.
Eins og sjá iná af nál., sem hér liggur fyrir,
er það mjög mikið atriði í sambandi við þetta
inál, að það mundi hafa í för með sér tvennar
kosningar. En þó vil ég vekja athygli manna á
öðru enn stierra atriði í sambandi við þetla
mál, og það er það, eftir því sem koniið hefur
fram í ræðum hv. 4. og 5. þm. Reykv., að þeir
ætla sér á næsta þingi, eftir næstu kosningar,
að setja inn í stjskr. breyt. þær, sem nauðsynlegar eru til þess að ganga frá sjálfstæðismálum
þjóðarinnar, með tilliti til þess, að Island verði
lýðvelili. I’essir menn halda þvi fram, að þetta
gang'i deilulausl í gegn. Eg ætla mér ekki að
fjölyrða uin það, en varlegara inun að lita ekki
of björtum augum á það, því að í því samhandi
geta koiuið fram atriði um skipun þingræðis
og lýðræðis í landinu. Eg vil spyrja þessa hv.
J)in„ sein iiera fyrir hrjósti breyt. á stjskr. í
sainliaiidi við sjálfstæðismálið, hvort þeir bafi
athugað, að með því stofna þeir ekki aðeins til
tveggja, lieldur þriggja kosninga, nema því að
eins, að þeir geri breyt. á frv. eða, nánar tiltekið,
ákvæðiuu uin stundarsakir. Eg vildi gjarnan fá
skýringu á því, hvernig á þessu stendur. (GÞ:
Það stendur, að þeir missi umboð sitt á kjördegi.) Eg var að biðja um skýringar á þessum
ieikaraskap. Xú er leikurinn byrjaður, og liver
veit, hvar liami endar. (ÓTh: Hann endar með
því bræðilega, að við vevðum fullvalda.) Eg ý;
vona, að þessum hæstv. ráðh. verði að trú sinni.
Það, sem er aðalatriðið í þessu ináli, eru ekki
þessar hrevt. á kjördæinaskipuninni, heldur
hvaða leiðir eru lagðnr fyrir Alþ. til þess að
ieysa úr því. Frá meiri hl. stjskrn. er lagt til að
gera hreyt á stjskrn., en þær breyt. eru ekki í
öðru fólgnar, eftir því sein hv. þm. V.-Sk. segir,
en að koma á hlutfallskosningum í tvímenningskjördæmunum. Hv. þin. Borgf. liefur og horið
t'rain brlt. i þessa átt.
Það er ekki aðalatriðið, hvort fjölgað verður
])in. um þcssa 3, hcldur hvort sæmilegt er að
ganga að stjórnarskipun landsins, eins og hér
er gert. Þess mun vitanlega skannnt að biða, að
óhjákvæmilegt verði að breyta stjskr. á víðtækari grundvelli en liér er gert, en bingað til hefur Alþ. ekki séð sér fært að gera það. í fyrra var
það álit meiri ht. þingsins, að ekki væri ráðlcít
að fara út í stjskrbreyt. að sinni. Nú er álit
sumra þessara manna hið gagnstæða. I hvcrs
nafni gera þeir þetta? í nafni réttlætisins, segja
þeir. Eg sýndi fram á það við 1. umr. málsins,
að með þessu fyrirkomulagi, sem hér er rcynt að
koma á, komi aðeins út öfugar og rangar niðurslöður, og á ég þar sérstaklcga við Iilutfallskosningar í tvimenningskjördæmum. Allir þeir,
er með þcssuni málum fylgjast, hljóta að viðurkenna, að með þessu fyrirkoinulagi verður ranglæti. aðeins læknað með öðru ranglæti. Fyrirkomulagið er óhæft, það er misnotkun i’t hlutfallskosningaaðferðinni, sem aðeins á að nota,
þcgar þrír eða fleiri eru í kjöri, en hér er aðeins
um að ræða tvo mcnn.
Aðeins fyi'ir þetta eina ati'iði ætla menn að
stofna til breyt. á stjórnarskipun rikisins, sem
jafnvel leiðir til stjórnarskipta, og það, sein er
einkennilegast. setja á laggirnar stjórn, sem ekki
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hefur að baki sér nema fylgi lítils hluta Alþ. og
loforð annars hluta til þess að vera á inóti vantrausti á ríkisstj., en samkomulag um mál, sem
skipta miklu meiru fyrir þjóðina, eru ekki tryggð
á neinn hátt.
Hv. 4. þm. Reykv. talaði með fyrirlitningu um
þann frið, er hér hefði ríkt, og minntist einnig
á þá kúgun, sem ríkt hefði undanfarið, og þá átti
hann ekki aðeins við framsóknarmenn, heldur
og aðra. Ég vil nú spyrja þennan hv. þm. að þvi,
hvort það sé leiðin til þess að komast hjá kúgun að setja á stofn nýja Kveldúlfsstjórn, eða
leitar þessi hv. þm. friðar hjá Thorsurunum?
Hann talaði um verzlun, er undanfarið hefði
átt sér stað við Thorsarana um sveitakjördæmin.
Ég veit ekki, hvað er hægt að kalla verzlun, ef
ekki nú, þegar sjálfstæðismenn eru einir látnir
fara með stjórn landsins til þess að breyta kosningafyrirkomulaginu og draga valdið úr höndum
sveitakjördæma. Hann minntist enn fremur á
þá spillingu, sem fylgdi einmenningskjördæmunum. Ég veit ekki, livað þeir segja um það,
sem standa að þessari hreyt. með honum. — En
hver var þessi spilling? Jú, spillingin var sú,
sagði hann, að Alþ. lét leggja vegi, byggja brýr,
reisa síldarverksmiðjur o. s. frv. — Sér er nú
hver spillingin. Skyldu þcssir menn ætla að tala
svona i kosningunum i sumar? Þeir geta gert
lítið úr vandaniálum, sem leysa þarf, þegar þeir
segjast berjast fvrir „réttlæti". Þeir segjast ætla
að nema burtu sérréttindi Framsfl. Hver eru
þessi sérréttindi? I’au eru fólgin í því, að kjósendurnir úti um landið vilja fremur fylgja þeim
flokki en öðrum, vegna þess að þeim líkar hetur
við hann en aðra flokka, enda er engum öðrum
i'lokk betur trúandi fyrir hagsinunum þcirra.
Ég hlustaði ekki á hv. frsm. meiri hl., en mér
hefur skilizt af ræðum annarra hv. þm., að hann
hafi mikið talað um það góðæri, sem liér ríki,
að menn vaði nú í peningum. En ég vona, að
þessi hv. þm. sjái, að framundan eru hættutíinar, eða sér hann það e. t. v. ekki? Ef til vill er
hann ánægður yfir því, að menn skuli setja
svona mikið af peningum inn i bankann til hans.
Ég get varla kallað þetta góðæri. hað er að vísu
nóg til af pappírspeningum, en hvernig fer, el'
siglingar teppast hingað til lands? Island er að
vissu leyti orðið stríðsaðili, því að það hefur
verið lýst á hættusvæði af öðrum styrjaldaraðilanum, og landið er nú undir hervernd hins aðilans. Ef tækist að stöðva siglingar hingað til
landsins og sökkva, þó eigi væri nema hluta af
skipastól okkar, á liverju á fólkið þá að lifa’’
Á það að lifa á peningaseðlum? (ÁÁ: Á það að
lifa á tvímenningskjördæmum?) Þessi hv. þm.,
fyrrv. forsrh. Framsfl., leit einu sinni iiðrum
augum á hlutina en hann gerir nú, þegar hans
eina áhugamál nú er að reyna að svipta Framsfl. þingsætum. Því hefur verið lýst yfir hér, að
þetta sé aðeins bráðabirgðaúhlaup á hina imynduðu hagsmuni Framsfl., því að önnur lausn ú
því máli híði siðari tíma. Þessir hagsmunir
Framsfl. vom ef til vill til staðar árið 1937, en
það er alveg óvíst um þá nú. Hver veit, hvernig
fer í tvímenningskjördæmunum í vor, eða halda
þessir menn, að tvimenningskjördæmin cigi að
slanda að eilífu og að hlutfallið milli flokkanna
hreytist aldrei? Mörg eru dæmi þess í kjördæmAlþt. 1912. B. 159. löggjafarþing).
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unum, og get ég þar nefnt Rangárvallasýslu og
Skagafjarðarsýslu.
Hv. 4. þm. Reykv. sagði, að Framsfl. hefði undanfarin 10—15 ár ráðið einn löggjöf landsins og
öll 1. hefðu verið til ills eins. Framsfl,- hefur ekki
getað sett einn 1. hér á landi, svo að þessi ummæli hv. þm. sýiia aðeins, í hversu miklum vandræðum hann er með röksemdir. Þá sagði hann,
að Framsfl. espaði alla upp á móti sér. Hann er
skynsamur þessi flokkur, eða hitt þó heldur, að
hrinda öllum frú sér nema hændunum. Ég veit
ekki, um hvað þessi hv. þm. var að hugsa, þegar
hann sagði þetta. Þessi hv. þm. minntist afar oft
á verzlun í ræðu sinni, og það er ekkert óeðlilegt, þótt honum detti verzlun í hug, þegar hann
er nú orðinn stuðningsmaður Iíveldúlfs og
Landsbankaiis og þeirra manna, sem hann hefur
liingað til hatað öllum öðrum mönnum fremur.
Jæja, ég ætla nú ekki að teygja þessar umr.
meir að sinni. Eg óska aðeins eftir hreinum svörum hjá þeim, sem að þessu frv. standa og ætla á
næsta þingi að gera fleiri breyt. á stjskr. um,
livernig þeir ætla að koinast hjá þrennum kosningum. Uin hitt þýðir ekki að deila hér, ábyrgðarleysi þingmeirihl. Það verður gert á öðrum
vettvangi.
*Frsm. meiri hl. (Ásgeir Ásgeirsson): Hv.
frsm. minni hl. kvaðst hafa leitað í áliti meiri
hl. að röksemdum fyrir því, að það þyrfti nú að
taka upp þetta mál, og kvaðst ekki hafa fundið
aðra röksemd lieldur en þá einu, að meiri hl.
væri samniála um það að jafna atkvæðisrétt
manna í landinu. Það er nú svo, að meiri hl.
finnst þetta vera ærin röksemd fyrir því að
taka mál þetta upp. í hvcrju lýðræðisþjóðfélagi
á það tvennt að vera tryggt, að það sé meiri hl.,
sem ræður, og að réttur minni hl. sé um leið
tryggður, svo sem vera her. Og það er ekkert
fyrirkomulag, sem tryggir þetta eins vel og
hlutfallskosningar og upphótarþingsæti. Og það
er þess vegna, scm þessar aðferðir hafa verið
teknar upp í flestum lýðræðislöndum. Ég skal
ekki segja, hvort hv. 1. þm. Rang. telur þessar
röksemdír vera nógar. En það gæti verið, að einhver samvinnuinaður áliti það vera töluvert atriði, að mcnn hefðu jafnan atkvæðisrétt, þótt
ekki væri nema i samvinnufélagsskap. Og það
gæti verið, að einhver guðsmaður hefði haldið
því fram, að mannssálirnar séu nokkuð réttháar í hlutum, sem varða kannske eins miklu og
þetta inál uin kosningar og tvimenningskjördæmi.
Þá vildi liv. 1. þm. Rang. halda því fram, að
það væru felldar niður hjá meiri hl. stjskrn.
till. um tvö sérstök kjördæmi, vegna þess að
meiri hl. hefði komizt að þeirri niðurstöðu, að
nettógróðinn af því að taka upp þessi tvö nýju
kjördæmi væri ekki nægilega mikill. En nú er
það svo, að minni hl. n. telur sig í áliti sinu
sýna frarn á það, að það væri ranglátt að taka
upp þessi kjördæmi. Jafnframt kemst minni hl.
að þeirri niðurstöðu, að Framsfl. mundi græða
á þessu ranglæti. Það er þar þannig í öðru orðinu fárast um þessar till., sem voru teknar aftur,
en í hinu orðinu er kvartað um það, að þær séu
ekki látnar standa óbreyttar. Þetta er nokkuð
likt og hitt, sem hv. frsm. minni hl. er alltaf að
55
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ál'ellast mig fyrir. Hann kennir mér um það, að
ekki séu fleiri þm. fyrir Rvík nú licldur en 6, og
ástæðan ti.1 þess, að hann vill hafa fleiri þm. en
(5 fyrir Rvík, er sú, að þá mundi Framsfi. kannske hafa eitt þingsæti hér í Rvík.
Hv. 1. þm. Rang. teiur, að mér hafi verið falið
það 1933 að koma því til vegar, að a. m. k. 7
þm. yrðu ákveðnir handa Rvík, en mér hafi ekki
tekizt þetta. Ég vil minna þennan hv. þm. á það.
að þegar verið er að jafna atkvæðisréttinn og
þegar verið er að jafna það misrétti, scm er á
milli flokkanna, þá getur sá flokkur, sem fæst
hefur atkvæði á hvern þm., ekki búizt við því,
að sérstaklega verði stofnað nýtt kjördæmi eða
þingsæti hans vcgna. Þegar um það er að ræða
að jafna atkvæðisréttinn, þá verður að nota þau
meðul, sem jafna réttinn en ójafna hann ekki.
En ég sé ekki annað en þeir, sem kvarta mest
yfir því, að ekki voru ákveðnir 7 þm. fyrir Rvik
árið 1933, ættu að gera sig sæmilega ánægða með,
að nú er lagt til að hafa 8 þm. fvrir Rvík. Þarna
kemur fram það sama og áður, að í öðru orðinu
er sagt, að Rvik hafi ekki nógu marga þm., en í
hinu orðinu, að hún hafi of marga þm.
I sainbandi við þetta benti svo hv. 1. þm. Rang.
á Oslo til samanburðar og sagði, að i bæ eins og
Osio væru ekki nema 7 þm. og 300000 íbúar. Og
svo hneykslaðist hann á okkar till. um það, að
Rvik hefði 8 þm. Hvað ættu að vera margir þm.
fyrir Árnessýslu eða Rangárvallasýslu í samræmi
við Oslo? Ekki nenia iítið brot úr þni. Til þess
að bera þetta saman, verður maður að taka hlutfallstölur. f Oslo er lío hluti Norðmanna. og
Oslo hefur V20 hluta þingmannanna. En i Rvik
býr % liluti íslendinga — í þeim höfuðstað, og
eftir sama hlutfalli og gildir í Oslo um tölu þm.,
þá ætti Rvík að hafa % hluta þm. á AIJi. Og
samkvæmt okkar till. þá eiga þm. Reykv. að vera
8, en það er um það hil nákvæmlega % hluli
a£ þingmannatölunni, sem gert er ráð fyrir.
Þessi fyrirmynd, sem var sett okkur fyrir hugskotssjónir af hv. 1. þm. Rang., fellur þannig
algerlega saman við okkar till. Og þegar hv. 1.
þm. Rang. talar um það, að í Noregi sé svo
rammbyggilega gengíð frá þessum máluni, að
ckki megi nema viss hluti þm. þar vera frá hinum stærri kaustöðum, þá gleymir hann því, að
til skamms tíma var talið, að kaupstaðirnir þar
hefðu grætt á ákvæðunum um hlutfallskosningar. Það voru kvartanir um það þar i sveitunum, að kaupstaðirnir hefðu fleiri fulltrúa
hlutfallslega heldur en sveitirnar samkv. þessu
grundvallarákvæði. Eg vil nú ekki á neinn hátt
segja, að þetta ákvæði sé til eftirbreytni. En ef
vitnað er í kosningafyrirkomulagið hjá Xorðmönnum, þá er rétt að geta þess, hvernig það
hefur verkað, þar sem þetta fvrirkomulag hefur
gilt.
Þá sagði hv. 1. þm. Rang., að tilgangurinn með
þessu frv. væri sá að neyða kjósendur, sem ekki
vilja líta við ákveðnum flokkum, til að fylgja
þeim samt. Við skuluin nú líta á kjördæmi eins
og hans kjördæmi, Rangárvailasýslu. Þar munu
uin siðustu kosningar hafa verið um 940 framsóknarkjósendur, en af andstöðuflokkum Framsfl., aðallega sjálfstæðismönnum, munu hafa
verið þar um 900 kjósendur. Það munar ekui
mörgum hundraðshlutum þarna. Og að álíta

réttlætið í kjördæma- og kosningafyrirkomulagi
vera fólgið í því, að þessir 940 menn ráði 2
þm., en hinir ráði engu um val þm., heldur séu
strikaðir út og það sagt um þá, að þeir séu aðeins taglhnýtingar kaupstaðanna og ekki annað,
það finnst mér ekki fulikomin viðurkenning á
því, að sveitamenn séu alltaf sveitamenn, þó að
þeir séu ekki undir öilum kringumstæðum framsóknarmenn.
Við getum tekið annað dæmi, sem er Árnessýsla. Þar hygg ég, að kosið hafi við síðuslu
kosningar um 1280 framsóknarmenn, en með
andstöðuflokkum Framsóknarfl. kusu þar um
1180. Það munar ekkí öllu, þó að þar muni 100
atkv. í svona stóru tvímenningskjördæmi. I
Suður-Múlasýslu hafa andstöðuflokkar Framsóknarfl. fleiri atkv. heldur en þeir framsóknarkjósendur, sem ráða báðum þingsætunum fyrír
það kjördæmi. Og ef við lítum á Eyjafjarðarsýslu, þá eru þar yfir 2000 kjósendur, sem kjósa
önnur þingmannaefni heldur en Framsfl. bauð
fram, en kringum 1600 kjósendur, sem kjósa
framsóknarfulltrúana og fá báða þm. kjördæmisins kosna. í Norður-Múlasýslu er hlutfallið eittlivað á þá leið, að 700 framsóknarmenn ráða
þar 2 þingsætum, en um 580 kjósendur af öðrum
flokkum ráða engum þm. Og ef maður leggur
öll þessi tvimenningskjördæmi saman, þá verður
það mjög áþekkt um kjósendafjölda Framsfl.
annars vegar og hinna flokkanna allra samanlagt bins vegar, en niunurinn er sá eini, að framsóknarmenn hafa fengið alla þm. þessara kjördæma kjörna og hinir flokkarnir engan.
Þetta er það mikla réttlæti, sem hv. 1. þni.
Rang. vill ekki slaka til á i einu eða neinu, og
það stóra réttlæti, og sé gengið á móti því, þá
scgir hann, að kippt sé fótunum undan þjóðfélaginu, allt komið í upplausn, friðurinn rofinn,
sjálfstæði, tunga, þjóðerni og ég vcit ekki hvað
og hvað, allt á ferð og flugi.
Ef það skyldi koina til, að Framsfl. fengi færri
þin. kosna í tvímenningskjördæmunuin en einiiver hinna flokkanna, há eru upphótarþingsæti’i
irygging fyrir liann. Ef Framsfl. skvldi fá fleiri
kjósendur á þm. en aðrir, þá eru uppbótarsætin
hans hezta trygging. Ég efast ekki um, að ef
FramsfJ. hefði orðið fyrir barðinu á þessu réttlæti, mundi hafa iátið liærra í fulltrúum hans
en jafnvel hefur iátið í flm. þessa frv., eins og
það er fram horið. Samt er sagt, að með þessu
eigi að gera tvímenningskjördæmin áhrifalaus,
að það eigi að koma Þorbirni rindli þar að við
hliðina á þeim ágætu framsóknarmönnum. En
þótt hlutfallskosning sé viðhöfð í tviinenningskjördæmum, þá fær Framsfl. fleiri atkv. á hvern
þm. utan kaupstaða en Sjálfstfl., og hver er það
þá, sem á að heita RindiII? Sá, sem hefur 1000
atkv. bak við sig, eða hinn, scm hefur ekki
neina 700 atkv. hak við sig?
Það er einföld röksemd í þessu ináli, og hún
er sú, sem ég gat um í upphafi, en hv. 1. þm.
Ilang. vill illa sætta sig við, að þegnarnir eigi
að hafa jafnan rétt án tillits til, hversu högum
er háttað eða hvar þeir búa. Þetta er svo einfalt
mál, að óþarft er að halda um það langa ræðu,
enda vilja ræðurnar hjá andstæðingum þessa
máls mest ganga út á að tala um aðra hiuti
eins og það, að nú séu tímarnir slæmir, og hera
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mér alvarlega á brýn, að ég hafi sagt, að nú
séu góðir tímar. Hv. frsm. minni hl. segir, að
nu séu ómögulegir tímar til að kjósa. Þetta
rninnir mig á ræður frá 1933. Ég býst við, að
hv. 1. þm. Rang. haldi fram, að þá hafi verið
sæmilega rólegir tímar til að kjósa um svona
mál. Þá voru haldnar stórar ræður, a. m. k. af
form. Framsfh, að þegar stæði á eins og þá, að
þjóðin væri að berjast fyrir lífi sínu, þá væru
ekki tímar til að koma með deilumál eins og
stjórnarskrármálið. Þetta er sama sagan, sem
við höfum hcyrt svo oft áður.
Ég hef aldrei sagt, að það séu sérstaklega
góðir timar núna, heldur hef ég sagt, að við
skyldum ekki vera að vorkenna okkur meira en
öðrum þjóðum. Ýmsar þjóðir væru verr settar
og í meiri hættu, en létu þó fara fram kosningar.
Þessi tilraun, að þyrla upp moldryki út af ástandinu, en reyna að komast fram hjá máli,
sem þeim er erfitt, er óviðunandi. Ef tímar eru
ti! að kjósa um mál eins og það, hvort skuli
binda kaup og laun allra stétta landsins, meðan
gróði annarra er óbundinn, þá er ekki siður
tími til að kjósa um, hvort hlutur og réttur
þegnanna skuli vera jafn.
Hv. frsm. talaði fjálglega um, að við værum
herteknir af tveimur stórþjóðum. Manni skildist á þessuin hv. þm., að hans stj. eigi í baráttu
við heri þessara stórþjóða, sem megi ekki trufla
fyrir utan þá baráttu, sem hann var í við nazista
og kommúnista, Heródes og Pilatus, hunda og
ketti og fleira, sem hann nefndi í sinni stóru
ræðu. Ég get trúað, að i þessari stóru baráttu
megi varla bæta svona frv. ofan á. En okkur
hinum finnst við alls ekki vera í baráttu við heri
tveggja stórþjóða. Fyrst og fremst er okkur
Ijóst, að annar er að mestu farinn, en hinn er
hér í samkomulagi við Isiendinga. Við lítum
sumir svo á, að landið væri ekki eins öruggt á
þessum timum, ef hér væri ekki slikur verndarher. Við teljum slíkt ekki aukna hættu, heldur
aukna trvggingu gegn þvi, sem annars mundi
vcra. Mér virðist, að þessir þm., sem eru svona
óttaslegnir, séu öruggari um sjálfa sig en kjósendur sína, því að þeir treysta sjálfum sér til að
sitja á þingi og gefa út 1., en kjósendunum
treysta þcir elíki til að láta fara fram skikkanlegar, skipulegar og friðsamar kosningar, þar sem
meiri hl. þm. verður aftur í framboði. Flokkurinn, sem hér er hræddur, liræðist aðalatriðið.
Hann hræðist það tjón, sem hann hefur af kosningunum, svo að þessi hætta við kosningar er
ekki annað en ótti við sjálfan sig. Ég vil gefa
hv. 1. þm. Rang. það ráð, að fyrst hann lítur svo
geysilega alvarlega á þessa tíma, að skrúfa betur
niður í sjálfum sér, og þá fær hann friðsamlegar
kosningar, enda ætti það betur við að flytja mál
sitt ekki eins ófriðsamlega og hann gerir.
Hann talaði i þessu sambandi um blygðunarlausa flokksverzlun í sainbandi við mál. sem
svo er ástatt um, að nokkrir flokkar gera með
sér samlag, án þess að fari fram nokkur verzlun
i sambandi við það. Það er bara styrkur þess
máls, sem sameinar þá um fylgi við það. Honum
finnst þetta kannske Ijótt orð, — verzlun, — og
ég vil heldur ekki nota það orð, ncma að svo
miklu leyti sem samkomulag og' samvinna er
verzlun. Ég kalla þetta samvinnu, þegar nokkrir
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flokkar taka sig saman um að hrinda i framkvæmd, að réttur þegnanna verði jafn. Ég vil
halda fram, að samvinnuandi og samvinnusnið
hafi oft komið fram þannig hér á þingi, að frarnsóknarmenn hafa viljað rífa niður það, sem þeir
hafa kallað sérréttindi annarra. Ég hef oft veri'ð
áhorfandi eða þátttakandi með þeim í slíkri baráttu, en ég hef aldrei séð neinn hér á þingi
verja sérréttindi sín jafnhatrammlega og þeir
gera í þessu máli.
Hv. 1. þm. Rang. revndi að hreyta til min
persónulegum ónotum í sambandi við afskipti
mína af þessu máli. Ég hirði ekki að svara þvi,
og ég hef ekki oftar skipt um fylgi við flokka
heldur en hann, þó að ég hafi áður verið framsóknarmaður, en hann kommúnisti, að því er
talið er. Frá upphafi lét ég þess getið í Framsfl..
að þetta mál væri mál vinstri flokkanna og þeir
skyldu ekki sverta sig á að vera á móti þvi ináli,
sem hefði það mikinn kraft, að það hlvti að
sigra, og svo skylt öllum viðfangsefnum þeirra.
Eg vil ekki segja, að það, sem gert var árið
1933, hafi mistekizt, vegna þess að þær tvennar
kosningar, sem verið hafa á þessu tímabili, hafa
verið stórum bærilcgri vegna uppbótarsætanna.
Þar fyrir hefur sýnt sig, að það þarf að gera
betur, og hér er stigið spor áfram í sömu átt.
Ef svo skyldi fara, að framsóknarmenn fengju
ekki alla ]nn. í tvímenningskjördæmunum, þá
verður jöfnuðurinn meiri og gæti orðið fullur,
án þess að nota 'þyrfti öll uppbótarsætin.
Hér er um að ræða samkomulag allra flokka
nema Framsfl. Og þó að Framsfl. geti bent á
menn, sem eru með ágreiningsatriði, þá er það
.jafnrétti, sem hér cr um að ræða, samkomulag
millí allra flokka.
Ég er ckki að afsaka það, sem ég sagði, að
gömlu kjördæmin væru lífseig, því að það eru
|iau. Eg hef alltaf staðið á þeim grundvelli, að
maður eigi að varðveita sem mest af því gamla,
sem til er með þjóðinní, cn gera endurbætur.
sem jafna misrétti. 1 því frv., sem sú stj., sem
ég var í, lagði fram árið 1933, var þessu fylgt,
og í þessu frv. er sömu rcglum fylgt. Sá eini
grundvöllur, sem Framsókn hefur lagt í þessu
máli, er sá, sem lagður var af fulltrúum framsóknarmanna i kjördæman. árið 1932. Þá sögðust
þeir vilja fylgja þeim brevt. á kosningafyrirkomulaginu, sem gcngi ekki á rétt gömlu kjördæmanna, heldur bætti úr til jafnaðar með öðrum ráðum en þeim að afnema gömlu kjördæmin. Þetta er sú eina meginregla, sem fram
hefur komið af hált'u framsóknarmanna, en hún
liefur aldrei verið framkvæmd, en aðra meginreglu er ekki hægt að hafa fyrir þá, sem vilja
varðveita gömlu kjördæmin.
Ég sé svo ekki ástæðu til að svara öllu fleira,
en mér þótti eftirtektarvert hjá hv. 1. þm. Rang.,
hvað hann var illorður i sinni ræðu án tilefnis,
en ég get virt honum það til vorkunnar, að þvi
leyti sem málstaðurinn er illur og erfitt er að
verja hann.
*Frsm. minni hl. (Sveinbjörn Högnason): Hv.
frsm. ineiri hl. lauk máli sínu með því, að ég
væri illorður. Ég man ekki eftir neinu orði, sem
hægt væri að taka þannig upp, að öðru leyti en
því, að ég tel, að orð min hafi komið illa við

871

Lagafrumvörp samþykkt.

Stjórnarskrnrbreyting.
þennan hv. frsm. Þó afi leitað sé í ræðu minni.
sem ég flutti í dag, þá finnst þar ekkert, sem er
hægt að kalla illyrði, en ég veít, að þar kom
margt fram, sem, eins og ég sagði, hefur komið
illa við hann, því að það hefur rumskað við
samvizku hans, sem hefur verið óhappamaður í
Framsfl.
Ég sé ekki ástæðu til að fara mörgum orðum
nm þetta mál, því að það er þegar vitað, að
Alþ. er þegar búið að kveða upp sinn dóm um
afdrif þess. Má segja, að það sé ekki nema til
að tefja þingið og skemmta okkur nú að flvtja
langar ræður um það, því að það er séð, að málið
á að ganga sinn gang í gegnum þingið. En það
er til annar dómstóll og annað dómsstig fyrir
þetta mál. Þjóðin á eftir að segja, hvað mikið
heillaspor hún telur, að hér sé verið að stíga, og
þangað til sá dómur hefur verið upp kveðinn.
skal ég bíða öruggur um afdrif þessa máls.
Ég skal þá víkja nokkrum orðum að þeim
röksemdum, sem stuðningsmenn þessa frv. hafa
reynt að koma fram með, en skal þar aðeins
stikla á stóru.
Hv. frsm. meiri hl. viðurkenndi í náh, að fyrir
þessu frv. væri engin röksemd önnur en sú, að
það ætti að vera til að jafna rétt þegnanna. Nú
held ég, að ég hafi bæði í nál. og eins í ræðu
minni í dag bent nægilega greinilega á, að jafnvel út frá því sjónarmiði, sem þeir telja, að
þetta sé flutt, er engin trygging fvrir, að það
megi verða til að jafna atkvæðamagn á bak við
hvern kosinn þm. til Alþ. Við höfum bcnt á það
með fullum rökum í nál. og ég i ræðu minni i
riag, að þcssar breyt. geta ckki orðið til að auka
það misréíti, sem þeir telja, að nú sé. Þarf ekki
að benda þar á annað en það, að nokkrir af
flm. og stuðningsmönnum telja sig ekki vilja
gera aðrar breyt. en þær að hafa hlutfallskosningu í tvímenningskjördæmum.
Forsvarsmenn þessa máls hafa ekki reynt að
mæla á móti því, að svo framarlega sem það er
tkki víst, að sá flokkur, scm hefur fæsta kjósendur bak við hvern þm., haldi eilíflega þessum
ltjördæmum, þá lilýtur þetta að verða til að auka
misréttið, en ekki til að minnka það. Það hefur
ekki verið reynt að hrekja þetta, og þetta er
aðalbreyt., sem borin cr fram. Það liggur í hlutarins eðli, að ef Alþfl. eða Sjálfstfb gerðu sér
nokkra von um að vinna meiri hl. í tvímenningskjördæmunum, þá er þetta spor frá því að jafna
mismunandi tölu kjósenda á bak við hvern þm.
Ég skora á stuðningsmenn frv. að hrekja þau
rök, sem ég hér flyt.
Hv. flm. segja, að það sé höfuðáhugamál
þeirra að jafna rétt þegnanna með þessu máli,
en það, sem þeir eru að gera, er að koma á því
skipulagi, að þótt ekki sé nema % hluti eða enn
þá minna, þá skuli hann hafa jafnan rétt og %
hlutar.
Þegar hv. þm. V.-ísf. var að ræða um, hvernig
kosningarnar hefðu farið í tvímenningskjördæmunum síðast, þá skildist mér hann telja þá
niðurstöðu óbreytanlega í framtíðinni og að það
væri með öllu vonlaust fyrir nokkurn flokk að
etja kappi við Framsfl., þar sem hann hefði
sigrað. Hann mun hafa reynsluna, og kann það
að vera rétt.
Við skulum þá lita á kosningarnar frá 1937.

Hv. þm. segir, að í Rangárvallasýslu hafi Framsfl. fengið 940 atkv. og tvo þm., en hinir hafi
fengið 900 atkv. og engan þm., í Eyjafirði hafi
I'ramsfl. fengið 1600 atkv. og tvo menn kjörna,
en hinir 2000 atkv. og engan þm. Þetta er ósatt.
Hann má kalla þetta illyrði, ef hann vill, en ég
segi, að þetta er ósatt, og skal sanna það. Þessi
900 atkvæði í ltangárvallasýslu sendu þingmann
á þing sem uppbótarþingmann, Jón Ólafsson,
sem féll, en komst samt að á þessum 900 atkvæðuni. Þessi 2000 atkv. í Eyjafirði, sem hann
segir, að hafi engan þm. fengið, hafa 3 menn á
þingi. Þeir féllu allir i Eyjafirði, Garðar Þorslcinsson, Erlendur Þorsteinsson og Stefán Stefánsson, en ég veit ekki betur en þeir sitji allir
á þingi, Og á hvaða atkv.? Hvað á svona málflutningur að þýða, þar sem við höfum mennina
Ijóslifandi fvrir augum okkar hcr í þinginu, og
einn þeirra situr nú við hliðina á hv. frsm. meiri
hl. (Hlátur). Ég skal segja það, að þá klígjar
ekki við ýmsu þessa menn, sem lialda slíku
fram, og þeir halda, að það sé hægt að bjóða
bjóðinni flest á þessuin tímum, þegar þeir bjóða
upp á það frv., sem hér liggur fvrir. Og það
er ekki aðeins niinni hl. í þessum kjördæmum,
sem hefur sent menn á þing, heldur minni hl.
i öllum tvímenningskjördæmunum. Og svo segja
þeir, að réttur minni hl. sé fyrir borð borinn og
taka verði upp hlutfallskosningar til að lagfæra það, þó að ininni hl. flokkur hafi 3 menn
á þingi, en sá flokkur, sem sigraði, aðeins tvo.
Þá var hv. þm. að bera saman þingmannatöluna í Rvik og í Osló, sem hefur 6 þm. Hann
segir, að í Osló samsvari það, ef hún hefur 7
þm., en ibúatala 300 þus., þá hafi hún ’úo af þm.,
og eftir því ætti Rvik að hafa % hlutann. Þetta
er líka ósatt. f Noregi eru stórþingsmennirnir
150, og 7 skilst mér, að sé ekki Vím hlutinn af
þvi. Það getur hver maður reiknað, það þarf
ekki þm. til þess, hvað þá mann, sem hefur verið
forsrh. og bankastjóri. Hann segir, að þá eigi
Itvik að hafa 8 þm. En hvað hefur hún marga þrn.
nú? Ekki nema 6? Ef hann vill halda því fram,
þá er það líka ósatt. Við skulum athuga upp*
bótarsætin i Rvik. Reykjavík fékk siðast á þing
3 uppbótarþm., sem þar höfðu boðið sig fram,
svo að þar er strax komin hærri tala en hv. þm.
segir, að Rvik þurfi að fá, og þar að auki má fullyrða, að a. m. k. 4 hafi komizt á þing fyrir atkvæðamagn Reykjavíkur, svo að Rvík hefur nú
raunverulega 10—14 þm., svo að það er tvöfalt
við það, sem Osló hefur, þó að ekki sé farið að
bæta þar tveimur við nú.
Ég verð að segja það alveg afdráttarlaust, að
mig undrar það, ef til er nokkurt réttlæti i
beiminum, sem þarf slíkan málflutning. Ég heí
aldrei vanizt þvi, að réttlætið þyrfti annað en
að rétt sé sagt og rétt sé skýrt frá málum. Ég
hef aldrei vanizt því, að þyrfti að gripa til stórkostlegra ósanninda frammi fyrir alþjóð manna
og Alþ., ef verið væri að flytja rétt og satt mál.
En einmitt slíkur málflutningur sannar Ijóslega, livers eðlis mál þetta er. Mig undrar ekkert, þótt þm. sé nú að biðja um orðið, væntanlega til þess að snúa frá villu síns vegar og þeim
málstað, sem hann hefur kosið s.ér. Þá reyndi
bann að leita röksemda víðs vegar að, m. a. úr
guðfræði, því að guðfræðingur er hann upphaf-
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lega að menntun, og sagði, að einhvern tíma
hefði verið uppi guðsmaður, sem sagt hefði, að
allar sálir væru jafnréttháar. Hann vill gera
sálirnar jafnréttháar með breyttri kjördæmaskipun og finnst vel fara á að likja sér þá við
guðsmanninn frá Nasareth. En sá guðsmaður
deildi ekki um mál eins og kjördæmaskipun.
„Mitt ríki er ekki af þessum heimi,“ sagði hann.
Hann lét sér alveg á sama standa um frelsisbaráttu Gyðingaþjóðarinnar gegn Rómaveldi,
neitaði að taka þátt í henni (ÁÁ: En í mjólkurmálinu?) Ef við hv. frsm. meiri hl. (ÁÁ) lílum
á okkar guðfræði, gcrum við áreiðanlega réttast x þvi samkv. kenningu Jesú frá Nasareth að
blanda henni alis ekki saman við pólitik okkar.
Eg ræð þessum hv. þm. til að gripa ekki oftar
til slikra röksemda.
4>að skiptir miklu að skapa scm mest réttlæti
í þjóðfélaginu. En það er glíma, sein okkur
gengur illa við. Það er ekki búið að sanna mér.
að rétt sé, að bóndi norður á Ströndum og cmiiættismaður i Rvik hafi þá jafna aðstöðu til
áhrifa á þjóðfélagsmál, ef jafnmörg atkvæði
standa að baki liverjum þm. i Rvík og þar
nvrðra. É'g fullyrði, að bankastjórinn (ÁÁ) hefur
margfalt betri aðstöðu en bóndi í dreifbýli til
áhrifa á landsmál. Og þessi samanburður gæli
raunar átt við hvern menntaðan mann hér í
Rvík. Þó að við tækjum þetta atriði réttlætisins út af t'yrir sig, fullyrði ég, að hv. frsm.
er ekki búinn að finna púðrið, þegar hann heldur, að það eitt sér réttlátt, að jafnt atkvæðainagn standi að baki hverjum þm. Eg er san.’ifærður mn, að með þvi lagi mundi ríkja hið
herfilegasta ranglæti um áhrifarétt manna á Alþ.
Eg skal játa, að erfitt er að fínna þar réttlæii,
sem allir geta viðurkennt.
Ef nú liggur svo lífið á að lireyta kjördæmaskipuninni, að þess vegna þurfi á tímum sem nú
að setja landið á annan endann í tvennum kosningum, er þá ckki nauðsyn að jafna þetta misréttí sem mcst, þar sem það er augljóst? Er það
ekki svo augljóst misrétti, að menn með enga
sérstaka verðleika eiga nú milljónir, en aðrir
jafnduglegir menn ekkert, að þetta verði að laga
tafarlaust? Er það jafnrétti, að sutnir menn hafa
f. d. bankastjóralaun og eitthvað í ofanálag, cii
sumir vcrkamenn eða bændur fá 2—3 þús. á
ári? Nei, eina misréttið, sem hv. þm. V.-ísf.
kcmur nú auga á, er kjördæmaskipunin og ranglætið, sem Rvík verði að þola í ölium niálum á
þingi. Eins og ég hef minnzt á fyrr i umr..
veit ég ekki betur en reykvískir kjósendur hafi
fengið alveg eins mikið uppfyllt af óskum si:ium og aðrir landsmenn og meira og varla verið
neitað um neitt liér á Alþ. Allt landið kostar
skólana, sem haldið er uppi hér til þess með
l'ramlagi dreifbýlisins, að reykvískir borgarar
hafi öðrum landsmönnum betri aðstöðu til hvers
konar menntunar. Og núna, þegar farið er þess
á leit, hvort ekki megi rannsaka skilyrðin t;l
þess að flyt.ia menntaskólann í Skálholt, þangað,
sem hann var inargar aldir, þangað, sem skóli
hefur lengsturn staðið síðan fyrir 900 árum, þá
standa fulltrúar Reykjavikur upp, hver af öðrum, og iáta eins og heimurinn muni forganga,
ef Skálholt fái aftur skóla sinn. — llcykjavík
þarf að hafa einokun á stúdentsmenntun. Þeir
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Icyfa ekki einu sinni, að þetta skólamál sé athugað. I’ar er jafnréttisbaráttu þessara manna
rétt lýst. Að öðru leyti fá réttlætið og jöfnuðurinn að hvílast rótt. Jú, einu réttlætismáli þeirra
Alþflm. var ég að gleyma, till. þeirra í dýrtíðarmálunum, þar sem þeir vilja festa verðlag á
öllu, sem bændur framleiða, en hitt, sem þeirra
umbjóðendur hafa að selja, á að fá að vera óbundið. Þannig mun réttlæti þeirra vera allt á
eina bókina lært.
I’á get ég ekki látið hjá liða að lýsa undrun
minni yfir því, að hv. frsm. skyldi líkja saman
árinu 1933 og árinu, sem er að líða. Þó er það
ekkert nema eðlileg afleiðing þess ábyrgðarleysis, sem aðslandendur þessarar stjskrbreyí.
eru áður búnir að sýna. Nú er eins og þeim finnist allt mega reka á reiðanum, þótt vitað sé,
að landið er heruuinið. Menn segja e. t. v„ að
við sitjum hér í skjóli hinna ágætu „verndara"
okkar. En reyndin er, að við höfum orðið að
verjast þessum „verndurum“ og eigum eftir að
verjast þeim. Hver er hagur okkar orðinn í raun
og veru, þegar atvinnuvegirnir eru víða að
hrynja, af því að vinnuaflið leitar annað? Ég
efast um, að nokkur hernumin þjóð í víðri veröld eigi fraintíð sína og sjálfstæði í meiri hættu
en við, þó að liv. frsm. segði annað. Það þýðir
ckki að ætla sér að telja þjóðinni trú um, að
landið sé ekki hertekið, af því að við urðum að
samþykkja komu Bandaríkjamanna hingað. Engin þjóð i heimi býr nú við tiltölulega jafnfjölmennt erlent setulið og við, og framtiðin ein
veit, hvort það verður okkur ekki ofurefli. Á
meðan geta menn verið að rífast og setja allt í
háaloft út af kjördæmaskipun. Ég er ekki viss
um, hve þakklát þjóðin verður fyrir það, þegar
slundir líða og afleiðingarnar fara að sjást.
Hv. frsm. vildi gefa mér góð ráð. Ég vildi
segja honum, að ráð hans í stjórnmálum hafa
fáum gefizt vel. Það var ráðlegging hans, að við
framsóknarnienn skyldum skrúfa niður í sjálfum
okkur, því að þá færi allt fram með friði og
spekt. Eg segi honurn, að jafnvel þó að við þin.
flokksins þegðum og brygðumst skyldu okkar,
mundu einbverjir aðrir snúast til varnar og
þjóðin öll rísa upp til mótinæla. Það er ágætt
fyrir árásannanninn að segja: „Hafðu þig bara
luegaii, meðan ég geng frá þér.“ — Þetta er ekki
boðsskapur manssonarins frá Nasareth, þótt borinn sé fram undir réttlætisyfirskini. Þetta er
bara aðferð bófans.
IIv. frsm. o. fl. er tiðrætt um, að þeir séu að
afneina sérréttindi, sem Framsfl. hafi haft. Ég
er vist ekki læs á stjskr., því að ég sé þar ekkert
um sérréttindi neins sérstaks stjórnmálafloliks,
og þar er enginn I’ramsfl. nefndur. Allir flokkar
eru jafuréttháir i hvaða kjördæmi, sem er. Ef
tilteknir stjórnmálaflokkar eru útilokaðir frá að
vinna kjördæmi dreifbýlisins, er þeim það sjálfum að kenna. Þeir hafa vanrækt málefni þeirra
og því ekki náð þar vinsældum. Ef þeir eru
búiiir að gefa upp von sina um sigur þar, en
telja Eramsfl. nieiri hl. visan í kjördæmunum, er
það þeim flokki inikil traustsyfirlýsing, en kemur engum sérréttindnm við. Stundum orða menn
þetta svo. að það sé ekki Framsfl., heldur sveitakjördæmin. sem hafi of mikinn rétt. En hv. flm.
1'rv. hæta þvi við í ákafa, að sín hugsun sé alls
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ekki að rýra rétt sveitanna í neinu. — Ég er
svo fáfróður, að ég skil þetta ekki. Tilætlunin
er að auka rétt margmennisins í Rvík og viðar
á kostnað dreifbýlisins. Þetta er ekki unnt að
gera nema á kostnað þess. Hitt er blekking. Þó
að þetta réttlæti kynni að láta vel i eyrum einhverra skrælingja, þýðir ekki svona málflutningur við gáfaða þjóð eins og Islendinga.
Þá sagði hv. frsm., að hann liefði þegar 1933
viljað varðveita sem mest af því garnla í kjördæmaskipuninni. Ég hef bent á það áður, hversu
vel hefur gefizt að setja nýja bót á gamalt fat.
Ég held, að allir hugsandi menn séu sannfærðir
um það nú, að sú bót, sem á var sett með uppbótarþingsætunum 1933, hafi reynzt illa, ekki
bætt vinnubrögð Alþ. né pólitíska heilbrigði
yfirleitt. Það er misvitur maður, sem hrósar
sér af að hafa „varðveitt hið gamla“ á þann
hátt.
Ég skal minnast ofurlítið á ræður annarra
stuðningsmanna þessa frv. Hv. 5. þm. Rcvkv.
(SK) vildi halda þvi fram, að það væri mest að
kenna Framsfl., að stjórnarsamvinnan hefði
brugðizt. Það rná segja alla hluti. En ég held
enginn sé búinn að gleyma því, að flokkur hans
sjálfs samþ. aðeins með herkjubrögðum, með
9:8 atkv., að ganga I stjórnarsamvinnuna 1939.
Það reyndist siðan svo, að sá hluti Sjálfstfl., sem
á móti hafði verið, leit áfram á sig sem stjórnarandstæðinga. I blöðum og hvarvetna rangfærðu
þeir og rægðu stjórnarsamvinnuiia. Það er einnig
kunnugt, hvernig þessi flokkur þm. brást þvi
algerlega s. 1. sumar að halda uppi samþykktinni um kosningafrestunina, þegar von var um,
að Sjálfstfl. gæti unnið þingsæti í Norður-ísafjarðarsýslu. Hefðj verið látið undan kröfu um
kosningar þar, var úti um það vopnahlé, sem
samþykkt hafði verið með kosningafrestuninni.
Þingmenn hefðu ]>á sagt af sér hver af öðrum
og kosningar orðið að fara fram almennt. Þá
heimtuðu þessir menn úr Sjálfstfl. Stefán Jób.
Stefánsson burt úr samsteypustjórninni og
sögðu, að þm. Alþfl. væru gerviþingmenn.
Hvernig er hægt að lialda uppi stjórnarsamvinnu, ef ekki er sýndur meiri drengskapur en
þetta? Það, sem stjórnarsamvinnan hefur
strandað ó, er fyrst og fremst drengskaparleysi
þcirra manna, sem gengu i þá samvinnu, þótl
þeir raunar væru á móti henni, og slepptu engu
tækifæri síðan til að spilla henni. Þeir voru ekki
menn til að standa við áform sin og gefin loforð. Það þarf að vera hægt að treysta drengskap
og loforðum manna í stjórnarsamvinnu, — tilgangslaust annars. Sá flokkur, sem á aðalsökina á þvi, hvernig komið er, ætlar nú að mynda
sljórn upplausnarinnar, stjórn, sem eiginlega
enginn flokkur vill styðja og bera ábyrgð á.
Þetta ætti hv. þm. að ihuga og leggja á minnið,
áður en hann fer næst að kenna Framsfl. um
að hafa rofið st jórnarsamvinnuna. Hinar almennu eldhúsumr. um Framsfl. ætla ég ekki að
fást mikið urn. En það vildi ég segja um hv.
5. þm. Reykv. (SK), að ég viðurkenni, að hann
er einn af hreinskilnustu mönnum flokks síns.
í ræðu sinni var hann ekki með sama yfirklórið
og hv. frsm. (ÁÁ) um réttlætið og hófscmdina,
heldur játaði liann hispurslaust, að tilgangur
frv. væri fyrst og fremst að leggja Framsfl. nið-
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ur við sláturtrogið, ná úr honum gorgeirnum.
Það er alltaf drengilegt að þora að kannast við
það, sem maður meinar, og það gerði þessi þm.
nú eins og oft endranær. Hann lýsti yfir því, að
þessi brcyt. á kjördæmaskipun væri aðeins spor
í áttina, siðan mundu rísa nýjar kröfur, og því
næst yrði gerð ný breyt. á kjördæmaskipun,
sem gengi lengra. Það er einn af stjskrnm., sem
Iýsir yfir þessu, meðan flm. frv. þora ekki við
það að kannast opinberlega. Slikum mönnum er
hægt að treysta vegna hreinskilni þeirra, og
skal þcss rninnzt um leið og ég víti það drengskaparleysi margra flokksmanna hans, sem varð
til þess, að stjórnarsamvinnan rofnaði.
Þá skal ég að lokum vikja örfáum orðum að
liv. 4. þm. Reykv. (EOl), þó að ég hafi þar litlu
að svara, því að hv. þin. Barð. hefur þegar gert
það nægilega. Ræða hans var öll byggð á kvörtunum út af þvi, að viss kjördæmi úti um landið
ættu málsvara á þingi, sem vildu koma fram
umbótum, vegutn og símum o. s. frv. Hann sagði,
ef ég man rétt, að kjördæmakosnu þm. væru
bundnir á sinn bás og þeir væru að koma með
alls konar mái íil umbóta fyrir kjördæmin, og
ef einhver maður kæmi með till. um veg, þá
kæmu inenn úr öðrum kjördæmum og vildu líka
fá veg hjá sér, og eins færi, cf fram væru bornar
till. um ábyrgðir fyrir rafveitur. Þetta taldi hann
aðalgallann á þvi, að þm. væru kjördæmakosnir,
að skilningur væri á hverjum stað fyrir umbótum í héruðunum. Þennan hugsunarhátt get ég
vel skilið hjá lionum. Hann er sjálfsagt réttur
frá hans sjónarmiði, en olikar sjónarmið eru
gagnstæð og gerólík i þessu efni. Ég tel eðlílegast, að fulltrúar þjóðarinnar á Alþ. séu sem
viðast að af landinu, þckki lífsskilyrðin og revni
að bæta þau á allan liátt, leggja vegi og síma,
reisa rafveitur og byggja nýbýli, en um þetta
talar hann eins og það sé mesta goðgá. Þarna
eru gcrólík sjónarmið. Þá vil ég spvrja hann:
Hvar eiga þm. að vera búsettir, ef þeir mega
ekki vera kosnir af héruðunum, þar sem þeir
hafa kunnugleika? Ég veit, hvar hann vill, að
þeir séu búsettir. í Rússlandi fyrst og fremst
til þess að gæ'ta hagsmuna ráðstjórnarríkjanna,
cins og hann og hans blað gerir. Þess vegna er
það, að hann styður að upplausn þjóðar sinnar
á þessum hættutímum, að hann lieldur, að það
muni koma Rússum að gagni. Þess vegna viil
hann, að allur okkar vinnukraftur fari til landvarna fyrir Stalin og hans hjálparhcri, sem hér
sitji í landinu, en hitt geri minna, þótt atvinnulíf okkar fari í rústir. Ég er viss um, að liann
vildi óska, að allir þm. sæktu umboð sitt til
Moskva, þangað sem hann sækir sína línu. Eg
get sagt, eins og einn mikill maður sagði út af
deilu, þegar hann vildi ekki ræða við andstæðing sinn: „Þér eruð af öðrum anda en vér.“ Við
erum ekki af sama anda. Lífsskoðun okkar og
sjónarmið eru svo gerólík. Eg álít, að það eigi
fyrst og fremst að hugsa um hinar ýmsu byggðir
landsins og það fólk, sem þar býr, en stórþjóðirnar eigi að liugsa um sinn hag, og þeim er
fullkomlega trúandi til að gera það. Og ef við
hér úti á hjara veraldar hugsum ekki fvrst og
fremst um okkar land, þá gera aðrir það ekki.
Þá var hv. þm. mjög gramur út af því, að v'ð
l'ramsóknarmenn hefðum brugðizt stefnu okkar
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í þýðingarmiklum málum með samstarfi okkar
við auðvaldið, við Kveldúlf. Mér liggur við að
segja eins og mörgum kemur til hugar: „Hvað
heyri ég?“ Til hvers er hann sjálfur að stofna
hér? Hann er að stofna til þess, að Iíveldúlfsfjölskyldan geti einráð stofnað ríkisstj. hér á
lslandi, eins og hann segir oft, í fyrsta sinni í
sögu þessa lands, þannig að hún geti orðið einráð. Mig undrar ekki, þó að hæstv. atvmrh. sé
brosleitur yfir að vera húinn að vinna slíkan
sigur yfir honuin, enda sé ég, að hann er mjög
hrosleitur, sem mig furðar ekki. bað má segja
um hann og hans fyrirtæki, að „víða koma Hallgerði bitlingar", þegar hann ofan á allan stríðsgróðann hcfur nú feugið forustumenn kommúnista til að gerast sínir stuðningsmenn og þjónar.
En út af því, sein hann annars lét sér um munn
fara, þegar hann var að deila á Framsfl. og sagði,
að hann vildi fvrst og frenist níðast á öllum
verkamönnum og þeini, sem verst eru settir, þá
vil ég seg'ja, að ómerk séu ómaga orð. Nú veit
ég, að hann vill telja sig' í þeiin flokki, sem hann
telur, að sérstaklega hat'i verið ráðizt á, en ég
veit ekki hetur en þegar hann var fluttur af
Jandi hurt, þá reyndi sú stj., sem þá sat, og Alþ.
að gera allt, sem i mannlegu valdi stóð, til að
bæta fyrir það. Ég álít ósæinilegt af honuin að
koma með slikar almennar ásakanír á stj. og
inenn, scm bonuni er persónulega kunnugt um.
að létu sér annt um, að hlutur lians yrði sem
beztur. Og enginn veit bctur en hann persónulega, að hann hefur ofinælt með slíkum gífuryrðum.
Hann segir, að ekki sé verið að rýra rétt
sveitakjördæmanna. bað sé mesti misskilningur.
Það sé aðeins verið að taka af Framsfl. En er
þá ekki fyrst og fremst verið að rýra áhrifavald þeirra kjördæma, sem treysta forustu Framsfl. bezt? Hann segir, að sveitamenn geti haft
sinn rétt, ef þeir vilji vinna með verkalýðnum
og bæjarbúum. betta er nákvæmlega sama röksemdafærslan og hjá Sjálfstf!., þegar hann er
að mynda verkalýðsfélög í bæjunum eins og
Óðin hér í Itvík. I'eir segja: „Við viljum Iáia
vkkur hafa öll ykkar réttindi, ef þið viljið vinnn
með atvinnurekendunum og fara að þeirra vilja.“
Og það hafa margir hlekkzt á þessu. I’að sama
er nú sagt. við fólkið í dreifbýlinu: „I’ið skuluð
fá að halda ykkar rétti, þið skuluð fá að kjósa
ykkar þm., og við skulum vera góðir við vkkur,
el' þið viljið hlíta okkar i'áðum og láta þéttbýlið
ráða.“ flg ætla að segja honum og öðrum fylgismönnuin þessa frv., að bæiidur þessa lands vilja
eiga sinn rétt einir, en livorki eiga hann undir
vilja eða óvilja hv. 4. þm. Reykv. eða annarra.
bcir vilja vera sjálfráðir, en ekki neitt undirfélag eins og Óðinn undir öðrum stjórnmálasamtökuni. I’eir vilja vera sjálfráðir með sinr.
flokk. sitt starf og sín samtök, en ekki vera nein
undirdeild annarra. Islenzkir hændur hafa aldrei
hert og munu aldrei læra að ganga undir neitt
jarðarmen hjó þessum hv. þm. eða neinum af
lians fylgifiskum.
*Frsm. meiri hl. (Asgeir Ásgeirsson): IIv. siðasti ræðumaður stóð í þcirri meiningu, að ég
hcfði verið að vitna til meistarans frá Nazarcth.
Ég gerði það aldrei í minni ræðu, en ég sagði,

