Þingsályktunartillögur samþykktar
1. Samþykki til frestunar á fundum
Alþingis.
Á deildafundum 19. des. var úitbýtt frá Sþ.:
TilL tU þáL um samþykkl tU frestunar á
tandum Alþingis samkv. 23. gr. stjórnarskrárinnar 187. mál] (A. 196).
Á 25. fundi í Sþ., s. d., var tffll. tielkin til
meðferðar, hveirnig ræða skyldi.
Of skammt var liðið frá útbýtingu till. —
Afbrigði leyfð og samþ. með 34 síhilj. atkv.
Að tiU. forseta var ákveðin eta umr.
Á 26. fundi í Sþ., 20. dea.. var tiill. tekta tll
elnnar umr.
Forsrh. (Bjarnl Benedlktsson): Herra forsetL Tiill. þessl er í samræml við það, sem
tíðkazt taeifur. Þingstörfum er nú svo langt
komlð, að örugtgt má telja, afi menn geti farið
í Jólafrí nú í kvöld, og er þá ætlunta að fresta
þinginu fram í miiðjan janúar, em það komi
þá saman aftur.
Ég sé ekikl ástœðu til þess að fjölyrða um
málið frekar, en mæli með því, að till. verði
samiþ.
ATKVGR.
Tillgr. samiþ. með 35 stalj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. samþ. með 35 stalj. atkv. og afgr. sem
ályktun Aiþingis (A. 210).

2. Utanríkisráðuneyti Islands.
Á deildafundum 18. des. var útbýtt fré Slþ.:
TUl. tU þáL um endurskoðun laga um utanríkisráðuneyti fslands og fuUtrúa þess erlendis [78. mál] (A. 148).
Á 27. fundi í S>., 16. jan., var tllll. tekta til
meðferðar, hvemig ræða skyldi.
Að ttll. forseta var ákveðln eta umr.
Á 32. fundi í Sþ., 31. jan., var tUl. tekta tU
etanar uimr.
Flm. (ólafur Jóhannesson): Herra faraeti.
Alþt. 1967. D. (88. löflfliafarþiafl).

Ég hef hér ásamit 4. þm. Reykv. leyft mér oð
flytja á þskj. 148 svo hljóðandi till. tU þtagsályktunar:
„Alþ. ályktar að fela ríkisstj. að láta endurskoða löggjöftoa um uitanrm. fslands og fulltrúa þess erlendis. Með iþeirri endurskoðun
skal einkum stefmt að þvi að gera utanríkisþjómustiuna hagkvæmari og ódýrari en nú.
Endurskoðunin skal gerð í samráði við þingflokkana, og skulu niðuratöður hennar lagðar
fyrir næstia þtag.“
Ég tel mig ekiki þurfa að rökstyðja þessa
tiiU. með mörg>um orðum. Þau L, sem hér er
um að tefla, iög nr. 31 1941, hafa stiaðið óbreytit að kallia í nær 30 ár. Á því tímabUi
baifa orðið stórkositlegar breyttagar, ekki aðetas taér hjá okkur, heldur og í þeim skiptum,
eem hér er um að tefla, skiptum miilli ríkja
almennt. Þar við bætist etanig, að þessi i.
voru í ömdverðu sett af ndkkurri skyndtagu
og við óvenjulegar aðstæður. Það bar að með
bráðuim hætti, að við Istendingiar tækjum meðferð uitanríkismálanna í okkar eigin hendur
og af þeim atvikum, sem hér þarf ekki að
rekja. Þá voru upptaaflega sett brbl. um utanrikisþjónuetu, af því að ekkii varð hjé því
komizt að skipa þessum málum með 1. Síðan
voru þau forbL lögð fyrir næsta Aliþ., og þá
voru i meðfferð þ. gerðar á þeim nokkrar
en þó ekki stórvægiiegar breyt., og það er sú
löggjöf 1 þessum efnum, sem við búum við
enn þann dag í dag. Það er þess vegna sízt
að undra þó í þessum 1. skorti ýmis ákvæði,
sem ásitæða hefði verið til að taka í þau, og
það er eðliilegt, að reynslan hafi sýnt það, að
það vantaðl í þau 1. ýmis ákvæði, sem þörf
hefði verið að hafa þar. Þess vegna er af
þeirri ástseðu etaniig brýn þörf á að endurskoða þessa löggjöf og ibreyta taenmi í samræmi við það, sem áunnin reynsla sýnir að
þörf er á.
En hér kemur annað til, aem hnágur i sömu
étt og styður að því, að endurskoðún á þessum málum sé mauðsynteg. Og það er sú
ástæða, að nú er varið tiil utanríkisþjónustunnar mjög háum fjárhæðum. Það er mi'kií
þörf á því fyrir jatafámenna þjóð og Islendtaga að stiiila kostnaði við utanríkisþjónustuna í taóf. Að sjálfsögðu verður isl. ríkið að
rækja utanríklaþjánustu með þeirn hætti, að
við sé unandi, og búa sæmiilega að þeim, seir>
við þau mál fást, en fram hjá því verður
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aldrei gengið, að þar verðum við að snáða okkur etakk eftir vexti. En ýmsum þykir, að þar
skorti nokkuð á, og að minnsta kosti er full
þörf á, að fnam fari rækileg athugun á því,
favort ekki sé hægt að spara nokkuð í utanríkisþjónustunni. Ég skal ekki tefja tímann
með því að fara að tala hér langt mál um það
eða rekja einstök atriði í því sambandi, en
þess má þó geta, að á síðari árum faafa verið
sett upp ný eendiiráð, t.d. sendiiráð í New York
fajá Sameinuðu þjóðunum og sendiráðið fajá
NATO. Þessi störf gátu áður annazt sendiherrar á nálægum stöðum, það er þess vegna
eðJilegt, að það komi fram sú spurming í fauga
rnargra, faivort efcki væri faægt að spara á þessuim liðium. Og það eru ekki aðeins við Islendingar, sem þurfum að gæta að því að
spaira í utanríkteþjómustunni. Það hafa t.d. í
Norðurlandaráði v-erlð uppi raddir um það, að
Norðuriöndin gætu kammske faaft sameiginlega
utamríkteþjónustu á vissum stöðum og sparað
með því fé. Af því faedEur nú ekki orðlð tU
þessa, og á því kunna að vera ýmsir agnúar.
En vtesulega er það atriði, eem ástæða e>r tiil
fyriir okkur að gefa gaum.
Nú er þvi ekki að neiita, að ýmsuim þykir það
ofrausn, að við höfurn á Norðuríöndum 3
sendiráð. Að sjálfsögðu ber okkur að ástunda
sem bezt samband við Norðurlöndin, en ýmsuim virðist, að það mundi vera faægt að komast af með færri semdiráð þar. Og má í því
sambandi benda á, að einn sendiiherra kemst
yfir að vera bæði aendiherra í Svíþjóð og
Fimmlandi, og gæti maður Iáitið sér detta í
hug, að alik tilfaögum hentaði víðar að því er
Norðurlöndin vajrðar. Á þetita bendi ég aðeins,
að það er einmitt sérstök þörf á því að endurskoða öll þessi mál með tilliti til þess að
reyna að koma við auknurn spamaði á þessum sviðum.
Ég ifaetf nýlega lesið það etftir hæetv. fjrnrfa.,
að nú yrðum við að fara að spara og m.a.
mundi nú þurfa að spara kostinað vlð utanferðir og ráðstefnufaald. Um það er ekki nema
gott eitt að segja, og mætti kannske hafa
verið gert fyrr, en sé það rétt, þá er líka hiitt
víst, að ástæða er til að gefa gaum að öllum
þeim sendiráðum, sem nú er faaidið uppi, og
ajtfauga., favort ekki sé þar hægt að spara.
Það er margt fleira í þessum 1., sem þörfer
á að atfauga. 1 þessum 1. eru ríktestj. t. d. gefnar mjög frjátear hendur um það, hvar faún
skipar senditoeirra og hvar hún skipar ræðlsmemm, og það er að dómi okkar flm. ástæða til
þess að festia ákvæði um þetita efni í 1. Lágmarksikratfa í því efni er auðvitað sú, að utanríktemáiianefnd sé látin fylgjast með í þessum
etfmum, bæði þegar um það er að tefla að setja
upp ný semdiráð og eins þegar um hltt er að
ræða að skipa sendifaerra og ræðtememm.
Það má aðeins nefna í þessu sambandi, eð
það faefur kcmið deila upp nýlega um skipun
eins ræðtemanns, skipun ræðtemanns í Jófaamnesarborg í S.-Atfríkiu, sem áittl sér stað fyrir áramótln, eða að ég ætla 29. des., em 12. des.
faafði verið birt viðtial við þennam mamn, sem

var þess háttiar, að mörgum virttet það nokkuð einkennilegt að skipa faamn ræðismamn ísl.
ríkisims svo skömmu eftir að það blaðaviðtial birttet. Hæsitv. utanrrfa. faefuir lýst því
yfir, að ég ætla í Maðaviðtajii, að sér hatfi efcki
verið kummugt um það blaðaviðtal, þegar skipumin fór fram 29. dies. Ef nú sá faáttur faefði
verið faafður á um afgreiðslu þessara mála,
sem vitaskuld er sjálfsagður, að þessi mál faefðu
verið rædd í uitanrmm., þá efast ég ekki um,
að ifaæstv. utamrrfa. faefði þar verið bernt á þetta
blaðaviðtiail og faonum þess vegma orðið kunmugt um það, áður em hamn gekk frá þessari
skipun. En um þessa eimstöku skipun ætla ég
hór ekki frekar að ræða. En þetta m. a. er
líka ein röksemd fyrir því, að þörf sé á að
emdiurskoða þessi 1.
Að sjálfsögðu mætti margt fleira taka hér
fram til rökstuðmimgs því, að þörf sé á að
endurskoða þessa löggjöf, sem sett var, eins
og ég áður hef sagt, af nokkurri skymdingu
og áður em við Islendingar faöfðum i raun og
veru við nokkra reymslu að styðjiast í þeirn
efnum. En ég sé, að fundartíminn er búimn
og læt þessi orð nægja að þessu sinni, em
legg til, að þessarl tlll. verði, eftilr að umr.
hetfur verið frestað, — en ég legg til, að umr.
sé frestað — vteað til utanrmn.
Umr. (atkvgr.) frestað.
Á 33. fundi í Sþ., 1. febr., var fram haldið
einmi umr. um till.
ATKVGR.
TiiL vísað til utamrmn. með 39 shlj. atkv.
og umr. frestað.
Á 43. fumdi í Sþ„ 6. miarz, var till. tekin tdl
frfa. einnar umr. (A. 148, n. 267).
Frsm. (Sigurður Bjamason): Herra forseti.
Till. sú, sem hér liggur fyrir um emdurskoðum
1. um utanrrm. Islands og fuiitrúa þess erlendis, er svo hljóðamdi:
„Alþimgi ályktar að fela ríkisstj. að láta
emdmrskoða löggjöfina um utanrm. Islands og
fuilltrúa þess erlemdis. Með þeirri endurskoðun
skal einkum stefnt að því að gera utianríkteþjónustuna hagkvæmiari og ódýrari en nú.
Endiurskoðunin skal gerð í samráði við þingflokkana, og skulu niðurstöður faennar lagðar
fyrir næsita þing.“
Utanrmn. faetfur rætt þessa tili. og leggur
eiinróma. til, að faúm verði samþ. óbreytt.
Gildandi 1. um þessi efmi eru mr. 31 frá 27.
júní 1941. Voru þau upphaflega sett sem brbt.
áríð 1940 eða skömmu eftir að Islamd tók
meðferð utamríktemála sinna í eigin faendur.
Síðan faatfa margvislegar breytingar orðið á
meðferð telenzkra utanríkismála. Islamd faefur
mú 10 semdiráð erlendis. Hið fyrsta þeirra var
stofnsett í Kaupmannahöfn árið 1920 og hið
síðasta í Briissel á s.l. ári. Allir eru sammála
um, að ófajákvæmilegt sé, að Isiand haldi uppi
utanríkisþjónustu til þess að gæta hagsmuna
þjóðarimnar erlemdis. Það leiðir einfaldlega atf
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sjáifstæði landsims. Hirns vegar hefur menn
nokkuð greint á um, hiveirsu víðtæk og koatnaðarsöm þessi þjónusta megi vera. Vitanlega
verður örfámenn þjóð að sníða sér stakk eftir
vexti í þessum efnum eins og öðrum. Umfram ailt verður íslenzk utanríkisþjónusta að
vinna að því að gæta viðskiptahagsmuna
Lamdsmamna, vinna að öflun nýrra markaða
og bæta þannig aðstöðu íslenzkra bjargræðisvegta.
Uitanrmn. varð sammála um, að tímabært sé
orðið að endurskoða 1. um utiamríkisþjómustu
Isiands og starfsmemn hennar erliendis. Þess
vegna leggur n. til, eins og ég sagði í upphafi,
að till. þessi verði samþ. óbreytt.
Magnús Kjartansson: Herra forseti. Snemma
á þessu þingi lögðuim við þrír þm. Alþb. fram
í Nd. frv. til i. um breyt. á 1. um utanrrn.
íslands og fulltrúa þess erlendis. Þetta frv.
okkar fjallaði aðeins um eimn þátt í störfum
utamrrn., þann þátt, sem smýr að Alþ. Tilgangur frv. var sá að gera hlut Aiþ. mitkluzn
mun rneiri en hann hefur verið, bæði í umr.
um utanrikismál og í ákvörðumum um þau.
1 frv. voru fjögur atriði. 1 fyrsta iagi var
lagt tiil, að það væri tekið upp í sjálf 1. um
utamrm. íslands og fuUtrúa þess erlendis, að
um aillar meiri háttar ákvarðanir í utamríkismálum skuiii m. hafa samráð við utamrmn.
Alþ., bæði meðan Alþ. er að störfum og á
mllli þinga. Þetta ákvæðl er nú í þingsköpum, eins og kummugt er. Hins vegar hefur
um langt skeið verið mjög mikill misbrestur
á, að þessu atriði hafi verið framfylgt. Hér
hafa verið utanrrh., sem hreinlega hafa sniðgengið þessa n. árum saman á ósœmiilegiasta
hátt. Á þessu er nú sem betur fer að verða
breyting. Eimmitt á þeim fundi hv. utamrmm.,
sem fjallaði uin það máil, sem hér er til umr.,
skýrði hæstv. utanrrh. svo frá, að hann væri
reiðubúimm til þess að taka upp eðlilega saimvinnu við utamnmn., og þar var afráðið, að
n. tæki upp fasta fundartíma mámiaðarlega allam ársins hring, og hæstv. ráðh. kvaðst sem
sagt vera reiðubúinn til fuilrar samvinnu við
n. Engu að síður mundi ég telja eðlilegt, að
þetta abriði yrði tekið upp i sjálf lögin.
1 öðru lagi lögðum við til í frv. okkar, að
þingflokkaimir hefðu rétt til að tilnefna fulltrúa tiii starfa i sendinefnd íslands hjá Sameinuðu þjóðunuim. Þessi háttiur var upp tekinn
i haust, edns og kunnugt er, en árin á undan
hefur verið gengið fram hjá þingflokkunum,
ýmiet sumum þeirra og stundum allt að þvi
öliuim, og eru það vægast sagt áikaflega hæpin
vinmubrögð, því að það er tvímælalaust skyneamdegt að tengja saman þjóðþdngin og störfin hjá Sameinuðu þjóðunum. Ég mundi líka
telja eðlllegt, að þetta atriði yrði fest í lög.
I þriðja lagi lögðum við til, að í 1. um utanrm. Islamds og fúlltrúa þess eirlendis yrði tekið upp svo hljóðamdi ákvæði:
„Árlega skal ráðh. gefa Aliþ. skýrslu um viðhorf ríkisstj. til uíamríkismála og um störf
íslenzku sendmefndarinmar á þingi Sameimuðu

þjóðanna ásamt rökstuddri grg. um afstöðu i
tsiands til einstakra mála á þinginu."
/
Hér er sem sagt lagt til, aö á Xslandi verðb
tekinn upp sá háttur, sem tíðkast yfirleitt á/
þjóðpingum, að hór verði utanrikismálin tekin/
til sórstakrar umr. a.m.k. eimu sinni á ári, þar
sem hæstv. ráðh. gerir grein fyrir störfuml
sínum og vamdamálum og alþm. fá tækifæri*
til þess að ræða þau mál og lýsa skoðunum
sínuim á þeim og þar með hafa áhrif á ákvarðanir.
X i'jórða lagl var lagt til í frv. okkar, aö
samþyKki Aiþ. þyrfti tiil iþess að ákveða, á
hvaöa stöðum skuii vera semdiráð. Þegar ég
mælti fyrir frv., vék ég að því, að sendiráðakerfi oakar væri orðið mjög úredit, því hefði
ekki verið breytt í samræmí við breytitar aðstæður. Það væri tvímæiaiaust nauðsymlegt að
endurskoða það kerfi aldt samian og eðlilegt,
að Alþ. tæki iþátt í þeirri endurskoðun.
Eg mimmist á þetta frv. sökum þess, að á
þeim fumdi, sem fjallaði um þá þál., sem hér
er til umr., var eimnig fjallað um þetta frv.
Allshn. Nd. hafði sent utamrmm. það tidl umsagnar. Það var fjallað um þessi mál bæði í
senn, og það kom fram í umr., að það var
vilji fyrir þvi að hafa þann hátt á, aem felst
í þáltill. framsóknarmamma, að þessi 1. yrðu
tekin tU endurskoðunar fyrir frumkvæði rikisstj., en í fullu samráði við þingflokkana. Ég
lýsti því yfir á þessium nefndarfundi, að ég gæti
vel falilizt á þá málsmeðferð og ég teldi þá
ekki eðlilegt, að þetita frv. væri tekið til afgreiðslu hér á þingi á meðan. Hins vegar vUdi
óg beina því mjög eindiregið bæði Ud hæstv.
rikisstj. og þeirra >m. og anmarra, sem eiga
eftir að fjalla um þetta mál, að huga alveg
sérstaklega að sambandinu við Alþ. Islendinga.
Ég tel, að það sé þjóðþingi okkiar tU vansa,
hversu lítið hér hiefur verið fjailað um utanrikismál og hve umr. um þau mál hafa verið
á fjarskalega lágu stigi. Eg mundi teilja það
rnjög mikiiivægt, að þegar þessi 1. yrðu endurskoðuð, verði þar tekin upp ákvæði, sem
tryggi það, að haft verði við Alþ. fuiUt og
eðliilegt samráð.
En fyrst þetta mál er hér komið á dagskrá
og sú tUl., sem hér liggur fyrir, fjailar um það
að gera utamríkisþjómustuma ódýrari en hún
er núna, er kamnske ekki úr vegi að gremmslast fyrir um það, hvort hæstv. ríkisstj. er ekiki
nú þegar með einhver framkvæmdaáfonm í
þvi sambandi. Mér hefur skilizt, að það hafi
komið mjög tiil tals inman hæstv. rikisstj. að
fella jafnvel niður tvö sendiráð í spamaðarskyni. Það hefutr verið rætt um sendlráðin i
Noregi og Stokkhódimi að iþví er óg hygg, og
ég geri ráð fyrir, að alþm. þætti fróðlegt að
fá vitneskju um það, hvort búið er að taka
nokkrar ákvarðamir um þessi atiriði. Ég sé, að
hæstv. utamrrh. er hér ekiki staddur, en vera
má, að hæstv. fjmrh. gæti leyst úr þessu fyrir
okkur.
Fjmrh. (Magnús Jónsson): Herra forseti. Út
af þessari fsp. bv. þm. vildi ég á þessu stigi
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aðeins skýra frá því, að innan mjög fárra
dajga er að væruta frv. hér á Alþingi í sambandi við aðgerðir þær, sem ríkisstj. hefur
fyrirhugað vegma þeirrar nauðsynjar að lækka
ríkÍBÚtgjöld allvieirulega á þessu ári svo sem
áður faefur verið sikýrt frá toér á Alþ. Það er
rétt, að í sambandi við það mál toefur uitamríkisþjónustan koraiið til athugunar eins og
mörg önnur atriði í ríkistoÚBkapnum. Ég tei
hins vegar ekki rétt á þessu stigi að skýra
endianifega frá því, hvaða tilil. eru uppi um það
efni, en ©ins og ég áðan sagði, má ganga út
frá því, að þetita frv. verði iagt hér fyrir Alþ.
nú alveg næstu daga, og mun þá verða gerð
gnein fyrir því í einstökum atriðum, hvaða
spamiaðaráform eru uppi, bæði varðandi utanríkisþjóra/ustuma og aðra þætti ríkisbúskaparins.
Jón Skaítason: Heirra forseti. Ég ætilaði í
sambandi við þessar umr. að beina einni fsp.
tii hæstv. viðskmrh., en faann er nú ekki
staddur í þimgsalnum þessa sibumdima, en ég
veit, að faianm er hér viðiátinn í húsinu, og
vildi ég því fara þess á leit við faæstv. forseta, að hanm gerði náðstiaifianir til þess að fá
hæstv. ráðh. til þess að sitja hér í d. meðan
ég ber fsp. upp.
Já, ég var aðeins búinn að víkja að því, að
ég faefði áhuga fyrir að bera upp örstutta
fsp. till toæstv. viðskmrh., sem ég vona, að
bann sjái sér fært að svara núna. En fsp.
þessi er út af því, að á Aljþ. þann 23. febr.
1966 var samþ. þáitiii., se<m ég var 1. flm. að,
svo hlljóðamdi með leyfi forseta:
„Alþiragi ályktar að skora á ríkisstj. að láta
athiuga i samráðl við fulltrúa atvimmuvegamna,
á hvem hátt megi efla markaðsrannsóknir
og markiaðsieit í þágu útfluitningaatvinnuivega
þjóðarimmar, og verði niðurstöður þessara athugama lagðar fyrir mæsta regluiegt Alþ.“
Þar sem nokkuð dróst, að svar eða skýrsia
væri gefin á hv. Alþ. um þessa samþykktu
þál., bar ég fsp. friam til hœstv. ráðh. þann
13. apríl 1967 þess efnis, favemig athugum
þeirri, sierai þáltili. geirir ráð fyrir, að framkvæmd verði, miðaði, og iþá sagði hæstv. ráðh.
m.a. í svari síinu:
„I framiha'ldi af samþyfckt Alþ. á þeirri tilil.,
sem hv. fyriinspyrjamdi las í orðum sínum hér
áðan, tók viðskmm. að sér að seraija skýrsiu
um þebta mál. Er því verki lokið, en ætlumin
var að senda skýrsiuna til samitaka útflytjenda áður en máiiið yrði iagt fyrir hið háa
Alþ. Ég stoal fainis vegar raiieð ánægju verða
við tilmæílum hiv. þm. um að sikýra frá aðalefni þelrrar skýrslu, sem þegiar faefur verið
samim. Bn ég raiun nú á næstunni ræða hana
við samtök útflyitjemda?'
Síðan 'hœstv, ráðh. gaf þetta svar, er liðið
fast að því heilt ár, og mér vitandi hefur emgin skýrsla verið birt urai niðurstöður þessarar
rannsóknar og þeiirra urnr., sem væntamlega
hafa fairið fram á milli viðskmrn. annars vegar og eamtaka útflytjenda fains vegar, og
flmnst mér því tíimabært undir þessurn dag-

skrárlið, sem hér fer nú fram, að ítreka emm
á ný þá fsp., sem ég bar fram fyrir tæpu
ári síðan, og vænti ég þesis, að úr þessu geti
varla orðið langur dráttiur á því, að hœstv.
ráðh. leggi fyrir hv. Alþ. þá skýrsiu, sem hann
vék að 'í svari sínu og ég ias upp hér áðan.
Markaðsmálin eru ákaflega mikið stórmál
fyrir okkur Istemdinga, og ég mimnist þess, að
í einu dagblaðamma var um það skrifað fyirir
nokkrum dögum, að uitiamríkisþjónustam og
sendiráð Islamds eriemdis gætu mjög l'ítið liðsinnt þeirai, sem áhiuga hefðu á þessurn málefmuim. Mig minnir, að 'í einni gredn, sem birtist í Morgunblaðinu, hefði verið á það bent,
að sendiráðin ertemdis teldu sig ekki þurfa
að svara fsp. um markaðsmátefni nema þau
fengju skýlaus fyrirmæli um það frá utamrrn.
í Reykjaví'k hverju sinni. Ef þetta er rétt,
er þetta að sjálfsögðu aigerlega óhæft frambúðairástamd, því að eins og allir vita, er eitt
af aðalverkefnum sendiráða allira menningarþjóða víða um faelm, að sinrna viðskiptamálefnum að mjög verulegu leyti, og í sendiráðunuim og í rn. sjálfu eru yflrteitt starfandi menn, sem hafa sérþekkingu á viðskiptaog markaðsmálum, og ég tel, að utanríkisþjónusituna þurfi að endurskipuleggja ekki
sízt með tliliti til þess að bæta úr þessum
stórkostiega gaiia, sem er á starfsemi hennar
að (þessu teyti.
Menntmrh. (Gylfi Þ. Gíslason): Herra forseti. Ég skai með ánægju svara með örfáum
orðuim þeirri fsp., sem tii mín var beint um
þá till., sem samþ. var á sínum tima hér á
hinu háa Alþ., um atihugun á markaðsmálum
og aðild opinberra aðila að markaðeleit erlendis. Ég skal fúsiega játa, að fulinaðarathugun á iþví mjög stóra og raierka máli, sem
hér er um að ræða, hefur miðað hægair áfram
en ég hiefði kosið, og þess vegna hefur ekki
enn getiað komið til þess, að ég •treysti mér
tii þess að gefa hinu háa Alþ. fuiilmaðárskýrsiu
um þær aithugianir, sierai hafa farið frami.

Eins og ég skýrði frá á sánum tíma að
gefnu titefni frá hv. þm., hefur viðskmrn.
fyrir alllöngu lakið sinni frumathugun á máliniu. En ég vil undirstirika það, að þar er aðeims um frumatihugiun á málinu að ræða, vegna
þess að sú athugun ieiddi m.a. í ljós, hversu
geysilega víðtækt og vamdiasamt mállð í heild
er. Það hefur verið rætt við samitök útfiytjenda eða grundvallaratriði í þessum efnum
hafa verið rædd við samtök útflytjenida, en
málið er nú á athugunarsitigi í eða miiii uitanríkis- og viðskmm. vegna 'þess að eigi að
grípa til ákveðinna ráðstafána á þessu sviðl,
hijóta skipulag utanrm. og viðskmm. að koma
til giagmgerðrair eða talsverðrar enduirskoðunar í því sambandi. Og það er ekiki hvað sízt
abhugun á þeim málurn, sem hefur orðið þess
vaidandi, að málið allt eða skýrslugierð tii
fains háa Alþ. hefur reynzt síðbúnari en ég í
sjálífu sér hefði talið æskiiegt og viljað kjóea.
í því sambandi vildi ég og benda á okkuröllum, semum þessi mál höfum fjallað, tii afsökun-

9

Þingsályktunartillögur samþykktar.

10

Utanrikisráðuneyti íslands. — Rekstur fiskibáta.

ar, og vona ég, aS hún verSi tökim giild, aS
einmitit á s.l. ári hefúr sivaxandi tími allra
þeirra mianna, sem niauðsynleg'a þetokingu
hafa á þessum málum, genigiS til þess aS fylgjast með og athuga afstöðu Islands til markáðsbandaliaganna í Vestur-Evrópu og þó alveg
sérsitiajkliega tifl Príverzlunairbandalags Evrópu
og þess vegna æ minni tími orðið aflögu til
þessa að sinna þessu máli, sem fav. þm. gierði
að umtálsefini beinlínis. Og þó eru náin tengsl
milli þessara mála, þannig að ég vona fastlegta, að sá tími embættismanna og annarra
sérfræðinga, sem hefur gengið til athugunar
á markaðsaðstöðu Islands í Vestur-Evrópu,
sérsitiáklega gagnvart Príverzlunarbandailaginu,
faomuim hafi etoki verið til einsikis varið einnig
að því er snertlr þeitta mál.
iSg skal gera miitt tiil þess, að hægt verði
að gefa Alþ. allýtarlega steýrslu um þeitta mál
áður en það lýkur störftum nú á þesisu vorL
Hiitit vildi ég taitoa skýrt fram tiil þess að segja
eteki meira en ég er maður til að stianda við
og veteja ektei faflsikair vwnir, að ég vil ekki
lofa endanlegiri niðúrstöðu, þ.e.a.s. endanlegum
tiflfl., hvemig frambúðarskipan á íslenzkri
markaðslieit erlendis sikuli hagað, því að það
miiklð þekki ég til málsins, áð ég veit, áð
það mál er víðtækara og stærra en svo, að
hægt sé að lofa endanlegum till. eða endanlegum ráðstöfuwum í því efni nú á þessu
vori. En hinu skal ég lofa, og við það skal ég
standa. að gefa Alþ. skýrslu um það, sem gerzt
hefur í málinu síðam það bar eíðast á góma
hér á fainu háa Alþ., áður en þetta Alþ. lýkur
störfum.
ATKVGR.
Tlllgr. samþ. með 35 shlj. atkv.
Fvriirsögn samþ. án afkvgr.
Tiill. samþ. með 37 sfalj. atflov. og afgr. sem
álytotun Alþingis (A. 348).

3. Rekstur fiskibáta.
Á 32. fundi í Sþ., 31. jan,, var útbýtt frá Nd.:
TUL til þál. um rekstur fiskibáta [111. mál]
(A. 242).
Á 56. fundi í Nd., 1. febr., var tiillfl. tiekin til
meðferðar, favemiig ræða skyldi.
Að till. forseta var ákveðin ein umr.
Á 63. fúndi í Nd., 15. feibr., var till. tekin
tifl einnar umr.
Flm. (Geir Gunnarsson): Heroa forseti. Á
þskj. 242 flyt ég svo faljóðamdi þáltlll.:
„Neðri deild Alþ. ályktar að felia ríkisstj.
að láta framlovæima nú þegair sérstaka athiuigun á því, faveTsu margir fiskibátiair í landimiu mumiu efcki verða gerðir út á vetrarver-

tíðtani vegna fjárfaiagsörðugleika viðkomandi
fyrintækja og faversu mikifls fjár er þörf, tifl
þeiss að unnt sé að hefja útgerð þeirra. Að
lokmum þessum athuigunum beiti rikiSstj. sér
fyrir útvegun nauðsynflegs lánsfjár og geri
aðrar tiltækar ráðstiafanir til þess að tryggja,
að ailir þeir Teiksitrairfaæfir bátar í iandimu,
sem henta tii weiða á vetrarvertíð, verði gerðir út."
Þessi þáltill. gæti að sjálfsögðu orðið tilefni til þess að ræða almennt um þau vandamál, sem við er að etja í atvtanu- og útgerðarmáluim, þar sem sitt sýnist hverjum um orsakir og leiðir ti'l úrbóta. Hér er þó aðeins
gripið á afmörkuðú atriði þessara mála, og
þar sem tlll. skýrir sig svo til siálf, þarf ég
ekki að fara um faana ýteja mörgum orðum.
Hvað sem líður steiptum steoðunum hv. þdm
á atvtanu- og útvegsmálum, væntl ég þess, að
þelr geti verið sammála um nauðsyn þess að
taka á því sérstaka atriði, sem faér er um
að ræða, og geti samþ., að hœstv. ríkisstj.
yrði faflið að flalla sénstaklega um þaiu vandamál, sem í þessari þáltilfl. er vatein athygli
á.
Lagt er til, áð gerð verði á þvi sérstök
könnun, í hve ríteum mæli muni vera um það
að ræða, að einstakir vélbátar verði eiktei gerðir út á vetrarvertJð og geirðar verði síðan
ráðstaíanlr til þess með útvegun lánsfjár og
öðrum 'tlltækum faætti að tryggja, að á þeirri
vetrarvertið, sem nú er faafta, verði gerð út
hver einasta sjófær fleyta, sem faentar til sjóróðra á vetrarvertíð.
Á undanfömum árum faefúr það jafnan verið svo, að etastateir fisteibátar faafa legið i
höfn á vetrarvertíðúm af ýmsum ástæðum.
T.d. má geta þess, að gretat er frá þvfl í
skýrslu, sem blrtist í siðasía almanaki Piskifélags Isilands og miðuð er við 16. de®. sfl.,
að alls 57 fisteisteip mtani en 100 tonn og 20
skip stærri en 100 tonn faafi aldrei komið
fram á aflaskýrslum á ártau 1967. Hér er að
vísu um að ræða verulegan fjölda béta undir
30 tonnum að stærð og svo togara, en þó munu
það vera ríflega 20 vélbátar stærri en 30 tonn,
sem aldrei faafa komið með afla að landi á
síðasta ári, en að sjálfsögðu enn fleiri, sem
verið hafa óvirkir faluta af ártau og ekki róið
etastakar vertíðir. Á umdanfömuim árum, þegar atvinna hefúr verið næg og gjaldeyristekjur hafa farið sífaælkkandi, brann það að sjáflfsögðu ekki svo mjög á mönnurn, þótt þessi
atvtanutæki væru óvirk, og jafnvel hafa orsakimar stundum verið þær, að ekki reyndist unnt að manna þessa báta vegna miikil/lar
eftirspumiar eftir vtanuafili á öðrum sviðum.
Etas og nú er ik'omið, þegair atvinnulevsið
hefur faafið innreið staa og ógnað alþýðubeitaiiluim í landtau, falýtur það að vera litið
mitelu alvarlegri augum, að nothæfir báitar eða
bátar, sem gera má notfaæfa, eru ekki gerðir
út á vertíðinni. Þá vegur bað einnig bungt, að
það er eiitrt aðalvamdaimál fiskvinnslustöðvanna,
að faráefni er af allt of skomum skamimti og
nýtirng fraimleiðslutækjanna af þeim sökum ó’
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hagkvæm. Eiirnig af þeim ástæðum er þjóðarnauðsyn, að á hávertíðinni, sem nú er framundan og þegar byrjuð, komi hver sjófser
bátur að fUllum notum. Ekki mun heldur af
velta, að öllu sé tjaldað, sem til er, við öflun
gjaldeyris í þjóðarbúið, þvi að nú gengur stöðugt á gjaldeyrisvarasjóðinn. Það er því ekkert
einkamá' viðskiptabamka eða annarra lánadrottna þeirra útgerðarfyrirtækja, siem teljast
eigendur þeirra báta, sem nú eru líkur á, að
verði bundntr í höfn í vefcur, hvort þeir verða
gerðir út eða ekiki. Það er brýnt hagsmunamál áilirar þjóðarinnar, að hver einasti rekstrarhæflur bátur verði gerður út og veitl atviranu, styrki reksitrargrundvöll fiskvinnslustöðvanna og afli þjóðinni gjaldeyris.
Eins og ég sagði í upphafi, er með þessari
þáltill. bent á það sérstaka verkefni, sem er
rikisvaldsins að leysa, að tryggja, að enginn
rekstrarhæfur vélbátur verði bundinn í höfn
aUa vertíðlna, en ég hef ekki talið ástæðu
til þeee að fjalla aimennit um vandamál útgerðarimnar eða orsakimar til bess, að fjárhag ýmissa útgerðarfyrirtækja er nú svo komið, að <þau hafá ekki bolmagn til þess að
koma öllum sínum sklpum á veiðar. Ýmsar
orsakir Mggja til þess, að útgerðarfyrirtækjum eða elnstakiingum, sem teijast eiga þessa
báta, er um megn að koma þeim af stað. Ég
vildi þó aðeins benda á eiltt atriði í sambandi
við aðsitöðu útgerðairiinmar, þegar um er að
ræða viðgerðir á bátumium. Fiskveiðasjóður
lánar % hluta vegna vélakaiupa, en fairi fram
aðrar endurbætur á bátunum, er aðeins lánaður heimimguir af þeirrl hækkun, sem verður
á matsverði hátsins vegna endurbótanna. Sé
um viðgerðir að ræða, sem vátrj^gingafélög
greiða, hefur aðstaðan til að framkvæma þœr
stórlega versnað að undamfömu. Vátryggingafélögin fá iðgjöld vegna bátanna greidd úr útflutnimgssjóði í ákveðmium skömmitum. Greiðslur vátryggingafélaganna til skipasmíðastöðvanna fara svo fram á sama hátt, í skömmtum og á löngum tírna, svo löngum, að skipasmiðastöðvamar, sem ekki njóta nægilegrar
fyrirgreiðsiu í lánastofnunum, geta ekki vegna
greiðsluvandræða unnið verkið á svo skömmum tíma, sem tæknllega væri unnt að gera
og iangsamlega toagfevæmast væri fyrir aJla
aðila, heidur er bátumium haldið í slippunum
langtuim lengur en þörf er á, stundum svo að
mánuðum skiptir fram yfir þann tíma, sem
dygði til að ljúka verkimu, ef greiðslur fyrir
það væru inmitar af hendi á greiðari hátt. Við
þetta toleðsit margs kyns kostnaður á verkið
og bátamir eru úr lelk langtímium saman,
en starfsemi sklpasmíðasitöðvanna lamast. 1
þetta toorf hefur sótt s.l. tvö ár, og hefur af
því tolotizt ómælt tjón, og ef ekki er að gert,
er ekki atnnað sjáaniegt en &kipasmiðastöðvunum verði gert ókleift að starfa. Úr þessu
ætti að vera umnit að bæta og er óhjákvæmilegt að bæta. Þegar slík verk sem nauðsynlegar viðgerðir á fiskibátum taka mlklu lengrl
tíima em þörf er á einungis vegma tregðu á
greið&lum, sem verða bó að loteum inntar aí

hendi, hlýzt ekki einungis af því tjón og óhagræði fyrir útgerðarfyrirtækin og skipasmíðastöðvamar, heldur er um beina þjóðhagslega
sóun að ræða. Á sama tíma og þetta ástand
rikir varðandi viðgerðarþjónustu fyrir útfiutnimgsframleiðsluna geta inmflytjendur þeir, sem
teoma gjaldeyrinum í lóg, svo sem sjónvarpssalar og þeir, sem selja útlenzk gólftepni,
boðið viðskiptavimum sínum vörumar án
nokkurrar útborgunar eða þá með sem svarar útborgun á % hiuta söluverðs hjá þeim,
sem minnst fríðindi geta boðið. Ein slík auglýsing var lesin upp í útvarpinu nú um hádegið, þar sem boðin voru erlend gólfteppi
án nokkurrar útborgunar. En það er réttast
að fara ekki lengra út i þessa sálma að þessu
simmi. En varðandi fiskibátana er það lióst.
að úr þeirra vandamálum ætti að vera unnt
að bæta og er orðið aiveg óihjákvæmilegt að
bæta varðandi viðgerðíarþjónustuna. Það er
ýmisiegt, sem þarf að taka á til þess að stuðla
að því, að bátum, sem gætu veitt atvinnu
og aflað gjaldeyris en liggja nú ónotaðir, vnrði
komið í gagnið. Kanna verðúir, toverju þarf að
kosta til í hverjn tllfelli til þess að tryggja
rekstur vélbáta, sem eru sjófærir eða gætu
orðið það fljótlega, en líkur eru samt á nú.
að verði ekki gerðir út á vetrarvertíð, nema
sérstakar ráðstafanir verði gerðar. Það er því
lagt til með þessari þáltlll., að faæstv. ríkisstj.
verði falið að kanna sérstaklega, i hve ríkum
mæii er um það að ræða, að rekstrarhæfir
bátar verði ekki gerðir út i vetur, hversu
mikið fjáirmagn muni þurfa til þess að koma
þessum bátum á veiðar og hveriar ráðstafanir sé unnt a.ð gera til úrbóta. Ég hef valið
bann kostinn að flytja þessa þáltill. hér i hv.
d„ en ekki í Sþ„ vegna þess að með þeim
hæbti er meiri von til þess, að hún fáist afgreidd á skömmum tima, en eðli málsins
'•amkv. krefst það bráðrar lausnar, ef koma
á beim vélbátum, sem hér er um að ræða, 1
notikun á vetrarvertíðimni, sem nú er hafin.
Ég leyfi mér að lokum, herra forseti, að
leggia til, að umr. verði nú frestað. en till.
vísað til hæstv. sjútvn., sem ég vænti. að afgreiði máiið svo fljótt sem hún telur framast
tök á.
ATKVGR.
Tili. visað til sjútvn. með 22 shlj. atkv. og
umr. frestað.
Á 76. fundi i Nd„ 18. marz, var fram haldið
einni umr. um tiH. (A. 242, n. 361, 385).
Frsm. (I.úðvik Jósefsson) : Herra forseti. Till.
sú til þál„ sem er hér á þskj. 242, hefur verið
til athugunar í sjútvn., og eins og fram kemur í nál. sjútvn. á þskj. 361, leggur n. tiil, að
till. verði samþ. með nokkrum breytingum.
En þær breytingar koma fram í nál. N. var
sammála um, að það væri rétt og nauðsynlegt, að fram fari sú athugun, sem óskað er
eftlr, að gerð verði með þessari till., þ.e,a.s„
að rikisstj. láti fara fram athugun á því,
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Rekatur fiskibáta. .

hiversu margir fiskibátair i laadimu muni ekki
verða gerðlr út á komandi vetrarvertíð vegna
fjárhagsörðugleika Það er viitað, að það heffur æði oft verið þannig og í vaxandi maeli nú
í seinni tíð, að þó nokkuð af rekstrarhæfum
fisklbátum taiafa legið og ekki verið notaðiir.
Þettia telur sjútvn., að sé rétt, að komi skýrt
fraim, taversu mifcliu þetta munl nema. hversu
margiir þessir bátar eru, sem verða að teljasit
Mllkomlega reksitrarlhæfir og sæmilega hemtugir til útgerðar á vetirarvertíð og til þess
þá, að hægt sé að gera viðtaílitandi ráðsitafanir til þess að koma þessum bátum í rekstur. Vitanlega er um hað að ræða, að eitthvað
af bátuim liggur ónotað af þeim ástæðum, að
þeir eru orðnir þannig á sig komnir, að
þeir teljast ekki rekstrarhæfir eða eru ekki
lengur orðnir taentugir til útgerðiar í samkeppni við aðra. Þar stöndum við auðvitað
frammi fyrtr allt öðru vandamáli, sem sagt
því að reyna þá að finna elnhver ný verkefni handa slíkum hátum éða þá það verður
að yfirgefa þé með öllu. En þar sem um
hitt er að ræða, að vel rekstrarhæfir bátar
og ihentugir taátar liggja ónotaðir af fjárhagserfiðleíkum viðkomandi eigenda eða af öðrum hliðstæðum ástæðum, þá tetur sjútvn., að
það sé rétt að fá aithugun á slíku, til þess
þá að hægt sé að gefa sig að því að reyna
að rðða þar bót á.
Sjútvn. lagði til í sinni till., að meginmál
tilil. eða 1. mgr. yrði siamlþ. elns og hún lá
fyrir, en n. taldi rétt að gera nokikrar orðalagsbreytingar á seinni mgr., og kemur það
fram í tlll. n., þar sem ýmsum nm. 5 siútvn.
þótti, að í upphaflegu till. væri tekið óþaTÍlega ákveðið til orða um það, hvað ríkisstj.
ætti að ge-ra til þess að beita sér fyrir því,
að rekstur þessara báta gæti hafizt. Menn
töldu sem sagt. að rétt væri að lina þama
nokkuð á orðalagi, því að það yrði að koma
í Ijós síðar, hvað rétt þætti að gera í hverju
einsíöku tilfelli.
Elns og fram kemur í nál. sjútvn., skrifuðu
tveir af nm. undlr nál. með fyrirvara, en
voru þó sammála I öilum aðalatriðum þessari
affgrtiðslu n. Þessir tveir nm. hafa nú flutt
hér brtt,, sem þeir gera að sjálfsögðu girein
fyrir, á sórstöku þskj., þskj. 385, en mér þykir rétt hér um Ieið og ég geri greln fyrir
till. sjútvn. að geta þess, að hér er um svo
smávægilegia breytingu að ræða frá þeirri till.,
sem sjútvn. gerir, að ég hygg, að sjútivn. öll
heíðl vel getað fallizt á það orðalag, sem fram
kemur í brtit. á þskj. 385, og ég hef m.a. borið þessa breytingu undir flm. tlll., hv. 6.
landsk. þm.. og taann geitur fyrir sitt leyti
algeriega fallizt á þessa breytingu. Og ég hef
náð taili af nokkrum mönnum úr sjútvn., sem
sömuleiðis geta faillizt á að saimþykkja þá
brtt., sem er á þskj. 385 um þetta sama efni,
en þar er aðeins um minnl háttar fráviik í
orðaliagi og varðandi verkefni frá því, sem
lagt er til S meginmáli tlll. Það er bví sem
sagt till. sjútivn., að bessl þáltill. verði samþ.
og ef flm. að brtt. á þskj. 385 halda sig fast

við hana, mun sjútvn. geta fálliat á það að
aígreiða tUl. á þamn hátit, að sá taluti till. verði
samþ. eins og þar segir, en till. slðam afgreidd
í heild með því orðalagi, sem sjútvn. taafði
gert ráð fyrir 5 sínum tlffl.
Pétur Sigurðsson: Herra forseti. Ég hef leyft
mér ásamt hv. 3. þm. Sunnl. að flytja brtt.
við brtt. sjútvn., tartt á þskj. 385. Eins og
síðasti ræðumaður tók fram, er hér um tiltölul'ega mjög litlar breytingar að ræða. Hins
vegar lá það etoki fyrir á fundi hjá sjútivn.,
tavort aðrar upplýsingar, sem um var talað
í n., að æskilegt vœri, að lœgju fyirir, mundu
kannske eyðileggja fyrir meginefni till., ef
óskað væri efftir þeim jafnfframt. Hins vegar
heffur samkv. upplýsingum, sem ég hef síðar
fengið frá Piskifélagi Islonds, verið upplýst,
að það, sem ég og hiv. 3. þm. Sunnl. sérstaklega óskum eftlr, liggur jafnt fyrir og hitt,
þannig að þetta mun ekki tefja fyrir upprunalegu till., sem n. öll er sammála um, að
æskiliegt sé, að liggi fyrir Alþ. og öðrum, sem
áhuga hafa á, en það, sem við vildum fá
fram auk þessa, sem þáltill. getur um, er m.a.
hvort og aff hvaða ástæðum slík skip liggi á
vetrarvertíðinni af öðrum ástæðum heldur en
fjárhagsástæðum. Það er t. d. rökstuddur girunur um það, að það sé nokkuð stór fjöldi
slíkra skipa, sem ekki verði mannaður, bæði
vegna þess, að þau séu orðin úrelt og jaffnvel vegna úitgerðárstaða Mka. Það má líka
vera, að það komi flleira í ljós, elns og að
vélar þeiirra séu úreltar, þótt skipin sjálf séu
ekki úrelt, og eins og ég tók fram, heffur
fiskimálastjórí tjáð mér, að það muni ekki
kosta mitola aukavinnu, þótt slíkar upplýsingar verði látniar fylgja með í þeirri sérstöku
attaugun, sem vlð höflum flarið fram á, að fari
fram, og þess vegna böfum við leyft okkur
að bera fram þessa brtt., töldum samit ekki
eðlliegt að leita til amnarra nrn., vegna þess
að við vorum aðeins tveir með þennan fýrirvara, en eins og frsm. tók hér fram á undan
mér, held ég, að það ætti ekki að verða neinn
ágreiningur um það áð samþykkja tlll. með
því orðalagi, sem vlð leggjum tll.
Umr. (atkvgr.) fresíáð,
Á 77. fundi í Nd., 19. marz, var ertn fram
haldið etnni umr. um tiM.
ATKVGR.
Brtt. 385 samþ. með 21 shlj. atkv.
— 361 (ný tlllgir.), svo breytt, samþ. með
25 stalj. atkv.
Pvrirsögn samb- án atkvgr.
Tilil. samþ. mieð 26 shi1. atikv. og affgr. sem
ályktun neðri delldar Alþingis (A. 396).
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Aíiid ÍBlands aS GATT.

4. Aðild Islands að GATT.
Á deUd&fundum 14. des. vair útbýtt frá Sþ.:
Till. til þál. um aðild Islands að GATT og
Genfarbókun [81. má'l] (A. 173).
Á 38. fundi í Sþ., 14. febr., vair till. tekin
til fyrri umr.
Menntmrh. (Gylfi Þ. Gíslason): Herra forseti. I þessari tilll. fe.lst það, að Alþ. heimili
ríkisstj. að gerast fyrir Islands hönd aðili að
hinu aimenna samkomulagi um tolla og viðskipti, GATT, og bókun þeirri við hið almenna
samikomulag, sem gerð var 30. júní s. 1. og
kenmd er við Gomf. Hið almenna s&mkomulag
um toila og viðskipti var undirtriitað 30. okL
1947 í Gerní. Öðlaðist samkomulagið glldi himn
1. jan. 1948. Að samkomulaginu stóðu 23 lÖnd.
I ofct. 1967 höfðu 74 lönd öðtozt fuilla aðild að
GATT, 3 lönd, þ. á m. Island, bráðabiirgðaaðiid
og 9 lönd önnur tengsl.
1 fyrstu var ætlunin, að GATT yrði aðeins
bráðabirgðasamkomulag, þar til alþjóðaviðskiptastofnum yrði komið á fót. En svo hefur
farið, að þetta fyrsta víðtæika samfeomiulag um
t.oila og viðskipti hefur orðið að varanlegum
samtökum og umÆangsmikiIli alþjóðasitofnun
með aðsetri í Genf. Hefur GATT síðan 1948
vorið aðalvettvangur viðræðna og samninga
um tollamál og viðsikiptahömlur á alþjóðlegum
grundvelli.
Það hefur verið aðalverkefni GATT að
vinna að alþjóðlegum samniingum um afnám
toila og hafta. I því skyni hiefur GATT
hvað eftir annað efnt tll alþjóðlegTu tollaviðræðna. Kennedy-viðiræðumar svonefndu eru
hinar 6. í röðinni af siiíkum alþjóðlegum toJlaviðræðúm, er GATT efnir til. I ölium þessum
tollaviðræðum hefur náðsit vetrulegur árangur,
en áramgursríkastar urðu þó Kemnedy-viðræðurnar svonefndu. Sú meðaltalstöllalækkun á
iðnaðarvörum, sem samið var um í Kenmedyviðræðunum, mun hafa veirið um 30%. Næstu
viðræður

þar

á

undam,

Dililom-viðræðuimar

svone-fndu, sem fóru fram í Gemf 1956, urðu
einnig árangursríikar. Aðalþáttur samkomulagsins, sem náðist í 'þeim viðræðum, var sammingur milli Bandaríkjanna annars vegar og
Efnahagsbandalags Evrópu hins vegar um
20% gagnkvæm&r toillalækikanir á iðnaðarvörum.
Árið 1964 var samþ. að bæta nýjum hluta
við hið ailmenna samkomulag um tolla og viðskipti, fjórða hiluta samkomulagsims, sem fjallar um viðskipti þróunarlandanna. I fyrsta
samkomuiaginu voru engin s&rákvæði um þróunarlöndin, en samkv. nýju ákvæðunum um
viðskipti þráumarlandammia fengu þau undanþágur frá vissum skuldbindimgum samkomulagsins, og heimilaðar voru sérstakar ráðstafanir fyrir þau í ákveðnum tilfel'lum.
Síðari hlluta árs 1963 fékk ríkisstj. boð frá
GATT um, að Island ætti kost á að taka þátt
í starfsemi GATT á bráðabirgðagrundvedli.
Mundi Island þá geta tefcið fullan þátt í
Kemnedy-viðræðumum og að þeim loknum öðl-

ast fulila aðild að GATT, ef um semdist. Hafði
ríkisstj. iþá samjráð við stjórmarandstöðuna
um þetita tilboð, og reyndust aJilir aðiliair samrnáia um að taka því. Athugun á málinu
hafði leiitt í ljós, að viðskipíastiefma tslands og
framkvæmd henmar væri í samræmi við ákvæði GATT-sátitmálams og að hann legði Islandi ekki mein&r þær skuldbimdingar á herðar, sem óaðgemgilegar mættiu teljast. 5. marz
1964 var bráð&blrgðaaðild tslamds samþ. á
aðalfundi GATT og nauðBynlegir samningar
siðan undlrrlitaSir.
Ástæða þess, að sótt var um aðild að GATT
var sú, að Islendingar vildu hafa gagn af því
alþjóðlega viSsklptiasamst&rfi, seim þar var
hafið, till þess að greiða fyrir frjálsari viðskiptum með fisk og sjávarafurðir. Eftir tlikomu mairkaðsbandalaganna tveggja í Evrópu,
sem Island tekur efcki iþótt í, töldu Islendingasr, &ð GATT gæbi haft þýðimgu til að draga
úr mlsmunum í viðskiptum, sem lönd utan
bandalaganna yrðu fyriir. Tilganigur Kennedyviðræðnanna var elnmitt sá að diraga nokkuð
úr því misræmi, sem hlýzt al stofnun viðskipt&bandalag&nma. Eirns og kunmugt er, áttu
Bandaríkjamenm íruimkvæðl að Kemmedy-viðnæðunum, eftir að Bandarfkjaþing hafði 1962,
að tilhlutan Kemmedy forseta, samþ. löggjöf, seim heimilaði rfktsatj. Bamdaríkjanna að
læfcka bamdarísfca todto um allt aS 50% í samnimguim vlð önmiur rfki um gagmfevæmar tollalækkamlr. Helmilað var aS feilia alveg niðuT
tolila á vörum, ef vlðsklpti með þær milli
Band&ríkjanna og anmartra rfkja næðu til 80%
ailheJmsviðsklpt&nna. Á grumdvelli þessarar
lagaseitmingar Bandarfkjaþlngs ákvað ráðherraiflumdur GATT í m&í 1968 að efna til allsherjarumr., er hafa skyldu fjórþætt markmið:
1. Stefnt skyldi að 50% toíllailækfeum á iðmaðarvörum. 2. Dregið skyldi verulega úr öðrum
viðskiptahömlum. 3. TolJ&viðræSúmar skyldu
að verulegu ileytl ná til ilamdbúnaðarvöru, og
4. Þróum&riöndln skyldu njóta góðs af siamnlngunium, án þess að iþess yrði krafizt, að þau
létu jafnimikiS á mótL
Kemnedy-viðræðumar hófust síðan formlega
með ráðherraifundi í Gemf 4. maí 1964. Bandarís.ku helmiildianlögin giltu til 30. júní 1967, og
þurftl viðræðum því að vera lokið fyrir þann
tíma. Margs komair vandamál komu fljótlega
i IJðs í þessurn vlðræðtim. Eiitt fyrsta og helzta
vandamálið átti rætur sínar að rekja til þess,
hversu tollar eru mishálr í ýmsmm löndum.
Tollar Efnaihagsbamdalags Etvrópu eru Ld.
Jafmari að hæð en tollar í Brettondi og sérstaklega þó í Bamdarfkjumum. MeS hliðsjón af
þessu var það sjónarmiS Bfmahagsbandalagsins, að 50% lækkun á meðaltall tolla bandalagsins mundi hafa í för meS sér melri bag
fyrir Bandaríkin en 50% læfcfcum Bandaríkjanma á mjög háum tolluim hefSi í för með sér
fyrir EfmahiagsbandatogiS. Þá kom í ljóe mikið
vandamáil í sambandl við viðskipti með landbún&ðarafurðir. Hið sama gilti um sjávarafurðir. Saimmingar um iðmaðtarvörurn&r fóru
&8 lokum þannig írami, að fjaUað v&r um
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bvem vöruflokk uim sig, og náðist etoki samkomulag um, að fyriir allair iðnaðarvörur
skyldu gilda söimu jöfmu teekkanimar. I þeim
þætti Kennedy-viSræSnianina, sem fjalilaði um
viSskiptaihömlur aSrair en tolila, var m.a. rœtt
um undirboð, og náðist samkomulag um að
tryggja samræmda túlkun á undirboðsviðskiptuim og samrsemdar aðgerðir til þess að
sporna gegn þeim. Að því er snertir málefni
þróunarlandanna, voru boðnar veirulegar tullalaekkanir á ýmsum þeim vörum, sem taldar
voru mikiJivægar fyrir þau. Þó varð ekki samkomulag um að vierða við margvíslegum óskum
þróunarlandanna, sem þau töldu sér mjög
mikilvægiar. Á landbúnaðarsviðinu var ágreiningurinn mestur milli Efnahagsbandalags
EJvrópu og Bandaríkjamna, og náðiist að lokum
samkomulag um komviðsfcipti og árlega komgjöf til þróunarlamdamna. Hins vegar náðist
ekki samkomulag um viðskipti með kjöt- og
mjóilkurafurðir.
Heildarmat á þeim niðurstöðum, sem urðu
í Kemnedy-viðræðunum, ilggur ekki enn fyrir.
Hins vegar hefur athugun verið gerð á þýðingu niðurstöðunnar ifyrir viðskipti heiztu
iðnaðarlamda, sem þátt tóku í viðræðumum,
þ.e.a.s. Bamdaríkjamna, Bretlands, Efnahagsbandalagsims, Japans, Sviþjóðar og Sviss.
Árið 1964 nam heildarinnfluitnimgur þessara
landa 60 milljörðum dollara. Þar af voru 25
mililjarðar inrnflutnimgur, siem var tolilfrjáls
áður en Kenmedy-viðræðumar hófust, 1 þessum viðræðum var boðin tollalækkun á innflutmiimgl, sem niam 26 milljörðúim doliara eða
um 75% af tolluðum imnílliutmingi og 43% af
heildarimnfilutmingmum. Meiri hl. þessara tollalækkana nam 50% eða meira. Vlðskipti með
vörur, sem engar tollaJlækkianir voru boðnar á,
námu árið 1964 um 11.3 mililjörðúm dollara
eða um 19% immflutmimgsilns. Komvörur, kjöt
og mjólkurafúrðir voru undanskildar. Til viðbótar tollaJlækkunartilboðunum má siíðan geta
þess, að Iheitið var að hækika ekkl tblla á vörum, sem voru tolllfrjá'lsar, og var þar um að
ræða 6 miilljarða dollara imnflutning. Áætlað
hefuir verið, að heildarívilnanir ailra aðlldarríkja Kennedy-viðræðnanna ihafll tekið til um
40 milljarða doHara innflutnings árið 1964, en
utiamrífclsviðskiptl þeasara landa nema um 75%
heimsviðsklptanna það ár. Er ætlumin, að
tollalækkanir þessar verði Cramkvæmdar á 5
árum.
Af Islamds hálfú var fyigzt nákvæmlega með
'þróun Kennedy-viðiræðnianna. Þær reyndust
dragast mun meira á lamgimn en upphaflega
hafði verið búizt vlð. Pyrstu tvö árin var aðallega rætt um mögúleika á því að setja almenna reglu uim töHalækkun iðmaðarvamings,
en það tókst ekki. Af Islands hálfú var því
sjónarmiði frá upphafl háldið fram, að væntanlegar almennar toUalækkumarreglur fyrir
iðnaðarvaming ættu eimnig að ná tll sjávaratfurða. Það var hims vegar viðurkemnt, að það
gæti ekki átt við um landbúnað vegna ýmissar séraðstöðu þelrrar atvlnnugreinar. Hins
vegar væri sjávarútvegur nútímans mlklu
Alþt. 1967. D. (88. löggjoteþing).

skyldari lðnaði, og þar sem aðalviðskiptatálminn á því sviði, viðsklptuniuim með sjávarafurðir, væru tollar, væri eðlilegast, að almenna
reg-lan um tollalækkun tæki eimmig til sjávarafuirða. Ýmsir aðrir útflytjendur sjávarafurða,
svo sem Norðmenn og Damir, héldu einnig
fram þessu samia sjónarmiði.
Af hálfu íslands var jafnan ilögð á það áherzla, að þar sem íslendingar sitæðú uitan
við viðskiptabandalögm í Evrópu, væri okkur
sérstakur vandi á höndum, þar eð afurðir
okkar sættu ód'íkirl tallmeðæerð í ýmsúm viðskiptalöndum Okfear í Vestiur-Evrópu. Það
ætti ekki við um þá keppinau.ta okkar í Vesitur-Evrópu, sem væru aðilar að viðskiptabandalögunuim. Þessi sjóniarmið fiskútflutningsþjóðanna hlutu ekki almenna viðúrkenningu. Aðeins Bamdarí'kin tóku sjávarafurðir í iðnaðarvörutilboð sitt, og var það þó mjög tiakmarkað.
EfmahagsbandaÆagið og ©kki síðúr Bretar virtust því mjög andvígiir að fjalila um sjávarafurðir sem hliðstæðar iðnaðarvörum. Það var
ekki fyrr en nokkrum dögum áður en samnimgum lauk í maí s.1., að Bretar gerðu loks
tiilboð um lœikkun tolls á eirnni sjávarafurð.
Meðan engar jákvæðar umdirteífctir fengust
undir tilmæli um tollalækkanir á sjávarafurðum, gat ekki talizt tímabært, að Island gerði
tiilboð um lækkiun á innflutningstaUum sínum.
Þagar nokkur hreyfimg var komiim á þessar
viðræður, ákvað rikisstj. að leggja fram tllboð
um 50% lækkun á íslenzkum tollum, ef íslendtngar ættu kost á jafnmiiklum tallfríðindum í staðimm. Var þeitta boð lagt fram í
ágúst s. 1., og var uim það haft samráð
við stjómarandstöðuna. Voru þá tollalækkanir
þær, sem samþ. höfðu verið, eftir að Island
gerðist bráðabirgðaaðiili að GATT í marz 1964,
taldar til þessa tilboðs.
Síðar um haustið 1966 buðu Bandaríkin að
fella alveg niður toH á blokkfrystum fiskflakum og frystum steinbít, en þau höfðu áður
boðið helmingslækkun toHsins á blokkfrystum
fiski, sem nemur um 4-5%. Hins vegar var
enginn kostur veittur á tallalœkkun á frystum fiski í neytendaumbúðum. Tilboð Efnahagsbandalagsins um tallalækikanir á sjávarafurðum, sem lagt var fram í ágúst 1966, var lítilfjörlegt. Var þar um að ræða lækkun talls á
síldar- og fiskimjoli úr 4% í 2% og lækkun
tolls á freðfisiki úr 18% í 17%. Enm fremur
var boðim hækkun á tollfrjálsum innflutningskvóta fyrir síld úr 32 þús. tonmum í 46 þús.
tonn. Þessi kvóti hafði ihinis vegar verlð 80-90
þús. tonn árlega fyrir Þýzkalamd eitt
Þegar hér var komið, var aðalviðskiptalöndum Islands innan GATT tilkynnt, að af Islands hálfu gæti ekki orðið um annað að
ræða en mjög takmarkað gagntilboð ti.l Bandaríkjamma. Efnáhagsbandalagið hefði lítið sem
ek'kert boðið og Bretar alils eklkert. Bandariikjunum var boðin læfckum toUa á þurrkuðum
ávöxtum, eplum, nlðursoðmum spergli, ávöxtum, ávaxtasafa og miaís, svo og binding
tollfrelsis á komvöru. Náði þetta tilboð til
236 mjlllj. kr. innflutnings frá Bandarikjunum
2
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miðað við árið 1965 eða 32% innfftatnirags þaðan. Bandaríska tilboðið í Kennedy-vlðræðunum teikiur til 450 millj. kr. útftatnings frá Islandi 1964 eða til um % htata útflutningsins
til Bandaríkjanna. Haldið var hins vegar áfram viðræðum við Efnahagsbandalagið. Rétt
fyrir miðjan maí s.l. tllkynnti Efnahagsbandalagið loks nokkra breytingu á sjávarafurðatilboði sínu. Var þar um að ræða nokkra iækkun tolla á karfa og grálúðu frá 15% í 8%, og
á þetta við um hinn fyrirhugaða ytri toll
bandalagsins, sem kemur að fuita til framkvæmda 1. júlí n,k. Á ósöltium hrognum var
boðin lækkun úr 14% i 10% og á sailithirognum
úr 15% í 11%. Loks var boðin lækkun á freðfiskílökum í 15% í stað 17%, sem áður hafði
verið boðið.
1 viðræðunum við Efnahagsbandalagið var
islerazka tilboðið jafnframt bætt nokkuð, fyrst
og fremst með tilboði um lækfcaðan toll á
skrifstofuvélum og bindingu á tollum, sem
lækkaðir höfðu verið frá árinu 1964. Rétt áður
en samningaviðræðunum lauk, buðu Bretar
loks toUalækfcura á einni sjávarafurð eða lækkun tolls á síldarlýsi úr 10% í 5%. Á móti þessu
ákvað ríkissitj. að ganga til móts við óskir
Breta um lækteun tolls á brauðvörum og kexi
úr 100% í 80% og á karimannasfcóm sömuleiðis úr 100% í 80%.
Með þessum samningum við Breta var tollasamningum Islands í Kennedy-viðræðunum
lokið. Þær tollabreytingar, sem boðnar voru
í þessium viðræðuim, eru fóJgnar í því tollafrv., sem lagt hefur verið fram og hv. Nd. Alþ.
hefur nú tU meðferðar, eftir að htv. Ed. heíur
samþ. það. Ef miðað ear við innflutninginn
1965, hefðu toliltekjur orðið 30 miUj. fcr. lægri
en ella, ef htair umsömdu tollar í Kennedyviðræðunum hefðu þá verið komnlr til framkvæmda. Sú tollalækkun, sem boðin hefur
verið, og sú tollibinding, sem í tilboðtau íeJst,
tefcur tU 849 mlllj. kr. innflutnings eða um
14% innflutningsins 1965. TolI&Iækkunartilboð
Bandarífcjanna og Bretlands má telja, að færi
Islandi a_m.k 25 miilj. fcr. toUalækkun á íslenzkum útflutningi þaragað. Hins vegar er
erfitt að meta tölulegt gildi tilboðs Efnahiagsbandalagsins. Tollajlæfckurata á fiskimjöli, sáldanmjöli og freðfiski lækkar þó tollgreiðstarnar um því sem næst 5 millj. kr. miðað við
útítatninginn 1965. Er þar með fengið jafnræði milli tol'lahiunninda okkar og þeirrar
tollalækkunar, sem gert er ráð fyrir, að við
samþykkjum. Til viðbótar er þess að geta, að
lækfcun tolls á ísuðum karfa og hrognum hefur einnig þýðingu fyrir otekur, þóitt ekki sé
miðað við núverandi aðstæður eða toil fyrri
ára, heldur við þann toM, sem giert er ráð
fyrir í Efnahagsbandalaginiu. Þá er skuldbindtagta um toUfreisi á saltfisfci og skreið frá
Italíu mikidivæg tryggtag fyrlr þeim viðskiptum.
I heild má þvf segja, að niðurstaða Kennedy-viðræðnanna og fullgild aðlld að GATT tll
þess að getia notið þeirra sé Isleradtagum hagstæð, iþótt hér sé fjarri því að vera um að

ræða nokkur stórtíðtadi í viðskipt&mátam eða
tollamátam Islendtaga. Sjálfsagt er að meta
þaran árangur, er næst í því efni að diraga
úr tollabyrðtami, sem íslenzkar útflutntagsvörur verða að sæta í viðsfciptalöndum okkar.
Kennedy-viðræðumar hafa hins vegar leitt
ótvírætt í Ijós, og á það vildi ég leggja sérstaka áherzta, að við ramman reip er að
draga, þegar þau lönd, sem flytja út sjávarafurðir, reyna að ryðja úr vegi þeim viðskiptatálma, sem innflutntagstollar auðvitað eru. Samratagamta í Kenmedy-viðræðunum
hafa einnig leltt ótvtaætt í Ijós, að viðskiptaþjóðiir okkar krefjast fuilrar gagnkvæmni i
tollalœkkunum, Við verðum að greiða svo að
segja hiverja milljón tollalæfckana, sem við fáum, með 1 miilUj. toUalœkkunar á innflutningi
ofckar. Ýmsar stórþjóðanna munu hafa búizt
við meiri ár&ngri af Kennedy-viðræðunum en
raun varð á.
Útflytjendur sjávarafuirða hafa yfirieitt áreiðanlega orðið fyrir vonbrigðum af heildamiðurstöðu Kennedy-viðræðnanna hvað viðskiptahagsmuni þetara snertta, og svipað má
eflaust segja um þróiunariöndta. Hvað Island
sraeifta, mun þó óhætt að siegja, að þótt sporta
í rétfca átt hraö hvorki verið mörg né stór, þá
hafi þau þó verið í rétta átt, og áranguriran,
sem náðist á sviði viðskipta með sjávarafurðta, réfctllætir fyllilega aðild IsJands að GATT.
Til þess að geta notið þess hagræðis, sem
þegar hefur um aamizt með fyrtavara um
endanlega aðild ísiands að GATT, tetar ríkísstj., áð sjálffsagt sé, að aff þessari fuUnaðaraðild verði og treystir því með hliðsjón af
'þeim viðræðum, sem hún heffur átt með ffulltrúum sfcjómararadsfcöðunnar um málið, þegar
það var á urnræðu- og samningsstigi, að
stjómarandsfcaðan sé henni sammála um
þefcta. Að svo mæltu legg ég til, herra forseiti.
að málirau verði vísað til hv. allshn. og ðska
þess, að hún afgreiði till. etas fljófct og hún
tetar sér fært.
ATKVGR.
TiU. vísað tU siíðari umr. með 40 shlj. atkv.
og til allshn. með 38 shlj. afckv.
Á 46. fundi í Sþ., 20. marz, var tUl. fcekin
tiil síðari umr. (A. 173, n. 382).
Frsm. (Bragi Sigurjónsson): Herra forseti.
ÞáltlM. sú, sem hér liggur fyrta til aígreiðsta,
fjallar um 'það að heimlla rikisstj. að gerast
fyriir Islands hönd aðili að hiinu almenna samkomulagi um totla og viðsfclpti, í daglegu tali
krallað GATT, og að bókun við það samkomulag gerðri 30. júnf 1967 og kerand er við Genf.
Aðiildarríki að GATT eru nú orðta rúmlega
80 talslns, þar í flokfci öll aðalviðskiptariki
okkar bæði í Austur- og Vestur-Evrópu og
Norður-Ameríku. En höfuðtilgangur GATT er
að stuðla að auknum mUiliríikjaviðskipfcum
með lækkun tolla og afnámi viðskiptahafta.
I 1. gr. GATT-samkomuilagsins er kveðið svo
á, að bezfcu kjör skuli giida mllM aðlldarrikj-
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anna. Island hefur átt bráðabirgSaaðild að
GATT síðan 1964, og rann sú aðild út í árslok 1967. Sem aukoaðili að GATT tók Island
þátt i svonefndum Kennedy-viðræðum aðildarríkjanna, en þær stóðu um þriggja ára skeið
eða frá því í maí 1964 þar til í maí 1967, og
var aðildarsamningur Islands að GATT staðfestur af GATT-aðilum 30. júní í fyrra sem
hluti af niðurstöðum Kennedy-viðræðnanna.
En samkv. þessum samningi falla nær aillir tollar á útfluttum sjávarafurðum okkar
hjá aðalviðskiptaþjóðunum undir sivonefndar
GATT-bindingar, en það táknar i stórum
dráttum, að þær geti elkki hækkað tolla sina
á sjávarafurðum okfcar neima að veita okkur
jafngilda lækkun á móti. Þessa samninga við
GATT önnuðust fyrir Islands hönd Þórhallur
Ásgeirsson ráðumeytisstj. og Einar Benediktsson sendiráðunautur og undirrituðu þá fyrir
Islands hönd 16. okt. s.l., en sú undirrltun er
háð staðfestingu Alþ., sem hér er farið fram
á, að veitt verði. Allshn. Sþ. hefur fjallað um
þáltill. þá, er hér ræðir um, á nokkrum fundum sínum og kynnt sér grg. þá, er henni fylgir. Jafnframt kvaddi n. Einar Benediktsson
sendiráðunaut á fund sinn, og veitti hann
nm. upplýsingar um gang þeirra mála og lýstl
þeirri skoðun sinni, að íslenz-ka ríktau væri
hagfellt að gerast aðili að GATT.
Etas og fram kemur af framlögðu nál. allshn. á þskj. 382, leggur hún einróma til, að
þáltill. verði samlþyfckt.

á ríkisstj. að láta athuga möguleika á því,
að Skipaútgerð ríkisins í samráði við hlutaðeigandi bæjar- og sýslufélög komi á fót á
Akureyrí útgerð strandferðaskips, er annist
strandferðir norðanlands, enda séu ferðir þess
í samræmi við ferðir strandíerðaskipa úr
Reyikjaivík til Austfjarða og Vestfjarða. Niðurstöður athugunarinnar verði siðan lagðar
fyrir Alþ. svo fljótt sem umnt er.
Það er skoðun okkar flm., að strandferðiir,
sem eiga að koma að gagni fyirir Norðlendinga, og þá, sem skipti eiga við Norðurtand,
þurtfi að skipuleggja á annan hátt en nú er
giert. Að miðstöð norðlenzkra strandferða og
útgerðarstaður eigi að vera á Akureyri, að
strandferðaskip eigi að gamga þaðan austur
og vestur til skiptis og mœta skipi frá Reykjavik og snúa síðan við tii Aíkureyrar. 1 grg.
nefnum við það til ébemdtagar, að AkureyrarOg Reykjavíkurslkip mœtist fyrir austan á
Reyðarfirði, og fýrir vestam á Patreksfirði, en
sú ábending þarf auðvitað nánari afchugunar
við.
Miklar líkur eru til þess að okkar dómi, að
hrtagferðir þær, sem lemgi bafa tíðkazt og
ætið hafa verið gerðar út frá Reykjavík, séu
óhientugar fyrir Norðurland, emda hefur margt
breytzt síðán þær voru upp teknar. Gera má
ráð fyrir því, að þetta gaimta. fyrirkomutag
eigi stan þátt í því, að Norðlendtagar eða
norðlenzk fyrirtæki nofca nú strandferðaskipin
mtana til vörufliutninga em æskilegt væri og
að álag á þjóðvegi hefur eimnig af þeirri áATKVGR.
stæðu aulkizt rneira en eðlilegt má telja. EinnTillgr. samþ. með 43 shlj. afckv.
ig er hugsanlegt, að af þessum ástæðum kunni
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
að vera hœtta á, að taingleiðaflutningar á
Till. samþ. með 44 shlj. atkv. og afgr. sem
landi verði melri en nauðsyn ber til.
ályktun Alþtagls (A. 404).
Alkureiyri er nú og hiefur verið um hríð mesti
iðnaðarbær landsins utan Reykjavíkur, og þar
er nú hægt að framileiða flestar þær iðnaðarvörur, sem á annað borð eru framleiddar hér
á landi og flluttar með strandferðaakipum.
Einnig er á Akureyri miðsitöð Norðurlands á
ýmsum öðrum sviSum, og Akureyri þarf að
geta tiekið að sér í vaxamdi mæli fyrir Norð5. Strandferðir norðanlands.
lendtaga ýmsa þá forusfcu, þjónustu eða m©nmtagarstarfeemi, sem nú er sótt lengna að. Á
sumiuim öðrum norðlenzkum hafnarstöðum
Á deildafundum 11. marz var úfcbýtt frá Sþ.:
hefur einnig verið um nokkra iðnaðarvöruTill. til þál. um strandferðir norðanlands og
framleiðslu að rœða.
útgerð strandferðaskips frá Akureyrl [155.
Það er eðlllegt fyrirkomulag, að erlemdum
mál] (A. 351).
vörum, sem eiga að fara rtll Norðurlands, sé
skipað upp á Akureyrí úr miUilandaskipum,
Á 42. fundi í Sþ., 13. marz, var tiil. tekln
að því leyti, sem. þær eru ekki fluttar beint
til meðferðar, 'hvemig ræða skyldl.
frá útlöndum til annarra norðlenzkra hafna,
Að till. forseta var ákveðta ein umr.
sem auðvitað er æskilegt, þegar það hentar.
En þegar það er ekki hægt eða tetat óhentÁ 46. fundi í Sþ., 20. marz, var till. tekin
ugt, á það að vera hlufcverk btas norðlenzka
til einnar umr.
strandferðaskips að taka við htaum erlendu
vörum, sem skipað er upp á Akiureyri, og
Flm. (Gísli Guðmundsson): Herra forseti.
flytja þær til ammarra hafna á Norðurlandi,
Till. sú, sem fyrir liggur um strandferðir
og það þyrfti þé að vera þannig skipulagt
norðanlands og útgerð strandferðaskips frá
með samningum á milli hafeklpaútgerðarinnar
Akuireyri, er flutt af 7 þm. úr Norðurl. e.
og strandferðaútgerðartanar, að þeir, sem
Einn þm. er vegna stöðu sinnar ekki flm. að
endanlega taika við vörunni, þurfi ekki að
þessari tiil., en ekki þarf að efast um hug
greiða aukakostnað vegna uppskipunarínmar
hans í þessu máli. Till. er um þaS, aS skora
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hér á landi. Sama er að segja að minnsita
kostí um sumar vörur, sem fara eiga til útlanda frá norðlenzkum höfnum. 1 þessu sambandi skiptir mikta máli, að strandferðaskipM5, fsem toér er um að ræða, sé gert út frá
Akureyri og ferðum iþess stjórnað þaðan, til
þess að skipið hafi þar þann afgreiðstatíma,
sem hinni norðlenzku flutningamiðstöð hentar á toverjum tíma.
Nú er það auðvitað svo, að flytja þarf meira
og minna af vörumn frá norðienzkum höfnum
tii Reykjavíkur eða annarra staða í öðrum
landstotatuim og vörur frá Reykjavík og norður. Sömuielðis póst oig farþega, þótt gera
megi ráð fyrir, að um farþegafiutnimga verði
ekki mjög mikið hjá þvi, sem áðúr var, nema
þegar sérsfcaklega stendur á. Það, sem hér er
um að ræða, mundi, ef þetta fyrirkomulag
veirður upp tekið, verða ftafct úr einu skipi í
annað, á Ausfcfjörðum og Vestfjörðúm, þar
sem norðan- og sunnanskip mætast í höfn og
áætlanír við það miðaðar og samræmdar. Ef
sá staður á Auatfjörðum eða Vestfjörðum,
þar sem skipin mætast, væri jafnframt aðaitoöfn miliilandaskipa í hiutaðeigandi landshtata,
myndi Akureyrarskipið ednnig verða til mjög
mikffls gagns fyrir norðianverða Austflrðl og
norðanverða Vesitfirði og toæta þelrra htat frá
því, sem nú er, og nýfcing og lestarrúm beggja
skipanna, Akureyrarskips og Reykjavíkursklps, ætti að verða góð, ef vel ©r á haldið.
Ekki er iþó loku fyrir það sfeotið, að nánari
athugun kunni að leiða i ijós eða reynsla
kunni að sýna, að henibugt yrði eða jafnvel
nauðsyniegt, að Akureyrarskip færi eina og
eina ferð alla leið suður, og þá sennllega
helzt að hausiti eða Reykjavíkurskip norður.
Yrði þá áæfctan við það miðuð og mundi ekki
raska því skipulagi í meginatriðum, sem hér
er gert tfáð fyrir.
Ég vil geta þess, að í atvmn. Akureyrarkaupstaðar, sem nú er sfcarfandi, hefur feomið
fram mikill áhugi fyrir því nú í vetur, að
strandferðum norðanlands verði feomið S það
horf, sem hér er gert ráð fyrir, enda mundi
það mjög greiða fyrir því, að Akureyri gæti
rækt htatverk sitt sem aðai iðnaðar- og viðskipfcamiðstöð á norðanverðú lamdinu, jafnframt því, sem það mundi einmig verða til
hagræðis fyrir aðrar haftoJr og byggðarlög
þess hluta landsims. En fyrir núverandi fyrirkomnlagi, að öll strandflerðasklp þurfi að
hiefja för sina í Reykjavik og eiga þar heimahöfn, verða ekki séð, eins og aðstæður eru
í landinu nú á fciimum, nein sérstök rök að
því er Norðurland varðar. Ég hygg, að þar
sé fyrst og fremst um að ræða gamlan vana,
sem nú megi teljast úreltur.
Hægt er að hugsa sér og trúiega einfaldast,
að til strandferðaútgerðarinnar á Akureyri
yrði stofnað á þann hátt, að Skipaútgerð ríkisins hefði útitoú og æfcti skipið, sem væri i
strandferðum ausfcur og vesfcur frá Akureyri.
En einnig væri hægt að hugsa sér, að toæjairog sýstafélög norðanlands ætitu skipið og önnuðust útgerð þess, en fengju ti'l þess sbrand-

ferðaframlag úr ríkissjóði með hliðsjón af því,
sem riikið verði tffl strandferðanna í heild á
hverjum tíma. Geira má ráð fyrir að henita
þastiti, að Norðúriamdsskipið væri fyrst og
fremst vöruftatningiajsklp, en að farþegaftafcningar á sjó verðl eins og tiðkazt hefur skipulagðir fyrir landið í heild.
Á eytamdi með lögun Islands og af þeirrl
stærð, sem Island er, þar sem byggð er einkum með sitröndum fram eða að mimnsta kosti
tiltötaiega stoammt fré sjó miðað við það, sem
gerist í öðruim löndum, æfctu þungaftatningar
á sjó með sfcröndum fram að vera hagkvæmir,
og ég trúi ©kki öðru, en að þeir séu það, ef
réfct er að þessum mátam sfcaðið. En sé svo,
ætti álika útgerð eða afgreiðsla sfcrandferðaskipa að gefca veifct yiðtaklendum eða semdemduim þess, sem þau fllytja, þjónustu, sem væri
yfirleifct samtoœrileg við þjónustu annarra
flutningatækja. Það ætti ekki að þurfa að
vera sá munur á, sem nú ©r stundum talað
um, að sé og rnuni verða. SjóleJðin er okkur
lögð til ókeypis, og hún þarf ekkert viðhald, en
hafnir þurfum við að byggja upp, hvort sem
hér eru reknar strandferðir eða efcki. Við
þurfum líka að eignast viðunandi þjóðvegakerfi, og það er orðið mjög aðkafflandi, en ef
hægt væri að nota strandferðirnar í vaxandi
mæli til að Mífa bjóðbrauitunuim að minnsta
kosti, er líklegt, að uppbygging 'þeirra og viðhald gæti kosfcað þjóðina eifcthvað minna en
ella má gera ráð fyi-ir. Ég held, að samþykkt
og framkvæimd beirrar tiil., sem hér liggur
fyrir, væri spor í réfcfca áfct í því saimbandi,
en hvað sem þvi líður, er það skoðun okkar
flm., að athugum sú, sem hér er farið fram
á, muni teiða í ljós, ef tffl kernur, að það fyrirkomuilag, sem hér er næfct um, sé hagkvæmt
fyrir Norðuriand og fyrir lamdið í heild.
Ég legg svo tffl, herra forseti, fyrir hönd
okkar flm., að umr. verði fresfcað og málinu
vísað tffl hv. allshn.
ATKVGR.

Tiil. vísað tffl alishn. með 37 shlj. afckv. og
umr. fresfcað.
Á 47. fundi í Sþ., 27. marz, var tiil. fcekin
til frto. einnar umr. (A. 351, n. 423).
Frsm. (GIsli Guðmundsson): Heirra forset!.
Alishn. Sþ. hefur haft tii athugunar tffll. tii
þál. á iþskj. 351, sem toér liggur fyrir. Nm.,
sem á fundi voru, þeir voru þar afflir nema
einn,, sem var forfallaður, eru sammála um að
teggja tffl, að tiffl. á þskj. 351 verði samþ. með
orðabreytingu, sem fyrir liggur á þskj. 423
ásamt nál.
ATKVGR.
Brfct. 423 samþ. með 34 stoij. atkv.
Tifflgr., svo breytt, samþ. með 34 stolj. atkv.
Fyrirsögn siajmþ. án afckvgr.
TfflL saanþ. með 34 shlj. atkv. og afgir. sem
ályktun Alþdngis (A. 451).
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6. Fræðsla í fiskirækt og fiskeldi.
Á 56. fuxudi í Ed., 15. febr., var úitbýtt:
Tlll. til þál. um, að bændaskólarnir veiti
fræðslu í fiskirækt og fiskeldi [136. mál] (A.
288).
Á 59. fundl í Ed., 19. febr., vair tlll. tekin
tiil meðferðar, hvemig ræða Skyldi.
Að fcill. forseta var ákrveðiin ein umr.
Á 60. fundi i Ed., 20. febr., var till. tekin
til eimnar uimr.
Frsm. (Steinþór Gestsson): Herra forseti.
Það mun bafa verið skömmiu fyrir jóialeyfi,
að liandbn. Ed. barst bréf frá Landssambandi
ísl. stamgveiðiimanma. Ég viildi leyfa mér, með
leyfi hæstv. forseta, að kynna d. þetta bréf,
sem varðar þá tiil. til iþál., sem hér er fcil
uimr. Bréfið er svo hjljóðamdi:
„Á aðalfundi Lamdssambamds ísl. stangveiðimanina, sem haldinm var i Borgamesi 11. nóv.
s. 1., var 'lögð fram og eimróma saanlþ. eftirfarandi till.:
Aðalfundur Landssambamds ísl. stangveiðimanna lýsir stuðningi síraum við og telur
mjög tímabsera eftirfarandi till., sem nýafataðimm aðalfumdur í Félagi áhmgamamma um
fiskiirækt hefur samþ., svo hijóðandi:
Aðalfundur Félags áhugamanma um fiskirækt, haildinn í Átthagasalmwm að Hótel Sögu
fixnmtudaginn 9. nóv. 1967, beimlr þeirri áskorun til Alþ. og ríkisstj., að tiekin verði sem
fyrst upp kennelugrein við búmaðarskólana í
landimu um byggingu og ræktun klak- og eldisstöðva. Jafnframt verði hiafinn undirbúningur að þvi, að Háskóii Isilamds geti veitt
vísindalega fræðslu og braiuitskráð kunnáttumenn í máleffinium þessum. Stjórm Landssambands ísl. stamgveiðimanma heffur margoft
bent á það á wndanffömum árum og stuðzt
þá nua. við reynsilu annarra þjóða í því efni,
að hér á landi verði að álíta, að vatmaffiskirækt geti orðið mikil búgireim og þar með nýr
atvinnuvegur í landi voru. Er vonandi, að
þessu máli verði nú á næstunni meiri gaumur
gefinn en verið hefur, þar eð fieiri eru nú
að kornast á þessa skoðun vora. En þar sem
telja verður, að fáir aðiilar hér séu svo kunnugiir fiskirækt og því, sem henni fylgir, er
hér lagit til, að tekin verði upp kennsia í
þessari búgrein og byrjað verði á því að veilta
umgmemnum í búnaðarskólum landsins nokkra
fræðslu í fiskeldi og rekstri klak- og eldisstöðva, eins og benit er á í ofangreindri till.
Vér væntum þess, að hv. landbn. Ed. Alþ.
taki ti.ll. vora til athugunar og veiti hienni
brautargengi á Alþ.“
Landbn. hefur haft þessa tiil. til afchiugumar,
og eftir þá atlhiugum, sem hér hefur verið
gerð í málinu innan n., er fram komin sú
tiiL tiil þál., sem hér liggiur fyirir til umr.
Það er rétt, sem tekið er fram í bréfi Landssambands ísl. stamgveiðimianmia, að mönnum
er að verða það æ ljósaira, hverja þýðingu