að viss guðsmaður. og þar átti ég við guðsmanninn fri'i Rreiðabólsstað, hefði sagt, að
mannssálirnar væru allar jafnar. Eg átti líka
við það, að slík skoðun í trúmálum og kirkjumálum hlyti að hafa áhrif á framkomu manna
í stjórnmálum, en hv. þm. svarar þessu með því
að segja: „Mitt ríki er ekki af þessum heimi!“
Við skulum láta hann um það, að hann hafi sinn
kristindóm í einu hólfi og pólitíkina í öðru, og
vatnsþétt sé á milli. En ég hef í minni framsöguræðu gert grein fyrir þessu, að þarna gæti
verið eitthvert samband á milli og eitthvað af
lýðræðisþroska Norðurálfuþjóðanna sé til orðið
fyrir áhrif kristindómsins. Sumir vilja blanda
þessu sainan og láta það móta þessa tilveru, sem
við lifuin i, og þess vegna eru til þroskaðar lýði'æðisþjóðir, þó að hér sé verið að reyna að
spyrna fótuni við, þegar verið er að reyna að
stíga spor í rélta átt.
Hv. þm. talaði um, að það væri óskaplega
ranglátt i tvímenningskjördæmunum, að
kjósenda skyldi hafa jafnan rétt á móti % i
sama kjördæmi. barna heldur hv. þm., að þessi
kjördæmi séu heild út af fyrir sig, alveg eins
og kristindómurinn átti að vera i vatnsheldu
liólfi og pólitíkin í öðrum brúsa við hliðina á
lionum. Ef i kjördæmi eins og t. d. Rangárvallasýslu vicri verið að kjósa í sýslun., væri nokkuð
til i þessu. En þegar kosið er um alll land, hvaða
réttlæti er þá í, að þ> hafi jafnmikinn rétt og
-'s ? Hans krafa fyrir hönd tvímenningskjördæmanna á eingöngu við, þegar hvert kjördæmi er
skilið frá öllum öðrum, og hans kröfur verða
honum sjálfum óþægilegastar, þegar talað er um
landspólitíkina og kosningar til Alþ., því að
þar fellur hann á eigin röksemdum. (SvbH:
Hvernig? i
Hv. þm. vildi gera mig hlægilegan, af því að ég
sagði, að Osló hefði V>o af stórþingsmönnunum
norsku. Til þess að hrekja þetta upplýsir hann,
að Osló hafi 7 þm., en stórþingsmennirnir séu
150. Menn brostu við, án þess að hann birti
þcnnan útreikning. Ef hann vill birta sinn útreikning, skal ég hirta ininn, sem er þannig, að
7 sé um það hil '/_>(> af 150. (SvbH: Er það %o?)
Nei. það er 1 á móti 21 ?"7, en þegar maður tekur
svona samanburðartölur, þá reynir raaður að
hafa þær sem cinfaldastar, og þessi munur, l'f?,
er ekki meiri en það, sem skakkar í Rvík, sem
hún ætti að fá fleiri en 8 þm., ef nákvæmlega
væri reiknað, svo að þessi smáa ónákvæmni í
tölum upphefur sjálfa sig, en hlutföllin voru
rétt.
En þá þóttist hv. þm. fvrst slá Filisteann,
þegar liann fór að benda á uppbótarþm. fyrir
t vímenningskjördæmin. Hv. hm. lagði höfuðáherzluna á það í fyrri ræðu sinni, að einmennings- og tvimenningskjördæmin, eða yfirleitt
lögsagnarumdæmin ein, ættu að hafa rétt til að
velja þm.. og honum væri eingöngu spillt með
því a'ö liafa upphótarsætin. í siðari ræðu sin ii
kom hann inn á sömu hraut. bá fór hann að
tala um að setja nýja hót á gamalt fat, sem gæfist aldrei vel. betta var röksemd á móti þvi að
hafa uppbótarsæti. Ég vil segja, a'ð hann hugsar
sér réttlætið þannig. að helmingur kjósenda í
tvímenningskjördæmunum hafi engan þm., en
hinn helmingurinn hafi þá alla. bannig hugsar
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liann sér réttlætið, og í þessu efni getur hann
ekki farið að skjóta uppbótarþingsætunum seæ
skildi fyrir sig til að réttlæta sinn málstað, þegar
hann er að sýna fram á, að höfuðgallar kosningafyrirkomulagsins séu uppbótarþingsætin. En
svona fer það. Til þess að verja málstað, sem
er ekki betri en þetta, verðui' að skjóta sér niður
i jörðina og koma upp að baki manna. En við
skulum samt gefa honum það efiir, að hann i'ái
að reikna með upphótarþm. í tvímenningskjördæmunum. Svo kemur hann að Rvík. Þá fyrst
sannfærist hann um, að hún hafi fengið allt,
sem hún eigi skilið. Þá ætlar hann sér að bæta
þar við þessum 11 þingsætum til að bæta allt
misréttið, sem var á landinu, og þó er vitað, að
við siðustu kosningar hefði ekki þurft 11, heldur
38 þingsæti til þess að jafna mismuninn. (SvbH:
Það er ekki rétt.) Nei, 28. (SvbH: Það munar ni
ekki svo miklu.) Það munar varla eins miklu og
þegar hv. 1. þm. Rang. vill reikna mcð sömu upphótarþingsætunum hvað eftir annað. Mér finnst.
að hv. þm. jafnist þar á við Hitler og hans
fylgismenn, þegar þeir eru að segja, að þeir séu
búnir að sökkva enska flotanum þrisvar sinnum.
Þá segir hann, að þeir, sem séu að heimca
þennan jafna þegnrétt manna, ættu að snúa sér
að öðru, að jafna kjörin meðal þegna þjóðfélagsins. Einn sé milljónamæringur, annar bankastjóri, sá þriðji í mjólkursölunefnd og ýmislegt
fleira, og svo séu hændur og verkamenn, sein
hafi úr litlu að spila. Þarna sé verkefnið. Hvað
séu menn að tala um að jafna atkvæðisréttinn,
þegar svona verkefni liggi fvrir liöndum. Eg
hélt, að þessum lærða þm. ætti að skiljast, að
fyrsta skrefið í allri slíkri baráttu er að lieimta
mannréttindin, bæði þar, sem þarf að jafna þennan og aiinan mismun. I pólitík liefur það verið
algild regla og í trúarbrögðunum að leita fyrst
guðsríkis, og svo muni allt hitt gefast þeim.
Hv. þm. kvartar geysilega yfir þeirn yfirgangi þingsins, að það skyldi fella till. um að
flytja mcnntaskólann frá Reylíjavik og austur að
Skálholti. Svona getur yfirgangurinn orðið, að
ltvik, sem hefur 40 bús. íbúa, skuli vera á móti
því að afhenda þennan litla menntaskóla og
láta liann fara austur að Skálholti. Ekki er
furða, þó að svona sveitabm. kvarti, þegar yfirgangurinn er kominn á þetta stig. Það ætti að
vera Ijóst, að bæ eins og Rvik er ómögulegt að
vera án menntaskóla. Þeir. sem vilja vera í sveit
eða hvar sem er, eiga að hafa vit á að biðja um
nýjan skóla, en ekki að taka af þcim, sem of
lítið hefur i bessum mikla inannfjölda.
Hann leggur inikla áherzlu á. hvað góða aðstöðu Reykjavik hafi til að hafa áhrif á öll mál
og bæta betur kjör sín en þeir, sem séu annars
staðar. Eg vil segja, að meðan ég lief setið á
þingi, hefur inér fundizt bera minnst á lieiintufrekju Reykjavíkurþm. Eg hef stundum ver:ð
undrandi yfir. hvað Rvík hefur notið lítilla
hlunninda hjá þinginu. Ég vil segja, að þetta er
ekki áhættulaust, ekki aðeins fyrir Rvik, heldur
fyrir alla þjóðina, því að hún á talsvert undir
því, hvernig æskulýð þessa bæjar vegnar. Það er
ekki nóg að rífast yfir skrilnum í Rvík og neita
honum svo um framgang nauðsynjamála. (BjB:
Hvaða mál eru það?) Rvík hefur þráfaldlega
verið neitað um allt, sem hún hefur beðið um.

í fyrra báru nokkrir þm. frain till. um að stofna
hér húsmæðraskóla 1(1—20 árum seinna en aðrir
hafa fengið bá, og bað kostaði mestu erfiðleika
að koma þesu í gegnum þingið, vegna þcss að
Rvik mátti ekki í þessu litla atriði njóta neins
jafnréttis við aðra staði á landinu. (BjB: Eg
held, að þetta hafi verið samþ. mcð shlj. atkv.) Ég þekki ekki hér á þingi þessa gífurlegu
ágengni af hálfu Reykjavikur. E’g hygg, að það
ráði miklu, hvernig þm. eru og fyrir hverja
staði, og það á ekki alltaf að hafa Rvik afskipta og bera lienni svo á brýn heimtufrekju,
þegar hún hefur sjaldan sýnt hana.
Þá segir hann, að Alþfl. hafi alltaf viljað
stöðva verð á afurðum bænda, en viljað Iiafa allt
l'rjálst fyrir sig og sína menn. Ég er þessu ekki
svo kunnugur, en ég man, að einu sinni, þegar ég
var ekki i stj., var þvi haldið fram, að ómögulegt
væri að skapa hæfilegt verð fyrir afurðir hænda
nema í samstarfi við Alþfl. Það var svo áríðandi.
að bað urðu að fara fram stjórnarskipti út af
því. Mér er kunnugt um, að síðan hefur AlþíJ.
litið á réttindi bænda i sambandi við afurðaverð a. m. k i eins ríkúm mæli og Framsfl. hefur
litið á nauðsyn verkamanna.
Til dæmis um það, hvernig þessi hv. þm. svarar, vil ég benda á, að hann segir, að ég liafi
viljað líkja saman þessum tínium, sem nú eru,
og árinu 1933, og þetta sýni bezt ábyrgðarleysi
mitt. Ég skal endurtaka það, sem ég sagði. Eg
sagði, að þegar kjördæmabreyt. var til unir. áiið 1933, hafi sumir hans flokksmanna haldið
sömu ræðurnar um, hvað tímarnir væru erfiðir,
og svona mál væru ekki til að bera fram, þegar
þjóðin berðist fyrir lífi sínu. Þetta sagði ég, en
var alls ekki að bera saman þessi tvö ár.
Ég hneykslast á því, að menn skuli nota slíkar
röksemdir, þegar ástandið er betra liér en seniiilega hjá nokkurri annarri smáþjóð, þar sem við
eiguin sjálfstæði okkar undir því stórveldi komið, sem líklegast er til þess að vernda og virða
rétt okkar. Þetta er afstaða, sem inargar aðrar
þjóðir mundu öfunda okkur af. En þrátt fyrír
þetta erum við í mikilli hættu, og það geta komið loftárásir og ýmsar aðrar hönnungar, sem við
sjáum nú ekki fyrirfram eða ráðum ekki við.
Við vitum ekki, hver áhrif slíkt hefur á samgöngurnar, og það er ekki nóg, að Framsfl. hafi
háða þm. í tvímennigskjördæmunum, iil þess að
samgöngur stöðvist ekki. (BJ: Það er nóg, að
liann hafi annan, til þess að hægt sé að afstýra
þessu.) Ég held, að hvorugt nægi. Hv. frsm.
minni hl. gefur hér það ráð, að til þess að bægja
frá okkur hættunum sé engin leið betri en að
fella frv. það, sem hér liggur fvrir. Ég hef ekki
heyrt hann nefna aðra leið i þessu sambandi.
Hv. þm. sagðist boða frið ineð stefnu Framsfl. í
þessuin málum og vildi ekki viðurkenna, að hann
hefði notað íllyrði í garð andstæ'ðinga sinna, en
rétt á eftir kallaði hann frv. gcrræði og blygðunarlausan verzlunarsamning milli flokka. Sá
ól'riður, sem rikir í þessu máli, honum er eingöngu haldið uppi af liv. frsm. minni lil., og
það hafa ekki aðrir til hans stofnað. Ég skil
ekki, livers vegna hann er að halda uppi þessum
ófriði, þar sem því er lýst yfir í niðurstöðu
minni hl., að Framsfl. hafi engra hagsmuna að
gæta í þessu sambandi. En meiri hl. telur, að
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Framsfl. iiafi mikilla sérréttinda að gæta og að
nú standi flokkarnir injög misjafnt að vigi. Þetta
nlítum við. að hægt sé að lagfæra með því að
gera á kjördæmaskipuninni nokkrar breyt., sein
nú liggja fyrir þinginu.
*Steingrímur Steinþórsson: Þeir, sem aðallega
iiafa leitt saman hesta sína hér, cru liv. frsm.
minni hl. og hv. frsm. meiri hl., og ég vil ekki
blanda mér inn i það einvígi, sem þar hefur átt
sér stað, hvað helzt af því, að fulltrúi Framsfl.
hefur fyllilega svarað fyrir sig og þarf engrar
hjálpar við. Þegar um svo stórt mál er að ræða,
virðist mér ekki undarlegt, þó að margir liv. þm.
létu til sín hevra um það. En það undrar mig,
hversu fáir hafa tekið hér tíl máls úr þeim flokkum, sem fylgja þcssu stjskrfrv. Eg get ekki skilið það öðruvísi en vond samvizka þeirra, sem að
frv. standa, geri það að verkum, að þeir kinoki
sér við að mæla með frv. Mér var kennt, þegar
ég var ungur, að virða stjskr. ríkisins, og mér
var síðar kennt í skóla, að væru breytingar gerðar á stjskr. eins rikis, þyrfti að gera það með
svo mikilli vandvirkni og undirhúningi sem
hæfði stjórnskipunarl. landsins, sem þingmenn
vinna eið að. Mér var kennt að líta á stjskr. rikisins svipuðum augum og trúfræðingar kenna
okkur að líta á hin 10 hoðorð, sem trúfræðin
hyggist á. Þannig hefur mér verið kennt, og
þannig hcfur stjskr. verið í minni íneðvitund.
Hvernig er svo undirbúningurinn að þessu frv.?
Það er vitað, að allt frá 1931 hafa verið hornar
fram kröfur af Sjáll'stfl. og Alþfl. um gagngerðar breyt. á kjördæmaskipuninni. Það mun hafa
verið krafa Alþfl. fyrir kosningarnar 1931, að
landið yrði gert að einu kjördæmi, og sennilega
Iiefur Sjálfstfl. þá viljað hafa nokkuð stór kjördæmi með hlutfallskosningum. En sá lærdómur.
sem flokkar þessir fengu af kosningunum 1931,
gerði það að verkum, að þeir sáu sér þann kost
vænstan að hverfa frá þessari leið i hráðina.
Þess vegna undrar mig ekkert á því, að hv. frsm.
meiri hl. tali um seigluna í gömlu kjördæmaskipuninni. Þær kosningar sýndu, hvað þjóðin
var mótfallin þessum tiIL Alþfl. og Sjálfstfl. Þá
gat hvorugum þessara flokka dottið það snjallræði i hug að hafa hlutfallskosningar í tvimenningskjördæmunum, sennilega af því að þá
munu æðimörg þingsæti í tvímenningskjördæmunum hafa tilheyrt Sjálfstfl. Sú hreyt., sem þá
var gerð á kjördæmaskipuninni, með því að taka
upp uppbótarþingsæti og jafna þannig inilli
flokka, hún átti að hindra það, að farið yrði að
hrófla við hinni fornu kjördæmaskipun. Nú hefur Alþfl. verið í stjórn með Framsfl. frá 1934, og
hann hefur aldrei hreyft þessu mikla máli, og
hann hefur getað setið i stjórn allan þerman tíma
með flokki, sem hindrar, að „allt lýðræði og
þingræði geti rikt í landinu", eftir því sem hv.
frsm. meiri hl. komst að orði. Það má vera
merkileg réttlætiskennd lijá Alþfl. að geta unað
við slíka rangsleitni, sem liann telur, að átt hafi
sér stað í þessum efnum.
Þetta stjskrfrv. liefur ekki fengið nokkurn
undirbúning, og till. er kastað fram, án þess að
Alþfl. detti í hug, að þær fái afgreiðslu á þinginu. Alþfl. og Sjálfstfl. hafa ögrað hvor öðrum i
þessum málum með því að gera breyt. á kjörAlþt. 1942. B. (59. löggjafarþing).

dæmaskipuninni. S. I. haust kom Sjálfstfl. með
till., sem gengu svo nærri till. Alþfl., að það hlaut
að eyðileggja hann í augum flokksmanna sinna.
Til þess að horga í sömu mynt kemur Alþfl. með
till., sem eiga að vera svo nærri því, sem Sjálfstfl. herst fyrir, að hann getur ekki annað gert en
ganga að till. Alþfl. um hreyt. á kjördæmaskipuninni. Svo auðvirðilegur er undirbúningurinn
að frv. og tilgangurinn með samþ. þess. Meira
ábyrgðarleysi, þegar um cr að ræða hreyt. á
stjskr. ríkisins, er ekki hægt að hugsa sér. Það
liggur í auguin uppi, að Sjálfstt’l. er ginnkeyptur fyrir því að fá teknar upp hlutfallskosningar
í tvímeiiningskjördæmunum nú, af því að hann
er annars vonlaus um að vinna þar nokkurí
sæti. Ef hann hefði nokkra von um það, þá væri
ástæðulaust að vera ineð þessar hreyt. út af fyrir sig. Þetta er því viðurkenning á því, að flokkurinn hefur ekki möguleika til að rétta hlut sinn.
Að ’þessu leyti getur Frainsfl. vel unað við þá
viðurkenningu, að hann muni njóta mests trausts
í tvíinenningskjördæmunum og Sjálfstfl. geti aðeins með því að nota hrögð fengið þar nokkur
sæti. Hv. frsm. meiri hl. hélt því fram, að Framsfl. vildi engar breyt. gera og hann væri á móti
ölluin hreyt. á kjördæmaskipuninni. Þetta er hið
inesta öfugmæli. Framsfl. hefur horið fram þáltill. um, að mþn. endurskoði stjskr. og taki þetta
mál líka til athugunar. Eg get sagt fyrir initt
leyti, að ég gæti t’ylgt nokkrum breyt. á kjördæmaskipuninni, t. d. að tvímenningskjördæmuuuni yrði skipt í einnienningskjördæini, seiri
er að mörgu leyti eðlilegast. Framsfl. mundi án
efa gangast inn á slika breyt., hvenær sem hún
væri gerð, þó að haiin hins vegar álíti, að frv.
þetta sé svo ómerkilegt og fljótfærnislegt, að
alls ekki sé sæmandi að afgrciða það sem lög.
Þess vegna tel ég mjög hæpið að hera fram
hrtl. við það, og þvrfti að gerbreyta því, ef frv.
ætti að hæfa stjskr. ríkisins.
Hv. frsm. meiri hl. sagði, að þessar hreyt.
væru. fram hornar til þess að varðveita gömiu
kjördæmin. Mér þykir hinum gömlu samherjum
úr stjskrii., hv. ó. þm. Reykv. og honum, bera
hér svo mjög i milli um þetta atriði. Það er alv eg nýtt viðhorf hjá Alþfl., ef hann fer að hal'a
ábuga fyrir að varðveita gömlu kjördæmin, og
það er algerlega i mótsögn við hans fyrri stefnu,
sem var i þá átt, að landið yrði eitt kjördæmi.
Ég tek unnnæli hv. frsrn. meiri hl. svo, að liann
sé ekki eins hreinskilinn og hv. 5. þm. Reykv. og
hafi af þeiin sökum ekki skýrt málið frá sjónarmiðum síns flokks. Hv. 5. þm. Reykv. skýrði
málið í samræini við vfirlýstan vilja hans flokks,
en hv. frsni. meiri hl. hafði sennilega ekkert umhoð frá Alþfl. til að lýsa yfir því hér á Alþ., að
hann vildi vernda gömlu kjördæmin, en sé svo.
er mjög skipt um frá því, sem áður var.
Nú er ár liðið fá þeim merkilega þingfundi,
þegar rætt var um frestun almcnnra þingkosninga. Eg ætla hér ekki að rifja það upp, enda fór
mest af þeim umr. fram fyrir luktum dyrum. En
Jiað virðist inargt hafa hreytzt síðan og ekkert
eins inikið og skoðanir ýmissa hv. þm. Ég minnist þess, að hæstv. fyrrv. félmrli. (StJSt) lýsti
með mjög fjálgleguin orðum, hvað væri hlutverk
Alþ„ meðan kosningafrestunin stæði yfir. Hann
lýsti yfir því, að á meðan friðsamleg kjördæma5G
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skipun kann að standa, sýndist rétt að gera engar stórar breyt. í íslenzkri löggjöf, ef liægt væri
að komast hjá því, vegna þess ástands, sein nú
rikir. Þetta er formaður AlþfL, og nú vildi ég
spyrja hv. þm. V.-ísf., hvort hann vilji ómerkja
þessi ummæli og telja þau markleysu eina. Eg
nian líka, að fulltrúar Sjálfstfl. létu or.'i falla á
svipaðan hátt, og ég vil einnig beina þeim orðum
til þeirra, hvort þeir telja þau uminali sín óniagaorð ein, eða hvort þeir telji breyt. á stjskr.
Inndsins litilfjörlegt mál. Aiinaðhvort hat'a þeir
mælt af óheilindum í fyrra eða þeir ætla að
standa við það, sem þeir íþá sögðu, og knýja ekki
fram mál eins og þetta. Allir þm. viðurkenna
með sjálfum sér, að eina rétta afgreiðslan í þessu
máli er að samþ. till. Eramsfl. um skipun mþn.
í því. Þeir vita vel, að allt annað er til minnkunar og getur ekki orðið öðruvísi en Alþ. til stórskaniinar. Eg verð að segja, að þó að ég hafi
aldrei talið niig nieð þciin postuluin, sein hæsl
gala uin sjálfstæðismálið og samliandsslitin, þá
lít ég svo á, að það sé óviðunandi og vaiisæmandi fyrir Alþ. að afgreiða þau mál nú, eins og
afstaða okkar er til Danmerkur. Mig undrar það,
að menn, sem liafa talið sig standa framarlega
í sjálfstæðisbaráttunni undanfaríð, skuli ge.a
gert svo lítið úr sér að ætla að afgreiða breyt. á
stjóriiskipunarl. landsins án þess að taka þetta
til meðferðar. Það er liinn dæmalausi undirbúningur að þessu frv., sem gerir það að verkum, að
það hlýtur að verða vansæniandi fyrir Alþ. að afgr. frv. Ég' veit, að ekki þýðir að tala mikið um
þetta, því að örlög málsins eru þegar ráðin. Hitl
er annað mál, að það er eðlilegt, þó að mikið sé
um það talað, og ég vænti þess, að fleiri taki til
máls af þeim, sem að frv. standa, til þess að
lýsa afstöðu sinni til þess. Ég hefði t. d. óskað
injög eftir þvi, að hæstv. ráðh. Sjálfstfl., sem
rauiiar eiga að mynda nýja stjórn vegna þessa
máls, létu eitthvað til sin heyra við þessa umr.
Mér skildist það á ræðu hæstv. fjmrh., að hann
teldi, að frv. ætti ekki að ná fram að ganga á
þessu þingi. Undirhúningurinn væri þannig, að
ekki ætti að afgreiða málið, eins og sakir stæðu.
Ég liefði álitið það vel til fallið, að hæstv. fjmrh. léti þingið vita, hvort hann hefði skipt um
skoðun, frá því að 1. umr. fór fram, og hvort
hann ætli að greiða atkv. móti frv. og með hinni
rökstuddu dagskrá Framsfl. Mér mundi finnasl
hið síðarnefnda vera rökrétt afleiðing af þeiri'i
afstöðu til málsins, sem hæstv. ráðh. lýsti yfir
við 1. umr.
Ég gat ekki látið tijá liða að láta míiiar skoðanir koma fram i þessu efni, þó einkum um undirbúning málsins og afstöðu þingsins til að gera
út um það nú.
Einar Olgeirsson: Herra forseti! Það er afar
gott, að menn tali af mikilli virðingu um stjskr.
og áliti, að vanda heri mjög til allra lireyt. á
henni. Og nú tala þessir nienn af miklum fjálgleik um, að það sé voðalegt að hugsa til þess
að breyta kjördæinaskipuninni. Iin í fyrra, þegar
þessir sömu menn voru að brjóta stjskr. ineð því
að fresta kosningunum, þá var annað hljóð i
strokknum. Hvað sögðu þeir þá? Ekki neitt. I»að
er sérstaklega óviðkunnanlegt að heyra þcssa
sömu menn, sem frcstuðu kosningunum í fvrra,

884

tala af miklum hila um, að ekki megi hreyfa við
stjórnskipunarl. — Annars er miklu eðlilegra að
fresta kosningum nú en í fyrra. Pessi rök þeirra
eru alveg út i hláinn.
Það er vitanlegt, af hverju þetta mál er tekið
fyrii' nú. Það er at' því, að það er harðvítugt
deilumál á milli flokka. Hins vegar er sjálft sjálfslæðismálið, framtíðarfyrirkomulag þjóðskipulagsins, ekki deilumál á milli flokka. Það er ekki
kunnugt um neinn flokk, sem hcfur þær skoðanir á því máli, að aðrir flokkar geti ekki sætt sig
við. í því máli geta verið misjafnar skoðanir
milli manna, en ekki heilla flokka. Má því húast
við, að hægt sé að afgreiða það mál deilu- og
hávaðalaust.
Ég ætla svo að víkja að hv. 1. þm. Rang. Hann
reyndi ekki einu sinni að svara þvi með rökum.
að kosningafrestun væri ólýðræðisleg. Hann
reyiidi ekki að afsanna, að nú væri niögulegt
fyrir U hluta þjóðarinnar að ná meiri hl. á Alþ.
Ég skal viðurkenna, að hættunni er ekki að fullu
afstýrt enn þá, en i stað 25% þarf nú a. m. k.
»5—40% af þjóðinni til þess að ná meiri hl. á
Alþ. Réttur meiri hl. er því lietur tryggður nú
en áður. En það er vitanlegt, að þessu marki er
ekki hægt að ná að fullu, nema annaðhvort með
Jjvi að fjölga uppbótarþingsætum, en flestum er
nú illa við þau, eða ganga á einmennings- og tvíinenningskjördæmin. Það eru auðvitað fleiri
breyt., sem rélt væri að gera i samhandi við
kjördæinaskipunina, en það er bara svo erfitt að
koma fram slíkum hreyt. hér í þinginu. Vald einniennings- og tvímenningskjördæmanna er svo
inikið. Það er skiljanlcgt, að menn, eins og hv.
1. þm. Rang., telji það ógurlegt, ef geiigið er á
rétt. þessara kjördæma. Menn eins og hann, sern
lýsa yf'ir því, að ef allir í landinu hefðu jafnan
atkvæðisrétt, ríkti hið herfilegasta ranglæti i
þjóðfélaginu. En má ég nú spyrja: Hvar er þetta
úrval, sem á að hafa þessi forréttindi? Hvaða
hugsunarháttur stendur á hak við þetta? Á að
ala hér upp I laadinu einhvern pólitiskan „raea“?
Hvaða hugmyndir eru þetta eiginlega? Þcssi hv.
];m. minntist líka á það, að það væri nær að jafna
réttinn til lífsþægindanna lieldur en að jafna
kosningaréttinn. En hvernig stendur þá á því, að
hann hefur aldrei flutt neina till. í þá átt?
Hvernig stendur ]>á á því, að hann og hans flokkur hafa gert allra flokka mest að því að auka
efnainismun stéttanna í þjóðfélaginu? Svo þegar
verkalýðurinn vill fá jafnan kosningarétt \ ið
aðra þegna þjóðfélagsins, koma þessir menn og
segja, að nær sé að jafna auðnuin í landinu.
Þetta er of ódýrt lýðskrum, til þess að nokkur
laki það alvarlega. Þessi hv. þm. nefndi sem
dæmi þess. að Alþ. væri á móti ]iví að jafna aðstöðuna til lífsþægiiidanna, að það hefði ekki
viljað flytja Menntaskólann í Reykjavik í sveit.
En inenntaskólinn er nú lokaður fyrir öllum almenningi þessa hæjar, og fyrir hvers aðverknað
er það? Formanns Framsfl. öllum öðrum freinur.
Þessi sami hv. ]nn. sagðist hlakka til að leggja
þetta mál fyrir dómstól kjósendanna i laudinu.
Ég vil segja Iionum það, að þjóðin er farin að
þrá meir kosningar en þin. sjálfir. Auk þess er
nú ckkert skemmtilegt fyrir framsóknarinenn
að líta á feril flokks sins hér í Rvík siðustu 10
árin. A þeim tíma liefur honum hrakað frá þvi
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að hafa 2 bæjarfulltrúa og niður í það að hafa
engan nú. Svo talar þessi þm. uni, að ógurlegt
sé að hafa kosningar á þessum tímum.
Verkalýðurinn í landinu hefur boðið ríkisstj.
Sjálfst.- og Framsfl. upp á samvinnu í atvinnumálum þjóðarinnar. Hverju hefur verið svarað?
Engu. Verkalýðurinn hefur verið hundsaður alveg Auk þess hefur verkalýðnum í landinu verið rekið hnefahögg í andlitið með gerðardómi
Ihalds- og Framsfl. Er þetta aðferðin til þess að
sporna við því, að atvinnulífið leggist í rústir?
Og svo er þessi hv. þm. fullur af fjálgleik yfir
öllu sainan.
En aðalhættan, sem yfir Islandi vofir, cr ofsóknaræði formanns Framsfl. Það verður að
leita til hinna svörtustu einræðisríkja til þess að
finna fyrirmvnd að slíku, þegar form. menntamálaráðs ofsækir alla færustu og þekktustu listaog vísindamenn þjóðarinnar. Skáld, málarar,
myndhöggvarar, leikarar, yfirleitt allir færustu
andlegir kraftar í landinu, eru af þessum manni
ofsóttir með lygum, rógi, blekkingum og beinum
hótunum um að afnema þá úr þjóðfélaginu. —
Þarna er mesta hættan, sem yfir íslenzkri þjóð
vofir. Svo segir þessi þm., að Keykvíkingum hafi
aldrei verið neitað uin neitt. Það fer víst eftir
því, hverjir eiga hlut að máli. Sú var tíðin. að
verkamenn i Rvík þurftu atvinnu og fóru frain
á. að þeir fengju að vinna við að byggja yfir sig
hús. Þá neitaði Framsfl. uin innflutning á byggingarefni. Afleiðingarnar urðu svo vitanlega þær,
að lítið var bvggt. Og svo koma húsnæðisvandræðin í Rvík til sögunnar.
Hv. I. þm. Rang. var að bregða sjálfstæðismönnum um drengskaparleysi, af því að þeir
vildu rjúfa stjórnina. En það þurfti ekkert drengskaparleysi af framsóknarmönnuin til þess að
ganga i stjórn með Kveldúlfunum 1939.
Þessi hv. þm. talaði um, að ef þessar breyt.
yrðu samþ., mundi ekki verða unnið eins mikið
fyrir kjördæmin í landinu. Engin rök færði hann
fvrir þessu. Ég held þó, að þetta verði alveg öfugt. Ef til vill verða ekki flutt eins mörg frv. til
að sýnast og nú er gert. Hins vegar er nú grundvöllur undir heilbrigðara starfi fyrir kjördæmin,
og frv. verða nú ef til vill flutt meira vegna
nauðsvnja málanna en sýndarhagsmuna þm.
AðaJtrompið hjá hv. 1. þm. Rang. átli að vera
það, að ég vildi ekki, að fólkið byggi í dreifbýlinu, heldur vildi ég flytja það allt til Rvíkur eða
helzt til Rússlands. Heldur þessi þm. kannske,
að þm. Framsfl. séu búsettir i sveitum? Nei, ónei,
— ekki alveg. Helmingur þeirra býr 1 kaupstöðunum. Það eru skrýtnar röksemdir af hálfu
þessa flokks.
Svo er það eitt, sem er bezta dæmið um rökþrot hjá þessum hv. þm., eins og hv. 5. þm.
Reykv. sagði. Það er, þegar hann kom að þvi, að
við sósíalistnr vildum, að allir þin. byggju í
Rússlandi. Eg veit ekki, hvernig heilinn er gerður í þeim mönnum, sem ekki hafa annað að
segja, þegar verið er að rökræða kjördæmoskipun hér á íslandi, en að íslenzkir þm. þurfi
að vera búsettir i Rússlandi. Það er sannast að
segja lítið orðið eftir af rökum, þegar þeir þurfa
að grípa til annars eins þvaðurs. Ég veit ekki,
hvað þessum hv. þm. gengur til. Hann hefur
búizt við, að ég væri að scgja, að liann vildi
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lielzt vera búsettur í Finnlandi og vildi helzt
vera hjá Manncrheim marskálki. Ég veit ekki,
hvort maður á að fara að rifja upp gamlar þingræður til þess að svara svona vitleysum. Það
er nú svo komið, að flestir þtn. fyrirverða sig
fvrir að nota gömlu slagorðin, og er leiðinlegt til
þess að vita, að einmitt einn af þeim fáu, gömlu
kommúnistum, sem eru í Framsfl., skuli endilega
vilja hanga í þessuin Rússlandsslagorðum.
Þá kom þessi hv. þm. að því, að kommúnistar
vildu gera Thors-fjölskylduna einráða á landinu.
Það væri gaman, að spyrja þennan hv. þm. að
því, hvað liann vildi gera til þess að minnka það
einræði. sem Framsfl. hefur skapað til handa
þessari fjölskyldu í landinu, og hvað hann hugsar sér að gera til þess að ná meiru af auðæfum
Kveldúlfs handa fjöldanum. Eg vil bcina einni
fyrirspurn til hans og skora á hann að svara.
Hún er þessi: í Ed. liggur nú frv., sem hefur
verið skýrt dómnefndarfrv. Það kemur frá Nd.
I þessu frv. felst að banna vcrkamönnum að
hækka kaup sitt. Það er Ijóst, að með þessum
gerðardómi verður gengið á rétt launastétta og
verkamanna í landinu, og það er líka ljóst, að ef
verkamenn fengju að hækka laun sín, yrði hlutur
milljónaeigendanna minni. Eg vildi spyrja þennan mann, sem er nú allt í einu farinn að tala
fjandsamlega um Thors-fjölskylduna, hvort hans
flokkur vilji, þegar þessi lög koma til 2. umr. i
Ed., vera með að fella þau. Eg vil spyrja þennan
þm. og flokk hans, hvort hann vilji vera mcð að
fella gcrðardómsl. í Ed. Hv. þm. er runninn af
hóhninum. Hann er svo gerður, að þegar hann
hefur kastað fram illyrðum og* þau eru tekin í
gegn, ]>á rýkur hann burtu, flýr af hólminum til
þess að geta afsakað sig með því, að bann hafi
ekki hcyrt, hvað sagt var.
Ég gerði við I. umr. þessa máls grein fvrir því,
hvað ég áliti, að vcrkalýðurinn vnni á þessu. Ég
skal endurtaka það, að ég álít, að fyrir auðmannastétt landsins sé þetta pólitískt tap. Menn
þurfa ekki annað en lesa ncyðarópin i Timanum
núna til þess að sjá, að það er á hagsmuni efnamannanna, sem forustan í Framsfl. spilar núna,
þegar á að reyna að bregða fæti fyrir þetta mál
í þinginu.
Svo kom hv. þm. með það, að ég hefði verið
að reyna að setja bændum einhver skilvrði, að
ef þeir vildu fylgja verkalýðnum, gætu þeir fengið að stjórna. Eg skal endurtaka það, sem ég
sagði og mcinti, til þess að þm. fari þar ekki villir vegar. Verkalýðurinn er helmingur þessarar
þjóðar, og svo framarlega sem kosningarétturinn
er jafn og verkamannastéttin notar hann rétt,
hefur hann tækifæri til þess að ráða yfir helmingnum af þingsætunum. Svo framarlcga sem
vinnandi stéttir sveitanna taka höndum saman
við vcrkalýð bæjanna, hafa þeir möguleika til
þess að ráða þessu þingi. Það cr ekkert undarlegt, þólt því sé haldið fram, að verkamenn og
bændur eigi að vinna saman og að það sé nauðsynlegt að tryggja, að verkamenn hafi jafnan
kosningarétt við aðra þegna þjóðfélagsins, þa?’
sem þetta er 85% af þjóðinni, og þessi vinnandi
stétt ætti að hafa völdin í þjóðfélaginu, ef kosningarétturinn er jafn fyrir alla.
Aður en ég lýk máli minu, vil ég koma að einu,
sem ekki snertir þetta mál, og vil mælast til
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þess, að hæstv. forscti kalli á hv. 1. þm. Rang.,
svo að hann mcgi heyra mál mitt. (Forseti: Hv.
þm. er ekki staddur hér.) Þetta mál snertir mig
persónulega. Þessi hv. þm. sagði, að mér bæri
ekki að gagnrýna stjórnina, eins og ég hefði
gert, sökum þcss, sem stj. liefði gert fvrir mig og
fjölskyidu mína í fyrra, þegar ég var sendur út.
Kg ætla að lýsa yfir því, að ég álít, að hvorki
hæstv. ráðli. né hæstv. forsetar hafi látið þá aðstoð og hjálp í té, sem þeir gerðu, af þvi, að þeir
hafi ætlazt til þess, að ég léti af minni pólitisku
skoðun. Ég hef aldrei orðið þess var, að þeir
hafi ætlazt til þess eða álitið það mútur til mín.
I’að fyrsta, sem ég gerði, þegar ég kom heim
aftur, var að þakka forsrh. og utanrh. fyrir mirf,
þæði i hlöðum og munnlega, og það fyrsta, scm
ég gerði hér á Alþ., var að láta þakklæti mitt í
Ijós. Ég hef aldrei skoðað það svo, að þeir hafi
ætlazt til neins annars en þess þakklætis, sem
hver maður lætur í té. Eg býst ekki við, ef maður réttir drukknandi manni hjálparhönd, að sá,
sem hjálparinnar nýtur, þurfi að hætta að vcra
pólitiskur andstæðingur hins fyrir það. Mér
finnst hart, að þm. skuli segja þetta. Mér skilst,
að ég eigi ekki að koma fram sem andstæðingur
þeirrar stjórnar, sem hefur reynzt mér og mínum eins og þessi stjórn. Ég get ekki skilið þennan hugsunarhátt. Ég þarf ekki að æskja þess, að
forsetar eða ríkisstj. láti í ljós, að þeir hafi ekki
ætlazt til þessa. Hvaðan kemur þessi hugsunarháttur? Kemur hann frá mönnum, sem eru svo
vanir að heyra frá formanni flokks sins: Ég
gerði þetta fyrir þig, — þú verður að vera þægur? Er hugsunarháttur hv. 1 þm. Itang. orðinn
svo kúgaður af handjárnunuin, sem hann ?r
beittur, að hann leyfir sér að koma fram með
svona hugsanir? Ég gæti farið út í margt í þessu
sambandi. Ég gæti líka lesið fyrir hv. 1. þm.
Itang. það, sem skrifað var i Timann af Jónasi
Jónssyni, daginn eftir að ég fór út. Mér var send
greinin út. Ég las liana í fangelsinu. Það var ekki
þokkaleg kveðja. Eg lield, að þessi hv. þm„ sem
er orðinn svona gegnsýrður af hugsunarhætli
þess manns, sem skrifaði þá grein, ætti lielzt
ekki að opna sinn munn.
*Jón Pálmason: Við 1. umr. þessa máls hér
í d. gerði ég nokkra grein fyrir at'stöðu minni,
og það atvikaðist svo. að frv. hefur tekið þeim
breyt., sem ég fór fram á, þannig að tvö kjördæmin falla út. I’ess vegna skal ég lýsa yfir því,
að ég er sem sveitarfulltrúi ánægður, og skal ég
nú. skýra það, af hverju ég er ánægður. Andstæðingar frv., sem talað hafa, hafa bundið
ræður sínar eingöngu við það aðalatriði að koma
á hlutfallskosningum i tvímenningskjördæmunuin, og liíifa þeir lýst andúð sinni á hlutfallskosningum vfirleitt. Það er ástæða til að víkj i
að afslöðu þessara manna til hlutfallskosninga
í landinu. Þeir tala fyrst og fremst um hina og
aðra ófriðartnenn, en eftir því, sem ég þekki
til, cr það hvarvetna svo, að það eru þessir
friðarmenn, sem kalla sig svo, sem til ófriðar
stofna. Ég skal víkja að nokkrum atriðum, sem
sýna það.
Arið 1936 hagaði svo til, að Eramsfl. var í
minni hl. í búnaðarþingi, en Bændafl. og Sjáifstfl. i meiri hl. og kosningafyrirkomulagið með
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öðrum hætti en nú. Þá beittu framsóknarmcnn
sér fvrir því, að hlutfallskosningar yrðu teknar
upp, og nii er það svo, að hlutfallskosningar
eru til búnaðarþings í 7 tvímenningskjördæmum. Þeir beittu sér fyrir þvi árið 1935 að koma
á hlutfallskosningum til bæjarstjórna og hreppsnefnda á landinu, og það varð til þess að gera
allar kosningar pólitiskar kosningar. Ég get liætt
þvi við, að svo langt gekk þetta hlutfallskosningafv rirkomulag hjá framsóknannönnum, að
þeir koiuu því i gegn, að hafðar yrðu hlutfallskosningar, þegar tilnefningar fóru fram um
hreppstjóraefni. Þetta var í Húnavatnssýslu og
var vegna þess, að þeir þóttust hafa orðið undir
við tilnefningar hreppstjóraefnis i sveitinni, og
]>á heittu þeir sér fyrir þessari hlutfallskosningu
á þrem hreppstjóraefnum.
Eg skal þá víkja að þvi, hvernig útkoman var
við síðustu alþingiskosningar, og víkja að því,
hvernig aðstaðan var hjá þcim, sem studdu
Sjálfstæðis- og Bændafl., og hins vegar hjá þeim,
sem studdu Eramsfl. I sveitunum frá Hrútafirði,
norður fyrir og austur um land til Hellislieiðar,
var það svo, að á þessu svæði fengu framsóknarmenn við þessar kosningar 9709 atkv. og 16 þingmenn, en Sjálfstæðis- og Bændafl. 8121 og 2
þingmenn kosna. M. ö. o., í þessum 12 sveitakjördæmum komu 607 atkv. á livern þm. Framsfl., en 4060 á hvern þm. Sjálfstæðis- og Bændafl„ og hefði ekki þurft nema örfá atkvæði til
þess, að þessir tveir þm., sem hér eru staddir,
ég og hv. þin. V.-Sk., hefðu líka fallið og Sjálfstfl. hefði engan þm. haft, en Eramsfl. 18. Þegar
athuguð er aðstaðan um allt landið í sveitakjördæinunum, verður útkoman sú, að Framsfl. liefur 12 þús. atkv. og 19 þm„ en Sjálfstfl. 10 ]>ús.
atkvæði og 6 þm. kosna. Eramsfl. hefur 680 atkv.
bak við hvern þm. og Sjálfstæðis- og Bændatl.
2316. Hér eru aðeins sveitak.jördæmin tekiri.
Miðað við þessi atkvæði, er rétturinn hjá framsóknarmönnum 3l/á sinnum meiri en hinna. Þ.i
er spurningin, hvernig standi á þessari útkomu.
Með hverju fengu framsóknarinenn þessa útkomu, þótt þeir væru svona miklu færri? Það
er af tveim ástæðum. Eramsfl. hefur á undanförnum árum koniið sinni kosningavél í gott
horf. Hann notar við sínar atkvæðaveiðar allt
það, sem áhrifamest er, og í flestum þessum
kjördæmum hefur hann komizt að með tiltölulega litlum atkvæðamun. í öðru lagi var hann
heint og óbeint í samvinnu við jafnaðarmenn og
kommúnista, og hefur því verið lýst yfir af forráðamönnum flokksins, að ckki svo fáir af þm.
Eramsfl. ættu sitt fylgi að þakka því, að kommúnistar fylgdu þeiin við þessar kosningar. Nú
skuluni við athuga útkomuna, ef hlutfallskosningar hefðu verið við þessar kosningar í tvíinenningskjördæmunum. Þá hefði Eramsfl. 13
])in„ en Sjálfstæðis- og Bændafl. 12 þm. Þá hefði
útkoman verið sú, að bak við hvern Eramsflþm.
hefðu verið 992 atkvæði, en hjá Sjálfstæðis- og
Bændafl. 1150 atkv. hak við livern þm. Vegna
þess, scm frsni. minni hl. sagði i kvölil, er hann
taldi fals í því að telja ekki uppbótarþingmennina með, vil ég skýra það, að ef þeir eru tcknir
með, stendur dæmið þannig, að Sjálfstæðis- og
Bændafl. fengu 5 uppbótarþingmenn úr sveitakjördæmunum og fengu því rauuverulcgir 11 þm.
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kosna, og á hvern þcirra þm., þegar þetta cr
tckið með, falla 1262 atkv., cn á hvern þm. Framsfl., scm cru 19, 680 atkv. Ég vil taka það fram.
að hcr cr aðeins um sveitakjördæmin að ræða.
Kaupstaðirnir cru ekki með. Þcss vegna cr auðsætt, að Sjálfstæðis- og Bændaflokks-kjósendur
t svcitunum hafa ckki jafnmikinn rétt og kjóseudur Framsfl.
Það cr vcrið að bi’ýna okkur incð því, að \ ið
sönnuin með þcssu, að við viðurkennum að tiaia
cnga von uni að sigra í þessum kjördæmum. l’nt
það cr ckki hægt að fuliyrða, cn í raun og veru
væri það undarlcgt. Ef tekið cr tillit til áróðursstyrklcika, ætti Sjálfstfl. að tapa, cn Framsfl. að
vinna, vcgna þess að Sjálfstfl. gcrir mjög lítið
til stuðnings sínum stjórnmálamönnum, en
Framsfl. gcrir allt hugsanlegt til þcss að gcra
kosningavél sína sem fullkomnasta.
Það var verið að tala um það al' cinum þin.
Framsfl., að það væri fjarstæða að láta fara
frani stjskrbrcyt., án þcss að taka stjórnarskrárinálið fyrir í hcild. Framsfl. fcrst illa að tala
um þctta, því að það voru fulltrúar hans í st.jskrn., scin urðu fyrstir til þcss að drepa till.
frá hv. þm. V.-Sk. um það mál. Nú er það líka
svo, að ekki þarf ncinar nýjar kosningar til þess
að afgreiða það, því að það var ætlunin að skipa
mþn. í það og skili hún áliti á sumarþingi, en
málið fengi svo afgreiðslu á haustþinginu, eftir
að aðrar kosningar hafa farið fram, og cr það
ckkert seinna cn clla muni.
Það hefur vcrið talað uin það, að flutningsmcnn þcssa frv. væru að stofna til óeðlilegs
ófriðar mcð þvi að samþykkja þctta mál og
væru að stofna til ócirða. Ég vil scgja, að cins
mikil ágrciningsmál hafa komið á þcssu þingi
og mál, scm hafa haft cins mikla þýðingu eins
og þctta, og fulltrúar Sjálfsfl. hafa aldrci hótað
að stökkva burtu, þótt ckki væri farið að eins og
þeir vildu. En þcgar átti að taka þetta ágrciningsmál fyrir, kom hótun frá forsrli. um, :>ð
hann segði af sér, cf það væri ckki gcrt fyrir
hann að drepa þetta mál. Þcssi frammistaða cr
þannig, að þcssum mömium ferst síz.t að brigzla
öðrum um, að þcir fari nieð ófrið. Þeir þurfa
ckki að tala um það, að flm. þessa frv. séu með
ófrið. Hér þarf sannarlega ckki að vera að tala
um það, að það séu fylgismcnn okkar frv., scm
séu ófriðarmenn á þcssu sviðí. Þcss bcr cnn
l'remur að geta, að það var liæstv. forsrh.
(HermJ) og flokkur hans, sem kvað upp úr ura
það i vctur, að nú skyldu kosningar fara fram
á þcssu vori. Og út frá því var ekki nema cðlilegt og sjálfsagt, að ágreiningsmát milli flokkanna mundu vcrða tckin fyrir, og þctta cr eitt
þcirra.
Mér þykir ákafleg'a undarlcgt, þegar alltaf er
verið að stagast á þvi, að vcgna þess að það séu
ýmsir crfiðleikar, scm þjóðin cigi við að búa,
og vcgna þcss að hætta sé á því, að aðflutningar
til landsins teppist og að loftárásahætta sé, þá
mcgum við þcss vegna ekki tala.um mál cins og
þetta. Mun það breyta nokkru í þessum efnum,
livort kjördæmamálið cr samþ. cða ckki? Er liklcgt, að allur hagur lands og þjóðar vclti á því
hvort fulltrúar Framsfl. eru í ríkisstj. cða einliverjir aðrir i þeirra stað? Ég held, að hagur
þjóðarinnnr hafi ckki blómgazt svo fyrir þeirra