það heffur, að atvinnulífið í landinu sé sem
fjölbreytifcast, og iþó að nefnt hafi verið ýmislegt tii í því skyni að auka fjöilbreytnina í
því efni, á sú skoðun vaxandi fylgi, að einmitt fiskirækt og fiiskeldi muni vera eitt of
þvi, sem til greina kemur, þar sem það er
viðurkenmt, að skilyrði fyrir lax- og silungsræfct eru talin vera hér í bezta lagl, og því
má vænta mikils árangurs af því starfi, sem
til þessa yrði lagt.
Það er emgum vafa undirorpið, að iax- og
silungsveiði í ám og vötnum verður hagnýtt
ií vaxandi mæli hér á lamdi, en til þess að
svo megi verða, segir það sig sjálfft, að í
þessari atvlmnugreim, eáns og í hverri annarri,
sem ffengizt er við, er þekkingin það, sem
máli skipítir, og er það eifct, sem verður til
þess, að uim verulega þróun og vöxt geti orðið að ræða. Það er því álit n., að það sé mjög
mikilvægt, að þeir menn, sem líklegir eru tií
þess að verða eigendur veiðiréttar og aðstöðu
fyrir alla fiskirækt, fái sem haldbezta fræðslu
um þau effni, sem koma til með að verka á
þessi máL
1 tiill. þeirri, sem Félag áhugamanna um
fiskirækt samþykkti á sJ. hausti, er einnig
getið um annan þátt fræðslu, sem ekki er
komið inn á í þeirrl till., sem landbn. hefur
hér leyft sér að flytja. En það er um það að
'hafinn verði undirbúningur að því, að Háskóli Islands geti veitt vísindalega fræðsiu og
brautskráð kunnáttumemn í málefmum þessum.
Landbn. heffur ekki farið inn á það að gera
neifct í þessu effni, og byggist 'það fyrst og
fremst á því, að þefcta er rniiklu stærra mál
en svo, að það sé unnt að gera neitt með
skjótuim ihætti í þiví. Hitt er svo annað, sem
lika ber að ihafa i huga í 'því sambandi, og
það er, að þessi atvimnugrein er hér umg í
landinu. Þess er varla að vænita, að á næstunni verði mjög margir xnenn, sem mundi
vera þörf ffyrir að sérmennta í iþessu efni, og
eitt þó, sem er það allra veigamesfca, og það
er það, að við eiigum enn sem komið er ekki
svo mjög imarga, sem þamnlg memmtun hiafa
hlotið, að iþeir geti tekið að sér að veiita þé
fræðslu, sem til þarff á þeseum efniim. N. hefur því valið þamn kostinn að binda ekki þennan þátt inn í þá till., sem hér er flutt, en
snúið sér heldur að himni almeinmu fræðslu
um þessi máliefni.
Eims og kemur fram í grg. þeirri, sem fylgiir 'þáltiil., getum við iþess, að það sé liklegt,
að 'það iþuitfi ekki að koma tii verulegra fjárútláita, þó að iþessi fræðsia yrði upp tekin
við bændaskólana. Veiðimáiastofmum heflur verið hér starfandi a.m.k. um 20 ára skeið. Lengst
aff hefur hún átt lltlum sitaxffskröftum á að
skipa, en nú í seinni tíð haffa starfskraftar
hennar aukizt nokkuð, og er mér kunnugt
um, að fenginn hefur verið að stoffnuninni
annar fiskiffræðingur, og eru þeir því tveir
staiffandi við hana nú. Aiuk iþess hefur verið
komið á klak- og eldisstöð í tUrauniaskyni í
Kollaffirði, og iþaðan koma nú niðurstöður vísindalegra athugana, og munu þær að ajálf-
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sögðu verða því þýðingármeiri og betur undirbyggðar sem stöðin sitarfar lengur.
Til þess að geta hagnýtt þau hlunnindi, sem
vatnafiskar gefa nú, þairf að auka mjög
fræðslu veiðiréttareigendanna og veiðimanna
á öllu því, seim lýtur að veiðimálum, jafnt
að klaki, eldi, göngum og öðru því, sem máli
skiptir í því sambandi. Og til þess að unnt
sé að auka þessi hlunnindi og stofna til þeirra
á nýjum stöðum, þarf og fræðslu, svo að allt
ber hér að sama brunni, og má segja, að þó
að í þessari tiJl. sé ekki neitt farið inn á það
að stuðfa að fjölgun fiskiræktaírstöðva, er
þetta þó 'liður í því startfi að styðja að því,
að þær ’komi upp og gieti orðið itil gagns fyrir
þé, sem þær reka, og þjóðina í heild. Ég tel,
að áiherzlu beri að leggja á vísindaJegar tilraunir og athuganir í þessu sambandi, og ég
hygg, að það megi vænta þess, að sú endurskoðun, sem nú er verið að gera á veiðimálalöggjöfinni, muni beinast mjög að því, að
þessar tUraunlr verði efikfar og styrktar að
verudegu marki. En þá þarf einnig að vinna
að því að koma þessum niðurstöðum á tframfæri jafnóðum til þeirra rnanna, sem þar hafa
mestra hagamuna að gæta og mumu mest um
fjaJJa.
Dandbn. er öll sammála um, að með samþykkt þessarar tM. sé stetfnit í rétta átt og
að nokkurs árangurs megi vænta af þeirri
starfsemi, sem hér er lagt til, að komið verði
á.
Ég sé ekki ástæðu til, herra forseti, að
fjölyrða frekar um þetta etfni að þessu sinni,
nema sérstakt tiletfni getfist til. En ég legg
til, að umr. verði fresitað, svo að n. gefist tóm
tU að leita umsagnar þeirra aðila, sem hér
koma hielat til að fjaUa um þetta mál.
Bjöm Jónsson: Herra forseti. Ég stend hér
ekki upp tU að andmæla neinu atf þeim rökum,
sem firam hatfa komið í grg. með þessari till.,
né heldur í ræðu hv. tfrsm. n., heldur miklu
fremur til að iýsa ánægju minni yfir því, að
þessi tiU. skuli vera hér komin fram, og
þakka hv. landbn. fyrlr það frumfcvæði, sem
hún toefur átt hér að því að reyna að leysa
einn þátt atf því stórmáili, sem nuargir telja,
að sé, þ.e.a.s. gera ísfand að fiskiiræktarlandi
í verulegum mæli. En gild rök hafa verið
fœrð fýrir því víða, að tU þess séu miklir
mögiuteikar, ef rétt er á haldið.
Ég toetf flutt nú á tov. Alþ. ásamt þremur
öðrum tov. þm. tilil. skylda þessu máli, sem
hér er um að rseða, og hún er nú til attougunar hjá n. í Sþ. Sú tilil. fjallaði um sértfræðilega athugun á hentugri gerð fiskeldisatöðva
fyrir íslenzka bændur og um athugun á því,
hvaða fjártoagsaðstoð væri nauðsynleg, tU þess
að fiskirækt gæti etflzt með eðiiiegum hætti
sem búgrein.
Það er staðreynd, að við íslendingar erum
langt á eftir öðrum þjóðum, sem svlpaða
möguleika hatfa hvað fiskiræktina snertir,
þrátt fyrir það þó að möguleikar okkar séu
jafnvel meiri en flestra annarra. Það hefur

l.d. verið bent á Daini í þessu sambandi, sem
hatfa þó að sjáltfsögðu m-iklu minna og takmarkaðra vajtnasvæði og minni möguileika.
Þeir framleiða nú magn atf laxfiskum upp á
11 þús. tonn á ári, og bjartsýnir kunnáttumenn meðal okkar, sem um þeitta mál hafa
lengl hugsað og fjaUað, hatfa staðhæft, að
við gætum, etf myndanlegia væri staðið að
verki, aukið okkar framJeiðslu í þessari grein
upp í 20-25 þús. tonn á ári á næsta ánaitug
eða jafnvel enn skemmri tíma og heíðum við
þá samt ekki nýtt okkar möguleika nema til
háltfs við það, sem Danir toafa gert. En þó
að um mikjlu minni framkvæmdir væri að
ræða og íþróumin ekki eins ör og þesisir bjartsýnu rnenn gera ráð fyrir, gæti þó fyrr munað, bæði fyrir þjóðarbúið í beUd og fyrir íslenzka bændur, sem að sjáiltfsögðu verða
atærsti aðilinn að því máli, sem hér ræðir
um. En það er ölluim kunnara en frá þurfi að
segja, að okkar framleiðsfa á laxfiskum er
hverfandi lítU og raunar ekki svo, að hennar
gæti að nokkru markl í þjóðarbúskap ökkar.
En éstæðumar til þess álít ég, að séu fyrst
og tfremst tvær. I fyrsta iagi skortur á þekkingu á þessari atvinnugrein. Sérfræðingar
okkar í þessum máfam eru færri en fingur
annarrar handar enn þá sem komið er, og
mjög fáir hiafa á valdi sínu þá verkkunnáttu,
sem tU þarf, en auk sérfræðinga í þessari
grein, ef toún á að geta þróazt eðlUega, þurfa
eijnnlg að koma menn með verkkunnáttu, sem
mundi svara tU í þessari girein iðnmemntaðra
manna meðal okkar, taiið hliðstætt nám að
öðJast verkkunnáttu í þessu eins og í iðngreinum. En þessir menn eru enn þá sárafáir, þó að
áhugamenn hatfi komizt tálsvert fangt í þessum greinuim, mokkrlr áhugamenn, og raunar
svo fangt, að furða gietur talizt, hvað þeim
hefur tokizt að viða að sér af þekkingu og
verkknmnáttu á iþessu sviðfc Að öðru leyti hefur svo tfjárskortur að sjáltfsögðu hamlað, en
ég tel toann sem annað atriði í þessu. En að
sjálfsögðu, ef þessi ajtvinnugrein á að geta
þritfizt, þarf að sjá henni fyrir stofnlánum,
þegar um skynsamlegar framkvæmdir er að
ræða. Það mun að viisu vera lögmætt að veita
lán til fiskræktarstöðva úr stotfnJánadelld
landbúnaðairins, en það hetfur, etftir því sem
ég bezt veit, mjög lítið komið til grelna enn
þé sem komið er. En slifet þarf auðvitað að
tryggja, jafmframt því sem þefeking á þessum
máfam er aukin, þvi að hún er, eins og fram
kom hjá hv. frsm. n., auðvlfcað algent grundvalfanatriði.
Ég vil segja það, að bæði þessi tiJl. og eins
sú till., sem ég hef étt þátt í að flytja og er
tii umr. hér é Alþ. núna varðandi þessi mál,
stetfna báðar í sömu átt, þ.e.a.s. leysa þá tvíþættu byrjunarörðugleika, sem um er að ræða
í þessari afcvinnugrein, annars vegar þekkingaratriðið og toins vegar fjármálahliðina. Ég
held, að þessar tiil. séu þess vegna fulJkomlega samrýmanlegar, og bæri að vona, að þær
verði báðar samþ. á þessu þingi.
Ég vil lýsa tfullkomnu samþykki minu við
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þeasa till. svo langt sem hún nær, em ég fcel þó,
að hún hefði mátt vema ofurlítið víðtækari, og
mnndi iþví Jeyfa xnér ásamt hv. 11. þm. Reykv.
að flytja við hana brtt. eða. öllu heldur viðbótartill. þess efnis, að stutt vseri að því að
gera svo f'ljótt sem við yrði komið ráðstafanir til þess, að ráðunautar í fiskirækt og
fiskeldi yrðú starfandi t.d. í hverjum landsfjórðungi. Það er enginn vaíi á því, að sé
þessi grein tekin upp sem námsgrein í bændaskólunum eða á námskeiðum í tengstam við
þá, miumdi það auðvitað verða mikilsvert spor
í þá átt að útbreiða smám saman undlrstöðuþekkingu meðal bænda um þessa atvlnnugrein.
En iþað væri þó ekki hœgt e.t.v. að gera ráð
fyrir því, að þetta hefði nein risaskref í för
með sér til þess að skapa þann þekkingargrundvöil, sem héir verður að byggja á, og
þyrfti að gera flieiri ráðstafanir í því sambandi. Ég álít, að það sé alveg hllðstæð naiuðsyn á því, að ráðumautar væru starfandi í
þessari atvinnugrein, eins og t.d. í jarðrækt
eða búfjárrækt, eða iþað a. m. k. hljóti imman
tíðar að skapast þörf fyrir iþað, að slikir ráðunaiutar væru starfandi, og væri létt fyrtrþeirri
þróun af opinberri hálfu, væri það vafalaust
líka nokkur hvatning fyriir unga mernn, sem
hafa áhuga, að leita sér sérfræðifegrair þekkingair, sem ég er sammála ihv. frsm. iandbn.
um, að við þurfum að öllum líkimdum að sækja
út fyrir landsteimana að svo komnu máli. En
það væri í raun og veru aiveg rökrétt framhald af því, að slík kennsla væri tekin upp
við bændaskólana, sem þessi tilL gierlr ráð
fyrir, að efnt væri til sérstakra starfa, efnt
vsart tiil stairfa sératakra ráðunauta, sem gætu
orðið bændum almennt, ekki aðetas þeim,
aem héðan í frá ganga í bændaskólana, heldur öðrum bændum og öðrum, sem áhuga hafa
á þessium málum og vilja að þeim vtana, að
gagni og orðið þeim til halds og trausts varðandi skynsamtagar framkvæmdir í fiskiræktarmálum.
Ég sé ekki ástæðu til þess að hafa orð min
fleiri um iþessa brtt,, sem við flytjum hér, ég
og hv. 11. iþm. Reykv. Hún er á þessa leið,
með 'leyfi hæstv. forseta:
Við tiillgr. bætisfc nýr máisi., svofelldur:
„Einnig að gera srvo fljótt sem við verður
komið ráðstafanir til, að ráðunaiutar í fiskirækt og fiskeldi verði starfandi í hverjum
landsfjórðungi."
Ég tók eftiir því, að hv. frsm. n. gerði ráð
fyrir því, að méiinu yrði frestað, þótt það sé
ftatt af n., og get ég að sjálfsögðu mjög vei
fellt mig við það, að n. athugi þessa tiil. milli
funda. En hér er aðeins um eina umr. að
ræða, svo að ég fcei við hæfi, eð ég blðji hæstv.
forseta að leita afbrigða fyrir till., að hún
megi koma fyrir.
ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 309), leyfð
og samþ. irneð 15 shij. afckv.

Landbrh. (Ingólfur Jónsson): Herra forseti.
Ég get nú sagfc eitthvað svipað og siðastl
hv. ræðumaður. Ég er ekki komtan hér til
þess að andmæla bessari ttlL, sem hér er til
umr., eða því, sem sagt hefUr verið í sambandi við hana, og ekki heidur varðandi brtt.
sem hér var verið að lýsa. En ég vildi eigi að
siðúr leyfa mér við þetta tækifæri að segja
nokkur orð, þegar rætt er um þetta merkilega mál, þ.e. fiskeldi og fiskirækt á Islandi.
Þetta er ung atvinmugrein, sem við erum aðeiins nýbyrjaðir á. Það er ekki iangt síðan
við komum auga á það verulega, að hér gæti
verið um sitórmerkilegt mál að ræða. Að vísu
er veiðimálastofnunin eða yeiðimátastjóraembættið. Það mun vera nærri 25 ára gamalt.
En iþað er ekki fyrr en fyrir örfáum árum,
að veiðimálaembættið fékk í raiuntani starfsfé og hiefur vitanlega enn þá of líitið starfsfé.
Tll veiðimála er nú varið mærri 9 mlllj. kr.
Það hefur vamfcað starfskrafta, en á s.1. ári
var ráðinn ungur og efnilegur sérfræðtagur
nýkominn frá námi í þessari greta, og starfar
hann nú imeð veiðimálastjóra, og getur stofnunln þvfí nú iagt meiri fræðsita af mörkum
en áður. Nokkrir ungir menn miunu vera við
nám erlendls í þessari fræðigreta, þannig að
vonir standa til, að úr iþessu rætist, þegar frá
líður, að vlð fáum menn í landinu, sem kunna
með iþessl miál að fara. Og það er það, sem
skiptir vitantaga mestu mált, að við fáum
menm í ilandinu, sem hafa fuillkoinna þekkiingu
á þessu sviði.
TllL sú, sem hér er um að raeða, fjaillar um
það að skora á ilandbnh. að hlutast til um,
að nú þegar eða svo fljótt sem verða má verði
tekin upp vlð bændaskólana í iandinu fræðsla
um ræktun og eldi vatnafiska. Ég býst ekki
við, að þetta sé nú auðvelt að framkvæma
að svo stöddu, m.a. vegna þess, að það mundi
vanta kennsilukrafta, ef það ætti að taka hú
þegar upp fasta kennsta við bændaskólena í
þessari grein. Hltt er annað mál, að það
mætti stuðia að því, að það yrði fljótt, að
vfeindamenm í þessari grein héldu fræðsluerindi við bændaskólana og vektu áhuga manna
á, hversu þýðingarmikil þessi grein er. Og
ég teil, að þessir menn ættu jaínvel að koma
víðar en í bæmdaskólana. Það þyrfti að vekja
áhuga á þessari hagnýtu grein, ekkl aðeta
í bændaskólunum, heldur og í ftaiirl skótam
Og það er enginn vafi á því, að það er of
lítið af iþví gert að vekja áhuga ungmenna
í skólum iamdsims á hagnýtum grelnum, til
þess að þau, þegar fram í sækir, kynni sér
þessar greinar og kamn&ke helgl sig þeim,
þegar út í iifið kemur. En hvað verða má
Síðar meir, er svo annað mál.
Eins og fram hefur komið í annarri tilL,
sem hefur verið fluibt í Sþ. og litiillega var
mimrnt á hér áðan, er þar talað um að hefja
kennata eða fræðslu um það að koma upp
eldisetöðvum á heimilum. Þeitta út af fyrlr
sig er ágætt og verður vonandi í framtiðtani.

En nauðsynlegt er, að bændur, áður en þeir
byrja á þessu, fái íúllkomna fræðsita um þetta
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efni. Vlð skulum ekki líkja þessu saman við
komrækt, vegrta þess aS komrækt á lalamdi
á miklu erfiðara uppdráttar en td. í Danmiörku. En fistoirækt á Islandi ætti kannske
mikliu hægara uppdráttar en í Dammörku. Ég
mian nú eftir því, að einu sinni hneykslaðl ég
memn ákaftega mikið með því að vara við
því, að bændwr færu að rækta kom heima
hjá sér, án þess að það væri vísindalega
undlrbúið. En enda þótt við stöndum vel að
vígi með fiskirækit frá náttúrunmar hendi,
verðum við aJð fara. rétit að öiHiu og við megum etkki flýta okkur of mikið í þessum eínum.
En það er að því ileytl sórstakiliega gott, að
þessi tiill. er fram kornin og aðrar till. um
þetta efni, að það verður til þess, að það
verður farið að ræða málið. Það gebur orðið
tll þess aS skapa auíkiimn áhuga, og það verður vitamlega til þess, að það verður hafizt
handa um framtovæmdir, eins og ætlazit er til,
uxn leið og fært 'þykir. Áhugamenn x fistolrætot eru margir í iandinu og Landssamband
etangveiðimanma hefluir eðlilega mikinn áhuga
á þessu og aJlt þetta er lafsvent. Þegar taJað
er um það, að Háskóli Islands útskrifi sérfræðimga í þessu effral, er ég hræddur um, að
það eigi nototouð langt x land, en lítolegt þykir
mér, að við Háskóla ísJiamds verðl tekin upp
föst kemmsla x þetssum greimium og öðrum búgreimum á Islandl og Háskóll Islands útskrifl
menn í hvers koraar búvísindum í framtiðinni,
Það er í raiunimni ekkl ástæða tU að fjölyrða ölilu meira um þessa till., em ég vU aðelms vekja athygli á iþví, að ég get ekki búizt
við því, að það verði á næstunni, að ráðnir verði
kemimamar við bændiaskólana tiil þess að taka
þeesa gireim alveg sérstatolega m. a. vegma þess,
að það vantar tiJ þess xmenn, etns og satoir
títamda, en bændasikólanxir geta eigl að síður
mjög ffljótit tetoið þetitia máJ upp á arma sína,
og það má hefja fræðslu uitam við bændaskólana í þessum efnum. Einu visindamennimlr, sem við höfum í flskirækt, eru veiðimálsaatjóri og aðrtr fisktfræðimgar, sem vlð
getuim náð til hér, og það ber vitanlega að
teggja sérstaka áherzflu á það, að gefin verði
út fræðsJurlt, að þeir flytjl fyrirlestra við
skóia og við ýmis tætoifæri tU þess að úitbreiða 'þekkingu og áhuga í þessu efni.
Ég ttíl svo, herra farseti, að það sé eðltteg
ímáliameðfferð á þessari itill., eims og lagt hefur verið til, og tel þá tíkki ástæðu tU að segja
metra að simni.
Umr. frestað.
Á 65. ffuradi í Ed., 4. marz, var tlil. ttíkim til
/rti. eizunatr uzzir.
Porseti tók málið af dagstorá.
Á 80. fundi í Ed., 2. april, var frarni haldið
elmrat uimr. um till. (A. 288, 30», 378, 408).
Frsm. (Steinþór Gestsson): Htírra forsett
Þegar iþáltill. ffrá landbn., sem er á þskj. 288,
var tu uxmræðu í þessarl hiv. d. fyrr í vetur,
lá hér elmmlg fyrir til umræðu brtt. á þstoj.
300 frá Biml JónssynJ. og Eixxiairi Ágústssymi.

Þegar umræðunni var frestað, átti landbn.
kost á að leita umsagmar motokurra aðila, sem
þessi máJ varða sérstatolega, og ræða og skoða
þessar tiU. báðar. Þær voru sendar tiJ umsagnar Búnaðarþingi, til Pélags áhugamanna
um fisktrætoit og til veiðimálastjóra. Búnaðarþiing lagði til, að tiil. yrðu samiþ. á Aiþ., og
saima állt kom frá Félagi áhugamanna uxn
fiskirækt. Hins vegar taldi veiðimálastjóri
þörf á nokkruxn orðaJagsbreyt., en till. taldl
hann báðar tímabærar og mikilsvert að fá
viljayfirlýsingu Alþ. um þessi efxii.
Dandbn. hefur að aitíhuguðu máli valið þann
kostinn að orða till. um og hefur með samþykki flm. brtt. ffellt saman efni þeirra, og
er niðurstóðu okkar xim. að fimrna á þskj- 378.
Við þá athugun, sem n. gerði um þessi
fræðsliumál, kom í iljós, að við bændaskólamn
á Hvanxieyri haffa um noktourt árabil verið
fluitt erindi um fistoirækit, og þótt sú fræðsla
hafi verið í sxnærri stiíl en skólastjórinn, Guðmundur Jómsson, hefði óstoað, þótti landbn.
þessBjrar hiv. d. rétt og stoylit að láta þess getlð
hér í umræðumum, sem veil hafði verið gert
í þessu efni, og vildi láta það tooma fram, að
hér hefði þó verið unnið að þessu, þótt í smáum st'íl værl,
I iþeixiri till., sem hér var fyrr lögð fram og
er að finna, eins og ég sagði áðan, á þskj.
288, er gexit ráð fyrir því að taka upp fræðsiu
við bændaskólana, en eins og till. er mú orðuð á iþstoj. 378, er gert ráð fyrlr því að orða
þetita á þann hátt, „að fræðsla verði efild við
bændaskólana," og er það í samræmi við það,
sem ég áðaxx lýsti um starfsexni skólans á
HvammeyrL
Þá er í sáðari hluta iþáJtiIJ. á þskj. 378 skorað á laaxdbrh. að gexa svo fljótt sem verða
má ráðstafanir til, að ráðunautaþjónusta verði
fyrir heradi, þjónusta, er stuðli að þekikimgu
almennings um það mikilsverða málefni, sem
fiskirækt vissuilega er. Hins vegar gat n. eltki
fallizt á að kiveða á um það í þessari till., á
hvem hátit þeirri ráðumrautaþjónustu yrði hagað í einstókum atiriðuxn, eims og flm. till. á
þakj- 309 gerðu þó ráð fyrtr. Þessi starfsemi
er ný af nálimnl og því eðlileigt, að ráðh. feití
þeirrar tiJhögumar, sem bezt er við hœfi bverju
sirani. Eigi að síðiur italdi n. rétit, að viljayfirlýsing Alþ. lægi hér ljóslega fyrir. Hæstv.
landbrh. hefur svo borið ffram viðaukaitill. við
tlil. n., og eir hana að fimma á iþskj. 408. Sú
till. er I fullu samræmi við sjónarxnið lamdbn.
þessanar hv. d. og veiðixixálastofmunarinnar.
Ég vll því, heiTa forseti, leggja til, að álykitunin á þskj. 378 ásiamt brtt. á þStoj. 408 verði
samþykkt.
Páll Þorsteinsson: Herra forsieti. Þetita mái
er fflutit af landhn. þessarar hv. d„ og hefur
verið um það hið bezta saxnkoxnulag. Formaður landbn. heffur lýst xraeðferð málsins, og
get ég tekið umdir aiit, sem hann sagði um
það effni. En eftir að lamdbn. fjallaði um þetta
mál og íærði það í þann búning, sem þsikj.
nr. 378 sýmir, hefur verið borin fram af hæstv.
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á því að þakka hv. landbn. fyrir það, að hún
hefur efnislega tekið til greina þá brtt., sem
ég flutti hér ásamt hv. 11. þm. Reykv., og ég
sætti mig vel við þá meðferð, sem sú till. hefur fengið, eins og hún er orðuð á þskj. 378.
Þó að þar sé að vísu hnikað til orðum, er
efni málsins það sama, þ. e. a. s. það, að stefnt
verði að því, að ráðunautar í fiskirækt og
fiskeldi verði ráðnir til starfa svo fljótt sem
verða má. Hins vegar er fellt niður, að það
skuli verða í hverjum landsfjórðungi. Það tel
ég, að hljóti að verða, þegar tímar líða, hvort
sem þessi till. er orðuð á þennan veginn eða
hinn, og það skiptir ekki höfuðmáli, heldur
hitt, að fyrir iiggi viijayfirlýsimg um þetta
efni. Ég get því algertega fallizt á till., etas
og hún liggur fyrir frá landbn., og hef ekki
frekari aths. við hana að gera. Hins vegar
veirð ég að tiaka undir það með hv. 2. þm. Austf.,
að mér finnst að viðbótartill. hæstv. landbrh. sé
vægast sagt athugaverð og tel það algerlega
rétt hjá honum, að ef sú tilL er samþ., sé í
raun og veru komin mótsögn í till., þar sem
því hefur áður verið lýst í till., að skorað sé
á landbrh. að hlutast til um, að nú þegar, eða
svo fljótt sem verða megi, verði fræðsla um
ræktun og eldi vatnafisks efld við bændaskólana í landinu, en síðan eigi að bætast við
þetta ef — eitt stórt ef —, ef það þykir betur
henta en að öii fræðsia og teiðbeiningar um
fiskirækt verði á vegum veiðimálasitofnunarinnar. Ég sé etkki betur en það sé þarna verið að
gefa með annarri hendinni og taka með hinni.
Nú er það svo, að þó að hér sé að sjáifsögðu um mál allrar þjóðarinnar að ræða,
þar sem er það mifcla stórmál, hvort okkur
getur tekizt á næstu árum að gera Island að
fiskræktarlandi, iþá álít ég þó, að það séu
öðrum fremur bændur landsins, sem eiga hér
ríkra hagsmuna að gæta, og þess vegna sé
ekkert eðlilegra en að sú fræðsla, sem hið
opinbera getur í té látið, fari fram gegnum
bændaskólana, þó að þar með sé vitanlega
ekki sagt, að það liggi neitt bann við þvi
eða á neinn hátt hindrað, að fræðsla geti
farið fram með öðrum hætti einnig. En ég
tei, að það sé jafneðlitegt, eins og ég sagði
hér um daginn, þegar þetta mál vair til umræðu, að fræðsla um þetta efni sé í frammi
höfð við bændaskóiana, alveg eins og í öðrum
gireinum búskapar, öðrum greinum landbúnaðar, og einnig, að það sé jafnrökrótt, að ráðunautar á veguim bændasamtakanna og Búnaðarfélagsins séu starfandi í þessari búgreineins
og öðrum höfuðbúgretoum i landbúnaðinuim.
Það er að vísu svo, að í till., etas og hún er
orðuð á þskj. 378, er engu slegið föstu umþað,
á hverra vegum ráðunautar skuiu vera starfandi, hvort það er Búnaðarfélagið eða veiðimálastofnunta eða einhverjir enn aðrir aðilar.
En ég vil lýsa þvi hins vegar sem minni skoðun, að ég tel, að þama liggi langnæst lagi,
að það sé Búnaðarfélagið, sem hafi með þessa
ráðunauta að gera og þeir séu í þjónustu þess,
alveg eins og aðrir ráðunautar í öðruim búBjöm Jónsson: Herra forseti. Ég vil byrja
gretaum.

landbnh. viðaukatill. við málið. Éig ihafði nú
vænzt þess, að hæstv. ráðh. hefði getað orðið
viðstaddur þessa umr, og gert grein fyrir
þessari viðaukatlll., en ég sé, að hann muni
ekki hafa getað komið þvfi við. Ég ætia þó
eigl að síður að fara um hana örfáum orðum.
Þegar eæla á fræðslu í f iskirækt, kemur það
fyrst tii greina að leita tii þeirra manna, sem
sérþekkingu hafa á þessu sviði, og því miður
eru þeir menn ekki margir, enn sem komið
er, með okkar þjóð. Á vegum rfáskólans er
ekki kennsla í þessum efnum, og sérþekkingu
á þessu sviði mun einna helzt vera að ftana
hjá veiðimálastjóra og þeirn starfsmönnum,
sem hann kann að hafa á að skipa. Það er
því alis kostar eðliiegt, að leitað sé tiA þeirrar
etofnunar í sambandi vlð fræðstu í þessu efni.
1 öðru lagi kemur það til greina, með hvaða
hætti verði bezt náð til þeirra manna, sem afla
sér þekkingar í landbúnaðarfræðum og hyggjast gera landbúnaðarstörf að sinu ævistarfi.
Og þá verða bændaskóiamir vitanlega þeir
srtaðir, þar sem einna líklegast er að ná til
bændaefnanna með iþessa fræðslu. Og tlll.,
sem landbn. beitir sér fyrir, stefnir einmitt
að því, að fræðsla um fiskirækt verði efld
í bændaskólunum. Vel má vera, að það verði
horfið að því ráði og það farl vel, að einhver
samvinna eigi sér stað milli veiðimálasitofnunarinnar og bændaskólanna um þessa
fræðslu. í þriðja lagi kemur það til greina
að veita fræðslu á þessu sviði þeim mönnum,
sem þegar starfa í landbúnaði og kunna að
hafa aðstöðu til að koma á fót fiskirækt. Þá
kemuir að því, hver eigi að hafa á hendi þá
leiðbeiningarstarfsemi, sem kornið yrði á fót
og haldið uppi rneðai starfandi bænda. Eins
og frá till. er gengið hjá landbn. á þskj. 378,
er það alveg látið óbundið, hvaða stofnun
eigi að hafa þessa teiðbeintagarstarfsemi með
Ihöndum, en aðeins sagt, að ráðstafanir skuli
gera til þess, að ráðunautar í fiskirækt og
fiskeldi verði ráðnir tii starfa Nú virðist mór,
að viðau'katiil. iandbrh. stefni að því, að þetta
sé á hans valdi og óbundið, hvort hann felur
veiðimálastofnuninni að hafa þetta með höndum eða einhverjum öðrum aðila. Ég hef ekkert vlð það að athuga, iþótt það sé kveðið
nánar á um þetta, eins og fyrir ráðh. vlrðist
vaka, en það, sem ég vildi sérstaklega leyfa
mér að benda á, er það, að iþegar búið er að
ákveða í meginefni tUi., fyrri máislið hennar,
að fræðslan sfcuJi efld é þessu sviði í bændaskólunuim, finnst mér nauimaat fá staðizt og
ekki eðlilegt að bæta því inn í viðauikatill. að
öll fræðsla og leiðbeining um fisikirækt verði
á vegum veiðimá'lasitofnunarinnar. Ég hefði
því viljað beima þvi tii ráðh., að hann breytti
tiill. sinni þannig, að fella niður orðin „öll
fræðsla", þar sem bændaskólunum er beinlínis
ætlað að hafa hana með höndum að verulegu
teytt Nú sé ég, að hæstv. ráðh. er hér ekki,
en ég vildi samt sem áður láta þessa aths.
koma fram.

Alþt. 1967. D. (88. löggjafarþing).
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Það er nú svo, þó að ég ætli ekki að fara
langit út í þá sálma hér, að veiðimálaistofnunin, elns og hún hefur verið starfrækt á undanförnum árum, er ákaflega umdeild stofnun,
og ihefur verið mjög um það rætt og mjög
um það deilt, hvort hún faefur haldið vel og
rétt á fiskiræktarmálunum, og það er, held
ég, mjög vægt að orðl komizt, að það sé mikill
ágreiningur mannia á milli og að þessi stofnun
hafi hlotið mikila gagmrýnl á opinberum vettvangi fyrir alla frammistöðu sína í þessu máli.
Og ég tel þess vegna fráleitt, eina og nú stianda
sakir a.m.k. um starfsemi þessarar stofniunar,
að það sé héir í tilL-formi frá hæstv. Alþ.
veirið að gefa þvtí undir fótinn, að þessi stofnun skuli raunveruiliegia hafa einfavers konar
einkaleyfi á allri fræðsiu og leiðbeiningum
um fiskrækit og jafnvel sé verið að ýta undir
það, að faún sé réttari vettvangur til að skipuieggja fræðslu í fiskræktarmálum en bændaskólamir. Hins vegar er það auðvitað alveg
rétt, seim kom fram hjá fav. 2. þm. Austf.,
að ef þessi sitofniun er rekin með eðlilegum
faætti, tilraunastarfsemi hennar og annað
slíkt, er það auðvitað eðlilegiur hlutur og sjálfsagður, að samvinna sé milli bændaskólanna
og veiðimálastofnunarinnar um að dreifa
þeirri reynslu og þekkingu, sem stofnunin
öðlast, sérstaklega gegnurn starfrækslu á fiskeldisstöð sinni í Kollafirði, en hingað til hefur iþað verið svo, að afrekasaga veiðimálastofnunarinnar í sambandi við þá fiskeldisstöð
hefur verið faeldur blaðafá og farið litlar sögur af þelrri fræðslu og þeirri þekkingu, sem
þaðan faefur dreifzt út til manna í landinu
um fiokræktarmál, þó að það sé svo auðvltað
ekki útilokað, að framtíðin kunni að bera
eitthvað annað í skauti sínu í þelm efnum
en þegar hefur komið fram. Ég tel þess vegna,
að eins og nú er ástatt í þessum málum, yrði
samþykkt á til'l. hæstv. landbrh. elms og fareinn
og beinn hortittur við tiM., mundi veikja faana
í alla staði og sé ekki aðeins tii stórlýta á
annars ágætri till., heldiur bnelmt og beint
skaðleg. Ég tel, að hér sé sá eðlilegi háttur
á gangi mála, að fræðsila fari fyrst og fremst
fram í bændaskólunum, og ráðunauitastörf,
ef til iþeirra verður stofnað, verði á vegum
búnaðarsamitakanna. Ég mun þess vegna
greiða atkv. á móti brfct. eða viðbótartlM.
hæstv. landbrh. og vænti þess, að hún verði
felld.

það efni líika, sem hér kom fram í ræðu 4. þm.
Norðurl. e. um veiðimálastofnunina, þar sem
mér þótti gæta vanmats á starfi faennar, og
hann ræddi um það, að faún befði verið mjög
umdeild. Það má vel vera, ég geri nú ráð
fyrir því, að það sé ekki eina opinibera stofnunin í landinu, sem einfaver faafi eltthvað við
að afchuga. En ég vil benda á, að það eru
ekki mörg ár síðan þessi stofnun var algerlega vanimegnug þess að vinrna störf, sem
henni voru ætluð, vegna iþess að hún hafði
hvorki fjármuni né starfsmenn til þess að
sinna því eins og skyldi. Á þessu faefur orðið
alimikil breytlng nú síðustu árin. Hún hefur
fengið rneira starfslið, og mér þykir rétt að
upplýsa það, sem virtist ekki vera ljóst fyrir
þeim ræðumanni, sem faér talaði um þetta,
að veiðimálastaflnunin faefur sinnt, eins og
ég hef komið laustega inn á, fræðslu við
bændaskólann á Hvanneyri á síðustu árum
og það í vaxandi mæli. Mér er kunnugt um
það, að t.d. faafa þeir menn, sem eru við
framhaldsniám á Hvanneyri, verðandi kandidafcar, iþeir hafa tekið kúrsus í þessum efnum
og veiðimálastafnunin lagt til þá kennslukrafita, sem tii iþessa hafa verið fengnir að
skólanum. Og þessir piilfcar hafa tekið próf
að loknum þeim námskeiðum, sem þeir hafa
notið þama. Ég er ekki að segja, að það faafi
favert verkefni heppnazt veiðimálastofnuninni,
sem faún hefur tekið sér fyrir hendur, en ég
hygg, að iþegar á að meta starfsemi hennar,
þurfi vel að hafa það í fauga, að hún heflur
fram undir síðustu tíma ekki haft þá starfsaðstöðu, sem faún þurfti, tu þess að geta sinnt
verkefmunum. Þetta vildi ég nú láta koma faér
fram, af því að mér fainnst ekki sanngjamt,
að iþað yrði ekki leiðrétt eða látið koma fram
hér í 'þessuim umrœðum, að veiðimálastafnunin vinniur þama verk og faefur unnið á
undanfömum árum við bændasikólana, sem
við aS vísu teljium að heri að efila, en það
verðúr þvi aðeins eflt, að faún fái tii þess fjárráð og starfslið að sinna iþeim verkefnum.
Ég viil svo endurtaika það, sem ég sagði
hér í fyrri ræðu minni, að þó aJ3 landbn. faafi
ekiki staðið að ‘þessarl viðaukatill., sem faér
heflur verið lögð fram frá hæstv. landbrh., þá
sýnist mér, að hún sé í fiu'Mu samræmi við
það sjónarmið, sem laindbn. bafði í þessum
málum, og vil ég því mæla með samþykkt
hennar.

Frsm. (Stetnþór Gestsson): Herra fomseti.
Mér sýnist nú, að iþað gæti aUmikiis misskilnings í ræðium þeirra tveggja hv. alþm.,
sem hér hafa fcalað núna næst á undan mér,
varðandi bá till. eðla viðauikatill., sem hæsfcv.
landbrh. faefur borið fram. Mér sýnist, að það
sé mjög 'ljóst, að viðaukatiM. er bundin siðari
faluta þeirra till., sem landbn. ber fram, eða
bundiin við þá ráSunautaþjónusitu, sem hér er
fcalað um, em á ekki frekar vlð fyrri hlutann.
Þetta hygg ég, að sé augljóst, þegar málið
er skoðað.
Ég get ekki annað en komið aðeins inn á

Bjöm Jónsaon: Herra forseti. Það eru ekki
mörg orð. Ég sagði það hér, að mér væri
kunnugt um 'það, að veiðimálastofnunin væri
umdeild stofnun og einnlg það, hvernig hún
hefði yfirleitt haldið á fiskrækfcarmálunum,
og teldi ég ekki ástseðu tU að taka upp um
það almennar umræður ihér og nú. Það má
vel vera, að hún hafi á einhverju sviði komið að gagni, og það er vel, ef það er, en ég
er 'þó þeirrar skoðunar, <að það sé tiltölulega
lítil giagnsemi miðað við það stórfellda fjármaign, sem til þeirrar staflniunar faefur verið
varið á undanförnum árum, og það faefðl e.tv.
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verið hægt að verja því betur í þágu fiskræktarmálanna en gert hefur verið. ESn hitt
er aðalatíriði málsins, eins og það liggur nú
fyrir, það er sú brtt., sem hæstv. landbrh.
hetfur flufct hér, og ég get ekkl fallizt á, að
það er enginn misskilningur, hvorki hjá mér
né hv. 2. þm, Austf., að með samþykkt þeirrar brtit. sé því gefið undir fótinn, að öll fræðsla
og leiðbeiningar um fiskrækt eigi að fara
fram á vegum veiðimálastofnuinarininar. Það
getuir ekki verið neiiinin misskiiliniingur urn það,
hvað öll fræðsla er. Það hlýtur eiinnig að
vera sú fræðsla, sem áður er talað um að
eigi að fana fram í bændaskóiunum. Ef þetta
er hins vegar svo, að hv. ilandbn. eða frsm.
hennar hefiur á þessu annan skilnimg, að þetta
eigi aðeins við um síðari hliuta seimni málsliðs
till., ber vifcanlega að orða þetta á annan hátt,
og þá ber að fresta enn umræðunni og athuga um annað orðalag. En ég viil hins vegar
segja það, að jafnvel þótt þarma sé aðelns um
ráðunauitastarfið að ræða, breytir 'það í engu
afstöðu minni til till. Ég er jafnmikið á móti
henni fyrir því.
ATKVGR.
Brtt. 309 tekin aftur.
— 378 samþ. með 17 shij. aitkv.
— 408, svo breyifct, samþ. með 10:6 aitkv.
Tillgr. samiþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till., svo breytt, samþ. með 17 sh'lj. atkv. og
afgr. sem ályktun efri deildair Alþimgis (A. 508).

7. Ráðstafanir vegna. hafíshættu.
Á deildafundum 1. apríl vair útbýtt frá Sþ.:
Till. til þál. um ráðstafanlr vegna hafíshættu
[178. mál] (A. 473).
Á 48. fundi í Sþ., 5. apiríl, var till. tekim til
fyrri umir.
Flm. (Stefán Valgeirsson): Herra forseti.
Það mál, sem hér er til umr„ er 178. mál á
þskj. 473, till. tiil þál. um ráðstatfamir vegna hafíshættu. Plm. eru hv. alþm., sem til náðist úr
eftirtöldum kjördæmum: Norðuri. e., Norðurl.
v., Austurl. og Vestf. Ég vil sérsfcaklega taka
það fram, að þeir 4 hv. alþm. úr þessium kjördæmum, sem mér tókst ekki að hafa sambaind við iþegair frá tiil. var gengið, hefðu allir orðið meðfim., það faef ég athugað siðan
ég lagði þessa tilil. fram. En þessir menn eru
fav. 5. þm. Vestf., Birgtr Fimmsson, fav. 9.
landsk. þm., Bragi Sigurjónsson, fav. 1. þm.
Norðurl. v„ Jón Kjartamssom, og fav. 8. lamdsk.
þm„ Steimgrímur Pálssom.
Till. er svo hiljóðamdi, með ileyfi forseta:
,,Alþ. ályktar að kjósa 5 manma n. til að
athuga, hvaða ráðstafanir séu mauðsynlegar
till að koma í veg fyiriir, að skortiuir verði á olíu,
kjamfóðri og öðrum brýnum mauðsynjavörum, þegar ís ieggst að landi og siglimgar tepp-

ast með ströndum fram af þeim sökum. N.
velur sér formamn."
Þessari tili. fylgir svo sfcutt grg., sem ég
ætla að leyfa mér eimnig að lesa:
,,Plm. þessarar till. iíta svo á, að óhjákvæmilegt sé, að athugað veirði, ifavaða ráðstafanir
þurfi að gera til að koma í veg fyrir, að á
veralumarstöðutm i iþeim ilamdshilutium, bar sem
hafíshætta er mest, verði skortur á brýnustu
nauðsynjavörum, ef ís leggst að liandi og siglingar teppast með ströndum fram, og er þá
einkum átt við kjamfóður og olíu. Benda má
á, að sums staðair þyrftu olíugeymar að vera
stærri en þeir nú eru, ef toar á að vera hægt
að safna nauðsynlegum oláubirgðuim."
Á tveimur fyrstu áraitugum þessarar aldair var
faafíis ekki sjaldséður hér við lamd, en tfrá 19181965 eða í 47 ár var hafís aldrei iandfastur
hér við land. Þó að 47 ár séu ekki iangur
tími af sögu landsins, sem við byggjum, er
það nógu langt til þess, að sú kynslóð, sem
landið byggir nú, man ekki ísavetra og það
kalda veðurfar, sem þeim að jafnaði fylgir,
nemia þeir, sem eru komnir fast að seocfcugu
og iþar yfir. Af iþessu ieiðir, að þjóðtn hefur
verið um árabil og er enn því óviðbúin að
mæta því ástandi, þelm erfiðleikum, sem
mundu sikapast, ief faafís fyllti firði og flóa
á öllu Norðurlandi, mestan faluta Austfjarða
og Vesitfjarða um eða fyrir miðjan vetur og
stæðl fram á sumar, eins og mörg dæmi eru
um á liðnum öldum.
Þess munu mörg dæmi, að faafiís lægi hér
við land ihálft árið, og faann mun hafa verið
við landið alla mánuði ánsiins nema októbermánuð. Árið 1902 var ihafís landíastur I rúma
5 mánuði, árið 1876 7% mánuð, 1802 8 mánuði.
Ég hef hér kort, sem sýnir faaíís, hvernig
faann hefur verið allt frá 1780 og fram til
1915. Hefur komið í ljós, að á þeesurn tíma
hefur verið nítján sinnum hafís í ágúsfcmánuði, í septembermánuði fimm sinnum, í nóvembermánuði sjö sinnum, en í maí og apríl
hefur hann verið hér oftast, og er það á
miili 70 og 80 sinnuim eða annað hvert ár að
meðaltali á þessum 145 árum. Hlýjasta timabilið, sem vitað er, að komið faafi yfir landið, er tímabilið 1919-1965, en um þetta er vitað
ailt frá árinu 1600. 1930-1960 var meðalhitinn
4.2 stig, árið 1906 og 1907 3 stig eða rúmu
einu stigi lægri, en á árunum 1865-1868 var
meðalhitinn ekki nema 2.4 stig eða fast að því
tveimur stigum lægri en á árunum 1930-1960.
Á kaldari áratugum liðinna alda hefur faafís
verið hér vlð land að 'meðaltáli 3 mánuði á
ári, og á árunum 1865-1874 var hafís landfastur öll árin. En frá 1873-1922 var hafís við
landið að meðaltali tvo mánuði hvert ár.
Eins og áður segir, hefur sú kynslóð, sem
nú byggir landið, ekki haft mikið af faafís
að segja. Við höfuim notið þess að lifa hlýjasta tímabil, sem yfir landið hetfur komið um
margra alda skeið. En faöfum við ekki líka
miðað við, að góðærið faéldi áfram? Eru byggingar okkar miðaðar við 30-38 stiga frost langtímuim saman? Höfum við olíugeyma á haf-
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íahættusvœðinu, sem niægja mundu til 5 mánaða notkunar á ísavetri, og hefur verið séð
til þess að fylla á þá olíu fyrir áramót hveirn
vetur? Hefur verið hugsað fyrir því á iiðnum árum, að kjamfóður og aðalnauðsynjar
almennings, sem nægja mundu fram á sumar,
væru komnar fyrir sama tíma á allar hafnir
á hafísihættusivæðinu? Þessum spumingum
verður að svara öllum neitandi því miður.
Þess vegna er mikiil hætta á þvi, að þjóðin
geti goldið þess á eftirminnilegan hátt að
hafa fengið svona langt góðæristímabil, ef
hún hefur orðið andvaratous að þessu leyti
og fær svo á sig óviðbúin harðan og langan
ísavetur, þegar siglingiar teppast langtímum
saman, Hvemig hetfði farið nú í ársbyrjun,
þegar hafísinn kom upp að landinu, hefði
hann lokað öiiu þá og seitið fram á vor?
Olíutoust og olíulítið var á flestum stöðum
og kjamfóður víðast hvar af mjög skomum
skammiti. Það hefði skapazt hreint neyðarásitand. T.d. eru engin tæki til í landinu til að
flytja alla þá olíu, sem Norður- og Austurtond og Vestfirðir þurfa, jafnrvel þó að reynzt
hefði fært að halda vegum opnum.
ísavetrum fylgja að jafnaði mlktor frosthörkur. Norðanbeljandinn fer þá ekki yfir
auðan sjó, heldur samfelldan ís, en eins og
ailir vita, er það sjórinn, sem dregur mjög
úr kulda hians. Bf olíutoust yrði, mundi
skapast mikiil hætta á, að stórtjón yrði á ibúðarhúsum, þar sem 'hætt er við, að vatnsr
og hiitalagnir mundu springa. Hvemig fór hér
í Reykjavík í 12-14 sitiga frosti nú í vetur?
En 1918 komst frostið hér í Reykjavík upp
í 24 stig a.m.k., en fyrir morðan frá 30 og upp
í 38 sitig á Grímsstöðum á Pjöllum. Sums staðar á hafísihættusvæðiuu eru olíugeymar aðeins fyrir mánaðamotkun, á öðrum stöðum til
tveggja til þriggja mánaða, og allir geta séð,
að við svo búið má ekki standa. Hér þarf
að gera umbœtur á áðiur en stórslys hlýzt af.
Eifct atf þeim vandamálum, sem upp kunna
að koma í hörðum ísavetri, etf ekki verða
gerðár sérsitakar ráðstatfanir í tíma, er að
koma í gang þeim tækjum og bifreíðam, sem
ganga fyrir hiráoiiu. ÖU okkar snjóruðningstæki garaga fyrir hráolSu að ég ætto og flestar stærri vöruflutningabifreiðar okkar. Það
er talið, að dísilvétar þoli að jatfhiaði ekki rnema
17-20 stiga frost nema á þeim sé sérstakur
rafhitari til gangsetningar. En mér er sagt, að
fæstar þessar vétor séu þannig búnar hér á
iandi. Stórt atriði í þessu máli er, hvernig
olton er, sem á vétomar er notuð í slíkum
frosthörkum, en mitoið mun vanta á, að sú
olía, sem nú er til sölu hér, sé nógu góð
hvað iþetta snertir. Þeranan þátit málsins þarf
sérstaklega að athuga og giera þær ráðsitafanir, sem duga til að mæta miklum frosthörkum, því að állir geta séð, hvemig ástandið
yrði í lanöinu, ef miklir ertfiðleikar kæmu
upp að þessu leyti með snjóruðnimgstæki og
vöruflutningabiifreiðar.
Arið 1905 varð hafís landfastur eftir 47 ára
hlé. Það hetfði átt að minraa þjóðina á það,

að við getum alltaf átt von á hatfís að tondirau,
og við megum aldrei vera ísavetri óviðbúin.
Þessa tvo síðustu vetur hetfur ísinn minnt á
sig hvað efitir annað, svo að við höfum ekki
heldur átt að gleyma honum. En þó fór svo,
að þegar hafísinn kom nú í byrjun ársins,
voru engar eða littor birgðlr af nauðsynjum
á hafishættusvæðinu. Nú er hatfis búiran að
loka sigilingaleiðum fyrir norðan, austan og
vestan, og þrátt fyrir það hlé, sem gafst, er
langt frá því, að nægar birgðir séu nú til á
þessu svæði, etf ísinn liggur fram á sumar,
sem engiran getur sagt fyrir um. En við því
má alltaf búast etftir fyrri ára reynslu.
Nú hefur það gerzt, áð allir hv. alþm. í 4
kjördæmum flytja í sameiningu till. um það,
að nú sé athugað, hvað gera þurfi tll að við
séum aldrei óviðbúin isavetri. Það, sem ég
tel, að fyrst og fremst þurfi að athuga, er
þetta:
1. Að byggðir verði olíugeymar á öllum
verzlunarstöðum á hafishættusvæðinu, sem
taki am.k. 5 mánaða birgðir.
2. Að búið sé að koma öllum nauðsynjuxn
á þessa staði fyrir einhvem ákveðinn tíma,
sem er talið öruggt, að ekki lokist fyrir af
hafis.
3. Koma á tfóðurbirgðastöðvum og þá fyrst
og fremst með innlendu fóðri.
4. Að athuga, hvað þurfi að gera til þess,
að gangsetning dísilvéla verði öruggari en nú
er í miklum frosthörkum.
Mér er það Ijóst, að þetta verður ekki gert
án þess að það kosti töluvert, en ég vil benda
á það, að það getur toostað þjóðtna enn melra
að gera ekki þessar ráðstafanir.
ATKVGR.
Till. vísað tU síðari umr. með 34 shlj. atkv.
Á 49. fundi í Sþ„ s. d„ var tffl. tekin til síðari
umr.
Oí skammt var liðið frá fyrri umr. — Atfbrigði leyfð og samþ. með 37 shlj. atfcv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 40 slhlj. atkv.
Pyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till. samþ. með 40 shlj. atkv. og atfgr. sem
ályktun Alþingis (A 532).

8. Listsýningar og listasöfn
utan Iteykjavíkur.
Á deildafundum 24. otot. var útbýtt frá Sþ.:
Tili, til þál. um iistasöfn og Ustsýnlngar utan
Reykjavíkur [24. mál] (A. 24).
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Á 8. fundi í Sþ., 1. nóv., var tiM. tekin til
fyrri umr.
Flm. (Ingvar Gíslason): Herra forseti. Sú
tiM., sem hér er til umr., heflur verið flutt á
nokkrum undanfarandi þingum, en aldrei
feingið neina fuillnaðarafgreiðslu. Við flm., 'nv.
3. þm. NorSúrl. v. og ég, teljum ekki eftir
okkuir að bera hana fram enn elnu slnni, og
þó að ég hafi mælt allýtarlega fyrir henni
á síðasta þingl, skal ég fara enn á ný um
hana nokkirum orðum, enda er hér sizt um
minna eða ómerkilegra mél að ræða en margt
af því, sem ræitt er hér á hinu háa Alþ.
Langt er síðan sú stefna var viðurkennd
í verkl, að fjárveitingarvaldlð eða Al(þ. veltti
nokkurt fé til iþess að efla listir og listsköpun
með þjóðinnl. En listgreinar eru margar og
þoð fé, sem varið hefur verið til efllngar listum og bókmenntum, hefur aldrel verið svo
mikið, að allir væru ýyillilega ánægðir, og hefur ekki verið hægt að sinna öllu, sem æskilegt og nauðsynlegt mætti telja. Því miður
efast ég um, að Alþ. getl hrósað sér af því
að hafa verlð tiltafeanlega örlátt eða stórhuga
í sambandi við stuðning við bókmenntlr og
listtr, en það er saga út af fyrir sig. Hitt er
staðreynd, að mörgu er ábótavant í sambandi
við fjárveitingar til listastarfseminnar og
fnamkvæmdir á því sviði. Glögg stefna og
markmið í þessum eflnum er tæplega fyrir
hendi, enda sést afleiðingin m.a. á þvi, að
þær listgreinar, sem einna mest gróska hefur
verið í undanfama áratugi, eins og td. myndlistin, eru naumast nokkur almenningseign hér
á landi. Það er nauðsynlegt að leiða athygli
manna að þessari staðreynd.
Það er vissulega ástæða tll þess að gefa
þvi nánari gætur, þegar svo er komið, að íslenzka þjóðin er farin að sfeiptast í flokka
eftir iþví, hvers menn fá notið af andleguim
verðmætum og listrænnl sköpun og listrænni
túlkun. Það er öldungis nýtt fyrirbæri í sögu
íalenzku þjóðarinnar, að slík skipting eigi sér
stað. Svo fábreytt sem íslenzk menning kann
að hafa verið fyrr á öldum, er hitt víst, að
hér ríkti tiltöluilega mlkill menningarlegur
jöfnuður, og menningaráhugi og Hstnautn voru
ekki sérréttindi útvaldra stétta eða mannféiagshópa. En þróun undanfarinna áratuga
stefnir í gagnstæða. átt Jafnframt því sem
menningar- og menntalífi fleygir fram í heild,
hefur skapazt á ýmsum sviðum mennlngarlegur ójöfhuðúr, sem á rætur að rekja til
þess, að ýmis menningarskiilyrði eru lakari á
einurn stað en öðrum. Um þetta eru mörg óræk dæml og vitni. Ég vil benda á skðlamálin og fræðslumálin yfirleitt. Aðstöðumunur í
fræðslumálum er stórfellt vandamál, sem
menn hafa allt of lengi lokað augunum fyrir.
Upphygglng fræðslu- og skóilakerflslns hefúr
orðið með þeim hætti, að í stað þess að jafna
aðstöðumun til fræðslu og skólamenntunar
barna og ungilinga, hvar sem er á landinu,
höfum við uim langt skeið horft aðgerðarlausir upp á það, að þetta bil breikkaði ár

frá ári. Að þessu hafla menn hvorki leitt hugann nægilega né gert notkkuð, sem verða
mætti til þess að draga úr aðstöðumuninum.
Ástæður til þessa sljóleika og aðgerðarleysis,
sem ríkt hefur á þessu sviði, eru áreiðanlega
fleiri en ein. Hér eru maigir samsekir, og ég
ætla ekki að ásaka einn öðrum fremur. En
é það vil ég benda, að engum er skyldara
en Alþ. og rikisstj. að hafa florustu um úrbætur og stefniumótun á þessu sviði sem flestum öðrum.
Auik þess sem ég nefni skóla- og fræðslumálin, vil ég geta um það, sem ég hef sérstaklega í huiga að þessu sinni, en það er sú
fáránlega mismunun, sem á sér stað í sambandl við listkynningu í landinu og aðstöðu
landsmanna tiil þess að kynnast afl eigln raun
gildum þætti í menningarlífi 'þjóðarinnar. Það
er alger undantekning og skeður allt of sjaldan, að merkar listsýnihgar séu haldniar úti
um land eða utan Reykjavíkur. Afleiðingln
verður sú, að þeir, sem ekkl hafa aðstöðu til
þess að fylgja&t með hlutumuim hér í Reykjavík, kynnast þeim alls ekkl nema af afspurn.
Eins og nú háttar saimgöngum og flutningamöguleikum á hvers kyns góssi, er engin aisökun til fyrir því, að ekkl eru gerðar ráðstaíantr tll þess að flytja listina út um landið, halda sýningar og koma upp listasöfnum.
Húsnæðisleysi er hieldur engin afsökun fyrir
því, að landsmömnum er mismunað á þessu
aviðl. Það er varla tll svo aumt sveltarfélag,
að ekki sé möguleiki á því að viðhaía slika
starfsemi með allsæmiiiegum hætti, a. m. k. með
viðunandi hættl.
Það er sagt, að verið sé að flraimkvæmia
menningartoyltlngu í Kína, en hér á landi hefur einnig orðið allstórtæk menningarbylting
á síðustu mannsöldrum, sem m.a er fólgin
í því, að mlkil gróska hefur verið í ástundun fagurra lista, m.a. tónlist og myndlist, sem
ísienzka þjóðin hefur lemgst af farið á mis
við í samanburði við fllestar Evrópuþjóðir. Islenzkir listamenn hafa unnið stórvirkl og aukið menningarauðœfi þjóðarinnar meira en I
tölum verði talið. En hvers virðl eru þessi
mennlngarverðmæti, ef almemningur í landinu
fær ekki aðstöðu tll að njóta þeirira? Hvers
konar skipuilag er það, sem lætur viðgangast,
að helmingur þjóðarinnar sé útilokaður frá
persónuilegum kvnnum af starfl helztu Hstamanna sinma? ÉSg held, að það sé mlkll nauðsyn að rísa upp gegn svo ramglátu skipulagi.
Or því að Alþ. heflur viðurkennt réttmæti
þess, að stuðlað sé að listsköpun í landlnu,
leiðir af því, að það á einnig að gera siitt til
þess, að listln nái út til fjöldams, að öllúm
almenningi, hvar sem er á landinu, sé geirt
kleift að njóta verka beztu listamanna sinna,
enda vinnur listamaðurinn ekki fyrir sjálfan
sig einvörðunigu. Hann er að vinna fyrir þjóð
sina, fyrir alla þá, sem hafa vit og þroska
tiil þess að njóta þess, sem er fagurt og göfgandi. Og slíkair persónur eru ekki aðeins finnanlegar í Rvík. Islenzk alþýða er vel upplýst,
listelsk, bókmemntahneigð og menntafús, og

43

Þingsályktunartiillögur samþykktar.

44

Listsýningar og listasöfn utan Reykjavíkur.

það fer ekki efftir búsetu manna, hivað menn
skilja og tovað menn skynja aff því, sem vel
er gert í mennt og listium. En skipulag okkar
gerir hér mikinn mun á. Hér ríkir útilokunarsteffna, eins konar apartheid-stefna í mennta
og menningarmálum. Það kemur ekki sízt
fram í því, hvernig ltetkynnlngu er háttað í
landinu. Þetta er öllurn til stórrar skammar
og ýmsiuim til skapraumar, að minnsta kosti
méir, og því hief ég þing efftir þing reynt að
opna augu ráðamanna og raunar Itetamanna
sjálfra fyrir nauðsyn þess, að eitithvað raunhæft verði gert til þess að draga úr þeim
aðstöðuimun og ranglæti, sem ríkir að þessu
leyti í landinu og fer, að ég held, versnandi,
að minnsta kosti ekki batnandi, eftir því,
sem bezt verður séð.
Tiilaga sú, sem hér er til umræðu, heffur
það markmið að bæta úr á þessu sviði. Hún
gerir ráð fyrir, að Ifatasöfn verði stofnuð
utan Reykjavíkur og að neffnd manna geri
tillögur um, hversu þeim verði bezt fyrir komið og hvemig þau skuli starfa. Einnig gerir
tiill. ráð fyrir, að neffndin bendi á leiðir til
þess að ffjölga listsýningum, sem haildnar verði
uitan höfuðborgarinnar, og haffi samráð um
það við samitök myndlistarmanina. Þannig eru
tveir aðskildir þœttir í tiilögunni, sem þó eru
samtvinnaðir og miða að hinu sama, að efla
ltetmennt í landinu og gera rauhhœfar ráðetafanir til þes® að gera listina að alþjóðareign, koma listinni út til fólksins, miðla menningarauðæifum og gera sem aflilra flestum
kleifft að kynnast hinu bezta á sviði ltetsköpunar.
Bf fþessi till. næði fram að ganga, eða starfað yrði í anda hennar, há mundi árlega verða
farið um landið með ýmsar sýningar, samsýningar fleiri en eins myndltetarmanns eða
sérsýningar eins manns og fólki með því móti
gefinn kostur á að sjá með eigin augum úrvalsverk beztu listaimanna. Þá mundu fieiri
en Reykvíkingar eiga þess kost að sjá yfirlitssýningar á venkum heiztu myndlistarmanna
á einhverju tllteknu árabili, og mundu ffleiri
en höfuðstaðarbúar og ibeir, sem þangað siæðast, ffá að sjá yfirlitssýningar stórmenna á
sviðum íslenzkrar mymdlistar, eins og Ásgríms
og Kjarvals, svo að þeir tveir séu nefndir,
sem englnn þorir að gera lítið úr, og allir
viðurkenna, að eru 4 hópi ffremstu snillinga
þjóðarinnar ffrá upphafi Islandsbyggðar. Þá
mundu ungir listamenn verða kynntir fyrir
sinni eigin þjóð með ekki minni hátíðarbrag
en nú gertet, þegar ísl. iltetamenn ffara land
úr landi með sýningar, en láta annars eins
og ísi. menning og ísl. þjóð takmarkist við
þá landsspiidu, sem llggur milli Selsvarar og
Elliðaámna. Hvað mundu menn segja við því,
ef ekki væru tll bókabúðiir og bókiasöffn annars sfcaðar en í Rvik? Eða eff íslenzkir sveitamenn og ibúar kaupstaða og kauptúna úti
um land þekktu ekki aðrar bókmenntir en
vísmatUbúning næstu nágranna sinna? Ég held,
að fflestum þætti þefcta heldur fátækiegt and(tns fföður,

Sem befcur fer er almenningur á Islandi svo
vel menntur, að hann kann vel að gera greinarmun á skáldskap Egils Skallagrímssonar
og enfiljóðum í dagblöðunum, og því eru menn
færir um þetta, að þeim hefur verið kennt að
njófca skáldltetar, að skilja hisrnið frá kjarnanum, menn toaffa frá blaufcu bamsbeimi þroskað amekk sinn á þessu sviði, lærfc að mefca
það, aean vel er gert og giidi toeffur, og sækjast
efftir þvi að toaffa það um hönd, sem einhverju
vairðar til þroska og mennimganauka. Það er ekki
til siðs að hindra rnenn í að kynnast góðum
bókmennfcum, þeim er direiíit með ýmsuim hœtti
út á meðal almennimgB. Hafi menn ekki sjálfir efni á að eigmaist bækur, þá eru þær fáanlegar á söfnum í næsfca nágrenni. Það er efcki
nauðsynlegt að fara. til Reykjavíkur til þess
að sjá, tovernig bók lífcur út og hvað á hana
er sikráð. En mynditetarverk eru ekki síður
þroskandi og ánægjuleg en bókmemmtir. Það
er ekki minna um verfc að eiga góða málara
en skáld og rithöfunda. Og það er ekki síður
nauðsynlegt að almemningur kynnist myndltet
en skáldskaparltet. Myndltetin er jaffnllfandi
þáttiur í menningarlíffi þjóðarinmar og bókmenmtimar og hennar eiga menn að fá að
njóta emgu síður. Myndltetin á ©kki að vera
eltthvert einangnað fyrírbærí, sem einn fær
notlð og annar ekki.
Við flm. þessarar tiil. erurn sammfærðir um
nauðsyn aðgerða í iþessu málí. Við erum elmnig þelrrar skoðunar, að hér sé ekki um neitt
rteaverkeffni að ræða, sem ógierningur sé að
leysa Við 'höfum víst offt axlað þyngri byrðar
og ekki látið á sjá. Það eem fyrsfc og ffremst
þarf að gera, er að samstiilla þá krafta, sem
telja má, að eigi hér eintovern hlufc að máli
og 'toelzt gæfcu orðið að liði, en það er yfirstjóm menntamála, listamenm sjálfir og samtök 'þelrra og allir áhugamenn heima í héruðum og annars staðar, þar sem þá er að
flmna.
ÍÉg skal ekki þreyta tov. þm. með lengiri
ræðu að þesisu sinni, en ég væntl þess, að
hv. alþm. gefci orðið okkur flm. sammála
um mikilvægi þessa máls og sfcuðli að því,
að tillaga okkar fái greiða og góða affgreiðslu
hér á þtngi. Ef tll vill má einhverju breyta
í oirðalagi hennar áður en hún fengi endanlega afgreiðslu, en ég vænti þess fastiega, að
sú n. í þlnginu, sem fær hana til meðferðar,
ræði hama af gaumgæfni og leggi hana fyrir
til endanlegrar samþykktar eins fljótt og
verða má.
' ' i
Herra forseti. Eftir því sem stendur á dagskránni, er ákveðin ein umr. um þessa tiil.,
er það ekki rétt? (Forseti: Nei, það eru tvær
umr.) Þá iegg ég til, að till. verði visað til 2.
umr. og hv. altehn.
Menntmrh. (Gylfi Þ. Gíslason): Herra forsetL j5g er sammála hv. fyrra flm. þessarar
till. um það, að mjög æskiilegt væri, að meiri
kynnlng ætti sér stað á myndltet almennt og
þá sérstakiega ísfenzkri myndltet utan Reykjayikur. Það er rétt hjá honum, að dreifbýlið,
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ef ég má nota það orð, það á einnig við hina
stærri kaupstaði utan Reykjavíkur, iiefur farið mjög varhluta af skilyrðum til kynna af
myndlist sérstaklega. Og það er athugunarefni, hvernig úr þv4 mætti bæta. 1 því sambandi vil ég þó minna á, að þetta á alls ekki
við um listir almennit Ég vil t.d. vekja athygli
á því mjög svo fjölskrúðuga tónlistarlífi, sem
á sér stað um gjörvallt landið, og nýtur mjög
mikils stuðnings hins opinbera. Tónlistarlif
hefur mjög færzt í aukana um allt landið í
kjölfar þeirrar eflingar, sem átt hefur sér
stað á tónlistarskólum nú á ailra síðustiu árum. Tiil skamms tíma studdi ríkisvaldið tónlistarskóla, sem enn eru alls staðar i landinu
einkaskólar, aðeins mjög lítilfjörlega, en nú
nemur styrkur til tónlistarakóla, einkaskólanna,
nokkuð á 6. millj. kr. 1 kjölfar þessarar myndarlegu fjárveitingar hefur siiglt mjög aukin
starfsemi tónlistarskólanna sjálfiria, sem þá
um leið hafa orðið miðstöðvar fjölbreytts og
mjög ánægjulegs tónlistarlífs viða um land,
ekki aðeins í kauptúnum og fkaupstöðum, heldur einnig í sveibum. Þá má iíika minna á hina
því næst ótrúlega fjölbreyttu leiklistarstarfsemi áhugamanna, sem á sér stiað víða um
land og hiefur hlotið vaxandi stiuðning hins
opinbera nú á allra siíðústu árum. Það fé,
sem veitt er itil leikfélaga éhugamanna utan
Reykjavíkur, mun nema nokkuð á 2. millj. kr.
1,3 eða 1,4 mUilj. kr. Og hér er l'íka um nokkurt nýmæli að ræða. En ég verð að segja,
að árangur af þessum tiltöluiega iitla stuðningi er næstum ótrúlegur. Og þessi Btarfsemi
á sannarlega skilið enn meiri stuðning vegna
þess, hversu lífvænleg hún er, á hversu ótrúlegum dugnaði og hæfni manna hún byggir
til þess að halda uppi svo fjölskrúðugu menningarlífi að þessu leyti. Ég segi þetta aðeins
til þess að vefcja athygli á því, að því fer svo
víðs fjarri, að almenn listastarfsemi sé bundin við Reykjavík, við höfuðstaðinn eiman. Á
sviði tónlistar og á sviði lelklistar á sér stað
mjög lofsverð, ég vll segja stórkostlega tofsverð starfsemi Viðast hvar á landinu. En hiibt
er rétt hjá hv. fyrra flm. till., að myndlistin
hefur af ýrasum ástæðum orðið hér útundan.
Það er að segja, að ekki hafa verið sams
konar skiiyrði fyrir almienning utan Reykjavikur til þess að njóta myndlistar og hafa
verið til þess að njóta tónlistar og ieiklistar.
Einmitt þess vegna eir það mál, sem hér er
bryddað upp á, allrar athygll vert.
Till. fjallar um tvær meginihugmyndir. Annars vegar, að komið verði upp opinberum
listasöfnum utan Reykjavíkur, og hins vegar,
að greitt verði fyrir því, að haldnar verði
fleiri myndllstarsýningar utan Reykjavíkur
en átt hefúr sér stiað undanfarið. Um þessi
atriði vildi ég fara fáeinum orðum.
ÉSg er iþeirrar skoðunar, að bygging listasafne. utan Reykjavíkur eigi að vera í höndum sveitarfélaganna sjálfra. Það eru sveitarfélögin sjálf, sem ættu að hafa forgöngu um
byggingu listasafna, hvert í sínum kaupstað
eða kauptúni eða hveirt í sinu byggðairlagi.

Styrkur af hálflu ríkisvaldsins gæti hér sannarlega komið til greina, en hitt tel ég alranga stefnu, að ríkið hefði forystu um byggingu eða tæki að sér sem skyldu sína að
byggja Iistasöfn víðs vegar um landið. Skylda
rikisins gagnvart islenzkri myndlist yfir höfuð
að tala er fyrst og fremst og á fyret og
firemst að vera fólgin í því að búa sómasamlega að Listasafni Isllands, að hejldarlistasafni
þjóðarinnar, sem með eðlilegum hætti heíur
sitt aðsetur S Reykjavík. Þar bíður okkar
stórkostlegt verkefúi að byggja hús yfir Listasafn Islands. Það er að sjálfsögðu tugmillj.
kr. fyrirtæki að koma því húsi upp, og er það
eitt af þeim verkefnum, sem hins opinberabíður á næstu árum, ekki aðeins á sviði menmtngarmála, iheldur einnig á sviði opinberra bygginga yfi,r höfuð að tala. Þar þyrfti sem fyrst
að gera eimhvers konar heildaráætlun og raða
niður þeim miklu verkefnum, sem vanrækt
hafa verið á undanfömum áratugum, gera
einhverja áætlun um það, hveraig þar skuli
velja á milli, hvaða byggingar þar skuli hafa
forgang, forgang að þelm fjárveitingum, sem
Alþ. kynni að telja rétt eða teldi sér fært
að verja í þessu skyni. Þá er og orðið tiímabært, að einhver heildaráætlun sé gerð um
opinberar byggingar á Islandi yfir höfuð að
tala. En meðan þessu verkefni hefur ekki
verið hægt að sinna, tel ég ekki eðlllegt, að
ríkið skoði 'það sem skyldu sina að hefja á
sinn kostnað og fyrir sitt fnimfcvæði byggingu
einstakra listasafna utan ReykjavSkur, enda
tel ég, að það, sem mlklú meira ríðl á í þessum efnum, sé það, að hægt sé að efna til
mjyndlistareýninga utan ReykjavSkur. Þetta
sjónarmið er greinilega viðurkennt í niðurlagi
till., í niðurlagi grg., en þar segiir svo, með
leyfi hæsitv. foreeta:
„Ef til vill er fjölgun listsýninga nauðsynlegur undanfari stærri aðgerða í listmálum
landsbyggðarlnnar."
Þessu sjónarmiði er ég algjörlega sammála.
Þetta er það, sem fyrst og fremst ætti að
vinna að, að það verði oftar efnt itil Mstsýninga utan Reykjavíkur. Þetta mál hefur einmitt veirið rætt milll menntmrn. og safnráðs.
Hugmynd hefur verið uppi um það, hvort
Llstasafn Islands mundi ekki vera reiðubúið
til þess að lána myndir til einstakra listsýninga, sem efnt væri til utan Reykjavíkur, og
er mér ánægja S að geta sagt frá þvS, að safnráðið er einhuga um það að telja slikt ekki
aðeins æskilegt, heldur væri það að sjálfsögðu
fúst til þess. En ég tel, og það er lSka skoðun
safnráðs, að frumkvæði að slikum sýningum
ætti að vera í höndum sveitarfélaganna sjálfra,
þ.e.a.s. þau ættu að stofna til sýnimgarinmar,
halda hana, skipuleggja hana, iáita S Ijós óskir um það, hvaða venk yrðú sýnd og þar fram
eftir götúnum. Að öðrum kosti er hætt við
þvS, að ekki sé sá áhugi bak við sýninguma
á hverjúm stað, að hún verði tll sóma þeim
listamönnum, sem verið er að kynna verkin
fyrir, og heldur ekki almenmingi á þelm stöðum ttl 'þess gagns, sem ætlazt er tll. Ef
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Ltetasafn Islands í Reykjavík tæki sig upp
og kæmi mefi sýningu meira og minna óforvarandi til Akureyrar eða tiJ EgilsstaSa eða
í Borgarnes, er mjög ihætt við því, að ekki
tækist að skapa þann áihuga fýrir sýningumni,
sem að sjálfsögðu mundi eiga sér stað, ef það
væri bœjarstjóm eða Jistaverkanetfnd á Akureyri, á Isafirði eða í Borgamesi, sem hefði
fengið hugmyndir að sýningunni, viljað skipulog’gja hana, lagt á ráðin um, hvemig hún
skyldi haidin og stseði fyrtr henni. Það sem
ég tel m. ö. o„ að hér ætti að gera, vœri það,
að hvert sveitarfélag uim sig eða mörg saman
efndu til slíkra sýninga, og ef svo yrði, mundi
ég ljá þvi lið og veit raunar, að ég fengi ekki
aðelns fullan stuðning heldur fullkomið samþykki safnráðs Listasafnsiins fyrir þessu. Safnið væri reiðubúið til þess að iána sínar myndir, — það miumdi þurfa að athuga nánar
um kostnaðarhlið á málinu, — jafnfrarait
teldi ég eðlilegt, að safnið stæði undir sendingarkostnaði, vátryggingarkostnaði á myndunurn fram og tll haka og léði sérfróðan
mann til þess að annast um upphengingu
myndanna, sem er sérstakt listrænt vandaverk. En að öðru leyti tel ég, að ekki aðeins
frumkvæðið setti að vera í höndum hlutaðeigandl sveitarfélags, heildur einnig annar
kostnaður, sem af sýningunni hlýzt, þ.e.a.s.
kostnaður á staðnum, húsaleiga, gerð myndskrár og varzla sýningarinnar. Með þessu
móti yrði þetta orðið sameiginiegt verkefni
sveitarfélaganna og ríkisvaJdsins, og með þeirn
hætti er langlíklegast, að málinu væri tryggður góður framgangur og það kærni að veruJegurai noturai í þágu almennings utara Reykjavíkur, sem ég fyllilega viðurkenni, að á miklu
meiri rétt tiJ kynninga af sameigimlegri eign
þjóðarinnar á sviði myndlistar en hann hefur
áfct kost á fram að þessu.
Jónas Árnason: Herra forseti. I grg., sem
fylgir þáltill. þeirri, sem hér ligguir fyrir, segir
svo m a.:

„Pélags- og menningarlegur ójöfnuður meðaJ
þjóðarinnar, hvort heldur er milli einstakra
stétta eða landshluta, hefur hættu 5 för með
sér, sem gefa þarf nánar gætur og hindra
sem framast má verða".
Ég vil taka undir þessi orð og einnig aðrar
röltsemdir, sem fram koma í grg., og einnig
þær röksemdir, scm fram komu í ræðu hv. 1.
flm. hér áðan. En ég verð þó að segja, að
enda þótt flm. haíi, eins og þeirra er von
og visa, mikinn skllning á nauðsyn menningarlegs jafnréttis allra Islendinga, sýnist mér,
að tiffl. þeirra beri ekki vott um eins mikinn
metnað og vert væri fyrir hönd landsbyggðarinnar. Mér finnst, að þeir séu, ef svo mætti
að orði komast, ekki nógu stórtækir.
Myndlistin er ©kki nema ein af mörgum
listgreinuim, sem verða að teljast til forréttinda höfuðborgarinnar og hafa orðið 'það æ
því meir, sem höfuðhorgin hefur vaxið á
kostnað landsbyggðarinnar. Tónlist, dansJtet og
leikllst, ailt eru þetta lisitgreinar, sem eimn.

ig hafa eins og myndlistin þréazt ört í Reykjavík á undanfömum árum, en hafa hins vegar
veigrað sér við að láta mokkuð teJjandi að sér
kiveða fyrir utan htfcaveitusvæði höfuðborgapinnar.
Leifclistin verC'’r þó að heita nokkur undanteluiing. Ágætir Jeikflokkiar fná Þjóðleikhúsinu
og Leikfólagi Reykjajvikur fara um landið ár
hvert, en slíkt gerist aðeins að sumrimu tlL
Slíkt gerist yfirleitt aldirei að veitrinum og
allra sízt í svartasta skammdeginu, þegar (búar landshyggðarinnar hafa mesta þörf fyrir
þá andlegu Jyftingu, sem fylgir fögrum listum
og vandaðri memningarstarfsemi. Og svipuðu
máli geignir um tónltetina. Þá sjaldam að okkar beztu tónlistarmenn fara út á Jandsbyggðina að láta í sér heyra, gerist slikt helzt, þegar lengstur er sólargangur.
Þær framfarir, sem orðið hafa í þessum
ltetgreimum hjá okkuir Islemdingum á undanfömum árum, eru ekki aðeims að þakka hæfileikum og dugnaði listamannanna sjálfra heldur einnig hlnu, að þeir hafa nratlð opinbers
stuðntngs. Þeim hefur veiitzt næði til þess að
stunda list sina vegna fjárframlaga, sem tekin eru beimt eða óbeint úr vasa allra landsmanna; landsmenn allir eru látnir borga
kostnaðinn af þessu. Landsbyggðin hiýtur því
að krefjast réttar síns í þessum efnum. Það
verður að fyrirbyggja með einliverjum ráðum,
að listimar lokist inmi í Jjósadýrðinni á hitaveitusvæði höfuðborgarinnar strax og dimma
tekur og veður fara að gerast rysjótt úti á
landsbyggðinmL
Ég vll láta þes® getið, að ég hef rætt þessi
mál við ýrnisa ágæta listamenn og einkum
leikara, og af þeirra hálfu er ekkert þvi tiJ
fyrirstöðu, að úr þessu verði bætit Þvert á
móti mumdu þeir fegnir vilja flytja lamdsbyggðimni Jlst sína sem oftast og á öllum tímum árs, enda kemur þeim saman um, að þar
sé víða að fimna þakklátustu og beztu áheyrenduma og sýningargestina. En eirns og nú háttar
um starfssamnimga þessara raiamna og vinmuskyldu, eiga þeir sjaldam eða aldrei helmamgengt úr höfuðborginni að vetri til.
Bn hvað má þá verða tiJ úrbóta í þessurai
efnum? Hv. 6. þm. Reykv. skrifaði í fýrra
grein í blað sitt, Þjóðviljamn, þar semi hamm
reifaði hugmymd, serai ég fcel, að vert væri að
velcja athygli á í þassu sambandi. Hugmyndin er sú, að hér í höfuðstaðnum verðl komlð
á fót stofnun, sem heíðl yfirumsjón þessara
mála og þá ef til vill í samsitarfi við ÞJóðleikhúsið og Leikfélag Reykjavikur og eimhverja fleiri slíka aðila, sem vimna að menningarmálum. Stofnun þessi ætti að skipuJeggja
ferðir iltetamiamma út uim Jandlð, eimstakra
eða heilla hópa, söngvara og anmarra tónlistarmanma, dansara, leikara og myndltetarmanna, og ekki aðelns íslemzkra Jtetamanma,
heldur ætti stofnunim einmig að leitast við að
veita landsbyggðinni serai mesta hJutdeild í
þeirai menningarverðmætium, sem erlendir
ltetamenn, þeir, sem hingað koma, hafa upp
á að bjóða,
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Mér er nú sem ég faeyri eimhvem segja, að
þetta murai nú ekki kosta neitt smáræði. Og
sjálfsagt tniun það kosta töluvert. En öllum
barlómi út af kostnaði í fþessiu sambandi, faeld
ég, aS verði bezt svarað með tilvísun til þess,
að svo miklu er nú sóað í alls kyns helberan
hégóma og vltleysu á Islandi, að kostnaður
vegna -memningarmála mundi seimt komast í
háJfkvisti við 'þau ésköp.
En það faefúr líka verið ráðizt í mikinn
kostnað í nafni menningarinnar, án þess að
menningin hafi nokkuð verulega orðið að bættari. Og þar á ég við félagsfaeimilin, sem reist
faafa verið í kauptúnum og sveitum nú á
undanfömum árum, favert öðru glæsilegra.
Til favers voru þau reist? Til þess að landsmenn allir msettu eiga iþess kost að komast
á ball á iaugardagskvöíldum? fig spyr svo
vegna þess, að þetta er nsestum að segja það
eina, sem gerist í mörgum félagsfa-eimilanna:
Ball á laugardagskvöldum. Og það er ekki
einu sinni víst, að þessi böll fari fram við
neitt meiri menningarbrag faeldur en böllin
hér fyrrum í gömfai samkamubúsunum. Þó
er skylt að geta þees, að eftir að nýju félagsheimilin komu til sögunnar, mun eitthvað
hafa dregið úr tilfaneigingu manna til að fljúgast á á böllum, og það er vissuilega spor í
rétta átt. En þó verður að teljast hsepið, að
það eitt faafi vakað fyrir frumkvöðlum félagsheimilalöggjafarinnar að draga úr áflogum á
böl'ium.
Tilgangurinn er að sjálfsögðu einnig annar
og meiri, að efla alhliða menningarstaTfsemi
og veita nýjum þrótti og þroska i félagslíf
fólksims. En þetta hefur ekki tekizt, nema
að mjög takmörkuðu leyti. Og ein ástseðan
er sú, að fjárfaagur félagsheimilanna margra,
ef ekki allra, er mjög bágborinn. Og hann er
bágborinn vegna þess, að þegar tii kastanns
kom, reyndist helzt til lítið hald í þeim fyrirhei-tum um fjárframlog, sem þeim höfðu verið
veltt. Framlögim úr féiagsfaeimilasióði hafa
látið á sér standa, og af þeiiim sökum faafa
mörg félagsheimilin orðið að fainda sér miög
þunga bagga með lántökum. Og þeir, sem bera
ábyrgðima á rekstri þeirra, freistast til þess
að faaga ihonum með tilli-ti til þess, favað gefur mest í aðra hönd. Þeir halda böll á böll
ofan, vegn-a þess að á þeim er m-est að græða
og þeir mundu eila sligast undir skuldabvrðurau-m. Og lái þeim þetta hver se-m vill. Þar
við -faœtist svo, að þessir menn, sem niót.a
þess trausts, að þeim faefur verið falin s-tiórn
félagsheimilanna, eru einmitt oftast þeir, sem
hafa til að bera mesta hæfileifca tii þess að
hafa á faendi forystu í félags- og menningarmálum. Af þessu ieiðir, að öll menningarstarfsemi lamast. Þeir, sem heJzt gætu beitt sér
fyrir faenni, eru önnum feafnir við að halda
böl-1 og borga sku-ldir.
Mér fyndist e-kki til of mikils mælzt, að
þessir menn fengju að vita það, hvort þess
sé ekki einfaver von, að þeir verði leystir úr
þessari ánauð. Og ég vil því beina þetrri fSp.
tll faœstv. rífeisstj., favort hún hyggist ekki
Alþ*. 1967, D- (88. löggjafaiþing).

eittfavað geira -til þess að tryggja það, að sá
sjóður, sem k-enndur er við félagsheimilin,
geti staðið í skilum við þau. Þetita má ekki
við svo búið standa
Að því er tekur til menningiarinnar má
segja, að þrátt fyrir -allan sinn glæsilelk, séu
félagsh-eimilin mörg í eyðl. Sum þeirra fóru
í eyði strax að aflokinni vígsluathöfninni. Og
það er ©kki seinna vænna, að þau fari að
komast í byggð.
Ég minmtist á þá menn, sem faelzt eru til
forystu fallnir í félags- og menningarmálum.
Það veltur mi-kið á slíkum mönnum. Það er
mikið u-ndir því komið, að þeim gefist tími
til þess að beita hæfiil-eikum síraum til skemmturaar og þroska fyrir mannlífið í siínum heimahögum. Því að erada þótt miklu skipti, að
íbúar landsbyggðarinnar fái sem bezt notið
þess, sem þjálfaðir listamenn að sunnan hafa
fram að færa til eflingar menningunni, er
faitt ekki síður mlkilvægt, að listirraar eigi sér
einnig faólfestu úti á landsbyggðirani.
Félagsheimilin voru m.a. og efcki hvað sízt
reist tll þess, að svo mætti veirða. Með þeim
skapaðist glæsileg aðstaða fyrir íbúa hinna
ýmsu byggðarlaga að -efla félagslíf sitt og iðka
sjálfir í stórauknum mæli hiraar ýmsu listgreinar.
- ! I
Reyndira fa-efur þó orðið sú, að í sumum
byggðarlögum hefur siík starfsemi frekar
verið að koðna niður síðan fél-agsheimilin
komu til sögunnar. Ég á við það t.d., að víða
í sveitum og kauptúnum er nú, þrátt fyrir
all-a tón-li'starskólana, sem hæstv. mienntmrh.
nefndi, þar er nú víða miklu minna sungið
almennt og af sannri gleði faeldur en hér
löngum fyrr. Færri og færri fás-t til þess að
fara upp á svið til þess að taka þátt í 1-eiksýningum sjálfum sér og sv-eitungu-m sínum
til ánægiu. Og þó að í mörgum félagsheimilanna stiandi gljáandi fagurt pSanó eða jafnvel flygill, sem kostað hefur eittfavað á 2.
hundrað eða 3. hundrað þús. kr„ þá lærir ekki
nokkur maður að leika á þessi hilióðfæri. Þau
standa þögul, nema þá feannske helzt á þorrablótum. þegar þær kriragumstæður skanast,
að mönraum firanst þeir eradilega verða að taka
lagið, og einfaver aldraður heiðursmaður. sem
iærði á orgel í þann tíð, þe-gar tón-listariðknn
á alþýðuvísu var enn 5 hávegum höfð á Islandi, er fenginn til að spila undi-r Blessuð
sért.u sveitin mín.
Og hvers vegna er þetta orðið svona? Fyrst
og fremst vegna þess, að íslenzk alþýða faefur
varla t'íma til þess lengur að lifa lífin-u, ef
svo mætti se-gja. Hún getur varla -lengur litið
upp frá striti sírau stun-darkom til að leita sér
menningarlegrar hressingar og svölumar. Hún
er bundin á klafa þrældóms, sem faeTðist fastar og fastar að henni eftir þvi, sem hæstv.
stjómarvöld heranar og það sérfræðingastóð,
sem þau hafa í þiónustu sinni, upphugsa
fleiri svonefnd biargráð til lausmar efnahagsvandamálum þjóðarinnar.
I fáum orðuim sagt, íslenzk alþýðumenning
er þrúguð af ranglátum þjóðfélagsháttum. Og
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hún reisir sig ekki í fulla hseð á ný fyrr en
þeim þjóðfélagsháttum verður breytt og réttlætlð sigrar.
Látum svo þetta nægja um þá hlið málsins
að sinmi.
Það er engin ástæða til að örvænta. Þrátt
fyrir allan þrældóminn, er allviða enn haldið
uppi býsna blómlegri menmingarstarfsemi, eins
og hæstv. memmtmrh. minmitist á.
En starfsemin byggist þá venjulega mest
á því, að viðkomandi byggðarlög eiga á að
skipa mönmuim, sem hafa getu en þó fyrst og
fremst tíma til að veita henni forystu. Það,
sem helzt hindrar bessa starfsemi, eru nefnilega byrjunarörðugleikar, vandræði við að
koma hlutumum á stað, skipuleggja það, sem
gera skal. En þegar þessir örðugleikar hafa
vierið yfirstignir, reyniist að jafnaði furðu ajuðvelt að halda hlutumum gamgandi. Áhugi þátttakenda eykst jafnhliða ánægjunmi af þvi að
vinma saman að skemmtUagu málefni til gagtns
fyrir allt byggðarlagið. Og þetta verður þeim
hressing og hvíld frá hversdagsstrltinu. Og
enginm sér eftir þeim tómstundum, sem í
þetta fara, jafmvel þó að siíkar stundir séu
af skormum skammti.
Starfsemi þessi einkenmist þó yfirleitt af
því, að hún er ummin i áhlaupum. Áhlaupið
varir meðam stefnt er að einhverju ákveðmu
marki, ileiksýningu, söngskemmtun, kvöldvöku
eða öðru slíku. Þegar markinu er náð sundrast hópuirinm vemjuiega og starfsemin liggur
niðri langtímium samam, jafnvel heilu vetuma.
Og þegar ráðast skal í nýtt vemkeifni, iþá verður
að yfirstíga alla byrjunarörðugleika að nýju,
og þessir örðugleiikar reynast þá æðioft ofviða þeim, sem til forystunnar veljast, þeir
gefast upp, og ekki verður neitt úr neinu.
Ef stiarfsemin væri stöðug og jöfn, mumdi
þetta allt miklu auðveldara viðfangs. En til
þess þyrftu iþá líka að vera til reiðu memn.
sem gœtu veitt hemni forystu að staðaldri.
Hins vegar eru takmörk fyrir iþví, hvað jafnvel himiir áhugasömustu memn geta varið
mlklu af tíma sínum í sjálfboðavinnu. Brauðstritið, sá harði húsbóndi, krefst einnig síns
af iþeim eims og öðrum mönnum.
Tímaritið Eimreiðim hirti í fyrra langa ritgerð eftir Guðmund G. Hagalín. Ritgerðin nefnist „Memmimg sveiitianna", og HagaJSm setur þar
fram ýmsar eftirtektarverðar hugmyndir. Ein
þeirra er sú, að félags- og menningarstarfsemi í sveitum verði skipulögð á grumdvelli
'þess, að héruðim hafi í þjómustu simmi sérstaka
ráðunauita í þessum máluim, á sama hátt og
þeir mjóta nú tilsagnar sérstakra ráðumauta í
ræktumarmálum og öðru iþví, er að búskapmum lýtur. Laun slíkra ráðumauita ætitu að gireiðast sameilgimlega af ríikisims hálfu og viðkomarndi sveitarfélaga.
Pyrsta og helzta verkefni þessara manna
ætti að vera það að hvetja fólk til þátttöku
í 'hvers kyns menmimgarstarfseiml og skipuleggja toana til lengri eða skemimri tíma En
að sjálfsögðu þyrftu þesslr menn einnig að
geta hjálpað til við framkvæmdina sjálfa í