tilverknað, að almenningur í landinu þurfi að
harma það svo mjög, þó að þeir fari úr ríkisstj.
og aðrir komi i þeirra stað. Framsfl. cr nú búinn að ciga fulltrúa í stjórn í 15 ár, og aðrir
flokkar hafa á því tímabili orðið að vera stjórnarandstæðingar. Og bæði minn flokkur og aðrir
hafa hagað fylgi sínu við mál eftir sannfæringu, þannig að þeir bafa fylgt Framsfl., þegar
þeir hafa átt samleið við liann, og ekki, þegar
þeir liafa ekki átt samleið við hann. Ég býst
við, að það fari ekki allt á annan endanii hér í
þessu landi. þó að einhvcrjir aðrir en framsóknarmenn fari mcð völdin í nokkra mánuði.
Þá vil ég aðeins víkja að því, sem kom hér
fram og sýnt hefur sig að vera skoðun Framsfi.,
að skipta beri tvímenningskjördæmunum í einmcnningskjördæmi og skipta Rvík í einmenningskjördæmi, og hafa svo enga uppbótarþingmenn. Þetta fyrirkomulag gæti haft þær afleiðingar, að 25%—30% kæmi að yfirgnæfandi meiri
hl. þm. hér á Alþ., en heilir flokkar fengju engan
þingfulltrúa kjörinn. Þetta er hugsjón Framsfl.
Og hann vcrður að fyrirgefa og hans fulltrúar,
þó að við, sem erum með þcssu frv., viljum ekki
ganga inn á þessar brautir.
Varðandi það, að þessi breyt. sé sérstaklega
til þess fallin að taka valdið af dreifbýliiiu, eins
og' þessir menn bafa orðað það, þá hef ég með
þciin tölum, sem cg hef lesið upp og eru teknar
upp úr kosningaskýrslum frá síðustu kosningum,
sýnt fram á, að það er hin mesta fjarstæða, því
að það cr aðaltilgangur frv. að jafna hlutföllin
yfirlcitt milli þcirra flokka, scm berjast í sveitakjördæniuni landsins.
Annað vil ég svo minnast á. Það hefur varla
vcrið haldinn svo stjórnmálafundur i kjördæmum landsins, a. m. k. síðan 1931, að þar liafi
ckki vcrið cinhvcrjir framsóknarmcnn með
brigzlyrði um Sjálfsfl. og Alþfl. uin það, að ef
þcir kæmust til valda í þjóðfélaginu, mundu þeir
gera landið að einu kjördæmi eða skipta því í
stór kjördæmi og hafa þá hlutfallskosningu alls
staðar. Nú liggur fyrir að brcyta kosningafyrirkomulaginu, og er þá rétt, að almenningur fái að
kjósa um þctta. Og auðséð er á ýmsum greinum,
scm um þctta hafa verið skrifaðar, að Framsfl.
rcynir að glepja fólkið með því að scgja, að
þessi brcyt., scm hér liggur fyrir, sé ckki nema
byrjun og svo eigi að gera landið allt að einu
kjördæmi.
*Bergur Jónsson: Þetta var nú sköruleg ræða
og góð, sem siðasti ræðumaður flutti, eins og
hans var von og visa(I). En ég vissi ekki, satt
að segja, að þessi hv. þm. væri svo mikill eins
og hann þykist vera. Mér skilst á ræðu lians, ao
það eiginlega sé hann, sem hafi komið með
kjördæmamálið inn á þing. En ég hélt, að þetta
inál væri þannig til komið, að það hefði verið
borið fram af hálfgerðri rælni af Alþfl. í von
um 'það, að Sjálfstfl. mundi ekki hoppa inn á
það, því að það cr cnginn vafi á þvi, að Alþfl.
cr ekkcrt ánægður yfir þcssu fóstri sínu nú. En
liv. þm. A.-Húnv. verður að fyrirgefa mér það,
að ég trúi ekki á lians stórmennsku í þessu máli.
Ég veit ekki til þess, að þessi hv. þm. hafi valdið
neinum straumhvörfum í málum hér á hæstv.
Alþ., og ég liýst ckki við. að það eigi cftir að
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liggja fyrir liæstv. Alþ. eða honum. Hitt er annað mál, að við höfum vitað til þess, að hér heiur
farið fram mjög alvarleg atkvgr. á Alþ. um stórmál, kannske einhver alvarlegasta atkvgr., sem
fram hefur farið á hæstv. Alþ., um frestuu alþingiskosninga, hvort við ættum af tilgreinduin
ástæðum að samþ. frestunina eða ekki. Hvcrn’g
var þá afstaða þessa stórmennis ( ! I, sem vill,
að mér skilst, telja sig föður þessa frv.? Þorði
hann þá að segja já um, að hann vildi taka
ábyrgð á því að sitja áfram sem alþm. og leggja
til hliðar ákvæði stjskr.? Hann sagði ekki ja.
Sagði hann þá: „Nei, ég ætla að fara til kjósendanna og spyrja þá“? Hann sagði ekki heldur nei.
Hann sagði: „Ég greiði ekki atkv.“ Ilanii var
nefnilega skoðunarlaus í málinu. Hann hefur
þó setið á þingi síðan og er mikill maður, eftir
því sem hann lýsti i siðustu ræðu sinni. En hafði
þessi hv. þm. þá ekki ástæðu til að sýn.i mikilmennsku sína i fvrra með því að taka afslöðu
til einhverrar stórvægilegustu ákvörðunar, sem
tekin hefur verið hér á liæstv. Alþ.? Hann gerði
það a. m. k. ekki. En liann reynir að halda hér
ræðu af vanefnum og vanþekkingu um þann
frumvarps-óskapnað, sem hér liggur fyrir, og
reynir að gefa mönnum í skvn, að hann hafi
ieikið eitthvert stórt hlutverk i þessu má'.i.
Kannske þetta boði það, að þetta sé eittlivert
ráðherraefni, sem hv. 4. þm. Reykv., kormnúnisiinn, ætlar að fá í þetta ráðuneyti sitt í þeiin
lilgangi að hrjóta niður auðvahlið í landinu,
þessi hv. þm., sem aldrei þorir að ganga skref
frá því, sem „Kvcldúlfsklíkan", sern liv. 4. þm.
Reykv. kallar svo, segir honum að gera. Kannske hann eigi að vera cinn af ráðherrununi ?
Hv. 4. ]nn. Iteykv. sagði hér áðan, að verkalýðurinn krefðist þess að fá réttlæti og það
væri það, sem lægi tið baki þcssu frv. Ég gel
fullvissað þennan hv. þm. um þ:id, að þnð var
ekki krafa verkalýðsins, sem hér er uni nð ræða.
Ekki einn einasti íslcndingur, sem gcrir str
grein fyrir alvöru tímanna og metur stjskr.
landsins að nokkru, lílur á þær hreyi., scm Iicr
er verið að stofna til á stjskr., sem nokkurn
lilut í rélllætisátt eða til hagræois fvri.- landið.
En það eru áreiðanlega vissir inenn, sem lita a
þcssa stjskrbreyt. sem hagræði fyrir sjálfa sig.
hað gátum við hevrt á ræðu liv. þm. A.-Húnv.,
enda þótt hæstv. ráðherrar Sjálfstfl. hafi látið
þcssa umr. ganga svo hér, að þeir hafa ekki gert
erein fyrir skoðun sinni á inálinn, síðan hæstv.
f.jmrh. talaði hér við 1. umr. um málið. En hinn
ráðli. Sjálfstfl. befur ekkert sagt enn i þessu
n.áli.
f ræðu hv. j>iu. A.-Húnv. var cndLriekiö það
sama, sem hulði komið i’.ér fram í dag í ræðuiu
þriggja hv. þm., um það, að hægt væri á næsta
þingi að setja þau nauðsynlegu ákvæði í fullveldismálinu inn í stjskr. Eg benti á það í kvöld
i fvrri ræðu minni, að vegna ákvæðanna um
stundar sakir, sem ætlazt er til, að verði i þeirri
stjskrbreyt., sem nú er verið að reyna að fá
samþ., þá er það i raun og veru ómögulegt að
gera slikt á næsta þingi. Eg skoraði á þá men.i,
sem voru að slá um sig með þvi hér í þinginu,
að þeir ætluðu að fara að hreyta fullveldismálinu á næsta þingi án þess að stofna til þrennra
kosninga, að skýra frá. hvernig þeir gerðu sér
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grein fyrir framkvæmd á því. Ekkert svar hefur
komið við þessari áskorun minni enn þá. En það
hcfur enginn af þessum Iiv. þm. gengið í gildruna aftur nema hv. þm. A.-Húnv., sem óð hér
fram eins og blessað barn, það blessað barn, sem
hann er. Hann hafði ekki veitt því nokkra atliygli, að nein ljón væru á veginum í þessu cfni.
Það lítur út fyrir, að það sé nú tízka hjá öllum flokkum, sem með þessu máli eru, að tala
illa um Framsfl. Einn hv. þm. sagði það í dag.
að öll löggjöf. sem sett hefði verið, síðan framsóknarinenn hefðu komið i stjórn, hefði verið
gerð þvert á móti viija þjóðarinnar. I’að var
einn af hv. þm. Sjálfstfl. (5. þm. Reykv., SIÍ).
Hv. 4. þm. Reykv. (EOl), sem er fyrir liinn svo
kallaða Sósíalistafh, Sameiningarflokk alþýðu,
hann fór illum orðum um Framsfl. í sambandi
við Kvcldúlf, Landsbankann o. s. frv. Og svo
kom hv. þin. A.-Húnv., þessi mikli maður (!),
sem hvorki sagði já né nei í fyrra, og sagði, að
alls staðar væri nú þessi ófriður, þar sem þessir
íramsóknarmenn kæmu, og mér skildist, að það,
sem mestur ófriður stafaði af, væru hlutfallskosningarnar i bæjar- og sveitarstjórnir. En það
var Alþfl., sem fvrst kom fram með þær till., og
Framsfl. samþ. þær. Og ég get bent á tvo inæta
menn úr hans flokki, liv. 7. landsk. (GÞ) og
hv. fyrrv. þm. Snæf. (Thor Thors), sem þá voru
í allshn., sem báðir voru með þessu. Í7g var ckki
á þinginu þá, þcgar þetta var samþ. En þessir
hv. þm. vorn með því að hafa hlutfallskosningar
um bæjarstjórnir og sveitarstjórnir (GÞ: Ilvenær var það, með ieyfi?). Það var 1036. Þá var
ég ckki á þingi, því að ég lá veikur. En ég hcfði
sennilega verið ineð því.
Annað var það, sem hv. þm. A.-Húnv. nefndi
í sambandi við þann ófrið, sem alltaf skyldi
fylgja þessum framsóknarmönnum, hvar sem
þeir færu, að þeir hefðu komið á hlutfallskosningum til búnaðarþings. En hvernig er það nú
annars? Mig minnir, að sumir hv. þm. Sjálfstfl.
séu stundum að tala um það, og það i Morgunhiaðinu, — og borgarstjóri hefur talað um það
líka, — að Sjálfstfl. sé allmikill vcrkalýðsflokkur og sé verlealýðnum ákaflega vinveitlur. En
hvernig er það með kosningafytirkomulagið i
verkalýðsfélögunum? Hvernig eru menn kosnir
þar? Veit. hv. ]im. A.-Húnv. það? Veit hann það,
að það eru sams konar kosningar eins og í einmcnnings- og tvímenningskjördæmunum til Alþ.,
sem eru í öllum verkalýðsfélögum landsins og,
ég held, svo að segja í öllum félagsskap í landinu, — veit hann það? Ég gekk nú í þeirri trú,
að það hefðu verið jafnaðarmenn, sem búið
hefðu til þetta frv. og lagt það fyrir þingið. En
ef það hefur verið hv. þm. A.-Húnv., sem hefur
gert það, hvernig stcndur þá á því, að hann,
þessi mikli maður og þessi mæti fulltrúi verkalýðsins. reynir ekki að koma því til vegar, að
teknar verði upp lilutfallskosningar í verkalýðsfélögunum? Hvers vegna hafa þcir flokksmenn
hans ckki barizt fyrir því?
líg hefði nú, enda þótt ræða hv. þm. A.-Húnv.
gæfi nokkurt tilefni til aths., líklega ekki staðið
upp, ef ekki hefði komið fram lijá hv. frsm.
meiri lil. stjskrn. (ÁÁ) það hér í kvöld, sem
ekki má láta ósvarað. Hann sagðist lengi liafa
furðað sig á því, hversu lengi Reykvíkingar
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hefðu þolað það, að Alþ. hefði ekkert fyrir þá
gert. Ég veit ekki, hvort hann hefur, þegar hann
sagði þetta, hugsað þá um það tímabil, þcgar
hann var hæstv. forsrh., eða einhver önnur tímjbil yfirleitt. Ég get vel sagt það fyrir mitt leyti,
að síðan ég kom á þing, veit ég ekki til þess,
að Alþ. hafi nokkurn tíma gengið á inóti einu
einasta hagsmunamáli fyrir Reykjavik, sem fyrir þingið hefur verið lagt. Ég veit ekki annað en
hæstv. Alþ. hafi samþ., að ríkið gengi í ábyrgð
fvrir stórkostlegum milljónalánum fyrir Rvík.
svo sem til Sogsvirkjunarinnar, hitaveitunnar
o. þ. 1., og samþ. lög um happdrætti fyrir liáskólann í Rvík. Hæstv. Alþ. hefur samþ. þetta,
og þá framsóknarmenn líka. Þá hefur Alþ. samþ.,
að Skildinganes yrði innlimað Rvík, og það liggur fyrir þessu þingi frv. um að taka part af
Vatnsendalandi og leggja það undir Rvík. Þessi
mál hafa verið samþ. af framsóknarmönnum alveg eins og af öðrum hv. þm. Eg veit ekki, hvort
það hefur verið meining hv. þm. V.-ísf. að beina
því að okkur framsóknarmönnum, að við hefðum staðið i vegi fyrir framfaramálum Rvíkur
hér á þingi. En ef svo er, þá vil ég, af því að
þessi hv. þm. er svo merkur maður, sem lengi
hefur verið í ábyrgðariniklum stöðum, ekki láta
það ómótmælt, því að hæstv. Alþ. hefur alls ekki
traðkað ncitt á réttinda- eða framfaramálum
Reykv. En hitt er áreiðanlegt, sem við vitum
báðir, liv. þm. V.-ísf. og ég, að áhugamál ýmissa annarra kjördæma á landinu hafa gersamlega verið fyrir borð borin hér á hæstv. Alþ.
aftur og aftur. Ef hv. þm. V.-ísf. finnst, að liagsmuna Rvíkur hafi ekki verið gætt hér á hæstv.
Alþ., eins og átt hefði að vera, (sem ég þó efast
um, að honum finnist, þegar hann fer að athuga
það nánar), þá er eðlilegt, að liann vilji hreyta
kjördæmaskipuninni í þá átt, að flokksstjórnimar, sem eru í Rvík, hafi sem mest völd við
kosningar og geti ráðið sem niestu um val fulltrúa til Al]i. En i þá átt stefnir þessi litla kákbreyting, sem hér er um að ræða, að svo miklu
leyti sem hún er fugl eða fiskur. Og það er viðvíkjandi þeim breyt., sem verið er að gera þarna
í sambandi við 6 kjördæmi í landinu. Þar er,
með því að taka upp hlutfallskosningar í þessum 6 kjördæmum, verið að reyna að koma því
til vegar, að á 'i eða V-, eða Vc atkv. i þessum
kjördæmum sé hægt að koma inn á þing mönnum, sem menn í þessum kjördæmum alls ekki
treysta, en sem flokksstjórnir héðan úr Rvík
hafa sent. Það er síður en svo, að ég liafi neitt
við það að athuga, ]>ó að Rvík hafi nægilcga
fulltrúatölu á þingi, og ég álit rangt að ganga
á hennar málefni hér. En það hefur heldur ekki
verið gert. Hún liefur þvi ekki undan neinu að
kvarta. Og hv. þm. V.-Isf. getur gengið á milli
manna hér í Rvík og spurt íbúana sjálfa um
það, og mun hann þá komast að raun um, að
ullir þeir Reykvíkingar, sem hafa haft opin augu
og hafa réttlætistilfinningu, vita vel, að það er
ekki gengið á rétt Rvíkur hér á hæstv. Alþ.
Hv. frsm. meiri hl. n. (Á.4) sagði i svari sínu
til hv. 1. þm. Rang. (SvbH), sem inig niinnir, að
hann orðaði á þá leið, að hv. 1. þm. Rang. sæi
ekkert, sem stæði i vegi fyrir því að vinna bug
á erfiðleikunum, sem nú eru fyrir hendi eða geta
komið, annað en þessa stjskrbreyt. En það tr
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annað, sem kcmur fram í ræðum hér og kom
greinilega frain í ræðu hv. frsm. meiri hl. og
reyndar hlýtur að liggja til grundvallar hjá
fjölda mörgum mönnum, sem standa bak við
þetta frv. Það er það, að þeir virðast ekki sjá
neitt annað ráð til þess að berjast við erfiðleikana nú heldur en að káka við breyt. á kjördæmaskipuninni, því að það er það eina, sem á
að gera, að koma upp málamyndastj. bara iil
þess að koma fram smávægilegri breyt. á kjördæinaskipuninni, sem þessir menn vita vel, að
verður aldrei til frambúðar og enginn vill hafa
til frambúðar, en láta jafnframt alveg hjá líða
að gera nokkra rannsókn á öðrum ákvæðum
stjskr., sem þó verður að breyta, áður en langt
líður. Þessi stjórnskipunarl. eru, hvað sem menn
vilja gera lítið úr þeim hér, grundvöllurinn
undir réttarskipun þjóðfélagsins. Og það er alveg ósæmilegt fyrir hæstv. Alþ. að leika sér með
slík lög sem þessi, og algerlega ósæmilegt, þegar
vitað er, að það verður að taka stjskr. til rækilegrar yfirvegunar i mjög mikilvægum atriðum,
að vera að stofna til fleiri kosninga og baráttu
um viðkvæmt deilumál, sem snertir aðeins eitt
atriði stjskr., vitandi það, að önnur slík barátta
hlýtur að koma rétt strax á eftir. En það er það,
sem verið er að stofna til með þessu. En hin
rétta stefna er sú, að mínu áliti, að revna það,
sem hægt er nú, til að snúa sér að þeim verkum, sem snerta lífræn vandamál yfirstandandi
tíma, en stofna hins vegar til kyrrlátrar og vandaðrar vinnu að því að undirbúa rækilega þær
breyt. á stjskr., sem þarf að gera áður en langt
líður.
Það hefur gloprazt út úr mörgum þeim, sem
fylgja þessu frv., að það, sem þurfi að heimta,
sé réttlæti og jafnrétti milli flokka. Þarna liggur aðalatriðið í því, sem verið er að reyna að
gera. Það er ekki á neinn liátt verið hér að reyna
að jafna réttindi meðal kjósendanna í landinu,
heldur að auka vald flokksstj. yfir kjósendunum
i landinu, — gera kjósendurna helzt áhrifalausa
hér á hæslv. Alþ., kjósendur, sem meira meta
mannkosti og hæfileika til þingmennsku heldur
en flokksfylgi og náð hjá stjórnmálaleiðtogum.
Það er brask stjórnmálaleiðtoganna með kjósendur landsins, sem hér er verið að stofna til.
Iíg liirði ekki um að fara að rekja nákvæmlega þau alvörumál, sem nú liggja fram undan.
Ég veit, að hv. þm. V.-Isf. er svo greindur maður
og hefur það mikla þekkingu, að hann veit mjög
vel, að það er ekki rétt að tala með neinni léttúð
uin timana, eins og þeir eru nú, þó að við liöfum mikið af pcningum. Hann sagði i ræðu sinni,
að nú værum við miklu öruggari, vegna þess að
við værum undir hervernd stórs lierveldis. Þetta
er alvcg rétt. Við erum sennilega miklu öruggari, að svo miklu leyti sem þeir geta varið okkur, ef á okkur verður ráðizt. Hitt er svo annað
mál, að ]>ótt við hefðum neitað að láta þessa
þjóð taka að sér hervernd landsins, ]>á værum
við af hinum aðilanum saint skoðaðir sem ofriðaraðili. Það yrði enginn greinarmunur gerður á okkar skipum og þeirra, eða á fólkinu og
hermönnunum, ef landið vrði fyrir árás. Og þau
eru svo óteljandi vandamálin i þessu sambandi,
að það mætti æra óstöðugan að tala um það.
Og ef menn vilja gera litið úr alvöru timaniia
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og í því sambandi afstö'ðu okkar vegna setuliðsins, þá vil ég spyrja: Minnast menn þess ekki,
að 2 íslendingar hafa verið drepnir og 1 særður.
að því er við bezt vitum, saklausir? Og hverju
megum við ekki búast við í framtíðinni?
*Garðar Þorsteinsson: Herra forseti! Eg skal
reyna að tala ekki mjög lengi. Það hefur verið
siður þeirra hv. þm., sem talað hafa í þessu
máli, að þeir liafa talað frá 30 og upp í 180 minútur. En ég veit, að þetta mál er nú þannig
komið, að menn sannfærast yfirieitt ekki á einn
veg eða annan.
Aður en ég sný mér að aðalefni þessa máls,
vil ég segja það, að mér þótti ræða hv. síðasia
þm., hv. þm. Barð., dálítið einkennileg. Þessi hv.
þm. ætiaði i vissum hluta ræðu sinnar að slá sig
til riddara með því að segja, að hv. þm. A.-Húti'..
hafi einhvern tíma slegið af sinni fyrri afstöðu
i máli, sem hv. þm. Barð. taldþ eitthvert mesta
mál síðustu þinga, sent sé kosningafrestunin.
Hann sagði, að einhver straumhvörf hefðu orðið
hjá þessum hv. þm. Eg hygg, að ég liafi fylgzt
ineð afstöðu þessa hv. þm. til þess máls engu
síður en hv. þm. Barð. Það er rétt, að hv. þm.
A.-Húnv. greiddi ekki atkv. með því á síðasta
þingi, að kosningum yrði frestað, af því að hann
skoðaði hug sinn um það tvisvar, hvort ástæða
væri til þess, að þingkosningar færu ekki fram,
eins og stjórnskipunarlögin ákveða, en þau mæla
svo fyrir, að almennar þingkosningar skuli fara
l'ram a. m. k. fjórða hvert ár. Hann varð ekki
sömu skoðunar og ineiri hl. flokks hans á AIþingi um það, að fvrir lægju þær ástæður, seni
réttlættu, að kosningum yrði frestað, og greiddi
ekki atkv. En hv. þm. Barð. greiddi atkv. á þann
veg, að þingkosningum skyldi frestað. Eg man
ekki, hvort hann tók til máls, en liann hefur
sjálfsagt gert það sem lögfræðingur Framsfl.
Hitt er svo aftur annað mál, sem rélt er að athuga, hvor hefur gert sig sekan í straumhvörfum, hann eða hv. þm. A.-Húnv. Hv. þm. Barð.
hefur fyrir nokkrum vikuin samþ. á flokksþiugi Framsfl., að kosningar skuli fara frani i
vor, og ég hef ckki heyrt þennan hv. þm. koma
með nein rök fyrir þvi, að frekar sé ástæða til
að láta kosningar fara fram nú en í fyrra, og
mér þætti gaman að vita það hjá þessum hv.
þm., livað það er, sem gerir það að verkum, að
ekki er hægt að fresta kosningum nú eins og í
fyrra. Ég skal taka það fram, að ég var með
kosningafrestuninni í fyrra, og er það enn, af
því að ég er þeirrar skoðunar, að eins og komið
er með okkar þjóð, sem er í tveggja herja höndum, þá sé síður en svo minni ástæða til að ætla,
að landið verði fyrir árásum nú en á s. 1. ári.
Ég vona, að ég sé ekki með neinar uppljóstranir,
þó að ég segi frá því, að ræðismaður Bandaríkjanna í Hvík, llr. Kuniholm, hefur sagt við mig,
að þann dag, sem Bandaríkin færu í stríðið,
mundu Þjóðverjar gera árás á ísland. Það hefur,
sem betur fer, ekki verið gerð nein árás, en samt
var það hans persónulega skoðun, að hættan
fyrir ísland yrði því meiri sem striðið nálgaðist Bandarikin ineir. Og það þarf enginn að
segja mér það, að það sé minni hætta fyrir
landið og þjóðina nú en i fyrra. Svo þætti mér
gaman að heyra rök hv. þm. Barð. fyrir því. að
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það séu straumlivörf i huga hv. þm., þótt liann
segi, að það sé minni ástæða til að ganga til
kosninga nú en í fyrra. Og ég er enn þá þeirrar
skoðunar, að það hafi verið mjög mikil ástæða
til að fresta kosningum í fyrra, og að hún sé
ekki minni nú. Hitt er annað mál, að ég mundi
ekki greiða atkv. með frestun núna, úr því að
meiri lil. Alþ. heimtar kosningar. Og sá flokkur,
sem gengur þar fram fyrir skjöldu, cr ekki Sjálfslfl., eða flokkur Jóns Pálmasonar, lieldur er það
Framsfl., flokkur Bergs Jónssonar, og það er
hann, sem ber ábyrgðina, og hann skal sannarlega ekki skella henni á aðra. Ég verð þess vegna
að segja, að þótt inálin hafi nú snúizt á þann
veg, að kosningar skuli fara fram í sumar, þá
neita ég fyrir mitt levti, að nokkur straumhvörf
hafi orðið í huga mínum, því að það er að mínum dómi ábyrgðarmeira nú en í fyrra að láia
kosningar fara fram. flg hef aldrei dregið dul á
það í minum flokki og niun ckki heldur gera
það hér.
Þegar þetta mál kom inn í Alþ. og var vísað
til stjskrn., þá var það fyrsta atriðið, sem n.
tók til athugunar, livort hún ætti að afgreiða
þetta inál sérstaklcga eða livort liún teldi rétt, að
stjórnskipunarl. almennt yrðu afgreidd. Eins og
tekið hefur verið fram í nál. meiri hl. og af liv.
frsm., þm. V.-ísf,, þá var það form. n., hv. þm.
V.-Sk., sem gerði það að till. sinni, að þetta
mál vrði afgreitt í heild og komið yrði fram
gagngerðum breyt. á stjórnskipunarl. íslands.
Þegar gengið var til atkv. um þetta með nafnakalli, þá lýsiu fulltrúar Framsfl. yfir því, að
þeir mundu ekki samþ. þetta, af því að þcir
teldu, að engar brevt. á stjórnskipuiiarl. íslands
ættu yfirleitt að eiga sér stað á þessu þingi,
hvorki sú breyt., sem farið er fram á í þessu
frv., sem hér liggur fyrir, né önnur. Ég og liv.
ö. þm. Iteykv. greiddum atkv. á sama veg, ekki
af þvi, að við álitum, að breyt. á stjóriiskipunarl.
niættu ekki eiga sér stað á þessu þingi, heldur
af hinu, að við löldum, að sú breyt., sem hér er
farið fram á, a-tti fyrst og fremst að ná fram
og að það mundi tefja fyrir málinu, ef gengið
yrði lengra. Það voru þess vegna 6, sem greiddu
atkv. á móti till. form,, en 1 með. Hinir greiddu
ekki atkv. Þegar mcnn þess vegna vilja leggja
það niður fyrir sér, hvers veg'na ekki var gerð
gagngerð breyt. á stjórnskipunarl. Islands, þá
skulu menn ekki kenna neiiium ákveðnum flokki
það, heldur geta ínenn frekar sagt, að allir flokkar þingsins hafi verið sammála um það, að á
þessu stigi málsins skyldi það ekki gert. Og það
er áreiðanlegt, að Framsfl. getur sizt allra kennt
sér eða þakkað, að svo var ekki gert, af þeirrí
ástæðu, að allir fulltrúar hans greiddu atkv. á
þann veg', að engar breyt. skyldu gerðar á stjórnskipuiiarl.
Eg mun nieð þeim fáu orðum, sem ég ætla að
segja hér í kvöld, taka nokkur atriði úr þeim
ræðum, sem farið liafa fram í dag, sérstaklega
úr ræðum hv. þm. Framsfh, og get ég þeirra, eftir
því sem ég hef skrifað niður, en ekki eftir sérstakri röð. Eg hef minnzt á þessi atriði hér að
framan aðeins til þess að benda á það, að Sjálfstfl. liefur síður en svo gengið þess dulinn. að
það eigi að gera gagngerðar breyt. á stjórnskipunarl. íslands, cn hann ætlar hins vegar á
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þessu stigi málsins ekki að gera það, vegna þess
að hann teiur, að það frv., scm liér liggur fyrir,
sé það atriði úr stjórnskipunarl., sem fyrst og
fremst verður að breyta.
Hv. þm. Barð. minntist á það í dag, að sjálfstæðismenn mundu ekki hafa athugað, að það
þyrftu að fara fram þrennar kosningar, til þe:.s
að stjskrfrv. næði fram að ganga. Hann virðist
ekki hafa athugað það sjálfur, að það þarf aðtins tvennar kosningar af þeirri einföldu ástæðu,
að þetta frv., sem hér liggur fyrir, verður samþ.
óbreytt á næsta þingi, en jafnframt verður samþ.
annað frv., sem ekki þarf tvennar kosningar,
heldur einar, og það verður samþ. á síðara þinginu. I>að er þess vcgna misskilningur hjá þessum hv. þm„ að þrennar kosningar þurfi að fara
fram.
Eg fæ aldrei skilið þá afstöðu hv. þm. Framsfl„ að það sé gengið á eitthvert réttlæti, sem nú
á að rikja í kosningafyrirkoinulaginu, ef hlutfallskosningar verða teknar upp í tvimenningskjördæmum. Eg fæ ekki séð, að það sé meira
réttlæti í því, að sá flokkur, sem hefur allt að
¥2 atkv. í tvímenningskjördæmunum, skuli ekki
lá eitthvað um það að segja, hvernig málum
þessara liéraða skuli lokið, ef á annað borð má
segja, að þeir, sem verða kosnir, hafi áhrif á
þau málefni. Við skulum hugsa okkur tvímenningskjördæmi cins og Rangárvallasýsiu, að þir
mundu verða um 2500 atkv. Við skulum segja,
að hv. 1. þm. Rang. hefði á 13. hundrað atkv.,
en mótparturinn hátt á 12. hundrað. Hvers vegna
mætti nú andstæðingur hans ekki fá íhlutunarrétt uin málefni kjördæmisins eins og hann, þótt
hann hefði dálítið færri atkv.? Það fæ ég ekki
skilið. I>að getur vel verið, að eðli sínu samkvæmt væri réttara, að hlutfallskosning væri
miðuð við fleiri en 2 frambjóðendur. Ég skal
ekki iieita því. En hitt er a. m. k. óeðlilegt, ef
á að miða útkomuna skilyrðislaust við meiri hl„
án þess að minni hl. liafi nokkuð að segja. Og
það má minna á það, að til búnaðarþings er
kosið með hlutfallskosningu í tvimenningskjördæmum. Lika má minna á það, að liv. 1. þni.
Rang., sem situr hér á Alþ. scm skrifari Nd., er
kosinn með hlutfallskosningu. I>ó er ekki ætlazt
til, að þeir séu nema 2. I>að er þvi ekkert einsdæmi, að hlutfallskosning fari fram þar, sem 2
á að kjósa. Réttur meiri lil. í þessum kjördæmum er lieldur ekki fyrir borð borinn, vegna þess
að atkv. hans koma af eðlilegum ástæðum fram
til uppbótar, þegar jafnað er niður uppbótarþingsætum, en þau eru hugsuð til þess að bæta
það misrétti, scm kann að koma fram við atkvgr.
í einmennings- og tvímenningskjördæmum, þegar ekki næst hlutfallsleg kosning milli kjördæma.
Hv. 1. þm. Rang. sagði um hv. þm. V.-Isf„ að
hann hcfði á sínum tíma verið mótfallinn því.
að Rvík fengi 7 þm., en nú mundi hanii vilja 8.
Ég skal ekkert um það segja, en hann var á sínum tíma flokksmaður þeirra. En hitt vil ég fullyrða, að till. um 7 þm. fyrir Rvík var af framsóknarmönnum fram borin í fullu trausti þess,
að Framsfl. fengi þingsætið. En röksemdafærsla
þeirra hefur breytzt síðan. Ég veit, að Reykvíkingar muna það vel, að þá hafði Framsfl. 2
bæjarfulltrúa af 15 í Rvík og rúmlcga það, þótt
Alþt. 1912. B. (59. löggjafarþing).

liann ekki næði þeiin 3. I>að, sem á bak við þessa
till. þm. Framsfl. lá, var því ekkert annað- en
það að tryggja sér þm. í Rvík. Heilindin eða
réttlætistilfinningin er nú samt ekki rótgrónari
en það, að nú er þetta fyrirkomulag alveg „forkastanlegt". I>að er ekki hægt að hugsa sér, að
Rvik fái 11Ú 8 þm., af því að nú fær Framsfl.
ekki 1 mann kosinn af 15. Þeg'ar réttlætiskennd
þessara manna er skoðuð ofan i kjölinn, kemur
í ljós, livað fyrir þeim vakir. Þeir hafa aldrei
liugsað sér að vaka vfir réttlæti eða lýðræði.
Þeir hafa á hverjum tíma aldrei hugsað um
annað en að vita, hvernig þeirra kaka væri sem
bezt á eldinum komin. Og mér þætti gaman að
spyrja, hvaða tilgangi reynt er að ná með afstöðu Framsfl. og liinna flokkanna. Er verið að
trvggja eitthvert varanlegt réttlæti í þessu máli?
Eða er verið að ná á kostnað Framsfl. einhverju
ranglæti til framdráttar hinum flokkunum? Það
er undarlegt, að Fran^sfl., sem alltaf er að tönnlast á lýðræði og þingræði, skuli halda því fram,
að það sé réttniætt, að þeir liali 7110 atkv. á bak
við hvern þm., þegar aðrir l'lokkar hafa 1400.
Mér er ómögulegt að skilja það, og ég veit það
er enginn, sein skilur það. Það eina, sem þessir
þm. segja sem rök, er, að framsóknarmenn í
sveit eigi að hafa sérstöðu. Að það sé í samræmi
við nokkurt lýðræði eða þingræði, því verð ég
algerlega að mótmæla. Hv. 1. þm. Rang. sagði,
að það mætti alveg eins kjósa ríkisstj. með hlutfallskosningu. Ég vil skjóta þvi fram, þó að það
sé ekki í aiida okkar, sem fylgjum þessu máli,
að það er ekkert einsdæmi, að þetta sé gert.
A. m. k. í Sviss er ríkisstj. kosin hlutfallskosriingu í svissneska þinginu af þeim flokkum, sem
þanuig eru kosnir, og hefur svo verið um mörg
ár. Veit ég ekkert land í heimi, sem hefur staðið
varanlegar á fótum lýðræðis og þingræðis i
heiminum en Sviss.
Eg vil svo segja það, að ég hef ekki fundið
það í afgreiðslu þessa máls, hvorki frá því í
byrjun né heldur í áframhaldi, að þeir flokkar,
sem standa að því, hafi rofið samstarfið um stj.
Það var varla hægt að taka orð hv. 2. þm.
Hang. öðruvísi en svo, að hann teldi þessa hlutfallskosningu í tvímenningskjördæmum nokkra
réttarbót, þegar hann var að tala um að stíga
fyllra spor i þá átt. Vona ég því, að hann finni
það skyldu sína að ganga með mér til atkv. um
einhverja viðréttingu frá því ranglæti, sem nú
er. Það getur a. m. k. cnginn kjósandi haldið
fram, hversu miklu flokksofstæki sem hann
kann að vera haldinn, að núverandi fyrirkomulag til alþingiskosninga sé réttlátt. Hitt kann
að vera, eins og hv. þm. orðaði það, að það séu
mismunandí leiðir til að ná því marki að fá rétta
niðurstöðu á þiiigræðislegan hátt. ()g ég hef sagt,
að ég teldi eiga að ná þessu marki fyrst og
fremst ineð þvi, að allir kjósendur hafi jafnan
rétt til þess að fá Alþ. skipað í réttum hlutföllum við flokksafstöðu landsins, hvort sem þvi
takmarki verður náð með hlutfallskosningu í
tvímenningskjördæmum eða svo og svo mörguni
uppbótarþingsætum. Vera má einnig, að réttlátasta lausnin sé, að landið verði eitl kjördæmi,
eða að kjördæmin séu mjög stór, um það skal
ég ekki fella dóm. En aðalatriðið fyrir mér er
að ná þessu takmarki á einhvern hátt. Ég hef
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talið, að lilutfallskosningar í tvímenningskjörilæmum mundu veita þessa lausn, en reynslan
mun skera úr því betur en spádómur minn. Hilt
er svo fjarstæða, scm á ekki skilið að jafngreindur maður eins og hv. 1. þm. Rang. skuli
halda fram, að það að hafa hlutfallskosningu í
tvímenningskjördæmum sé sama sem að fella
niður öll áhrif þeirra kjördæma á þingmál yfirleitt. Hann reyndi nú að útfæra þetta með einhverjum dæmum, en það varð mér jafnóskiljanlegt. Það má vel vera, að það sé álit framsóknarflokksmanna, að þm. fyrir sveitirnar eigi að
vera úr sveit. En staðreyndin er sú, að sumir
þm. þeirra fyrir sveitakjördæmi eru alls ekki
sveitamenn, en eru húsettir hér í Rvík. Og þetta
á sér jafnt stað, hvort heldur eru einmenningseða tvímenningskjördæmi.
Það var á það bent í samhandi við rafveitu
i Ólafsfirði, að ómögulegt hafi verið að standa
á móti henni, af þvi að 4 þm. hafi verið búsettir
þar, en þeir voru allir taldir þm. Eyf. Ég held
það sé almenn skoðun, að þeir, sem kosnir eru
í kjördæmum, hvort heldur er einmennings eða
tvímennings, reyni að vaka yfir hagsmunum sins
kjördæmis, hvar sem þeir eru búsettir, og að
hlutfallskosning í tvímenningskjördæmum sé
cngin niðurfelling á þessum hagsmunum. Það
er a. m. k. víst, að ef húseta í kjördæminu á að
vera skilyrði fyrir, að gætt sé hagsmuna kjördæmisins, þegar um tvimcnningskjördæmi er að
ræða, þá hlýtur það alveg eins að gilda um einmenningskjördæmi.
Ég skal svo ekki tefja þennan þingfund frekar,
en segja það eitt í viðbót, að ef það er í raun
og veru hugsun hæstv. Alþ. að vernda lýðræði
og þingræði, hvers vegna þá ekki að hafa hluti'allskosningai' á einn eða annan veg'? Eg verð
að segja, að þeir menn, sem halda því fram, að
einmenningskjördæmi séu réttlátari en lilutfallskosning, verða þá lika að taka afleiðingunuin if
því, að einmenningskjördæini geta veitt minni
hl. kjósenda meiri hl. á Alþ. Alveg sama hefur
verið í Randarikjunum og, að ég hygg, í Erakklandi. En þeir, sem liins vegar telja, að meiri
hl. eigi að ráða og að það sé hinn lýðræðislegi
grundvöllur, verða að semja st jórnskipunarl. í
samræmi við það. Og ég tel, að sú hreyt. á kosningal. og stjórnskipunarl., sem hér liggur fyrir.
tryggi þetta að mestu eða öllu leyti, þó að það
megi verða ágreiningur um það, hvort þessi
leið eða önnur eigi að vera endanleg.
*Frsm. meiri hl. (Ásgeir Ásgeirsson): Hv. 2.
þm. Skagf. lét i Ijós þá skoðun, að Alþfl. hefði
ekki borið þetta frv. fram í fullri alvöru. Það
má merkilegt vera, þegar frv. fær það góðar undirtektir, sem raun er á, ef það er ekki borið fram
í fullri alvöru. Það var sannarlega ásetningur
Alþfl. að bera ekki annað fram i þessu máli
frekar en öðrum en það, sem flokkurinn væri
ánægður með, að yrði samþ., ef þeir möguleikar
sköpuðust. En það var annað, sem flokkurinn
sá ekki fyrir, að mundi verða, það, að ráðh.
mundu lýsa yfir því, að ef ætti að jafna atkvæðisrétt í landinu með þessum hætti, mundu
þeir ekki gegna lengur stjórnarstörfum. Og þegar ástandið er líka jafnalvarlegt og því hefur
verið lýst hér. þá finnst manni það nokkur á-

900

hyrgðarhluti af ráðli. að skorast undan að gegna
stjórnarstörfum. En þegar það er nú orðið, þá
er að taka því, og þeim vanda, sem ber að höndum, lionum verður reynt að ljúka af þeirri stj.,
sem tekur við, og af þeim, sem veita henni hlutleysi þann tíma, sem þetta mál stendur yfir
Sami þm. las upp uramæli formanns Alþfl., Stefáns Jóh. Stefánssonar, frá í fyrra, er hann var
félmrh. En þau ummæli féllu í þá átt, að þjóðstj.
og þingfrestunin hefðu byggzt á því, að ekki
yrðu tekin upp stærri deilumál, sem væru óviðkomandi núverandi ástandi. Þessi yfirlýsing, seni
upp var lesin, byggist á kosningafrestuninni og
þjóðstj., ineðan sú stj. hélzt, en gengur að sjálfsögðu úr gildi, þegar ráðh. Alþfl. var vísað úr
ríkisstj. um áramótin og enn frekar gengur úr
gildi, þegar Framsfl. lýsir yfir kosningum nokkru
eftir áramótin. Því þarf ekki meir að svara.
Þá heindi hv. þm. Barð. til mín nokkrum orðum. Hann heldur fram, að það þurfi þrennar
kosningar til að koma fram kjördæmamálinu
og siðar sjálfstæðismálinu. Ég hef mér til gamans borið þetta undir einn af helztu lögfræðingum landsins, sem skipar stöðu, sem veitir honum kannske góða aðstöðu til að segja um slíkt,
og fengið staðfest, að þetta er á algerðum misskilningi byggt. Þegar húið er að samþ. þetta
sljskrfrv. á næsta þingi, má flytja samstundis
lrv. um stjskrbreyt., því að umboð þm. samkv.
brtt. fellur ekki niður fyrr en á næsta kjördegi
eftir það þing. Þarna er enginn árekstur og ekkert í stjskr., sem segir, að ekki megi nota næstu
kosningar á eftir til nýrrar stjskrbreyt.
Þá lagði hv. þm. nokkra áherzlu á, að með
þessu frv. væri verið að efla vald flokksstj. Vald
þeirra er ekki eflt frá því, sem nú er, nema síður
sé. Elokksstj. hafa nú áhrif á landslista, og það
hafa þær áfram, en frambjóðendur í kjördæmum
verða eins háðir kjördæmunum sjálfum eftir
sem áður, hvort sem er hlutfallskosning í tvimenningskjördæmum eða ekki. Og þessi grýla
um flokksstj. í Rvík lendir alveg eins á fJokksslj. Eramsfl., sem að mestu er skipuð Reykvikinguin og á sæti hér í ltvík. Skal ég þó ekki fordæma stj. Eramsfl., en sá flokkur hefur fast
skipulag í miðstj. í Rvík rétt eins og aðrir
flokkar.
Eg minntist á það, að þm. Reykv. hefðu ekki
verið ágengir i kröfum sínuin, í sambandi við
það, að talin var eftir þingmannafjölgun fyrir
bæinn. Elg skal ekki fara nánar út í það, en get
endurtekið, að þrn. Revkv. hafa ekki þreytt þingið með kröfum sínum. Og það, að háskóli var
byggður í Rvík, eða annað slíkt, er ekki hægt að
segja, að sé sérstaklega með tilliti til þarfa
Reykjavíkur eða að létta Reykvíkingum einhverjar byrðar.
Þá heindi hv. þm. því til mín, að ég talaði
með nokkurri léttúð um hið alvarlega ástand.
Ekki get ég fallizt á það. En hinu höfum við
aldrei haldið fram, að við beinum neinum lofíárásum frá landinu eða tryggjum samgöngur
við önnur lönd ineð því að gera þéssa hreyt.
Það eru þvert á móti andstæðingar þessa frv.,
sem hafa haldið því fram, að hættur þessar væru
svo ríkar, að það sé ómögulegt að gera breyt.
sem þessa. Og þá er eðlilegt, að við spyrjum, á
hvern hátt landið er i minni hættu af ófriðar-
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ástandinu, ef atkvæðisrétturinn er ójafn. Ég tel
lieldur betra að mæta hverju, sem ber að höndum, ef atkvæðisréttur er jafn meðal þegna þjóðfélagsins. Svona stjskrbreyt. mundi því búa í
haginn fyrir að mæta þeim vanda, sem að höndum kann að bera. Ég er því mótfallinn að dreifa
út rykskýjum og gera menn hræddari en þeir
þurfa að vera. Stríðið getur orðið langt, og ég
held, að mikið sé undir því komið að halda fullum sönsum og afgreiða okkar mál, jafnóðum og
þau kalla að. Það verða fleiri vandamál en þetta,
sem heimta, að við kveikjum ekki meiri ótta en
ástandið gefur tilefni til. Við erum ekki hættar
settir en aðrir. Og þó að hv. 1. þm. Rang. hafi
verið stöðvaður í sínum bíl og ekki komizt leiðar sinnar, þá hvgg ég, að það mótlæti geti ekki
á nokkurn hátt jafnazt við kjör frændþjóða
okkar og að menn geti komizt til kosninga á
kjördegi.
Ég skal svo ekki orðlengja þetta meir, en undirstrika það, að það er ávallt bezt að mæta hverjum vanda á þann hátt, að þeir séu sem jafnastir,
sem ciga að taka á sig vandann og þau óþægindi,
sem framtíðin kann að bera í skauti sínu.
*Frsm. minni hl. (Sveinbjörn Högnason): Lg
get verið stuttorður um þau atriði, sem komu
fram í ræðu hv. frsm. meiri hl., því að þar var í
rauninni ekkert nýtt, en að mörgu teyti upptugga á því, sem áður var rætt. Ég get þó ekki
látið hjá tíða að lýsa undrun minni yfir því gáleysislcga hjali, sem hv. þm. Iætur sér um munn
fara um hertöku landsins okkar og ástandið,
sem i landinu ríkir. Ég hefði satt að segja ekki
trúað, að nokkur landsmaður talaði á þann veg,
hvað þá þin., sem hefur gegnt forsætisráðherrastarfi. Hann talar í fullum gáleysistón um það
ástand, sem hefur lcitt það af sér, að menn hafa
vcrið skotnir i mvrkrinu úti á vcgum og hjá
lieimitum sínum. En stíkur hugsunarháttur er,
sem hetur fer, fjarri öllum sönnum íslendingum,
og þeir líta á slík ummæli, ekki sízt, þegar þau
koma frá þm„ með fullkominni fyrirlitningu.
Hv. þm. V.-ísf. sagði enn freinur, að hann gæti
verið að öllu leyti ánægður og Alþfl. með það.
sem skeð hefur, því að þeir hafi fengið fram
óskir sínar, en það eitt, sem þeir liafi ekki gert
ráð fyrir, sé, að ráðh. Framsfl. segðu af sér.
I>essi hv. þm. telur m. ö. o., að ráðli. Framsfl. eigi að láta bjóða sér hvað, sem er. En þrátt
fyrir þetta eru þeir nú ekki eins lausir að hlaupa
út og inn eins og ráðh. Alþfl. hafa verið. Alþfl.
er vanur að nota annað orð, að „draga út“ ráðh.
sína, og mun það vera réttmæli, því að þeir fara
venjulegast nauðugir. En engu slíku var til að
dreifa með ráðh. Framsfl. Þeir töldu þetta sjátfsagt samkv. því, sem umbjóðendur hafa litið a
málið og hversu gáleysislega cr til þess stofnað
á allan veg frá hendi þessa þm. og þeirra, sem
hunum fylgja nú. Þess vegna telja þeir skyldu
sina að benda þjóðinni á, hvað er að gerast, og
það verður ekki hetur gert með öðrum hætti en
að þeir frábiðji sér alla ábyrgð á þvi, sem verið
er að hrinda þjóðinni út í með þessu frv., eins
og Framsfl. gerir og allir kjóscndur lians munu
gera úti um landið.
Hv. þm. V.-ísf. sagði enn freinur, að ráðh. Alþfl. hefði verið vísað úr stj. um s. 1. áramót.

Hver gerði það? Það hafa þá verið flokksmenn
hans, sem einu sinni enn hafa „dregið hann út“.
Ekki veit ég til þess, að samstarfsmenn hans
hafi vísað honum úr stj.
Þá er það náttúrlega alveg rangt með farið
hjá hv. þm. V.-Isf., þegar hann vill enn á ný
halda frain, að ekki þurfi að fara fram nema
tvennar alþingiskosningar. Og mér er alveg sama,
undir hvaða lögfræðing hann liefur borið þetta,
því að það stendur alveg skýrt í hrtt. meiri hl.
n„ með leyfi hæstv. forseta: „Almennar kosningar til Alþ. skulu fara fram, þegar stjórnskipunarl. þessi hafa öðlazt gildi.“ Þegar búið er
að rjúfa þing til kosninga, hvernig er þá hægt að
sam]). nýja stjskrbreyt.? Það er mér fullkoinin
ráðgáta. Það er öllum augljóst mál, sem hafa
heilbrigða skvnsemi og nota hana, að það er ckki
hægt fyrir sama Alþ. að samþ. brtt. á stjskr. og
samþ. liana svo hrevtta og svo taka upp nýjar
lireyt., því að þá er verið að gera ónýta þá fyrri
atkvgr. hjá því sama Alþ. Ef þannig á að koma
fram breyt. á stjskr. og i það horf, sem hæfir nú
um stjórnarfyrirkomulag í landinu, er bersýnilegt, að ef það er ekki gert á þessu þingi, þá
þarf tvennar kosningar að auki. En hér munu þau
reykský, sem hv. þm. V.-ísf. talaði um, eiga að
koma að haldi.
Hv. þm. V.-ísf. minntist enn fremur á það, að
ég virtist hafa kristindóminn í sérstöku hólfi
og stjórnmálin annars staðar og væri skilrúm á
milli. Veit ég ekki gerla, hvað hv. þm. á við, cn
get sagt honum það, að ég er ekki vanur að
flika með kristindóm minn í sambandi við
stjórnmál eða annað, sem ég fæst við, og ég hef
fyrirlitningu á atferli þeirra manna, sem kappkosta að hafa á sér yfirskyn guðhræðslunnar
í þeim efnum. Eg álít trúarbrögð hvers manns
„prívat“mál og eigi ekki að vera að reyna að
draga fram kristindóminn til þess að styrkja
mál, sem er allt annars eðlis eða fjallar ekki um
þau mál.
Hv. þm. sagði, að Alþfl. virti rétt bænda,
hvað afurðaverð snerti, ekki síður en Framsfl.
Sannleikurinn er sá, að i hvert sinn, sem hefur
þurft að brevta verði bændum í hag, hefur Alþfl. lagzt á móti því. Það þarf ekki annað en að
iíta á blað flokksins til að sanna það, að þeir
liafa gert úlfaþyt í hvert sinn. Það var að vísu
einu sinni, sem Alþfl. léði bændum stuðning í
afurðasölumáli. Það var árið 1933. Hv. þm. var há
forsrh. Framsfl. og var boðið að mynda stj. með
Alþfl. til þess að koma þessu áfram, en hv. þm.
Iiafði þá ekki lyst á að koma svo nálægt Alþfl.
Hv. þm. spurði með nokkru yfirlæti i fyrri
ræðu sinni, hvort ég héldi, að það væri nóg, að
Framsfl. héldi báðum þingsætum í tvímenningskjördæmum, til þess að tryggja aðflutninga. Ég
segi, að sú breyt., sem verið er að gera nú, stefni
þessu öllu í hættu, sundri átökum þjóðarinnar og
veiki stjórnarfarið. Eiigin hreyt. á stjórnskipunarl. landsins getur bjargað þjóðinni út úr því.
Hv. þm. V.-ísf. og hv. 4. þm. Reykv. vildu halda
því fram, að málefni Rvíkur hefðu mætt andúð á
Alþ. Þeir nefndu ekkert til nema húsmæðraskóla í Rvík. Þeir geta flett upp bókum þingsins
og séð, að þetta mál cr afgreitt með shlj. atkv.
i þessari hv. þingd.
Hv. þm. V.-Isf. spurði, af hverju Framsfl.
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værí í andstöðu, ef liann hefði cngra sérhagsmuna að gæta. Hugsar þm. sjálfur þannig? Eins
og ég er búinn að taka fram, er ekki utn nein
sérréttindi Framsfl. að ræða nema réttindi dreifbýlisins. Nú segja andstæðingar okkar, að lieim
detti ekki í hug að níðast á ]>eim hagsmunum.
Hvar eru þá sérréttindin? Þeir segja, að J>að sé
ekkert misrétti á milli flokka, þó að misskipt sé
i kjördæmum um atkvmagn, því að allir flokkar séu jafnt á vegi staddir um að fá þar atkv.
En fólkið treystir einum flokki betur en öðrum.
Andstæðingar okkar vilja segja: „Kjósendur
skulu styðja okkur, hvort sem þeir vilja eða
ekki.“ Hv. þm. A.-Húnv. kvað hafa lýst yfir þvi,
að hann væri ákaflega ánægður. Slíkir þm. eru
þægir eins og rakkar, en fjöldi kjósenda úti um
allt land vill bara ekki líta við þeim.
Eg vil segja hv. 7. landsk. þm., að þó að liann
sé kominn hér á þing á atkv. Eyfirðinga, er honum líka veittur minni hl. úr Rangárvallasýslu.
Þó get ég fullyrt, að þeir kjósendur hefðu fremur kosið mig eða samþm. minn en hann, ef hann
hefði verið þar í kjöri. En hann fer með umboðið að nokkru levti. Þcssu fyrirkomulagi vilja
menn koma á hér.
Hv. 4. þm. Reykv. sagði, að nú gæti % hluti
kjósenda máð meiri hl. valdi. Ég veit ekki, hvort
það er rétt, en ég veit, að ef það er hægt með
% hluta nú, er það hægt með % hluta, eftir ;:ð
breyt. er orðin.
Hv. 4. þm. Reykv. lýsti vfir því, að hann liefði
í kosningunum 1937 livatt sína menn til að kjósa
Framsfl. Ef ég ætti undir því, mundi ég biðja
liann opinberlega um að leggja fyrir sína menn
að kjósa mig ekki. Það mundi hjálpa mér bezt.
Hver einasti frainsóknarmaður hefur skömm á
flokki hans.
Þá sagði hv. þm. A.-Húnv., að það gæti verið,
að Sjálfstfl. hefði tapað atkv. í sveitakjördæmuin upp á siðkastið, en það væri af þvi, að hann
væri svo saklaus. Margt er liægt að hera fram á
Alþ. Skyldi okkur þm. nokkru sinni hafa rekið
harðvítugri áróður en hann? I mínu kjördæmi
hef ég ekki þekkt öllu harðari áróður en af liendi
Sjálfstfh, en það hefur hara verkað öfugt við tilganginn.
Hv. þm. A.-Húnv. neitaði því, að fylgisinenn
þessa máls hefðu í huga frekari breyt. á stjórnskipunarl. en hér liggur fyrir. Hvoruni á að liún
betur, honum eða hv. 5. þm. Reykv.? lig verð að
segja það af reynslu, að ég trúi hv. 5. þm. Reykv.
betur.
Það er svo margt, sem ástæða væri til að
rekja, en það er orðið áliðið nætur. Eg öfunda
ckki þá, sem að þessu tnáli standa. Eg hygg, að
ánægja þeirra verði beiskju blandin, áður en
lýkur. Hv. þm. A.-Húnv. hafði sagt, að það hefði
munað 100 atkv., að þcir féllu báðir í síðustu
kosningum, hann og hv. bin. V.-Sk. Samþykkt
þessa máls mun afnema þau 100 atkv. og mikiu
fleiri. Þjóðin er vitrari en þessir hv. þm.