ýmsum greinum, sérstiaklega þyrftu þeir að
hafa 'þekkingu og reynsiu til að leiðbeina við
leiksýningar og vera nógu ved að sér í tónlist til að æfa kóra og kvartetta og helzt að
geta kennt fólki að leika á hljóðfæri. Þeir,
sem toug toefðu á slíkurn störfum en væru vambúmir til þeirra sökum sikorts á nauðsynilegri
reynslu og þekkingu, ættu að eiga kost sérstakrar þjálfuinar í þessu augnamiði.
Þetta er í stuttu máli það, sem Hagalín
toefur að segja um þetta atriði. Það, sem fyrir
toonum vakir, er sem sé ekki ósvipað því, sem
virðist vaka fyrir höfundum þess æskulýðsmálafruimvarps, sem memnitmrh. lagði fram í Nd.
fyrir skemmstu, þar sem þeir gera ráð fyrir
sérstökum leiðbeimendum í féíiagsmálum unga
fólksins. En störf slíkra ráðunauta, þeirra
sem Hagalín stimgur upp á, yrðu að þvi leyti
miklu 'þýðimgarmeiri en störf slíkra leiðbeinenda, að þau mymdu ná tiil fólks á öllum aldri,
en ekki aðeiins til umglimganna, og tolytu þar
imeð að auka þau samskipti milli kynslóðanma,
sem áreiðaniega eru vænlegasta ilausmim á mörgum erfiðasta vandanum í félagsmálum okkar.
En ef báðar þessar tougimyndir næðu fram að
ganga, virðist mér ekkert því til fyrirstöðu,
að tekizt gæti toið giffltudrýgsía samstarf milli
ráðumauta í menmingarmálum almennt og leiðbeimemda æskulýðsins.
Hvaða aðili ætti að veitia þessum ráðumautum niauðsymlega þjálfum? Það hlutverk sýmist
mér að gæti vel verið í toöndum þeirrar stofnumtar, sem háttv. 6. þm. Reykv. sitimgur upp
á 'í áðurmefndri grein simni, þeirrar memningarmiðstöðvar, sem starfrækt yrði í þágu allrar
lamdsbyggðar.
Þessar tougmyndir má eflaust betrumbæta
og fullkomna, þegar saman koma fleiri góðra
manna ráð. En ég hef hér vlljað vekja athygli
á þeim til að undirsibrika tilmæli, sem ég vil
nú leyfa mér að beima til þeirrar háttv. n.,
sem fær þessa till. til athugumar. Og tilmæli
mín eru þau, að n. athugi mál þessi öll á
breiðari grundvelili en ihér er gert. Það er
nauðsynlegt að gera stórátak í félags- og
menmingarmáluim landsbyggðarinnar, og það
er von mín, að þegar n. skilar tiill. þessari
hingað aftuir inn í þingsaliimn, þá haffli tHl.
breytzt í það horf, að með hemni verði lagður
grumdvöllur að slíku stórátaki.
Ritgerð Hagalíns í Eimreiðinmi getur komið háttv. þm. að góðum motum till skiilmimgs
á þessum málum, og þá elkki síður greimim
eftir háttv. 6. þm. Reykv. í Þjóðviljanum.
Það er hin ágætasta grein eins og reyndar
flest það, sem maðurinn slkrifar, þó að sumir
vlrðist — elntoverra toluta vegna — ekki taka
þar ©ftir öðru en því, sem þeiir mefna „útsmogna illkvittnl".
Menntmrh. (Gylfi Þ. Gíslason); Herra forseti. Hv. síðasti ræðumaður beimdi til min
einni fsp., sem ég skal með ámægju reyna að
svara, eftir því sem mér er umrnt í örfáum
arðuim, sérstaKHega vegna þess, að orðalag fsp.
gæti geflð tlliefflmi til misskiilmiiigs, sem ég þá um
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leiS gjarnan. vil fá tækifæri til að ieiðrétta.
Hann spurði, hvort í undirbúningi væra af
hálfu ríkisstj. ráðstafanir til þess, eins og
hann tók til orða, að sjá svo um, að félagsheimiIasjóSur gæti staðið við skuldbindingar
sínar. Um þetta er það að segja, að málefni
félagsheimilasjóðs baifa verið til athugunar
í menntmrn. í mörg ár. Þeð verður að segja
það alveg eins og það er, og skal ég ekki
gera neina tilraun til að draga fjöður yfir
það, að vandamál félagsheimilasjóðs hefur
reynzt svo stórt, svo vamdmeðfarið og torleysanlegt, að mér hefur ekki enn tekizt að
fá mægilega samstöðu um neina lausn á því
máli, sem mér hefur fundizt vera frambærileg og ég treyst mér til þess að standa að
eða bera fram. En eftir sem áður er málið
til aithiugumar, og ég mun gera mitt til þess,
að þessu þingi ljúki ekki án þess, að ný löggjöf verðí sett um félagsbeimilasjóð. En vegna
þess, að hv. þm. tók þannig tiil orða að skilja
mætti þannig, að hann hefði ekiki staðið við
skuldbtodtogar sínar, þá er hér ,uim að ræða
misskilning, sem raunar er mjög aligengur,
ekki aðeins meðal nýrra þm., heldur eldri þm.
líka og meðal blaðamanna og alls ailmennings.
Svo sem kummiugt er, hefur félagsheimilasjóður í tryggðar tekjur 45% af skemmtanaskiatti, önnur 45% ganga tiil Þjóðleikhússins
til greiðslu á rekstrarhalla þess og 10% ganga
tii sinfóníusveitarinnar tii greiðslu á hiluta
rekstrarhalla hennar, og iþessi 45% af skemmtanaskatti eru árlega svoma 6-7 millj. kr. Þær
má stjórn fólagsheimilasjióðs nota tiil þess að
groiða aillt að 40% af byggtagarkostnaði félagsheimila. Hún má samkv. gildandi 1. félagshelmUasjóðs frá 1949 nota fé sitt til þess
að styrkja byggingarkostmað félagsheimila
allt að 40%. Það er hámark styrksins, serni
veiíitar hetar verið.
Erá upphafi starfsemi félagsheimiilasjóðs
hefur stjóm ihans aldrei lofað nokkru heimili,
að það skyldi fá 40% byggingarkostniaðarins.
Stjóm félagsheimilasjóðs hefur aldrei skuldbundið sig tU þess að greiðað nokkru heimili 40% byggingarkostnaðarims. Hún hefur sagt,
að hún mundi stefna að því, þegar fjárhagur
félagsheimilasjóðs leyfði, þá mundi verða
greitt í hæsta lagi 40%. Stundum hefur því
verið slegið föstu, að viss félagsheimUi undir
vissum kringumstæðum gætu ekki fengið
mlnna og þá lægra hámarfe nefnt, en það
hefur ávallt verið tefelð skýrt fram, að um
enga skuldbindingu væri að ræða, enda má
í rauninni telja vafasamt, að stjórm félagsheimilasjóðs hefði í rauninni lagalegan rétt
til þess að skuldbinda greiðsiu af opinberum
tekjustofni, sem engin trygging er fyrir að
muni haldast, og mér er vel kumnugt um það,
að stjórn félagsheimilasjóðs hefur aidrei farið út fyrÍT umboð sltit í þedm efnum. Þess
vegna eiga forráðamenn einskis félagsheimilis netoa lagakröfu á hendur félagsheimilasjóði uim gredðslu 40% byggimgarkostmaðar
síns. Mér er kunnugt um það af ótal viðræðum við forráðamenn féiagsheimila, að þeton

er þetta ljóst, Mér er ekki kunnugt um nokkurn forráðamann nokkurs félagsheimilis, sem
ekki er þessi staðreynd Ijós. Hitt er svo anmað mál, að ég teil mjög æskilegt, að hægt verði
af optoberu fé að greiða 40% byggtogarkostnaðar þeiirra félagsheimila, sem þegar eru í
byggtogu, það tel ég mjög æskilegt, en htos
vegar er jafnmauðsymlegt að breyta framtíðarreglumum um byggtogu nýrra félagsheimila
hrvað þetta smertiir, enda hefur þegar svo mikill hliuti þelrra verið byggðtir, að lítill skaði
væri skeður, þó að mun hægara verði farið
í þær fraimkvæmdir framvegis en hingað til.
Hugmyndir hafa verið uppi um lausn á þessum gífurlega vanda, sem hér er um að ræða,
Það eru til nokkur félagsheimili, sem hafa
fengið greidd 40% síns byggingarkostmaðar,
en það er ekki mikilil hluti þeirra félagsheimila, sem ýmist eru fullbyggð eða eru í byggingu. Vaimdton, sem hér er á ferðtomi, er geysilega mikill, og skal ég ekki nefna tölur í
þessu sambandi. En hugmyndirmar, sem uppi
hafa verið í margs konar formi um það að
leysa þennan vanda, eru þess efnis, að gefin
verði út skuidabréf, sem væru ríkistryggð.
Pélagsheimilasjóður fengi heimild til þess að
gefa þau út, og ógreitt fjárframlag, — ég
kalla :það ekki skuld, það er ekki skuld—,
og ógreitt fjárframiag, alit upp í 40% af byggingarkostnaði, yrði siðan greitt með þeim, em
jafnframt stuðlaði hið opinbera eða bankakerfið að því, að stjómir félagsheimilianma, sem
fengju þessi skuldabréf, gætu komið þeim í
verð með sérstökum hætti. Þetta er grundvaUanhugmyndim, sem reyrnt hefur verið að
fá nægilega samstöðu um á undanfömum árum.
En þegar um slíkar upphæðir er að ræða
sem hér er, upphæðir, sem skipta mörgum,
mörgum tagum millj. kr., verða mörg ljón
á veginum við lausn málsins. En sem sagt,
fyrst hv. þm. nefndi þetta, sem er mjög eðliiegt, að hann hafi nefnt, og fyrri flm. líka,
vildi ég skýra frá því, að enn mun verða haldið áfram að reyna að ftona etohverja lausn
á vandamálum félagsheimilasjóðs.
Flm. (Ingvar Gíslason): Herra forseti. Ég
bef nú litiu við það að bœta, sem ég sagði
í minni frumræðu. Ég vil aðetas láta í ljós
ánægju mína með þær umræður, sem hafa
sprottið af iþessari tiiil. Og ég vii sérstaklega
lýsa yfir ánægju minni yfir því, að hœstv.
menntmrh. tekur með miiklum skilntogi á
till., og hann lýsti sínum skoðunum um þetta
efni.
Um margt get ég verið honum sammála,
sem hann hafði að segja, þó að sumt af því
sé þess eðlis, að ég get ekki að öllu leyti fallizt á það með honum. M.a. lagðl hæstv. ráðlh.
mikla áheirzlu á það, að allt frumkvæði í
iþessum efnum þyrftl að koma að heiman. Ég
er honum sammála um það, að það þarf að
vera frumkvæði belma fyrir, en frumkvæðið
í þessum málum á samt ekki að vera eingöngu heimamanna í sambandi við uppbygg-
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ingu listasafnanna, heldur finnst mér, að
þama þurfi að koima á samstarfi milli nokkurra aðila, nefnilega ríkisins, heimamanna
efSa sveitaTfélaganna og að lokum áhugamanna heima í héruðunum. Og ég teldi ákaflega mikiilvægt, að ef sú stefna yrði upp tekin, sem ég to<ef mœlt með, að listasöfn yrðu
stofnuð úti um land, að sett yrði löggjöf um
það efni, löggjöf, sem væri eins konar rammalöggjöf, þar sem sett væru skiíiyrði um það,
hvers konar listasöfn ætti að styrkja, þar sem
sett yrðu skilyrði um það, 'hvernig listasöflnin
störfuðu, ogeinnig um það, tover toluifctaka ríkisins og sveiíarfélaganna og annarra aðila æfcti
að vera í rekstri og stofnkostnaði slíkra safna.
Ég fcel ákafiega mikilvægt einmiitt, að siík löggjöf verði sett, vegna þess, að hér er ummifcið
fjárhagslegt atriði að ræða, og einmitt mjög
nauðsynlegt að undiirbúa þetta mál vel á
flrumstigi og sníða því þann sfcakfc, sem hæfir
tiil langrar frambúðar. É5g tel tæpast hugsanlegt t.d., að listasöfn geti vaxið upp 5 hverju
einasta sveitarfélagi á Isilandi. Þau skipta
humdruðuim. En það væri mjög eðlilegt, að
'listasöfn kæmust upp nokkur í toverjum
landsfjórðungi, og það væri eimmifct hlutverk
n., sem flallaði um þetfca, að leggja á ráðin
um löggjöf í þessu efni, að athuga það. hvar
slík 'llstasöfn ættu að vera. ÍÉg held, að það
sé óviðráðanlegt verkefni og álls ekki svo
brvnt að ætla að stofna aUt of mörg listasöfn, enda má nú fyrr vera að hafa ekkert
eða að toafa mikinn fjölda þeirra. Eðlilegast
er, að þau séu hæfilega mörg og þannlg, að
það sé hugsanlegt, að þau geti stairfað með
menningarlegum hætti. Og það á auðvitað að
vera kiörorðið og grundvallaratTiðið, að slík
listasöfn geri háar kröfur um þau verk, sem
þar verða geymd, og að listasöfnin sem sagt
séu rauniveruleg mynd af því, hvað bezt gerist í íslenzkri myndlist. En hifct má einnig
hugsa sér, að listasöfln úti um landsbvgsrðina
fylgist með því, sem er að gerast í listum
á þeim svæðum, þar sem söfnin eru, og með
því móti mætti kannske fá úr því skorið,
hvort þar er um lífvænlega listiðkun að ræða,
og þess vegna nauðsvnlegt, að söfnin fvigist
með þvi líka og geymi slífca list. því að hún
er til. Það eru margir menn úti um landsbyggðina. sem stunda myndlist, vaflalamst rnargir af rniklum vanefnum, en elgi að síður kann
að vrara. að þama sé um merkllega menningarheimiid að rasða og sjáifsagt, að því sé
ganmur gefinn líka.
Ég vil elnnig þakka bv. 4. landsk. þm. fyrir
þau orð, sem hann lét hér falla, og ég get
vol fallizt á það með honium, að það megi
ræða þessa till. á breiðiara grundvelli en ég
gerði. Það er alveg rétt, að till. flallar fyrst
og flremst um eltt afmarkað svið listanna,
og að nokkru leyti er það gert 5 ákveðnum
tilgangi að afmarka málið þannig. Málið er
þá að minnsta kosti viðráðanlegra á meðan
svo er, og ég er þeirrar skoðunar, að í fáu
séum við jaín aftur úr, sem búum úti um
landið, og einmitt í þvi, sem varðar dreif-

ingu á myndlistinni. Tónlistarstarf er miklu
meira og leiklistarstarf óiíkt meiira en það
myndlisfcarsfcarf, sem unnið er úfci um land,
á því er gifuriegur munur, og við flm. höfum
sérstaklega viljað leggja áherzlu á það, að
úr því yrði hsett, en vissulega er hægt að
taka undir það með tov. 4. landsk., að það
þarf ekki síður að leiða hugann að ihinu, að
aðrar liistir komist skaplega til skila til landsfólksins, sem býr hér innan við Eliliðaár, og
ég gæti vissulega verið til viðtals um það, að
þessi till. yrði afgireidd á breiðara grundvelli,
eins og hv. þm. orðaði það, frá þeirri n., sem
kann að fá hana til meðferðar.
ATKVGR.
Till. visað til síðari umr. með 38 shlj. aitkv.
og tlil allshn. með 38 shlj. aitfcv.
Á 50. fundi i Sþ., 10. apríl, var tili. tekin fcll
siíðari umr. (A. 24, n. 498).
Frsm. (Vilhjálmur Hjálmarsson): Herra forsetL Þessi þáltilL er búin að liggja alllengi
fyrir Alþ. og hefur hún hlotið afgreiðslu í
allshn. 1 grg. með þessari till. benda flm. á
það, að menningarlegur jöfnuður hafi áður
verið með byggðarlögum og áhugi fyrir bókmenntun þá sameiginlegur með flestum landsmönnum.
Jafnvægisleysið í fjármáium og otvinnuuppbygglngu hefur lengi verið mikið áhyggjuefni
margra góðra manna. Fjármagnið hefur dregizt að einum kjairnia hér í þessu þjóðfélagi,
kannske í enn rífcaru mæll heldur en annars
staðar, og á sér það þó víðar stað. Og þrátt
fyrir fcöluverða yiðleitni til þess að spoma
þar við fótuim og hafa áhrif á bessa þróun,
þá toefur löngum reynzt eirfitt um vik. Pjárstraumurinn utan af iandsbyggðinni og þar
með fólksstraumurinn rennur vissulega um
marga farvegu. Þúsundiir manna þiggja uppeldi sitt í strjálbýlinu og hverfa til þéttbýlisins þegar á ungum aldri, Það framilag heyrist sjaldan rætt. Miðstöð stjómunar, miðstöð
bankakeirfis, verzTumar, trygginga, og alTt þetita
hefur segulkraft fyrir fjármuni og fólk. Og
í fjölmennlnu er vlssulega mikið fjölbreyttara
atvinnulíf og meiri möguleikar fyrir menn
með mlsmunandi hæfni til starfa að fá nokkuð að gera við sitt hæfi. En það er bara
mikið fleira heldur en þetta, sem örvar fólksstrauminn til þéttbýlisins, miiklu fieira beldur en von um betri afkomu og fjölbreyttari
störf.
1 grg. með þessarl tiU. gera flton. glögga grein
fyrir hinum mikla aðstöðumun höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar varðandi ilstir og ýmsa menningarstarflsemi og þó einkum
og sér í lagi hvað snertir myndlistina og
tækifæri tU þes® að njóta hennar. Þessum
hlutum iþarf vissulega að gefa gætur samhliða því, sem unnið er að fjártoagsliegri uppbyggingu um gervallt landið.
Pyrir nokkrum árnm gerði Bjami Þórðarson bæjarstjóri í Neskoupstað tilraun tii þess
að ekýra orsakir til brottflutnings þess fólks,
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sem þá flutiti á einu ári frá Neskaupstað og
fleat ihingað suður. Ég man, að hann birti
þessar niðurstöður í blaði síniu, Austurlandi.
Þetta ár var þar alistór hópur manna, sem
fluttist frá Neskaupstað, og þessi aithugun
var töluvert fróðleg að mínum dómi. Ég kann
ekki að greina frá henni í einstökum atriðum,
en mér fannst alveg augljóst af niðurstöðum
hennar, að þessi hópur flutti ekki fyrst og
fremst fyrir fátæktar sakir og bj&rgarleysis,
alls ekki, heldur af ýmsum öðrum ástæðum,
því að þorri þeirra, sem fiuttiu, bjó við góðan
efnah&g og virtist hafa ágæta afkomumöguleika.
Nei, hér grípur vissulega margt inn í. Skólar
eru hér flestir og bezt búnir margir. Hér er
meuningarsbarfsemi ýmiss konar og listir í
ríkari mæii en í strjálbýlinu. Sjúkrahús og
iæknisþjónusta er ihér og meiri, og aðstöðumunurinn er vissulega mikili á ýmsum slíkum
aviðum, þó að ég telji raunar, að margir
mikli hann fyrir sér og Jeggi ekki rétt mat
og eðlilegt á þennan aðstöðumun.
Þáltill. á þskj. 2A fjallar aðeins um eitt iþessara atriða, þ.e.as, um listasöfn og listsýningar. Og sennilega er það svo, að í fáum
greinum eða engum er munurinn meiri en
hvað þetta afmarkaða srvið snertir. Máiverkasýnlngar úti á landi — það má segja, að þær
séu mjög fátíður atburður, og vísar að listasöfnum eru þar bæði fáir og smáir, þó að
nokkur viðleitni bafi átt sér stað í þessu efni.
Ég get nefnt sem dæmi, þar sem ég er
kunnugastur, að í Neskaupstað hefur verið
starfandi menningarmálanefnd á vegum bæjarstjómar. Hún hefur a.m.k. einu sinni gengizt fyrir mjög myndarlegri listikynningu. Þar
í bæ er einnig starfandi myndlistarfélag, þ.e.
félag tómstundamálara, og þegar þeir fá sína
leiðbeinendur, sem þeir hafa gert árlega sér
til styrktar, þá hafa þeir stundum stuðlað
að því, að þeir um leið gastu sýnt þar sín.
listaverk. Bæjarejóður Neskaupsitaðar hefur
einnig myndað vísi að listasafni í kauptstaðnum. Þar er ekki um mikið safn að ræða enn
þá, en þó hafa verið keypt nokkur málverk.
Og mér er kunnugt um það, að am.k á Isafirði er til vísir að slíku safnL Þessi fáu
dæmi, iþau gefa bendingu um það hvort
•tiveggja, anmars vegar, að það er viðleitni fyrir
hendi í þessa átt úti á landsbyggðinni, og
hins vegar, að hún er mjög skammt á veg
komin og hefur ekki getað komið miklu til
leiðar. Þessi þáltill. er um það að efla þessa
viðleitni. Till. flm. fjailar um það, eins og hún
var lögð fyrir, að Alþ. skuli kjósa 7 manna
n. til þess að gera till. um stofnun og starfrækslu opimiberra listasafna utan Reykjavíkur og j&fnframt till. um skipulagðar myndllstarsýningar.
Allshn. hiafði þetta mál til meðferðar og
sendi það til umsagnar m.a tU Listasafns
Islands. Og n. varð sammála um að afgreiða
þáltill., en vUdi gera á henni tvœr breytingar.
Annara vegar það að fetla ríkisstj. þessa athugum, en ekki n. Það er töluvert áberandi

á þessu þingl, finmst mér, í viðbrögðum stjórnarliðsins að vera andivígir iþví að fela mál tii
athugum&r neinum öðrum heLdur en rikisstj.
Við hefðum, &.m.k. sumir nm. í aUshn., álitið
það æskilegra, að sett hefði verið n. í þetta
mál og töldum, að með því móti hefði mátt
búast við víðtækari athugun á því, en gengum inn á þetta tU samkomul&gs. Hin breytingin er sú og er raunar iítilvæg að gera Ustsýningamar að aðalatriði, taka þær fram fyrlr
listasofnin. Og það hygg ég, að sé ekki óeðlilegt. Það er áreiðanlega töluverður möguleiki
tU þess nú þegar, þegar búið er að undirbúa
það mál, að taka að skipuleggja listsýningar
úti um landið, Listasafn Islanhs á mikið safn
af málverkum, og það yrðu áreiðanlega ýmsir einstaklingar tu þess að leggja því máU lið,
að slikar sýningar gætu komizt á. Auðvitað
yrðu ýmsir erfiðleikar í vegi í fyrstu. En, þó
er aðstaðan öll önnur nú en hún var fyrir
fáum árum tU að taka við siíkum sýningum
úti á landi. Fél&gsheimilin eru auðvitað ekki
gerð fyrst og fremst með það fyrír augum
að taka við myndiistarsýningum, en það hlýtur að mega með ekki mjög miklum kostnaði
bæta aðstöðu Ul þess, að slíkt geti flarið sæmilega úr hendt
Um vísi að listasöfnum utan Reykjavíkur
er það að segja, að mönmium virðist kannske
í fljótu bragði, að það sé nokkuð langt í land,
að af því geti orðið. En það er áreiðanlega
enginn vafi á því, að í því efni er mjög þýðingarmikið, að menn byrji sem fyrst, þótt byrjað sé smátL Það má að mínum dómi finna
sitaði á flesitum þéttbýlissvæðum, þar sem hægt
er að varðveita listaverk og hafa þau uppi,
þó að ekki séu listasafnshús. Og ég held, að
ef ætti að bíða eftir því, að byggð verði
hús yfir listasöfn á eimstökum stöðum utan
höfúðsitaðaríms, mundi iþað mái áreiðarílega
seint ná í höfn. Það er sjálfsagt rétt, sem
komið hefur fram í umr., m.a. í n. um þetta
mál, að eðlUegast og æskilegast er, að frumkvæðið komi að heiman, og eins og ég vék
að áðan, er áreiðanlega töluverður skilningur og áhugi fyrir hendi víða. En það má vel
hugsa sér það að leita að leiðum Ul þess að
glæða skUning á þessum málum og örva áhuganm og korna á móti með þvi að leita að
formi fyrir sklpulega starfsemi í þessium greinum. Og einkum telur n., að það væri í lófa lagið
og færi vel á því að byrja á að skipuleggja listkynningu utan höfuðstaðarins með myndlistarsýningum. Um þessi efnisatriði tiU. varð
enginn ágreiningur í alishn.
Það var nokkuð rætt um það í n. að breikka
svið tUil. og láta hana ná tU fleiri þátta í
menningarstarfsemi dreifbýlisins, m.a, tU starfsemi félagsheimilanna. En um starfsemi
þeiraa hafa orðið þó nokkrar umr. áður hér
í Sþ., þegar þessi tUl. var rædd við fyrri umr.
En nm. urðu þó við athugun ásáttir um það
að halda efni tUl. í sinni upphaflegu mynd
að þessu leyti og hafa þetta mál afmarkað,
sem hún fjáUar um.

Menningarmál strjálbýlisins eru vissulega
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margiþœtt og vandasöm, eins og áður faefur
verið að vikið. Það neitar ,því engintn, að það
faefur verið gert mjög mikið og myndarlegt
áitak 4 iþeim málum ,mieð byggingu félagsheimilanna víðs vegar um iandið. Það hefur hitns
vegar sætt töluvert mikiili gagnrýni, og það
kom m.a. fram faér við umr. þessa máls áður,
hversu starfsemi félagstheimilanna faefur verið
háttað. Sú gagnrýni er vissulega að nokkru
á rökum reist. Bn að nokkru er það kannske
eðlllegt, að það taki t'íma fyrir þessar stofnanir að móta siítna stanfsami og koma henni
af sitað. ÍÉg vil segja það, að persónulega er
ég ekki svartsýnn á þessi mál ag mér finnst
eðlilegt, að þetta taki tíma. Breytingin er óskaplega mikil á örfáum árum. Það eru t.d.
ekki mörg ár síðan, að í einu byggðariagi á
Austfjörðum fóru samkomur fram í gömlum
Bretaskála, og þegar faantn var á sunnan, þá
var opið í norðurendann, og þegar faann var
á norðan, var opið í suðurendann til þess að
skýlla yrði 4 húsinu. Þetta er kannske dæmi
uim það alltra frumstæðasta. Og það bar við
eitt sintn þar á framboðsfundi, þegar menn
voru í óða önn að reifa tmálin, að maður
nokkur, sem ekki haifði gert sér grein fyrir
þessurn sið og vindáttinni, barði að dyrum
á öfugum enda og brauzt þar í gegn og strokan stóð í gegnum fundarsalinn og minnisblöð
hv. frambjóðenda fóru í einn graut og tók
æðitima að driaga þau sundu.r á ný. En á
þessum stað er nú risið giæsilegt félagsheimili.
Það er sem sagt skiljanlegt, þó að það taki
sinn tíma að átta sig á þessum toreyttu viðfaorfum og koma sér fyrir. En ég vil bara
segja það, áð þar sem ég þekki bezt til í
minu næsta nágrenni, í Neskaupstað og á
Egilsstöðum, þar er þegar orðin mjög myndarieg starfsemi í félagsheimilunu,m. Það er
jafnvei erfitt að fá ,tíma fyrir fundi á þessum stöðum að kvöldi. Og það er ekki af því,
að það sé verið að dansa þarna öli kvöld,
beldtur þvert á móti er þar margháttuð önnur
starfsemi. 1 Neskaupstað t.d. er starfandi leikfélag, sömuleiðis í sveitinni, og bæði þessi félög sýna þar í faúsimu. Og þar eru auðvitað
margar sýningar aðkomuflokka. 1 bænum eru
fjölmörg félagasamtök, sem nota þetta húsnæðL Þar faefur verið tómstundastarfsemi fyrir æskuf ólk. Þar etru skólaihátiðir faaldnar. Þar
er bókasafn og lesitrarsalur oa.frv., o-s.frv.
Auðvitað fara þar einnig fram kvlkmyndasýningar og dansleikir eins og verður að vera.
Alveg sama máli gegnir um félagsfaeimilið á
Egilsstöðum, að það er mjög mlkiS notað. Ég
trúl, að á s. I. ári hafi þair t. d. verið 18 leiksýningar. Þar starfar, svo að dæmi sé nefnt,
karlakór að æfinguim. Þar er badmintonflokkur og rótaryklúbbur, æskulýðsstarfsemi hefur
verið þar og margs konar önnur félagssamtök. Pundir eiru þar mjög tíðir með sýslu- og
fjórðungssamtökum, og það stiafar nú af legu
Egilsstaða. Þannig er þetta í stærri félagsfaeimilum, en mér er einnig kunniugt um það,
að í smærri félagsthelmilunum fer lika fram,

eftiir þvi sem unnt er að koxna viS, ýmiss konar menningarstarfsemi auk iþess sem þar er
auðvitað dansað og skemmt sér.
Ég vil aðeins vekja atfaygli á því faéma, að
það er hægt með ýmau móti að styðja enn
betur en gert hefur verið að leiklistaTstarfsiemi dreifbýlishns, siem töluverð gróska faefur
verið í. Það gaf t.d. mjög góða raun þarna
austur frá, að einn ágætasti leikari Þjóðleikhúsisins æfði þar leikrit fyrir stuttu, Valtýr
á grænni treyju, og fór með aðalfaiutverk.
Þetta gaf sýningunum sérstakan blæ og varð
til þess, að þær voru ákaflega vel sóttar. Með
þessu móti gæti Þjóðleikfaúsið stuitt í vaxandi
mæli leiklistarstarfsemi úti á landt Og einmig
með því, að i stað þess eingöngu að faalida
sýningar sínar úti á landstoyggðinni yfir sumartímann, þegar menn eiga erfiðast með að
sækja þær, ,þá að leitiast við að koma þair til
móts við landsbyggðiTia og senda leikfloíkka
öðru faverju einnig á þeim tiima, þegar fólk
yfirleitt hefur tækifæri tii þess að njóta sýningarinniar. Það eru mikiir fjármunir, sem
þjóðfélagið leggur til ýmissa greiina mennlngar, og það er eðlilegt, að stofnanir eins og t. d.
Þjóðleikihúsið reyni að þjóna sem bezt alhri
landsbyggðinni.
Ég skal ekki fara frekar út í þessa sálma.
Það er árelðanlega margt óunnið á þessu sviði,
eins og ég faef komið að, og þó að nokkuð
hafi verið rætt uim þessi mái, hafa þær umr.
verið tiltöiulega litlar og raunar mimni en
maður gæti búizt við. Hv. 4. landsk., Jónas
Ámaison, minntiat á grein, sem Guðmundur
Gíslason Hagalín skrifaði um þetta efni fyrir
nokkru. Ég las þá grein, og finnst faún mjög
atfayglisveirð, og ég vairð saitt að segja undrandi á því, hve litlair umr. urðu um það
mál eftir það innlegg, Hér er vissulega mikiil
akur óplægður, og þessi þéltill. fjallar aðeins
um eina akurreinina. En aiisfan. leggur til,
að faún verði samþykkt með þeirri umorðun,
sem faér má sjá í nál. á þskj. 498.
Jónas Árnason: Herra forseti. Þegar tili.
þessi á þskj. 24 kom faér fyirst til umr.
snemma á þingtímanum, lét ég í ijós ánægju
mína með það, að hún væri fram komin, en
lagði jafnframt áfaerzlu á það viðfaorf mitt,
að fav. flm. væru að mínum dómi ekki nógu
kröfufaarðir fyrir hönd landsbyggðarinnar, ef
svo mætti segja. Þörfin til úrbóta í félags- og
menningarmálum landsbyggðarinnar væri það
mikil, að ,með till. þeiirna væri aðeins stefnt
að einu.m þætti í ,því máli, lausn á aðeins
eiinu tiltölulega velgaiitlu atriði. Ég þykist
raunar vita, að fav. fim., sem báðir eru fulitrúar iandsbyggðarinnar faér á Alþ., faafi ekki
síður en ég gert sér Ijósa þessa þörf, og ég
get verið sammála þeim um það, að úrbætur
á einu sviðl séu þó skárri en alls engar úrbætur. Með listikynningu úti á landsbyggðinni
sé stigið spor í rétta átt, þó að það sé sannariega ekki stiórt spor svona með tilliti til álls
þess, sem skortir í opinberum stuðningi við
félagslíf og menningarstarfsemi yfirleitit úti
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á landsbyggðinni. En samkv. þessu viðhorfi
mínu legg ég ásamt öðrum þeim mönnum,
setm sæti eiga í allshn., eindregið til, að till.
þessi verði samþ. með þeim breytingun?, sem
gert er ráð fyrir á þskj. 498.
En í þessu sambandi væri ekki úr vegi að
víkja emn að því vandamáli, sem er stærst
Og helzt þörf að leysa, ef félags- og menningarlif úti á landsbyggðinmi á að komast i
sæmilegt horf, en það er rekstur félagsheimilanna. Það er einkennileg og þversagmakenmd
staðreymd, að þessi glæsilegu féiagsiieimili,
sem risið hafa víðs vegar á landinu, hafa
víða orSiS tll þess, þvi miSur, frekar en hitt
aS draga úr iheilbrigðu féiagslifi og menningarstarfsemi. Ég veit, að slík starfsemi er viða
með blóma, eins og hv. síðasti ræðumaður
beniti á, t.d. á Austurlandi, og ég vil nú svona
fyrir hönd okkar Vestlendinga lika halda þvi
fraim, að hún sé með töluverðum blóma, t.d.
í BorgarfjarðarhéraSi. En ég þykist þó mega
fullyrða, að víða eða sums staðar a.m.k. hafi
dregið úr heilbrigðri féltags- og menningarstarfsemi með tilkomu þessara glæsilegu félagsheimila, vegna þetss að stjórn þessara félagsheimila og stjómendur þeirra og aðrir
þeir menn í viðkomandi byggðarlöguim, sem
helzt eru til forystu íallnir í félagsimálum og
menmingarmálum, mega aldrei um frjálst höfuð strjúka í basli sínu — oft og tíðum næsta
árainiguirslitlu baisli — við það að tryggja fjárhagsafkomu félagshelmilanna og standa í skilum vegna skulda, sem á iþeim hvíia. Ég ræddi
þetta mál allnokkuð, þegar tiU. þessi var hér
fyrst til umr. núna í okt eða nóv. og við
ræddum það einnig í allslhn., er við attouguðuim tilil., og þá upplýstist það, að fyrir 4 árum
var málið mjög ýtarlega rætt -hér á Alþ. í
samibandi við till. frá tov. 2. þm. Vestf. og
þrem öðrum þm. — Er ekki toæstv. menntmrh.
í salnum? Ég toafði nú gert honuxn viðvart
um það, að ég ætlaði að beina til hans fsp.
og vildi þess vegna vinsamlegast maölast til
þess, að hann yrði beðinn að koma í salinn,
ef bann sér sér það fært, ella mun botninn
detta úr þenssari ræðu minni. Og það má helzt
ekki koma fyrir.
Ég bið hæstv. forseta aísökunair á þessari
töf, en ég tel, að hún sé eikki mér að kenna.
Síðast þegar ég vissi, var hæstv. menntmrh.
í símanum.
Hæstv. menntimrh. er kominn í salinn, og
ég get toiaildið áfram. Ég hafði nefht það, að
það upplýstist í allston., iþegair þessi till. vair
þar til attouguinar, að fyrir 4 árurn var flutt
hér á Aliþ. till. frá hv. 2. þm. Vesitf. og þremur öðrum þm., sem síðan var saimþ. sem
állyktun, og hijóðar svo, með leyfi hæstv. forseta:
„Alþ. ályktar að skora á ríkisstj. að láta
fara fram endurskoðun á gildandi 1. um féilagsheimili með það fyrir auguim, að félagsheiimilasjóður verði efildur og að eðlileg skilyrði heilbrigðs félags- og memningarlifs verði
sköpuð í sem flesitum byggðarlögum landsins. Jafnframt verði athugaðir möguleikar til

að ráða fram úr þeim vandræðum, sem fjárskortur félagslheimilasjóðs hefur valdið einstokum félögum, Stefnt verði að því í hinni
fyrirhuiguðu löggjöf um íélagsheimili, að forráðaimönnuim þeirra verði frtamvegis gert
kleift að efila memningarlega fræðslu- og
skemmtistarfsemi í ríkara mæli en unnt hefur verið fram að þessu. Endurskoðuninni
skal lokið fyrir samkomudag næsta reglulegs Alþ.“
Þetta var samþykkt á Aiþ. 13. maí 1964.
Og nú vil ég leyfa mér að beina til hæstv.
menntmhh. iþeirri fsp., hvað gert hafi verið
til þess að framfylgja þessari 4 ára gömlu
þál. um að efla félagsheiml'lasjóð og þar með
heilbrigt féiags- og menningarlíf úti á landsbyggðinni.
Menntmrh. (Gylfi Þ. Gíslason): Herra forseti. í gildamdi 1. er ráð fyrir þvi gert, að
helmingur skemmtanaskatts gangi til félagsheimUasjóðs, og er heimilað, að úr félagsheimilasjóði sé greitt allt að 40% af byggingarkostnaði félagsheimila. Á þessu ári eru
tekjuir félagsheimilasjóðs af skemmtanaskatti
áætlaðar 7,5 millj. kr. Það svarar til þess, að
hægt sé aö verja á árinu til byggingar félagshieimila 18-19 millj. kr. En talið er, að
myndarlegt félagsheimili kosti sem svarar
þessari upptoæð, milli 15 og 20 miilj. kr. Stuðningur ríkisins við byggingarmál félagsheimila dugar m.ö.o. til þess, að að meðaltali sé
eitt myndarlegt félagBtoehniU reist á hverju
ári. Og hygg ég, að ekki verði sagt með
samni, að hér sé um ómyndarlegan stuðning
við þessa mjög nauðsynlegu starfsemi að ræða,
að dreifbýllð, raunar landið allt, hvert hérað eignist mymdarlegt félagshedmili í þágu
félags- og menningarstarfsemi innan sinna
vébanda. Hitt er svo annað mál, að áhugi
á byggingu féiagsheimila og þednri sitarföemi,
sem þar er ætlað að fari fram, hefur á
undanförnum árum verið svo mikill, að miklu
meira hefur verið byggt en þessu svarar.
Ekiki aðedms eitt félagsheimili hefur verið
byggt á ári á mörgium umdamfömum árum,
heldur mikiu meira. Hefur þetta skapað alveg sérstakt fjázhagsivandamál, sem hefur
reynzt svo erfitt viðfangs, að eklki hefur tekizt að fá samstöðu um fuilla lausn þess á undanfömum árum, og hefur svo málið verlð
í stöðugri athugun um iangt skeið. En til
skýringair á þvi, að lauen skuli ekki hafia
fundizt, skal ég leyfa mér að nefna meginstaðreynd málsiins og vona þá, að alilir sanngjamir menn sjál, að hér er um svo stórt
og alvartlegt vamdamál að ræða, að það þarf
að taka alveg sérstökum tökum.
Gerð var heildarskýrsla um málefni félagsheimllasjóðs og fjárhag þeirra félagshedmila,
sem í byggingu eru, S des. s.1. Þá kom í Ijós,
að áfallinm byggingarkostnaður, þegar greiddur byggimgarkostnaðuir þeirra félaigstoeimila,
sem félagsheimilasjóður hefur styrkt, en hefur
ekki enn greitt 40% byggingarkostnaðar vlð,
nemur 92,7 miilj. kr. Það nemur hvorki meira
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né minna en 92,7 millj. kr. FólagsheimUasjóður hefur þegar greiitt 36,5 miilj. kir. af
þessari upphæð, en félagsheimilasjóður á að
greiða 40% af öllum kostnaðinum eins og I.
heimila, en skylda ekki félagsheimilasjóð til.
Og á það legg ég alveg sérstaka áherzlu.
Eins og 1. heimila, að gert skuli, en gera ekki
að skyldu. Þá þurfti í des. að greiða 56,2
millj. kr. Það er það, sem á vantar til þess,
að greidd séu 40% af áföllnum byggingarkostnaði. Um áramótin var siðan úthlutað
tæplega 6 millj. kr., þannig að staðan í dag
er þannig, að um það bil 50 millj. kr. vantar
til þess, að unnt sé að greiða 40% af áföllnum byggingarkostnaði þeiirra félagsheimila,
sem nú eru í byggingu og eru á skrá hjá
félagsiheimllasjóði. En þau voru 76 talsi'ns.
Þau voru hvorki meira né minna en 76 talsins. Og þau skiptust þannig í 6 flokka eftir
íramkvæmdastigi: Framkvæmdum er lokið
við 18 félagsheimiU, framkvæmdum er nær
lokið við 30 önnur og framkvæmdum loklð
að 50-80% við 18 félagsheimiii. Rúmlega fokheld eru 3, fokheld eru 2 og 5 eru þannig
á vegi stödd, að það er lokið frágangi grunns,
sökkla eða kjallara. Og þegar það er athugað,
hversu mörg félagsheimili eru í byggingu,
þ. e. a. s. ólokið, þá ætla ég, að alit að því
tvöfaida megi þá upphæð, sem ég nefndi að
þyrfti að greiða, ef greiða ætti 40% af áföllnum kostnaðt Þ.e.a.s. það, sem rikið þyrfti að
faafa eða félagsheimiiasjóður þyrfti að hafa
til þess að geta greltt 40% af þeim félagsheimilum, sem nú eru í byggtngu, væri ekki
minna en einhvers staðar milli 80 og 100 millj.
kr. Af þessu má vera Ijóst, að hér er um
engan smávægUegan fjárhagsvanda að ræða.
Ég tel, að þetta fjárhagsvandamál, sem þama
hefur komið í ljós í sambandi við bygglngu
félagsheimilanna, beri þess glöggan vott, að
menn hafi verið mjög bjartsýnir á undanfömum árum og að menn telja mikla þörf
á byggingu húsa af því tagi, sem félagsheimili eru. Það er mjög skiljanlegt og væri sannarlega æskUegt, að sem fyrst væri hægt að
ljúka þeim framkvæmdum, sem hér er um
að ræða. En til þess að það sé hægt, þarf
sem sagt með einhverjum hætti að afla einhvers staðar á milli 80 og 100 millj. kr.
Sú hugmynd, sem á döfinni hefur verið á
undanfömum árum tll þess að reyna að leysa
þetta vandamál, er sú, að félagsheimilasjóður
fái heimild til þess með löggjöf að gefa út
ríkisskuldabréf til ákveðins tíma, sem síðar
yrðu notuð til þess að greiða þann kostnaðarhluta, sem Alþ. ákvæði að greiða skyldi af
félagsheimUum. Það hafa farið fram ýtarlegar
viðræður um það við Seðlabankamn að styðja
áð útgáfu slíkra líkisskuldabréfa og auðvelda
söiu þeirra með sérstökum hætti. Ég sé ekki
ástæðu til þess að ræða það í einstökum atriðum, hvaða háttur hér kynni að reynast
skynsamiegastur og færastur, en málið er
enn í athugun, og ég vil ekki gefa neitt fyrirfaelt um það, ég get það ekki, að það verði
lagt fyrir þetta Alþ. frv. um heimild í þessu

efni. En ef samningar takast við Seðlabankann og aðra viðskiptabanka um sölu á slíkum bréfum, sem félagsheimilasjóður fengi
heimiild til þess að gefa út, væri vandinn að
meginhluta ieystur. Það, sem hér skiptir mestu
máli, er að fá samning um söiu á skuldabréfunum, og ef tækist að ljúka samningsgerðinni við Seðlabankann og viðskiptabanka
í sumar, mundi frv. um nauðsynlegar heimildir í þessu efni verða lagt fyrir Alþ., þegar
það kemur saman í haust.
Jónas Árnason: Herra forseti. Ég þakka
hæstv. menntmrh. upplýsingar hans. Ég ætla
ekki hins vegar að fara að flytja aðra ræðu.
Ég stend aðeins upp til þess að láta í ljós
þakklæti mitt. Það er rétt, sem háttv. þm.
Gísli Guðmundsson benti mér á áðan, að
fundartíminn er það takmarkaður, að ef við
áhugamenn um liststarfsemi úti á landsbyggðinni færum að tefja þennan fund mjög, gæti
það orðið tU þess, að sú tlll., sem hér liggur
fyrir, fengi ekki afgreiðslu. Ég vii sem sagt
endurtaka þakkir mínar til hæstv. ráðh. fyrir
þær ágætu og giöggu upplýsingar, sem hann
veitti, þó að þær gæfu ekki tUefni tU mikillar
bjartsýni í þeseum efnum. En þó treysti ég
honum til hins bezta, enda veit ég það, að
honum er það áhugamál aS efla menningarstarfsemi úti á landsbyggðinni ekki siður en
annars staðar.
ATKVGR.
Brtt. 498,1 (ný tUlgr.) samþ. með 40 shlj.
atkv.
Brtt. 496,2 (ný fyrirsögn) samlþ. með 40 shlj.
atkv.
Till., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.
og afgr. sem ályktun Alþingis (A. 593), með
fyrirsögninni:
Þál. um listsýningar og listasöfn utan
Keykjavíkur.

9. Stöðlun fiskiskipa.
Á deiidafunduim 12. nóv. var útbýtt frá Sþ.:
TUL tU þáL rnn stöðlun fiskiskipa [50. mál]
(A. 52).

Á 12. fundi í Sþ., 15. nórv., var tiil. tekin tU
meðferðar, hvemig ræða skyldi.
Að till. forseta var ákveðin ein umr.
Á 28. og 30. fundi í Sþ., 24. og 26. jan., var
tili. tekin tU einnar umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 31. fundi í Sþ., 30. jan., var till. enn tekin
tU einnar umr.
Flm. (Bragl Sigurjónsson): Herra forsetL
Þáltiil. sú, sem hér liggur fyrtr, er tvíþætt,
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annars vegar ályktun um nákvæma rannsóikn
á þvá, hvort ekki sé hagkvæmit að staðia veiðiskip landsmanna í ákveðmar stærðir og gerðir rneð það fyriir ajugum, að þau veirði ódýrari í smíðum fyrir innlendar skipasmíðastöðvar, hins vegar ákveðin ósk um, að einksis
verði látið ófreistað til að auðvelda þegar
reistum innlendum skipasmíðastöðvum samkeppni um smíði veiðiskipa okkar við erlendar skipasmíðastöðvar, svo að ekki komi til
verkefnaskorts hjá þeim, en hann er nú einmitt fyrir hendi. M. a. verði athugað, hvort
ekki sé hagfellt fyrir þjóðarbúið að hækka
enn stofulán til veiðiskipa, sem smíðuð eru
innanlands, og auka þannig enn mun á lánum á skip smiðuð hér á landi og erlendis.
Það er kunnara en frá þurfi að segja, að
á síðustu árum hafa risið upp hér á landi
stálskipasmíðastöðvar, sem vel hafa verið
gerðar úr garði og reynzt samkeppnisfærar
um smíðagæði við erlendar skipasmiðasitöðvar, sem útvegsmenn okkar faafa aðailega skipt
við undanfarin ár. Hið opinbera, ríkisvald
og bankar, hafa stuðlað að uppbyggingu þessara skipasmíðasitöðva, enda efcki vansalaiust
jafnmikill-i fiskveiðiþjóð og íslendiingar eru að
smíða ekki sjálfir veiðiskip sin að meginhluta.
Þar sem skipasmíðastöðvar okkar eru enn
lítt tækni- og iðnþjálfaðar, svo nýjar sem þær
eru, og nú hefur bætzt við, að útvegsmenn
láta sér hægt um öfiun nýrra skipa vegna
erfiðleika í útgerðinni, hafa þær ekki reynzt
samkeppmisfærar í harðnandi baráttu um
fækkandi pantanir í smiíði skipa við erlendar
skipasmíðastöðvar og horfa því fram á algert
verkefnaleysi, ef ekki er brugðið við tii úrbóta og það. tafarlaust. Trúlega gæti hið opinbera -hjálpað inniendum skipasmiðastöðvum til
að lækka skipasmíðakositnað sinn verulega, ef
það hefði hönd í bagga með stærð og gerð
við smíði skipa, þannig að stöðlun mætti koma
við. Virðist það og óeðlilegt, svo mikla fyrirgreiðslu, sem hið opinbera veitir þeim, er ný
skip fá srníðuð, að þeir geti vaJið sér hver
og einn aðihaldslaust skipagerð að eigin geðþótta, svo að varla nokkur tvö skip séu smíðuð eins. Hlýtur slíkt að haekka smíðakostnað veirulega.
,
Varðandi síðara atriðið, að auka lánsbilið
milli skipa smíðaðra innanlands og utan innlendu smíðinni í hag, skal bent á, að það
virðist fráieit stefna að eyða fyrst stórfé til
að koma skipasmiíðaið-naði á fót í landinu, en
gera síðan ekkert til að auðvelda faonum
fyrstu og erfiðustu sporiin. Verður og að
minna á, að það getur aldrei orðið nema tímaspursmál hjá fiskveiðiþjóð sem okkur, að
endumýja þurfi mörg skip í veiðiflotanum og
þá skynsamlegt að greiða úr tímabundnum
verkefnaskorti með aukinni fyrirgreiðslu við
skipasmíðastöðvar og skipakaupendur, svo að
eftirspumin jafnist meira og atvinna, sem
skipasmíðin sfcapar. Þarf ekki að benda á,
hve slíkt er nauðsynlegt atvinnulífi á þeim
atöðuim, þar sem skipasmíðin er.
Fyrstu árin eftir stríð voru smíðuð hér þó
Alþt. 1967. D. (88. löggjafaiþing).

nokkuir veiðiskip úr tiré, allstór eftir því, sem
þá gerðist, og reyndust þau sum hver fain ágætustu skip. Þamnig faöfðu árin 1946-1947 um
425-450 manns í Jandinu atvinnu af skipasmíði
og skipaviðgerðum, en næstu ár fækfcaði
veruilega í þessum iðnaði, þar sem skipasmíði
hérlendis dróst saman, unz öll smíði stæriri
skipa rnátti heita úr sögiumni árin 1950-1960.
Enda komst tala þeirra, er skipasmíði og
skipaviðgerðir stunduðu þessi árin, niður fyrir
300 manns. Með tilkomu viðreisnarstjómarinnar tók skipaiðnaðurinn á ný að hugsa
meir til nýsmíði skipa og þá eingöngu stálskipa, sem var ný iðngrein i landinu, og jaflnframt tók bygging dráttarbrauta nýjan fjörkipp með viðgerðarþjónustu fyrir augum, en
sívaxandi veiðiskipafloti landsmanna kallaði
á hana í auknuim mæli. Ríkisvaldið mun hafa
miðað leyfi sín og fyrirgireiðsiu við dráttarbrauitir fyrst og fremst við það, að í hverjum landsfjóirðungi kæmist upp viðhlítandi
viðgerðarotöð fyrir veiðiskip af algengustu
stærðum, en mun ekki faafa haft bein afskipti af byggingu skipasmíðastöðva. Þó vit
ég álíta, að skipasmíðastöðin á Akuireyri, sem
ég þekki bezt til og er hið myndarlegasta
fyrirtæki, hafi notið a_m.k. verulegrar hvatningar til uppbyggingar sinnar af hálfu hins
opinbera og verið hiugsuð sem eimn þáttur í
aukningu ibyggðajafnvægis. Á árunum 19621966 hefur þannig verið fjárfest í skipasmíðastöðvum, 'húsum þeirra og vélum um 76 millj.
kr., en í dráttarbrautom á 5 stöðum 110 millj.
kr. Til að fullgera 3 dráttairbrautanna þarf
enn um 60 milílj. kr. og til að fullbúa skipasmíðastöðlna á Akuireyri og Ytri-Njairðvíkum
um 50 millj. kr. Það gefur að sjálfsögðu auga
leið, að þegar fjárfest hefur verið svo mikið
í nefndum manmvirkjum, eir ekki hagfcvæmt
að láta þau ófullgerð og ónotuð, en að gagni
fyrir þjóðaribúið kemist þessi fjárfesting ekki,
ef skipasmíðastöðvamar fá svo ekkert verkefni, vegna þess að snögglega tekur fyrir alla
eftirspum skipa eða sfcip innlendu sfcipasmáða-

stöðvanna reynast ekki samkeppnisfær að
verði við skip smíðuð eirlendis. Hér vorðu.r hið
opinbera þá að koma til sögnmnar með ráðstafanir, sem auðveida fainuim nýja skipasmíðaiðnaði okkar samkeppnina, svO' sem að
fyrirskipa stöðlun skipaimnia, glæða smíði
þeirra innanlands með faagkvæmari lánium
O.S.ÍFV.

Síðan tiíl. sú, sem hér um ræðir, var flutit,
hafa þeiir atburðir gerzt, sem ugglaust auðvelda innlendu skipasmiðasitöðvunum eitthvað
samkeppni við hinar erlendu, og á ég þá við
gewgisbreytimguma. En þó -teJ ég sjálfsagt, að
ríkisvaldið gæti faér vel að og greiði fyrir hagsemi skipasmíða okkar með favers konar tiltækum ráðstöfunum, svo að sem flest veiðiskipa okkar og a.m.k. smærri kaupekip verði
einmitt smíðuð hérlendis. Er augljóst, að skiilningur ríkisvaldsins á þessu er fyrir hemdi,
því að rétt fyrir jólin átovað rikisstj. að semja
við Slippstöðina á Akureyri um smíði tveggja
strandferðaskipa, og vil ég nota tækifærið og
5
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þakka þá ákvörðun fyrtr hönd Akureyirar og
Akureyrarbúa. Betri jólagjöf, ef svo má að
orði konnast, varð þeim varla færð. Bn þá
eru eftir aðrar sklpasmiíðastöðvar, sem skortir
verkefni. Eftir er að hugsa fyrir því, að þeim
sé gert kleiít að anniast eðlilega endiurnýjun
veiðiskipaflota okkar. Það er ved, að þessi mál
virðast nú aimennt mjög faugleidd. Þanmig
liggur fyrir Ed. þmfrv. um aufcna fyrirgreiðslu Fisfcveiðasjóðs við inmlenda skipasmíði, og nýverið hefur komið fram og verið
birt opinberlega áskorumi Málm- og skipasmíðasambands Islands þess efnis, að Alþ. semji
áætlun um smiði 50 skipa innanlands á næstu
4 árum, og er tilgangurimn að sjálfsögðu tvíþættur, að sjá fyrir eðlilegri endurnýjun og
aukningu veiðiskipatfiotans og veita skipasmíðaiðnaðimum næg verkefni, að nýta sem
bezt þau veiðiskip, sem við þegar eigum og
falia efcki í þá freistni að kasita þeim of fljótt
frá sér sem úreltum og ónotlhæfum. Mér er
að sjálfsögðu ljóst, að þálti'll. sú, sem ég fylgi
hér úr failaði, er engin úrlausniartill., heldur
aðeins vísun til hugsanlegrar leiðar eða ábending um úrræði. Mér er Ijóst, að rífcisstj.
hefuir mifcið faiugleitt þessi mál og láitið gera
ýmislegar athuganir varðandi þau, en samþyikfct þessarar till. mundi umdirstrika hug
Alþ. til þessara mála og vonandi faraða því, að
þau yrðu tekin afgerandi úrlausnartökum,
t. d. mieð faliðsjón af táHfl.. eða ásfcorun Málmog skipasaníðasambandsins og þeirri atfaugun,
sem ríkisstj. hefur þegar látið gera. Slíkt
teldi ég mikilsvert.
ÍÉg vil svo leyfa mér að lofcnium þessum
umr. að óska þess, að þeim yrði frestað og
máliniu vísað til allshn.
Dómsmrh. (Jóhann Hafstein): Herra forseti. Ég skal nú efcki tefja mjög tímann í
sambandi við þessa þáitill., en vildi hins vegar gera grein fyrir bví, sem ég faéit reyndar,
að hv. fim. væri fcunnugt um, að það, sem
lagt er til í þáltill., að gert sé eða ætiazt er
01, að ríkisstj. láti gera, eir þegar búið að
vera í gangi frá bví á miðju s.l. ári, þ.e.a.s.
atfaugun á stöðlun fiskiskipa.
Það mun faafa verið fyrri faluta ársins, að
Landssambamd skipasmíðastöðva átti viðræður við iðmmm. um það, að faafizt yrði banda
um að atfauga möguleifcana. á stöðlum fiskiskipa fyrst og fremst í þeim tilgangi, að
skipasmóðamar gætu með þeim faætti orðið
ódýrari en ella. Var iðnmm. send um þetta
grg. í marzmánuði og áætlanir lamdssambandsins uim 'það, hvað iþeir teldu, að gæti
áunnizt í iþessu siambandi, Var þar e.t.v. um
að ræða um 10% lækkaðan byggingarkostnað
mieð slikri stöðlun fisfciskipanna. Málið var
þá rætt í iðnþróumarráði og einnig við Seðlabankann um hugsanlega aðstoð, sem kynni
að þurfa að velta fjárfhags'legia í sambandi við
aðgerðir sem þessar, þ.e.a.s., ef uim það væri
að ræða, að Kisfcveiðasjóður þyrfti að lána
töhivert mikið meira eða út á fleiri sfcip innamlands en áður hefu,r verið eða verið faefur

á undanfömum árum. Svo í framihaldi af því
áttu fulltrúar skipasmíðaistöðvamma eða Landssambands skipasmíðastöðviamma viðræður við
mig aftur í lofc júnímámaðar, 27. júní. 1 framhaldi af þeiim viðræðum rædduim við hæstv.
sjútvmirlh. iþetta mál séirstafclega við stjóm
FiskveiðasjóðS og þar atf leiiðamdi tfUMitrúa eða
bamkastjóra bæði Lamdsbamkans, Útvegsbanfcans og Seðlabamkams. 1 framhaldi atf því var
sett á laggimair með brétfi 19. júlí s. 1. n.
til þess að vinna að þessari stöðiun, og ég
viil leytfa mér að giera griein fyrir þessari njefndarsfcipun. Held ég, að 'það væri >þá greinarbezt að leea upp það foréf, sem þar að lýtur,
sem skriifað var af minni báifu til Landssambands skipasmíðastöðvanna og er svo faljóðandi, með leyfi hæstv. forseta:
„1 framfaaldi af viðræðum fuiUtrúa skipasmíðastöðva við iðnimrh. faimn 27. júní s.1. um vamdamál sfcipasmíðastöðvanma vegna ibreyttra aðstæðna og uim ráðstatfanir til úrbóta, hafa
þessi mál verið rædd innan rikissitj. Iðnmrh.
og sjútvmrh. hafa átt viðrœður við stjórn
Fiskveiðasjóðs um hmgsamliegar leiðir til þess
að
styrkja. aðstöðu
skiposmíðastöðvanna.
Rn. beinir því faér með til yðar að tilnefma tvo fUUbrúa til þess að vimna að tillögugerð um hentugasta gerð íslenzks fiskiskips
við núverandi aððstæður í saimráði við tæfcnideild Fiskveiðasjóðs og Fisfcifélags íslamds ásamt fuilltrúum, sem sjútvmrfa. mun tilnefna.
Að fenginni niðurstöðu þessa atriðis mundi
tekið ti'l frekari athugunar með hvaða ráðum mætti skapa skipasmíðastöðvunum verkeffai á þessum grundvelli á næstumni samhliða öðrum ráðstöfunum, sem stefna mundu
að sarna marki. Tilmefningu fulltrúa yðar ber
að tiikynna. iðnmim., sem hetfur forgöngu um
að kalla m. samam til starfa."
Upp úr þessu var svo þessi n. sett á laggirmar mieð tveimur aðlluim írá landssambandinu, skipaismiíðastöðvum, og tveimur aðilum
tilnefndum af sjútvmnh. og þremur sérfrœðingum Fiskveiðasjóðs og Fiiskitfélagsins. JÉg
lagði svo áherzlu á, að n. reyndl að hraða
sem mest störfum sínum, en þegar nm. fóru
foetur að athuga málið, var það þelnra skoðun, að það þyrtfti meiri og nánari athugun
en þeir hefðu gert sér grein fyrir í öndverðu.
Niðurstaðam varð svo sú, að þessi n. skilaði
bráðabirgðasikýrslu uim störf þessarar skipanefndar, sem er dags. 16. ofct 1967. Þessi
bráðabirgðaskýrsla gefur mofekurt yfirlit um
það, sem n. faafði unmið að og hvað hún
mumdi ætla sér á næstunni að gera, og vildi
ég þess vegna gera hv. þingi grein fyrir þessari bráðabirgðaskýrslu með því að lesa hana
upp, með leyfi hæstv. forseta. Hún er etoki
löng, en í faenni segir:
„Með bréfi dags. 12. júlí 1967 fór iðnimrh.
þess á leit við Lamdssambamd skipasmíðastöðva, <að það tllnetfndi tvo fulltrúa í n. til
þess að vinna að tillögugerð um hentugasta
gerð íslenzks fiskiskips við núverandi aðs.tæður í saimráði við tæknideild Fisfcveiðasjóðs
og Fiskifélags Islands ásamt fullitrúuim, sem
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sjútvmrh. m<un tilniefna. Landssamband skipasmíðastöðva táilniefndt þá Jón Sveimsson framkvæmdastj., Garðahreppi og Jósef H. Þorgeiinssom lögfr., Akrameei, Með bréfi dags,
21. júli 1967 fól sjútvmrh. þeim Tómasi Þorvialdssymi framkvæmdastj., Girindarviík og Þorsteini
Jóhannessyni skipstj., Garðahreppi að taka
sœti í n. Með bréfi dags. 14. júlí 1967 fól
sitjóm Fiskveiðasjóðs Islands þeim Erlingi
Þorkeissyni vélfræðingi, Reykjavúk, Herði Frímanmssyni verkfr., Reykjavík og Jóni B. Hafsteinssyni verkfr., Reykjavik að taka sœti i n.
Fyrir forgöngu iðnimm. kom n. saman tll
1. fundar fainn 19. júlí 1967 og kaus Jósef
H. Þorgeirsson formanm og Jón Sveinsson
ritara. N. hefur samtials haldið 7 fundi og
aflað sér gagna um skipasmiði hér á lamdi
á seinustu áirum og breytingar, sem orðið
hafa á samsetningu skipastólsins eftir stœrðarflokkum á árunuim 1961 tll 1966, og er þá
fiskiskipumum skipt í eftirfarandi stærðarflokka, er varða athuganir n.: Bájtar undir 12
rúml., skip 12-49 rúml., skip 50-99 rúml., skiip
100-149 rúml., skip 150-299 rúml., sklp 300-499
rúrnl. og skip 500-749 irúml. Einmig hietfur n.
kammað inmfiutnimg skipa frá 1960 og skrá um
skip í saníðuim 1. jan. 1967. N. samdi fyrirspumir, sem voru sendar öttum meðlimuim Landssambands ísl. útvegsmanna, samtals 350-360 aðttum. Voru útvegsmemn beðnlr að svara efitirfaramdi spuirningum: 1 fyrsita lagi, hvaða gerð
og stærð af fiskiskipi tieljið þér hagkvæma fyrir yðar útgerð? Nefmið rök fyrir ástæðunmi,
gerð t.d. hliðartogskip, skuttogskip, 2 dekk,
stærð í rúmlestum og/eða lengd og breidd.
1 öðru lagi, til hvaða veiða er skipið ætlað,
snurpunótaveiða., togveiða, límiuveiða, netaveiða, drajgnótaiveiða? Ef um flelri en eina
veiðiaðferð er að ræða, þá imerkið við það,
sem við á. 1 þriðja lagi, hvaða ganghraða
skipsins teljið þér nauðsynlegajn? 1 fjórða lagi,
'hafið þér í hyggju að smíða fiskiskip á næstu
2-3 árum? Og í fiimmta lagi aðrar upplýsiingar, sem þér teljið máll sklpta, svo sem um
búnað, tæki, rafkerfi o.s.frv. Alls bárust n.
63 sivör frá útvegsmönnum, og hefur verið
unnið að flokkun þeirra og gerð heildaryfirlits.
Athuganir n. hafa einkum beinzt að samtalis 5 stærðum fiskiskipa, enda telur n. að
engin ein stærð eða gerð fiskiskips sé fullnægjandi við allar aðstæður. Stærðir þær, sem
n. hefur kanmað, eru seim hér segir: 1 fyrsta
lagi fiskiskip 35-45 rúml., sem gætu stundað
veiðar með Mnu, netum, footmvörpu, dragnót
og humarbrolli á heimamiðum. 1 öðru lagi
fiskiskip 80-120 rúml., sem gætu stundað veiðar með línu, metum og botmvörpu, bæði á
heimamiðum og fjarlægari miðum, t.d. við
Grænlamd, og eimnig stumdað sildveiðar með
góðum árangri, ef fjarlægð miða er ekki óhæfllega mikil. 1 fjórða lagi fiskiskip 350-400
rúml., sem gsetu stumdað síldveiðar jafmvel
á fjartægum miðum með viðumandi árangri
ásaimt bolfisikiveiðum með ilínu, netum og footnvörpu bæði á heimamiðum og fjarlægari mið-

um. 1 fimmta lagi fiskiskip 500-700 rúml., sem
fyrst og fremst væru hugsuð ibtt að stumda
síldveiðar og toolfiskiveiðar á fjarlægari miðum og hefðu aðstöðu til að verka afla um
borð, en gætu jafnftraimt stundað veiðar á
heimamiðum. N. telur það ekki í verkahring
sínum að athuga fiskiskip, sem eingöngu eru
ætluð til veiða með tootmvörpu, emda vimmur
sérstök n. að því verkefni. Á vegum n. hafa
verið samin drög að smíðalýsingum fyrir 4
stærðarflokka fiskisklpa, sem hafa verið rœdd
á fundum n.
1 fyrrgreimdu foréfi iðnmrh., dags. 12. júlí
1967 eegiir orðrétt:
„Að fenginni niðurstöðu þessa atriðis, það
er tillaga um hemtugasta gerð ísl. fiskiskips
við múyerandi aðstæður, mundi tekið til frekari atihugumar með hvaða ráðum mætti skapa
skipasmíðastöðvumuim verieefni á þessum grundvelli á næstunni, samhliða öðrum ráðstöfunum,
setm stefna mumdu að sama marki."
Með tilvísun til þessa hafa fuiltrúar Landssambands skipasmíðastöðva í n. lagt áherzlu
á, að störfum hennar væri hraðað eftir því
sem ikostur er, enda brýnt, að verkefni imnlendra skipasmíðastöðva verði aukin sem allra
fyrst. Nm. er jafnframt ljóst, að fjöldamörg
sérstök vandamál í iþessu sambandi eru ekki
nægjanlega könmuð emn sem komið er og
fyrirsjáanlegt, að athugun þeirra tekur langam tíma og mun kosta einhver útgjöld. Á
þetta einkum við um fjölda þilfara í stærri
fiskiskipum, fyrirkomulag í vélarúmi, afkastagetu og gerð rafkerfis, fyrirkomulag í flskilestium, varðveizlu aflians um borð og flutning ttt lands, ihagkvœma stærð fiskilesita, úthaldstíma og stærð geyma fyrir brennsluolíu
og vatn. Eimnig þarf að kanma sérstaklega,
hverjir eru taldir vera heílztu galiar að áliti
skipstjórmarmanma og vélstjóra á núveramdi
búnaði fiskiskipa. Þogar framangreind atriði
liggja ljósar fyrir, er tímabært að láta gera
nákivæma smiðalýsingu og teikningar samfara anmarri undirbúmingsvinmu að hemtugu
skipi til að smíða í flokkum. Nm. eru því
allir sammála um, að verkefni það, sem þeim
var falið að leysa, sé svo viðamikið og tírnafrekt, að fyrirsjáamlega sé ekki hægt að leysa
það á þeim tíma, sem futttrúar Landssambamds isl. skipasmíðastöðva í n. telja mauðsynlegan til að forða stöðvunum frá rekstrarstöðvum sökum verkefnaskorts, og telja þeir
því nauðsynlegt, að sénstakar ráðstafamir séu
gerðar til að útvega stöðvumum verkefni til
bráðabirgða unz endanlegar titt. m. iiggja fyrlr.
N. eir sammála um að halda áfram störfum
og beita sér fýrlr rækillegum athugunum á
þeim atriðum, sem um getur hér að fraimam,
enda takist að útvega fé til að kosta þessar
aíhuganir og þeim verði hraðað eftir mætti."
Síðan skrifa þessir 7 aðilar, sem áður hafa
verið nefndir, undir þetta mál., sem dags. er
16. okt. s. >1. ií Reykjavík. Það, seim þessi þáltitt.
fjallar um, er að álykta að fela rikisstj. að
láta fara fram nákvæma ranmsókn á því,
hvort ekki sé hagkvæmt að láta staðla veiði-
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skip landsmanna í ákveðn&r stærðir og gerðir, eims og þar stendur, svo að þau veirði ódýrari í smíðum fyrir inmlemdar skip&smíðastöðvar. Að þessu hefur sem sé verið unnið,
og ég þykist mega búast við því, að það sé
etoki langt undan, að þessi n., sem skipuð
er ágætum og sérfróðum mönnum, skiii endanlega sinu nál. Að öðru leyti hefur, eins og
kunnugt er, ríkisstj. átt blut að máli um að
stoapa verkefni fyrir skipasmíðastöðvamar,
eims og síðari hiuti till. víkur að. M.a. hafa
verið athugaðir möguileikamir á því að gera
bilið stærra í sambandi við lámveitingar til
þeirra, sem láta smiða skip hér innanlands,
og hinna, sem láta smíða skip fyrir sig erlendis. Mig minnir, að það hafi verið 4. jan.
s.l., að ríkisstj. ályktaði um það, að hún
mundi hlutast til um að útvega allt áð 10%
tll viðbótar þessum venjulegu 75% lánum
Fiskveiðasjóðs að mimnsita kosti í bili og til
þess þamnig að skapa verkefni, sem trauðia
væru aimars fyrir hendi. Þeir aðilar, sem
vildu láta smliða skip innanlands, gætu með
þessum hætti fengið allt að 85% af stofnkostnaði skipsims.
Á hiitt er svo að líta, að það hefur verið
rýmandi og takmörkuð eftirspum eftir smíði
fiskiskipa og etoki aðeins hér innanlands heldur eirnnig fiskisikipa, sem smiiðuð væru erlemdis. Samkv. upplýsingum, sem ég hef nýlega fenigið, eru fiskiskip, sem nú eru í smáðum ertendis og um var samið á fyrri hluta
ársiins 1967, að fenginni viðurkemnimgu Fiskveiðasjóðs Islands, aðeins 5 talsins, og enn
segir þar, að auk þeirra fisklskipa, sem nú
eru í smíðum, var árið 1967 femgim viðurkenming Fiskveiðasjóðs Islands á 2 öðrum fiskveiðiskipum, er komu til landsins sama ár.
Þetta er auðvitað gífuriega mikil breyting frá
því, sem var á umdanförnum árum, þegar uppgangur útiwegsins var mieiri. Þá voru kanmstoe
keypt erlemdis frá 20-30 eða milli 30-40 skip.
En það er eðlilegt eims og nú standa sákir,
að eftirspumin hafi minmkað eftir skipakaupum ektoert síður erlendis en innanlands, og
það hefur verið stuðlað að þvi að reyma að
gera mönnum auðveldara að láta smíða fyrir
sig skip hér innanlands, m.a. til þess að
skapa með þeim hætti frefcari verkefni fyrir
íslenzku skipasmíðastöðvamar.
Eg skal svo ekki hafa fleiri orð um þetta
að simnl Þessi mál hafa verið nokkuð rædd,
en ég viildi aðeins á þessum vetitvangi koma
því á framfæri, þanmig að hv. þm. væri það
ljóst, aið að þessu máli hefúr að umdanfömu
vertð unmið og sérsitök m„ eins og ég hef
áður gert grein fyrir, skipuð sérfræðingum og
kunnáttumömmum á þessu sviði hefur verið
vimnandi að því að aithuga möguleikana á
stöðlun fiskiskipa. Og það er emginn vafi á
því, að það er réttilega á það litið hjá flm.
þessa máls, að með því móti ætti bæði í senn
það að nást, að hér siköpuðust kannske fretoar verkefmi en ella, og einnig hitt, að fiskiskipin yrðu ódýrari í smíðum með þessum
faætti en ella mumdi vera

Umr. (atkivgr.) frestað.
Á 32. fumdi í Sþ„ 31. jan., var fram haJdið
einmi umr. uim till.
ATKVGR.
Till. vísað til allshm. með 41 stolj. atkv. og
umr. frestað.
Á 48. og 50. fundi í Sþ., 5. og 10. apríl, var
tiil. tekin til frh. eimmar umr.
Forseiti tók málið af dagskrá.
Á 52. fúmdi í Sþ., 17. apríl, var enn fram
haldið einni umr. uim till. (A. 52, n. 499).
Frsm. (Matthías Bjarnason); Herra forseti.
Þessa þáltill., sem hér liggur fyrir á þskj. 52,
hefur allshn. haft til athugunar og leitað umsagnar um bæði hjá Landssiambandi ísl. útvegsmanma, Lamdssambandi ísl. iðnaðarmanna,
enm íremuir hjá skipastooðumiarstjára og Fiskveiðasjóði íslands. Allshn. var sammála um,
að mæla með því, að till. yrði samþ. óbreytt
að öðru leyti en því, að feltld yrði niður síðasta mgr. upprunalegu till.
Á s.l. ári stoipaði ríkisstj. n., þar sem í voru
fulltrúar frá skipasmíðastöðvum, útgerð svo
og tæknideild Fiskifélags íslands og Fistoveiðasjóði, og stoyldi hluitiverto n. vera að vinna
að tiilögugerð um sem hemtugasta gerff íslenzks fiskiskips við múveramdi aðstæður.
Hafa athuganir þessarar n. einkum beinzt
að því að gera till. um stöðlum fiskiskipa,
hivað smertir sitærð og útbúmað til veiða. 1
skipunarbréfi n. er enn freuaur sagt, að þegar
n. ihefði lokið iþessu vertoefni, muni tekið til
frekari athugunar með tovaða ráðum mætti
skapa skipasmíðastöðvum verkefni á þessum
grundvelli á næstunmi samhliða öðrum ráðstöfunum, sem stefma mumdu að sama marki.
Af þessu virðist ljóst, að verið er að vinma
að því vartoefni, sem 011. fjallar um, og segja
má, að með samþykkt þessarar till. — en áUshn. leggur til, að hún sé samþyktot — sé Alþ.
að samþykkja viljayfiríýsimgu um, að ummið sé
að þessu, sem tiil. fjallar um og þegar er
gert með stofnun þeirrar n„ sem ég gat um.
ATKVGR.
Brtt. 499 (mý tiilgr.) samþ. með 33 sh’lj. atkv.
Fyrirsögn aamiþ. án atkvgr.
Till., svo bireytt, samþ. með 33 shlj. attov.
og afgr. sieim ályktun Aiþingis (A. 637).

10. Undirbúningur þess að gera akfært
umhverfis landið.
Á 10. fu-nidl í Sþ„ 8. nóv., var útbýtt:
Till. til þál. um undirbúning þess að gera
atofært umhverfis iandið [47. mál] (A 49).
Á 12. fumdi í Sþ„ 15. nóv., var tili. tetoin til
meðferðar, faveirmig ræða skyldi.
Að till. forseta var átoveðin ein umr.
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Á 14., 18., 22., 28. og 30. fundi í Sþ., 22. nóv.,
6. og 13. des. og 24. og 26. jan,, var till. tefcin
til einnar umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 31. fundi í Sþ., 30. jan., var till. enn tekin
til einnar umr.
Flm. (Eysteinn Jónsson): Herra forseti.
Þessi þálitill. er flutt af 11 alþm. úr öllum
þingflokkum, og í þeim hópi eru einnig allir
þm. Austurl.
Það er skylt að geta þess, að sumir af
þessum hv. alþm., sem eru flm. þáltlll., hafa
áður hér á hv. Alþ. hreyft þessu máli, sem
þáltill. fjallar um, sem sé að athuga möguleika á því að ijúka akvegi umhverfis landið með því að brúa stórámar á Skeiðarársandi. Ég rek elkki sögu þessa máls hér á Alþ.,
en ég tei mér skylt að geta þess greinilega,
að sumir af þeim flm., sem hlut eiga að
máli nú, hafa áður hreyft þessu máli, svo að
þetta er ekki i fyrsta sinn, sem það kemur
hér til skoðunar. En ég hygg, að það hafi
aldrei áður jafnmargir sameinazt um að
hreyía málinu og nú, og áldrei áður hafa þm.
úr öllum stjómmálaflokkum sameinazt um
að koma málinu inn á hv. Alþ. En þetta á
vitanlega rætur sínar í því, að hér er um
óvenjulega stórfellt þjóðmál að ræða, sem é
ekki að þurfa að vera flokkamál og heldur
ekki sérmál nelns sérstaks landshluta, fullyrði ég, því ég tel, að þetta málefni snerti
svo alla landsmenn, að það sé ekki hægt að
kalla það annað en mál allrar þjóðarinnar
í fyllstu merkingu þeirra orða, því að vafalaust er enga eina framkvæmd hægt að gera
á Islandi. sem mundi breyta jafnmikið lifi
allrar þjóðarinnar í landinu og það að gera
akfært umhverfis larndið.
Efni þéltill. er, að Alþ. álykti að skora á
samgmrto. að láta gera ásetlun um vega- og
brúargerðir á Skeiðarársandi, sem tengi hringleið um iandið, og á hvem toátt megi afla
fjár til að framkvæma verkið. Ásetlun þessari skal hraðað eftir föngum, svo að toafa
megi hana til afnota við gerð næsitu vegáætlunar.
Nú vil ég taka það sikýrt fram, að þessi
þáltill. er ekki flutt til þess að gefa í skyn,
að hæstv. samgmrh. skorti átouga á þessu máii
og þess vegna þurfi að skora á hann, né
heldur af því, að með hemni sé veirið að
gefa í skyn, að nokkuð toafi verið vanrækt
af því, sem með skynsamlegu móti hiefði verið
hægt að gera fram áð þessu. Þeitta tek ég alveg skýrt og greinilega fram.
Ástæðan til þess, að við hreyfum þessu máli
hér á hv. Alþ. í þessu formi nú, er hrein'lega sú, að við teljum, að hér sé um alíkt
stórmál að ræða, að skynsamlegt sé og nauðsynlegt, að Aliþ. láti í ljósi þann vilja sinn,
að áætlum um þessar flramkvæmdir verði hraðað og það svo, að hún gæti orðið tiil afnota
vlð gerð næstu vegáætlunar, en næstu vegáætlun á að gera næsta vetur, að stefnan
yrðl sú, að slík áættan yrði gerð í tæka tíð

fyrir næsta haust og gæti oirðið ti'l afnotia við
það að semja vegáætium fyrir næstu 4 ár. Hér
er um það mikið málefmi að ræða, að okkur
finmat eðlilegt að Alþ. láti í Ijós þennan vilja
sinn til stuðntngs samgmrh. og öðrum þeim,
sem eftir réttri ajUsherjarregilu mumdu vinna
að undirbúningi málsins. Einkum mundum
við vilja leggja áherzlu á, að tímabært væri
að hraða vinnumni á þann hátt, sem þáltill.
gerir ráð fyrir. Þetta mætti segja, að væri
önnur aðalástæðan fyrir því, að við förum
á flot eða ein af aðalástæðunum fyrir því, að
við förum á flot með málið núna og þá í
þeissum búningi. En ég tek það greinillega
fram, að við viljum halda málinu í eðlilegum
farvegi, sem sé þeim, að samgmrh. hafi forystuma og vegamálastjómin, en Alþ. styðji
þessa aðila á þann hátt, sem gert er ráð fyrir
í ályktuninni. Þá mætti næst nefna þá éstæðu, aé við teljum hieppilegt, að Alþ. láti
nú þegar í ljósi þá skoðun, að það imuni þurfa
að afla sérstaklega fjár tiil þess að framkvæma þetta verk og þess muni ekki að
vænta, að hægt verði að taka fjármagn af
hinu almenna vegafé í þessu skyni, og a.m.k.
alls ekki nema þá að gengið yrði í að stórauka það fé frá því, sem nú er. Þess vegna
höfum við stungið upp á því, að Alþ. styddi
samgmnh. og vegamálastjómlma ekki aðeims í
því að flýta áættanum um þetita málefni, heldur léti einnig i ljós þé skoðún, að það mundi
þurfa að gera sérstaíkar áætlanir um fjáröflun til þessa verks.
Okkur er kunnugt um, að það hafa farið
fram allmiklar athuganir á þesisu máli, aðstöðunni é Skeiðarársandi, á undanfömum árum á vegum vegamálastjómarinnar, og vil ég
láta í ljósi ánægju með, að þvi verkefni hefur
verið sinnt á undanfömum árum. Það hefur
verið lögð meiri og meiri vinna í það nú upp
á síðkastið að kynna sér alla staðhætti, og
þetta hefur verið gert með það fyrir augum
að búa sig undir að taka ákvarðanir í þessu
efni, þegar tímabært væri. En það má kallast
tímabært nú, þegar búið er að ljúka smiði
brúarinmar á Jökulsá á Breiðamerkursamdi,
en henni la.uk s.l. sumar. Þess vegna er tímabært að búa sig undir að hefja lokasóknima
í iþessu máli. Og 'þá er það átak eftir til þess
að gera akfært umhverfis landið að leggja
akveg um Skeiðarársamd og birúa vötnin, sem
falla um sandinn, en það er talið, að með
þeirri tækni, sem menn búa nú yfir, muni
þetita vera mögulegt, þrátt fyriir hin miklu
hlaup, sem þar verða. En þá kemur spumingIn: Hvemig á að haga þessum framkvæmdum og hvað kosta þær og hvemig á að afla
fjár til þelrra? Það er þetita, sem við stingum upp á, að nú verði gengið í að brjóta
til mergjar á þann hátt, sem gert er ráð fyrlr
í þáltill.
Það er álit okkiar flm. og vafalaust margra
fleiri, að hér inegi kosta miklu til, því að
þetta yrði alger bylting í ferðamátaim á tslandl, og eins og ég sagði í upphafi, er það
okkar skoðun, að engin ein framkvæmd geti

75

ÞingsálykturaartlMögur samþykktar.

76

Undirbúningur þess að geia akfœrt umhverfis landið.

vaJdið amm&rri eins þjóðlífsbreytimgru á Islandi
og opnun hringleiðarinnar umhverfis liandið.
Allt viðhorf til ferðalaga mundi gerbreytast
og aðstæður batna svo, að það mætti kalla
byltingu. Island mun verða nálega eins og
annað land, ef þessu yrði kotnið í framkvæmd, bæði að því er snertir möguleika til
þess að verða ferðamannaland fyrir annarra
þjóða menn, og þetta mundi opna landið til
fuills landsmönnum sjálfum að kalla mætti.
Þetta snertir hvert mannsbarn í landinu, því
að hver er sá, sem ekki mundi hugsa sér að
hafa not af þessari framkvæmd, ef hún kæmist á?
Ferðalög innanlands mundu vaxa stórkostlega, en auknimg þeirra er áreiðamlega. eiiin
hinn þýðingairmesti þáttur í þjóðarbúsikapnum. Það þykir kanmske einkenniíltegt að táka
þannig til orða, en það er ekkert um það að
efast, að eins og nú er háttað orðið, eru
ferðalög mjög sterkur þáttur í lífi hvers
manns, sem býr við sæmileg kjör, og þannig
á það að verða framvegis og i vaxandi mæli.
Þé er það ekki þýðingarlitið fyrir þjóðarbúskapinn, að menn hafi aðstöðu til þess að
ferðast um sitt eigið land, og er ekki með því
verlð að amast við því þótt menn skreppi
eimnig til annarra landa. Það er áreiðanlegt,
að í framtiðinni verða ferðaiög og ferðaþjónusta sivaxandi liður í þjóðarbúskapnum. Þess
vegma má kosta hér gifurlega miklu til. Það
fé kemur beihlínis aftiur. Hér við bsetist, að
þessi framkvæmd mundi gera landið enm
skemmtilegra heimili fyrir þjóðima og treysta
bönd lands og þjóðar.
Þetta eni S örfáum orðum meginástæðumar fyrir því, hversu margir þm úr öllum
flokkum hafa sajmeinazt um að flytja þetta
mál lnn á hv. Allþ. Það má svo r&umar líka
bssta því við, að ein ástæðan er sú, að við
álítum, að 'það þurfi að verða sem mestar
uimr. um þetta mál og sem viðast og þess
vegna sé nauðsynJegt, að það sé ekki eingöngu fjallað u,m það inni á skrifstofum sérfræðtaga, þó að þar verði tæknilegur undirbúmingur að fara fram. Við teljum þetta mál
þannig vaxið, að það þurfi að ræða það sem
mest og sem víð&st, meirn þurfi að velta fyrir
sér öliluim hliðuim þiess, hversu þýðingarmikið
þetta mál er fyriir þjóðtna í heild og hve mlkJu
megi hér til kosta miðað við allar aðstæður. Ég
held, að mér sé óhætt að segja það fyrir munn
okkar alllra, að þetta hafi verið eitt aí því,
sem hvatti okkur til þess að koma með þetía
mál nú inn á AJiþ. í þessium búningi. Sumlr
segja kannske, að við hefðum getað snúið
okkur til hæstv. samgmrh. og rætt málið við
hann og kynnt okkur, hvað hann væri að láta
gera, og lýst yflr við 'hann stuðningi við allan
undirbúning í máJinu og málið sjáift. En það
töldum við ekki fullnægjandi né eðJllegt heJdur hitt að koma með málið fram á sjáJfu Aliþ.
til þess að það gæti orðið rætt hér og fengi
þingliega meðferð, og um leið væiri unnt að
vekja athygli allrar þjóðartam&r á máltau nieð
nokkuð sérstökum hœtti.

Það ýtti einnig mjög á oktour að koma með
málið í þessum búningi, og ég vtl endurtaka
það í lokin, að í þessu á að felast stuðningur
við hœstv. samgmrh. og hans menn í vegamál&stjóminmi til kröftugra og skynsamlegra
framkvæmda í mállnu, en engin sneið um
það, að þörf muni oð ýta á eftir þeim. Við
viljuim ekki, að nokkur snefill af missJdlningi komist þama að um þetta. Ég leyfi mér
að leggja til, að málinu verði vísað til n. að
aflokinni þessari umr., en mér sýnist að það
ætti að vera fjvn.
Pétur Benediktsson: Hema forseti. Mig
langaði til þess að standa upp og lýsa stuðningi mínum við iþetta þarfa mál, sem hér hefur verið reifað stuttlega, en ég hef leyft mér
að leggja fram brtt. um að gera þá rannsókn, sem faru á fram, ofuirliítlð víðtækari en
gert er ráð fyrir í sjálfri tillgr., sem sagt
að bæta við athugun á því, hvort mögulegt
væri að leysa þetta vandamál með flugferju
yfir vatnasvæðið. Með þessu á ég við, að unnt
gæti verið að láta annað hvort þyrilvængju
eða svifnökkva taka við farartækjum þeim,
sem kæmu að vatnasvæðinu að austan eða
vestan, og flytja yfir þær torfærur, sem enn
eru óbrúaðar. Ég tel rétt, að alhugaður sé
kostoaðurinn við þessa Jeið og hef þá sérstaklega í huga, að e.t.v. mætti nota þessa
aðferð þangað til var&nJegum brúm og vegum hefur verið komið yfir sandinn. Það, sem
ég hef í huga í þessu efhi er, að þama þyrfti
að vera ihægt að lyfta annars vegar stærstu
venjulegum fólksbílum og hins vegar nokkru
hlassi af flutningavögnum. Þar væri þó sjálfur vagninn skillnn eftir, en aðeins tekinn
palJurtan mieð þeim flutoingi, sem þyrfti að
koma áfram yfir svæðið. Ég hef gizkað á,
að þama þyrfti að vera hægt að flytja segjum 3-4 smál. Þetta mundi strax bæta úr töJuvert brýnni þörf. Það mætti hugsa sér, að
þelr, sem kæmu þarma akandi í eigin vögnum, ækju inn í eins konar gagnsætt búr,
þarnnlg að farþegar nytu útsýnisins yfir jökulinn og sjóinn meðan þeir væru á ferðalaginu.
Þetta held ég, að yrði nýlunda í flutoingamálum, sem gæti dregið marga menn að þessari leið yfir sumarmánuðina.
Á þessu stigi málsins eru það aðeins tilmæli mín, að n. sú, sem kemur til með að
fjalla um málið, líti jafnframt á brtt. mína,
og ég vonast til þess, að athugun á þessari
hlið málsins megi einnig fara fram, þegar
málið verðúr teklð til þeirrar athugunar, sem
þáltill. gerlr ráð fyrir.
Landbrh. (Ingólfur Jónsson): Herra forseti.
Það er rétt, sem hv. 1. flm. þessarar till.
sagði hér áðan, að þetta væri mikilsvert mál,
sem mun áreiðanlega hafa almenningsfyligi í
landinu. Og það má segja, að þegar langt er
koir.ið að brúa vatnsföllin sitt hvorum megin
við Skeiðará, hafi Jandsmenn færzt nœr því
m&rki að fá hringveg en menn hafði dreymt
Um fyrir nokkrum árum eða áratugum. Það
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er því engin spurnimg um það, að þessi farimgvegur kemuir. Skeiðará mum verða brúuð.
Þetta mun verða gert akfært. Spumingin er
hins vegar um það, hvenœr þeitta verður geirt
kostnaðarins vegma og af tæknilegum ástæðum.
Nú ber verkfræðimgum saman um það yfirleitt, að iþetta sé vel mögulegt að gera, en
þeim iber ekki samian uim, faversu kostnaðurinn muni verða mikill, einfakMega vegna þess,
að þeiir hafa ekki enn komið séir niður á það,
hvemig faagkvæmast mumi vera að leysa málið.
Það er rétt, sem hér var minnzt á áðan,
að á undanfömum árum faeflur farið fram
talsiverð atfaugum á iþessuim málum, og sérstajklaga síðan 1964 hefur verið fyilgzt með jökulfalaupuim í ánni og ýmsar athuganir gerðar
til undiirbúnings þessu máli, og uim þetta hef
ég iðulega rætt við vegamáiastjóra og fleiri
verkfræðimga hjá vegiagerðinni. Og á s.I.
haiusti, ég faeld, að það faafi verið í septembermánuði, sikriíaði ég veigamálastjóra bréf til
frekari áréttimgar á iþessu, þar eem lagt var
fyirir hamm að faraða atfaugunuim og undirbúningi á þessu máli, eftir því, sem mögulegt
væri, til 'þess að það gæti legið sem fyrst
fyrir, á favem bátt væri faeppiiegast að leysa
þetta mál, sem vænta mætti, að flestir eða
allir þm. mundiu vilja sameimast um og landsmenn allir vilja, að kæmist í framkvæmd
sem fyrst. Vegamálastjóri tók við þessu hréfi,
en ég man, að hann sagði: Það tekur áreiðanlega mokkurn tíma að atlhuga þetta, og það
tekur meiri tíma en eitt ár, man ég, að hann
sagði. Ég veit ekki, hvort faægt er að ljúka
því á tveimur árum, sagði faann, eða hvort
það tekur 3 ár. En þetta tekur eikki stuttan
tíma, og í tilefni af því, að í þál. er gert ráð
fyrir, að athuguninni verði lokið, þegar næsta
vegáætlun verður gerð, vil ég aðeins vekja
athygli á iþessu, að sá maður, vegaimálastjóri,
sem á að stjórna atfaugunum á bessu og sem
hefur fyrirmæli um að flýta því eins og mögulegt er, teluir að þetta sé of skammur tími
og faann hefur sagt bað í minni áfaeym, eftir
að þessi till. var komin fram. En ég get
huggað fav. 1. flim. og aðra flm. að þessari
till. og alla alþm. með því, að það verður
ekkert dregið af með faað að faraða atfaugunum í þessu máli.
Það verður að flýta sér mátuilega í atfauguniunum. Það verður að gera sér grein fyrir
því, á hvern faátit sé faeppilegast að leysa málin. Hér eru margar kvístar, sem verður að
hrúa, og það er vitað, að áin breytir sér og
getur breytt sér. Hvað er til ráða til þess
að fyrirbyggja það, að vatnsftajumurinn fari
uitan við brýmar og að falaupinu loknu standi
brýrnar á þurru? Þetta er vandinn, og það
veirður að finna ráð til þess að Heysa vandann. Það ráð verður efcki fyrir hendi nema
það fari fram ýtorlegar rannsóknir og athuganir þeirra znanna, eem bezt verður til
þess trúað. Ég tel, að þetta þurfi að koma
hér fram, og ég er hræddur um það, að við

getum ekki, þegar næsta vegáætlun verður
samin, væntanlega næsta faaust eða næsita vetur, faaft fyrir okkur áætlanir í þessu máli,
seim við getum byggt nægilega mikið á, því
miður.
Það má segja, að til viðbótar því, sem lagt
hefur verið fyrir vegamálastjóra að framkvæma, sé í þessari till. áskorun um fengna
l'eið til fjáröflunar. Það er sem saigt algerlega
ógert, enda þótt kannske faugurinn faafi eittfavað
reikiað í þá átit, hvemig það mœtti verða.
Það er bezt að viSurkenna það, að það er
alveg óleyst mál, og ég er ekki í dag tilhúinn til þess að benda á það, með hverjum
hættii það megi verða, en það faeld ég, að við
hljótum allir að verða samimáia um, að það
verður að ajfla sérstaJklega fjár í 'þessu skyni
til viðbótar því, sem fer til venjulegra framkvæmda á vegum vegasjóðs, það er enginn
vafi, það þarf að gera. Bn ég gerl ráð fyrir
því, að áður en menn telja tímabært að gera
beiniar till. til fjáröflunar, verði talið eðlilegt,
að það liggi fyrir áætlun um kostnað, enda
þótt við vitum í dag, uð kostnaðurinn falýtur
að verða mikill, áreiðonlega margir tugir
millj. Ég geri ráð fýrir því, að mönnum finnist eðlilegt, að það liggi fyriir faeildaráætlun
um gerð verksins og kostnað áður en farið
eir að gera tilil. um fjáröflunina.
I rauninni hef ég ekki meira um þetita að
segja á þessu stigi málsins. Þetta er stórmál,
sem vissulega væmi gaman að kæanist í framkvæmd sem allra fýrst. Það faefur þjóðhagslega þýðinigu að tengja landshlutana saman,
og vissulega er það faollara fyrir ýmsa, sem
fara í ferðalög og láita það eftir sér að kynna
sér fyrst sitt eigið tand, fegurð þess og tilbreytni, flreikar en að eyða mestu af sínum
frítíma erlendis, og eyða þannig erlendum
gjaldeyri að óþörfu.
1 sambamdi við þá brtt., sem hér faefur verið flutt, vi'l ég segja það, að ég tel sjálfsagt,
að faún verði samþ. og að atihugun fari fram
á því, sem í henni felst, enda þótt ég búist
ekki við því, að það verðí talin næglleg lausn
á þessu máli að framkvæma það, sem ætlazt
er til með henni, auk þess sem þessi farartæki eru ákaflega dýr í rekstri. En það er
bezt að fullyrða ekkeit um þeitta fyrr en athugun hefur farið fram. Það mætti segja, að
í 2 ár eða svo eða í 3 ár, á meðan verið er að
vinna að því, sem á að koma, mætti leysa
elttfavað með þessu, ef það kostar ekki allt of
miklð, en athugun ætti að leiða það í IJós.
Flm. (Eysteinn Jónsson): Herra forsetf Ég
þakka faæstv. ráðh. fyirir undiirtektir faans í
þessu máli. Ég ætla aðeiims að segja örfáar
setningar í tilefni af þvi, sem hefur komið
fram.
Ég vil leggja áfaerzlu á, að þessi þáltill.
okkar fjailar um athugun á því að gera akfært umfaverfis landið, þ.e.a.s. vegi og brýr,
og þetta er vitanlega miðað við 'það að tengja
saman þjóðvegakerfið, iþannig að menn geti
farið hindrunarlaust ferða sinna á venjuleg-
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an hátt. Þess vegna mundi það ©kki geta
leyst þetta mál, þótt sett yrði upp loftferja
eSa einihvers konajr ferja á þessari leið. Það
mundi ekki geta leyst það, sem fyrir okkur
vakir. en það er að gera akfært umhverfis
landið, þannig að menn geti haldið ferð sinni
áfram hringleiðina, hindirunarlaust á venjulegan hátt.
Ég vil fagna því, að hæstv. ráðh. tók undir
þá meginstefnu, sem er í ályktuninni. Hann
sagði: „Skeiðará verður brúuð, og hringvegurinn kemur". Það er þetta, sem er aðalatriðið, Skeiðará og hinar áraar á sandinum
verða alveg vafalaust hrúaðar, og hiringvegurinn kemur, það er meginstefna ályktunarinnar.
Ég get ekki 'lýst neinu yfir fyrir hönd flm.
varðandi brtt. þá, sem hefur komið fram frá hv.
4. þm. Reykn., en ég legg aðeins áherzlu á, að
ef farið yrði inn á þá leið að hafa þamaferju,
yrði 'þar eingöugu um bráðahirgðalausn að
ræða, og þá vegna þess, að menn gæfu það
upp á hátinn að leggja þama eðlilega og
venjulega leið. Gasfu það upp á hátinn í hili,
t.d. ef menn teldu, að það þvrfti að dragast
svo lengi, að gera yrði bráðabirgðaráðstafinir, eða gæfu bað alveg upp á bátinn, sem
ég hef enga trú á, að komi nokkru sinni tll
mála, því ég álít, að Skeiðará muni einmitt
verða brúuð og þessi vötn ÖU og hringvegurinn komi. En hctta atriði uai ferjuna, sem hv.
þm. hefur skotið fram og hann ymorað á sem
bráðabirgðalausn, verður að sjálfsögðu atlhugað
af þeirri n., sem fær málið tiJ meðferðar og íhugað, hvort það ætti að fvlgla með að skoða
það eimnig. En það er náttúrlega alveg annars eðlis en bað, sem þáltill. gerir ráð fyrir.
En þetta verður vonandi allt athugað hleypidómalaust af nefnd.
Karl Guðjónsson: Herra forseti. Eins og hv.
1. flm. þessarar till. sagði í slnni framsöguræðu, hafa komið fram hugmyndir um akfæra leið á þeim slóðum, þar sem nú er í
bessari till. gert ráð fyrir, aJð reistair verði
brýr og vegur, þ.e.a.s. u,m Skeiðaráirsandssvæðið, löngu fyrr en þessi till. keimur fnam í hinum gömlu vegalögum, sem nú eru reyndar
afnumin með tilkomu hinna nýjustu vegalaga,
sem nú eru i gildi. Var sagt, að SuðUrtandsvigur skyldi ná frá Reykjaivík austur á Höfn
i Hornafirði. Það sjá aiuðvitað allir menn, að
vlð setningu þeirra 1. hefur sú hugmynd verið
býsna ofarlega í hugum manna, að á þessu
svæði hlyti fyrr eða síðar að korna aikfær
iieið. Á hinum síðari árum hefur siífellt tognað úr þeirri lelð, sem akfær er á þessu svæði,
rauniar hæði frá austri og vestri, og þegar
fyrir um það bil 5 árum var sýnilegt, að
að fáum árum liðnum mundi ekki vera eftir
á þessari leið óakfært meira en kaflinn úr
Öræfum að Núpsstað við Lómiagnúp. En það
mun vera um það bil 40 km langur kafli.
Leiðin öll frá Reykjavík austur á Hornafjörð
er hliis vegar tæpir 500 km. Nö er reyndar