Hv. þm. hefur liæði í ræðum sínum i dag og í
nál. gert lítið úr uppbótarþm. Það stendur mér
ekki næst að taka málstað þeirra, en langt er
til jafnað, ef þeir eru verri en sumir, sem náð
hafa kosningu í kjördæmum.
Hv. þm. sagði, að ég væri litill fulltrúi fyrir
Rang., og það kann að vera rétt, en hanu sagði
líka, að kjósendur minni hl. í Rangárþingi
mundu ekki vilja við mér líta. Það veit hv. þm.
ekkert um, en hitt vitum við, að sá minni hl.
vildi alls ekki við honum líta. Hvort þeir ekki
vildu mig heldur, er óreynt mál. En ég er þakklátur fyrir að vera kominn á þing fyrir atbeina
hinna smekkvísu og vitru manna, sem höfnuðu
hv. 1. þm. Rang.
Hv. þm. sagði, að uppbótarsætin rýrðu lýðræðið. Ég er ekki fræðimaður á þessa hluti, en
ég hef alltaf skilið lýðræðið svo, að allir kjó,endur ættu að hafa jafna aðstöðu til þess að
hafa áhrif á það, hvaða menn kæmust til vissra
valda. Ef þetta er rangt lijá mér, bið ég um
frekari skýringar.
Hv. þm. segir í lítilsvirðingartón í nál. sínu, að
uppbótarþm. séu ekki til bóta á Alþ., því að þeir
séu skoðaðir sem flokkseign, en ekki sem menn.
sem samkv. 43. gr. stjskr. eigi að greiða atkv.
samkv. sannfæringu sinni. Ég skal nefna eitt
dæmi, sem hv. þm. var að tala uin. Hann sagði, að
Magnús Torfason hefði verið kosinn á þing sem
uppbótarþm. fyrir Bændafl., en svo hefði orðið
ágreiningur um málefni þess flokks og Magnús
sagt sig úr flokknum. Sjálfstfl. hefði síðan viljað
láta þennan mann víkja af þingi, af því að hann
hefði ekki lengur rétt til þess að sitja þar í uppbótarsæti Bændafl. Þetta er ekki alveg rétt hjá
hv. þin,, af því að Magnús hafði ekki sagt sig úr
flokknum, en hann sagðist bara vera betri
bændaflokksinaður en liinir, og með því vildi
hann færa rök að því, að það bjargaði lionuni
frá því að verða rekinn úr flokknuin. Ég vil aðeins henda á það, að hér er einmitt atriði, sem
hv. þm. Iiefur tekið upp í nál. sínu, sein sé, þegar
hann talar um, að upphótarþm. séu eign flokksins. Það veit hver hv. þni., að stjskr. mælir svo
fyrir, að þm. greiði atkv. eftir samvizku sinni,
og ég vil spyrja liv. þm. að því, hvaða rök hann
hefur fyrir því, að uppbótarþm. liafi ekki fylgt
sannfæringu sinni alveg eins og aðrir. Hv. þm.
sagðist niótmada því, að framsóknarmenn sætu
á þingi fyrir atbeina kommúnista. Ég veit ekki
betur en að koniniúnistar við síðustu kosningar
beindu þeirri áskorun til fylgismanna sinna að
kjósa framsóknarinenn þar, sem þeir (kommúnistar) liefðu ekki mann í kjöri. Svo vil ég að
siðustu aðeins segja það, að þessi hv. þm. hefur
síður en svo nokkra vissu fyrir því, hvernig atkv. muni falla í einstökum kjördæmum, en hitt
er aftur á móti víst, að almenningur I kjördæmunum mun dæma um það, hvort hann vilji heldur Framsfl. eða Sjálfstfh, og ég er óhræddur
við að bíða þeirra úrslita.

*Garðar Þorsteinsson: Eg vil segja hv. 1. þm.
Rang., að liann er þess ckki umkominn að spá
um það, hvort það verður 100 atkv. meira eða
minna, sem inunar á honum og hv. þm. V.-Sk.,
ef það er satt, að hv. þm. V.-Sk. muni bjóða sig
fram á móti lionuin.

*Frsm. meiri hl. (Ásgeir Asgeirsson): Hv.
frsni. minni lil. endaði ræðu sina á því að lýsa
því gálausa hugarfari, sem lýsti sér i ræðum mínuni, og sagði, að slíkt mundi ekki vinna mikið á
i mínu kjördæmi.
Ég veit ekki, hvað það kemur kjördæmamál-
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inu við, þó að tveir menn séu skotnir. Það er
satt, að slíkir atburðir eru sorglegir, en að það
megi ekki lagfæra kosningafyrirkomulagið fyrir þvi, er ekki nema fjarstæða. Hvr. þm. ber höfðinu við steininn i öllum tilfellum. Ég gat um
það, að afgreiðsla sjálfstæðismálsins inundi ekki
kosta nema einar kosningar fyrir utan þær, scm
í hönd fara, og þetta er staðreynd, og mun vera
hægt að fá það staðfest af hæstarétti, ef minni
hl. óskar eftir því. Ég gat líka um það, að ráðli.
Alþfl. hcfði verið vísað úr stj., og því mótniælti
hv. þm. En sannleikurinn er, að þetta var gert
mcð bráðabirgðal., sem út voru gefin, og með þvi
að leyí'a ekki, að Alþfl. fengi að vcrja sinn málstað í útvarpinu.
Þá var hv. þm. að upplýsa, að ég hefði brugðizt í verðlagsmálum 1933 og þar af leiðandi ekki
stofnað stj. með alþýðuflokksmönnum, en Lá
stóðu kosningar fyrir dyrurn. I’að er alveg rétt,
að stjórnarskipti áttu ekki að fara fram fyrr
cn el'tir kosningar. I>að var álit Alþfl., og gekk
liann því inn á þessa breyt. En einmitt á þinginu
1933 lét þáverandi landbrh., Þorsteinn Briem.
undirbúa afurðasölumálin rækilega. Mér er sagt
af einum hv. þm. flokksins, hv. 1. þm. Itang.,
að hann hafi einmitt á 'þinginu 1933 verið tilhúinn að fallast á hlutfallskosningar i tvímenningskjördæmum.
*Frsm. minni hl. (Sveinbjörn Högnason): I>að
er aðeins út af þessu síðasta i ræðu hv. þm. V,fsf., að ég ætla að segja fáein orð, af því að það
sýnii' ljóst þann málaflutning, sem liann notar
hér. Ég átti alls ekki sæti á Alþ. 1933, þegar
þessi breyt. var gerð, og sýnir það, hvað hv. þm.
er vandur að virðingu sinni, að hann skuli gripa
til þess ráðs að ski'ökva þessu upp, og er það ]>ó
i fullu samræmi við rökseindafærslur þeirra
nianna, sem að þessu frv. standa. Annaðhvort er
um bein ósannindi að ræða hjá þessum mönnum
eða þá að málafærsla þeirra er alveg út í loftið.
I>á sagði hv. þin., að það kæmi ekki kosningunum við, þó að tveir menn væru drepnir. Eg sagði
það í ræðu minni áðan og vil endurtaka það, að
það er óforsvaranlegt af hv. þm. V.-ísf. að tala
gáleysislega um það, að fólk er drepið í kringuin okkur á vegunum. I>að eru daglegir viðburðir, að ráðizt er á fólk og Jjví misþyrmt. En
hv. þm. V.-ísf. finnst nú, að alit sé í lagi. llenn
megi leika sér og ficra hvað, sem þeim sýnist á
þcssum tímum. I’að sé ekkert við það að athuga. hannig er málaflutningur þessa hv. þingmanns.
t’mr. (atkvgr.) frestað.
Á 58. fundi í Xd., 15. maí, var fram haldið 2.
mnr. um frv.
ATKVGB.
Itökst. dagskráin á þskj. 369, frá minni hl. stjskrn. felld með 17:12 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: Skfi, StgrSt, SvbH, BJ, BA, BjB, IíystJ, fifi,
HelgJ, JÍv, PHann, JörB.
nei: SEH, SK, StSt, ÁÁ, EOI, EE, EmJ, FJ, fil>,
fiSv, Hfi, HV, fslH, JakM. JfiM, JPáhn,
ÓTh.
2 þm., (PO, l>Br) fjarstaddir.

Brtt. 381 tekin aftur til 3. umr.
— 368,l.a—e samþ. með 16:1 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
ÓTh, SEH, SK, StSt, ÁÁ, EOl. EE, EmJ,
FJ, fil>, Hfi, HV, fslH, JakM, JGM, JPálm.
nei: StgrSt.
PHann, Skfi, SvhH, BJ, BÁ, BjB, EystJ, fifi,
fiSv, HelgJ, JÍv greiddu ekki atkv.
2 þm. (PO, I’Br) fjarstaddir.
1. gr., svo breytt, sarnþ. með 16:11 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
EOl, EE, EniJ, FJ, GF>, Hfi, HV, fslH, JakM,
JfiM. JPálm, ÓTh, SEH, SK, StSt, ÁÁ.
nei: BÁ, EystJ, GG, HelgJ, JÍv, PHann, Skfi,
StgrSt, SvhH, B.l, JörB.
lijB, fiSv greiddu ekki atkv.
2 þm. (PO, I>Br) fjarstaddir.
Brtt. 368,2 (ný gr., verður 2. gr.) samþ. mrð
16:1 atkv.
368,3 (ný gr., verður 3. gr.) samþ. með
16:10 atkv,, að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
já: StSt, ÁÁ, EOl, EE, EinJ, F.I, fiþ, Hfi, HV,
fslll, JakM, JfiM, JPálm, ÓTh, SEH, SK.
nei: StgrSt, SvbH, BJ, BA, EystJ, HclgJ, JÍv,
PHann, SkG, JörB.
BjB, GG, GSv greiddu ekki atkv.
2 þm. (PO, PBr) fjarstaddir.
Eyrirsögn sainþ. án atkvgr.
Erv. vísað til 3. umr. með 16:12 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: StSt, ÁÁ, EOl, EE, EniJ, FJ, GP, HG, H V,
íslH, JakM, JGM, JPálm^ÖTh, SEH, SK.
nei: SkG, StgrSt, SvbH, BJ, BÁ, BjB, EystJ, GG,
HelgJ, JÍv, PHann, JörB.
GSv greiddi ekki atkv.
2 þm. (PO, PBr) fjarstaddir.
Forsrh. (Hermann Jónasson): Eins og ég hef
lýst yfir, l)á niun ég nú hiðjast lausnar fyrir
mig og ráðuncytið. Eg gcri það vcgna þess, að
cg trcysti mcr ckki til að hera áhyrgð á þeim
vinnubrögðum, sem til cr stefnt, og mun ég gera
grcin fyrir J>ví nánar á Alþ. Ég hcf gcrt ráðstafanir til, að ríkisráðsfundur vcrði haldinn
þegar í dag, og stjórnarskipti munu vcrða tilkynnt á Alþ., svo fljótt scm auðið cr.
Á 60. fundi í Xd., 18. maí, var frv. lckið íil
3. umr. (A. 425. 381, 438).
: Bcrgur Jónsson: Minni hl. stjskrn. flylur 3
hrtt. \ ið sljskrfrv., og cru þær á þskj. 438. Fyrsta
Hrtt. cr um J>að að halda sömu íölu þm. <>g vcrið
hcfur, 49, í stað }>ess að frv. gcrir ráð fyrir 52.
2. brtt. cr í fyrsta íagi um |>að að fclla niður
ákvæðin um iduthundnar kosningar í tvimcnningskjörda’mum J)cim, scm nú cru ákvcðin i
stjskr., og jafnframt tckið upp það ákvæði, scm
vcrið hcfur í stjskr., að skipta mcgi tvímcnningskjördæmum mcð lögum.
]>að hcfur verið talað mikið uin það og mun
aldrei vcrða hrakið, að hlutfallskosningar í tvímcnningskjördæmum cr fvrirkomulag, sem ckf i
getur staðizt. til framhúðar, cn cg gcri ráð fyrir,
að hv. þm. séu húnir að hinda sig við Jietta, og
Jicss vcgna höfum við horið fram varatiil. uin
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það að fella ekki niður það ákvæði, sem nú er í
stjskr., um það, að skipta megi tvímenningskjördæmunum með lögum. Það hafa aldrei í stjskr.
verið bundnar þannig hendur þingsins, að ekki
væri hægt að skipta kjördæmum. Þetta hefur
verið gert hvað eftir annað, t. d. í Þingeyjarsýslu, ísafjarðarsýslu og .Húnavatnssýslu.
Þó að það sé enginn vafi á því, að meiri hl.
þm. ætli sér að grciða atkv. með frv., þá get ég
þó ekki skilið, að hv. dm. greiði atkv. á móti
þessari varabrtt. En ég vil þó gjarnan fá það
fram, hvort hv. þingmeirihluti ætlar sér að ganga
svo langt í því að binda stjórnarl. landsins, að
ekki verði hægt að breyta tvímenningskjördæinum í einmenningskjördæmi. Hér er um það að
ræða, hvort þingmeirihlutinn ætlar að binda
með stjskr., að ekki sé hægt að skipta tvímenningskjördæmunum í einmenningskjördæmi, ef
þurfa þykir. Hér mun greina á um það, hvort
hann ætlar að skella skollaeyrunum við allri
sanngirni og réttlæti í þessu máli eða ekki.
*Frsm. meiri hl. (Asgeir Ásgeirsson); Afstaða
meiri hl. er skýr í þessu máli og Ieiðir af sjálfri
sér. Ef lögleiddar verða hlutfallskosningar í tvímenningskjördæmunum, verður að sjálfsögðu
ckki hægt að skipta þeim í einmennigskjördæmi
með einföldum 1. Það hefði eins mátt bera fram
till. um, að Rvík yrði skipt í mörg cinmenningskjördæmi. Að fækka uppbótarþingsætunum úr
11 niður í 8 er hókstaflega á móti anda þeirrar
löggjafar, sem hér á að fara að setja. Þingmeirihlutinn mun þvi greiða atkv. gegn þessuin
till.
Pétur Ottesen: Ég var fjarverandi 2. umr. um
þetta mál hér í hv. d., þar eð ég varð að taka
sæti á sýslunefndarfundi heima i mínu héraði.
Atkvgr. um hrtt. mina var því frestað að ósk
minni til 3. umr. l'm till. sjálfa mun ég ekki
þurfa að fara mörgum orðum. En áður en ég vik
beint að henni, vildi ég segja hér nokkur orð almennt í samhandi við þetta mál.
Nú hefur það orðið ofan á hér á Alþ., að horfið hefur verið frá kosningafrestuninni, er samþ.
var i fyrra og átti að ná út núverandi kjörtimabil, en þó ekki lengur en til loka stríðsins. Eu
nú er til fulls horfið frá þessari ákvörðun, og
var enda farið að örla á þvi á haustþinginu, að
svo mundi fara.
Ég tel það misráðið, að horfið hefur verið frá
þcssari kosningafrestun, því að ástæður liafa að
engu breytzt til batnaðar frá því, sem þá var í
þessu efni. Eg verð að láta í Ijós hryggð mina
yfir því þrekleysi og úthaldsleysi við skynsamlegar ákvarðanir, að horfið skuli nú frá þessu
ráði. En ekki tjáir að sakast um orðinn hlut,
lieldur ber oss nú að horfast í augu við erfiðIcikana og mæta þeim með manndómi.
Fyrst horfið er nú frá þessu ráði og gengið til
kosninga, tel ég það ekki höfuðatriði, þótt fara
þurfi fram tvennar kosningar í stað einna. Fvrst
til kosninga er gengið á annað horð, þurfa
stjórnmálaflokkarnir að leiða til lykta þau mál.
er kosningarnar snúast um.
Það má búast við, að kjördæmamálið verði
mikið (leilumál. En þótt talað sé um, að kosningar þurfi nú að fara fram með friðsamlegum
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hætti, hef ég ekki mikla trú á, að það mundi
hafa tekizt, þótt þetta mál hefði ekki verið til
þess að valda misklíð. Heynslan hefur sýnt það,
að sí og æ er reynt að þyrla sem mestu ryki upp
kringum kosningar, og skoðanir eru túlkaðar á
ýmsa vegu frá ólikum sjónarmiðum flokkanna.
Þctta mál þarf þvi ekki að valda miklum ófriði
í rauninni fram yfir venjulega kosningahríð.
Flins vegar, eins og ég tók fram áðan, álít ég of
mikið gert úr því, þótt fara þurfi fram tvennar
kosningar, úr ]>ví að annars er kosið. Það leiðir
líka af sjálfu sér, að kjósa þarf aftur, því að
þegar gerð er breyt. á æðstu stjórn landsins, er
ekki eðlilegt, að langt líði frá því og.þar til
hún yrði tekin upp í stjskr. En þótt þingflokkarnir hafi ekki komið sér saman um margt, hafa
þeir orðið sammála um að ganga ekki frá sjálfstæðismálinu á þessu þingi. Virðist því einhlítt
um, að það verði ekki afgreitt nú, og tel ég það
miður farið. Það hefði að sjálfsögðu átt að taka
þessa breyt. nú upp i stjskr. Hins vegar virðist
ríkja eindreginn vilji um að ganga frá þessu
máli á næsta þingi, og má segja, að það komi
raunar nokkuð í sama stað niður, en mín skoðun hefur ávallt verið sú, að ekki beri, úr því sem
komið er, að draga það að ganga frá endanlegri
stjórnskipun landsins. Hef ég áður látið þá skoðun í ljós. Mér finnst eðlilegt og viðkunnanlegt.
að kosið hefði verið til þjóðfundar til þess að
afgreiða það mál. Ég er enn ekki horfinn frá
þeirri skoðun. Ég tel það vera i samræmi við
afgreiðslu slíkra mála hér á landi áður og fyrr.
Vitanlega má ég ekki miklu orka hér um. En ég
tel, að ekki geti komið til mála að fresta þessu
Iengur cn til næsta þings.
Eg mun hér litið ræða brtt. mína um skipan
kjördæinanna, það yrði hætt við, að um endurtekningar yrði að ræða á þvi, sem búið er hér að
segja um málið. Eg vil aðeins taka fram, að ljúfast væri mér að fylgja þeirri einni breyt. á kjördæmaskipuninni, að upp vrðu tcknar hlutfallskosningar í tvímenningskjördæmunum. Það má
verá, að uppbótarþingsætafyrirkomulagið sé ekki
sem æskilegast, en að taka upp hlutfallskosningar i tvímenningskjördæmunum virðist aðeins
eðlilegt framhald af hlutfallskosningum í kaupstöðum og falla vel inn í ramma kosningafyrirkomulagsins hér. Með þeim yrði mikill jöfnuður
milli flokkanna og gæti Ieitt til þess, að uppbótarþingsætunum fækkaði, og drægi um leið úr því.
er menn telja áfátt við það skipulag. Þessi brevt.
liggur og næst þannig, að gera þarf minnsta
röskun á kjördæmaskipuninni sjálfri.
Að brevta landinu í eitt eða örfá kjördæmi
með hlutfallskosningum, tel ég ófært hér og andstætt þeim skilyrðum, sem við eigum við að búa.
I brtt. minni er aðeins gert ráð fyrir hlutfallskosningum í tvimenningskjördæmunum. Eg tel
ekki í sjálfu sér heppilegt eða æskilegt að fjölga
þingmönnum frá því, sem nú er. Með brtt. minni
marka ég þær breyt., cr ég vil vinna að, og er að
þessu Ieyti sammála hv. þm. V.-Sk. (GSv).
Það mun varla fleira, sem ég þarf að segja
að svo stöddu. lig get búizt við eftir þvi. sem
fram hefur komið, að brtt. mín muni ekki ná
samþykki, en hvað sem því líður, hef ég með
henni markað afstöðu mína til inálsins. Þótt hún
hins vegar nái ekki samþykki, mun ég engau
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veginn snúast gegn málinu, því að ég tel það atriði, að teknar verði upp hlutfallskosningar í tvimenningskjördæmum, svo mikilsvert atriði, og
að með því sé ráðin nauðsynleg og sjálfsögð
bót á núverandi kosningatilhögun, að ég hika
ckki við að fylgja niálinu, fyrst á annað borð
var horfið frá kosningafrestuninni.
’Bergur Jónsson: Eg ætla ekki að fara út í
harmatölur þær, er siðasti ræðumaður flutti hér.
Þær hefðu betur átt við innan hans flokks. Hv.
]im. V.-ísf. sagði, að það leiddi af sjálfu sér, að
cf hlutfallskosningar i tvímcnningskjördæmum
yrðu tcknar upp í stjskr., þá væri ekki hægt að
breyta þeim með einföldum lögum. Leiðir það af
sjálfu sér, að binda þurfi vitlaust kosningafyrirkomulag í stjskr.? Hann spurði, hví við vildum
þá ckki skipta Rvík niður í einmenningskjördæmi. Við höfum leitt rök að því, að hlutfallskosningar um 15 menn eru ekki sambærilegar
við hlutfallskosningar um 2 menn, er munu
hvergi ciga sér stað á byggðu bóli. Og það þarf
ekki að reyna að vera með þær blekkingar, að
nokkur af þm. viti ekki, að hér er verið að setja
vitlaust fyrirkomulag inn i kosninga- og kjördæmaskipunina.
E. t. v. vill hv. þm. V.-ísf. stefna að því að
gera einmenningskjördæmi úr Rvik. Okkur hefur
aldrei komið það til hugar.
I Englandi eru aðeins einmenningskjördæmi,
og kemur ekki fram neitt ósamræmi. Meiri hl.
fær meiri hl. kjörinna fulltrúa, og minni hl. fær
einnig sína fulltrúa, en með þessu fyrirkomulagi væri engin trygging fyrir því. Enda er það
opinberlega viðurkennt af hv. 1. þm. Reykv.
(MJ), að hlutfallskosningar um 2 menn séu vitleysa ein.
Sem sagt, ég fæ ekki skilið, cf viðhafðar verða
hlutfallskosningar i tvimenningskjördæmunum,
að nokkuð sé að óttast, þótt löggjafanum sé
heimilað að brevta tvímenningskjördæmunum i
einmenningskjö.rdæmi, ef sannara og réttara
þvkir reynast.
Hv. þm. Borgf. (PO) vildi gera Iítið úr þeim
glundroða, er tvennar kosningar hljóta að skapa.
En þar veit ég, að hann talaði þvert um hug
sér. Það er ekki sama, hvort fram fara einar
kosningar um mikilsvert og aðkallandi mál cða
tvennar kosningar um kákbrcytingar einar.
*Eysteinn Jónsson: Eg sé nú ekki ástæðu til
að lcngja þessar umr. meir, þar sem gert er ráð
fyrir. að útvarpað verði þessari umr. um það og
stjórnarmyndunina. og mun ég taka þátt í þcim
umræ'ðum. Eg get þó ekki látið þetta mál alvcg
afskiptalaust og þá breyt., scm meiri hl. st.iskrn.
vill gcra.
Eg veit vel, að þm. hafa gert sér fulla grein
fyrir því, að kosningaskipulag okkar cr lircint
ckki gallalaust. Hér cr ciginlega um fcrns konar skipulag að ræða. I fyrsta lagi cr 1 stórt
kjördæmi (Rvík) mcð hlutfallskosningu. í öðru
lagi tvímenningskjördæmi, þar sem einfaldur
nieiri hl. ræður. I þriðja lagi einmenningskjördanni. í fjórða lagi til viðbótar nokkur uppbótarþingsæti. Það cr öllum l.jóst, að þetta cr
mesta grautargerð, og ég veit, að það er cnginn
ágreiningur um það á Alþ., að þetta fvrirkomu-
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lag þurfi endurskoðunar við. Við höfum lika
allir gert okkur grein fyrir því, að innan stundar
ætlum við að brevta stjskr. ríkisins og stofna
hér lýðveldi i staðinn fyrir konungsríki, sem
við höfum haft. Og við vitum, að stjskr. þarf
að ýmsu öðru leyti endurskoðunar við. Það eru
ýmsar uppástungur, sem komið hafa fram í
sambandi við þetta mál, sem þarf að rannsaka
sérstaklega.
Fyrir cinu ári síðan ákvað Alþ., að lýðveklisstofnun skyldi fara fram eigi siðar en í stríðslok, en þó niun hafa verið litið svo á, að henni
yrði lokið 1944. Það eru því aðeins 2 reglulcg
þing, þangað til þessi meginbreyt. á að fara
fram. samkv. því, sem Alþ. sjálft hefur sett sér
áætlun um.
Það er geysiniikið vcrkefni að framkvæma endurskoðun stjskr., svo að vel sé, og þá ekki hvað
sízt það ákvæði, er f jallar um kosningar til Alþ„
sjálft undirstöðuatriði stjórnskipunarinnar. En
í stað þess að viðhafa þá aðferð, að undirbúa
þessi niál gaumgæfilega, hcfur nú verið horfið
að því ráði að slíta út úr citt atriði og stofna íil
harðvítugra dcilna um kjördæmamálið, sem allir
vita, að liefur verið eitt viðkvæmasta mál þjóðarinnar, af því að það hafa alltaf verið skiptar
skoðanir um ]>aö incðal landsmanna.
I’að hefur allmikið verið um það rætt, hversu
tímabært það sé að taka nú upp þessar deilur, og
það mun verða gert nánar hér á Alþ., þótt ég
ckki fari frekar út í það að þessu sinni. En hér
er ástæða til að benda á, hvernig sú úrlausn er,
sem er svo knýjandi að koma á framfæri, að
meiri hl. Alþ. telur sér sæma að steypa þjóðinni út í meiri flokkadeilur en nokkru sinni
hafa átt sér stað áður í landinu. Nú skyldi maður ætla, að sú lausn væri þannig, að ekki orkaði
tvimælis, að hún væri til bóta á því fyrirkomulagi, scm áður hcfur verið, og tvimælalaust í
réttlætisátt, eins og svo mikið er talað um. En
því fer svo fjarri, að hv. flm. hefur ekki tekizt
að færa nokkur rök fvrir því, að þessi breyt.
nái þeim tilgangi, sem fyrir beim vakir, hvað þá
lieldur, að hún sé í réttlætisátt.
Aðalbreyt. cr fólgin í því, að það á að koma á
hlutfallskosningum í tvímenningskjördæmum.
Það á að binda það í stjskr., að þessar hlutfallskosningar skuli eiga sér stað. En hafa hv. flm.
gcrt. sér það ljóst, að með þessu er verið að
binda í stjskr., að minni hl. í kjördæmum skuli
hafa sama rétt og meiri hl.? Hversu lítill scnt
minni bl. er, cf hann aðeins nær rúmum hclmingi atkv. á nióti meiri bk, þá skal hann hafa
santa rétt og meiri hl. Þctta er réttlætismálið.
Það cr þetta, sem á að gcra til þess að útrýma
ranglátum st jórnskipunarl. Og það er sama,
bvernig bv. bm. reyna að beria höfðinu við
steininn, það er ckki hægt að telja nokkrum
hcilbrigðum manni trú um, að þetta sé ekki
hróplegt ranglæ'ti, scm vcrður ekki þolað. Og þó
þessu verði komið í framkvæmd nú, mun það
ckki standa i stjskr. stundinni lengur. Við fyrstu
endurskoðun, sem fram fer á stjskr., ef þetta
verður samþ., verður það fyrsta atriðið, sem
brcytt vcrður. Nú skyldi maður halda, að þcir.
scm starda að þessu máli, hefðu rcynt að leggja
sig fram um það, þegar þeir tóku sig til að
breyta kosningafvrirkomulaginu og töldu það
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svo knýjandi, að það þyrfti að gera það núna,
að reyna að gera það þannig, að það gerði
stjórnskipunarl. landsins og kosningareglur einfaldari en verið hefur. — Ég benti á það áðan,
livað þær væi-u að mörgu leyti flóknar og grautarlegar. — En því fer svo fjarri, þvi að hér cr
bætt við einni kosningaaðferðinni enn til viðbótar þeim fjórum, sem eru fyrir, og hún er sú,
að tryggja minni lil. sama rétt og meiri hl., ef
hann fær % atkv. eða jafnvel rninna, eins og
hér hefur margsinnis verið bent á.
Nú veit ég ekki, hvort þvi hcfur verið veitt
nægileg athygli í sambandi við þetta mál, að
það var til ákaflega einfalt úrræði, ef það vakti
fyrir hv. flm. þess að koma í veg fyrir, að meiri
hl. í tvímenningskjördæmunum liefði ráð á 2
þingsætum. Og það verð ég að játa, að tvímcnningskjördæmafyrirkomulagið er í ósamræmi við
það fyrirkomulag, sem er i flestum kjördæmum
landsins. En ef það vakti fyrir þessurn hv. þm.
að koma ú réttlæti, þá var til ákaflega einföld
iausn á þessu máli, og hún var sú, að skipta tvimenningskjördæmunum I einmenningskjördæmi.
Og þessi lausn var þannig, að það þurfti ekki
stjskrbreyt. og ekki tvennar kosningar, til þess
að það fyrirkomulag kæmist i framkvæmd, heldur einar kosningar. Þessi breyt. hafði líka þaim
kost, að liún gcrði kosningafyrirkomulagið í
landinu einfaldara en það áður var. Með því að
afnema tvímenningskjördæmin voru þm. aðeins
kosnir með tvennu móti, með hlutfallskosningu
í einu stóru kjördæmi og mörgum smáum, sem
hvert hefði einn þm. I’elta var ákaflcga einföld
lausn, og um hana hefði getað orðið samkomulag. Þessi lausn er réttlát vegna þess, að hún
gefur kjósendunum í tvímenningskjördæmunum,
sem nú eru, sama rétt og kjósendurnir í einmenningskjördæinunum hafa nú. En þessi lausn
var ekki valin af formælendum réttlætisins,
heldui' hin, að setja það inn i stjskr., að minni
hl. skuli liafa saina rétt og meiri lil.
Hvers vegna var ekki sú leið valin, sem hægt.
var að fara með einfaldri lagabreyt. og gerði
kosningafyrirkomulagið eins I ölluin kjördæmmn utan Reykjavíkur? I’að er á allra vitorði,
af hverju þessi leið var ekki valin, þó að hún
væri einfaldari og réttlálari. Hún var ekki valin
vegna þess, að hún þjónaði ekki nægilega vel
flokkssjónarmiðum þeirra manna, sem standa að
þessari breyt. Sá slæmi galli var á þessari lausn,
að hún tryggði ekki þeim þingflokkum, sem að
þessu frv. standa, nógu mörg þingsæti i bili, og
það réð hjá hv. formælendum þess. Ef breyt.
átti að vcrða að pólitísku gagni fyrir Sjálfsíf'.
og Alþfl., þá dugði ekki minna en að tryggia
þeim minnihlutaþm. úr dreifhýlinu.
Aður hefur verið heimilt með einfaldri lagabreyt. að skipta tvhnenningskjördæmuin, eins
og ég hef drepið á. en til þess að tryggja minni
hl. rétt til framdráttar þeim flokkuni, sem ekki
treysta sér til að lifa á fylgi meiri hl., þá var
þetta ákvæði afnumið og tryggt með sjálfri
stjskr., að þessir minnihlutaþm. skuli koma úr
tvímenningskjördæmunum. Með einföldum 1. átti
ekki að breyta því aftur, það var ekki nægileg
trygging fyrir ]>á floltka, sem hér eiga hlut að
máli. I>að, sem hér er verið að gera, er lireint
ofheldi gagnvart kjósendum í tvímenningskjör-
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dæinurn landsins. Og það er svo fjarri því að
vera réttlæti, að það er freklegasta ranglæti, sem
nokkru sinni hefur verið sett í 1. á íslandi. Ef
það vakti fyrir þeim, sem eru formælendur þessa
máls hér, að ná því, sem þeir kalla meira réttlæti cn verið hefur í kosningafyrirkomulaginu,
þá voru til þess aðrar leiðir, sem áttu að vera
réttlátari frá þeirra sjónarmiði en þessi leið.
En þessi var valin af því, að liún tryggði þá
bezt flokkslega skoðað. Hér við bætist svo það,
að því fer alls fjarri, að þessir ntinni hlutar,
sem menn tala mikið um og eru í tvímenningskjördæmum landsins, séu eins ákaflega áhrifalausir á málefni Alþ. og af er látið. Þeir fá fulltrúa inn á þing i gegnuin upphótarsæti, eins
og allir vita, og það vita hv. þm. mjög vel. að
sum þessara kjördæma eiga í raun og veru ekki
2 þm. liér á þingi, heldur ciga þau jafnvel 5 þm.
I>á er annaö atriði, sem ég sé ástæðu til að
minnast á í þessu sambandi, en það eru till.
þær, sem hér liafa komið fram um það að fjölga
l>m. fyrir kaupstaði Iandsins, gera þá að sérstökum kjördæmum. í þessu frv., þegar það kom
fyrst fram, var gert ráð fyrir því, að Siglufjörður, Akranes og Neskaupstaður fengju sinn þm.
hvert. I>ar var sýnilega verið að reyna að taka
upp einhverja ákvcðna reglu, sem sé, að kaupstaðirnii' skyldu allir hafa þm. eins og sýslurnar
áður. Og þó að sú regla væri að ýmsu leyti gölluð, þá var það regla út af fyrir sig. En undir eins
og farið er að semja um þetta mál milli flokkiinna, kemur þa'ð upp úr dúrnuin, að það passar
ekki nógu vel við flokkshagsmuni þeirra, sem
hér eiga lilut að máli, að láta alla kaupstaðina
hafa þm. En það er til li þvi einföld lausn, og
hún er sú, að skilja hara 2 kaupstaðina út undan,
láta þá enga þm. hafa, hafa enga reglu í neinu,
heldur láta það sjónarmið ráða að gera það
eitt, sem mest getur orðið þessum flokkum til
pólitísks framdráttar í bili. I’að er samið um
það, að Neskaupstaður og Akranes skuli engan
þm. liafa, og því er borið við, að það sé vegna
þess, að þar séu svo fáir ibúar. En liafi vakað
fyrir þeitn að finna eitthvert réttlæti með þessu,
að Iiita Akranes og Neskaupstað ekki fá þm.
vegna þess, hvað þeir eru fámcnnir, þá áttu þeir
auðvitað að taka þm. af Seyðisfirði og reyna
þá að skapa sér einhverja reglu. I’að er vitað,
að það er hætt við af þessum flokkum, sem
sameinast um þetta, að samþ. þm. fyrir Akrane»
og Neskaupstað. Og það vita allir, af hverju það
er gert. I’að er gert eftir kröfu Sjálfstfl., af því
að þeir vissu, að ef Akranes yrði tekið úf úr og
gert að sérstöku kjördæmi, þá mundi Framsfl.
sennilega fá kosinn þm. i Borgarfjarðarsýski.
I’ess vegna mátti ekki framkvæma þetta réttlæti.
I'að vita líka allir, livers vegna var hætt við ao
láta Neskaupstað fá sérstakan þm. I’að var vegna
þess, að þá þótlu líkur fyrir, að Framsfi. fengi
kosna 2 þm. i S.-Múl., þótt hlutfallskosning væri
við höfð, en það skipti engu máli um reglur.
Og það, sem eitt skiptir máli í þessu sambandi,
er að tryggja pólitiska hagsmuni flokkanna sem
bezt. Svo koma þessir menn og herja sér á
hrjóst, cru fjálglegir og tala um réttlæti. Vilja
ekki þeir, sein standa að þessu máli, iofa okknr
að heyra rökin fyrir því, hvers vegna þeir liættu
við að láta Akranes og Neskaupstað fá sérstaka
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þm.? Það þýðir ekkert að segja okkur, að það
sé fyrir það, að þessir kaupstaðir séu fámennari
en Siglufjörður, því að ef það væri nokkur vitglóra i þessu og farið eftir nokkurri reglu, lá
átti að fella þm. fyrir Sevðisfjörð niður. Vilj'i
þeir ekki iíka lofa okkur að heyra rök fyrir því,
hvaða réttlæti gagnvart kjósendum er í því að
tryggja minni hl. í tvímenningskjördæmunum
sama rétt í stjskr. landsins og ineiri hl.? Ég er
ekki að segja, að fullkomið réttlæti sé i þvi
kosningafyrirkomulagi, sem nú á sér stað. I>að
þarf endurskoðunar við, og það cru allir sammála um. En vilja ekki allir þeir, sem að þessu
máli standa, gera það fyrir okkur að hætta að
tala um réttlæti í samhandi við þctta mál?
*Frsm. meiri hl. (Ásgeir Ásgeirsson): Sú ósk
hefur komið hér fram, að meiri hl, hætti að
tala um réttlæti í sambandi við þetta mái, af
því að hann skildi ekki, hvað réttlæti er, en mér
er ómögulegt að verða við þeirri ósk.
Hv. 1. þm. S.-M. talaði um það hróplega rangiæti, að meiri hl. í tvímenningskjördæmunui.i
fengi kannske ekki nema 1 þm„ og það gæíi
jafnvel komið fyrir, að hann fengi engan þm.
Ef hv. þm. ieggur svona ríka áherzlu á þetta alí'iði, þá ætti hann að geta skilið það, að það er
líka ranglæti, ef sterkur meiri hl. í iandinu öllu
fær minnihlutaþm. Og það er þetta, sem við köilum réttlæti, að það sé tryggt, svo sem veröa má.
að meiri hl. í landinu njóti sín, fái meiri hl. á
þingi. Hitt köiluin við líka réttlæti, að minní
hl. fái einnig að njóta sin. I>að er þetta, sem
við köllum réttlæti, að þeir njóti sín bóðir hlutfallslega. A þessari meginreglu byggjast þær tilL,
sem héi' eru bornar fram. I>ær byggjast ekki á
þeim hugsunarhætti, að hin einstöku kjördæmi
séu sjálfstæð ríki, sem komi bókstaflega ekkert
við, hvað gerist í liinum kjördæuiunum. I’ær
byggjast á því, að þessi einstöku kjördæmi séu
partar af lieildinni, og að það eigi að vera samræmi á milli útkomunnar í kjördæmunum yfirleitt og þingsetu hér á Alþ. I’að er þetta, sc;n
við kölluin réttlæti.
Xú er kvartað stórlega yfir því, að það geti
komið fyrir, að minnihlutaflokkur fái annan eða
jafnvel báða þm. í tvímenningskjördæmum. En
það cr þá ekki úr háum söðli að detta. Einn hv.
þm., hv. þm. Barð., tók það dæmi, að ef 5 framboðsiistar væru i tvímenningskjördæmi og lilutfallskosning væri við liöfð, þá gæti svo farið,
að minni hl. fengi kosna báða þm. En það er
tkki úr háum söðli að detta. Hvernig mundi
geta farið með núverandi fyrirkomulagi, sem
eitt virðist vera réttlátt í augum andstæðinga
þessa frv.? Við skulum hugsa okkur 5 flokka, og
að einn fái 400 atkv. og báða þm. kosna, en
liinir 4, hver fyrir sig, 399 alkv. Með þessu ágæli
fyrirkomulagi er þá þessi möguleiki til, að einn
flokkur, sem hefur 4(10 atkv., getur fengið báða
þm. kosna, en fjórir flokkar með tæpiega 1600
atkv. engan þm. Ég vil biðja hv. þm. að lineykslast líka á þessu og kalla það ekki eitt réttlætið.
(BÁ: En hvernig fara þá hinir 3?.) I’essir 3
ínunu fá engan. I>eir fara að vísu ekki vel út úr
því, en þó betur heldur en með núverandi fyrirkomuiagi, því að ef hlutfallskosningar væru, þá
kæmu atkv. þeira kannske til jöfnunar. SkiptAlþt. 1942. B. (59. löggjafarþing).

ingin er því skárri, þótt hún sé ekki góð. En ég
vii hugga hv. andstæðinga þessa máls með þvi,
að það eru upphótarsætin, sem eiga, svo langt
sem þau ná, að jafna hlut þeirra, sem eru fyrír
liorð bornir í kjördæmunum, og samt leggja
þessir hv. þm. til, að uppbótarsætunum sé fækkað úr 11 í 8. I’eir óttast, að hér sé verið að skapa
óréttlæti og bera rétt meiri hl. fyrir boi’ð, en uin
ieið leggja þeir til, að uppbótarþingsætunum sé
fækkað.
Eg skai ekki fara iangt út í þetta mál, en með
þvi er verið að gera tilraun til þess, að komið
verði á meiri jöfnuði um atkv. og akvæðisrétt
en verið liefur. Og ef þingið hreytir einhvern
tíma síðar þvi, sein licr er lagt til, sem vel getur
orðið, ]>á verður það í þá átt einungis, að fnimkvæma þessa reglu betur en hér er um að ræða.
I>að verður aldrei stigið spor til baka í þessu
efpi.
:!Frsm. minni hl. (Sveinbjörn Högnason): ÍIv.
frsm. ineiri hl. heldur áfram að hamra á því, að
sú breyl., sem hér er til stofnað, verði a. m. k.
til þcss að jafna heildarútkomuna hjá þingflokkununi í landinu, þ. e. a ,s., að þeir fái þingsæti í sem nánustu samræmi við atkvæðatöiu. Ég
held ég sé rækilega búinn að benda n það, svo að
ekki verði um vilizt, að sú breyt., sem hér er
gerð með hlutfallskosningum í tvíinenningskjördæinum, tryggir minni hl. á þessum stöðum
saina rétt og meii'i hlutanum, og getur orðlð
tii að auka gífuriega á það misrétti, sem nú er.
I>að er augljóst, eins og ég hef þegar tekið
frain, að ef þeir flokkar, sem Iiafa flcst atkv. á
bak við sig’ í þéttbýlinu, hafa nokkra möguleika
lil að vinna meiri hl. í tvímenningskjördæmunum, ])á jafnar það meira en þessar hlutfallskosniugar. I>ess vegna er það rétt, eins og hv.
þm. S.-M. hefur tekið fraiu, að hér er eingöngu
um það að ræða, að þessir flokkar, scm mestu
fvlgi eiga að fagna í þéttbýlinu, hafa enga
möguleika til að vinna meiri hl. í þessuin kjördæmum. Og á þessu er stjskrbreyt. byggð. Hún
er byggð á því, að það er vitund alþjóðar og
fullkomin sannfæring þeirra flokka, scm að
þessu samsæri standa, að þeir geti aldrci unnið
traust meiri hl. kjósenda í þessum kjördæmuin.
Eg skora á hv. þm. V.-ísf. að bera það til baka,
ef Jiann treystir sér til, að ef þessil' flokkar,
jafnaðar-, sjálfstæðismenn og kommúnistar, gela
unnið meiri hl. kjósenda í 2 eða 3 tvíinenningskjördæmum, ]>á jafnar það meira milli fiokkanna
en þessar hlutfaliskosningar, sem nú á að setja í
stjskr. [>ess vegna er það ósatt, að þctta sé spor
í |)á átt að jafna Jiann mismun, sem nú er talinn
vera milli flokkanna í atkvæðamagni, heldur er
þetta einungis byggt á þeirri staðreynd, að þeir
treysta sér ekki til að vinna á þann veg, að þeir
fái meiri hl. í þessuin kjördæinum. Og ég hygg,
að það sé alveg einsdæmi í allri veröldinni, að
stjskr. sé hyggð á ]>ví að tryggja einhverjum
pólitískum flokkum „jafnan rétt“ með þeirrí
aðferð, að iniuni hl., sem þeim fylgir í kjördæmum, sem þeir geta ekki unnið, eigi að verða jafnáhrifamikiil meiri hl. Nei, hér er ekki verið að
veita minni lii. jafnrétti að tiltölu við kjósendafjölda, Iieldur langtum rýmri rétt en meiri hi.
I’ótt aðeins sé % eða
kjósenda í þcim minni
5S
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hl„ gctur hann fengið tvo þm., annan kosinn
hlutfallskosningu, hinn scm uppbótarþingmann.
I'að dettur engum í hug, að hér sé byggt á
nokkru öðru cn því, að flokkarnir, scm að frv.
standa, álíti sér hagkvæmast að breyta þcssu
svona 1 vissu um að gcta aldrei unnið sjálfir
tvímcnningskjördæmin, og þegar hv. þm. N.~
ísf. (AÁ) segir, að hann skuli nú samt kalla það
réttlætismál, er ég sannfærður um, að hver, scm
á hann hlustar, skilur, að það cr eins og ,Ión á
Bægisá kvað: „Vakri-Skjóni hann skal hcita,
honum muu ég nafnið vcita, þó að mcri það sc
brún.“
Hv. þm. (ÁÁ) virtist vcra hncykslaður á, að
við framsóknarmenn gcrðum till. um að t'ækka
upphótarþingsætum úr II í 8. Það cr gert til
mótvægis, cf fjölga skal um 2 þm. í Hvík og
hinn 3. á Siglufirði. Hann getur ckki talið það
ósanngjarnt, því að hann fullyrti, að frv. minnkaði injög þörfina á uppbótarþingmönnum. Eða
skyldi Icynast mcð lionum grunur um. að svo
gcti farið, að áhrif stjskrhrcvt. yrðu aukin þörf
fyrir uppbótarþingsæti? Ef sú yrði rcyndin.
niundi cnn þurfa að brcyta, líklegast íjölga, upphótarþingsætum, og það gæti cndurtckizt æ ofan
í æ, stöðugt undir yfirskini réttlætisins. Það cr
auðvitað mál, að óvandur er cftirlcikurinn fyrir
hvcrn flokk, scm undir kann að verða í kosningum framvegis, af þvi að kjóscndur vantrcysta
þcim að gcra þá ætið flokkabandalag um að
brcyta kjördæmaskipun sér til stundarhagnaðar.
Ég öfunda hvorki hv. þm. V.-lsf. né nokkurn
annan af að vcrja það fvrir þjóðinni, að hér ;-é
aðcins um „réttlætismál“ að ræða, þvi að í krafti
þessa rangncfnda réttlætis hugsa þcir sér að
frcmja citthvcrt hið svívirðilegasta ranglæti,
scm nokkurn tíma hcfur vcrið rcynt að bcita
íslcnzka kjósendur.

hans þá og nú stangast, cins og hann hljóti i
annað hvort skiptið að hafa talað þvert um hug
sinn. Eg skal ckki dæma um í hvort skiptið
hcldur.
Það hcfur verið lalað af miklum fjálgleik
um rétt kjördæmanna, En það, scm liggur bak
við fyrirkomulag frv., cr einmitt að skapa þcim
mönnum, scm vilja afncnia gömlu kjördæinin,
vígstöðu, scm dugi þcim til að hcfja hrátt á
cftir lokasóknina að rétti kjördæinanua. l>að cr
þetta, scm gægisl fram hjá hv. þm. (ÁÁ), þegar
hann talar ,um frv. scm spor „í áttina til rétlkvtis“ vða tilraun til að koma. á „íneira jafnrétti milli flokka". Eulla réttlætið á að konia
síðar mcð stóru kjördæmunum cða því, að allt
landið vcrði citl kjördæmi. Hann Jofaði því, að
í framtíðinni skyldi ckki stigið neitt spor aftur
á bak, cf þctta frv. næði nú samþykki. Hann
á við, að þá yrði fært að taka upp till„ sem ckki
reyndist annað fært cn hætta við 1931 og nú.
Minnihlutaþingsætin og uppbótarþingsætin og
það, scm stuðningsmcnn frv. gætu skrapað saman af þm. hér í Hvík og víðar, á að tryggja það.
Minnihlutaþm. úr kjördæmum cr sérstaklega ætlað hlutverkið að draga lokur frá hurðum, þegar
að lokum skal mvrða hin gömlu kjördæmi.
Eg þarf í raun og vcru ckki að svara flciri
atriðum í ræðu hv. þm. (ÁÁ) Eg víl aðeins cnn
cinu sinni óska að fá að hcvra rökscmdirnar
lyrir því að taka Akrancs og Nes í Norðfirði ut
úr frv., og hvcrs vcgna ckki cr tekin upp sú
rcgla að láta kaupstaðina fá þm. eftir íbúatölu.
I>ví fvllri svör, því skýrar mun koma frain, að
hér cr ekkcrt bak við ncma pólitískur verzlunarsamningur. Og hvcrs vegna cr ckki hægt að ná
samkomulagi um að skinta tvimcnningskjördæmum i cinmcnningskjördæmi eins og víðast
cru á landinu?