svo komið, eða sjá má fram á, að þegar á
næsta suimri verðúr ekki stærri kafli ófær
af þessari leið en einmitt um 40 kin, og það
er einmitt þessi kafli, seim einan vantar í, svo
að hringlelðin u.m ísland sé gerð akfær. Það
ligguir iþess vegna í augum uppi, að það er
miklu til þess kostandi að opna þessa leið.
Máske hef ég veirið heldur fljóthuga í þessu
máli, þegar ég fyrir 5 árum síðan lagði hér
fram ásamt hv. 4. þm. Austf., Lúðvík Jósefssyni, till. um það, að þessi leið yrði gerð akfær þá á allra næstu árurni. Hugleiddair voru
tvær meginhugimyndir, en þær eru og hafa
revndar allitaf veirið með þeim hætti, að vegna
jökuilhlaupa, sem öðru hvoru koma á þessu
svæði, en virðast greinilega fara minnkandi
hin síðari árin, kemur til mála að brúa vatnsföllin á þessari ieið með tlltölulega ódýrum
staurabrúm, sem þá mætti relkna með, að
í jökuilhiaupum flytu burt eða þær gætu lent
unni á þurru, eins og hæstv. samgmrh. drap
hér réttilega á í sinni ræðu. Þá er og hitt,
að það er komið svo nálægt með það vcgna
tækniframfara á hinum síðustu árum, að
hugsanlegt sé að brúa þetta varanlega, þannig
að brvmar standi af sér jökuihlaupin og vegimir þé væntanilega Mka, nema máske mundu
jökulhlaup brjóta í vegina einhver skörð. Þessar tvær hugmyndlr koma auðvitað báðar til
greina, þegar hugleitt er, hvernig eigi að gera
þetta og hve mikið fé muni kosta að gera
það.
Nú er hins vegar komin svo almenn hreyfing um málið. að það er ekki hægt að láta
hjá líða með bað öllu lengur að gera raunhæfar áæOanir eg efna til framkvæmda, sem miðá
að því að opna þessa leið. Maðúr sér það
t. d. á þeim tiiH.-flutningi, sem hér er fram
kominn. Hann er að því leyti óvenjulegur, að
hér hafa þm. úr öllum flokkum sameinazt
um mál, sem greinHega veTður ekki framkvæmt rikissióði að kostnaðairlausu.
Þá er komið að því, hvernig eigi að affa
fjár til þessarar framkvæmdar. Það er eins og
hæstv. ráðh. drap á, að ýmsir munu nú hafa
leitt hugann að því, hvaða leiðir væru þar
færar, og ég vil þegar koma hér á framfæri
hugmvnd, sem í mínum huga er mjög ofarlega í þessu máli. Það er eins og ráðh. rébtilega sagði. að hér þairf til mHJíónir og mililjónatugi. 1 fjáriögum yflrstandandi árs eru
ætiaðar 34% millj. kr. með vissum hætti til
vegamália, enda þóbt á fjárlögum sé sú upphæð færð undlr dóms- og kirkjum-m., það er
kostnaður ríkissjóðs af þeirri breytingu að
flytja umferðina af hinum vinstra vegarkanti yfir á hægrl kant. Þessi flárveiiting hefur þann kost í för með sér, að hún er ekki
eilíf, henni verður vænbanlega lokið á þessu
yfirstandandi ári. Það hefur lengi þótt siður
stiórnvalda að afnema aldrei þau útgjöld, sem
lögð hafa verið á einu sinni, og ekki þætti
mér fráleitt að hugsa mér það, að þessi útgjöld yrðu fastur Mður í útgjöldum ríkissjóðs
á næstunni, að minnsta kostl meðan efcki er
Rominn hringvegur uim Island.
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Till. vísaS til fjvn. með 35 shlj. atkv. og
umr. frestað.
Á 52. fundi í Sþ., 17. april, var fram haldið
einni umr. um tilil. (A. 49, n. 619, 241).
Of skammt var liðið frá úthýtingu nál. —
Afbrigði leyfð og saanþ. með 34 shlj. atkv.
Frsm. (Jón Ámason): Herra forseti. Fjvn.
hefur ihaft til athugunar till. tll þál. á þskj.
nr. 49 um undirbúning þess að gera akfært
umhverfis landið.
Eims og fram kemur í áliti n., leitaði hún
umsagnar vegamálastjóra um till., og þann
27, marz sJ. barst svo n. ýtarleg grg. um
málið frá vegamálastjóra, og er álitsgerðin
í heild prentuð sem fskj. með nál.
I umsögn vegamálastjóra kemur það fram,
að enda þótt sjálfsagt sé að hraða þeim athugunum, sem hér um ræðir, eftir föngum,
þá telur hann með öllu óhugsandi, að hœgt
sé að framkvæma þær nauðsynlegu rannsóknir og mælingar, sem hér er lagt til, að gerðar veirði, á einu sumri, þannig að niðurstöður geti legið fyrir á komandi hausti og þá
hafðar til hliðsjónar, þegar vegáætlunin fyrir árin 1969-1972 verður afgreidd. Þessa skoðun sínia rökstyður vegamálastjóri notkkuð
nánar I umsögn sinni. Skýrir hanm þar fyrst,
hve umfangsmikið verkefni hér sé um að
ræða, en þar segir svo, með leyfi hæstv. forseta:
„Skeiiðarársandur nær ffrá Lómagnúp að
vestan og að Skaftafeillsheiði að austan, og
er hann tæpir 30 km á breidd. Um sandinn
falla 4 stórfljót, og eru þau, talin að vestan,
Núpsvötn, Súla, Sandgígjukvíel og Skeiðará.
I Súlu koma jökulhlaup úr Grænalóni uppi
í Vatnajökli. Þessi hlaup falla yfir í Núpsvötn, er niður á sandinn kemur, og mynda
þar einn samfelldan flaum. Talið er. að þessi
hlaup geti nuimið 6—8 þús. teningsmetrum á
seikúndu, eða 15—20-földu meðalrennsll Þjórsár, svo dæmi sé tekið. Á mlðjum sandi fellur
fram Sandgígjukvísl, og er hún eina vatnsfallið á Skeiðarársamdi, sem fellur í nokkuð
ákveðnum farvegi. 1 hana koma hlaup jafnhliða Skeiðará, og er talið, að vatnsmagn í
þeim geti numið 4—5 þús. tentogsimetrum á
sekúndu. Austast fellur svo sjáJf Skeiðará, og
flæmist hún yfir breltt svæði á sandinum, er
neðar dregur. Hlaup í hana og Sandgígjukvísl
komia úr Grímsvötnum, og hiafa 'þau á undanförnum áratugum komið nokkuð regluilega á
fjögurra til fimm ára fresti. Hlaup þessi hafa
farið mtonkandi hto síðari ár, og er þá talið,
að þau hafi numið 6—8 þús. teningsimetrum
á sekúndu. Áður voru meSalhilaup talin mun
mieiri eða 10—12 þús. teningsmetrar á sekúndu,
en stórkostlegri hlaup hafa þó komið í Skeiðará í sambandi við gos í Grímsvötnum, og var
talið, að í seinasta gosl þar árið 1934, hafi
hliaupið í ihámarki numið 40—50 þús. teningsmetrum á sekúndu.
Mjög lítið er vitað um venjuilegt sumarfilþt. 1967. D. (88. löggjafaiþing).

rennsli í ánum á Skeiðarársandi, en víst er,
aff það mun aðetos vera litið brot af því
vatnsmagni, sem berst fram í jökulhlaupunuim. Það verða 'því jökulhlaupto, sem ákvarða
stærð þelrra mannvirkja, sem 'byggja þarf. Ef
tengja á hringleið um landið með lagningu
vegar yfiir Skeiðarársand, bá er ljóst að byggja
verðúr brýr á vatnsföHin á sandtoum það
stórar, að þær taki öll venjuleg jökulhlaup
eins og þau hafa veríð hto síðari ár. Hins
vegar er þess ekki að vænta, að unnt verði
að byggja brýrnar þannig, að þær taki hlaup
á borð við það, sem kom árið 1934 jafnhliða
gostou í Grímsvötnum."
Þessu næst er vikið að því að upplýsa um
þær athuganir, sem gerðar hafa verið til
þessa, en þar kemur fram, að vegagerðin hefur þegar fyrir 4 áruim hafið athuganir sínar
og rannsóknir á þessu vandamáli. En um
þetta segir svo:
„Þó mikill fróðleikur sé til um jökulhlaup
á Skeiðarársandl úr Grænalóni og Grímsvötnum á undanfömum öldum, þá er þó fæst af
því þess eðlis, að í tölum verði talið, er nota
rnegi við hönnun manmvirkja. Engar nákvæmar mælingar eru t.d. til um stærð hlaupanna eða dreiftogu þeirra um sandinn. Tölur
þær, sem nefndar eru að framan, eru að
mestu lieyti ágizkanir jarðfræðtoga og jöklafræðinga, sem byggðar eru á rúmmáli þeirra
lóna, sem tæmzt hafa, og lengd hliaupanna.
Þá er lítið vitað um það ísmagn, sem berst
fram með hlaupunum, hve stór ísinn er, og
þó sérstaklegia, hve langt hiann dreifist fram
á sandinn.
Arið 1964 gerðu verkfræðingar vegagerðarinmar fyrstu frummælingar á Skeiðarársandi
til þess að glöggva sig á stærð hlaups, sem
væntanlegt var árið efltir. Sumarið 1965 voru
tekrnar kxftmyndir af sandtoum seint í ágústmániuði. Skeiðarárhlaup kom síðan í sept., og
fýlgdust verkfræðtogar vegagerðartonar með
hlaiupinu, mældu dreiítogu þess og jakaburð.
Meðan hlaupið var í hámarki voru eimnig
teknar loftmyndir af sandtoum til samanburðar við loftmyndir þær, sem teknar höfðu verið í mánuðtoum á undan. Niðurstöður þessara atihugana voru á þá lurnd, að vatnsmagnið í þessu hlaupi ihefði verið 6-8 þús. teningsmefcrar á sekúndu. í nóvemibermánuði sama
ár kom hlaup í Súlu úr Grænalóni, en þá vildi
svo óheppilega til, að svartaþoka var og því
ógerlegt að flylgjiast með hlaupinu.
S. 1. haust fór Vegagerð ríkisins fram á það
við dr. Sigurð Þórartosson jarðfræðing, að
hann tæíki saman etos ýtarlega lýsingu og
tök væru á uim öll jökulhlaup úr Grímsvötnum og Grænalóni fiá því, að sögur hófust.
Etonig var íarið flram á það við hann, að
hann semdi grg, um þær breytingar, sem
orðið hafla á Skeiðarárjökli samfara hlaupunurn. Er þess að vænta, að skýrsla dr. Siguirðar geti legið fyrir á 'þessu ári.“
Um það verkefni, sem nú bíður úrlauisnar
og leysa þarf, segir hins vegar svo í áliti
vegamálastjóra:
6
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„Svo sem að framan greinir, þá hafa þær
athuganir, sem gerðar hafa verlð á Skeiðarársandi til bessa, eingömgu verið miðaðar við að
fá fram upplýsingar nm hegðun jökulhilaupanna
og þá sérstaklega jökulhlaupsins í Skeiðará
árið 1965. Var þeitta gert með það í huga, að
í lok yfirstandandi vegáætlunar á þessu ári
yrði sæmtlega bílfœrt að Skeiðarársandi
beggja vegna, og mundi iþá verðá knúið á
með attaugun á því, tavort tiiltækilegt væri að
leggja akveg um Skeiðárársand með viðiráðanlegum kostnaði, svo sem nú er gert með
ofangreimdrl till. ttl þál. Hefur kostnaður við
þessar attauganir verið mjög taóflegur og hann
verið greiddur af fjárveitingum til verkfræðilegs undirbúniwgis framkvæmda. Hinis vegar
mun rannsókn sú, sem iþáilill. gerir ráð fyrir,
verða mjög kostnaðarsöm, því þá verður að
rannsaka allt, er viðvíkur taugsanlegri gerð
mannvirkja, er staðizt gastu venjuleg jökulhlaup.
Hver endanlegur kostnaðúr við slíka rannsókn getur orðið, er ©kki unnt að segja fyrr
en hún er nokkuð á veg komin. Eru í eftirfarandi áætlun talin upp fyrstu verkefnin,
sem leysa þarf í þessu sambandi og hefja
mætti þegar á þeBsu ári, ef fé væri fyrir
hendi. Koma þar fyrst mælingar, kortagerð
og verfcfræðikostnaður, 600 þús. fcr., botmrannsóknir, 500 þús. kr., vatnsmælingar, 600 þús.
kr. eða samtaJs 1 millj. og 700 þús. kr. I mælinga- og kortiagerðárkostnaði er geirt ráð
fyrir, að gerð verði kort af stórum svæðum
við Skeiðará, Sandgígjukvísil, Núpsvötn og
Súlu. Þá er áformað, að gerðar verði rannsófcnlr á burðarþoili botnsins við Skeiðará,
Sandgígjnkvísl, Núpsvötn og SúJu, með því að
reka niður 15-20 staura á mismunandi stöðum
i farveg árnna. Er þess vænzt, að með því móti
fáist -upplýst, hvert burðanþol botnsins er með
tilliti til brúairgerðar. Væri mjög taeppilegt að
geta lokið þessum rannsókmuim í sumar, þvi
brúarvinmuflokkur verður í Örsafajsveit í ár við
byggingu brúar á Hrútá í Öræfum og Fellsá.
Gæti vinnuflokkur þessi gert botnrannsóiknirnar á ileið úr Öræfum vestur yfir sandinn. Þá
hefur í samráði við vatnamæliwgadeild orkumáilmstjóra verið gerð áœtlun um að koma upp
sjálfriitandi vatnsmœlum í ám beggja vegna
Skeiðarársands og í Sandgígjukvísl, en ekki
er talið tiltækilegt að koma upp slíkum sjálfriitandi vatnsmælum i Skeiðará, Núpsvötnum
eða Súlu, sökum þess hve ár þessar renna á
við og dreif. I þeim yirðu í stað iþess gerðar
þversnlðsmælingar nokkrum simnum. Yrði það
fyrsta skrefið tii þess að fá nákvæmar mædingar af nœstu jökultalaupum á Skeiðarársandi.
Það mun fara nokkuð eftir niðurstöðum
þessara rannsókna, hvermig ranmsóknum verður taagað árið eftir. Líkur eru taidar á því,
að næsta hlaup í Skeiðará komi árið 1970,
og telur dr. Sigurður Þórarinsson, að þegar
mælingar hafa verið gerðar í Grímsvötnum
á vori komanda, muni mega segja fyrir um
það atriði með nokkurri vissu. Kyrir það

hlaup er alveg nauðsynlegt að geta byggt
hluta af vamargarði eða varnargörðum af
mismunandi gerðum til þess að fá úr því
skorið, hvaða gerð vamargarða muni geitia
staðizt jökulhlaup í Skeiðará. Að fenginni
reynslu af slífcu hlaupi er liklegt að gera
mætti sér nokkuð rauntaæfa grein fyrir því,
hvaða gerð varnargarða og brúa kæmi til
greina við lagniwgu vegar yfir Skeiðarársand."
Af þessu, sem ég hef nú leaið úr umsögn
vegamálastjóra, er augljóst mál, að hvað sem
fjárútvegun líður til þess að standa undir
kostnaði við umræddar rannsóknir og undirbúning þeirra framkvæmda, sem iþáltill. felur
í sér, verður ekki gengið fram tajá þeirri sitaðreynd, að fullnaðarattaugun verðuir ekki unmt
að framfcvæmia nema að fengnuim þeim tíma,
sem sérfræðingar gera ráð fýrir, og kemur
frram í áliti vegamálastjóra um till. Þá vil ég
geba þess, að á þskj. nr. 241 er brtt. við þessa
þáltill. fiá hv. 4. þm. Reykm., sem fetair það
í sér, að áætlunin nái einnig til þess að afkuga
um flugferju yfir vatmasvæðið á Skeiðarársandi og þá hvort í því geti falizt möguleiki á
að leysa þetta vandamál. Fjvn. telur eðlilegt,
að tillgr. verði orðuð á þá lund, að þessi athugum geti einnig átt sér stiað. Fyrir því hefur
n. leyft sér að leggja tii, að tUllgr. verði svo
sem taér segir á þskj. 619, og hljóðar taún þá
svo, iweð leyfi forseta:
„Alþ. ályktar að skora á samgmrh. að láta
gera áætlun um samgöngubœtur yftr Skeiðarársand, sem tengi hringleið um landið. Áætlun þessari skal hraðað svo sem unnt er
og að því sitefnt, að hafa megi afnot af henni
við geirð vegáætluwar fyrir árin 1972—1976."
Ég sé svo ekki ástœðu til að orðlengja
frekar um þessa þáltiM., en væmti þess, að till.,
þannig breytt, hljóti samþyikki Alþ.
Eysteinn Jónsson: Herra forseti. ÍÉg vil
þakka n. fyrir þá vinnu, sem taún hefur lagt
í þetta mál. EÉg hef ekki getað haft samband
við flm. alla, 'þelr eru svo margir, en ég dreg
það eklki í efa, að þeir fallast á þá brtt., sem
hv. n. taefur flutt, og eru henni þakklátir
fyrir þá afgreiðslu, sem fyrirtauguð er á málinu. Mér finnsit ástæða til að telja, að það
muni verða töluvert merkur áfangi í þessu
mikia máli, að Alþ. áiyktar nú vonandi þá
stefnu, sem þál. geriir ráð fyrir.
Ég vil leggja áherzlu á bað í þessu sambandi, sem segir í umsögn vegamálastjóra, að
strax næsta suimiar verður að gera vissar athuiganir og rannsóknir, en það mundi tefja
málið mjög, ef þeim yrði ekki fcomið í frarnkvæmd. Það eru þær rannsóknir, sem gerð
er grein fýrir og kallaðar eru fyrsti rannsóknarkostnaður. ÍÉg vil líta svo á, — ég veit,
að tav. fjvn. lítur þannig líka á málið — að
samþykkt þessarar tlll. sé einmitt m.a. til að
leggja áherzlu á, að tafarlaust ve-rði lagt í
þessar undirbúningsattauganir, og fjármagn í
þær er ekki svo mikið, að það þuTfi á nokkurn hátt í vegi að standa, að slíkt geti orðið framkvæmt. Þetta er aðalatriðið í bili, því
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þessar athuganir verður að gera fyrst án
tafar og síðan, eins og segir í umsögn vegamálastjóra, á grundvelli þess, sem þá kemur
í ljós, að afchuga framhald rannsóknanna.
Hér er mikið í húfi, aS þetfca verði gert í
sumar, áður en nœsfca vegáætlun verður samin, því það hlýtur að fara nokkuð eftir niðurstöðunum, seim verða í suimar, hvað sett
verður í næstu vegáæfciun um þetta mál varðandi frekari rannsóknir og undirbúning.
Svo vil ég segja að lofcum, að þó að vegamálastjóri telji efcki hægt að gera ráð fyrir
því, að þetta lán komi inn á vegáæfclun, þ. e.
a. s. sjálfar framkvæmdiimar, fyrr en 1972
til 1976, þ. e, a. s. efcki á nœstu vegáæfclun hieldur þar næstu, þá hef ég samt sem áður ekki
sleppt þeirri von, að þetta geti orðið framkvæmt fyrir 1100 ára afmæli byggðar í landanu. Sannast að segja er hessu þannig varið,
eins og kom raunar fram í viðtaJl, sem hæstv.
samgmrh. átti í sjónvarpinu um þetta mál,
og sumir hv. alþm. hafa máske heyirt, að þegar á annað borð er búlð að gera sér grein
fyrir því, hvemig á að standa að þessu máli,
þyrftu framkvæmdir ekki að standa mjög
lengi yfir, alls ekki mörg ár.
Ég endurtek svo þakkiir mínar til n. og vil
mæla með afgreiðslu hienniar, og ég veit, að
ég geri það fyrlr munn okkar allra, sem að
þessu stöndum.
Pétur Benediktsson: Herra forseti. Mér
finnst, eins og fram kom við fyrri umr. þessa
máls, aðstandendur þessara tillagna vera of
jarðbundnir, og það sama finnst mér koma
fram bæði í umsögn vegamálastjóra og í nál.
Þó er ég þakkláfcur fyrir, að það er orðað
þannig, að 'það gefur minni brtt. mögulelka
til að verða athuguð — að menn megi svífa
yfir þessum lausa sandi og þeirri botnleysu,
sem er þarna á suðausfcaniverðu landinu, í staðinn fyrir að eiga við hugsanlega gagnslausa
vegagerð.
Ég er sammála þeim rökaemdum, sem vegamálastjóri færir fram fyiriir því, að það sé ekki
unnfc að koma isamgöngnbótum á yfirborði
jarðar inn í næstu vegáætlun, en ég sé enga
ásfcæðu til iþess, að ekki væri hægt fyrir þann
tíma að koma fram iþeirri tlll., sem felst í
brtt. mlnni, sem ég bar hér fram við fyrri
umr. málsins. um að afchuga mögulelkana á
því að leysa vandamálið með flugferju yfir
vatnasvæðið. Nú sé ég, áð hæstov. samgmrh.
er hvergi nærri, en forsrh. er hér staddur, og
vil ég biðja hann að vera svo vinsamlegan að
sklla til ihæsitv. samigmirh., að ég treysti honum
manna bezt til að láta aithuganir fara fram
elnmitt um þetta atriði, og þegar hann hefur
sannfærzt um réttmæti tillagna minna, treysti
ég ihonum einnig til að koma þelm í frarnkvæmd, jatfnvel fyrr en till. gterir ráð fyrir. Og
út frá því sjónarmiði mun ég greiða þáltill.
atkv.
Guðlaugur Gíslason: Herra forseti. Ég var
ekki viðstaddur hér í þingi, þegar málið var

fyrlr tekið til umr., en sá, þegar ég kom í bæinn, að hv. 4. þm. Reykn. hafði fluitt brtt, við
frv. þess efnis, að einnig yrði athugaður sá
möguleiki að leysa samgönguvandTæðin á
þessurn stað, sem um ræðir, með því, sem
hann kallar flugferju. Ég hef tekið það svo,
að það væri um hið svonefnda loftpúðaskip
eða svifskip að ræða. Ég vil mjög taka undir
þessa till., og geri ég iþað vegna þess, að ég
tel mig þekkja nokkuð inn á það, að tæki af
þeirri gerð, sem þaima ræðir um, séu og geti
verið við vissar aðstæður mjög eðlileg og góð
samgönguitæki.
Eins og hv. þm. er öllum kunnugt, þá kom
fyrir atbeina Alþ. hingað til lands á s. 1. surnri
liítið tæki af þessari gerð til þess að kanna
aðstæður, þar sem talið var, að sfcipum eða
bílum yrði ekki við komið. Reynsla fékkst
að ég vil segja nokkur og allveruleg af þessu
tæki og þeirn möguleikum, sem það gefcur
skapað tll samgöngubóta. Við, sem að því
stóðum, að þetta tæki var fengið hingað til
landsins, vorum fyrst og fremst með í huga
ferjusamgöngur fyirir bifreiðar og fólk milli
Vestmannaeyja og lands, og ég tel, að sú
reynsla, sem við höfum af því fengið, sé á
þá leið, að ef um er að ræða tæki af hentugri stærð, mundi það leysa þann vanda, sem
þar er. En ég fcel, að við höfum kannske fengið enn meiiri reynslu af þvi, hveirs konar tæki
þetta er til ferðalaga yfir sanda, vegleysur
og vaitnsföll eins og um er að ræða á þeim
stað, sem till. gerir ráð fyrÍT, að athugað
verði um brúar- og vegarlagningu á.
Ég verð að viðúrkenna það, að þó að ég
hafi fcalið mig hafa mlklar upplýsingar um
þetta farartæki áður en það kom til landsins,
þá kom það mér aJveg á óvart, hversu miklu
afkastameira og færara það var um að fara
yfir torfærur á landi en ég hafði gert mér í
hugarlund. Ég vi,l geta þess, að þetta litla
tæki, sem hingiað kom tll landsins, fór í sinni
fyrstu ferð beina leið frá Vestmannaeyjum
upp í Landeyjasand. Að vísu var þar ekki um
brimlendingu að ræða. Það var það, sem við
köllum dauðan sjó. Það stoppaði þar ekki
neitt, heldur fór beint af auga yfir sandfcangann, sem þar er, upp Markarfljót, ekki nelnar krókaleiðir, heldur yfir ála og mýrar, yfir
bakka, sem þar voru, og upp að Markarfljótsbrú, án þess að hægja niokkum tíma á ferð,
og sagði skipstjórinn, að þeir hefðu farið þessa
leið yfir landið með um 40 mílna hraða.
Eftir þá reynslu, sem við fengum, sem í
þessu tæki vorum þessa leið, er ég alveg sannfærður um kosti feirja af þessari gerð. Fyrirtækið er nú að byggja slíka ferju og mun
koma með fyrsfcu tækin af þessari gerð árlð
1970. Það er ætlað, að þau taki 7-9 bíla af
venjulegri stærð og að mig minnir um 100
farþega.
Ég er sannfærður um það, að ef hv. Alþ.
telur, að fjárhagsins vegna sé hægt að leysa
þetta mál, þá er hægt að gera það þegar á
árinu 1970 með því farartæki, sem Englendingar eru nú með í smíðum og telja, að verði
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kamið á mairkað árið 1970. Ég vil því taka
undir það, sem hv. 4. þm. Reykn. benti hér
réttilega á, að mér finnst sá tími, serni áætlaður er í tiill., 1972-1976, mér finnst hann of
langt undan, etf á annað borð hv. Allþ. telur
sig fjárhagisins vegna geta leyst málið á þann
veg, sem hv. 4. þm. Reykn. og ég höfum þent
á. Þar er aðeins um fjárhagsatriðið að ræða
Þetita farartæki kostaði fyrir gengisbreytingu
um 50 millj. kr., og er það vissulega há upphæð, en hvað Islendingar vilja gera til þess
að koma á hringvegi i kringum landið, það
er auðvitað það atriði, sem Alþ. verður að
meta, þegar að því kemur, að aðstaða skapast til þess. Ég tel alveg hiklaust, að aðstaða
sé komin til þess að koma á hringvegi fyrir
bifreiðar, mannflutninga og einnig vöruflutninga, ef því er að skipta, mieð þvl tæki, sem
ég hef hér minnzt á og fram undan er, að á
markaðinn komi. Þetita mundi ekki einasta
leysa þann vanda, sem við er að etja á Skeiðaráraandi, og þá farartálma.-sem þar eru, heldur er ég sannfærður um, að það gæti einnig í
mörgum tilfelltim, við margar aðsitæður komið
að gagni, bœði hér á Suð>urlandsundirlendinu
og einnig út til Eyja, ef svo bsari undir.
Ég hygg, að öilum þm. sé það Ijóst, að brúargerð á þessium stað, sem tiM. gerir ráð fyrir,
er mjög fjárfrekt fyrirtæki. Tæknilega séð
verður án efa ráðið við það, en engum dylst
þó, að fjáirhagslega séð mun það verða mjög
dýrt fyrirtæki. Ég hygg þó, að það, sem mönnum finnst kannske eirfiðast við það, sé óvissan um það, hvort brýr á þessum stað muni
nokkum tíma geta haildizt til langframa. Það,
sem kannske skiptir mestu máli, er þó, að allar aðrar leiðir séu skoðaðar, allar aðrar hugsanlegar leiðir séu skoðaðar, ihvort hægt sé að
leysa þetita á annan ódýrari hátt, og ég mundi
segja til frambúðar á öruggari hátt að því
leyti, að ekki væri ástæða tll að ætla, að
hlaup í vatnsföill þar eystra mundu koma í
veg fyrir, að hœgt væri að halda samgöngutm uppi, þó að sllkt bæri að höndum.
ATKVGR.
Rrtt. 619 (ný tillgr.) sarab. með 42 shlj. atkv.
Pyrirsögn samþ. án atkvgr.
Till., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv. og
afgr. sem ályktun Aiþingis (A. 638).

11. Lífeyrissjóðnr togarasjómanna.
Á 13. fundi í Sþ., 20. nóv., var útbýtt:
Till. til þál. um endurskoðun 1. um lifeyrissjðð togarasjómanna og undirmanna á farskipum [57. mál] (A. 65).
Á 14. fundi í Sþ., 22. nóv., var till. tekin til
meðferðar, hvemig ræða sikyldi.
Að tlll. forsieta var ákveðin ein umr.
Á 18., 28. og 30. fundi í Sþ., 6. des. og 24.
og 26. jan., var tlll. tekin til einnar umr.

Forseti tók málið af dagskrá. ,
Á 31. fundi í Sþ., 30. jan., var till. enn tekin
til einnar umr.
Flm. (Geir Gnnnarason): Herra forseíi. Á
þskj. 65 flyt ég svo hljóðandi þáltill.:
„Alþ. ályktar að fela ríkisstj. að láta undirbúa og leggja fyrir Alþ. frv. til 1. um breyt.
á 1. um lifeyrissjóð togarasjómanna og undirmanna á farskipum á þann veg, að sjóðsfélögum verði tryggð eigi miinni réttindi en aðilar að Mfeyrissjóði starfsmanna rfkisins njóta
nú.“
Árið 1958 voru sett I. um lifeyrissjóð togarasjðmanna, en frv. um það mál hafði þáv. hv.
3. þm. Reykv., Einar Olgeirsson, þé margsiinnis
flutt á Alþ. áður, án þess að það yrði samþykkt Lzög um lífeyrissjóð togarasjómanna
voru í höfuðatrfðum sniðln eftir 1. um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, en þó var hámarkslífeyrir í lífeyrissjóði togarasjómanna lægri
miðað við sama starfstíma en gert var ráð
fyrir í lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins. Þannig var enilífeyriir togarasjómanna eftir 10 ára
stairfstíma 10% af meðallaunium síðusibu 10
starfsára, en 12%% hjá starfsmönnum ríkisins, og eftir 30 ára starflstíma voru ellilaunin ákveðin 50% hjá sjómönnum, en 60%
hjá ríkisstarfsmönnium. Á sama hátt nam hámarks makalífeyrir í lífeyrissióði starfsmanna
ríkisins 40%, en 35% i lífeyrissióði sjómanna.
Orsakimar fyrir þvi, að réttindi í lífeyrissjóði togarasíómanna voiru höfð sýnu knappari en í lífeyrissjóði sitarfsmanina ríkisins,
enda þótt flestar gr. 1. væru að öðru leyti
næstum samhljóða frá orði til orðs, hafa sjálfsagt verið þær, að ógerlegt hefur þótt að
segja fyrir um, hvers sjóðurínn yrði megnugur og hversu langajn tima tæki að byggja
hann svo upp, að unnt væri að velta jaflnmikil réttindi og í þeim lífeyrissjóðum, sem
fyrir voru.
Þegar við þáv. hv. 11. landsik. þm., Gunnar Jóhannsson, fluttium árið 1960 frv. um aukin léttindi sjóðsfélaga i lífeyrissjóði togarasjómanna, féllst meiri hl. heilbr,- og félmn.
þeasarar hv. d. ekki á að samiþykkja frv. og
bar það fyrir sig, að enn hefði sjóðurinn ekki
starfað nógu lengi til þess, að fullnægjandi
reynsla væri fengin um framikvæmd laganna
og geibu sjóðsins. Nú eru Hðin um 7 ár siðan,
og á því tímabili hafla engar breytingar verið
gerðar á lífeyrissjóðl togarasjómanna aðrar en
þær, að undlrmiemn á farBkipum hafa fengið
aðild að honuim og nafni ihans og ákvæðum
verið breytt til samræmis við það, og Iítlls
háttajr breytingajr voru gerðar s.l. vor um aðild starfsmanna sjómannafélaga, og nokkur
fleiri atriði voru þá sajmþ. Á sama tíma hafa
hins vegar verið gerðar mjög veigamiklar
brevtimgar á lífeyrissióði ríkisstarfsmanma.
Áður voru réttindi sjóðsfélaga í lífevrissjóði
togarasiómanna sýmu lakari en sjóðsfélaga í
lífevrisislóði starfsmanna ríkisins, en eftir
brevtimguna á síðar talda sjóðnum eru réttindin ekkl sambæríleg, svo mjög er réttur i
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lifeyrissjóði togarasjómanna og undirmanna á
farskipum nú lakari.
Sú grundvallarbreyting hefuir verið gerð á
lífeyrissjóði starfsmianna rikisins, að þar eru
lífeyirisgreiðstairniar, eliilífeyririnn, örorkulífeyririnn, makalífeyririnn og bamalíf eyririnn, ekki
iengur miðaðar við meðialteikjur sjóðsíélaga
aíðustu 10 ár, 10 síðustu starfsár hans, heldur
eru greiðslurnar nú ákveðinn hundraðshluti
af þeim launum, sem á hverjum tíma fylgja
því starfi, sem sjóðsfélagi gegndi síðast,
þ. e. a. s. greiðsilumajr eru verðtryggðar og
hækka með hækkandi launium. En í lífeyrissjóði togarasjómanna og undirmanna á farskipum eru þessar greiðstar enn miðaðar við
ákveðinn hundiraðshtata af meðaltekjuna sjóðsféliaga síðustu 10 starfsár hans og rýma því
samhliða aukinni verðþensiu. Þetta er grundvallarmismunurmn á réttindum sjóðsfélaga í
þessum tveim sjóðum.
Að ýmsu öðru leyti eru réttindi sjóðsfélaga í
lífeyriissjóði ríkisstarfsmanna meiiri. Má þar td.
nefna, að í þeim sjóði nýtur hiver sjóðsfélagi
lífeyris við tilskilið aldursmark, ef hann hefur gireiítt iðgjöld í 5 ár, en í lífeyrissjóði sjómanna njóta sjóðsfélagar ekki réttinda nema
þeir hafi greitt ajm.k. í 10 ár. 1 lífeyrissjóði
togarasjómanna og undirmanna á farskipum
er greiðsla makalifeyris, ef sjóðsfélagi andast,
bundin við það, að sjóðsfólaginn hiafi greitt í
a.m.k. 10 ár itil sjóðsins, en engin siík takmörkun er í lifeyrissjóði rikisstarfsmanna á
greiðslu makiaiífeyris. 1 sambandi við örorkulífeyrinn er sá munur á sjóðunum, aJð í lífeyrissjóði rikisstarfsmanna er örorkulifeyririnn
greiddur, ef öronkan nemur 10%, en í lífeyrissjóði sjómanna er örorkulífeyrir ekki greiddur
nerna örorkan nemi am.k. 35%.
Þá má geta þess, að í iífeyrissjóði etiarfsmanna ríkisins fá böm eða kjörböm, sem
sjóðsfélagi lætur eftir sig, lifeyri til 18 ára
aldurs, en í iifeyrissjóði sjómanna til 16 ára
aldurs. Ef sjóðsfélagi í lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins hættir störfum af öðrum sökum en elli eða örqjku, á hann rétt á að fá
iðgjöld sín endurgreidd með vöxtum, en í iífeyrissjóði togarasjómanna og undirmanna á
farskipum eru slíkar endurgreiðslur reiknaðar án vaxta fyrir þann tíma, sem iðgjöldin
hafa staðið í sjóðnum. Óþarft er að rekja
fleiri atriði, en höfuðatriðið er það, að í lífeyrissjóði sjómanna eru allar greiðslur án
verðtryggingar, en rniðast við meðallaun
sjóðsfélaga síðustu 10 starfsár hans og missa
því að verulegu leyti gildi sitt, þegar um verðbólgutímabil er að ræða
Fyrir um það bii 7 árum fengust ekki þœr
breytimgar gerðar á lífeyrissjóði toganasjómanna, að greiðslur úr honum væru sambærilegar við gneiðsiur úr lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins, en á þeirn tíma, sem síðan
er liðinn, hafa verið gerðar breytingar á 1. um
lífeyrissjóð starfsimanna ríkisims á þann veg,
að mjög taefur aukizt munurinn á þeim kjörum, sem fólögum í þessum sjóðum eru búin. Á
sama tima hefiur framkvæmdin á 1. um lífeyrís-

sjóð togarasjómanna og undirmanna á farskipum sýnt, að eignir hans aukast rnjög ont og
námu um síðustu áramót um 146 millj. kr. ogá
árinu 1966 námu vaxtajtekjumar einar 11 sinnum ihænri upphæð en bótagreiðstar sjóðsins.
Með tiilliti til vaxtar sjióösins virðist fullkomlega eðlilegt, að lög um hann verði endurskoðuð, ,því að ekki eru sýnileg rök fyrir því,
að kjör sjóðsfélaga í þessum sjóði þurfi að
vera miklum mun lakari en kjör sjóðsfélaga
t.,d. í iífeyrissjóði starfsmanna ríkisins. Fyrst
Og fremst er ástæða ti'l, að athugað verði,
hvort. ekki er timabært að taka upp þá sömu
regiu og gildir í lífeyrissjóði ríkisstarfsmanna,
að bótagreiðstar úr sjóðnum verði verðtryggðar. Hins vegar er naumast unnt að haga verðtryggingu bóta með nákvæmlega sama hætti
og í lííeyrissjóði starfsmanna ríkisins, þ.e.as.,
að miðað verði við þau laun, sem á hiverjum
tírna eru greidd fyrir það starf, er sjóðsféiagi gegndi síðast, þar sem nokkur annar háttur er á um launagreiðslur tU sjómannsins og
þær eru að því er togarasjómenn varðar að
verulegu leyti aflahlutur. En vissuiega ætti
það ekki að vera óleysanlegt vandanoál að
færa laun sjómannsins, heildartauinin, tiil raunverulegs, sambærilegs verðgildis á þeim tima,
sem bótagreiðstamar færu fram. Á sama hátt
er óhjákvæmiiegt að taka tillit til þess, hversu
veiulegur hluti af launum farmanna er yfirvinma, og er eðlilegt, að af henni sé greitt í
lífeyrissjóð og raunveruleg heildarlaun farmanna reiiknuð út að fullu og sambærilegu
verðgildi á þeim tíima, er bótagreiðslur færu
fram, eða bótagreiðsluirnar yrðu þá við þau
heiildarlaun miðuð. Ég vænti þess, að hv. alþm.
geti á það fallizt, að tímabært sé að endurskoða þesisi 1. í því sikyni, að togarasjómönnum og undirmönnum á farskipum verði tryggð
eigi minni lifeyrisréttindi en starfsmenn ríkisins njóta nú.
Ég legg til, henra forseti, að umr. verði
frestað og málinu vísað til hv. allstan.
Umr. (atkvgr.) frestað.
Á 32. fundi í Sþ., 31. jan., var fram haldið
einni umr. um till.
ATKVGR.
TilL vísað til aJlshn. með 41 shlj. atkv. og
umr. frestað.
Á 48. og 50. fundi í Sþ., 5. og 10. apríl, var
till. tekin til frh. einnar umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 52. fundi í Sþ., 17. apríl, var enn fram
haldið einni umr. um tiU. (A. 65, n. 500).
Frsm. (Bragi Sigurjónsson): Herra forsetí.
Till. sú, sem hér um ræðir, er um endurskoðun 1. um lífeyrissjóð togarasjómanna og undirmanna á farskipum og hljóðar svo:
„Alþ. ályktar að feJa ríkisstj. að láta undirbúa og leggja fyrir Alþ. frv. til 1. um breyt.

á 1. um lifeyrissjóð togarasjómanna og undirmanna á farskipum á þann veg, að sjóðsfé-
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lögum verði tryggð etgi minni réttindi en aðilar að lífieyrissjóði starfsmanna rikisins njóta
nú.“
Allshn. sendi þessa tiil. stjórn sjóðsins til
umsagnar, og lagði sjóðsstjómin til fyrir sitt
leyti, að till. væri samþ.
Alllston. leggur eimráma til, að till. verði
samþ.
ATKVGR.
Tiilgr. sarniþ. með 34 shlj. atkv.
Fyrirsögn samiþ. án atkvgr.
TitL samiþ. með 34 stolj. aitkv. og afgr. sem
ályktium Alþlngis (A. 639).

verulega kynningarstarfsemi. Flm. þessarar
till. telja, að allar líkur foendi til, að viða um
land séu skilyrði til þess, að bsendur geti haft
taagræði af fiskeldi og drýgt með því tekjur
sínar.
Eins og ég gat um, fjallar þessi till. um það,
að málið verði attougað af sérfróðum mönnum, og jafmframt kamnað, hvaða stuðningur
þyrfti til að koma, t.d. aðgangur að stofnlánum, tækniilegar leiðbeiningar og önnur
fyrirgreiðsia.
Ég leyfi mér svo að víaa til grg., sem till.
fylgir, og legg til, að umr. verði frestað og
till. vísað til hv. aUston.
ATKVGR.
Till. vísað til allshn. með 33 stolj. atkv. og
uimr. frestað.

12. Fiskeldisstöðvar.
Á deildafundum 7. des. var útbýtt frá Sþ.:
Till. til þál. um fiskeldisstöðvar [69. mál]
(A. 109).
Á 22. fundi í Sþ, 13. des., var till. tekin til
meðferðar, tovertnig ræða skyldi.
Að tiill. forseta var ákveðin ein umr.

Á 50. fundi í Sþ., 10. apríl, var till. tekin
til frto. einnar umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 52. fundi í Sþ., 17. apríi, var firam haldið
einni umr. um tilil. (A. 109, n. 530).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 32 shij. atkv.
Fyriirsögn samþ. án atkvgr.
Till. samþ. með 32 stalj. atkv. og afgr. sem
ályktun Alþingis (A. 640).

Á 30., 31., 32. og 34. fundi í Sþ., 26., 30. og
31. jan. og 7. febr., var till. teikin tii einnar
umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 38. fundi í Sþ., 14. febr., var till. enn tckin til einnar umr.
Jónas G. Rafnar: Herra forseti. Till. til þál.
um fiskeldisstöðvar á þskj. 109 var flutt á síðasta þingi, en talaut þá ekki afgTeiðslu. Fyrri
fim. tiil., tov. 4. þm. Norðúnl. e„ fylgdi þá till.
úr hlaði með ýtarlegri ræðu. Efni till. er að
skora á ríkisstj. að láta taið fyrsta fram fara
attougun sérfróðra manna á því, toverjar gerðir fiskeldisstöðva, er reknar yrðu sem aukabúgrein, toentuðu bezt isl. bændum, og jafnframt láta gera athuganir á kostnaði foyggingar og reksitri slikra eldisstöðva. E>á verður
rannsakað, hver opinber stuðnimguir sé naiuðsynlegur til þess, að iþessi búgrein geti eflzt
með eeskilegum hœtti.
Eins og kunnugt er, er fiskeldi nú orðið
allveigumlkil aitvimnugirein viða um taeim. Á
Norðurlöndum taefur það reynzt arðvæmilegt.
T.d. munu Danir á árinu 1965 hafa firamleitt
um 11 þús. tonn af regnbogasilungi í fiskræktunarstöðvum og flutt veirulegan hluta af
þeiirri fraimleiðslu út m.a. til Bandaríkjanna.
Á síðari árum hefur áhugi manna hér á landí
fyriir fisikeldi farið vaxandi, en framkvæmdir
ailar á þessu sviði eru enm á byrjunarstigi.
Áhugasamir einstaklingar hafa unnið brautryðjendastarf og ríkið toaft nokkra forgöngu.
Fyrir nokkru var toér stofnað félag átaugamianna um fiskrækt, er innt toefur af hendi

13. Breytt skipan lögreglumála
í Keykjavik.
Á deíldafundum 15. des. var útbýtt frá Sþ.:
Till. til þál. um breytta sklpan lögreglumála
í Reykjavík [79. málj (A. 149).
Á 27. fundi í Sþ., 16. jan., var till. tekin til
meðferðar, tavemig ræða skyldi.
Að tiii. forseta var ákveðin ein umr.
Á 30. fundi í Sþ., 26. jan., var till. tekin til
eimniar umr.
Flm. (Friðjón Þórðarson): Herra forseti.
Þáltill. sú, sem ég hef filutt á þskj. 149 og hér
er til umr., fjallar um nokkuð breytta tiiitaögun á yfirstjórn iögreglunnar í Rvík. Aðalefni
hennar er að fela hæstv. rikisstj. að talutast
til um sameiningu lögreglumnar, hinnar almennu lögreglu og rannsóknarlögregiu, undir
yfirstjóm iögreglustjóra.
Skv. glldandi 1. fer lögreglustjóri með lögreglusitjóm ailmenmt, en sakadómarar með
stjóm ranmsóknarlögregluMnar. 1 1. um meðferð opinberra mála er svo tekið til orða, að
sakadómari í Rvík fairi með stjóm þeirra lög-

93

Þingsályktunartillögur samþykktar.