:Eysteinn Jónsson: Eg hcf ckki orðið fyrir
vonbrigðum, ]>ótt hv. þm. V.-ísf. vildi ckki af þvi
láta að kalla þctta réttlætismál. Hann um það.
Það er honum svo nauðsynlcgt að kalla það
þessu nafni til að breiða vfir, að það cr hagsinunamál. Hann segir, að þeir í ineiri hl. n. vilji,
að minni hl. fái einnig að njóta sín, — njóta sín
hlutfallslega við atkvæðafjölda. Nci, tilgangurinn cr að hindra, að mciri hl. fái notið sín bctur
cn minni hl„ cins og honuin bcr. Það á að gcra
það þýðingarlaust, hvaða flokkur ávinnur scr
það traust að fá mciri hl. í tvímenningskjördæniununi. Þctta cr að vega gcgn lýðnvðinu, cn
gctur aJdrei fullkomnað það. Hv. þm. varð raunar að játa það óbcint, sagði, að núv. kjorda'maskipun væri slik, að þar væri ekki úr háum söðli
að dctta. Er nú þctta eftir af glæsilcgum fyrirhcitum hans um réttlætisárangur frv„ að hann
þarf að afsaka ómcrkileika þcss mcð þvi, að þ-.ir
sé ckki úr háum söðli að dctta? Er þá slíkt frv.
1 css virði á tiniuin, scm nii eru, að hrinda þjóðinni vcgna þcss út í tvcnnar kosningar mcð öllu,
scin þcim fylgir? Og hvcr cr faðir núvcrandi
kjördæmaskipunarlaga ncma hv. þm. V.-Isf.?
Annaðhvort cr, að þm. hcfur tckið niiklum breyt.
síðan 1933, þcgar hann þóttist vcra stórhrifinn
af þcssu afkvæmi sínu, það mundi tryggja „réttJætið“ um langa framtíð, cða hann hefur þá scm
nú vcrið að tefla tafl stundarhagsmuna. Og orð

*Frsm. meiri hl. (Ásgcir Asgeirsson): IIv. I.
þm. S.-M. (EystJ) spyr, hvcrs vcgna ckki sé fa.in
sú lcið að skipta í cinmcnningskjördæmi. Það cr
af því, að mciri hl. n. vill fá hlutfallslcgt jafnrétli milli flokka á þann hátt, að hinn stcrkasti
vcrði stcrkastur, cn hinum minni vcrði ckki
hcldur varnað ináJs á Alþ. Ef um allt landið
utan Hcykjavíkur væru cinmcnningskjördæmi,
gæti cinn flokkur unnið þau öll. án þcss að hann
hefði kjóscndamcirihluta bak við sig. Hann spyr.
hví Akrancs og Ncs í Norðfirði hafi vcrið felld
úr frv. Það var gcrt eftir ósk frá Sjáífstfí., og
þarf ég scm Alþflm. raunar ckki að svara þvi.
En Eramsóknarflokksmcnn, scm tclja sig mótfallna fjölgun þm., geta skilið, að ckki þótti
æskilcgt að fjölga þin. mcir cn í 52, og sá Alþi'l.
þá ckki ástæðu til að gcra þcssi kjördæmi að
ka ppsmáli.
IIv. 1. þm. líang. (SvbH) hélt því fram, að
minni hl. gæti fcngið ba'ði minnihlþm. og uppbótarþm. úr sama kjördæmi. Mér blöskrar þctta
ckki, því að vitanlega væru ]>á atkv. úr öðrum
kjördæmum bak við uppbótarþingmanninn. Þm.
finnur það mest að réttlæti þessa frv„ að Framsfl. skaðist á því. En ég mundi alls ckki treysía
mér til að finna þann réttlætisgrundvöll kjördæniabreyt., sem trcysti og tryggði hagsmuni
Eramsfl., jafnvcl gæfi honum flciri þm. en nú,
meðan sá flokkur lifir einmitt á ranglætinu í
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því efni. Ég hygg, að eigi vcrði hjá því koniizt, að afskiptari flokkar njóti góðs af hverri
hreyt. í réttlætisátt. Þetta er sá einfaldi sannleikur og ekkert við það athugavert, að flokkarnir, sem að frv. standa, hafi hagsmuni af framgangi þess. Hv. 1. þm. S.-M. hélt, að óvandur
yrði eftirleikurinn og hver flokkur, sem óánægður væri með úrslit kosninga, gæti hrundið fram
nýrri breyt. á kjördæmaskipun. En hafi sá flokkur ekki styrk réttlætisins að baki till. sinum i
því efni, þá hefur hann engan styrk. Óánægja
dregur þar ekki ein til, heldur þarf að vera
l.jóst, að flokkur eða flokkar hafi vissulega verið
afskiptir. Þm. (EystJ) þótti ég gera lítið úr kostum núv. kjördæmaskipunar og uppbótarþingsæta.
Það gerði ég ekki, þótt þau nái ekki tilgangi
sínum nærri þvi að fullu. Stjskr. kveður svo á.
að uppbótarþingsætum skuli útbýtt þannig, að
hvcr þingflokkur fái sem jafnasta þingmannatölu. Væru ekki upphótarsætin, gæti munað
margfalt meira en nú á atkvæðatölu að haki þm.
i hverjum flokki. Hún gæti í einum orðið þreföld, fjórföld eða fimmföld á við það, sem væri
i einhverjum öðrum. Það er þvi ómögulegt að
segja annað en breyt. frá 1933 hafi gert gagn.
Eg hélt ég hef'ði tekið það fram á Alþ. þá, að
ef þcssi breyt. nægði ekki nokkurn veginn til
að skapa jafnrétti, mundu koma fram till. un;
frekari hreyt., og það er ckki vonum fyrr, sem
þær koma. Vilji hv. þm. koma með aðrar til!..
sem tryggi jafnréttið enn betur, skal ég strax
fylgja þeim.
I’etta mál vcrður frekar rætt síðar í útvarpi,
svo að ég hirði ekki að fara lengra út í það. En
mig skyldi ekki undra, þótt sú hreyt., sem nú
verður gerð, dugi um langt skeið. En ekki má
húast við, að nein slíkt brevt. dugi að eilífu.
*Frsm. minni hl. (Sveinbjörn Högnason); Hv.
þm. V.-Isf. blöskraði það ekkert, þótt litill minni
hl. í kjördæmi fengi tvo þm. kjörna, en meiri
hl. ekki nema cinn. Hann hefur eklti gert sér
grein fyrir, hvaða truflanir mundi af slíku leiða
í skipulagi kjördæmavalsins, eins og það var
hugsað í heild, og að þetta fyrirbyggir a. m. k.
ekki. að brevt. gæti orðið til að auka misinun
á atkv. að baki þm. frá því, sem er. Afleiðingarnar getur enginn séð fyrirfram að fullu.
Hvaða þýðingu hefðu nú kjördæmin, eftir að
svona skipulag væri á komið? Sér ekki hvcr
heilvita maður, að þá cr búið að snúa við lýðræðisrcglunni um meiriblutavaldið í kjördæmi?
Hvers virði væru þá kjördæmin orðin?
Hv. þni. V.-ísf. scgir cnn frcmur, að eríitt sé
að gera á stjskr. þær breyt., sem trvggðu Framsfl. fleiri þm. Hér cr eingöngu verið að hugsa
um flokkssjónarmið, en ekkert, hvcrnig kjósendurnir eru eða þeirra réttur. En þetta er hans
hugsun, að hægt sé að byggja réttlæti á aðstöðu
flokkanna í þann og þann svipinn og að kjósendur flokkanna, t. d. 1937, séu eilíf eign þcirra.
Ég er sannfærður um, að þessi hv. þm. cr búinn að afsala sér miklum hluta kjóscnda sinna
1937, sem vilja ekki líta við því réttlæti, sem
hann þykist vcra nð herjast fvrir, og þannig
mun vera incð öll kjördæmi, að þar hafa vitanlega orðið breyt., eins og alltaf vcrða frá einum
kosningum til annarra. Það er eins og að byggja

hús á sandi að ætla sér að byggja stjskr. landsins um alla framtíð á úrslitum einna kosninga.
I’að getur vcl farið svo, cf þessi breyt. vcrður
að 1., sem ég er sannfærður um, að verður aldrei,
— kjósendur landsins munu segja til um það.
- cn jafnvel ]>ó að hún yrði samþ., þá getur vel
farið svo, að aðrir flokkar græði á henni en þeir,
sem nú ætla sér að græða á henni. Það hefur
aldrei reynzt vel að vcrzla með rétt fólksins i
flokksiegu augnamiði. Hv. þm. hefur það ekki í
vasa sínum, hvcrnig aðstaða almennings er til
flokkaskipunar og landsmála yfirleitt og hvernig
hann álítur, að á málunum hafi verið haldið.
Þess vegna er ekki hægt að hugsa sér neitt vitlausara en að ætla að byggja stjskr. landsins á
flokksfylginu við einhverjar kosningar.
Hv. þm. V.-lsf. viðurkenndi, að þeir flokkar,
sem standa að þcssu nýja réttlæti, sem ég hef
nú nokkuð lýst, gcrðu ráð fyrir að hafa hagsmuni af þessari hrevt. .Etli það sé ekki það, sem
fyrst og fremst muni vaka fyrir þcim, að þcir
ætli sér að fá eitthvað fleiri þingsæti, þó að
kjósendurnir treysti þeim ekki? En það gæti
farið svo, að kjósendurnir, sem þeir ætla að
verzla með, væru komnir eitthvað annað, þegar
þeir eiga að verða gjaldmiðill i vcrzlun þcssara
þm. I’að er ekki víst, að þeir komi til með að
hafa mikið verðgildi fyrir þá.
I’á segir hann enn fremur, að við skulum koma
með till., scm tryggi jafnréttið betur en þetta
frv. Hann vcit það vel, að við álítum, að þjóðin
hafi annað þarfara að gera nú á þessum tímum
cn að dcila um þessi mál, og að það skipti litlu.
hvort kjördæmabrevt. kcmst á 2 árum fvrr eða
síðar, það séu allt önnur mál, scin nú ríði mest
á. En þar að auki höfum við horið fram brtt.,
sem tryggja jafnréttið bctur, sem sé að skipta
tvímenningskjördæmunum, og þvkir mér vænt
um, að hann hefur gefið yfirlýsingu um, að liann
ætli að styðja þá brtt., því að engum blandast
hugur um, að hún tryggir betur jafnréttið en
ef ákveðinn lítill minni hl. í tvímenningskjórdæmunum sé jafnrétthár og stór meiri hl.
Eg sé svo ekki ástæðu til að fara um þetta
fleiri orðum. I’ví meir sem málið er krufið, þvi
meir scm litið er á hvert atriði þess og þvi
frekar sem hv. frsm. og aðrir stuðningsmenn
frv. eru krafðir sagna, þvi betur er komizt að
því, sem cr meginuppistaða málsins. Hv. frsm.
lýsti yfir því síðast, að þctta væri fvrst og
fremst hagsmunamál þeirra flokka, sem eru að
reyna að koma því fram, og sé það þess vegna
fram borið, en það cr ekki vist, að hagsmunir
þessara flokka séu það sama og hagsinunir þjóðarinnar, og úr því verður brátt skorið, hvort
þ'jóðin vill sjá sínum málum borgið eða hvort
hún vill láta ]>essa menn vera að verzla með
þjóðina á þessum hættulegustu tímum, scm yfir
hana hafa komið.
’Eysteinn Jónsson: Hv. þm. V.-ísf. sagði, ið
það væri ckki sitt að svara því, hvers vegna
Akrancs og Xeskaupstaður ættu ekki að fá sérstaka þm. Hvcrs er það iþá, ef ekki hans? Er
ckki búið að semja um það, og er hann ekki búinn að Ijá þvi fylgi sitt að fella þetta niður hér
á þingi? Hvers vegna gerði hann ekki tilraun lil
að skýra, livaða samræmi er í að fclla þetta
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uiður, en láta Seyðisfjörð vera sérstakt kjördæmi’ Heldur hann, að menn taki þá röksemd
alvarlcga. að það sé af því, að þá verði þm. of
inargir? Ef hann ætlast til, að menn líti svo á,
að það sé röksemd Sjálfstfh, þá er hún einkeniileg hjá þeim flokki, sem hefur sótt fast að fá
uppbótarsætum fjölgað, þó að það kostaði fjölgun þm. I’effa er ekkert nema yfirklór. Nei, við
vitum, hvers vegna till. voru teknar til baka.
I’að var vegna þess, að þær þjónuðu ckki þcini
flokkslega tilgangi, sem er á bak við þetta mál,
af því að það var liklegt, að Framsfl. fengi þin. i
Borgarfjarðarsýslu og háða þm. í Suður-Múlasýslu, ef þetta væri látið ganga fram. I’ess vegna
var þetta strikað út, en ekki af neinu öðru.
Hv. þm. segir, að þeir vilji ekki skipta fvímenningskjördæinunum, af því að ef það væri
gert, þá væri ckki tryggt hlutfallslegt réttlæ'i.
I’ctta hlutfallslega réttlæti er sjálfsagt það, að
þingmannatala flokka sé i samræmi við kjósendatölu þeira. En hefur hv. þm. V.-Isf. gert sér
Ijóst, hvað hann er að segja, þegar hann er að
tala um hlutfallslegt réttlæti? Með því er hana
að segja, að hans stefna sé að afneina rétt göin'u
kjördæmanna, gera landið að cinu kjördæmi, og
við vitum, að það er þetta, sem vakir fyrir þeim
þm„ sem fvlgja þessum till., þó að þeir vilji
ekki viðurkenna það, en það skýzt upp hjá þeim,
þegar þeir eru króaðir iniii, þegar þeir verða að
svara fyrir það, að nú eigi að taka upp hlutfallskosningu í tvímeniiingskjördæmum. I’að er
raunalegt fyrir þá, að þeir skuli verða að viðurkenna þetta, að þeir skuli liafa viljað flytja till.
á þingi um stóru kjördæmin t'rá 1931 eða að
gera landið að einu kjördæmi, en ekki þorað
það af því, hvaða móttökur þeir fengu 1931. I’ess
vegna á nú að liafa aðra aðferð, fá fyrst inn á
þing þessa minnihlutaþm. og siðan með þeirra
hjálp samþ. þetta hlutfallslega réttlæti. I’etta er
ineiningin, iþó að hv. þm. hafi ekki ætlað að jála
það, en hafi nú samt gert það með því, sem
hann hefur nú sagt um þetta mál.
Hvernig er frágangurinn á þessari lireyt, seni
á að gera á stjskr. landsins? Og hvað inunu þeir
gera, ef fylgi Framsfh, sem er ekki ólíklegt,
vcrður svo mikið næsta liaust, að hann þrátt
fyrir þessa breyt. fær báða þm. kjörna i tvímenningskjördæmunum ? I’á verður væntanlega
að breyta stjskr. á ný til að reyna að fleyta sér
eitthvað áfram á því. I’ctta sýnir, að Jiað, seni
hér cr vcrið að fara lit í, er óundirhúið óhæfuvcrk, sein trvggir ekkert réttlæti, heldur á að
tryggja það, að litill ininni lil. i ívímenningskjördæmunum geti sent, nienn inn á AIJ), sein á
svo að nola til Jiess að gera gerhrevtingu á kjördæmaskipuninni siðar.
Hv. |nn. V.-ísf. sagði, að sennilega væri Jiað
eitthvað á hak við hjá þeim flokkum, sem standa
að þessari hrevt, að jieir liefðu hagsmuni af
„réttlætinu". Eg veit ekki, hvort þeir hafa hagsmuni af réttlæti, en þeir liafa hagsmuni af því,
sem þeir ætla að kom hér fram og kalla réttlæti.
*Steingrímur Steinþórsson: I’etta inál er uni
það hil að fara út úr d. Ég vil ekki láta hjá Iíða
að segja nokkur orð um það nú, þegar ég lit
framan í þá nýju rikisstj., af því að mér Jiykir
einkennilegt. að Jiessi rikisstj, sem hefur ekki
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samkomulag nema um eitt mál liér á þingi og
er sett upp til þess eins að koma fram þeirri
frumvarpsómynd, sem hér er á ferðinni, skuli
enn kinoka sér algerlega við að segja um það
nokkurt orð, en Játa liv. þm. V.-lsf. algerlega
einaii um að verja það. I’að virðist vera sú
þjónkun, sem lianii hefur gengizt undir í Jiessu
samkomulagi, að taka að sér það skitverk að
vera til andsvara hér i d. fyrir þetta frv. llér
þykir þetta nokkuð einkennilegt, að rikisstj,
sem er inynduð uni Jietta eiiia inál, skuli ekki
segja eitt einasta orð uni það hér, áður en Jiað
fer út úr d„ og Jiað því fremur sem hæslv.
forsrli, ineðan liann átti sæti í fyrrv. stj, lýsti
yfir þvi við 1. umr, að lianii væri mótfallinn
Jjessu ináli og teldi ekki rétt, að það næði fram
að ganga á ]>essu þingi. Nú hefur liann gengið
undir þetta jarðarinen að ganga inn í þessa nýjn
stj, sein hefur það hlutverk eitt að koma í gegn
þcssu máli, sem hann, hæstv. ráðh, fvrir fáurn
vikum hefur lýst yfir, að hann vildi ekki láta ná
fram að ganga á þessu þingi. Eg vcrð að segja,
að mér finnst þetta frv„ sem er grundvöllur
rikisstj., ríkisstjórnin sjálf og sá sundurlausi
sluðningur, sem liún’ hefur, allt hvað eftir öðru,
og það er enginn vafi, að Jiað svarar allt livað
öðru og sömuleiðis undirhúningui' þessa máls.
Allt frá því, sem skeð hefur i janúar og hyrjun
febrúar í þessu niáli, og til þessa dags sýnir
gerla, hvers konar inái er hér á ferðinni.
Eg vildi aðeiiis leyfa mér að láta í ljós undrun
mina yfir því, að stj. skuli ekki segja eitt eínasta orð um þetta niál, áður en Jiað fer úr fjölmennari d, um afstöðu sína til Jiess.
Eg vil svo með örfáum orðuni snúa mér að
|>ví, sem hv. þm. Borgf. sagði, því að ]>eir, seni
hafa tckið til máls af liálfu Framsfi, hafa ekkert komið að Jiví. Bæða hans var einkennileg og
kannskc það einkennilegasta, seni sagt liefur
verið nm þetta stjórnarskrármál, en ]>ó nijög
eðlileg.
Hv. Jíiii. lýsir yfir |>vi, að liaiin sé á móti |n í
að afgreiða málið á þessu þingi, og þó ætlar
liann að greiða atkv. með því, Hann lýsir yfir
Jivi, að liann sé á móti fjölgun ])in, og til málainynda ber hann á ]>skj. 81 fram till. um fækkun, þunnig að talan verði sú sama og áður. Hvað
meinar Iiann með Jiessu, Jiví að ! næstu setningu segir hann: ,,Iig tel Jietta ekkert atriði og
a’tla að greiða utkv. uicð frv, ]>ó að þetta verði
fellt.“ Að hugsa sér aðra eins framkomu á A,])..
að ]>in. skuli hera frain málamyndariill., sein
1 ann lýsir yfir i uinr. á Ai]>„ að hann nicini
ekkert með. En þctta er kannske ni.jög eðlileg
afstuða lijá ]>eiin mönnum, sem enn telja sig
fulltrúa dreifbýlisins, því að þótt ég viðurkcniii,
að liv. ]>u:. Borgf. sé eiim af rcyndustu, greindustu og gælnustu þni. á Aiþ, ]>á veit hann vel.
að þetla er aðeins byrjun á því, sem iýst var
yfir af hv. ö. þm. Iteykv. (SK), þar sem liann
sagði, að síðar ætti að fá meira réttlæti, sem
iiann nefndi svo, en það er ekki tiægt nema með
]íví að afnema gömlu kjördæmin og annaðhvort
gera allt landið að cinu kjördæmi eða að taka
upp nokkur stór kjördæmi. I’etta veit hv. þm.
Borgf, um leið og hann grciðir atkv. mcð því
að taka upp hlutfallskosningar í tvímenningskjördæmum. Hann ætlar sér að fylgja flokki
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sínum til þessa skcinmdarverks gagnvart dre'fbýlinu, eins og hann hefur fylgt flokki sínum
nauðugur svo oft áður.
Ég cr sannfærður um, að þetta er eitt stærsta
hagsmunamálið fyrir dreifbýli landsins og að
það er stór ógæfa að afnema ]>á skipun, sem
staðið hefur, frá því að Alþ. var endurreist, að
hér séu sérstök kjördæmi, sem hvert hafi sinn
fulltrúa, sem komi fram fyrir það á Alþ. Þcss
vegna vil ég fyrst og fremst beina orðuin mínum til þeirra, sem telja sig vilja hafa hagsmuni
dreifbýlisins fyrir augum, þvi að það er óhugsandi, að þeir sjái ekki, til hvers leikurinn er
gerður, þegar því er lýst vfir af þeirra eigin
flokksmönnum, hvað það er, sem til er stofnað.
Þetta mun greinilega verða dregið fram í kosningabaráttunni, sem nú er fyrir hendi í landinu. Þetta gerir það að verkum, að menn úti um
Jandið sjá, livert stefnir, og' það er ekki vist, að
þeir vilji Jjá því lið sitl, að þessi frumvarpsómynd verði samþ. á þingi í sumar, því að það
verður reynt að koma þjóðinni í skilning um,
hvert er stefnt með þessu.
Ég skal svo ekki hafa þessi orð fleiri. Eg tóle
það fram í upphafi þessara orða, að það, sem
Lefði komið mér fyrst og fremst til að standa
upp nú, þegar umr. liér virtist vera að verða
lokið, væri það, að ég hefði ekki heyrt neinn úr
Jiæstv. stj. segja neitt um þetta mál, sem væri
það eina, sem hún hefði samkoinulag uin eða
fylgi til að koma fram. Mér virðist það því vera
lágmarkskrafa til stj., að hún Játi eitthvað til sín
lieyra um þetta eina mál sitt, áður en það fer
úr þessari deild.
*Forsrh. (Ólafur Thors): l'essi siðustu orð hv.
2. þni. Skagf. eru alveg í fuilu saniræmi við allan
loddarahátt Eramstj. í þessu máli. Hann veit
það, seni ailir vita, að á morgun eiga að hefjast
urnr. í álieyrn alþjóðar, þrjú kvöld i röð, um
þetta mál. Það er bágborið verkefiii stj. að fara
að taka ]>átt í loddaraleik ITamsfl. í því að tefja
þetta mál. Þingið er búið að standa nægilega
lengi, og hvítasunnan er fyrir höndum, og ég
\eit, að niargir utanbæjarþingmenn eiga enga
ósk heitari en að geta komizt lieiin af þingi fyrir
hvitasunnuna. Málið verður að engu leyti skýrara, þó að við ráðh. förum að taka þátt í þessum umr. í útvarpsumr., sem nú fara í hönd,
niunu okkar skýringar koma fram, og ég vænti
þess, að ]>á verði upplýst í áheyrn alþjóðar, að
hægt er að færa fram mörg sterk rök með þessu
niáli, enda ]>ótt við eins og laiigflestir aðrir
sjáum ágalla á þessari skipan, sem liér á að lögfesta, og það er ekki enn séð, hver ríður feitustuni liesli frá þeim umr, þar sem við leiðum
saman hesta okkar um þetta frv. Það er ekki
minn tilgangur að gauga af Framsfl. dauðum,
en ég veit það, að ef þetta mál nær fram að
ganga, verður hann að afhenda eitthvað af þeim
sérréttindum, sem hann hefur haft. Það cr sagt,
að þeir, sem séu á banasænginni, fái stundum
óráð og tali þá oft það, sem enginn maður geri
með heilbrigðum sönsum. Og mörg þau rök, ef
rök skyldi kalla, eru líkust óráðshjali deyjandi
nranns, og ég skal lofa honuin þvi, að þótt hann
het'ji yfirreið um land alit til að skýra þetta mál
frá sínu sjónarmiði. þá skal verða hafin eftir-
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reið til að skýva, hvcí rök eru fyrir þessu máli
á háða bóga.
*Frsm. meiri hl. (Ásgeir Ásgeirsson): Ég á ákaflega bágt með (SvbH: Hv. þm. á bágt!) að
átta mig á rökum hv. 1. þm. Rang. Ég hef bent
lionum á, að þótt tvímenningskjördæmin fái
uppbótarsæti á minni hl., þá eru þeir i raun og
veru ekki uppbótarþm. fyrir þau atkv., heldur
fyrir atkv. úr öðruin kjördæmum.
Það hneykslar hann mjög, að það skuli geta
komið fyrir, að minni hl. geti fengið tvo þm..
en meiri hl. einn, hvað oft sem honum er bent
á, að það hneyksli meira, þegar meiri hl. þjóðarinnar fær á Alþ. einn mann, en minni hl. tvo,
en hann vill ekki heldur taka undir það. Það
er eins og hann standi í sífelldum hreposnefndar- og sýslunefndarkosningum, en gleymi
að hugleiða þjóðina, sem hann er þó alltaf að
tala um að skjóta málunum til. Hún má undir
engum kringumstæðum njóta jafnréttis. Hann
segir, að þjóðin sé einnig þeir menn úti á landinu, sem njóta nú sérréttinda vegna þessa misréttis, en ég get ekki kallað það þjóð. Það er
einn flokkur.
Eg hika alls ekki við að segja, að þeir flokkar,
sem standa að þessu máli, hafi hagsmuna að
gæta í sambandi við þessa réttlætiskröfu, en
það er svona, að þeir, sem hafa liagsmuna að
gæta, eru líklegastir til að flytja sjálfir sitt
réttlætismál, þó að til séu undantekningar, því
að ég þekki dæmi til þess hér á þingi, að menn
hafi fylgt réttlætismálum, þó að þeir hafi sjálfir
engra hagsmuna haft þar að gæta. Ef hv. 1. þm.
liaiig. hefði snúizt til fvlgis við þetta mál, hefði
ég gefið honuni þetta hól, en því er ekki að
fagna í þetta skipti.
Það er vitanlega rétt, sein hv. þin. segir, að
það verða breyt. niilli flokka frá einum kosningum til annarra. Hver hefur nokkurn tíma
borið brigður á það? Svo bætir hann við, að hér
sé verið að búa til fyrirkomulag, þar sem flokkar
geti fengið þm., þó að þeir hafi ekki kjósendur.
Það er erfitt að svara slikri fjarstæðu. Hér er
lagt til, að flokkar fái þm. eingöngu, ef þeir hafa
kjósendur, og ef breyt. verða milli flokka, sem
alltaf verður, þá er þessum reglum þannig fyrir
komið, að þeir flokkar, sem atkvæðaaukninguna fá, fá fleiri þm. Hér er ekki verið að reyna
að tryggja það, að Sjálfstfl. eða Alþfl. fái svo og
svo inarga þm. Ekkert slíkt er á ferðínni, heldur
aðeins það, að íþeir, sem atkv. fá, fái þm. Hitt
er fjarstæða, að hér sé verið að seilast eftir,
að flokkar fái þm., þó að þeir hafi ekki kjósendur. En þessir þin. geta aldrei slitið sig frá
hugsuninni um litla hluta af landinu. Þcir geta
aldrei hugsað sér landið sem eina lieild, og samt
er alltaf verið að tala um, að skjóta máli sínu til
þjóðarinnar. Mér finnst réttara að orða það svo,
að skjóta eigi málunum undir kjósendur í Rangárvallasýslu.
Hv. 1. þm. S.-M. spurðist fyrir um, af hverju
Akranes og Norðfjörður liefðu verið niður felld
sein sérstök kjördæmi. Eg var því fylgjandi, að
þau yrðu tekin upp, en eins og ég sagði rétt frá,
vildu sumir liv. þm. draga úr þingmannafjöldanum. Hv. þm. spurði, hvers vegna Seyðisfjörður
væri ekki felldur niður. Eg get sagt hv. þm., að
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])á hef'ði þurft að gera ‘ýmsar breyt. og fclla
niður ýmis önnur kjördæmi, svo sem NorðurMúlasýslu, Austur-Skaftafellssýslu o. s. frv. Við
það hefði verið höggvið svo stórt skarð í framsóknar-kjördæmin, að mönnuin fannst ekki rétt
að gera þær brcyt. Þetta er alltaf sama sagan:
Það er heðið um allt annað í þessu máli heldur
en hægt er að fá. Hv. þm. réðst á málið frá öllum hliðum, án tillits til þess, hvort rökin rckast
á og sprengja hvort annað. Þá viltli hv. þm. gera
mikið úr þvi, að ég talaði um hlutfallslegt réttlæti, þ. c. a. s., þegar 1 þús. kjósendur fá einn
þm., 2 þús. tvo þm., 3 þús. þrjá þm. o. s. frv.
Hann spurði mig, hvort það hefði verið athugað,
hvaða afleiðingar það hefði, ef farið yrði að afnema alveg gönilu kjördæmin. Mér þykir liann
fara nokkuð langt í að útlista þessa reglu, en
vitanlega er það hlutfallslegt réttlæti, að tala
þm. fari eftir ibúafjölda, og á þann hátt er
tryggt, að áhrif Alþ. verði í. samræmi við óskir
kjósenda. Og í öllum lýðræðislöndum er það einmitt þetta, sem er undirstöðuatriðið. I>að er einstaklingurinn, sem hefur réttinn, og það hefur
verið viðurkennt allt frá tiinuin frönsku stjórnarbyitingarinnar, að þessi réttur sé lieilög inaniiréttindi. Þegar verið er að tala um, að stjskr.
sé of heilög til þess að breyta gömlum rangindum, sem þar eru, þá virðist mér hún muni
verða því heilagri, því réttlátari og betri sem
hún er. Þessar breyt. eru a. m. k. ekki liættulegar fyrir virðingu heniiar sem stjskr. Eg hvgg
nú, að þeir hv. þm., sem talað liafa móti þessu
frv., finni það glöggt, að þeirra rök ná skammt.
Enda sagði hv. 1. þm. Hang., þegar ég spurði um
réttlátar till., sem væru betri heldur en þesar,
að hann hefði öðruni málum að sinna. Vitanlcga
hafa þeir engin svör við slíkri spurningu, þó að
þeim finnist engin þörf að leiðrétta það misrétti, sem þeir hafa sjálfir hagnað af.
Pétur Ottesen: Mér þykir leiðinlegt að geta
ekki tekið mjög hátíðlega þau unimæli, sem hv.
2. þm. Skagf. lét falla um mig, — það mikla hrós
um gáfur mínar og hæfni til að starfa að þjóðfélaginu, — sökum þess, hve hann var æstur og
óðamála, svo að hann, að því er virtist, vissi ógerla, hvað hann sagði. Það kom mjög berlega
fram í ræðu hans, að hann f'ór algerlega villur
vegar í þvi, sem liann sagði, að ég hefði haldið
fram í minni ræðu. Hann sagði, að ég hefði lýst
mig andvígan afgreiðslu þessa m.áls á þessu
þingi. Þarna er hlutunum svo snúið við sem
liægt er. Ég sagðist vera á móti því, að horfið
væri frá kosningafrestuninni, eins og nú hefur
verið gert. Og mér þætti gott, ef Framsfl. hefði
átt i honum eiiis góðan stuðningsmann eins og
Sjálfstfl. á í mér til að standa við þær samþykktir, sem á sinum tíma voru gcrðar um þetta.
En ég sagði, að úr því að farið væri út í kosningar á annað borð, þá væri eðlilegast, að þetta
mál lægi fyrir i sambandi við önnur mál, sem
kosningar kynnu að snúast um. Hv. þm. hefur
í því æðiskasti, sem greip hann, alveg snúið
því við, sem ég sagði um þetta atriði.
Hv. þm. hneykslaðist á till. minni og að mér
skyldi finnast réttlátt að taka upp hlutfallskosningar í tvímenningskjördæmum. Það, sein
mest getur hneykslað hann í sambandi við mina
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tilk, er sú skoðun mín, að lagfæra þurfi ranglæti það, sem fram hefur komið í kosningatilhöguninni, og að það skuli gert með þessum
hætti. Það er undarlegt, að þetta hneykslanlega
kosningafyrirkomulag skuli vera einmitt lagt til
grundvallar fyrir kosningu til búnaðarþings, einmitt sama fyrirkomulagið og hér er um að ræða.
Ég veil, að hv. þm. ber mikla virðingu fyrir
Alþ. og honum er umhugað um þá stofnun, en
hann ætti líka að bera virðingu fyrir búnaðnrþinginu, þeirri stofnun, sem fer með málefni
Búnaðarfélags íslands, sem liefur valið hann
sein trúnaðarmann með því að gera hann að
búnaðarmálastjóra. Ef þetta kosningafyrirkomulag ei' eins hneykslaiilegt og hann segir, hvers
vegna beitti Eramsfl. séi' þá fyrii' því á sínum
tíma og þar með þessi háttv. þm., að þessi kosningatilhögun vrði upp tekin við kosningar til
búnaðarþings? Ég vildi skjóta þessu hér inn í,
í samhandi við það, sem liv. þm. sagði uin mina
tilk, og er bæði hollt og gott fyrir þcnnan hv.
þm. að liugleiða þetta.
Það er venja á Alþ., að þm. gera grein fyrir
sinu atkv. og hvaða skilning þeir hafa lagt í
það, sem þeir greiða atkv. um. Það iná segja,
að eins og málið stendur nú, má líta á mína
brtt. á svipaðan liátt. í henni felst grg. fyrir
]>ví, hver mín afstaða er til þessa atriðis í málinu, en ]iar með er cngan veginn sagt, að þetta
málsatriði þurfi að vera þess valdaiidi, að ég
snúist gegn málinu í heild eða þeim ákvæðum
þess, sem eru miklu þýðingarmeiri eða meginkjarni inálsins.
I öðru lagi sagði hv. þin., að með þessu frv.
og brtt. minni við það væri vei'ið að rýra áhrif
dreifbýlisins svo mjög, og jafnvel þurrka út öH
þeirra áhrif. Mér þykir undarlegt, ef bændur,
setn eru í minnihlutaflokki í tvimenningskjördæmunum, séu ekki eins góðir sveitamenn og
ekki eins líklegir til að standa fyrir málefnum
sveitanna eins og þeir, sem af tilviljun í þa'ð
skiplið eru þar í meirihlutaaðstöðu. Það er eins
og þessir menn séu réttlausir, ef þeir eru í minni
hl. í tvímenningskjördæmunum, og að þeir séu
slíkir undirmálsmenn, að þeir megi ekki njóta
réttai' til beinna áhrifa í kosningaúrslitum samkvæmt viðurkenndum lýðræðisreglum — og að
eínskis góðs megi af þeim vænta í þjóðfélaginu.
Iíg get ekki annað en tekið þykkjuna upp fyrir
þessa nienn, hvort sem þeir eru í Sjálfstfl. eða
Eramsfl., og ég mótmæli þvi, að þeir kjósendur, sem þessi ummæli eru látin falla um, verðskuldi slíka fyrirlitningu, sem í þessu felst.
Þeim er jafnvel trúandi til að vinna gagn sinni
stétt og landinu í heild eins og hinum. Eg mótmæli eindregið þessu gálausa gaspri, um leið og
ég staðhæfi, að með auknu áhrifavaldi Sjálfstfl.
á Alþ. sé betur séð fvrir hagsmunum sveilann.i
heldur en nú er gert.
sSteingrímur Steinþórsson: Eg ætla fyrst að
minnast á það atriði, sem hv. þm. Borgf. drap
á i bvrjun ræðu sinnar. Hann talaði uni, að
ég het'ði verið svo æstur, að ég vissi ekki, hvað
ég sagði. Sjálfur talaði hv. þm. sig upp í svo
inikinn æsing, að hann lauk ræðu sinni með því
að g'era mér upp orð, sem mér liafa aldrei til
hugar komið. Eg hafi átt að segja, að minni
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blutinn væri úrþvætti, og' liann lemur sig allan
utan og mótmælir þessu kröftuglega. Pað cr
einmitt hv. þm. Borgf., sem veit ekki, hvað hann
segir, og ég held honum farist ekki að tala um,
að ég sé æstur. Það getur verið, að ég hafi að
einhverju leyti farið rangt með það, sem hann
sagði um kjördæmamálið, enda er oft erfitt að
fj’lgjast með þræðinum í ræðum þessa liv. þm.
Er það samrýmanlegt, úr því að hv. þm. er á
móti einum kosningum, að hann gleypi við
tvennum kosningum á sama sumrinu? Það er
einkennileg röksemdafærsla að þykjast vinna
fyrir almennri kosningafrestun og samþ. svo
tvennar kosningar með litlu millibili.
Þá minntist hv. þm. nokkuð á kosningafyrirkomulagið í búnaðarfélaginu. Ég var aldrai
spenntur fyrir, að þetta fyrirkomulag yrði uop
tekið, og ég skal, hvenær sem er, taka höndum
saman við hann og koma upp einmenningskjördæmum til búnaðarþings. Það var samþ. á siðasta þingi, að tvískipta mætti kjördæmunum, ef
þess værí óskað, og þeim yrði breytt í einmenningskjördæmi. Hv. þin. Borgf. sér, hvert straumurinn stefnir i þessu efni, og það mun ekki
standa á okkur framsóknarmönnum að vinna
með honum að frekari hreyt. á þessum grundvelli. Það þarf heldur ekki stjskrbreyt. til þeirra
hluta.
Ég skal nú ekki ræða inikið um það, sem
hæstv. forsrh. sagði. Ég er honum þakklátur
fyrir, að hann skvldi standa hér upp og segja
nokkur orð í þessu niáli. Hann sagðist ætla að
skýra frá afstöðu sinni i þessu máli í sambandi
við útvarpsumræður, sem fram eiga að fara
næstu kvöld, en það verða ekki uinr. um stjórnarskrármálið. Nú liafði ég einmitt iagt álierzlu á,
að rikisstj. Iéti til sin heyra í þessu máli, áður
en d. afgreiddi það, og það mun eiga að fara
út. úr d. í dag. Eg verð þó að sætta mig við það,
sein hæstv. forsrh. sagði. En ég get ekki tekið
því þegjandi, þegar hann talaði um leikaraskap
Framsfl. í þessu ináli og að hann hefði beitt
inálþófi til að tefja afgreiðslu þess. Annan daginn, sem hann situr í forsætisráðherrastóli,
bregður hann Frainsfl. uin, að hann sé að beita
málþófi. Ég býst við, að hæstv. forsrh., scm
sjaidían sést í þessari d., hafi ekki vitað, hvenær umr. þessi byrjaði. Umr. þessi er búin að
standa yfir i tæpar tvær klukkustundir, þegar
forsrh. bregður Framsfl. um leikaraskap og að
hann ætli að hafa mál'þóf, af því að 3. umr. i
Nd. um brevt. á stjórnskipunarl. landsins er
húin að standa yfir tvo tíma! Fig held, að nokkuð mikil einræðiskennd sé strax farin að segja
til sín á öðrum valdadegi hæstv. forsrh. Iíg er
alveg undrandi yfir að heyra þessi orð hæstv.
forsrh. Hvernig er svo forsaga þessa máls? Hefur þessi nýskapaðí meiri hluti sýnt svo mikinn
dugnað í þvi að koma málinu áleiðis? Hvað er
langt síðan frv. kom fram? Ég veit ekki hetuen að það lægi óbreytt í 4—ó vikur, eftir að
stjskrn. skildi við það. Þetta er allur dugnaður
hv. meiri hl. við að korna fram málum i þinginu. Svo er komið með ávítur um, að málið sé
rætt of mikið, ef 3. umr. stendur yfir í 2 klukkustundir! Mér finnst varla sæmandi fyrir forsrh.
að viðhafa slík ummæli.
Hæstv. forsrh. tala'ði um, að við framsóknar-
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inenn liefðum allir óráð, eins og við væruin í
dauðateygjunum. Ég efast ekkert um, að hann
óski þess, að dauðastund okknr sé komin, pólitískt séð, en um það skulum við ræða að afloknum næstu kosningum. Hann hótaði mér því,
að á yfirreið miiini nú um kosningarnar skyldi
hann koma á eftir. Hann er nú orðinn minn
vfirmaður, og ég verð vist að hlýða honum að
einhverju levti, en ég vil vona, að hann stundi
þá eftirreið vel, eftir því sem hann getur. Ég
skal mæta honum, hvar sem hann kemur á
fundi, og mér væri sönn ánægja að eiga við
liann orðastað þar.
*Frsm. minni hl. (Sveinbjörn Högnason): Ég
get ekki látið hjá liða að taka upp orð liv. 2.
þm. Skagf. og lýsa undrun minni yfir framkomu hæstv. forsrh. Það fyrsta, sem hann hefur
látið til sin heyra við afgreiðslu þessa máls,
er það, að Framsfl. sé að beita málþófi, þegar
búið er að ræða stutta stund um þetta mál. En
mig furðar ekkert á því, þó að hæstv. forsrh.
sé fámálugur í þessu máli, þar sem ég þekki
forsögu þess, enda mun hann ekki liai'a sem
beztan málstað. En mig furðar á því, að hæstv.
forsrh. skuli tala um málþóf í þessu sambandi,
eftir að búið er að tefja þingið með afgreiðslu
þessa máls um 5 vikur. Ég vil minna á, hvernig
vinnubrögðin hafa verið með fjárl. á þessu þingi.
Það er í fyrsta skipti í sögunni, að fjárl. séu
ekki lögð fram, fyrr en þingið hefur setið i 7
vikur, og síðan ekki afgreidd. Það er áretðanlega ekki Framsfl. að kenna, hversu seint gengur með störf þingsins, og ástæðulaust að ásaka
hann um málþóf. Hæstv. forsrh. heldur, að þegar hann sé húinn að koma sér í ráðherrastólinn, geti liann lifað vel og lengi í þeiin sessi.
Það er eftir að vita, liversu Ianglifur hann verður þar, og vonandi fer hann ekki lengi með
völdin. Og ég er sannfærður um, að með þeiin
vinnubrögðum, sem hann beitir í þessu máli,
verður hann ekki langlífur, stjórnarfarslcga séð.
Ef hann heldur, að hæg't sé að afla sér fylgis
og komast til vegs og virðingar með slíkum
viunubrögðum, skjátlast honum hrapallega. Réttarmeðvitund þjóðarinnar lætur ekki slíkt viðgangast. Þetta vildi ég segja, áður en niálið yrði
afgreitt úr deildinni. Ég held, að ríkisstj. hefði
gott af að athuga sinn feril og hvað hefur orði'ð
til þess að skapa lienni völdin, sem hún hefur
vonandi stutta stund.
Ég sé ekki ástæðu til að ræða meira um þetta
mál við hv. þm. V.-ísf. Hann vildi halda því
fram, að ég hefði sagt, að flokkar ættu að fá
þm„ þó að þeir hefðu ekki kjósendur. Hv. þm.
getur snúið þessu á þann hátt, sem honum þykir
þægilegast. En ég sagði, að með þessu frv. væri
ætlazt til þess, að vissir menn kæmust að kjördæmunum, þó að þeir hefðu ekki nægilegt kjósendafylgi þar, og gætu þeir fengið atkv. annars
staðar. M. ö. o., það er flokksvaldið, sem á að
ráða, án tillits til þess, hvort þjóðin vill fela
þessum mönnum umboð sín. Kjördæmin fá ekki
að ráða sínum þm., heldur eru þeir kosnir annars staðar á landinu, og á þann hátt geta þeir
menn orðið fyrir valinu, sem ekki eru hæfir til
starfsins.
Hv. þm. V.-ísf. sagði, að hann áliti stjskr.

927

LagafrumvÖrp samþykkt.

928

Stjórnarskrárbrcyting.
rikisins því heilagri, því réttlátari seni hún væri.
Eg efast um, að hún verði réttlátari eða heilagri, l>ó að þessi hv. þm. fáist við hana. Hann
átti ineginþáttinn að þeiin hreyt., sem gerðar
voru á stjskr. 1933, og það Iék ekki á tveiin
tungum hjá þjóðinni, að hún varð henni ekki
helgari fyrir þær aðgcrðir. Sams konar afleiðingar inuntii það hafa, ef hv. þm. fer enn að
vinna skcmmdarverk á stjski'. ríkisins.
Ég skil ekki, hvers vegna minni hl. i tvímcnningskjördæmunum getur tapað vegna rangtáts kjördæmaskipulags. Hv. þm. Borgf. sagði, að
ininni hl. væri eins góðir sveitainenn og ineiri
ht. Má það rétt vera. En sveitafólk hefur ekki
sama skilning á félagsmálum og t. d. verkamenn í Oðni hafa hér, er þeir táta ávallt aðra
vinna fyrir sig, — en ég segi afdráttarlaust, að
þeir verkamenn hafa ekki þann rétta skilning.
En mergurinn málsins er sá, að Sjálfstft. sér,
að hann er í minni hl. í tvímenningskjördæmunum, en vill láta þennan minni hl. ráða. .4
þessu ranglæti situr núverandi rikisstj., sem
lnestv. forsrh. er svo gleiðgosalegur yfir. En
spá mín er sú, að hann njóti ekki lengi vahlanna og ekki miklu Icngur en landi hans, sem
hér var um skeið hundadagakonungur.
ATKVGB.
Brtt. 381 felld með 15:2 atkv.
— 438,1 felld með 17:12 atkv.
-- 438,2, aðaltill., fclld með 17:12 atkv, að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: StgrSt, SvbH, BJ, BÁ, BjB, EystJ, GG,
HelgJ, JÍv, PHann, SkG. JörB.
nei: StSt, ÁÁ, EOl, Em.I, FJ, GI>. GSv, IJG, HV,
ísIH, JakM, JGM, JPálm, ÓTh, I>0, SEH,
SK.
2 þm. (EE, I’Br) fjarstaddir.
Brtt. 438,2, varatill., felld með 16:12 afkv„ að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: BJ, BÁ, BjB, EvstJ, GG, Helg.T, JÍv, PHann, SkG, SlgrSt, SvhH, JörB.
nei: ÁÁ, EOl, Em.I, F.I, Gl>, GSv, HG, íslll, JakM, JGM, JPálm, ÓTh, PO, SEH. SK, StSt.
HV greiddi ekki atkv.
2 þm. (EE, I’Br) fjarstaddir.
Brtt. 438,3 kom ekki til atkv.
Frv. samþ. með 16:12 atkv. og afgr. lil Ed.

®Forsrh. (Ólafur Thors): I’etla mál er komið
frá Xd. og hefur verið mikið rætt þar og verður
auk þess mjög mikið rætt við þær vantraustsumr., sem hefjast eiga í kvöld. Enn fremur geri
ég ráð fyrir, að örlög þess séu ráðin, og tel því
ekki nauðsvn á því, að málinu verði fylgt úr
hlaði af hendi stuðningsmanna þess með langri
ræðu við þessa umr. Ég leyfi mér að leggja til,
að að lokinni umr. verði kosin sérstök stjskrn.
eins og í hv. Xd., og verði hún skipuð 5 mönnum.
*Jónas Jónsson: Ég ætla ekki að ræða málið
neitt sérstaklega að þessu sinni, en aðeins taka
það fram, að þau skilyrði, sem n. getur starfað
undir nú, eru þannig, að þar getur ekki orðið
lögð fram sú vinna, sem þarf og á að vera í n ,
sem liefur svona stórt mál til meðferðar. Við
framsóknarmenn lítum svo á, að af undirbúningi og eðli málsins og timanum, sem þvi er
ætlaður, geti n. í sjálfu sér ekki starfað á þann
liátt, sem nauðsynlegt er, — og því fremur sem
það mun vera um samið af vissuin meiri hl. í
d„ að það gangi fram óbreytt. I’ess vegna höfum við framsóknarmenn ákveðið að sitja hjá
við atkvgr. um þetta mál, hvort því verði vísað
til n. En verði hins vegar n. kosin, munum við
taka þátt í henni, þó að við húumst ekki við,
að nefndarstörfin verði slík sem þessu máli
hæfa.
ATKVGB.
Frv. vísað til 2. unir. með 9:7 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: MG, MJ, SÁÓ, ÁJ, BSn, BrB, Erll’, JJós, I>1>.
nei: l’Herm, PZ, BSt, Herm.I, IngP, .1,1, EÁrna.
Samþ. var með 9 shlj. atkv. að kjósa sérstaka
sljórnarskrárnefnd, skipaða 5 mönnum.
Fram komu þrír listar, A, B og C, með jafnmörgum nöfnum samtals og kjósa skyldi menn
i n. Fór kosning því fram án atkvgr., og lýsti
l'orscti yfir, að rétt væru kosnir:
Al' A-lista: Jónas Jónsson,
Einar Árnason.
Af B-lista: Magnús Gíslason,
Bjarni Snæbjörnsson.
Af C-Iista: Sigurjón A. Ólafsson.
Frv. vísað til stjórnarskrárnefndar með 9:1
atkv.

Á 60. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði horizt frv. frá X'd., eflir 3. uinr. þar
(A. 425).
Á 61. fundi í Ed., 10. mai, var frv. tekið til 1.
umr.
Of skammt var liðið frá 3. umr. í Xd. — Afhrigði leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: JJós, MJ,-i MG, SÁÓ, I>I>, ÁJ, BSn, BrB,
Erll’.
HermJ,1) IngP, JJ, PHerm, PZ,:i) BSt, EÁrna
greiddu ekki atkv.

2) Atvmrh.: Eg vil leyfa mér út af því, sem
hv. þm. Str. sagði, að minna á, að frv. um stjskr. hafa áður verið afgr. með afbrigðum frá
þingsköpum hér á þingi. Og hafi það verið
vansalaust þá, er það einnig nú, og segi ég þvi
,)á.

1) HermJ: I>að er nú í samræmi við aðra meðferð þessa máls að afgr. hreyt. á stjórnarskipun
landsins með afbrigðum frá þingsköpum. Ég lít
svo á, að eins og mál þetta er allt til komið >g
undirhúið og eins og efni þess er, þá sé það

3) PZ: Mér finnst ég ekki á annan betri hátt
geta sýnt lítilsvirðingu mína á öllum málflutningi þessa máls og ríkisstj. heldur en með því
að taka ekki þátt í þessum skripaleik og g'reiði
því ekki atkv.

hæfileg vanvirða fyrir stjórnarflokkana, sem
standa að þessu máli, að afgr. það með afhrigðum. Við framsóknarmenn munum þess
vegna sitja hjá við þann leik.
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A 63. fundi í Ed., 21. maí, var frv. tekið til
2. umr. (A. 425, n. 475 og 479).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. —
Afbrigði leyfð og samþ. með 8 shlj. atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: BSn, BrB, Erll>, MG, MJ, SÁÓ, ÞÞ, ÁJ.
BSt, IngP, HHerm, EÁrna greiddu ekki atkv.
4 þm. (HermJ, JJós, 'JJ, PZ) fjarstaddir.
*Frsm. meiri hl. (Magnús Gíslason): Herra
forseti! Nefnd sú, sem kosin var til þess að
segja álit sitt um þetta mál, gat ekki fallízt á
nokkra eina lausn málsins. Þegar leitað var atkvæða um það í n., hvort samþ. skyldi frv.,
eins og það kom frá Nd., féllu atkv. þannig, að
3 nm, hv. þm. Hafnf., hv. 2. landsk. þm. og ég,
mæltu með frv. óbreyttu, en hv. 2. þm. Eyf. og
hv. þm. S.-Þ. vildu láta fella frv. Um þetta mál
hafa farið fram miklar umr, bæði þegar málið
var til umr. í Nd. og í útvarpsumr., sem fram
hafa farið undanfarin kvöld. Mér þykir þó hlýða
að skýra hér í stuttu máli afstöðu mína til þessa
máls. Þær aðalbreyt., sem frv. gerir ráð fyrir,
að verði gerðar á núverandi stjskr., eru í fyrsta
lagi: að bæta einu kjördæmi við, i öðru lagi:
að fjölga þm. i Rvík úr 6 i 8, og í þriðja lagi:
að teknar verði upp hlutfallskosningar i tvímenningskjördæmunum. Til þess að gera sér
grein fyrir þvi, hvort breyt. þessar séu til bóta
eða ekki, þarf að athuga, í hvaða sambandi þær
standa við fyrri aðgerðir Alþ. í þessum mátuni,
hvernig þróunin hefur verið i þessum málum og
livort þessar till. séu í anda lýðræðis, sem á að
tryggja með stjórnarskránni. Sé það tilfellið, að
hér sé um framhald af áður unnum störfum Alþ.
að ræða og till. miða að því að auka lýðræðið,
er rétt að samþ. þær. Ég skal þá fyrst snúa mér
að því atriði, sem fjallar um fjölgun kjördæmanna. Sú kjördæmaskipun, sem nú er i gildi í
landinu, er í stórum dráttum hin sama, sem
sett var með kosningal. 1877. Með þeirri löggjöf var grundvöllurinn lagður undir núverandi
kjördæmaskipun i landinu. Þá voru 30 þm. þjóðkjörnir og 6 konungskjörnir. Hinir 30 þjóðkjörnu þm. skiptust þannig, að 18 voru kosnir
í 9 tvímenningskjördæmum, en 12 í jafnmörgum einmenningskjördæmum. Það er augljóst,
hvað vakti fyrir löggjafanum, þegar hann seíti
þessi lög. Fyrst og fremst það, að kjördæmin
voru bundin við þau lögsagnarumdæmi, sem þá
voru í landinu. í öðru lagi vakti það fyrir löggjafanum, að þm. skiptust jafnt niður á kjördæmin, þannig að fjölmennari kjördæmin fengju
tvo þm., en hin fámennari einn, og með þessari kjördæmaskipan hefur verið haft fyrir augum hreint lýðræðisfyrirkomulag. Sú breyt., sem
orðið hefur á atvinnuliáttum, síðan þessi kjördæmaskipun var sett, hefur haft greinileg áhrif
í þá átt, að hlutföllin innan hinna ýmsu kjördæma á landinu hafa raskazt. Atkvæðafjöldinn
i kjördæmunum er misjafnari nú heldur en þá,
og breyt., sem gerðar hafa verið á kjördæmaskipuninni í þessi 65 ár, miða að þvi að jafna
þennan mismun.
Árið 1903 er bætt við 3 nýjum kjördæmuin.
Akureyri, ísafirði og Seyðisfirði. Frá 1903 hefur
ekki verið bætt við nýjum kjördæmum, sem hafa
haft í för með sér fjölgun þm. En 3 tvimenningsAlþt. 1942. B. (59. löggjafarþing).

930

kjördæmum liefur verið skipt i einmenningskjördæmi, en það eru ísafjarðarsýsla, Húnavatnssýsla, og auk þess var Hafnarfjörður gerður að
sérstöku kjördæmi og Gullbringu- og Kjósarsýslu
þannig skipt. Nú er gert ráð fyrir því að bæta
við einu kjördæmi á Siglufirði, og mér virðist,
að hér sé verið að halda áfram þeirri stefnu,
sem Alþ. tók upp 1903, þegar það gerði þrjá
mannmarga kaupstaði að sérstökum kjördæmum.
Um Siglufjörð er það að segja, að sildariðnaðurinn gerir það að verkum, að kaupstaðurinn
hefur sérstaka aðstöðu til þess að hafa rétt til
þingfulltrúa út af fyrir sig. Auk þess yrði Eyjafjarðarsýsla með stærri kjördæmum á landinu
eftir sem áður. Það virðist því ekkert einkennilegt, þó að Siglufjörður yrði gerður að sérstöku
kjördæmi, enda hefur það áður komið til tals.
Því var haldíð fram við þessar umr. í Nd. af
kommúnistum, að þeir hefðu fengið tilboð um
það frá framsóknarmönnum að gera Siglufjörð
að sérstöku kjördæmi. Eg skil ekki, hvers vegna
Framsfl. leggst á móti þessari breyt. nú, þar sem
hann hefur áður óskað þess og einnig stuðlað
að sams konar breyt., þegar Hafnarfjörður var
gerður að sérstöku kjördæmi 1923.
Um Rvík er það að segja, að fyrst var þar
aðeins einn þm., enda var íbúatalan ekki meiri
þar heldur en í hverju öðru einmenningskjördæmi. Við þetta stóð til 1903, að þm. var fjölgað um 2 í Rvík. 1920 var þeim aftur fjölgað
um 2, enda hafði þá ibúatalan þrefaldazt. Frá
1903 til 1934 var þm. hér i Rvik fjölgað upp í
6, og er i þessu frv. farið fram á, að þeir verði
8, enda eru hér nú helmingi fleiri íbúar en 1920,
og hafi hlutföllin verið rétt þá, er þessi krafa
ekki ósanngjörn.
Þá kem ég að þriðju breyt., sem ætlazt er til,
að verði gerð með þessu frv., en það er að hafa
hlutfallskosningar í tvímenningskjördæmunum.
1903 fcngum við innlenda ríkisstj. undir forustu hinna mætustu manna, og eftir að stjórnin
fluttist inn í landið, fór flokkapólitikin að láta
til sín taka. Síðan 1903 hefur flokkabaráttan
stöðugt harðnað, og nú á síðustu árum hafa
hlutföllin raskazt mikið milli atkvæðatölu flokkanna úti um landið og fulltrúatölu þeirra á Alþingi. Það fyrsta, sem gert var til þess að ráða
bót á þessu, var landkjörið, sem ákveðið var
með stjskrbreyt. 1915, og næsta breyt. var ákveðin með lilutfallskosningu þm. í Rvík 1920.
1934 var gerð enn breyt. á stjskr., þegar sett
var ákvæði um 11 uppbótarsæti til þess að jafna
milli þingflokka, svo að hver þeirra hefði þingsæti í fullu samræmi við atkvæðatölu sína við
almennar kosningar. Með þessu ákvæði hafa
allir menn á landinu jafna aðstöðu til að hafa
áhrif á gang málanna á Alþ. Ég hygg, að allir
flokkar geti orðið sammála um, að rétt hafi
verið að setja þetta ákvæði í stjskr. En menn
höfðu búizt við, að með þessu mundi verða
fullur jöfnuður milli flokkanna. En ef fullur árangur hefði átt að vera, þyrftu uppbótarsælin
að vera 26, cf miðað er við kosningaúrslitin
1937. Eftir útreikningi hagstofunnar var meðaltal atkvæða þá á hvern þm. sem hér segir:
Framsfl. 766, Sjálfstfl. 1419, Alþfl. 1385, Kommúnistafl. 1644, Bændafl. 1789. Þarna er um greinilegt misrétti að ra-ða, sem ætlazt er til, að verði
59
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lagfært að miklu leyti með þessum breyt., sem
hér er farið fram á.
Því hefur verið haldið fram af andstæðingum
þessa frv., að það væri óeðlilegt og rangiátt að
viðhafa hlutfallskosningar i tvímenningskjördæmum. Annars staðar með Norðurlandaþjóðunum hafa hlutfailskosningar verið teknar upp,
þar sem hægt er að koma þeim við, vegna þess
að það er talið heppilegasta fyrirkomulagið til
þess að ná sem næst sanngirni og rétti í þessu
máli. Hér á Iandi hafa hlutfallskosningar verið
teknar upp í mjög mörgum tilfellum, t. d. við
sveitarstjórnarkosningar og kosningar til búnaðarþings, og hér á Alþ. eru hlutfallskosningar
almennt notaðar við nefndaskipanir og livar
sem þeim verður við komið. Mér virðist, að með
þvi að taka upp hlutfallskosningar í tvímenningskjördæmunum sé haldið áfram stefnunni frá
3915 og síðar með því að ákveða hlutfallskosningar í Reykjavík, og í samræmi við það er líka
ákvæði stjskr. um uppbótarþingsæti þau, sem
ákveðin voru til jafnaðar, og með þessari breyt.
er stefnt í sömu átt, því að uppbótarsætin koma
að betri notum, ef hlutfallskosningar eru í tvímenningskjördæmunum.
Þetta mál hefur jafnan verið baráttumál Sjálfstfl., en hann hefur á undanförnum árum ekki
haft bolmagn til 'þess á Alþ. að koma því fram,
því að aðrir flokkar hafa cklíi viljað ljá því
lið. En þegar svo vildi til i vetur, að Alþfl. bar
þetta mál fram og vitað var af yfirlýsingu Hermanns Jónassonar, að kosningar mundu fara
fram í vor, þá var sjálfsagt fyrir Sjálfstf). að
taka undir þetta mál og hagnýta sér þetta tilboð. Alit annað frá hendi Sjálfstfl. hefði verið
svik við stefnu flokksins í þessu máli og líka
svik við kjósendur Sjálfstfk úti á landi, sem
mest hafa orðið fvrir barðínu á þessu kosningafyrirkomulagi. Máiið stendur nú þannig á þinginu, að allir þm. standa óskiptir með því nema
þm. Framsf]., og ég skil ekki i því, hvers vegna
I ramsfl. tekur svona harða afstöðu gegn þessu
máli. Ég vil benda á það, að þessar breyt. miða
allar í lýðræðisátt, og Framsfl. telur sig lýðræðisflokk ekki síður en aðrir flokkar. Það er
að vísu svo, að eins og nú er ástatt, er FramsfJ.
fjölmennur flokkur í tvímenningskjördæmunum
úti um landið, eða var um síðustu kosningar,
svo að hann nýtur ekki góðs af þessu fyrirkomulagi, eins og er. En mismunurinn á atkvæðatölu
Framsfl. og annarra flokka var ekki svo mikill
í sumum kjördæmunum, að Framsfl. fái að
halda þessari aðstöðu til lengdar, og fari svo,
að hann missi þessa aðstöðu, mun þetla fyrirkomulag snúast á móti honum, og hann mun
telja sig verða fyrir því sama ranglæti og aðrir
flokkar nú telja sig verða fyrir af þvi. Þær mótbárur, sem Framsfl. hefur fært fram gegn þcssu
frv., eru slíkar, að mér virðast þær fremur veigalitlar. Því er m. a. haldið fram, og hef ég heyrt
það í útvarpsræðu, aö með þcssu sé Sjáifstfi.
að stofna til friðslita og illinda um hið viðkvæmasta mál og geti það haft alvarlegar afleiðingar. Ég vil mótmæla því, að hér sé nir. uokkur
friðslit að ræða og að það sé þessu frv. ið kenna,
að friðslit urðu. Friðurinn var nefnilega r.ifini!
áður. Það var Ijóst þegar á haustþinginu. þegar
Hermann Jónasson baðst iausnar fyrir sig og
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ráðuneyti sitt, að grundvöllurinn, sem hér var
fvrir þjóðstjórn, var hruninn. Það fór að vísu
svo, að forsrh. tók aftur við stjórn með sömu
ráðherrum, sem voni i fyrri stj. har.s, en um
leið og hann tók við stj., lýsti hann yfir því, að
liann ætlaði ekki að liera ábyrgð á þeim gerðutn,
sem þingið væri búið að samþykkja i ágreiningsmálununi, og gaf þar með ótvírætt i skyn,
að hann vildi engan. frið og samvinnan yrði að
teljast vafasöm. Það er ekki Sjálfstfl., sem á
sökina á því, hvernig fór. Það er ekki Sjálfstfl.,
sem vill kosningar. Hann hefur ekki birt ályktanir um það, en það hafa báðir hinir samstarfsflokkarnir gert.
Ég hef ekki trú á því, að kosningar hefðu
orðið mjög friðsamar, þótt þetta frv. hefði ekki
komið fram. Halda menn ekki, að kosningar
liefðu snúizt fyrst og fremst um þetta mál, eftir
að frv. á annað borð var komið fram, og halda
meiin, að kosningabaráttan verði svo miklu harðari fyrir það, að svolitil breyt., sem miðar í réttlætisátt, er tekin til meðfcrðar, úr þvi að kosningar eru fyrirfram ákveðnar?
Framsfl. segir, að með þessu sé verið að taka
valdið af sveitunum. Af hverju getur það verið?
fig skil ekki slíka röksemdaleiðslu. Verða ekki
kosnir jafnmargir fulltrúar og áður? Hvað breytist þá? Ekki annað en það, að Framsfl. getur
ckki framvegis setið yfir hlut annarra flokka,
eins og hann gerir nú. Þetta, að verið sé að taka
valdið af sveitunum, gæti því aðeins verið rétt,
að Framsfl. og byggðavaidið va-ri eitt og hið
sama. En kjósendur utan Reykjavíkur hafa enn
ckki viljað trúa Framsfl. fvrir að fara með umboð sitt á Jiingi, og þeir, sem eru í andstöðu
við Framsfl., munu vcrða þeirri stundu fegnastir, þegar þetta vald, sem fæst með kosningum í tvínienningskjördæmum, verður hrotið á
liak aftur. Það er þess vegna, sem Sjálfstfl. í
sveitum iandsins fagnar þvi, ef þetta mál gengur fram á þingi, og það er þess vegna, sem þeir
fylkja sér um þetta mál og munu berjast með
hnúum og hnefum fyrir því, að Framsfl. komi
ekki þeirri ætlun sinni fram að stöðva málið á
næsta Jiiiigi. En jafnvel þó að það tækist, mundi
það verða fullkominn Pyrrhusar-sigur. Það er alveg tiigangslaust að herjast á móti þessu, eins
og barátta gegn mannréttindamálum er alltaf
gagnslaus.
*Frsm. minni hl. (Jónas Jónsson): Eg vil
spyrja hæstv. forseta, hvort hann gefi ekki
fundarhlé kl 4, þvi að ég Jiarf þá að vera snöggvast á fjárveitinganefndarfundi, en vildi nota
timann þangað til. (Forseti: Élg liýst við, að það
verði fundarhlé.)
Eg ætla þá að víkja að nokkrum atriðum i
ræðu síðasta ræðunianns, áður en ég kem að
málinu sjálfu, mest til þess að sýna honum og
öðrum hv. Jidm., hve veikur sá málstaður er,
sem hv. þm. berst fyrir. Hann heldur því fram,
að sjálfstæðismenn úti um allt land séu ánægðir
yfir þeim hreyt., sem flokkurinn berst fyrir. En
Jjeir eru það ekki. Kg get að vísu ekki lagt fram
sannanir fyrir því, en ég veit ekki betur en almenn óánægja sé hjá öllum sjálfstæðismönnum
úti um byggðir landsins, ekki út af málinu sjálfu,
heldur afleiðingum þess, hvernig flokkurinn
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neyðist inn i bandalag við kommúnista. Ég hitti
í dag barnakennara úr sveit og spurði hann,
livernig stæði með pólitíkina hjá þeim þar i
hreppnum. Hann svaraði þvi, að presturinn og
aðrir, sem hafa fylgt Sjálfstfl. að málum, mundu
ekki gera það núna, af því að þeim líkar ekki
ráðabrugg flokksins. Þetta kemur fram við kosningarnar, og mun þm. reyna það þá, að mönnum
er illa við þetta ráðabrugg.
I öðru lagi heldur hann því ranglega fram,
að það sé ekki nema lítill meiri hl. hjá Framsfl. í 6 tvimenningskjördæmum og það séu ekki
dæmi fyrir því, að slíkur meiri hl. ráði. Ég vil
í þvi sambandi benda honum á okkar ágæta
bæ, sem við erum báðir búsettir í. Ef ég man
rétt, höfðu þeir þrír flokkar, sem ekki fengu
meiri hl. kosinn i bæjarstjórn, meiri hl., en
Sjálfstfl., sem fékk meiri hl. í bæjarstjórn, hafði
minni hl. atkvæða. Eftir sömu reglu ættu nú
þessir 3 minni flokkar í Rvík að gera samband
með sér um það, að sá minni hl., sem vann við
kosningar i vetur, legði niður völdin og nýjar
kosningar færu fram. Þetta er eitt af þeim dæmum, sem nærtækust eru. Nei, Sjálfstfl. fer með
meirihlutavald í Rvík, og ég hef ekki heyrt
nokkurn mann halda því fram, að hann notaði
það vald með minni skörungsskap heldur en
meirihlutaflokkar gera á þingi. Við afgreiðslu
fjárhagsáætlunar bæjarins í vetur man ég ekki
eftir, að nokkrar af tillögum Alþfl. væru samþ.
Alþfl., sem er næststærsti flokkurinn í bæjarstj.,
hefur kannske ekki álitið alla afgreiðslu þessara mála skynsamlega, en hann sagði ekkert um
það. Það er þvi nýstárleg röksemdafærsla, að
Framsfl. hafi fcngið sinn meiri hl. liér á þingi
ranglega. Það er aðeins spurt um, hver liafi
fengið löglegan ineiri hluta og hver hafi notað
hann, svo að það er engin brú i þessari röksemd.
Framsfl. hefur enga skjallega sönnun fyrir því,
að hann verði áfram i meiri hl., og þess vegna
ætti ekki að þurfa að breyta stjskr. í tilefni
af því. Flokkar breytast eftir málefnum. Það er
liinn rétti lýðræðislegi dómur. Þetta er eins, ef
við framsóknarmenn hefðum gert samband við
AlJjfl. um að breyta og ógilda kosningarnar hér
i Rvík og taka af þeim helminginn af því valdi,
sem bæjarstjórnarmeirihlutinn nú hefur. Það
voru nægir vegir til þess, ef þingið hefði viljað
breyta þessu. Einn af dómurum hæstaréttar
sagði einu sinni, að ef þingið samþ. lög um að
höggva mann, þá væru það lög. Þau lög, sem
þingið samþykkir, eru lög, en þm. talaði hér um.
að þau lög, sem meiri hl. samþ., væru ranglát.
Þess vegna er það, að það, sem ég ætla að koma
næst að og mun sérstaklega víkja að eftir hlé,
er það, hvernig þessi stjskrbreyt. er til orðin.
Þessi stjskrbreyt. er byggð á hagsmunapólitik,
undirbúningslaust og án undangenginnar rannsóknar. Hún er knúin fram í hasti og vantar
alveg þann undirbúning, sem þarf að vera um
meðferð stjórnarskrármáls. Þetta er allt af því,
að það á að knýja fram ranglæti yfir réttlætinu, mundi þm. segja. Það er ekki verið að
segja: Við skulum skipta tvímenningskjördæmunum i einmenningskjördæmi. Eða t. d. þar sem
gert er ráð fyrir í frv., að Siglufjörður verði
sérstakt k.jördæmi, þá var auðvelt fyrir þá að
segja: Við skulum láta Eyjafjarðarsýslu hafa

3 þm. hlutfallskosna. Af hverju var þetta ekki
gert? Af því að Alþfl., sem undirbjó frv., heldur, að hann fái þm. á Siglufirði, en aftur býst
Sjálfstæðisfl. við að fá annan þm. Eyfirðinga.
Þess vegna mun þessi stjskr. ekki eiga langa lifdaga, því að hún stendur á brauðfótum. Hún er
byggð á meiri heimsku en nokkurt annað mál.
Það hefur ekki verið gerð nokkur minnsta tilraun til þess að vinna skynsamlega að henni eða
láta undirbúning hennar nálgast nokkuð það,
sem gerist um slík mál annars staðar. Þjóðin
befur ekki haft tíma til að átta sig á breytingunni. Það er ekki einu sinni kosin mþn. i
málið. Það var síðast gert 1920 og einnig 1915,
og í báðum þeim tilfellum var reynt að gera
góða stjskr., en ekki reynt að níða neina sérstaka flokka niður. Þess vegna var fólkið með
þvi, þegar landskjörnu þingmennirnir komu í
stað hinna konungskjörnu. Það var af því, að
þetta var byggt á reynslu.
Frá 1927—1931 var mjög náið samstarf framan
af með þeim tveim flokkum, sem stóðu að ríkisstj., en þegar Iíða tók á kjörtímabilið, var það
einn ævintýramaður, Héðinn Valdimarsson, sem
nú er drukknaður pólitískum dauða í því hafi,
sem hann hefur skapað. Hann sá það, að ekki
var von um kjörfylgi fyrir sinn flokk, nema
fundið væri upp eitthvert bragð. Svo rétt fyrir
kosningarnar gerir hann leynisamning við Sjálfstfl. um að gera stjskrbreyt. En ef við athugum
Noreg, þarf slík breyt. iþar að vera 3—4 ár á
leiðinni. Það má ekki bera slíka breyt. fram á
árinu fyrir kosningar. Þjóðin á að hafa tima til
að gera sér grein fvrir henni, og það á að útiloka laumuspil og vélræði eins og það, sem
Héðinn Valdimarsson innleiddi árið 1931. Þess
vegna má nærri geta, hvaða undirbúningur það
var á þessu máli, þótt Héðinn Valdimarsson
semdi við Jón Þorláksson um breyt. á stjskr.,
án nokkurrar þeirrar málsmeðferðar, sem þarf
um slík mál. Og hvaða undirbúningur var undir
þetta mál hjá Sjálfstfl.? Hann var sá, að hinn
látni foringi, Jón Þorláksson, var búinn að halda
því fram, að hlutur kjördæmanna yrði að vera
óskertur. En af hverju féll Jón Þorláksson í
freistni? Það var af því, að flokkur hans hafði
verið að tapa fylgi í sveitunum, og þá var það
hvorki meira né minna, sem átti að gera í þessu
laumuspili, en leggja niður kjördæmin, sem voru
arftakar göndu goðorðanna. Það átti að sameina
6—7 kjördæmi og þurrka út öll þeirra einstaklingseinkenni, sem þau höfðu haldið í gegnum
allt okkar niðurlægingartímabil, gegnum alla
kúgunartíð Norðmanna og Dana, og svo átti að
gera þetta upp eins og reikning fyrir Bridgespil.
Eg ætla ekki að fara mikið út í þetta. Það
endaði með þingrofinu 1931 og kosningunum á
eftir. Fólk kvað upp þungan áfellisdóm yfir
þessum mönnum, og hvorugur þessara herra
liafði þor til þess að byrja á þessu á nýjan leik.
Ef til vill fá þeir, sem standa að þessari breyt.,
ekki eins þunga áminningu upp úr þessari breyt.,
en það vil ég biðja þennan hv. þm. að muna, að
það getur farið svo, að hans flokkur fái þá ráðningu, að þeir óski þess, að þeir hefðu ekki farið
út í þetta. Kosningarnar 1931 læknuðu sjálfstæðismenn af þvi að vera að bræða sig saman
við pólitíska glæframenn, því að kjósendur hafa
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fyrirlitningu á slíku og hafa það til að segja,
að það sé eitthvað til, sem heiti héraðaréttur.
Upp úr þessum jarðvegi spratt stjskrbreyt. sú,
sem nú er borin fram, og það gerist á þann hátt,
að sami maður, Ásgeir Ásgeirsson, sem bar fram
þessa breyt., var sp eini þm, sem Framsfl. fékk
kosinn 1931, sem var linur í trúnni á rétt héraðanna, og þessi maður vann það sér svo til
augnabliksbrautargengis að svíkja umbjóðendur
sína til þess að verða stjórnarforseti. Honu.r
tókst með þessu móti, með aigengu liðhlaupi,
að eyðileggja, eftir því sem hægt var, dóm kjósenda frá 1931. Og ég ætla að gleðja hv. þrn. meiri
hl. með þvi, að maðurinn, sem vann mest að
þessari svikamyllu, Jón Jónsson í Stóradal, kúgaði Sjálfstfl, á áberandi liátt í samningum til
þess, sem hann óneyddur hefði ekki viljað gera.
að hafa Iandslístann ekki raðaðan, heldur væri
það tilviljun sem réði, en hún var þess eðlis, að
ef Framsfl. við síðustu kosningar hefði unnið
Seyðisfjörð, þá var ekki útilokað, að komið
hefðu kommúnisti, alþýðuflokksmaður og sjálfstæðismaður sem uppbótarmenn úr kjósendahópi Seyðisfjarðar. Það lá við borð, að það
kæmu 2 þm. fyrir Seyðisfjörð, þó að tilviljun
réði, að svo varð ekki. Þess vegna er það ef til
vill fróðlegt fyrir hv. þm, ef hann veit það ekki,
að heyra það, að Jón í Stóradal reiknaði út svo
persónulega þetta dæmi og lagði á það slíkt ofurkapp, að það væri þessi tilviljun með uppbótarþm, af því að hann bjóst við að verða eftirmaður Guðmundar í Ási, en gerði ráð fvrir, að
Þórarinn á Hjaltabakka, sem þá var aðalmaður
Sjálfstfl, kæmist þar að sem uppbótarmaður.
Svona var langt gengið í smáleik, þegar verið var
að útbúa stjskr, að það voru gerðir útreikningar,
um, hvernig þessir menn gætu unnið kjördæmi.
En hvorugur fékk þetta hlutskipti og alira sízt
sá, sem bjó það út, Jón i Stóradal.
: Fundarlilé.]
Ég var kominn að því atriði í sögu undirbúnings þessa máls að minnast á lausatökin, sem
voru á stjskrmálinu frá 1933—34. Ég hafði
minnzt á, hvernig aðalmaðurinn, Jón í Stóradal,
hafði komið sumum þessum atriðum fyrir, sem
áttu að verða honum í hag og hans kunningjuin.
Og þetta bar þann ávöxt, sem mönnum er kunnugt, sem sátu á þingi, að Jón Þorláksson tók sér
svo nærri, að stjskr. var gerð með þessum endemum, að hann lét það verða til þess, að hann
hætti að bjóða sig fram og sagði af sér formennsku flokksins. Svo mjög þótti þessum mæta
manni á skorta um . skynsamlegan undirbúning
málsins. Og þegar um þessar breyt. er að ræða,
er sama undirbúningsleysið á ferð. Ef Sjálfstfl.
hefði talið nauðsynlegt að endurbæta stjskr, þá
hefði liann á þessum 8 árum komið með þáltill.
um að setja mþn. til að rannsaka stjskrmálið.
Alþfl. hefði getað gert það sama. Hvorugur
flokkanna gerir neitt í því, og er ekki sýnilegt,
að þrengi neitt að þessum flokkum. Þessi vanræksla og síðan þetta fum Alþfl. í vetur um
stjskrbreyt. verður til þess, að sömu ágallarnir
haldast og voru hjá Jóni í Stóradal og Ásgeiri í
fyrra skiptið. Það er ekki leitað til erlendra
fyrirmynda á nokkurn hátt. En sá ráðh, sem
hefur bætzt inn í rikisstj. í tilefni af þessu máli,
Magnús Jónsson guðfræðiprófessor, liefur ein-
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mitt sagt um það fyrirkomulag, sem á að taka
upp, að það væri svo mikil vitleysa sem mest
gæti verið. Þetta var það, sem hann sagði fyrr,
og það er satt og rétt.
Ég vil nú víkja að þvi atriði í ræðu hv. frsm.
meiri hl, að hann taldi það óhjákvæmilega réttlætið, að það stæðu helzt jafnmargir kjósendur
að hverjum þingmanni. En í Noregi t. d. er stjskr. þannig úr garði gerð, að bæirnir geta aldrei
haft ncma einn þriðja af þm, og Oslo ekki nema
7 þm. af 150 þm. Og það liefur ekki þótt taka
því að breyta þessu. Ég vil sérstaklega benda
fulltrúum Alþfl. á, að þeirra sainherjar í Noregi,
sem lengi hafa verið áhrifamikill flokkur og
farið með völd, hafa ekki reynt að gera neina
breyt. á þessu, en hafa sætt sig við eina stjskrbreyt. í Noregi á 3—4 árum. I Noregi er það
beinh'nis stjórnskipulega Iögfest, að þjóðin skuli
að verulegu leyti taka tillit til annars en höfðatölunnar, nefnilega landsins sem lieildar, láta
dreifbýlið hafa tiltölulega meiri áhrif á þennan
hátt á þjóðmálin, af því að þéttbýlið hefur sin
áhrif með fjármagni og ýmsum hætti. Og það,
sem er fordæmanlegt í framferði Alþfl. og Sjálfstfl, er, að þeir hafa ekki reynt að afla sér nokkurra upplýsinga, — það eru meiri líkur til, að
þeir liafi ekki vitað þetta, — því að það er töluvert hart að gera sér stjskr. með allt öðrum
hætti en aðrar siðaðar þjóðir, flaustra breyt. á
henni hvað eftir annað undirbúningslaust og án
tillits til reynslu annarra. Það eru nákvæmlega
sömu orsakir í bæði skiptin, að nokkrir menn
vilja ná augnablikshagnaði og gera þá hluti, sem
þeir telja andstæðingnum koma verst, en sjálfuin
sér bezt. En slikum verknaði fylgir þung ábyrgð.
Hvað engilsaxneskar þjóðir snertir, þá er algerlega gengið fram hjá reynslu þeirra. Hvorki
meira né minna en England, öll eiiskumælandi
sambandslönd þeirra og öll Bandarikin hafa
byggt á því fyrirkomulagi, sem við nú búum við,
nema við böfum leitt inn hlutfallskosningar með
landkjörinu.
Ef um nokkurn skipulegan undirbúning hefði
verið að ræða á stjskrbreyt, þá hefðu verið
samdar um málið fræðilegar ritgerðir, dreift um
landið og málið rætt við kjósendur. Þá liefði
komið í Ijós fyrir allra sjónum, að öndvegislönd
frelsisins hafa einmeniiingskjördæmi og ekki
það fyrirkomulag, sem hér á að taka upp. Það
eru þessi lönd, sem nú á þessum erfiðu timum
halda uppi kyndli lýðræðisins. En í löndum, sem
hafa reynt að ná réttlætinu með hlutfallskosningu, eins og hæstv. atvmrh. lýsti ýtarlega í
útvarpsræðu sinni í gær, liefur pólitískt líf og
lýðræði grotnað niður, en óendanlcg mergð
flokka þotið upp, eins og t. d. i þýzka ríkinu.
I enskumælandi löndum, einu löndunum, sem
standa uppi nieð sína þjóðfélagsskipun, þar er
hlegið að þessu fyrirkomulagi, t. d. hlutfallskosningum eins og í Rvík, og enn þá hærra er
lilegið að hlutfallskosningum í tvímenningskjördæmum. Núverandi hæstv. atvmrh. á mikið hrós
skilið fyrir að hafa fyrr á tímum sagt rétta orðið
um þetta, nefnilega að það væri eindæma vitIeysa. Það er svo mikill visdómur í þessari einu
setningu ráðh, að ég er ekki fyllilega sannfærður um, að nauðsynlegt sé að fella hann úr stj.
strax, vegna þess að þessum glampa hefur
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brugðið fyrir í hans anda, sem getur e. t. v.
orðið lýsandi fyrir aðra menn, þegar tímar líða,
því að þessi setning verður undirstaðan að stefnunni, þegar þetta mál verður leiðrétt aftur.
Þessi hlutfallskosning í tvímenningskjördæmum er hersýnilega hugsuð fyrst og fremst vegna
þess, að viðkomandi flokkar hafa örvænt um
það að ná meiri hl. á iandsbyggðinni með réttum
rökum. Ef þessir flokkar vildu fá eðlilega þingræðislegt skipulag, þá mundu þeir frekar leggja
til að skipta tvímenningskjördæmunum, og til
þess þyrfti ekki nema einföld lög. Og þá væri
ekki hægt að segja, að þessi skipting væri gerð
til bráðabirgðahagsmuna fyrir nokkurn flokk,
þvi að það væri lítt hægt að segja, hvar meiri
hl. myndaðist eftir skiptinguna.
Hv. frsm. meiri hl. taldi það ósvífið að ætla
framsóknarmönnum að hafa öll 12 sætin í tvímenningskjördæmunum, af því að meiri hl. saintals væri svo litill. Eftir sömu hugsun hcfðum
við framsóknarmenn átt að bera fram till. eftir
bæjarstjórnarkosningarnar um að taka bæjarstjórnar-meirihlutann úr höndum sjálfstæðismanna, með því að á bak við hann er minni hl.
kjósenda í bænum. Það hcfði verið hægt að búa
til einhver svikalög til að taka af núverandi
borgarstjóra hans vald til hálfs, ef við hefðum
verið nógu miklir labbakútar til að gera það.
Eg vil enn fremur beina því til hæstv. atvmrli.,
hvernig á að skilja það, að hans flokki þótti svo
nauðsynlegt að gera þessa stjskrbreyt. nú. mitt
í ófriðnum. Þetta mun verða eitt af þvi, sem
skaðar Sjálfstfl. mest í kosningunum, því að
ýmsir góðir menn eru svo óánægðir með þetta
ástand og að rjúfa samvinnuna af þessum ástæðum. Sumir munu því sitja hjá og aðrir kjósa
með framsóknarmönnum til að sýna sinn óvilja.
En úr því að farið er út í stjskrbreyt., hvers
vegna þá að láta það standa óhreyft, að konungur Dana sé okkar konungur? Flokkurinn hefur sem fyrsta lið á stefnuskrá sinni skilnað Islands og Danmerkur. Skiinaðurinn er svo undirbúinn af rás viðburðanna og ályktun Alþ. Hvers
vegna ekki að setja í stjskr., sem á að kjósa um,
að lýðveldi sé sett á stofn? Ég hygg það stafi
af því, að innan þessa meiri hl., sennilega frekar
af hálfu Alþfl. en Sjálfstfl., eru menn, sem ekki
kæra sig um skilnað. Það kom a. m. k. fram í stjskrn. i Nd., að formaður hennar, hv. þm. V.-Sk.,
vildi taka þetta upp, en bæði menn úr Sjálfstfl.
og einnig menn úr Alþfl. og kommúnistar vildu
ekki. Þetta er svo ótrúlegt, að það getur varla
leynzt á bak við annað en að það eigi að leggja
þetta á hilluna. Því að ef það er meiningin að
skilja, þá er eins gott að gera það nú. Því að það
er einskis virði sá undirbúningur, sem hægt er að
hafa fyrir kosningarnar. Það eru mjög fáir menn
fyrir utan þingflokkana, sem hafa sérstaka aðstöðu til að rannsaka þetta mál eða þingflokkarnir taka gilda. Þetta er mál, sem allar líkur
cru til, að verði leyst af trúnaðarmönnum þingflokkanna. Og hvernig á hæstv. atvmrh., sem
verður í kjöri og liefur vandasama stjórnardeild, eða aðrir slíkir að leggjast djúpt í rannsókn þessa máls og koma með skipulag fram á
næsta þingi? Þess vegna verð ég yfirleitt að
segja, að ég tel þetta veilu á þessu frv. um stjskr. Ég skal geta þess, að í fórum fyrrv. stj. lá
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fyrir uppkast, sem undirbúið var af færustu lögfræðingum landsins, sem bæði felur í sér óhjákvæmilegar leiðréttingar á stjskr., sem ekki geta
orðið deilur um, og enn fremur eru atriði, sem
fylgja því, að ísland verði lýðveldi og vald konungs færist á hendur forseta. Það er ekki gert
ráð fyrir annarri efnisbreyt. Og um þetta hefur
þingið verið sammála, enda hefur ríkisstjóri
fengið þetta vald með alþingissamþykkt.
Hins vegar mætti segja, að það mætti líta i
aðrar áttir en til nágrannaþjóða okkar um lýðræðisfyrirkomulag, nefnilega Bandaríkjanna. Þar
er fyrirkomulagið byggt upp gagngert á annan
liátt um kosningar og margt fleira. Til þess að
byggja eitthvað á þeirri fyrirmynd þarf ýtarlega
rannsókn og iniklar umræður. Þar af leiðandi
er ekki hugsaiilcgt, að á þessum fáu vikum, sem
eiga að líða til væntanlegs sumarþings, að gera
neina rannsókn, sem sé nokkurs virði í þessu
efni. Það verður, ef slík n. verður kosin, ekkcrt
annað gert en að taka þetta frv., sem liggur fyrir
í'rá fyrrv. ríkisstj., sem er alveg til og var hægt
að taka upp nú.
Ég ætla ekki að fjölyrða um þetta meira og
mun mjög lítið taka til máls aftur, með því að
þessu máli er þegar ráðið til lykta með samkoinulagi. Það væri sama, þó að engill frá himni
kæmi og taiaði sínu himneska máli, það mundi
ekkí sannfæra þessa menn, — ekki einu sinni
prófessorinn í guðfræði. En ég hef hins vegar
talið rétt að benda á það, að þessi stjskr. er
byggð á ranglæti og sérstaklega vanþekkingu,
ákaflega mikilli. Þessi stjskr. er eins og stjskr.
Jóns í Stóradal, hrákasmíði, byggð upp af mönnum, sem alls ekki hafa rannsakað skipulag
frjálsra þjóða með þekkingu, heldur er hlaupið
af stað með mestu léttúð til þess aðallega að
ná sér taki á andstæðingnum, sem þó engar líkur eru til að náist. Ég vil benda á, að eftir það
að átti að kreppa alvarlega að Framsfl. 1933—4,
hefur að vissu leyti staðið yfir hið merkilegasta
tíinabil síðan 1875. Ríkisstj. hefur verið undir
forustu manna úr þessum flokki í samfleytt átta
ár, þrátt fyrir margs konar stórbreytingar i
landinu. Flokknum óx ásmegin, hefur verið trúað
fyrir stjórn landsins þennan tima, og hann hefur tekið með öðrum flokkum þátt í hinum
vandasömustu lausnum fjölmargra mála. Þetta
vil ég benda þeiin á, sem hafa trú á því hrákasmíði, sem Ásgeir Ásgeirsson er fær um að búa
til, hvort sem það er 1933 eða 1942.
Af því að hér sitja nú tveir forráðamenn Sjálfslfl, vil ég endur taka það þeim til minnis, að
hans mikli leiðtogi, Jón Þorláksson, taldi sig
nauðbeygðan til að hætta að vera forsvarsmaður
kjördæmamálsins og formaður flokksins fyrir
það, að hann átaldi svo mikið eina af þessum
svikabrellum, sem aðrir sjálfstæðismenn höfðu
komið inn.
Sá flokkur, sem Ásgeir Ásgeirsson hefur
brugðizt, hefur liaft ástæðu til að telja, að kosningalukkan og dómur þjóðarinnar hafi staðið
ineð honum um þennan tíma. Ég vil spá því,
að þó að stjskrbreyt. gangi fram, sem ég býst
við, að verði stöðvuð í sumar, vcrði hvorki Alþfl.
né Sjálfstfl. gagn að þessu hrákasmíði, af því
að til er innra réttlæti í hlutunum. Og ég vil
benda á, að þó að Sjálfstfl. vaxi, er þvi svo farið,
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að það eru engar Iíkur til, að hann geti stjórnað
í anda sinna ráðsettu manna nema með hjálp
Framsfl. En enginn segir, að Framsfl. verði þess
ekki langminnugur, hversu nú er að farið. Sjálfstfl. mun finna, hvernig upplausnaröflin eru.
I'að kemur að þvi, að Framsfl. getur sagt sitt
stóra orð, og hann mun leggja sina þungu hönd
á vogarskálina til að bjarga landinu. Ef þessi
stjskrbreyt. verður samþ. nú, verður það fyrsta
verk Framsfl. að heimta varanlega mþn. til að
breyta henni, ekki með ræfilsvinnubrögðum,
heldur vinnubrögðum, sem eru byggð á þekkingu. Við munum sækja fram til að þvo bletíinn af okkar stjórnarskrá.
*Forsrh. (Ólafur Thors): Ég ætla ekki að gera
ræðu hv. þm. S.-Þ. að umræðuefni. Annar ráðh.
mun gera það. Það er aðeins eitt atriði i henni,
sem ég ætla að vikja að. Hann færði það í tal,
að framkoma Sjálfstfl. gæti gcfið til kynna, að
veila væri í afstöðu hans til sjálfstæðismálsins.
Það, sem Sjálfstfl. hefur lagt til, er, að skipuð
verði n. til að gera þær breyt., sem þurfa að
verða á stjórnskipunarl. landsins, til þess að
hægt sé að fullnægja till., scm Alþ. hefur gert i
sambandi við sjálfstæðismálið, svo að Alþ. í
sumar gefist tækifæri til að ganga endanlega
frá málinu. En hv. þm. S.-Þ. gerir ráð fyrir,
að ekki sé kleift að ganga frá þvi nema á mörgum árum. Ef nokkuð skilur á milli hans og
okkar, er það það, að við vonum, að sú rannsókn þurfi ekki að taka eins langan tíma og
hann gerir ráð fyrir.
Hv. þm. lagði mikla áherzlu á, að það væri
illa til valið, að enn stæði i stjórnskipunarl.
landsins, að konungur færi með æðsta vald þjóðarinnar, en virðist samt ætla að sætta sig við,
að þetta standi þar enn í mörg ár.
Hv. þm. talaði um það hrákasmíði, sem breyt.
1933 hafi verið, en segir þó, að hún hafi tryggt
landinu ríkisstj., sem hafi farið farsællega með
völdin. Það er ekki mitt að svara fyrir hv. þm.
V.-ísf., cn ef breyt. hans hefur verið svo mikið
hrákasmiði, hvaða glæpur er þá að hrófla vjð
henni núna? Eins og hv. þm. S.-Þ. trúir því, að
til sé æðra réttlæti yfir okkar dægurþrasi, er
ég sannfærður um hið sama og geng því ótrauður fram. Það er ljóst, að það mál, sem við berunt fram, felur í sér annað og meira réttlæti en
sú skipun, sem við eigum við að búa. Ég treysti
þvi, að gæfa þjóðarinnar verði sú, að þeir, sem
herjast fyrir þessari réttarbót, sigri.
Forseti (EÁrna): Ég vil óska þess, að hv. dm.
takmarki ræðutima sinn, svo sem hægt er. Það
er vilji flestra, að þingi geti orðið lokið se;n
fvrst, en til þess að hægt sé að koma áfram aðalmálum þingsins, væri það mikil fyrirgreiðsla, ef
þessari 2. umr. gæti orðið lokið í dag. Þetta er
aðeins ósk mín. Hv. dm. hafa fullt frelsi.
*Atvmrh. (Magnús Jónsson): Ég hefði ekki
kvatt mér hljóðs nema af því, að liv. frsm. minni
hl. beindi til min þeirri fyrirspurn, hvort ekki
væri farið fram á að breyta stjskr. endanlega.
Hæstv. forsrh. hefur svarað þessu, en ég hefði
haft gaman af að þreyta ræður um það við hv.
frsm. Hans tiu ára gantla gremja yfir því, að
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Ásgeir Asgeirsson tók við völdum á sinum timo,
er skiljanleg.
Það, sem hv. þm. hafði eftir mér um tvímenningskjördæmin, stendur í ræðu eftir mig, en ekki
veit ég, hvort það er vísdómur minn eða þingskrifaranna. En ég vil minna hv. þm. á, að hann
skrifaði greinar, sem hann nefndi „Ivomandi ár“,
og fer þar hlýjum orðum um hlutfallskosningar, svo að það hallast ekki á hjá okkur.
Hv. þm. gat þess, að til væri eitthvað frá
kommúnistum I þessu máli. Mér cr ekki kunnugt
um það. Ég hef ekki talað eitt orð við neinn
kommúnista um málið, og þeir hafa ekki unnið
að því, aðcins lýst yfir fylgi sínu við það. En
einu sinni var hv. þnt. S.-Þ. kallaður kommúnisti í þessu landi.
Ég vil segja hv. þd., af hverju ég var því meðmæltur, að einmítt þetta atriði um kosningafvrirkomulagið væri tekið út úr og afgreitt fyrst.
Það var vegna flokks hv. þm. S.-Þ. Ég er sannfærður um, að Framsfl. mundi aldrei bafa þorað
að vera í samvinnu um neina stjskrbreyt., fyrr
en búið var að taka þetta atriði út úr.
Annars hefur hæstv. forsrh. bent á, live miklar
veilur voru í öllu tali liv. frsni., þar sem hann
gefur i skyn, að við ætlum að bregðast i stjórnarskrármálinu, en segir svo, að ekki sé hægt að
gera neitt ncma á mörgum árum. Það var eiumítt það, sem mig grunaði, að Framsfl. ætlaöi
að láta málið liggja niðri af hræðslu við aðra
hluti í stjskr. Ég er hræddur um, að það verði
erfitt að klína því á okkur, að við viljum ekki
afgreiða sjálfstæðismálið, eins fljótt og auðið
er, og það er vitleysa, að málið sé óundirbúið.
Það er vel undirbúið, bæði í meðvitund fólksins og af þm. sjálfum.
*Sigurjón Á. Ólafsson: Ég tcl rétt að segja
örfá orð við iþessa umr. fyrir hönd Alþfl. Þetta
mál er flutt af alþýðuflokksmönnum í Nd. Um
tilganginn þarf ckki að tala. Það cr vitanlegt,
að Alþfl. hefur alltaf verið með kjördæmaskipun, sem fæli í sér jafnan rétt allra kjósenda.
Ég ætla ekki að rökræða átökin 1931—1933.
Það hefur sumpart verið gert. Það er hins vegar
ljóst, að það verður að leita ráða til að fá jöfnuð í þessu máli. Við síðustu kosningar hafði Alþfl. helmingi fleíri atkv. á bak við hvern þm. en
sá, sem hafði fæsta, sem sé Framsfl. Þetta er
misrétti milli kjósenda, og allir floltkar nema
Framsfl. eru ákveðnir í að leiðrétta það. Eins
og sakir standa, er ekki hægt að finna aðra
heppilegri lausn en þá, sem felst í frv. því, sem
er til umr.
Ég skal ekki rökræða allt það, sem fundið er
frv. til foráttu, til þess að lengja ekki umr. Þess
er þó vert að geta, að Alþfl. hafði á sinum tima
á prjónunum tilk, sem miðuðu að vísu í nokkuð
aðra átt, en aðrir flokkar vildu ekki fallast á.
Það var þá hnigið að þvi ráði að fara þá leið,
sem aðrir flokkar gátu orðið sammála um.
f ræðu hv. þm. S.-Þ. kenndi eins og oftar
margra grasa, og í henni kornu fram ómakleg
ummæli í garð ýmissa inanna, sem ekki eiga
sæti hér. Ég ætla að leiða hjá mér að hnotabitast við þann hv. þm. Ummæli hans falla um
sig sjálf. Eitt ætla ég þó að leiðrétta. Hann
vildi draga sínar ályktanir af því, hvernig þess-
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um málum væri fvrir komið í nágrannalöndum okkar, t. d. í Noregi, og tók t. d. Oslo, sem
hafði um 300 þús. ibúa, en íbúar Xoregs voru þá
um 3 millj. Oslo átti 7 þni.
Hér í Rvík býr % hl. þjóðarinnar, og samt
hefur Rvik eltki nema 6 þin., en samkv. frv. á
hún að fá 8 þm. En eftír réttum hlutföllum ætti
Rvík að hafa 17 þm., ef miðað er við fólksfjölda.
— Annað, sem mér þykir rétt að svara af því, sem
hv. þm. S.-Þ. sagði, er það, að hann vildi láta
skína í það, að Alþfl. væri með óheilindi í sambandi við lausn sjálfstæðismálsins og að það
mundi honum að kenna, að ekki væri búið að
taka það til nteðferðar. Ég get fullvissað liv. þm.
um það, að þetta er rangt. Alþfl. hefur, frá þvi
að sjálfstæðismálinu var fyrst hrcyft hér á Alþ.,
alltaf tekið í sama strenginn, sem sé að gera ýtarlegar till. í því niáli. I’að, að þetta mál er ekki
tekið fyrir nú, er ekkert annað en liagkvæmnisástæður, þar sem ekki lá fyrir þessu þingi nauðsynlcgur undirbúningur undir framtíðarstjórnskipun landsins. Þessi undirbúningur ætti hins
vegar að liggja fyrir næsta þingi, og gengi hann
síðan undir dóm kjósenda í haust. Ég hygg, að
þetta hofi verið fullkomlega formlegt fyrirkomulag i vinnubrögðum við þetta mál, og held,
að þetta þvrfti á engan hátt að valda neinum
árekstrum, þó að hv. þm. vilji láta líta svo út.
— Eg skal taka undir það með bæstv. atvmrh.,
og hygg ég það rétt mælt hjá honum, að það
hafi verið hagkvæm vinnubrögð að fá þennan
þátt tekinn út úr stjskrbreyt., til þess að hægt
væri að sameina alla flokka þingsins um þær
breyt., sem gera þarf, af því að þær breyt. eru
miklu stærri heldur en þær, sem við erum nú
að gera og ég vona, að öll þjóðin á sinum
tíma geti verið sammála um. Ég vil einnig taka
undir það með honum, að ég tel mjög mikinn
vafa á því, að það hefði verið hægt að fá Framsfl. til þess að standa óskiptan að breyt. á stjskr., ef það mál hefði verið tekið fyrir um letð
og þetta, scm nú er um rætt. Þetta tvennt, lield
ég, að verði að nægja til þess að svara því, að
Alþfl. hafi á nokkurn hátt reynt að beita óhagkvæmum vinnubrögðum í þessum málum. Ég
ætla ekki að fara að deila um það, sem hér er
mest um deilt. Eg hef alltaf skilið það svo af
hálfu þeirra, sem andmælt hafa þessu máli, að
það sé í rauninni eitt atriði — og ekki nema citt
atriði — í þessu frv., scm verulega máli skipti,
en það cru hlutfallskosningar í tvimenningskjördæmum. Við alþýðuflokksmenn höldum hins
vegar fast við það, að hlutfallskosningar í tvimenningskjördæmunum eigi fullkominn rétt á
sér, og skal ég ekki rökræða það frekar. Það
hefur verið gert. Því hefur hins vcgar verið
haldið fram, að 1933 hafi einmitt þessi till., um
hlutfallskosningar I
tvimenningskjördæmum,
verið búin að ná allmiklu fylgi innan Framsfl.,
en svo hafi viljað til, að búið hafi verið að
ganga frá þessu máli i stjskrn., þegar þeirri till.
átti að skjóta fram. líg skal ekki ræða þetta
frekar við hv. þm. S.-Þ., en ég verð þó að segja
það, að mér þykir undarlcgt, að liann og hans
flokksmenn skuli nú fordæma jafnmikið eins og
þeir gera þessa till. um hlutfallskosningu i tvimenningskjördæmum landsins, þar sem þeir
voru því eliki með öllu mótfallnir 1933. Ég hef
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ekki nein plögg í höndunum til þcss að staðfesta
þetta, en eins og hv. þm. veit, vita menn oft,
hvað gerist innan þingsins og hvað þar er efst
á baugi, þó að það sé ekki opinbert. Ég vænti
þess, að þetta máli fari þá leið, sem til er ætlazt,
og það er þegar sýnt, að það gengur fram, og
vænti þess, að það sé svo sterk lýðræðishugsjón
með þjóðinni, að hún veiti þessu máli brautargengi og komi í veg fyrir það, að þeir menn,
sem nú andmæla því, fái stöðvunarvald uin
framgang málsins.
Bernharð Stefánsson: Ég skal játa það,
að ég vildi gjarnan, að þessu þinghaldi færi að
Ijúka, og ég vil því ekki tefja tímann með óþörfum umræðum. En mér finnst þó skylda mín að
bera hér fram fyrirspurn til þeirra, sem að þessu
máli standa, Sjálfstfk, Alþfl. og Kommúnistafk,
eða Sameiningarfl. alþýðu. Það er nefniletfa
þannig, að blöð þessara flokka hafa marglýst
yfir því, að samið hafi vcrið um þetta mál, og
það er helzt að skilja það svo, að samið hafi
vcrið um það í öllum atriðum. Það virðist því
vera tilgangslaust fyrir okkur framsóknarmenn
að bcra fram brtt. við frv., en að bera fram brtt.
í tilgangsleysi er fjarri mínu skapi. En ég skal
þó játa, að ég hef mikla löngun til þess að bera
fram brtt. við þetta mál, og það kann að vera,
að ég geri það við 3. umr„ ef ég hef nokkra von
um það, að hún sé ekki fyrirfram dauðadæmd,
jafnvel þó að menn gætu efnislega á hana fallizt,
m. ö. o., að hún verði athuguð. Ég er ekki að
heimta fylgi við þá till., sem ég kynni að bera
fram, fyrirfram, en það er vitanlega tilgangslaust að bera slíkt fram, ef það ver'ður ekki
einu sinni athugað. Þessir flokkar, sem að frv.
standa, hafa jafnan kvartað yfir því, þegar þeir
hafa verið i stjórnarandstöðu, Sjálfstfl. hér áður
og Kommúnistafk, oft á liðnu kjörtimabili, að
það hafi verið samið um málin á milli stjórnmálaflokka, áður en þau hafi verið lögð fyrir
þingið. Þessir flokkar hafa talið þetta þingræðisbrot. Þó hefur aldrei mér vitanlega verið samið
um annað á milli stjórnmálafl. heldur en aðalatriði málanna. Þegar skattal. voru á ferðinni,
þá hélt hv. 10. Iandsk. langa ræðu um það,
hversu óþinglegt það væri, að Sjálfstfl. og Framsfl. hefðu samið um þetta mál, áður en þau voru
lögð fyrir þingið, og þó liöfðu þessir flokkar
aldrei samið um annað en aðalatriði málsins.
Fyrirspurn mín er því sú, hvort að það sé útilokað, að brtt. við þetta frv. verði teknar til
greina, og hvort þessir flokkai’ eru bundnir við
það að samþ. frv., eins og það nú er, í öllum atriðum. Við þessu vildi ég fá skýr svör. Ég er
að vísu andvígur þessu frv., eins og það liggur
fyrir í höfuðatriðum. Þó mundi ég telja, að frv.
mætti bæta án þess að fara út fyrir þann ramma,
sein frv. nú er settur, sem er kjördæmabreytingin. Ég skal nú geta um það, hvaða breyt.
það eru, sem ég vildi helzt óska eftir, að gerðar
yrðu á þessu frv., jafnvel þó að liöfuðtilgangi
þess væri haldið. Með þessu frv. er áreiðanlega
verið að skerða rétt sveitanna í landinu, og til
að draga ofurlítið úr því vildi ég láta takmarka
að einhverju leyti rétt utanhéraðsmanna til þess
að hjóða sig fram í kjördæmum. Ég veit, að
það er óhugsandi, enda ekki rétt, að banna þetta
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mcð öllu eða útiloka, en ég tel vel geta komið
til mála að takmarka þennan rétt að einhverju
leyti. Mér sýnist þingið, eins og það er nú
skipað, bera töluverðan keim af því, að það sé
samkoma fyrir Rvík, en ekki þjóðarsamkoma,
og Reykvíkingar cru komnir í meiri hl. hér á
Alþ. Ég heyrði í útvarpinu í gærkvöldi, að hæstv.
atvmrh. sagði, að þeir flokkar, sem að þessu
standa, neituðu þvi, að með þessu væri verið að
skerða rétt sveitanna. Þeir segja, að með þessu
gerist aðeins það, að minni hl. í sveitakjördæmunum eigi að fá rétt til þess að senda sinn fulltrúa á Alþ. En þeir gleyma einu, þessir herrar,
og það er, að ekkert af þessum tvímenningsltjördæmum, sem þeir eru að tala um, eru hrein
sveitakjördæmi nema e. t. v. aðeins 1 af þessum
6. Þeir kalla það sveitakjördæmi, þó að þau séu
það raunverulega ekki. í þessum kjördæmum
eru, a. m. k. þar, sem ég þekki til, 90% sveitainanna, sem kjósa Framsfl., en atkv. þau, sein
Sjálfstfl. og aðrir flokkar fá, em frá kaupstöðum og kauptúnum, sem í þessum kjördæmum
em. Það er því þannig, þó að þessir menn neiti
þvi, að tilgangurinn með þessu frv. er sá, að
kaupstaðirnir og kauptúnin fái annan fulltrúann
af þessum 2, sem eru í tvímenningskjördæmum.
Auk þess munu atkvæðin i Rvík eingöngu skapa
uppbótarþm. eftir breytinguna.
Ég skal í þessu sambandi engan dóm á það
leggja, hvort það sé heppileg stefna að koma
öllu valdi i þjóðfélaginu i hendur kaupstaðanna,
cn ég vil, að menn segi satt, en séu ekki með
alls konar yfirvarp um það, hvað þeir virkilega
meina. Við útvarpsumr. um þetta mál í hv. Nd.
hefur nú verið mikið um þetta frv. rætt, og andstæðingar okkar framsóknarmanna hafa óskapazt yfir því, hvað Framsfl. njóti mikilla hlunninda með því fyrirkomulagi, sem nú er, og þar
hafa þeir eingöngu miðað við kosningarnar 1937.
Trúa þessir menn því þá virkilega, að atkvæðamagn flokkanna geti aldrei verið öðruvísi en það
var 1937? Ég býst við því. 1937 héldu sjálfstæðismenn, að hver flokkur fengi nákvæmlega sama
atkvæðamagn og 1934. Þess vegna gerðu þeir þá
bandalag við Bændafl. og reiknuðu honum sama
atkvæðamagn og 1934. Bættu því svo við sín
eigin atkvæði frá sömu kosningum, og með þessu
áttu svo að vinnast mörg kjördæmi frá Framsfl.
En þeir reiknuðu bara ekki með þvi, þeir góðu
herrar, að kjósendur geta breytt afstöðu sinni
og fylgja ekki foringjunum út í hvað, sem er.
Og þó að ég ætlaði ekki hér að gera annað en
bcra fram örstutta fyrirspurn, þá get ég þó
ekki annað en bætt við annarri fyrirspurn til
hæstv. atvmrh. Hann var að tala um það i útvarpsumr. i gærkvöldi, hvílikur háski það væri,
ef Framsfl. fengi stöðvunarvaid og gæti stöðvað
þetta frv. með 25% af kjósendum. Hann geröi
ráð fyrir, að þetta gæti komið fyrir. Nú vil ég
spyrja hæstv. ráðh., hvort honum dettur I hug,
ef Frainsfl. fær ckki meira atkvæðamagn en
þessi 25%, að hann (Framsfl.) geti þá stöðvað
málið. Mér skilst, að til þess að fá stöðvunarvald
þurfi flokkurinn að bæta við sig miklu atkvæðamagni, því að án þess fjölgar ekki þingmönnum
flokksins. En tölurnar frá 1937 virðast sitja
fastar i heila hæstv. ráðh. Allt þetta mál er
byggt á þvi, að þær geti ekki breytzt.
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Ég skal að lokum segja það, að mér finnst vera
einn ljós punktur í þessu frv., og það er, að
Siglufjörður verði gerður að sérstöku kjördæmi.
Við siðustu stjskrbreyt., sem þó var gerð til að
fullnægja „réttlætinu", eins og nú stendur til,
var þó lögfest það ranglæti, að Seyðisfjörður,
sem ekki hafði nema 900 íbúa, var Játinn haldast sem sérstakt kjördæmi, en Siglufjörður, sem
hafði fjórum sinnum fleiri íbúa, varð engra réttinda aðnjótandi í því efni. Ég get ekki látið
vera að minna hæstv. forsrli. á það, að einu
sinni flutti ég till. um það að gera Siglufjörð
og Hafnarfjörð að sérstökum kjördæmum, án
þess að taka annan þingmanninn af GuBbringuog Kjósarsýslu, eins og síðar var gert, en núverandi liæstv. forsrh. vildi ekki ganga inn á
það þá. En nú ætlar hann að samþ. það að gera
Siglufjörð að sérstöku kjördæmi. Má það undarlegt heita, að hann skyldi ekki á þeim tíma hafa
notað þetta tækifæri, sem lionum þá bauðst, þvi
að þcgar till. mín kom fram um þetta, þurfti ekki
til þess stjskrbreyt. að koma því i kring. Til
þcss þurfti þá aðeins kosningalagabrevt. En þá
var ekki litið á þetta. En svo á næsta þingi var
Hafnarfjörður gerður að sérstöku kjördæmi, og
þá hneykslaðist hæstv. forsrh. mjög á því, að ég
var því fvlgjandi. En það var réttlætismál. Á
því átti aftur þm. Gullbringu- og Kjósarsýslu,
núverandi hæstv. forsrh., sök, að annar þingmaðurinn var þá tekinn af kjördæmi hans. Hefði
hann stutt till. mína, hefði aldrei til þess komið.
*Forsrh. (Ólafur Thors): Ég skal ekki gera
ræðu hv. 1. þml Eyf. að umræðuefni, og er það
einnig út af ósk liæstv. forseta um, að menn
stytti ræðutíma sinn. Það inun vera svo með
okkur báða, hv. 1. þm. Eyf og mig, að hvorugur
muni alla sína fortíð. En ég hygg því miður, að
ég sjái ekki allt fyrir, því að svo mikill vitmaður er ég ekki, en ég áskil mér rétt til þess að
laka afstöðu til mála. Og hvað öðrum málum
viðvíkur, læt ég ósagt um, en í þessu máli hef
ég rökrétta fortíð. Þótt ég hafi ekki viljað árið
1927 fylgja því, að Siglufjörður yrði sérstakt
kjördæmi, en vilji það nú, þá þarf ekki að vera
neitt ósamræini i því. Læt ég svo úttalað um
þctta atriði.
Viðvikjandi fyrirspurn liv. 1. þm. Eyf., sem var
um, hvort endanlegir samningar hefðu farið
fram og hvort þýðingarlaust sé að bera fram
brtt. víð málið, þá get ég svarað þessu á eftirfarandi hátt: Sjálfstfl. tilnefndi ráðh. flokksins
til þess að ræða við Framsfl., en þegar þær umr.
leiddu ekki til samkomulags, þá voru 3 menn
kjörnir frá Sjálfstfl. til þcss að ræða við Alþfl.
Við Kommúnistafl. hefur enginn af þm. Sjálfstfl.
rætt með umboði flokksins, en e. t. v. hafa einstaka þin. flokksins rætt við einstaka þm. Kommúnistaflokksins um þetta mál. Um það veit ég
ekkert. — Þegar lokið var umr. við Alþfl., þá
var sú samþykkt gerð í Sjálfstfi. að gera enga
samninga um þetta aðra en þá, sem byggjast á
sameiginlegri afstöðu þessara flokka í stjskrn.
Viðvikjandi hinni fyrirspurn þessa hv. þm. vil
ég svara því, að ég er þess fullviss, að brtt. lians
nær ekki fram að ganga. Einnig er ég lienni
mótfallinn, því að hún rekur marga hv. þm. af
þingi, og eru það eftirtaldir hv. þm. Framsfl.,
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sem yrðu þá að sitja heima, af því að þeir eiga
ekki heima i kjördæmum sínum: Hv. þm. Mýr.,
þm. Barð., þm. Str., 1. og 2. þm. Skagf., þm.
S.-Þ., 1. þm. N.-M. og 1. þm. S.-M. Það er nærri
þvi helmingur hv. framsóknarþm.! Fyrr má nú
rota en dauðrota. Þar að auki vil ég ógjarnan
sjá á bak ýmsum þessara hv. þm. héðan af Alþ.
Það yrði einnig til þess að skerða vald sveitanna að leyfa þeim ekki að taka sér þm., nema
þeir séu búsettir í kjördæminu sjálfu. Eg tel alveg víst, að þessi brtt. næði ekki fram að ganga,
og ef hún yrði borin upp, mundi hún aðeins tefja
störf Alþ., en það virðist vera almenn ósk hv.
þm. að ljúka þingi fyrir hvítasunnu.
♦Atvmrh. (Magnús Jónsson): Ég stend upp af
kurteisi við hv. 1. þm. Eyf., því að hann spurði
mig, hvort ég teldi hugsanlegt, að Framsfl. gæii
fengið stöðvunarvald við kosningar með aðeins
25% af kjósendum landsins. Já, ég tel það möguIcgt, því að það þarf ekki annað en tilflutning
atkvæða í þau kjördæmi, sem Framsfl. vantar
lítið til þess að koma að mönnum, t. d. ef atkv.
Framsfl. í Rvik væru flutt í eitthvert slikt kjördæmi. Viðvikjandi brtt. hv. 1. þm. Eyf. get ég
sagt það, að ég mundi vera á móti henni, af því
að hún væri skerðing á rétti sveitanna, eins og
hæstv. forsrh. drap á. Hvert kjördæmi hefur
rétt til þess að kjósa þm. innan sinna vébanda
og einnig rétt til þess að fara út fyrir kjördæmið
i vali sínu.
Það væri mjög æskilcgt, að Alþ. gæti lokið
störfum fyrir hvítasunnu, þvi að kosningar þurfa
helzt að fara frain ekki siðar en fyrsta sunnudag
í júli.
*Frsm. minni hl. (Jónas Jónsson): Hæstv. forsrh. reifði málið frá sjónarmiði sins flokks og
kallaði það gott mál. Hann minntist einnig á
sjálfstæðismálið svonefnda, og vil ég gera grein
fyrir minni skoðun þar. — Ég tel heppilegt að
flýta skilnaðinum við Danmörku, því að á þessum tímum er ekki hættulaust að draga það mál
von úr viti. Ég hef áður bent á, að skilnaðarmálinu eigi að halda í ákveðinni línu, þannig að
forseti taki alveg við valdi konungsins, og yrði
það sniðið eftir bandarískri fyrirmynd. Breyt.
i þessa átt hafa þegar verið undirbúnar af hæfustu lögfræðingum landsins, og þess vegna ekkert því til fyrirstöðu að hefjast handa.
Svo að ég víki að þessu máli, scm er hér á dagskrá, breyt. á stjórnskipunarl. eða kjördæinamálinu, þá er gaman i þvi sambandi að minnast
uramæla hæstv. atvmrh., 1. þm. Reykv., á Alþ.
árið 1928. Þar stendur svo í Alþingistiðindunuin,
bls. 2958, í ræðu, sem hæstv. ráðh. flutti þá og
er yfirlesin:
„Ég skal nú ekki fara neitt út i útreikninga,
en það þarf ekki annað en benda á það, að listakosning um tvo menn er ekki annað en vitIeysa.“
Það er gaman að lesa þetta, og ég vona, að
hæstv. ráðh. komist brátt á þessa skoðun aftur.
Talsmaður Alþfl. i Nd., hv. þm. V.-ísf., sagði,
að hv. 1. þm. Rang. hefði sagt á þingi 1933, að
Framsfl. vildi hlutfallskosningu i tvimenningskjördæmunum. En það upplýstist, að hv. 1. þm.
Rang. var ekki á þingi 1933 sökum veikinda, svo
Alþt. 1942. B. (59. löggjaXarþing).

að hv. þm. V.-Isf. varð að biðja fyrirgefningar,
því að hér var nefnilega um ósannindi að ræða.
Þetta sýnir þau vandræði, sem þessir menn eru i,
með rök fyrir sinu máli. Ég læt svo úttalað um
þetta mál við þessa umr.
•Hermann Jónasson: Ég hef þegar látið i ljós
skoðun mína á þessu máli á öðrum vettvangi og
mun ekki fjölyrða uin það að þessu sinni, enda
hefur verið lýst yfir þvi, að þýðingarlaust sé að
koma með brtt. við málið. Og eftir slíka yfirlýsingu verður vitanlcga að ræða málið á öðrum
vcttvangi.
Bæði ég og hæstv. fyrrv. viðskmrh. tókum
fram í útvarpsumræðum í vetur, að við vildum
láta kosningar fara fram, en svo kom þessi
breyt., seni menn vilja nú gera á stjórnskipuninni, og þá horfir málið öðruvísi við. Og ég vil
í stuttu máli gera grein fyrir hvers vegna. í
fyrsta lagi álít ég tímana þannig nú, að það sé
alveg óverjandi að afgreiða skyndibreytingar á
stjskr. og óverjandi að innleiða nú deilur um
kjördæmaskipunina. A þessum tímum eiga flokkarnir að leggja deilumálin á hilluna og vinna
saman að ’velferðamálum þjóðarinnar. Fjöldi
deilumála hefur vcrið lagður til hliðar undanfarin ár, og flokkarnir liafa liaft samvinnu um mörg
mál, enda þótt þeir væru ósamþykkir stefnum
í ýmsum grundvallaratriðum, bæði i atvinnurekstri, fjármálum og verzlun. Við framsóknarmenn hefðum aldrei þolað þetta, ef við hefðum
ekki skilið nauðsynina fyrir samstarfi, og töldum þess vegna heppilegra að leggja deilumálin á
hilluna. Eitt af þessum deilumálum var kjördæmamálið, og var því sjálfsagt að bíða með það.
Það levnir sér ekki, að mikil nýsköpun er í aðsigi í stjórnarskipun landanna, og það fer ekki
hjá því, að þetta lýðræði, sem ríkir hér á hv.
Alþ., er lýðræði, sem við allir óskum eftir að
berjast fyrir og viðhalda. En þó verður að breyta
stórkostlega til, og við vitum, að inn i stjórnskipun okkar verður að koma mikil nýskipun.
Við vitum um og sjáum úti í heimi stórfelldar
lireyt. i atvinnulífi þjóðanna, sem einnig hljóta
að bcrast hingað. Og meðan við sjáum þetta vera
að koma á sviðum atvinnulífs og stjórnskipunar, þá vildi ég taka þátt i að halda fleytunni á
floti og sigla henni fram úr sjóunum inn í komandi tíma. Þá hefði verið hægt að taka þetta og
önnur deilumál fyrir, er við sjáum betur fram úr
en nú er hægt. Ég álít því illa farið, að þeirri
starfsreglu stjórnarflokkanna sé vikið til hliðar
að leggja öll viðkvæm deilumál á hilluna, meðan
þessir tímar eru. Deilumálin eru tekin of snemma
til meðferðar. Ég hef ekki dregið dul á þá skoðun
mína. Hér er vakin deila um viðkvæmt mál, er
brýtur allar starfsreglur stjórnarinnar frá 1939,
og er því illa og hörmulega farið. Að vísu hlýtur að verða samstarf í einum málaflokki eftir
sem áður, en það er um utanríkismálin, en það
verður þó svo bezt, að utanrmn. fylgist með
málunum, áður en þau eru afgreidd. Það er því
verr farið um þetta, að ég er viss um, enda þótt
ég sé ekki spámaður, að allir sjá innan skamms
og nú þegar, að þessi stjórnskipun er ekki til
frambúðar. Við framsóknarmenn vitum vel, að
miklar breyt. þarf hér að gera, og við erum
fúsastir til að endurskoða þetta mál, er timi er
60
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til kominn. En við vitum einnig, að gallarn'r
aukast við þessa breyt., er hér á að gera.
Ég bendi á það, að Framsfl. og Sjálfstfl. liafa
mikinn meiri hl. og geta ráðið málum, og ekki
eru miklar líkur til þess, að sá meiri hl. vaxi
mikið við kosningar. Það hefði verið liægt að
viðhalda starfsreglum stjórnarinnar, ef þessir
flokkar hefðu unnið saman. Eða hví tóku flokkarnir ekki upp samvinnu um þetta mál? Þeir
flokkar, er standa að breyt., játa þó annað veifið,
að nauðsyn málsins sé ekki svo mjög brýn. Er
þá ekki tilgangur þessara flokka sá, að skapa sér
enn þá sterkari meirihlutavald en meirihlutavald
Framsfl. og Sjálfstfl., sem var þó ótvírætt? Eg
sé ekki annað en að þessir ólíku flokkar ætli
sér að vinna saman næsta kjörtímabii, þótt meiri
hl. þeirra sé nú veikur og verði það, þvi að ekki
þyrftu kosningar að fara fram, til þess að hægt
væri fyrir Sjálfstfl. að halda meirihlutavaldinu
með Framsfl. Nei, þótt hér þyrfti breyt. við,
voru þær ekki aðkallandi, og málið cr fram borið,
nð ég segi ekki í áróðursskyni, fyrir þá flokka,
er að þvi standa.
Eins og stendur, ægir hér öllu saman, einmenningskjördæmum, tvimenningskjördæmum, hlntfallskosningum og meirihlutakerfi. Og haldið þið
svo, að þetta sé framtiðin? Ég sagði áðan, að
Framsóknar- og Sjálfstfl. hefðu sterkan meiri hl„
og þetta mál hefði því getað beðið dálítið lengur.
Og menn skulu athuga það, að þessar tvöföldu
kosningar eru raunverulega aðeins fyrir eitt aðalþing. Við megum eiga von á, ef eitthvað verður
farið að rofa til 1944, þá kollvörpum við allri
þessari stjórnskipun. Ég sé þvi ekkert í þessum
vínnubrögðum iiema óvitahátt i íslenzkum
stjórnmálum, og ég er sannfærður um, ef þessi
stjórnskipun spyrst út meðal þjóða og það með,
að fyrir hana hafi öllu vcrið stefnt i ófrið og
óefni heima fyrir, þá muni hún þykja hið mesta
viðundur.
Það er augljóst mál, að úr þeim hrærigraut,
sem hér er í þessum efnum, verður aldrei annað
en vitleysa. Það er hægt að hafa hlutfallskosningar og það er hægt að hafa meirihlutakerfi.
En það er ekki hægt að hafa hvort tveggja og
hræra því saman. Sannast að segja er þessi
breyt. miðuð og sniðin við fylgi flokkanna, eins
og það er núna. Segjum nú, að Framsfl. ynni við
hlutfallskosningar i tvímenningskjördæmunum.
Þá gæti það ekki gengið, og hlutfallskosningarnar yrðu afnumdar samstundis. Kerfið, ef kerfi
skyldi kalla, er tóm vitleysa frá upphafi til enda.
Og framgangur þessa máls hér er af slysni. Það
var borið fram, án þess að búizt væri við, að það
gengi fram. Hér er sannast að segja, árið 1942,
verið að gera svo einkennilega hluti við stjskr.
íslands, að lengi mun í minnum verða haft. Og
svo mikið er víst, að þeir, sem standa nú að
þessu máli, munu margir hverjir innan skamms
tíma óska þess, að þeir hefðu aldrei verið með
við að afgreiða það.
Ég sé svo ekki ástæðu til að ræða þetta mál
nánar á þessum vettvangi, enda þótt ég vildi það
gjarnan, nema sérstakt tilefni gefist. Og mér
hefur skilizt, að þýðingarlaust sé að flytja við
það brtt. Ég lít þvi svo á, að hér séu að gerast
sömu hlutirnir og hafa gerzt á þingum annarra
þjóða, að hér sé ekki um endurbót að ræða,

heldur verði hér afgreitt mál, sem um efni og
undirbúning markar vonandi lægsta hnignunarstigið, sem þetta þing lifir.
Forscti (EÁrna): Með því að nijög er nú liðið
á fundartimann, er ekki um annað að gera en
annaðhvort að fresta umr. eða lakmarka ræðutíma deildarmanna. Þar sem nauðsyn er að ljúka
þcssari uinr. hið fyrsta, inun ég taka síðari kostinn og takmarka ræðutíma liv. dm. við 5 mínútur.
Bernharð Stefánsson: Ég þarf nú ekki einu
sinni 5 mínútur. Ég veit ekki, hvort ég á að
þakka svör ráðh., því að þeir gáfu engin skýr
svör, heldur voru með vífilengjur. Svo mikið
skildi ég þó, að brtt. þýðir ekki að bera fram.
Það er því staðfest, að þcssu máli cr ráðið til
fullra lykta utan þingsins og öll hlutdeild okkar
framsóknarmanna útilokuð.
Til þess að málið ljúkist fljótt, skal ég nú ckki
segja meira, þótt tilefni hafi gefizt til þess. Ég
mun því ekki ræða ineira hér, en geymi það þar
til síðar.
‘Sigurjón Á. Ólafsson: Það er aðeins stutt svar
til hv. þm. Sj-Þ. og liv. þm. Str. Hv. þm. S.-Þ.
sagði það fleipur, að nokkuð líkt þessu máli
hefði komið fram árið 1933. flg sagði ekki, að
málið liefði verið rætt á Alþ. eða borin fram till.
um það, en ég býst eltki við, að liann geti neitað,
að það hafi þá verið rætt innan Framsfl. og i
stjskrn., þótt það væri ekki borið fram á þinginu. Hv. þm. Str. sagði, að Alþfl. hefði borið
mál þetta fram, án þess að hann byggist við, að
það næði fram að ganga. Ég mótmæli því eindregið og eins því, að Alþýðublaðið hafi sýnt
nokkur óheilindi í þvi.
*Forsrh. (Ólafur Thors): Hcrra forseti! Ég
ætla mér ekki að fara að svara ræðu hv. fyrrv.
forsrh., cn vísa til ræðu minnar í útvarpinu i
fyrrakvöld. Vildi ég, að menn leituðu þar svara.
Iín ég vil, að það komi fram, og ég tek það fram,
að ég hef ekki gert honum nein verzlunartilboð
um frestun kosninga. Eg hef alltaf sagt eftir
kosningafrestunina i fyrra, að ekki bæri að kjósa
í vor, og ég man ekki, að ég segði annað i útvarpsræðu minni. Hins vegar hef ég þvi af eð’ilegum ástæðuin einnig gert ráð fyrir þvi, að
slikt mál sem þetta mundi ekki ná fram að
ganga, af því að það beinlínis leiðir af sér þær
kosningar, er ég ekki vildi.
Hv. þm. Str. harmaði mjög brot það á starfsreglum stjórnarinnar, er hann kallaði. En það
var hv. þm. sjálfur, er átti sök á, að svo hefur
farið sem hann harmar. Hann kannast við, að
Alþfl. bar okkur friðslit á brýn, er við settum
gerðardómsl., en við slieyttum því litlu, þar eð
við álitum þjóðarnauðsyn að. Það er því ekki
sæmandi fyrir Framsfl. né frambærilegt að slíta
þegar allri samvinnu, þótt okkar á milli hafi nú
risið ágreiningsmál, er við sjálfstæðismenn álítum þjóðarnauðsyn að fái framgang, og leika
þannig sama leikinn og Alþfl. í vetur, er hann
dæmdi sem harðast. Ég læt þetta svo nægja. En
mér er óskiljanlegt, að við verðum að viðundri
meðal framandi þjóða, þótt við breytum þeirri
stjórnskipun hjá okkur, er gefur 12 þúsund kjós-

949

Lagafrumvörp samþykkt.
Stjórnarskrárbrcyting.

endum rétt á 19 fulltrúum á þing, en aftur 24
þús. kjósendum aðeins 17 fulltrúum. Með slikri
kjördæmaskipun er verið að varna því, að þingið
sé sem réttastur spegill þjóðarviljans. Og um
það, að stjórnskipun okkar sé flókin og ruglingsleg, er ég ekki sammála. Tökum t. d. Dani til
samanburðar. Þar gilda stjórnskipunarlög svo
flókin, að sagt er, að aðeins cinn þingmaður
skilji þau til fulls, ncfnilega Kragh i Fólksþinginu. En við kunnum full skil á okkar stjórnskipunarl., þótt á þeim megi finna galla.
*Frsm. minni hl. (Jónas Jónsson): ftg ætlaði
aðeins að benda hv. talsmanni Alþfl. (SÁÓ) á það,
að hann telur sig hafa heyrt það, að einhverjir
framsóknarmenn hafi, þegar núgildandi stjskr.
var samþ., verið fylgjandi hlutfallskosningum.
Hann hefur ekki gögn fyrir því. En ég vil biðja
hann að taka sér til athugunar og hugleiðingar
þann ósigur, sem hv. þm. V.-ísf. beið i Nd., þegav
hann hélt fram þessu sama, en gat ekki sannað
það.
Ég vil enn fremur benda þessum hv. þm. á það,
að það getur vel verið, að einhverjír af þeim
mönnurn, sem brugðust Framsfl. um það leyti,
er hv. talsmaður Alþfl. var að tala um, hafi verið
með cinhverjar slíkar bollaleggingar. En ég vil
spyrja hv. þm. Alþfk, sem hér talaði, um það,
hvort hann telur það bindandi fyrir sig eða
flokk sinn, hvað Héðinn Valdimarsson kann að
hafa sagt eða gert, eftir að hann var kominn á
það stig að vera orðinn andstæðingur Alþfl. Og
til frekari sönnunar því, hvað við framsóknarmenn óttum við að etja af þeim mönnum, sem
voru að skilja við flokkinn þá, vil ég taka það
fram, að Tryggvi heitinn Þórhallsson ætlaðist
til þess, að 8 þm. væru kjörnir fyrir Rvík, en
uppbótarþingsætin væru höfð færri. En þeir, sem
voru að yfirgefa flokkinn, og þar á meðal Asgeir
Asgeirsson, hv. þm. V.-Isf., óttuðust, að með
þvi að þm. yrðu svo margir í Rvík, þá fengi
Framsfl. þar einn þm. kjörinn. Þess vegna felldi
hann (AÁ) það, að Reykjavíkurþm. yrði fjölgað
um þetta, og gerði það í þeim tilgangi að drepa
flokkinn.
ftg vona því, að hv. 2. Iandsk. (SÁÓ) skilji
það, að ég skoða mig ekki hundinn við það, sein
einhverjir svikarar Framsfl. kunna að hafa sagt
cða gert árið 1933.
’Forsrh. (Ólafur Thors): Ég vil aðeins geta
þess, að einn af hv. þm. Sjálfstfl. er fjarvcrandi
í samráði við mig. Eg taldi, að ekki mundi nú
koma til atkvgr. um þetta mál. Þessi þm. er hv.
0. landsk. (ÁJ). En með þvi að þa'ð skiptir engu
um afgrciðslu málsins, getur atkvgr. farið fram
cins fyrir þvi, þó að hann sé fjarverandi. En
þar sem um svo alvarlegt mál cr að ræða sem
þetta, þótti mér rétt að taka þetta fram.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 8:7 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: SÁÓ, ÞÞ, BSn, BrB, ErlÞ, JJós, MG,_ MJ.
nei: BSt, HermJ, IngP, JJ, PHerm, PZ, EÁrna.
1 þm. (ÁJ) fjarstaddur.
2. —3. gr. samþ. með 8:7 atkv.
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Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 8:7 atkv.
Á 64. fundi í Ed., 22. maí, var frv. tekið til 3.
umr. (A. 425).
Of skainmt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 6 slilj. atkv., að víðhöfðu
nafnakalli, og sögðu
já: MG, SÁÓ, ÞÞ, BSn, BrB, ErlÞ.
IngP, JJ, PHerm, BSt, HermJ, EÁrna greiddu
ekki atkv.
4 þm. (MJ, PZ, ÁJ, JJós) fjarstaddir.
*Frsm. meiri hl. (Magnús Gíslason): Ég tók
ekki til máls i gær, en ætlaði mér að svara
ýmsu, sem þá koin fram hjá iiv. þm. S.-Þ. Honum virtist þessi hreyt. langt frá því að vera
nokkur réttarbót, heldur hið freklegasta ranglæti, að mér skildist. Ég átti ákaflega erfitt með
að skilja rök hans fyrir þvi. Það má sanna með
lölum, hvc mikill mismunur er á nýja kosningafyrirkomulaginu og hinu gamla í þessu efni.
í tvímcnningskjördæmunum gæti % hluti
kjósenda komið að þm. Það þarf að hafa einum
manni hetur, til þcss að meiri lil. geti fengið
einn mann kjörinn. Ef við hugsum okkur tvímeimingskjördæmi, þar sem einn flokkur fær
1001, en hinn 499, fær annar flokkurinn báða þm.,
en hinn flokkurinn engan. Með öðrum orðum: %
hlutar kjósenda í því kjördæmi koma að tveimur
mönnum. Er það ekki sama ranglætið og bent
var á af andmælendum frv., að % hluti atkv.
cigi að ráða vali þin.? Það má líka taka annað
dæmi, sem sýnir, hvað ranglætið er mikið í
þessu efni með núverandi fyrirkomulagi. Ef í
einu tvimenningskjördæmi eni greidd 1999 atkv.,
nnnar flokkurinn fær 1000 atkv. en hinn 999, þá
verður niðurstaðan sú, að sá flokkur, sem fær
1000 atkvæðin, fær háða þm. kjörna, en hinn engan. Það má lengi halda áfram að benda á svona
möguleika með þvi kosningafyrirkomulagi, sem
nú er. Hugsum okkur, að fjórir flokkar keppi um
kosningar i tvímenningskjördæmi, og cinn flokkur fær 1000 atkv., en hinir 999 hver um sig, eða
samtals 2997, þá fengi flokkurinn með þúsund
atkv. háða þm. kjörna, þó að bak við þá stæði
aðeins % liluti allra greiddra atkv. Slíkt ranglæti
getur komið fyrir, og með þessarí breyt. á stjskr„ sem hér liggur fyrir, er ætlazt ti), að þetta
verði leiðrétt.
Hv. 1. þm. S.-M. minntist á og, að því er mér
virtist, gerði litið ur því ákvæði stjskr., sem sett
var 1933 og var um, að 11 uppbótarþm. skyldu
kjörnir til að jafna hlutföllin milli flokkanna
með það fyrir augum, að þingmannatalan verði
í sem mestu samræmi við kjósendatölu hvers
l'lokks. Þetta ákvæði var sett inn í stjskr. samkv.
þeirn anda lýðræðis, sein er á vörum allra manna
í öllum flokkum, og ég held, að enginn flokkur
þori að mæla opinberlega á móti því, sem á að
vera grundvallarregla þjóðskipulags okkar. Nú
hefur komið í ljós, að þetta ákvæði er ekki nóg
til að fullnægja tilgangi stjskr. að þessu leyti,
og þess vegna er frv. þetta borið fram til þess
að draga úr misréttinum og gera þetta ákvæði
stjskr. áhrifameira heldur en það er nú.
Það var um þetta talað í gær, hvaða skoðanir
menn hefðu haft i þessum málum á undanförn-
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unt árum, bæði hvað snertir hlutfallskosningar
i tvímenningskjördæmunum og hvort bæta eigi
við þm. í kjördæmin. Mér finnst þýðingarlitið að
deila um, hvaða skoðanir menn kynnu að hafa
haft á ákveðnum málum fyrir svo og svo mörgunt árum síðan. Það hefur þá ekki annað skeð
en menn hafa skipt um skoðun og finnst af
cinhverjum ástæðum skynsamlegra að fara þessa
leið. Viðvíkjandi því, að viðsjárvert sé að bæta
við nýjum kjördæmum, eins og t. d. Siglufirði,
þá er liér um að ræða framhald af þeirri stefnu,
sent Alþ. strax 1903 tók upp með því að gera
kaupstaðina að sérstökum kjördæmum. Sams
konar breyt. var samþ. og studd af Framsfl.,
þegar Hafnarfjörður var gerður að sérstöku
kjördæmi, þó að þar hafi ekki verið bætt við
nýjum þm. Ég vildi taka þetta fram til þess að
árétta það, sem ég sagði hér í gær, og ég er
sannfærður um eftir þær rannsóknir, sem ég hef
gert á þessum málum, að sú breyt., sem frv. fer
fram á, er i fullu samræmi við gerðir Alþ. á
undanförnum árum í þessu efni. Það er líka i
samræmi við anda lýðræðisins, sem á að varðveita með stjskr.
Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Enda þótt
ég vilji ekki lengja umræður og ekki hafi þýðingu að ræða málið verulcga, þar sem bæjaflokkarnir hafa komið sér saman um lausn þess,
þá eru þó nokkur atriði, sem ég vil benda á í
sambandi við meðferð málsins alla, áður en það
fer út úr þinginu.
í fyrra, um þetta leyti, var útrunninn sá tími,
er alþingismenn höfðu umboð frá kjósendum
sinum til að sitja á þingi. Þá var horfið að því
óhapparáði að fresta kosningum, og þm. frainlengdu sjálfir þingsetu sína og sitja því allir hér
i umboði sjálfs sín, en ekki kjósenda landsins.
Ég lýsti þvi þá yfir, að ég teldi þetta rangt og
að ég mundi ekki á þing koma, nema ég fengi
til þess endurnýjað umboð. Þetta fékk ég, og
því er ég hér nú. En þótt þm. gerðu þetta þá, þá
var það nú samt svo, að þeim stóð hálfgerður
stuggur af þessum gerðum sínum. Og til að
friða kjósendur lýstu þrír yfir því, þrír ráðherrar, sinn frá hverjum flokki, að ekki væri
ætlunin, meðan kosningafrestunin gilti, þ. e.
meðan þingmenn sætu í sjálfs umboði, að gera
annað og meira á þingi en afgreiða þau mál nú,
sem tímarnir krefðust, að lcyst væru, og undir
engum kringumstæðum ætti að gera grundvallarbreytingar á stjórnarkerfinu.
Finnst mönnum nú, að þessi loforð hafi verið
lialdin? Ég tel, að þau hafi verið svikin og að
það lýsi lágum siðferðisþroska þeirra manna,
er það hafa gert. Þeim er ekki nóg að ræna
undir sig kosningarétti kjósenda sinna, taka
hann af þeim og sitja í sjálfsumboði á þingi,
lieldur svikja þeir þær yfirlýsingar, sem telja
má loforð, sem þeir gáfu til að friða kjósendur,
þegar þeir voru að framkvæma kosningafrestunina i fyrra. Þetta sýnir mér minna siðleysi
en ég vildi mega vona, að væri hjá þingmönnum.
Þá vildi ég líka benda á það, hvernig síðuslu
stjórnarskrárbreytingar hníga allar í þá átt að
auka flokksvaldið á kostnað persónuleika einstaklinganna. Uppbótarsætin, sem sett voru inn
i stjskr.1933, gerðu þetta mjög. í þau gátu þeir
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einir náð, sem höfðu það litið persónuálit, að
ekkert kjördæmi vildi hafa þá á Alþ. En þeir
þurftu hins vegar að vera það þægir flokksmenn,
að flokksstjórnirnar vildu setja þá í framboð
þar, sem uppbótarsæti voru líkleg til að vinnast.
Nú á enn að styrkja flokksvaldið. Með hlutfallskosningu i tvímenningskjördæmunum er flokksstjórnunum enn á ný gefið tækifæri til að koma
þægum, auðsveipnum flokksmönnum, scm hvergi
hafa það persónufylgi, að menn treysti þeim
inn á þing. Mér virðist þetta hníga i ógæfuátt.
Eg vildi efla einstaklinginn og sjálfstæði hans,
en ekki flokksvaldið og múgsálina. Það veldur
mér hryggðar að sjá þessa stefnu, og það veldur
mér líka hryggðar að hafa reynt það, að ekki
má treysta loforðum ráðherra, sem gefin eru i
l'lokksnafni. Hvort tveggja lýsir ástandi, sem er,
en ekki ætti að vera.
Þá get ég ekki látið vera að minna á eitt atriði enn. Það getur enginn neitað þvi, að þeir
menn, sem búa dreift yfir stór svæði, þurfa að
hafa minni „representation" á Alþ. en jafnmargir menn, sem búa við eina, litla götu i sama
bænum. Þarfir þeirra, er í dreifbýlinu búa, og
kröfur til heildarinnar eru allt aðrar og margbrotnari en hinna. Auk þess hafa mennirnir í
þéttbýlinu, sérstaklega þar, sem þing er haldið,
allt aðra aðstöðu til að túlka mál sín við þm.
og vinna fyrir framgang þeirra, en þeir, sem í
dreifbýlinu búa. Við hér á þingi þekkjum hinar
svo kölluðu „grenjaskyttur“ og vitum, hvemig
nefndir og einstaklingar eru sendir til þingnefnda og einstakra þm. til að vinna að framgangi sinna áhugamála. Þetta getur dreifbýlið
ekki. Það var sagt hér i fyrra, að sendimenn
þéttbýlisins héngju á þingmönnum að sinna ákveðnu máli, þeir hefðu ekki frið fyrir þeim, og
þótt það hafi kannske verið eitthvað orðum
aukið, þá er víst, að aðstaða þeirra er allt önnur til að hafa áhrif á þm. en mannanna, sem i
dreifbýlinu búa og margir hverjir hafa aldrei aðstöðu til að koma til Reykjavíkur alla sína ævi.
Bæði vegna þessa og þess, að dreifbýlið þarf
fleiri fulltrúa, til þess að öll sjónarmið þess
komi fram, er það alrangt að halda því fram
sem réttlætismáli, að jöfn atkvæði eigi að vera
bak við hvern þingmann.
Það, sem ég þá vildi benda á, er þetta:
Ég tel ábyrgðarleysi þingmanna og skort á
siðferðisþroska óheppilegt og óforsvaranlegt, þar
sem þeir nú, þvert ofan i gefin loforð og yfirlýsingar, ætla að afgreiða mál eins og þetta.
Ég tel háskalegt að auka á flokksvaldið, auka
á áhrif múgsálnanna á Alþ., en minnka að sama
skapi áhrif persónuleikans og manndóms einstaklinganna, en þetta er gert með stjskrbreyt.
Og ég tel rétt dreifbýlisins fyrir borð borinn
með því að ætla smám saman að breyta kjördæmaskipuninni, þar til jöfn atkvæði verði bak
við hvern þm., þ. e. gera landið að einu kjördæmi, en því var yfirlýst, bæði af Sjálfstfl. og
jafnaðarmönnum i Nd., að að því bæri að stefna,
að svo yrði.
Af öllum þessum ástæðum og þó mörgum
fleiri mun ég greiða atkv. móti frumvarpinu.
*Sigurjón Á. Ólafsson: Ég hafði ekki ætlað
mér að hefja máls við þessa uror,, en úr því að
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farið er að ræða málið, eins og nú er gert, finnst
mér rétt að segja nokkur orð.
Þegar málið var til 2. umr., var svo naumur
tími i fundarlokin, að ekki gafst tími til að
svara andmælendum frv. Hv. þm. Str. lét orð
falla um, að hér væri um verzlunarsamning að
ræði milli flokka innan þingsins, sem staðið
hafa að þessum málum, og hann taldi það mjög
óviðeigandi. Ég get lýst yfir þvi, að slikt mun
ekki hafa þekkzt, að samið væri um svona mál,
heldur eru hv. þm. á sömu skoðun um þetta
mál, og engir samningar hefðu þurft þar til. Ég
vil minna hv. þm. Str. á, að það er yfirlýst af
hans eigin flokksbræðrum, að verzlað hafi verið
með kosningar af hans hálfu á þessum vetri.
Það hefur verið látið opinberlega í ljós og staðfest, að hér í Hvík hafi atkv. verið keypt af
Framsfl. fyrir það að gangast inn á sjónarmið
þeirra í skattamálum. Ég tel, að verzlun hafi átt
sér stað um skattamálin, en ég mun ekki ræða
þetta atriði frekar.
Ég hef svarað að nokkru því, sem hann sagði,
að ekki hefði verið ætlun okkar flm., að frv.
næði fram að ganga. Ég hygg, að hann hafi
sannfærzt um það eftir þær útvarpsumr., sem
l'ram hafa farið, að Alþfl. hafi borið þetta mál
fram í þeirri trú, að meiri hl. Alþ. yrði því samþykkur, eins og nú hefur komið á daginn. Hv.
1. þm. N.-M. (PZ) sagði áðan, að flutningur
þessa frv. væri „ósiðferðisleg" aðferð hjá „umboðslausum“ mönnum. Hann telur sig vist ekki
umboðslausan, þar sem hann hefur þá sérstöðu
að geta leitað trausts kjósenda sinna, þegar
kosningafrestunin var ákveðin. En ég heyrði það
ekki dregið í efa af ríkisstj. á þeim tíma, að
umboð það væri löglegt, sem Alþ. veitti þm. með
frestun kosninganna. Ég heyrði ekki annað en
þær ráðstafanir væru löglegar, sem ríkisstj. lagði
áherzlu á, að Alþ. samþ. Ég hygg þvi, að þetta
séu ranglátar ásakanir i garð þeirra, sem stóðu
að frv. Hér er ekki verið að koma aftan að þjóðinni með þessum till., heidur eru þessar breyt.
i fullu samræmi við anda stjskr., að kosningarrétturinn sé jafn fyrir hvern þegn þjóðfélagsins. Hann talaði um, að sumir hv. þm. hefðu
ekki traust sinna kjósenda bak við sig. Ég dreg
ekki i efa, að hv. þm. hafi traust sinna kjósenda
í sínu umdæmi. Það voru um 700 atkv., sem bak
við hann stóðu, en bak við mig stóðu t. d. 4000
atkv., þó að ég næði ekki þeirri atkvæðatölu að
vera kjördæinakjörinn. Ég býst við, að þær
kosningar, sem nú fara í hönd, sýni, hvort þessi
sami flokkur muni ekki standa á bak við þá
inenn, sem Aiþfl. hefur i kjöri.
Hv. þm. sagði einnig, að þetta frv. yrði til
þess að auka flokksvaldið. Ég skal viðurkenna,
að þessi hv. þm. gerir oft tilraun til að brjótast
úr þeiin flokksviðjum, sem um liann eru. En
stjórnmál okkar siðustu árin hafa gengið í þá
átt, að flokkar, sem eiga sameiginlegar hugsjónir, bindast samtökum um stórmálin. Ég sé
ekkert athugavert við það, þó að flokksvaldið
hafi eitthvað að segja. Hitt er hreinasta fjarstæða, að haida því fram, að það komi annarlegir menn úr kjördæmum landsins, þótt þeir
verði kosnir sem minnihlutamenn úr tvimenningskjördæmunum. Það hefur margsinnis verið
staðfest hér af þeim mönnum, sem bezt þekkja

til, að sjálfsagt komi menn úr byggðunum sjálfum, menn, sem þekkja allar aðstæður betur en
þm., þótt kunnugir séu; menn, sem búa á þeim
stöðum, sem kosið er í. Ég býst við, að það sé
rétt, sem hér hefur verið haldið fram, að með
þessu sé verið að auka byggðavaldið, að það sé
verið að auka vald sveitanna, sem verið er að
gera grýlu úr, að eigi að skerða hér á hv. Alþ.
Um það atriði, hvort það sé sérstaklega æskilegt og hyggilegt að auka sérstaklega byggðavaldið, skal ég ekki segja hér, en ég býst við, að
byggðavaldið verði sterkara eftir en áður. Þessi
ástæða er því ákaflega léttvæg til þess að vera
á móti lögunum. Hitt er rétt, að það koma menn
I sumum eða kannske öllum tvimenningskjördæmunum úr öðrum flokki en þeir þm. eru, sem
nú sitja á þingi fyrir þessi kjördæmi. Við, sem
teljum okkur ekki til þess flokks, sem hefur
kjördæmin í sveitunum, göngum þess ekki duldir, að það koma menn úr öðrum flokki, en við
búumst við, að það verði líka menn, sem koma,
þótt þeir verði úr öðrum flokki en þessum. Svo
mér finnst nú, að þessi ástæða hv. þm. falli um
sjálfa sig, en ég skil náttúrlega afstöðu háttvirts þm. Ég mundi haga mér nákvæmlega eins
og hann, þrátt fyrir það þótt ranglætið sé svo
mikið scm ölluin er kunnugt um. Ég veit, að
hvcr flokkur reynir til hins ýtrasta að halda i
sín sérréttindi, svo lengi sem unnt er. Það er
mannlegt að halda i slík sérréttindi og láta ekki
taka þau af sér. Þessar ástæður skil ég og get
ckki láð hv. þm„ þótt hann sé á móti þessu,
eins og allt er í pottinn búið.
*Arni Jónsson: Hæstv. forseti gat þess, að
æskilegt væri, að menn hefðu ekki mjög mörg
orð um þetta mál, og sízt vil ég verða til þess
að lengja þessar umr. mikið, en verð þó að
segja hér nokkur orð, vegna þess að svo stendur
á, að ég hef sérstöðu til þessa máls — ekki þessa
máls, heldur þess máls, sem var náskylt þessu,
sem var kosningafrestunin frá i fyrra.
Ég skal játa það, að hv. 1. þm. N.-M. getur
talað djarft, þvi að Iiann var sá eini, sem raunverulega var á móti kosningafrestuninni, enda
lagði hann ekki fingurinn á milli, hvort sem
hann talaði um sinn eiginn forsrh. eða aðra.
Það fer fjarri þvi, að ég sjái eftir að hafa greitt
atkvæði með kosningafrestuninni, þegar hún var
saniþ. hér á þingi i fyrra. Ég játa, að þau rök,
sem voru borin fram þá, hafi verið réttmæt, og
af því að ég álít, að kosningafrestunin hafi
verið réttmæt í fyrra, hef ég talið ekki einu
sinni réttmætt, heldur sjálfsagt, að halda þessari kosningafrestun áfram út kjörtímabilið, eða
meðan það ástand helzt, sem nú er. Og ég er á
þeirri skoðun, að það sé tæplega sæmandi fyrir
þingið að rjúfa þá ályktun, sem gerð var i fyrra.
Þess vegna hreyfði ég því máli í vetur að halda
kosningafrestuninni áfram, en hélt því jafnframt fram, að eina ráðið til þess, að svo mætti
verða, væri að taka upp starfssamvinnu á breiðari grundvelii en eftir áramótin í vetur, og þykir
mér undarlegt, að framsóknarmenn hafa mjög
haldið því fram, að einmitt þeir, sem berjast
fyrir áframhaldandi kosningafrestun, séu að
rjúfa friðinn. Mér þykir þetta skjóta mjög
skökku við, þegar athugað er, hvernig þeirri
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bendingu, sem ég bar fram í vetur, var tekið af
hv. framsóknarmönnum.
Nú er það svo um þá breyt., sem hér er frant
borin, að það er ekki nema um tvennt að gera,
að játa eða neita að vera lýðræðissinni. Ef við
játum að vera Iýðræðissinnar, erum við með
henni, en ef við neitum að vera fylgjandi lýðræði, erum við á móti þessari breytingu.
Hv. 11. landsk. sýndi fram á, að það gæli
komið fyrir, þar sem 4999 menn væru á kjörskrá og 5 í kjöri, að sá flokkurinn, sem fengi
1000 atkv., fengi 2 menn kjörna, en hinir flokkarnir engan. Ég játa, að í þessu tilfelli næði lýðræðið ekki tilgangi sinum.
Ef fulltrúar allrar þjóðarinnar hefðu viljað
taka höndum saman um vandamálin, hefði þetta
ekki þurft að koma fyrir núna, en slík mál geta
alltaf komið fram. Og einmitt á þessum tímum,
þegar mesta lýðræðisbaráttan fer fram í heiminum, situr ekki á okkur að draga okkur í hlé i
þessu efni, og ég er sannfærður um, að sá mikli
misskilningur, sem kemur fram hjá vissum
inönnum á þessu máli, hlýtur að skaða okkur
út á við. Það er ekki lýðræði, að flokkur, sem
hefur 14500 atkvæði, skuli hafa fleiri þm. en
flokkur, sem hefur 24 þús. atkvæði, og það er
ekkert lýðræði, að kjósendur sumra flokka skuli
hafa tvöfalt vald á við kjósendur annarra
flokka. Það er ekki hægt að komast hjá því að
rýra persónulegt frelsi sumra kjósenda, þegar
sumir hafa tvöfaldan rétt. Þetta finnst inér
allir ættu að skilja. Það cr réttur dreifhýlisins,
sem er tryggðúr með þessu, en eins og hv. 1.
þm. N.-M. veit, liafa þær till,, sem fram hafa
verið bornar, verið miklu róttækari en hér er
gengið út frá. Það er einmitt með hlutfallskosningum í tvímenningskjördæmunum, sem réttur
dreifbýlisins er tryggður. Það veit ég, að hann
skilur, og honum er óhætt að kannast við, að
hann skilji það. Ég vil benda honum á, að þcir
framsóknarmenn ættu að fagna þessu, því að
hitt var líka til, að breyt. yrðu miklu róttækari.
Þá er það, að við séum hér siðferðislausir og
að verið sé að svíkjast aftan að kjósendum. Það
er ekki verið að þvi. Það, sem gerzt hefur, er
það, að Alþfl. neyddist til að draga mjög úr
sínuin fyrstu kröfum og Bændafl. lika.
Ég kunni ekki við annað en að segja þetta,
sérstaklega af þvi, að ég taldi það i samræmi við
það, sem samþ. var í fyrra, að kosningum væri
enn frestað, en það krafðist samstarfs á víðtækari grundvelli en nokkru sinni áður. Og ég er á
þeirri skoðun, að okkur hafi aldrei verið meiri
þörf samstarfs en einmitt á þeim hættutímum,
sem nú eru.
*PáIl Zóphóníaason: Ég skal ekki lengja umræðurnar. Mig langaði bara til að segja tvennt.
Við siðasta ræðumann vil ég aðeins segja þetta:
Við erum báðir kunnugir víða um landið. Við
þekkjum hrepp með 26 kjósendum og annan
hrepp með 486 kjósendum. Báðir senda þeir einn
fullrúa á sýslufund. Slér finnst, að ræðumaður
verði að athuga þetta og leggja til og berjast
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fvrir breytingum á kosningum sýslunefndarmanna, svo að lýðræðið hans fái að njóta sín.
Við næstsíðasta ræðumann vil ég segja það,
að ég mundi ekki vera hér á þingi, ef ég hefði
ekki fengið umboð frá 930 mönnum, þeim 727,
sein kusu mig við síðustu kosningar, og nokkrum i viðbót. Ég slæ því föstu, að það sitji enginn með siðferðislegu umboði frá sínum kjósendum, og þess vegna mátti þingið ekki hreyfa
nema aðkallandi nauðsynjamálum, sem ekki
þoldu bið. Ég slæ því föstu, að þetta séu svik
á því, sern sagt var af Stefáni Jóhanni og Ólafi
Thors, þegar þeir lofuðu að hreyfa ekki nema
því, sem óumflýjanlega væri nauðsynlegt, meðan
þm. sætu hér í sölum Alþ., kosnir af sjálfum
sér og ekki öðrum. Þeir segja, að það séu rétílætanleg svik, en ég kalla það svik, og ekkert
annað en svik.
Þorsteinn Þorsteinsson: Ég var búínn að biðja
um orðið áður og ætlaði að afturkalla það, en
satt að segja þóttu mér það svo mikil brjóstheilindi hjá hv. 1. þm. N.-M., þegar hann segir,
að hér á þingi sitji enginn með svokölluðu siðferðisvottorði nema hann, að ég varð að standa
bér upp. Hvaða siðferðisvottorð hafði hann hér
á sumarþinginu á bak við sig? Eitt skeyti mcð
nokkrum kjósendum og eitt skeyti austur á
fjörðum með nokkrum nöfnum á, og í von um,
að hann fcngi meira, sagðist hann sitja á þingi
og greiða atkvæði. Ég verð að segja það, að ef
menn haga sér svona, að ganga um og nudda
sér ntan i hverja herkerlingu og fá það skrifiegt, að þeir megi sitja á þingi, þá veit ég ekki,
hverjir brjóta kosningalögin, ef það eru ekki
slíkir menn, með kosningaáróðri sínum, því að
það er baiinað að safna of mörgum meðmæltnduin. Þetta er ckkert annað en að safna meðmælendum og búa sig undir næstu kosningar.
Það eru fáir, sem vilja leggja sig niður við það
að ganga til kjósenda, og það í svartasta skainmdeginu, í slíkum erindum. Hv. þm. sagði, að
grenjaskytturnar iægju í þm. Ég held það megi
segja um þm., að hann liggi á sama hátt í kerlingunum austur þar! — Það er ekki ég, sem
segi þetta. Þetta eru bara hans eigin orð.
Það gengur alveg fram af miér, hvernig hv.
þm. getur taiað. Hann segir, að sér blöskri að
horfa á þessa lögleysu, sem hér sé framkvæmd
af öðrum þm. Ég verð að segja, að menn með
hans aðferðir eiga sem minnst að tala um aðra,
þegar þeir búa í svona glerhúsi, og þvi kannske
brothættu. Þeir ættu sem minnst að tala um
menn, sem ekkert gera annað af sér en að ganga
að sínum störfum, sem þeir hafa fulla heimild
til og skyldan býður þeim.
l’m þessa stjskrbreyt., sem hér er til umr,
ætla ég ekki að tala, en ég varð að segja þetta,
því að mér ofbauð svo tal þessa hv. þm.
ATKVGR.
Erv. samþ. með 9:6 atkv. og afgr. frá Alþingi
(A. 521).
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Onnur mál.
I. Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir
o. fl.
A 19. fundi í Nd., 16. marz, utan dagskrár, mælti
Héðinn Valdimarsson: Eg vil leyfa mér að
spyrjast fyrir um það hjá hæstv. ríkisstj., hvort
ekki væri hægt að halda lokaðan fund um ýmis
mál viðvíkjandi setuliðinu, sem er hér nú, ekki
aðeins um það, sem talað hefur verið um, að
haldinn yrði kannske lokaður fundur viðvíkjandi
brottflutningi fólks úr bænum o. þ. h., heldur
viðvíkjandi réttaröryggi íslendinga hér í bænum
gagnvart setuliðinu. Þrír íslendingar hafa nú
verið skotnir af setuliðinu, og nú fyrir rúmum
sólarhring hefur einn þeirra látizt af skoti. Auk
þess hafa af setuliðinu verið framin hér nokkur
ofbeldisverk, sem ekki hefur heyrzt um í blöðum, en ekki hafa verið vefengd af neinum.
Eg óska þess fyrir mitt leyti, að hæstv. fjmrh.
tali við hina ráðh., helzt i dag, eða þá sem fyrst,
um það, hvort ekki væri hægt að hafa lokaðan
þingfund um' þetta mál, því að méi- finnst, að
það ælti að ræðast helzt á lokuðum fundi í
Alþingi.
*Fjmrh. (Jakob Möller): Það hefur verið ráðgert að halda lokaðan þingfund nú einhvern daginn. En mér vitanlega hefur ekki verið endanlega
ákveðið, hvenær hann yrði, og gæti hann, virðist
mér, þá eins orðið heldur fyrr en seinna. Að öðru
leyti er ég ekki viðbúinn að svura neinum einstökum málum viðkomandi því, hvað verður tekið fyrir á siikum fundi, enda skilst mér hv. 3.
þm. Reykv. ekki ætlast til þess, að þessi mál,
sem hann gat um, verði til umr. á opnum fundi
að svo stöddu. (HV: Það er rétt.) Hitt get tg
staðhæft, að það verður haldinn lokaður fundur
um ýmis mál, sem a. m. k. eru varðandi það
ástand, sem nú ríkir og er yfirvofandi. Og ég
skal gjarnan verða við tilmælum hv. 3. þm.
Reykv. unr að ýta á eftir, að það verði gert.
*Finnur Jónsson: Ég vildi taka undir ósk hv.
3. þm. Reykv. í þessu efni, þvt að það er nú svo
komið, að það lítur út fyrir, að öryggi landsmanna sé nokkur hætta búin af þeirri „vernd“,
scm við erum búnir að fá, þvi að maður heyrir
rétt daglega um það, fyrir utan störslys, sem
orðið hafa, að ráðizt hefur verið á menn á götuin og jafnvel á aðalgötum Reykjavíkur og þeir

slegnir niður alveg að ósekju. Enn fremur veit
maðúr um það, að það eru varla til svo sumarhús í nágrenni Rvíkur, að ekki hafi verið brotizt inn í þau og tekið úr þeim allt, sem hægt er
að flytja burt. Það værí því ákaflega nauðsynlegt að gera einhverja gangskör að þvi að fá
þessu kippt í lag, ef einhverjir möguleikar væru
til þess.
_________
Á 22. fundi í Nd., 19. marz, utan dagskrár,
mælti
*Jóhann G. Möller: Mig langar tii að gera eina
fyrirspurn til hæstv. félmrh., út af þáltill., sem
ég flutti á vetrarþinginu í fyrra um það, að
ríkisstj. léti fara fram rannsókn á því, hvort
kleift mundi vera að koma á sameiginlegum líftryggingum landsinanna vegna ófriðarhættunnar
og tryggingum vegna tjóns vegna ófriðarhættunnar. Þessi þál. fékk góðar undirtektir hér hjá
þáv. félmrh. Siðan hefur ekkert heyrzt í þessu
máli. Og þó að kominn sé annar félmrh. nú,
langar mig til að vita, hvort nokkur rannsókn
hefur átt sér stað af háifu féimrn. i þessu máli,
og ef sú rannsókn hefur ekki átt sér stað, þá
hvort núv. ríkisstj. vildi ekki láta þá rannsókn
fara fram og bera síðan fram frv. um þetta mál.
*Fjmrh. (Jakob Möller): Þó að ég standi í
raun og veru utan við það, að mér beri að svara
þessari fyrirspurn, af því að þetta mál heyrir
ekki undir þann hluta af störfum félmrh., sem
ég hef tekið við, þegar breyt. varð á ríkisstj.,
heldur þann hluta, sem hæstv. viðskmrh. tók við,
þá vil ég samt taka það fram, að ég veit ekki til,
að nein rannsókn hafi farið fram þessu viðvíkjandi. Að öðru leyti get ég lítið um þetta mál
sagt. Hvað ríkisstj. gerir í þessu máli hér eftir,
get ég ekki svarað, þar sem ég veit ekki, hvaða
afstöðu ráðh. taka til þess né heldur rikisstj. i
heild.
*Jóhann G. Möller: Ég vildi beina þeim tilmælum til Iiæstv. fjmrh., að hann vildi vera
svo vænn að koma þessari áskorun minni til
ríkisstj., sem ég bar fram áðan. Því að það mun
sizt vera minni hætta búin eignum manna hér
á landi af völdum stríðsins en í fyrra, þegar
samþ. voru 1. um stríðsbótatryggingar fyrir svo
að segja alla hluti í landinu, jafnt nauðsynlega
og ónauðsynlega.
Og ég vil beina því til hæstv. rikisstj., að hún
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geri eitthvað í því að tryggja líf landsmanna
fyrir stríðshættunni.
*Garðar Þorsteinsson: Mig langar til, út af' því,
sem hefur kornið hér fram, að spyrjast fyrir hjá
ríkisstj. um það, hvort 1. um tryggingar á eignum
gagnvart skemmdum af hernaðarvöldum hafi
komið til framkvæmda. Ég hef ekki lögin við
höndina, en liygg, að þau eigi að koma til framkvæmda, þegar skemmdir hafa orðið á húsum
manna eða öðrum eignum af völdum hernaðar.
Nú er vitað, að hús á Austurlandi og Norðausturlandi hafa skekkzt á grunninum, þegar tundurdufl hafa sprungið, og fólk hefur orðið að
flytja úr bæjum vegna skemmda af sömu ástæðum, að tundurdufl hafa sprungið í fjörum.
Vildi ég spyrjast fyrir um það, hvort ríkisstj.
áliti ekki, að rétt væri að innheimta eitthvað
af fasteignum í landinu til þess að bæta upp
slíkt tjón sem þetta, og hvort það muni ekki rétt
skilið, að 1. eigi við að bæta slíkt tjón sem þetta.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Um skemmdir
af völdum tundurdufla, sérstaklega fyrir Austurlandi og Norðausturlandi hefur verið rætt í rikisstj., og er þeim umr. að miklu leyti lokið. Þetta
mál liefur verið rætt á þeim vettvangi, hvort þeir
aðilar, sem fyrir tjóni af þessum skemmdum hafa
orðið, fengju greiddar skaðabætur vegna þessa
tjóns fyrir milligöngu hernaðaryfirvaldanna
brezku frá brezku stjórninni. En það hefur komið í ljós við umr. um þetta mál, að það er ekki
liklegt, að það sé hægt að fá peninga greidda
með þeim hætti, sem stafar af því, að tjónið af
tundurduflum er mjög víðtækt, bæði hér \ið
land og annars staðar við strendur landa samanlagt. Og herstjórnirnar, sem slíkar skaðabætur
sem þessar, sem hér er rætt um, eru gerðar kröfur til um, telja oft ekki hægt að sanna, frá hvaða
hernaðaraðila tundurduflin eru í livert skipti,
sem springa og valda tjóni, svo sem t. d. við
strendur Noregs og Danmerkur, og það sama gæti
líklega að einhverju leyti átt við hér við land um
þau tundurdufl, sem springa. Auk þess hygg ég.
þó að hægt væri að sanna um slíkt, þá mundi
hlutaðeigandi hernaðarþjóð ekki undir neinum
kringumstæðum ganga inn á svo víðtækar skaðabætur, sem af þvi mundi leiða, ef greitt væii
tjón það, sem þessi tundurdufl valda. Það hefur
verið komizt að samkomulagi um það, hvernig
ætti að fyrirbyggja, að þessi tundurdufl geti
framvegis valdið því tjóni, sem þau hafa gert
hingað til, sem er fyrst og fremst í þvi fólgið að
reyna að eyðileggja þau, en inn á umr. um það
ætla ég ekki liér. En eftir að málið hefur verið
rætt á þeim grundvelli að fá skaðabæturnar
greiddar frá þeirri þjóð, sem líklegast er talið,
að hafi lagt þau dufl, sem hér springa, hefur það
ekki verið tekið upp í ríkisstj. að láta þetta tjón
falla undir ákvæði þessara laga. Það er náttúrlega atriði, sem má taka upp og líklegt er, að
verði tekið upp, skemmdirnar, sem hafa orðið og
kunna að verða af völdum þessara tundurdufla,
enda þótt gerðar hafi verið ráðstafanir til þess
að fyrirbyggja sem mest, að tundurduflin geii
valdið þvi tjóni framvegis, sem orðið hefur hingað til af' völdum þeirra
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*Gísli Guðmundsson: Ég vil taka undir það
með hv. 7. landsk. (GÞ), að þess mun full þörf
að athuga, hvaða möguleikar muni vera fyrir
hendi til að bæta þeim, sem orðið hafa fyrir
eignatjóni og jafnvel atvinnutjóni vegna þessara
tundurdufla, sem sprungið hafa, en það hefur
sérstaklega orðið fyrir Norðausturlandi. Ég hygg,
að það muni mega teljast óhjákvæmilegt, að af
því opinbera verði gerð einhver ráðstöfun til
þess, að slikt tjón verði bætt.
Vil ég skjóta þvi til hæstv. ríkisstj., hvort hún
sér sér fært samkv. 1. um stríðstryggingar að
bæta slikt tjón, sem verða kann á eignum manna
í smáum stíl, án þess að 1. um stríðstryggingar
þyrf'tu að koma til framkvæmdar að öðru leyti.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Eins og ég tók
fram áðan, hefur þessi hlið málsins ekki verið
rædd í rikisstj. Og það er vitanlega alveg rétt,
sem hér kemur fram hjá hv. þm. N.-Þ., að ef
ætti að bæta það tjón, sem orðið hefur samkv.
þeim I., sem afgr. voru um stríðstryggingar, þá
álít ég, ef ég man ákvæði 1. rétt, að það yrði
of þungt í vöfum. Það var í raun og veru ekki
ætlunin með þeim lögum að láta þau koma til
framkvæmdar — þvi að framkvæmd þeirra er
stórt kerfi — nema tjón yrði miklu verulegra af
völdum styrjaldarinnar heldur en orðið er af
völdum þessara tundurdufla. Og ég lít þannig á,
án þess að ég geti lýst yfir nokkru fyrir hönd
ríkisstj. um þetta efni enn sem komið er, m. a.
vegna þess, að þessi hlið málsins hefur ekki verið
rædd, að miklu eðlilegra væri að bæta það tjón.
sein af tundurduflunum er orðið og kann að
verða, ef Alþ. álítur rétt að bæta það, beinlínis
með fjárframlögum úr ríkissj.j heldur en að láta
þessi 1., sem eru mikið kerfi, koma til framkvæmda til að bæta það tjón. En þetta mál allt er
talsvert vandasamt og það fyrir þá sök, að tjónið
af völdum ófriðarins, sem landsmenn hafa orðið
fyrir, er margs konar. Og þó að þetta, af völdum
tundurduflanna, sé mikið, og kannske umfangsmesta tjónið af því tagi, þá er mjög mikið vafamál, að það sé meira eða tilfinnanlegra fyrir
einstaka menn heldur en annað tjón af völdum
ófriðarins, scm sumir menn aðrir hafa orðið
fyrir hér á landi. Ég get t. d. upplýst það hér, að
það liggja olíuskip fyrir Austurlandi, og að ég
hygg sérstaklega á Seyðisfirði, og þau eru tekin
til hreinsunar að mér er sagt annað slagið. Fer
þá mikið af olíu út á fjörðinn og meðfram
ströndunum. Og á sumum bæjum, þar sem æðarvarp hefur verið stórkostlegur atvinnuvegur, er
sýnilegt, eftir því sem mér hefur verið skrifað
þar að austan, að yfir þeim bændum, sem þar
búa, vofir, að sá atvinnuvegur gereyðileggist, þvi
að æðarfuglinn rekur í stórum hrönnum upp á
fjörurnar eftir að olian hefur komizt í fiðrið
og fuglinn af þeim astæðum getur ekki bjargað
sér eins og annars. Þetta er kannske ekki eins
mikið tjón í svipinn eins og vegna þess, þegar
tundurdufl springa. En sem peningalegt tjón er
það næstum alveg það sama.
Hvort liv. alþm., sem áhuga hafa fyrir þessu
máli, vilja taka þetta mál upp eða beina því til
ríkisstj. að gera það og leggja till. fyrir þingið
um það, læt ég liggja milli hluta að svo komnu.
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Á 50. fundi í Ed., G. maí, utan dagskrár, mælti
*Sigurjón Á. Ólafsson: Herra forseti! Ég vildi
ieyfa mér að bera hér fram þá fyrirspurn til
hæstv. ríkisstjórnar og þá til hæstv. forsrh., sem
er hér staddur og á sæti í þessari hv. deild,
hvort það sé rétt, sem skrifað hefur verið í
flokksblaði hæstv. ráðh., „Tímanum“, í gær, að
samningar væru þegar gerðir milli rikisstj. og
setuliðanna hér á landi um mannafla til starfa
hjá setuliðunum. Og ef sú fregn er rétt, þá vildi
ég vinsamiegast fara fram á það við hæstv. ráðli.,
að hann skýrði hv. d. frá, hvernig þeir samningar eru í aðalatriðum, en það lief ég ekki séð
neitt um.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Það er ekki
vettvangur til þess að svara þessu sérstaklega
hér, a. m. k. ekki án þess að það sé borið fram
á þann hátt, sem venja er til. Hins vegar geri
ég ráð fyrir, að hv. þm. geti fengið vitneskju um
þetta næstu daga.
*Sigurjón Á. Ólafsson: Ég get náttúrlega ekki
þakkað hæstv. ráðh. fyrir svarið, en ég veit ekki
betur en slikar fyrirspurnir sem þessi hafi oft
komið hér fram á Alþingi utan dagskrár. Að
minni hyggju er þvi alveg formlega spurt, en ef
hér er um eitthvert leyndarmál að ræða, sem
ekki má segja frá í sölum Alþingis, þá verður
náttúrlega að spyrjast fyrir um það á öðrum
vettvangi.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Hér á Alþingi
er ekki það fyrirkomulag, að hafður sé sérstakur fyrirspurnatimi til stjórnarinnar. Það getur
vel verið, að ekki sé óeðlilegt að hafa það. Hér
hefur hins vegar verið á því annað form, enda er
nauðsynlegt, að sá ráðh., sem spurður er, hafi
gögn við höndina viðvíkjandi þeim málum, sem
um er spurt.
*ErIendur Þorsteinsson: Herra forseti! Það cr
sjálfsagt rétt hjá hæstv. forsrh., að það sé ekki
þingvenja að svara fyrirspurnum svona, en þetta
er þó venja, sem hefur skapazt. Mér er kunnugt
um það, að þessi hæstv. ráðh. hefur oft staðið í
löngum umr., bæði í d. og sameinuðu þingi, um
ýmis dægurmál, sem fram hafa komið fyrirspurnir um lil ríkisstj. Hæstv. forsrh. er þó
kunnugt, að þegar fram eru bornar hér fyrirspurnir, þá eru þær ekki teknar á dagskrá nema
með leyfi ráðh., og ef hann vill hliðra sér hjá að
svara, þá getur hann alveg eins gert það, hvort
sem fyrirspurnin er skrifleg eða munnleg.
Ég get ekki hugsað mér, að það þurfi mikil
gögn í þessu máli. Hér er aðeins um það spurt,
hvort þessi samningur hafi verið gerður eða
ekki, og þá með hvaða heimild, og einnig, hvernið frá honum hafi verið gengið. Mér er ekki
grunlaust um, að í þennan samning hafi verið
sett ákvæði, sem alþjóð á ekki að fá að vita um,
og þess vegna vilji hæstv. ráðh. hliðra sér hjá
að svara. En hvað sem því líður, þá ber hæstv.
forsrh. að standa fyrir gerðum sinum hér á Alþingi og upplýsa það, sem ríkisstj. gerir, og þá
sérstaklega, ef hún gerir það, sem telja má, að
Alþt. 1942. B. (59. löggjafarþing).

hún hafi hæpnar heimildir fyrir, eins og ég geri
ráð fyrir, að sé um þetta mál.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Ég man ekki
til þess að hafa hliðrað mér hjá að svara fyrirspurnum, sem bornar hafa verið fram á formlegan hátt. Þetta get ég því ekki tekið til mín.
Fyrirspyrjandi upplýsir það, að frá þessu hafi
verið skýrt í hlaði þess flokks, sem ég tilheyri.
Eftir þessu er auðsætt, að vitneskja hans um
samninginn er til staðar. En ef samningurinn
hefur verið gerður, eins og blaðið skýrir frá, sem
ég býst ekki við, að hann sé í neinum vafa um,
þá þyrfti náttúrlega að gefa upplýsingar nm
samninginn, en þær eru bara ekki til staðar.
í annan stað stend ég ekki sem ráðh. að þessum samningi. Það er þess vegna eðlilegra, að
þeir hæstv. ráðh., sem þar eiga hlut að máli, svari
þeim fyrirspurnum, sem fram hafa komið. En
það veit ég, að báðum þessum hv. þm. er kunnugt, sem hafa sett út á það, að ég svaraði ekki
þessum fyrirspurnum, að þessi mál heyra ekki
fyrst og fremst undir þá stjórnardeild, sem ég
veiti forstöðu.
*Brynjólfur Bjarnason: Það hefur verið venja
hér, þegar hornar hafa verið fram fyrirspurnir
til ráðh. utan dagskrár, að þeim hafi verið svarað. Hitt er alveg undantekning, að þeim hafi ekki
verið svarað. Þegar samt slíkt á sér stað, verður
maður að álykta, að hæstv. ráðh., sem þar á hlut
að máli, hafi fram að færa einhverjar ástæður
fyrir því, að hann neitar að svara.
Nú er spurt hér um, hvort það sé rétt, sem
fullyrt er í ákveðnu blaði, og það í flokksblaði
hæstv. ráðh. Og mér finnst það nokkuð hart, að
maður skuli ekki geta fengið því svarað. Hvaðan
hefur blaðið þesar upplýsingar? Ef það hefur
þessar upplýsingar frá hæstv. ráðh. eða hæstv.
ríkisstj., þá skil ég ekki í þvi, að hægt sé að
verja það, að einu ákveðnu blaði séu gefnar
slíkar upplýsingar, en þm. sé hins vegar neitað
um þær. Ef þetta aftur á móti er ekki rétt hjá
hlaðinu, ef það fer þarna með fleipur og hefur
ekki fengið neinar upplýsingar hjá hlutaðeigandi ráðh., þá finnst mér lika óviðeigandi að
skýra ekki frú því. Ég get þess vegna ekki séð,
hvernig hæstv. ráðh. getur komizt hjá þvi að
svara þessari fyrirspurn, og sömuleiðis, að hann
svari því, hvort það sé rétt hermt hjá blaðinu
eða ekki, að samningar séu komnir á við ameríska setuliðið.
*Forsrh. (Hermann Jónasson): Ég held, að
tæplega sé hægt að segja það með réttu, eins
og ég sagði áðan, að ég hafi verið tregur til að
svara fyrirspurnum. Hitt er annað mál, að það
er á valdi stjórnarinnar, hvernig hún vill, að þæi'
séu bornar fram, af því að það er ekki munnlegur fyrirspurnatími hér á þingi. Það getur verið rétt að innleiða það, en það hefur ekki enn
verið gert. Frá minni hendi er ekki um nein
undanbrögð við þingið að ræða í þá átt að gefa
ekki upplýsingar um samninga, sem kunna að
hafa verið gerðir. Við vitum það allir í þessari
hv. d., að þeir hv. þm., sem spyrja, vita miklu
meira um þessi mál en blaðið, sem þeir tala um,
61
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að viti meira heldur en þeim hefur verið getið
upp. Það er eklti þess vegna sem þeir spyrja,
heldur er það vegna þess að þeir óska eftir að
innleiða umr. um samningana á þessu s.tigi í hv.
d., ef þeir liggja fyrir. Og af því að sá hæstv.
ráðh. cr ekki við, sem þetta heyrir undir, og ég
hef ekki þau gögn, sem til þarf, þá kæri ég mig
ekki um að fara út i umr. um málið. En ef fyrirspurnin er horin frarn á eðlilegan hátt, þá skal
ekki standa á mér að ræða þetta mál, því að það
er engin launung yfir því.
Á 51. fundi í Nd., 7. mai, utan dagskrár, mælti
*Einar Oigeirsson: Mig langar að beina þeirri
fyrirspurn til hæstv. ríkisstj., hvort það sé rétt,
sem sagt er frá í Tímanum siðasta þriðjudag, að
samningar hafi verið gerðir milli ríkisstj. og yfirmanna setuliðsins um vinnu verkamanna í
þágu þeirra erlendu herja, sem hér eru, með
þeim árangri, að þar verði um talsverða fæklcun
að ræða. Mér fyndist vægast sagt viðkunnanlegt,
að Alþ. fengi að vita, af því, ef svona ráðstafanir eru gerðar. Það cr hart, að maður skuli
þurfa að lesa i blöðum um slíkar framkvæmdir,
sem maður hefði getað búizt við, að hæstv. stj.
hefði skýrt fá hér á þingi. Ég vil þvi mælast til
þess, að hæstv. ráðh. skýri frá því, hvort þetta er
rétt, og gefi nánari upplýsingar, cf það reynist
vera satt.
*Fjmrh. (Jakob Möller): Ég hef ekki lesið
þessa frásögn í Timanum og get ekki að svo
stöddu gefið nánari upplýsingar um þetta mál.
Hitt mun rétt vera, að samningar um þetta hafa
verið gerðir um ráðningu verkamanna eitthvað
með þeim hætti, að þær verði gerðar fyrir milligöngu vinnumiðlunarskrifstofu.
*Einar Oigeirsson: Það virðist ganga erfiðlega
að fá upplýsingar um þetta mál. Mér er kunnugt
um, að i Ed. var i gær gerð fyrirspurn um þetta
sama mál. Þar var hæstv. forsrh. til svara, og
hann gat jafnmiklar upplýsingar gefið og hæstv.
fjmrh. nú. Líklega hefur hæstv. forsrh. lesið
Timann, en ekkert vildi hann um það segja,
hvort hann segði satt. Vitnaði hann sérstaklega
til hæstv. atvmrh., að hann mundi helzt vita,
hvað gerzt hefði i málinu, en ég vil þá mælast
til þess, ef svo einkennilega skyldi vilja til, að
hæstv. atvmrh. sæist hér, að hann fengi að vita
um þessa fyrirspurn, svo að hann gæti svarað
henni.
Forseti: (JörB): Út af fyrirspurn hv. 4. þm.
Reykv., vil ég taka fram, að ég skal sjá svo til,
að hæstv. atvmrh. berist fyrirspurn hans.
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A 39. fundi í Nd., 21. apríl, utan dagskrár,
mælti
*Pálmi Hannesson: Á öndverðu þingi bar ég
og fleiri þm. fram frv. um breyt. á 1. um dragnótaveiði í landhelgi. Þetta frv. fór gegnum 1.
umr. og til sjútvn. Nú er liðinn langur tími,
síðan frv. fór þangað, en bólar ekki á því enn,
og virðist þó, að nægur tími hefði átt að vera
til þess, að afgreiðslu þessa máls hefði átt að
vera lokið. Ég vil leyfa mér fyrir hönd flm. að
beina því til hæstv. forseta og þessarar n., að
okkur verði gerð úrlausn og þetta mái megi koma
til 2. umr. sem allra fyrst.
Forseti (JörB): Ég vil mega vænta þess, að
hv. sjútvn. afgreiði þetta mál bráðlega.
*Finnur Jónsson: Ég skal upplýsa, að þelta
frv. var sent til Fiskifélags íslands til umsagnar, og sömuleiðis var leitað umsagnar forstjóra
fiskideildar atvinnudeildarinnar. Þessar umsagnir eru ókomnar til n., en þegar þær hafa borizt, mun málið fljótlega verða tekið fyrir. Fundir
hafa farizt fyrir í dag, þar sem margir nm.
voru fjarverandi, en að sjálfsögðu verður málið
afgr. svo fljótt sem hægt er, eftir að þessar umsagnir eru komnar.
En úr því verið er að spyrjast fyrir um mál
hér, langar mig til að spyrjast fyrir um mál, sem
ég hef flutt hér ásamt öðrum flokksmönnum
minum liér í d. mjög snemma þings. Það er frv.
um breyt. á 1. um gengisskráningu og ráðstafanir í því sambandi. Við flm. höfðum ástæðu til
að halda, að þetta frv. ætti hér mikið fylgi og
sennilegt, að það mundi ekki verða að ágreiningsmáli, þar sem því var yfirlýst af hv. forrn.
Sjálfstfl. fyrir tæpu ári, að hann hefði mikinn
áhuga fyrir, að þeir, sem orðið hefðu fyrir tapi
vegna gengisbreyt. 1939, fengju nú það tap endurgreitt á þann hátt, að genginu yrði breytt í
réttlátara horf en verið hefur nú síðustu ár.
Sömuleiðis er kunnugt, að sá þröskuldur, sem var
i vegi fyrir gengisbreyt. fram á síðustu mánuði
ársins 1940, er nú burtu fallinn, þar sem Bretar
gera ekki lengur kröfu til þess, að íslenzka krónan sé í óbreyttu hiutfalli við sterlingspundið.
Auk þess sem hv. form. Sjálfstfl. virtist hafa
sérstakan áhuga fyrir þessu máli, þá hafa 3 eða
fleiri þm. frá Sjálfstfl. gefið yfirlýsingu um, að
genginu væri breytt til réttlátari vegar og töldu
það þá merkustu og réttlátustu dýrtíðarráðstöfun, sem hægt væri að gera. Hv. þm. V.-Sk. var
ineðal þeirra. Og úr því að ýmsir helztu áhrifaog ráðamenn Sjálfstfl. hafa sérstakan áhuga á
því, að gengið sé hækkað, þá hefur Alþfl. og við
flm. sérstaka ástæðu til að halda, að þessu máli
yrði hraðað, og því meiri ástæða er fyrir mig að
óska, að þetta mál verði afgr. frá n. og tekið til
meðferðar hér í d. sem allra fyrst. Nú er farið
að byrja á nýjum sölusamningum við Breta, og
vitanlega væri þá tækifæri til að breyta gengi
krónunnar, óður en gengið er til þessara samninga. Ég vi) þvi mjög mælast til þess við hæstv.
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forseta, að hann hlutist til um það við hv. fjhn.,
að hún skili áliti sínu um þetta mál sem allra
fyrst.

*Sveinbjörn Högnason: Hv. þm. Isaf. telur, að
það dragist nokkuð hjá fjhn. að skila áliti uin
þetta frv., sem jafnaðarmenn hafa fiutt hér i d.,
en honum er kunnugt, að það er mikið að starfa
í þeirri n., en gengið treglega að fá menn til að
mæta þar til vinnu, og hygg ég, að það sé ekki
sízt fulltrúi jafnaðarmanna, sem oft hefur ekki
komið á fundi, og væri æskilegt, að hann gæti
sótt fundi betur en verið hefur, ef á að koma
fram málum, sem fyrir n. liggja. Það er ómögulegt að afgreiða þar mörg stórmál, nema fundir
séu sóttir daglega af öllum nm. Ég vil því mælast lil, að jafnaðarmenn sjái um, að fundir vcrði
betur sóttir en verið hefur af’ þeirra hálfu.
Forseti (JörB): Ég vil beina því til ræðumanna, sem hér taka til máls, að rökræða ekki
mál, heldur koma aðeins með fyrirspurnir um
þau.
*Haraldur Guðmundsson: LTt af ummælum Iiv.
1. þm. Hang. vil ég segja, að honum væri nær
að lita í eigin barm. Mér er ekki kunnugt um,
að tveimur fundum undanteknum, að skort hafi
á, að ég liafi mætt til funda i fjhn. Hitt er ekki
mín sök, þó að form n. gleymi stundum að hoða
fundi eða gleymi að koma þar sjálfur eða stjórni
fundum þannig, að helmingur þeirra lendi í
meiningarlausu kjaftæði. Ef hv. þm. meinar, að
ég sé ekki starfhæfur í n., á hann að kvarta við
hæstv. forseta í staðinn fyrir að koma með slíkar
árásir sem þessa. Ég hef hingað til setið í n. til
jafns við þennan hv. þm., og án þess að raupa,
þá hygg ég, að ég teljist fullkomlega jafnhæfur
honum til starfa í hvaða n. sem er.
Forseti (JörB): Ég vil beina því til hv. þm.,
að þeir geri út um þessi mál sin í n. í staðinn
fyrir að deila hér.
*Sveinbjörn Högnason: Það má vera, að hv.
þm. Seyðf. þyki allt kjaftæði, sem ekki kemur
frá honum sjálfum, cn allir vita, að mjög er erfitt að fá hann til að mæta á fundum. Hefur
stundum orðið að hringja til hans út í bæ til að
reyna að fá hann á fund. Það er og vitanlega alveg ómögulegt að heimta aðeins afgreiðslu á einu
einasta máli, sem þm. kann að hafa áhuga á, en
önnur eigi að sitja á liakanum. Ég var ekkert að
deila á hann fyrir starfhæfi hans, hann er sjálfsagt í bezta lagi starfhæfur, þegar hann kemur,
en öllum er kunnugt, að mjög er erfitt að fá
hann til að sækja fundi.

966

hetur en að þessi hv. þm. dragi sig burt úr bænum um hverja helgi, og er þá stundum 2—3 daga
í burtu, en einmitt um helgar er oft helzt tími
til nefndarstarfa. Mér dettur ekki í hug að láta
þennan hv. þm. komast upp með að bera sakir á
mig. Ég hef þrásinnis öskað eftir, að þetta mál
væri tekið fyrir i n., en hann hefur þá aðeius
verið með vífilengjur.
Forseti (JörB): Ég vil mjög beina þvi til þessara hv. þm., að þcir geri þessar sakir sinar upp
innan n. Skilst mér, að það mætti takast.
*Sveinbjörn Högnason: Mér dettur ekki i liug
að liggja undir brigzlum frá hv. þm. Seyðf. Et
hann heldur, að hann sé einhver heilög persóna,
sem ekkert megi deila á, þá er það misskilningur. Hann vcit það t'yrir samvizku sinni, hvað
hann er að fara og hvernig hann hefur mætt á
fundum.
Hann segir, að ég sé i burtu um flestar helgar.
Ég hef beðið hann að koma á fund á laugardegi
og sunnudegi, en hann hefur ekki getað það. Ég
hef ekki verið í burtu nema annan hvern eða
þriðja hvern sunnudag. Að heyra þennan hv. þm.
vera að ráðast á aðra með persónulegar svivirðingar fyrir að mæta ekki á fundum, þegar hann
sjálfur mætir þar ekki betur en hann hefur gert,
eins og ég veit, að hverjum einasta nm. er kunnugt, að hann komist þar á ofan upp með að vera
með persónulegan skæting, það skal hann ekki
láta sér detta í hug. Ég hef ekki orðið var við
verulegan áhuga hjá honum fyrir öðrum málum
en þessu eina, en eins og allir vita, hafa mörg
önnur mál Iegið fyrir n., og ég vil segja honum
það, að ef á að afgr. þar mál, þá verður að koma
á fundi og vinna að þeim, en hann skal ekki láta
sér til hugar koma, að hann komist hér upp með
merkilegheit og svívirðingar og sé svo með digurbarkalæti, að hann sé einhver heilög persóna,
sem ekki megi setja neitt út á.
Forseti (JörB): Ég vil nú biðja menn að hætta
að skattyrðast út af þessu.
*Haraldur Guðmundsson: Ég vil beina því lil
hæstv. forseta, hvort hann telji viðeigandi, að
form. n. beini að meðnm. sínum ákúrum og
skammaryrðum. Ég vil því mælast til þess, að
þeim ámælum, sem hæstv. forseti beinir að mér,
beini hann heldur til sessunautar síns, hv. 1. þm.
Rang. Eg á því ekki að venjast, að form. n. beri á
mig sakir í d. fyrir vinnubrögð i n., og mér dettur ekki í hug að taka því með þögn og þolinmæði, að svo sé gert, allra sizt þegar form. sjálfur er ekki nýtari til starfa en sá, sem hér um
ræðir. Ég vil aðeins endurtaka það, að mér dettur ekki í hug að sitja undir slíkum ásökunum
frá honum.

®Haraldur Guðmundsson: Ég vil aðeins segja,
að það er fullkomlega ósæmilegt og ósatt hjá
hv. form. fjhn., að ég ræki störf mín þar verr en
hver annar, a. m. k. geri ég það miklu betur en
hann. Það eru tveir fundir, sem ég hef' ekki getað
mætt á, og í bæði skiptin hef ég tilkynnt það.
Hitt er annað mál, að það kemur stundum fyrir,
að aðrir fundir kalla að á sama tima og honum

Forseti (JörB): Ég vil beina því til hv. þm.
Seyðf., að ég hef ekki verið að gera hér upp á
milli manna og á engan hátt tilgreint, hver væri
ámælisverður. Það er því óþarfi fyrir hann að
vera að beina skeytum sinum til mín. Ég hef aðeins bent hv. fjhnm. á, að þeir eigi að gera upp

dettur i hug að halda nefndarfund. Ég veit ekfci
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mála, þá mun ég, eins og mín er venja, reyna, ef
óskað er eftir, að greiða fyrir afgreiðslu þeirra i
n., og mun ég reyna að gera það einnig í þessu
atriði.
Sveinbjörn Högnason:
hæstv. forseta, hvort ekki
unt n., hverjir hafi mætt
svo hv. þm. Seyðf. á funcl

Ég vil beina því til
beri að athuga í bóklaklegast. — Ég boða
i n. kl. 9 i fyrramálið.

Forseti (JörB): Ég vil biðja þá hv. þm., sem
hafa kvatt sér hljóðs, að deila ekki um of hver
á annan.
Finnur Jónsson: Ég spurðí aðeíns um, hvað
máiinu liði, og get ég ekki talið það neitt saltnæmt. Ég endurtek það, að mér finnst málið hafa
legið allt of lengi hjá n. óafgreitt.
Haraldur Guðmundsson: Ég vil beina þvi til
hæstv. forseta, að þegar gerðabækur n. eru athugaðar, þá er það formaður n., sem ákveður
fundartíma. Nú hefur verið boðað til fundar k!.
9 í fyrramálið, og ég vona, að ég geti mætt, ef
ekkert óviðráðanlegt kemur fyrir.

III. Minning Thorvalds Staunings.
A 11. fundi í Sþ., 4. maí, mælti
forseti (GSv): Háttv. alþingismenn! Ég tel
mér skylt að tilkynna Alþingi íslendinga, að
fregn hefur borizt hingað um, að Thorvald
Stauning, forsætisráðherra Dana, hafi andazt í
gærmorgun. Hér er hvorki staður né stund til
þess að rekja æviferil þessa alkunna og merka
stjórnarforseta þess lands, sem fram að þessu
hefur verið sambandsland vort, en segja má óhikað, að hann hafi verið meðal hinna mikilhæf'ustu stjórnmálamanna síðari tíma, eigi aðeins á
Norðurlöndum, heldur þótt víðar væri leitað.
Eins og kunnugt er, var Thorvald Stauning af
eðlilegum ástæðum mjög svo riðinn við mál lands
vors á ýmsan vcg í allri stjórnartíð sinni, og
ljúka allir, sem til þekktu, upp einum munni um
það, þótt skoðanir yrðu stundum skiptar, að hann
hafi horið cinlægt vinarþel í brjósti til íslands
og íslendinga og á margvíslegan hátt leitazt við
að verða oss að liði, enda mun það verða lengi í
minnum geymt meðal þeirra, er hlutu að eiga við
liann skipti.
Um leið og ég vil í nafni Alþingis þakka þetta,
vil ég votta landi og þjóð í Danmörku fyllstu
samúð vil fráfall þessa stjórnarhöfðingja og
hiðja háttv. alþingismenn að heiðra minningu
hans með þvi að risa úr sætum.
'l’ingmenn risu úr sætum.]
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IV. Stjórnarskipti.
A 15. l'undi í Sþ., 16. inaí, mælti
forsrh. (Olafur Thors): Ég leyfi mér hér með
að tilkynna hinu háa Alþingi, að eftir að rikisstjóri hafði samkvæmt ósk forsrh., Hermauns
Jónassonar, veitt ráðuneyti hans lausn, fól hann
mér að mynda nýtt ráðuneyti.
Samkvæmt þessu umboði hef ég myndað nýtt
ráðuneyti, og er það svo skipað, að auk mín eiga
sæti í því alþingismennirnir Jakob Möller og
Magnús Jónsson.
Þegar fyrrv. forsrh., Hermann Jónasson, ritaði
formanni Sjálfstfl. hréf, dags. 15. apríl síðastl.,
og tjáði honum, að ráðh. Framsfl. mundu fara úr
rikisstj., ef felld yrði till. sú, til rökstuddrar dagskrár, sem Framsfl. mundi bera fram til stöðvunar stjórnarskrármálsins við 2. umr. þess máls,
og þegar sýnt var, að stjórnarskrárbreyt. átti svo
mikið þingfylgi, að dagskrá þessi hlaut að falla,
var hafizt handa um undirbúning þess, að mynduð yrði ríkisstj., sem fylgt gæti fram stjórnarskrárhreyt. og farið með önnur mál, er fyrir
liggja.
Var þá sérstaklega um tvær leiðir að ræða:
Að mynduð yrði samsteypustjórn einhverra
þeirra flokka, er að málinu stóðu, eða að fjölmennasti flokkurinn, Sjálfstfl., myndaði einn stj.
Sjálfstfl. kaus síðari kostinn í því trausti, að
innan þingsins sé og muni verða nægilega mikið
fylgi við stjórnarskrárbreytinguna, til þess að
afstýra vantrausti á þá ríkisstj., sem mynduð er
til þess að fylgja þessu máli fram til fullnaðarsamþykktar.
Stjórn sú, er nú tekur við völduin, er stjórn
Sjálfstæðisflokksins í þeim skilningi, að hana
skipa eingöngu sjálfstæðismenn. Hins vegar hefur hún ekki þá aðstöðu flokksstjórnar að vera
hær um að framkvæma þau stefnu- og hugsjónamál Sjálfstfl., sem ekki njóta stuðnings annarra
flokka, þar eð sjálfstæðismenn eru nú, svo sem
kunnugt er, aðeins 16 á þingi, af alls 47 mönnum,
er nú eiga þar sæti.
Hiutverk stjórnarinnar verður því fyrst og
fremst það tvennt, að sjá farborða máli því, er
stjórnarskiptum hefur valdið — stjórnarskrármálinu —, og að inna af hendi það höfuðverkefni undanfarinna ríkisstjórna að verja þjóðina
gegn áföllum á þessum einstæðu og örðugu tímum, framfylgja lögum og annast daglega afgreiðslu þeirra mála, er á hverjum tíma koma til
úrskurðar og framkvæmda sérhverrar ríkisstj.
ltíkisstj. mun samkv. eðli málsins ekki telja
sig bæra um að taka upp eða fylgja fram nýjum
ágreiningsniálum, meðan stjórnarskrármálið er
til meðferðar, nema hún telji óumflýjanlega
þjóðarnauðsyn til bera.
Þegar stjórnarskrármálið hefur náð samþykki
þess Alþingis, er nú situr, mun þing tafarlaust
verða rofið, svo sem 75. gr. stjórnarskrárinnar
mælir fyrir um, og stofnað til kosninga svo fljótt
sem auðið er, væntanlega í júnílok eða byrjun
júlimánaðar næstkomandi. Hið nýja þing mun
siðan kvatt saman svo fljótt á þessu sumri sem
kostur er á. Mun stjórnarskrárbreyt. verða lögð
fyrir það þing á ný, og verði hún þá samþykkt
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þar, verður það þing að sjálfsögðu rofið og
stofnað til nýrra kosninga, væntanlega á næsta
hausti, eftir ákvæðum hinnar nýju stjórnarskrár.
IJá er það vilji stjórnarinnar, að skipuð verði
milliþinganefnd, er semji frv. til 1. að nýrri
stjórnarskrárbreyt., og gefist þá Alþingi kostur á
að ganga endanlega frá sjálfstæðismálum þjóðarinnar í samræmi við áður gefnar yfirlýsingar
Alþingis i þeim efnum, þannig að stofnað verði
lýðveldi á íslandi.
Að þessu sinni þykir ekki ástæða til að vikja
að þeim ágreiningsmálum, er stjórnarskiptum
hafa valdið, eða freista þess að gera grein fyrir
afstöðu Sjálfstfl. til þeirra, enda mun það væntanlega gert hráðlega í áheyrn alþjóðar.
Eg skal svo að lokum leyfa mér að lesa efni
rikisstjóraúrskurðar um breyting um stundarsakir á konungsúrskurði 29. des. 1924, um skipun
og skiptingu starfa ráðherra o. fl.:
„Auk þeirra mála, sem samkvæmt konungsúrskurði frá 29. desember 1924 heyra undir forsætisráðherra, fer forsætisráðherra Olafur Thcrs
einnig með utanríkismál, landbúnaðarmál, vegamál, útvegs- og siglingamál önnur en síldarútvegsmál og strandferðamál, svo og útflutningsverzlunarmál, þar undir útflutningsnefnd.
Jakob Möller fer með fjármál ríkisins, skattainál, tollamál og önnur þau mál, sem samkvæint
konungsúrskurði 29. desember 1924 heyra undir
fjármálaráðherra og ekki er í þessum úrskurði
ákveðið, að falin verði öðrum ráðherrum. Enn
fremur hæjar- og sveitarstjórnarmál, tryggingamál, heilbrigðismál, dómsmál og önnur þau mál,
sem samkvæmt téðum konungsúrskurði lieyra
undir dóms- og kirkjumálaráðherra, og ekki er i
þessum úrskurði ákveðið, að falin verði öðrum
ráðherrum.
Magnús Jónsson fer með póstmái, símamál og
ioftskeytamál, vatnamál, iðnaðarmál, strandferðamál, verzlunarmál önnur en útflutningsverzlun, síldarútvegsmál, þar undir síldarverksmiðjur ríkisins og síidarútvegsnefnd og önnur
þau mái, sem í téðum konungsúrskurði eru falin
atvinnu- og samgöngumálaráðherra og ekki er i
þessum úrskurði ákveðið, að faiin verði öðrum
ráðherrum. Enn fremur bankamál og sparisjóðamál, gjaldeyrismál, kirkju- og kennslumái.“

V. Kosningar.
1. Ríkisstjóri íslands.
Á 14. fundi i Sþ., 9. maí, var tekin til ineðferðar
kosning ríkisstjóra íslands til eins árs, frá 17.
júní 1942 til jafnlengdar 1943, samkv. 1. nr. 23
16. júní 1941.
Kosningu hlaut
Sveinn Björnsson, rikisstjóri,
með 38 atkv. — 4 seðiar voru auðir.
2. Yfirskoðunarmenn ríkisreikninga.
A 6. fundi í Sþ., 14. apríl, var tekin til meðferðar
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kosning þriggja yfirskoðunarmanna ríkisreikninganna 1941, að viðhafðri hlutfallskosningu,
skv. 38. gr. stjórnarskrárinnar.
Forseta bárust þrír listar, A, B og C. — Á Alista var JPálm, á B-lista JörB og á C-lista SÁÓ.
— Par sem ekki voru fleiri tilnefndir en kjósa
skyldi, lýsti forscti yfir, að kosnir væru án atkvgr. alþingisinennirnir
Jörundur Brynjólfsson,
Jón Pálmason,
Sigurjón Á. Ólafsson.
3. Gjaldeyrisvarasjóðsnefnd.
Á sama fundi var tekin til meðferðar
kosning 3 manna í nefnd samkv. 6. gr. 1. nr.
50 27. júni 1941, um gjaldeyrisvarasjóð og eftirlit
með erlendum lántökum, að viðhafðri hlutfallskosningu.
Fram komu þrir listar, A, B, og C. — Á Alista var Björn Ólafsson, á B-lista Sigurður
Kristinsson og á C-lista Haraldur Guðmundsson.
Samkv. því iýsti forseti yfir, að rétt væru kjörnir í nefndina
Sigurður Kristinsson forstjóri,
Björn Ólafsson stórkaupmaður,
Haraldur Guðmundsson alþm.
4. Útvarpsráð.
Á sama fundi var tekin til meðfcrðar
kosning 5 manna í útvarpsráð og jafnmargra
varamanna, allra til 3 ára, frá 18. apríl 1942 til
jafnlengdar 1945, að viðhafðri hlutfallskosningu,
samkv. I. nr. 16 6. apríl 1939.
Við kosningu aðalmanna komu fram þrír listar,
A, B og C. — Á A-lista voru Valtýr Stefánsson og
Árni Jónsson, á B-Iista Jón Eyþórsson og Pálmi
Hannesson, á C-lista Finnbogi R. Valdimarsson.
— I’ar sem ekki voru fleiri menn tilnefndir eu
kjósa skvldi, lýsti forseti yfir því, að rétt væru
kjörnir i útvarpsráð sem aðalmenn:
Jón Eyþórsson veðurfræðingur,
Valtýr Stefánsson ritstjóri,
Pálmi Hannesson rektor,
Árni Jónsson aibm.,
Finnbogi R. Valdimarsson fyrrv. ritstj.
Við kosningu varamanna komu einnig fram
þrir listar, A, B og C. — A A-lista voru Páll
Steingrímsson og Jóliann Hafstein, á B-lista Sigurður Baldvinsson og Sveinn Víkingur, á C-lista
Guðjón Guðjónsson. Samkvæmt því lýsti forseti
yfir, að rétt væru kjörnir varamenn útvarpsráðs:
Sigurður Baidvinsson póstmeistari,
Páll Steingrímsson fyrrv. ritstjóri,
Sveinn Vikingur prestur,
Jóhann Hafstein lögfræðingur,
Guðjón Guðjónsson skólastjóri.
5. Fyrri varaforseti Ed.
Á 60. fundi i Ed., 18. maí, var tekin til meðferðar
kosning fyrri varaforseta deildarinnar.
Fram kom einn listi, er á stóð nafnið Jóliann
Jósefsson. Þar sem ekki voru fleiri tilnefndir,
lýsti forseti yfir, að rétt væri kjörinn án atkvgr.
Jóhann Jósefsson, þm. Vestm.
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6. Þingfararkaupsnefnd.
A 19. fundi i Sþ., 21. mai, var tekin til meðferðar
kosning þingfararkaupsnefndar.
Fram kom einn listi með jafnmörgum nöfnum
og menn skyldi kjósa. Samkvæmt því lýsti forseti yfir, að rétt væru kjörnir án atkvgr. alþingismennirnir
Sigurður E. Hlíðar,
Sigurður Kristjánsson,
Póll Zóphóníasson,
Steingrimur Steinþórsson,
Finnur Jónsson.
7. Stjórnarskrárnefnd.
A 21). fundi í Sþ., 22. maí, var tekin til meðferðar
kosning stjórnarskrárnefndar (samkv. nýafg'r.
þál. um það efni).
Hlutfallskosning var viðhöfð, og bárust forseta þrir listar. Voru á þeim samtals jafnmörg
nöfn og menn skyldi kjósa. Samkv. því lýsti forseti yfir, að rétt kjörnir væru í nefndina án
atkvgr.:
Af A-lista: Gísli Sveinsson alþm.,
Bjarni Benediktsson borgarstjóri.
Af B-lista: Stefán Jóh. Stefánsson fyrrv. ráðh,
Af C-lista: Jónas Jónsson alþm.,
Hermann Jónasson alþm.

VI. Starfsmenn þingsins.
Á deildafundum 23.febr. skýrðu forsetar frá,
að ráðnir væru af forsetum öllum i sameiningu
þessir starfsmenn við þingið:
Skrifstofan og prófarkalestur:
Svanhildur Þorsteinsdóttir, Björgvin Magnússon, Halla Briem.
Skjalavarzla og afgreiðsla:
Andrés Eyjólfsson.
Lestrarsalsgæzla:
Petrina Jónsdóttir, Guðrún Egilson.
Innanþingsskriftir:
Teknir strax:
Ólafur Tryggvason, Helgi
Tryggvason, Haraldur Matthíasson, Svanhildur
Ólafsdóttir, Björn Franzson, Björn Sigfússon,
Ársæll Júliusson, Auðbjörg Tryggvadóttir.
Teknir siðar eftir þörfum: Róbert Bjarnason,
Sigrún Pálsdóttir, Guðjón Kristinsson, Friðfinnur Ólafsson.
Dyra- og pallavarzla:
Jakob Jónsson (yfirvörður), Jón Bjarnason,
Jens Magnússon, Gunnar Bergmann, Baldur
Kristjónssoii, Bragi Kristjánsson, Sigvaldi Indriðason, Einar Blandon, Guðmundur Davíðsson,
Benjamín Sigvaldason, Einar Ólafsson.
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Þingsveinar:
I'riðrik Guðnason, Haukur Heiðar, Svafar Ársælsson, Friðrik Hjaltason, Hreinn Steingrímsson, Ólafur Jónsson.
Símavarzla:
Ingibjörg Pétursdóttir, Katrin Pálsdóttir.
Fatagæzla:
Itagna Þorvarðsdóttir, Vigdís Torfadóttir, Sigríður Brynjólfsdóttir.
Þingfréttamaður í útvarpi:
Helgi Hjörvar.
_________
9. marz var Sigriður Bjarklind ráðin til aðstoðar i skrifstofu, og 16. apríl var hætt við
tveimur innanþingsskrifurum, Rannveigu Þorsteinsdóttur og Emil Björnssyni.

VII. Þingfrestun og þingrof.
Á 22. fundi i Sþ., 23. maí, mælti
forsrh. (Ólafur Thors): Herra forseti. Með
því að hið háa Alþingi hefur nú veitt samþykki
sitt til þess að fresta fundum Alþingis, samkv.
þáltill. á þskj. 509, er nú hefur verið samþ., þá
leyfi ég mér að tilkynna hinu háa Alþingi, að
samkv. umboði því, sem felst í ríkisstjórabréfi,
dagsettu í dag, er ég hef lesið upp, fresta ég
fundum Alþingis fyrst um sinn, þar til öðruvísi verður ákveðið.
Þó vil ég leyfa mér að lesa upp bréf rikisstjóra um þingrof:
„Rikisstjóri íslands gerir kunnugt:
Þar eð Alþingi hefur samþykkt frv. til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá rikisins 18. mai 1920 og stjórnarskipunarlögum nr.
22 24. marz 1934, verður samkv. 75. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. téð stjórnarskipunarlög, að rjúfa
Alþingi.
Fyrir því mæli ég svo fyrir, að Alþingi, sem
nú situr, skuli rofið frá þeim degi að telja, er
almennar kosningar til Alþingis fara fram á
þessu sumri.
Gert i Reykjavík, 23. mai 1942.
Svcinn Björnsson.
Ólafur Thors.“
Og að lokum skal ég lesa ríkisstjórabréf um
alþingiskosningar:
„Ríkisstjóri íslands gerir kunnugt:
Með því að ég lief með hréfi, dagsettu i dag,
rofið Alþingi frá þeim degi að telja, scm almennar kosningar til Alþingis fara fram á þessu
sumri, ber samkv. stjórnarskránni að láta alinennar kosningar til Alþingis fara fram.
Fyrir því mæli ég svo fyrir, að almennar
kosningar til Alþingis skuli fara fram sunnudaginn 5. júlí n. k.
Gert í Reykjavik, 23. maí 1942.
Sveinn Björnsson.___________
Ólafur Thors.“
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Forseti (GSv): Samkv. þessari tilkynningu má
telja, að þessi fundur sameinaðs Alþingis verði
að þessu sinni hinn siðasti. En eftir venju, þegar þingi lýkur þannig með frestun, verður ekki
gefið neitt sérstakt yfirlit yfir þingstörfin. En ég
vil nota tækifærið til að þakka þingmönnum
fvrir gott sanistarf við mig sem forseta og árna
þeim allrar farsældar í sumar, bæði heima og
heiman.
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Forsrh. (Ólafur Thors): Ég leyfi mér fyrir
hönd alþingismanna að þakka forseta sameinaðs
Xlþingis fyrir góða fundarstjórn og röggsama.
Eg veit, að ég mæli þetta fyrir hönd allra þingmanna án undantekningar, og við árnum honum
allrar blessunar í framtíðinni.

' Forseti (GSv): Ég þakka hlý og heil orð í
minn garð og segi þá fundi slitið.