94

Bieytt skipan lögieglumála í Reykjavík.

regluimanna, &em ætiiað er að rannsaka brot
að því, er þau störf varðar. Hvart tveggja eir,
að orðalag þetta er ómákvæmt, enda slík tvigkipting lögreglunnar óeðlileg að ýmsu leyti,
eina og reynt mun að sýrna frajm á í fáum
orðum.
Allsherjarmamntal Áma Magnússonar frá
1703 telur íbúa í sjálfri Rvíik ekki nema 21.
Þegar verksmiðjur Skúla lamdfógeta taka til
starfa árið 1752 fer fólkinu að fjölga Talið
er, að fyrstu drög að löggeezlu í Rvík verði
rakin til þess tima, þó að giöggar heimildir
skorti þar til nokkru síðar.
Fyinati bæjarfógeti í Rvík var skipaður árið
1803, og voru þá jafnframt settir tveir lögregluþjónar. Ekki verðiuir saga né þróun þess
embættis rakin hér, en þess aðeims getið, að árið 1918 er skipaður sérstakur lögreglustjóri í
Rvík. Hinn 1. jan. 1921 varð Erlingur Pálsson
yfirlögregluþjónm og gegndi því starfi mjög
lemgi síðan. Hafði hann sérstaklega á hendi
undirbúningsnannsóknir sakamála i mörg ár,
en aðrir lögreglumemn unnu að þvi jafnframt
rneira og minna.
Með I. írá 1928, um dómsmálastörf, lögreglustjóm, gjaldheimtu o. fl. í Rvík, voru embætti
bæjarfógeta og lögreglustjóra að nafninu til
lögð niður, en í stað þeirra stofmuð þrjú ný
embætti, lögreglustjóra-, lögmanns- og toilstjóraembaettL Lögreglustjóri hafði að sjálfsögðu á hendi stjóm allrar iögreglu.
Með 1. nr. 67 frá 31. des. 1939 var gerð mieginbreyting á skipan þessara tnála. Þá var
sakadómaraembættið stofnað og kveðið svo á,
að sakadómari skyldi fara mieð stjóm ranmsóknarlögreglu, em lögreglustjóri með stjóm
hinmar almemmu lögreglu. Þá hefst með öðrum orðum tvískiptimg lögreglunnar. Um nánari tildrög vil ég vísa til grg.
Samkv. I. er hiutverk lögreglumanna að
halda uppi lögum og reglu, greiða götu manna,
þar sem það á við, steonma stigu við ólögmiætri hegðun og vinna að uppljóstrun brota,
sem framim eru, og vera rammaókinjajrdómara
til aðstoðar í hvivetma. Þetta á við alia lögreglumemn, þótt margháttuð verkaskipting
komi að sjálfsögðu fljótt til framkvæmda, þegar liðinu fjölgar.
Það er mála sianmast, að eimn allra mikilvægasti og vandasamasti þáttur iögreglustarfsins er undirbúningur og frumnannsókn afbrota. Sá, sem slík verk hefur á hendi, má
alltaf búast við mikilli áreynslu og erfiði, sem
ekki verður yfirstigið nema hann eigi yfir að
ráða margháttaðri þekkimgu og reynslu og
öruggiri dómgreind og miiklu þolgæði, og skilyrði góðs árangurs eru einatt náin og traust
samvimma margra manna að settu marki. Það
er ekki ævinlega sjálfsagt né heldur nauðsynlegt að leiita erleindra fýrirmynda, þó er að
mínium dómi sjálfsagt að hafa hiiðsjón af því
í þessu etfni. Um öll Norðurlönd, en þær þjóðir eru okkuir nánastar að frændsemi, menningu og grundvallarreglum laga, gildir sú
meginregla, að lögreglan í heild er háð yfirstjórn iögregliustjóra. Svo er og meðal anmarra

menningarþjóða, þar sem til er viitað, þó að
það verði ekki nánar rakið hér.
Eiins og getið er um í grg., er nú verið að
byggja nýja lögreglustöð í Rvik. Það er því
tilvalið að vinna að umdirbúningi þessa máls
meðan á því verki steodur. í viðtali við Lögreglublaðið, siem út kom í des. s.1., segir Hermann Jónasson fyrrv. forsrh. og raunar gamall lögnegiiustjórl í Rvík, á árumum 1930 og
þar á eftir, m. a.:
,Ég er heldur ekki viss um, að þorri mamna
geri sér það ijóst, að ilöggæzlan er hymingarsteinn þjóðfélagsbyggingariinnar. Sú þjóð, sem
býr við óréttiáta löggæzlu, hiýtur að vera óhamingjusöm."
Að minni hyggju ar mikils virði, að ailir
iögreglumenn, hvort sem þeir vinna að almiemmri löggæziu, rann&óknarstörfum, tæknilegum verkefnum eða óðrum sérstökum störfum, finni, að þeir séu aliir á sama táti, samverkamenn, sem lúita eirnni stjóm. Dómendu.r fara með dómsvaldið siegir í 1. gr. stjómarskrár Islands, þannig fer borgardómaræmbættið í Rvík með dómsstörf í einkamálum,
em sakadómaraembættið með dómsstörf í opimberum málum. Allir eru samimála um það, að
dómendiur eigi að vera sem óháðastir í sínum
störtfum og þurfi ekki margháttuðum öðrurn
framkvæmdaverkefnum að sinma, þar af leiðir, að lögreglustjóri á að hafa á hemdi yfirstjórn allrar lögreglumnar. Um nánciri rökstuðning vísa ég til grg., en legg til, að umr.
verði frestað og málinu vísað til hv. allshn.
Umr. (aitkvgr.) frestað.
Á 31. fumdi í Sþ., 30. jan., var fram haldið
eimmii umr. um till.
ATKVGR.
Till. vísað tii allsihn. með 38 shlj. atkv. og
umr. frestað.
Á 50. fundi í Sþ„ 10. apríil, var till. tekin
til frh. einnar umr.

Forseti itók málið af dagskrá.
Á 52. tfundi í Sþ., 17. apríl, var enm firam
haldið einmi umr. um till. (A. 149, n. 513).
Frsm. (Bragi Sigurjónsson): Heirra forseti.
Till., sem hér liggur til afgreiðslu, fjallar um
breytta skipam logneglumála í Reykjavík og
hljóðar svo:
„AJþ. áiyktar að fela rikisstj. að umdirbúa
breytta skipan á yfiirstjóm lögreglunnar í
Rvik, iþammig að bæði him aimemna lögregia
og rannsókmarlögregla heyri framvegis undir
yfirstjóm iögreglustjóra.“
Allshm. semdi þessa tiii. til umsagmar dómsmrn., og semdi iþað allshn. svohljóðandl bréf
varðandi tiliL:
„Með skírskotum tU taréfs hv. alishm. dags.
20. f. m„ þar sem óskað er umsagmar m. um
till. til þál. um breytta skipan lögreglumála
í Rvík, sem liggur fyrir þingimu, skal teklð
fram, að m. telur engum vatfa bumdið, að
stefna beri að því að satneima lögregluna í
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Rvík og með iþví verði hægt að nýta starfsknafta og starfsaðstöðu mun toetiur en nú er
unmt. Hefur verið geirt ráð fyrir því við umdirbúning byggingar nýrrar lögreglustöðvar í
Rvík, að þar rúmist öll staTfsemi lögneglumnar óskipt. Rn. hefur rætt viðhorf til framtíðarskipunar þessara mála við iögneglusfjóra og
yfirsakadómara í Rvík, og eru þeir sammála
m. um, að stefna beri að slíkri sameiningu
lögregluranar."
Að feraginrai þessari umsögn lagði allshn. til
eiraróma, að till. væri samþ.
ÍEL.
Friðjón Þórðarson: Herra forsett Eg þaikka
hv. frsm. og öðruim fulltrúum allshm. fyrir
góða samviinnu í þessu máli. Um till. er það
að segja, að mér er ekki kuminugt um, að faún
hafi sætt andmælum síðan hún kom fram. Um
hana virðist því vera gott samkomuiag allra
viðkomandi aðila. Er þess iþví að vænta, að
hún hljóti samþykki hims háa Alþ.
ATKVGR.
Tillgr. samþ með 39 shlj. atkv.
Pyrirsögn samþ, áu atkvgr.
Tili. samþ. með 39 shlj. atikv. og afgr. sem
ályktiun Aliþingis (A. 641).

14. Fiskirækt í fjörðum.
Á deildafuindum 29. jan. var útbýtt frá Sþ:
Till. tíl þál. um fiskirækt í fjörðum [108.
mál] (A. 238).
Á 30. fuindi í Sþ„ 30. jam., var tiiii. tlekin tU
meðferðar, hvemig ræða skyldi.
Að till. fiorseita var ákveðim ein umr.

ekkiert hiafa verið aðhafat í þessurai efnum.
Það er hins vegar almenn skoðun sjómanna
og útvegsmanna, að brýraa nauðsyn beri til
þess að hefjast handa um visindalegar aðgerðir um ræktun nytjafiska í hafirau með
avipuðwm hætti og gert hefuir verið í ám og
vötraum hér á laradi og vlíðs vegar um heim. I
Noregi og fleiri iöradum hafa um nokkurt
skeið verið gerðar vísiradalegar tilraurair með
fiskirækt í fjörðum og víkum. Hefur í þessu
sikyrai verið rekira rararasókraar- og tilrauraastöð
í Flödeviken í S.-Noregi. Þar hefur þorskur
verið látian hrygna í tjömium eða keruim á
iaradi, en þorskseiðúnum síðan verið sieppt
út í fjörðinra rétt eftir, að iþaiu eru klakira úr
eggL Þéttur skerjagarður lokar þessum firði,
svo að skilyrðl eru talin þarna mjög góð til
þessairar starfsemL Tiliraunir þessar munu að
vísu vera á byrjuraarstigi, en fyllsta ástæða
er til þess, að við Islendingar gefurn þeim
gaum. Svíar haía elnnig hafizt handa um fiskirækt í sjó inraan skerjagarðsiras við strendur
Svíþjóðar. Á það má eiranig berada, að Japanir hafa hafizt handa um vísindalega starfsemi á þessu sviði, og langajr mig til að lesa
hér upp kafla úr frönsku timariti, Revue de
la Conserve, sem birtist í marz 1967, þar sem
þessi máii eru rædd. Er þar m.a. komizt að
orði á þessa leið:
„Tiilraunir Japana með fiskirækt i sjó faafa
borið góðan árangur vegraa hinnar óverajulegu
aðferðar með tæki, sem geíur frá sér hljóðbylgjur, en þeitita gerir kleift að fóðra fiska
með aðferð htnnar iranæfðu eðlishvatar. Þegar fiskamir verða varir við hljóðbylgjurnar,
koma þeir og hirða fóður sitt. Það tekur 1520 daga að iranæfa þessa eðiishvöt hjá fiskunum, en eftir það er ekki nauðsynlegt að
króa þá irani með neti. Aðferð þessi er ekki
vimnufirek, þar sem fóðrið er skammtað með
sjálfvirku fóðurtæki, en það er staðsett við
hJjóðbylgjusendiram. Aðrir japanskir vísindamerara hafa alið upp lax og regnbogasiiurag
í sjó, í búrum, sem sökkt hefur verið niður

Á 32. og 34. fundi í Sþ., 31. jam. og 7. febr.,
var till. tekin til einnar umr.
Forseti tók máiið af dagskrá.
Á 43. fiundi í Sþ., 6. raiarz, var tiii. eran tekin
tU einnar umr.
Flm. (Sigurður Bjamason): Herra forseti.
Ég hef leyft mér að flytja eram á ný till. til
þáL um fiiskirækt i fjörðum á þá leið, að Alþ.
álykti að skora á ríkisstj. að láta fram fára
athugun á möguleikum á vísiradalegrl tUraunastarfsemi um fiskirækt og uppeldi nytjafiska
í einstökum fjörðum, er heratugir kynrau að
þykja til siíkrar starflsemL Er lagt tU, að haft
verði samráð við Hafrannsóknasitofnuniraa og
Fiskifélag Islamds um þessa athugun.
Á Fiskiþimgi og ýmsum öðrum furadum útvegsmanna og sjómanraa á undanfömum árum hefur oft verið rætt um nauðsyn þess, að
hafizt yrði harada um fiskirækt og uppeldi
nytjafiska í einsitökum fjörðum i strandleragju
Islands, en að því er vitað er, mura lítið eða

á 10 metra dýpi. Árangurinn hefur verið mjög
uppörvandL
Rretland faetfur eiranig sýrat áhuga á fiskirækt til þess að auka við afla brezkra sjómanma og bæta upp oflveiði á miðunuim við
strendur landsiras. Tilraunir hafa verið gerðar
með eldi á sikarkola og sólkola við eyjuraa
Mön. Uppskeran gat orðið 2 tonn á ekru af
fisikl af hæfilegri stærð. Að síðustu hefur verkfræðingum í Skotlandi verið falið að koma
á fót fiskiræktarbúi í tilraunaskyni í Inverneshéraði. Gerðar eru þegar tilraunir með
ræktun á silungi og laxi.
Fisklrækt í sjó sýnist þanraig vera að þróast í öllum löndum heims“, segir í tímaritsgreininnL „Hún ætti að geta orðið mikilvæg
viðbót við fiskveiðamar og stuðlað að aukrairagu matvælaframleiðsluraraar í heiminum.
Samtímis er hún ágætt dæmi uim áhrifaríka
tilraun mannsins til þess að beygja náttúruraa undir vilja sinn“. Lýkur þar með þessari
grein í Revue de la Conserve.
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Að lokum vil ég svo segja þetta um þessa
till. Vitað er, að fiskistofnaimir í Norður-Atlantshafi eru í verulegri faœttu. Hefur það
komið fram í skýrslum og ummælum fiskifræðinga og er raunar öliuim ljóst, sem um
þessi mál hugsa. Það er iþví augljóst, að nýjar
ráðstafarair til frekari vemdunar fiskistafna
við strendur Islands eru óhjákvæmiiegar.
Kemur þá í fyrsta lagi tU greina takmörkun
á netaveiði á hrygningarsivæSuin. I öðru lagi
friðun nýrra svæða fyrir botnivörpu- og netaveiðl utan 12 málna fiskveiðitakmarkanraa og
í þriðja lagi visindailegiair aðgerðir til fiskiræktar. Það er skoðun mín, að islenzkir fiskifræðingar hafi uranið mikið og menkilegt starf
á sviði fiskirannsókna og fiskileitar á uradaraförnum áruim. Hefur það starf haft raUkla
þýðingu fyrir atvinnuiíf þjóðarinmair, en brýna
nauðsyn ber til þess, að nýrra leiða vterði
freistað í þessum efnurai. Þess vegna er þessi
tillL flutt.
Ég leyfi mér svo, herra forseti, að ós-ka
þess, að uimr. urax titl. verði frestað og henni
vísiað til hv. alishn., en ég treysti því, að
hún skili nú áUti um till., en þetta mun vera
i þriðja skiptið, sem tUL er vísað tU þeirrar
hv. n., og vona ég nú, að hún taki rögg á sig
og skili áliti um tilL
Tómas Árnason: Herra forsetL Ég álít, að
hér hafi verið hreyft mjög athyglisverðu máli
og það ekki í fyrsta sinn, eins og f'lm. upplýsti í sinni framsöguræðu. Raunar eru öil
þessi málefni, hvort sem þau snerta friðun
eða fi&keldi, mjög þýðingarmikU mál, ekki sízt
í auguim okkar tslendiraga. Éitt mesta áhyggjuefnið er það að sjálfsögðu, ef fiskistofnamir
ganga svo tU þurrðar í framtíðinni, að okkar
fiskveiðum, sem er undirstaða okkar efnahagslífs, stafi af því veruleg hœtta. Én það
er ekki ástæða tU þess að ætla, að við séurai
einir um þessar áhyggjur. Enginn vafi er á
því, að þær þjóðir, sem halda úti stórum fiskveiðiflotum í Norður-AtlaratishaÆi, hafa miklar

áhyggjur af þessari þróun mála ekki síður en
við, þó að þetta varði auðvitað lífsafkomu
okkar alveg sérstaklega. Þess vegna er það
mjög athyglisvert mál að hreyfa því, hvort
það sé raunhæft að koma á fót fiskeldi nytjafiska í sjó hér við strendur eða í fjörðurai
landsins. Við, sem eruim aldir upp í fjörðunum, vitum, að uingviðið hefst þar við. Smáþyrsklimgur, ufsi og aðrar fisktegundir alast
þar upp. Við höfum þetta fyrir augunum frá
degi til dags, þannig að enginn vafi er á því,
að fiskeldi hér í fjörðuim IsJands er raunhæft
að því leyti tii, að það er hægt að ala hér
upp fisk. Hitt er anraað mál, hvort málið er
raunhæft að því leyti til, að slíkt sé mögu-legt í nægilega stórum stiíl til þess, að það
virkiLega komi að raotum. Eins og við vitum,
enu allir þessir nytjafiskar okkar þaranig,
nema þá kanraske flatfiskurinn, að þeir flakka
urai höfin og þess vegna er ástæða til að ætila,
að aðrar þjóðir, eiras og ég giat um áðan, hafi
einnig mikinn áhuga á þessu máli.
Alþí. 1967. D. (88. löggjafarþmg).

Alþjóðasamvirana fer mjög vaxandi á ýmsum sviðom, eins og kuminugt er. Eg vildl því
hreyfa iþehrri hygimynd hór á AJþ., hvort það
væri æskilegt, að Ishemdingar leituðu eftir
samviinnu við aðrar þjóðir um eldi nytjafiska
í sjó í stærri sitíl. Nýlega hefur verið samþykkt að koma á fót eldfjaliiararansókmarstöð á íslandi, eins og kunnugt er af fróttum frá funduim Norðuirlandaráðs, em Norðurlandaþjóðimar muniu standa að kostnaði í
sambandi við rekstur þeirrar stöðvar. Auðvitar er margs að gæta í sambandi við Slíka
siamviramu, það er mér vel Jjóst- Það gæti verið, að aðrar þjóðiir, t d. þær, sem stunda fiskveiðar í Norður-Atlantshafinu, vildu fá eitthvað ií staðinn, ef þær legðu fram fjármuni
í iþessu skyraL En þáð mætiti vænta þess, að
þær kynnu að hafa áhuga á slíku máli á
þeim grundvelli, að auðvitiað fer fiskurinn úr
fjörðuraum og út á hafið og kæmi þess vegna
að raotum fyrir þjóðir, sem stunda fiskveiðar
hér uitan islenzkrar landhelgL
Eims og fim. gat um í sinni ræðu, þá á
fiskeidi i sjó sér stað nú á nokikirum stöðum.
Hann gat m.a. um Noreg, Skotiand og fileirl
staði. Ég 'held, að Skotar reki fiskeldisstöð
fyrir flatfisk einhvers staöar á N.-Skotlamdi, en
flaitfiskiuirinn er miklu melra staðbundinn en
aðrir fiiskar, eiras og kunnugt er, og þess vegna
kæmi frekar til greiraa fyrir eina iþjóð að
standa fyrir eldi slikra fii&Ktegumda en hirana,
sem flakka um höfin og allir njóta meira og
minna góðs af.
Ég tel ekki ástœðu till að lengja mál mitt
um þetta, en vildi ihreyfa þessari hugmynd,
þannig að hún bœrisit tii þeirrar n., sem kemur til með að fjalila um málið. Ég vil ítreka
það, að ég tel hér um að ræða stórmerkilegt
mál, sem ástaaða væri til að hreyfa meiira á
opiraberum vettvangi en gert hefur verið, og
einnig hiugsanlegt að leita samvinnu við aðrar
þj-óðir um aðgerðir.
ATKVGR.

Tiill. vísað til allshra. með 37 shlj. atkv. og
umr. frestað.
Á 48. og 50. flumdi í Sþ., 5. og 10. apríl, var
tiill. tekin til frh. eimmar umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 52. fundi í Sþ., 17. apríl, var fram haldið
einni urair. um tilil. (A. 238, n. 471).
Frsm. (Friðjón Þórðarson): Herra íorsetL
Allshn. hefur haft til meðferðar till. txl þál.
um fiskirækt í fjórðum. Eru ajllir nm. sammála um að mæla með samþ. tiil.
Það er vaxandi áhugi margra manna á
fiskirækt nú á dögum, um það bera glöggt
vitni margar till., sem fram koma. Jafnframt
er óvenjumikið uranið að slíkum málum víðs
vegar um land. Bæði einstaklingar og hið
opinbera hafa látið þessi mál til sín taka á
undanförraum árum. Mönraum hefur skilizt, að
rányrkjan eira horfir ekki tU heiilla. Á þeitifaa
7
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jatfnt við um veiðar í fersku vatni og sjó.
Ræktumarmálum er sinrat (í vaxandi mæli,
bæði í laxám og veiðivötnum, sjávarlónum
og öðrum uppeddisstöðvum af áhugamönnum
og samtökum þeirra. Þá má ekki gleyma
hinni miklu fiskeldisstöð ríkisins í Kollaíirði.
Að sjálfsögðu hatfa áhugamenn á þessu sviði
lesnit í mairgvíslegwm byrjiunairörðugleikum.
Taikmörkuð fjárráð og ófullkomnar aðstæður
hatfa vafalaust oft dregið úr árangri. Þessar
tUraunir hatfa þó sýnit og sannað, að þaima
er mikið framtíðarverkefni fyrir höndum,
margþœtt verkefni, sem ek'ki verðuir loklð á
skömmum tíma, en stuðlar að aukinni hagnýtingu og etflingu íslenzkra auðlinda.
Eins og vikið var að í girg. þessarar tiiL,
hatfa íslenzkir fiskifræðingar unnið mikið og
merkilegt starf á sviði fiskirannsókna og
fiskileitar á liðnuim árum. Hatfa þau störf orðið atvimmulífi þjóðarinnar mikill styrkur, en
betur imá ef duga skal. Hér er um svo stórvaxið viðfangsefni að ræða, svo mikið í húfi
uim aha afkomu þjóðarbúsins, að lieita verður
allira ráða til aukinnar þekkingar á þessu
sviði.
Viðfanigsetfni þetta snertir eS sjáltfsögðu
landið allt og lýtur að verndun fiskistofna við
strendur þess, þó ekki hvað sízt að þeim slóðuim, iþar sem fiskimið faatfa reynzt gagnauðug
frá forau fari. Ég leyfi mér að minna á þál.
uim fiskiranmsóknir á Breiðatfirði, sem samþykkt var á Alþ. 31. maí 1957, flluitt af mér og
þáv. þm. Snætfellinga, Sigurði Ágústssyni. Efni
hemnar var iþað að skora á ríkisstj, að láta
svo fljótt sem því yirði við kotnið vegna annarra rannsókna, framkvæma fiskirannsóknir
á Breiðafirði og innfjörðum hans. Rannsóknir þessar skyldu gerðiar i samráði við vélbátaformenn á útgeröairstöðvum við Breiðafjörð.
1 umsögn fiskideiddar atvinmiudeildar Háskólans, er fylgdi þessari tiil., sagði m.a:
„Litlar fiskirannsóknir hafla verið gerðar á
Breiðatfirði miðað við aðra tandsfaluita, einna
helzt á þekiktum fiskislóðum á utanverðu Snæfellsnesi, en ekkeirt ií inntfjörðum Breiðafjarðar.
Senmiiega er Breiðatfjörður mikil uppeldisstöð
ungfisks, og er æskilegt að á því verði gerðar kertfisbumdmar rannsóknir á líkan hátt og
í Paxatflóa. Æskilegt væri og að vita, favaðá
þýðingu Breiðafjörður faetfuir sem uppeldisstöð fyrir íslenzka fiskistotfna álmeinnt, og
miundu merkingiar gieta skorið úr um það."
Á þeirn rös'ka áratug, sem liðinn er frá
samþykki umræddrar till., faetfur, sennllega af
fomri ilandsivenju, meira verið hugsað um að
vedða og veiða sem mest en að gera sér fulla
girein fyrir því, hvert rauniverulega sitefnir í
þeim efnium. Till. sú, sem faér er til umr. um
fiskirækt í fjörðum, bendir á nauðsyn þess
að faetfjast handa um vísindalegiar aðgerðir til
ræktunar nytjafiska í hafinu við strendur
landsins. Hér er um faugsjónamál að ræða,
aem jatfntfiramt faefuir mikið bagnýtt gildi. Leikmenn geta veit því fyirir sér og beitt sér fyrir
því, um það má margt segja, en fyrst og
fremst verða aðgerðir allar að byggjast á vís-

indalegnm grundvelti og þekkingu. Séu þau

mið faöfð að leiðarljósi, má mikiis árangurs
vænita til heilla og faags alþjóð.
Allsfan. sendl tiil. þessa til umsagnar þríggja
aðila, Eiskifélags IsJands, veiðimálastjóra og
Hafrannsóknastofnunarinnar. Svör hatfa borizt tfrá þeim öllum, og eru þau mjög á einn
veg, till. er talin athyglisverð og tímabær. Að
vísu er bent á, að málefni þessi séu á algjöru
byrjunarstigi, en þó séu víðtækar tilraunir
hafnar meðal margra þjóða á þessu sviði nú
þegar. Bent er á, að eðlilegt sé, að Hafrannsóknastofnunin láti kanna allt það, sem gert
hefur verið erlendis í þessum málwm á undantförnum árium, þeim gögnum verði satfnað
saman, svo að heildarupplýsingar séu til staðar, þegar faetfja skail frekarí aðgerðir í málinu,
en eims og áður segir, mælir n. einróma með
samþykkt till.
ATKVGR.
Tillgr. samiþ. með 33 sfalj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Til'l. samþ, með 34 sfalj. atfcv. og atfgr. sem
ályktiun Alþingis (A. 642).

15. Meðferð á hrossum.
Á deildatfumdum 20. febr. var úitibýtt frá Sþ.:
Till. til þál. um mannúðlega meðferð á hrossum [142. mál] (A. 302).
Á 40. fumdi í Sþ., 21. febr., var till. tekin
tiil meðferðar, favemig ræða skyldi.
Að tilL forseta var ákveðin ein umr.
Á 43. tfundi í Sþ., 6. marz, var tiil. tekín til
einnar umr.
Forseti tók málið atf dagskrá.
Á 44. tfundi í Sþ., 13. marz, var tiil. enn
tekin til einmar umr.
Flm. (Jónas Ámason): Herra forseti. Ég
verð ekki langorður um þá tilL, sem faér iiggur fyrir, en faún er á þá leið, að Alþ. skori á
landbrh. að sjá til þess, að ákvæðum laga um
hýsimgu, fóðrum og aðra fairðingu sé framfyigt að þvl er varðar hroes sem annan búpening. MáUemgingar út atf þessu, hvort lögum skuii framfylgt, ættu að vera óþarfar, enda
getur 'þetta varla valdið miklum deilum hér
á sjáltfrí löggjafarsamkomunni.
Þegar ég var búlnm að ganga frá þeeeari
tilL, tfirétti ég iþað af Búnaðarþingi, að hæstv.
iandbrfa. faefði þar í ræðu vikið að þessum
máilum og lagt á það ríka áherzlu, að eftír
því yrðl gengið, að umræddum lögum yrði
framtfyigt, og vei sé honum fyrir það. Engu
að síðuir taldi ég rétt aJS leggja tili. fram,
enda þykist ég vita, að faæstv. ráðfa. mundi
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freikar fagma Jwí heildur en hitt, að Alþ. lýsti
yfir stuðningi sínum við þá viðleiitni hans að
bæta hlutskipti þeirra, sem vegna viirðingarleysis mainna fyrir umræddum lögum, — svo
að majðuir tali nú ekiki uim þau lög, sem ekki
byggjast á bókstafnuim, heidur siðgæðisvitund
hvers og eins, þ. á m. því, sem við netfnum
mannúð, — hiutBkipti þeiirra, sem af þessum
sökum verða að þola margs kyns þrengingar
og raiunir, þ.e.a.s. útigangshrossanna.
Ég mun þó ekki teifja við rökstuðning varðandi þá hlið þessa máis, sem að mannúðinni
snýr, umfiraim það, sem fram kemur í bréfi
firá heiðursbóndanum Kristjáni á Snorrastöðum, sem ég hef ieyft mér að birta í grg. með
tilL, enda tná. segja, að löggjafinn á þessu
sviði sé ekki nerna að takimörkuðu leyti þessi
samikomia, hið háa Aiþ., heidur hjartalag Þjóðarinnar og sómatilfiinining. Gemgi mannúðarimnair, það má segjia, að það sé fyrir utan
valdsvið AJiþ, eins og gengi reyndar á mörgum fJieiri sviðum nú á þessum eíðustu og erfiðustu tímum. En til að hamla gegn gengisfellingu á þessu sviði hefur Alþ. sett 1., og
Alþ. hlýtur að ætlast til þess, að eftir þeim
l. sé farið.
En virðingarleysi rnanna fyrir þessum i., sem
vitnað er til í till. og grg. með hernni, þ.e.a.s.
um hýsimgu og fóðrun og aðra hlrðingu búfjár,
virðingarleysi manna fyrir þessum 1. kemiur
m. a fram i því, að lausagangur hirossa er að
verða eitit meiri háttiar vandamál í flestum
eða ölilum byggðarlögum landsins. 1 kauptúnum og þorpum eru umhirðulaus hross á rangli
vetrarlangt um götuir og garða, brjótandi niðuir girðingar og viðkvæman trjágróður og hafandi iðulega etkkeirt að éta neima það, sem til
felliur á ruisiahauigum og í sorptunnum. Og
umferðartruflanir upp tdl sveiita stafa ekki
aliliar af (því slæma ástandi, sem þar ríkir í
vegamálum, því að oflt er það í skammdegismyirkri og ihirtíðarbyljum, að fierðir manna
tefjast af hieilum hópum hrossa, sem standa
eims og vieggur þvert yfir vieginn og verða
ekki hrakin burt neima með harðri hendi.
Verra er þó, að af þessu stafar mikii slysahætta, því áð oft er iþað þannig, að ökiumaður kemur ekiki auga á þessi hross í myrkri
og hríð fyirr en tími tll þess að hemla er
orðiinn svo naumuir, að það er ek'ki um annað að ræða en að aka ibeinit inn í hópinn eða
þá út af veginum, og mun þá flestum verða
að velja frekair síðari kostinn, og ‘hafa margir hlotið af þessu rmeiðsl og sumir mjög alvarleg, auk meiri og minni skemimda á bifreiðum símum. Þá hiafa sennilega enn fleiri elík
slys orðið af völdum hrossa, sem ailt i einu
stökkiva upp úr skomingum eða lœgðum í veg
fýrir biflreiðar.
Nauðsynjar þær, sem sveitafólk kaupir sér
úr kaupstaðnum, eru yfirleiitt skildar eftir á
brúsapöllum við veginn, og viða er það þannig, að ásókn hrossa í þessa brúsapalia verður
helzt líkt við stöðugt umsátursástand. Ég
veit dæmi þess, að menn hafa lagt á sig að
stanida vörð í verstu veðrum við brúsapallana,

meðan þeir bíða eftir bílnum með nauðsynjarnar, vegna þess að þeir vlta, að ef það
dregst eitithvað að bjarga nauðsynjunum heim
í bæ, er allt að því eins liklegt, að hrossin
verði búin að éba nauðsynjarnar upp til agna,
þegar að er komið. Já, bókstaflega upp til
agnia. Það eru ýmsir, siem halda fram þeirri
kenningu, að útigiangshross þurfi aldrei að
líða neinin teljandi skort og allra sizt í byggð.
En hvað sem iíðuir þeinri ikemningu, er það
staJðreynd, að útigangshirossin éta ekki aðeins
þáð, sem þau kunna að finna miatarkyms á
brúsapölluim, heldiur éta þau líka það, siem i
fljótu bragði virðist ekki hafa miikið næringargildi, eins og t-d. vefnaðarvörur, umbúðapappír og jafnvel dagblöð.
Þannig mætiti ilengi rekja þau vandræði, sem
stafa af þessum hrossum, sem ráfa umhirðulaus urn ibyggðhr landsins. Ég ætla, eins og
ég sagði, ekki að fjölyirða hér um iiíðan þeir-ra
eða ásigkomuiag. Ég verð þó að segja það
fyrir mig persóniulega, að mér heiflur oft runnið það tiil rifja, og þó fuillyrði ég, að meðferð hrossa í því héraði, þar sem ég á heima
og þekki bezt til, er eflaust miklu betri og
mannúðQegri en hún er víða annars staðar,
þar sem -þau verða kannske humdruðum eða
þúsumdium saman að þreyja þorrann og góuna
í óbyggðum, e.t.v. snævi þöktum, þar sem
hvergi eru nærri neinir brúsapallar eða ruslahaugar eða sorptunnur, sem þau geta sótt í
saðningu við sárasta sultinum.
Ég mun svo ekki hafa þessi orð fleiri. Ég
legg til, að þegar menn hafa sagt það, sem
þeir kunna að vilja segja hér í dag varðandi
till., verði umr. frestað og tili. vísað til ailshn.
Og iþó, kannskie ég bæti hér við aths., sem
var gerð í mín. eyiru núna ekki álls fyrir löngu,
að vísu í gamni, en öliu gamni fýlgir nokkur
alvara, og gott ef svipaðar atlhs. hafa ekki
einhvers stiaðar kornið fram á premti, sem sé,
að till. þessi muni hljóta dræmar undirteiktir
hér á hinu háa Alþ., þar sem ýmsir þm. muni
óttast fylgistap, ef þeir láta í ljós opinberan
stuðning við hana, vegna þess að þeir, sem
setja hirosisin á gaddinn, séu allir á kjörskrá,
an hrossin hins vegar eikki. Ég er sannfærður
um, að þessar ásakanir eru ekki aðeins ósæmilegar, heldur ástæðuiausar með öllu, eins
og ég veit, að sannast mun með farsælli afgreiðsiu þessarar liitiiu till. minmar.
Steinþór Gestsson: Herra forseti. Ég ætla
nú að ihætta á það að segja fáein orð um
þeitta mál, jafnvel þó að því sé haldið fram,
að það geti haft slæmar afleiðingar fyrir mann
síðar. En rnaður verður þá að taka þeim afleiðimgum, og ég hef ekki fleiri orð um það.
Hv. 4. landsk. þm., flm þesisanar till., hafði
orð á því, að þáð væri fátt í friði fyrir hrossunum úti á vegunum, jafnvei dagblöðin væru
þar ofurseld þeirra græðgi, og mun það vera
rétt. En ég hygg, að það miuni vera almennt
viðurkennt af þeiim, sem nokkuð þekkja til
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þesisara mála, að slíkir hlutir gerast ekkert
síður á þeim tíma, þegar grösin eru græn og
hrossin hafa nóg að éta. Það mun ekki vera
vegna þess, að þau hafi sérstakain áhuga fyrir bókmenntu-m, né iheldur af hinu, að þau séu
srvo nærri faili komln fyrir hungurs sakir, að
þau leggja sér dagblöðin til munns. Liggja til
þess aðrar orsakir, se<m ég ræði ekki nú. En ég
vildi aðeins toyfa mér að lýsa ánœgju minni
yfir því, að umr. fara fram um þetta mál hér
í Allþ. Ég tel, að enn sé, því miður, þörf að
ræða þeesi mál þó að þetta sé hvergi nærri
fyrsta umir. á mieðal ábyrgra manna um það,
á tovem hátt eigi að snúast við þeim vanda,
sem hér er við að stríða.
Flm. þessarar till., tov. 4. landsk., haíði
orð á iþví og gat utn það réttifega, að hœstv.
liandtorh. hefði togt á það ríka áherzlu við
Búnaðarþing, að að þeseum málum yrði staðið með þeim hætti, að fyrir það yrði tekið,
að fóður skorti fyrir búpening á hverjum tíma.
Ég vildi mega upplýsa það hér, að Búnaðarþing haifði þetta mál til meðferðar og gerði
um það ályktun, sem að sjálfsögðu mun
styðja að því, að þetta komist í betra toorf
og betra tog en veirið taefur, og er þess full
þörf. Ég vil, með teyfi toæstv. forseta, feyfa
mér að kynina hér þá tiil., sem Búnaðarþing
samþykkti um þetta eæni. Hún er á þessa
feið:
„Búnaðarþing felur stjóm Búnaðarfélags
Islands að gangast fyrir flunduim um fóðurbirgðamál á komandi sumri. Fundir þessir
verðí haldnlr um allt Iaind, einin í hverju
sýslufélagi, og þeirn lokið fyrir réttir. Á funidum þessum skulu mæta forSagæzlumenn, oddvitar tareppsfélaga og héraðsráðumautar i búfjárrækt eða fiuMtrúar þessara aðila. Helzta
verkefni fundanna skal vera að taka til rækifegrar endurskoðunar lágmarkskröfur, sem
gilt toafa um ásetntagu og fóðurþörf búfjárins. Miðist endiurskoðun þessi einkuim við heyfóðrið. Reynt verði að samræma ásetninginn,
eftir því sem tök eru á, og ihert á lágmarkskröfium um heybirgðir á haustnóttum, þar
eem sýnt er, að ásetmingur er ekki enm öruggur fyrir. Þá vtami fumdimir að því, að fiorðágæzlumemm ljúfci ásetntagi svo smeraima hausts,
að bœmdur hiafi sem mimnst óþægimdi, ef um
lækkun bústofins verður að ræða vegna of
lítliia toeyja."
Eims og ég sagði áðam, er þetita tovergi nœrri
fyrsta skiptið, sem þessi mál ber á góma, að
tiryggja torossum og öðrum búpemingi nœgitegt fóður yfir veturinm og aðbúð, þamnig að
sómasamlega sé að þeim búið á altom hátt.
Ég vil vékja attoygli á því eimnig, að í tímariti Lamdssambands toestamannaféiaga, 1. tbl.
þess 1967, bendir ritstjórinm á það S ritstjórnargreim, að það séu múna því nær 90 ár síðan
sýsiumefnd Skagafjiarðarsýslu samdi reglugeirð í því skymi að bæta kynferðl búpenings
í taéraðtau, en í þeirri regilugerð segir m. a:
„Hver toúamdi skal eiga rúmgóð hús yfir öll
bross sím og tojúa stana. Bresti húsrúm, verður toanm að fækka hrossumum."

Ráðamemn um þassi efmi toafa, eins og af
þessu má sjá, lengi séð það, að toér var mikiUa úrbóta þörf, og maður verður að játa það,
að okkar fierð hefiur giengið grátlega setat í
þessu efini, að komiast á iþann leiðarenda, sem
við verðum að ná, og það er að toúa þannig
að þessum gripum eims og öðrum, að það sé
vamsalaust og þeim megi líða veiL Um þessa
reglugerð sagði Theódór heitinn Arnbjörnsson einu simni, að samþykktimni væri ætlað
að gerbreyta svo allri aðbúð Skagflrðimga við
tonoss sin, að öllu ótogi ætti að torinda með
eimu átaki, em framundan tolasti við fyrixhyggja, mannúð og hagsýni. „Er svo bjart yflr
hugsjónimnl, sem stendur á bak við frv. um
þessa reglugerð, að hún má ekki gteymast?'
Og með >það í touga vildi ég m.a. mlnna á
þessi orð.
Þá vil ég minma á það, að Búmaðarsambamd
SuðmrtomdB toefiur á þessum vetri m.a. rætt
þessi mál og gert um 'þau saimþykktir. Ég vll
fiyrst mirnna á samþykkt, sem stjóm Búnaðarsarabamds Suðurtomds gerði á fiundi síman 1.
fiebr. ií vetur, sem er svo toljóðandi, með teyfi
forseta:
„Sarokv. forðagæzlulögunum er ráðunautum
búnaðarsambandanna í búfjárrækt skylt að
toafa yfirumsjón með forð&gæzlunni og fóðrun
búfjártas. Stjórn Búnaðarsambands Suðurtomds telur það mjög mifclu skipta, að framkværnd forðagæzlummar fari að öllu feyti vtel
úr hemdi, og til þess að auðvelda ráðxmautum
sambandstas yfirumsjón forðagæzlunnar heimilast ráðunautumum Hjalta Gestssynl og Einari
Þorsteinssynl að ráða tvo memn sér til aðstoðar við þessi störf, og skal annar vera
dýralœkmir, em htan vamur forðagæzlumaður,
þanmig að á sambamdssvæðimu yrðu tvær
forðagæzlumefndir til aðstoðar forðagæzlumönmum og toreppsnefndum."
Þessari ályktun er ætilað að stiuðla að því,
að firamkvæmd fiorðagæzlulaganma fcomist 5
beitra toorf en nú er, og verður maður að
voma, að þessi samþykkt meðajl annarra umr.,
sem um mál þesst verða, vtetrði til þess að
stuðla að því, að svo verði.
Þá vil ég etamig minma á, að á fiumdi, sem
Búnaðarsamband Suðurtomds boðaðl til aUa
formemn búmaðarfiétoganna á sínu sambandssvæði 2. fiebr. í vetur, voru þessi mál mjög
tll uimr., og mig lamgar til að kymna hér bæði
útdrátt úr fundargeirð þessa fundar og samþyfckt þá, ier þar var gerð. I fumdargerðtamí
segir svo, með teyfi forseta:
„Anmað atriði fiumdiarims var framsöguerindi,
sem Hjaltl Gestissom búfjárræktarráðunautur
flutti um forðagæzlu. Taldi ræðumaður, að
forðagæzlam væri efcfci tefcin nógu alvarfega
í sumum sveitum. Skýrslugerð um þesst efni
og öil firamfcvæmd þarf að vera i fullfcomnu
togi og áseitnimgur ekfci meiri en heybirgðlr
leyfia og mjölgjöf sé ekfci rnotuð nema sem
fóðurbætir. Þá taldl ræðumaður, að á ýmsum
toæjum væri hirðingu mjög ábótavant á búfé
og þó sérstaklega á tarossum, eimnig væru
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gripahús ekki í því standi, er þau þyrftu a'ð
vena. Þeibta þyrftu búnaSarféJagsformenn að
hugleiða og vinna að uimbótum, hver í sinni
sveit, þar sem þörf gerist, og hvatti ræðumaður bændur til þess að vinna að því. Skylt
mál þessu, sagði ræðumaður, að væri gæzla
búfjárins, sagði, að búpeningur ætti ekki að
ffliækjast um alla vegi og valda öðrum skaða
og óþægindum."
Pumdur þessara forráðamanna búnaðarfélaganna á sambandssvæðinu gerði svo um málið
samiþykkt, að vísu er það fyrst og ffremst
um siðari lið þesea erindis, sem þarma var
flutt, en það er eimmltt mjög skylt þessu,
sem við erum að rœða uim, enda kom flm.
imn á það að mokkru leyti. En saimþykkt
fundarims er á þessa leið, með leyfi hæstv.
forseta:
„Pumdur formanna hreppabúnaðarfélaganna
á Suðurlandi, haldimn að Goðalandi í Pljótshilíð á vegium Búnaðarsamibands Suðurlands
2. febr. 1968, leggur áherztu á, að búfjáreigemduir haldi gripum sínum í öruggum girðiingum, en láti þá eíkki gamga umhirðulitla
í amnarra löndum eða á umferðarleiðum vegfarendum titl tafar og tjóms. Pyrir því skorar
fundurinn álvarlega á búfjáireigemdur og forystumemn sveitanma að vinna markvisst að
því, að flökkiufémaður toverfi með öllu af umferðarleiðum héraðsins og sér í lagi úr löndum amnarra, etftir því sem frekast er umnt,"
Ég vil þá einmig geita þess hér, að ýmis félagssikapur áhugamanna eins og t.d. hesitamannafélögin í landinu og landssamband
þeirra, hefur mjog ha/t þessi mál á dagskrá
og gert um þetta samþykktir iðulega á ársþimgium sínum. Ég vil rétt aðeins minrna á,
að samþykktir hafa verið gerðar um þessi
mál á iþimgi, sem haldið var á Sauðárkróki
1964, sem haldið var á Hvolsvelli 1965 og mú
síðast á Blönduósi 1967. Ég tel ástæðulaust
að lesa hér upp hveirja samþykkt fyrir sig.
Þær miða aillar að bví að skora á ráðamenm
og bestaeigendur að kippa þessum málum í
liag, svo að hestunum megi líða sem ibezt og
þeir verði ekki eigemdum sínum til skaða og
skammar.
Þá vil ég einnig geta þess, sem ég raumar
drap hór iauslega á áðan, að í tímariti landssambandsins befur iðulega verið að þessum
miáluim vikið og þó einna mest núna á árinu
1967. Ég bernti áðan á ritstjórmiairgrein ritstjórans, em fJeira hefur verið um þetta rætt í því
riti. 1 2. tbl. þessa árgangs segir ritstjórinm t.d.
i grein, sem hamn kallar: „Um stóðbross og
útigang" — þá segir ibanm m.a., að það muni
vera mauðsyn á að fælkka hrossunum, og seglr
þá orðrétt:
„Pramkvæmd hrossiafækkumiar veirður vart
bugsanleg nema með einu móti. Landslög
verða að gilda og skera úr. Fortolur og rökræður muinu litlu tll vegar koma. En lög eru
lög, og þegar nauðsym styður þau, ætti ekki
að þurfa að brýna meirnn til þess að halda
þau. Ég tel, að Landssamband hestamannafélaga og Búnaðarfélag Isiands verði sameig-

inlega að skora á yfirvöld, að þau láti til skarar skríða í haust og fylgi eftir lögum um
ásetning hrossa í lamdinu. Mér er það vel
ljóst, að ég er að kveða upp dóm yfir sjálfum
mér. Ég veit, að svo kann að fara, að ég
verði að leggja að eimhverju leyti í rúst bugsjónir bermsku minmar, ræktumiarstarf, sem
aðeins er vísir þess, sem verða átti, tómstumdastarf, sem verið hefur iífshamingja min að
nokkru og kostað erfiði og fjármumi, em við
því er efckert að segja."
Þessi drengilegu orð mælir ritstjóri tímaritsins Hesturinn okkar í 2. tbl. árgangsins
1967.
Þá þykir mér rétt einmig að kynrna, að í
þessu sama riti, sama heffti, befur Guðmumdur Þorlákssom bómdi á Seljabrefcku skrifað
greim, sem harnn kallar „Veðurskýli," og
murndu þau vissulega, ef þau væru reist fyrir
hrossim úti í hagamum, verða tii mikilla bóta
og offt og tíðum nægileg vörn fyrir þessa
gripi í stuttum hrinum, sem gerir, þegar ekki
næðist til þeirra til þess að koma þeirn í hús.
Mér þótti rétt að bemda ajlþm. á þessa hluti.
sem ég heff hér talið, en þetta er aðeins amnar þáttur þess, sem vert væri að ræða í sambandi við þá till., sem hér er tll meðferðar.
Ég hef bemt á, að það mun vera liðið a.m.k.
fast að 90 árum frá því að memn fóru að
bollaleggja um það og gera um það samþykktir, að mauðsyn væri að kippa þessum málum
í lag, og emn erum við ekki komin þar á
leiðaremda. Þá, þegar svo heffur giemgið, væri
eðlilagt, að við leituðúm eftir orsök þess, að
svona hefur gemgið til. Ég heff reynt að gera
mér greim ffyrir því, hvað þessium hilutum
veldur, og ég held, að ég verði að draga þá
ályktum af þeim athugumum, að það sé hrossafjö'dinn, sem þarna skapar mestan vandanm,
svo og aft hrossin geffa ekki eigemdium símum
það í aðra hönd, sem þarff til þess, að þeir
geti af fjárhagsástæðúm kippt þessum máJum
í lag, hvorki það, að þelir geti skaffað þeim
það viðurværi cg aðbúmað, sem vert og skyit
er, heldur einmig hitt, að það er ekki hlaupið
að því að fækka hrossum, þegar litið fæst
fyrir iþá gripima, sem felldir eru úr hjörðinmi.
Um aldiamótim síðustu var hrossatalan í landinu um 41 þús., um 1920 var húm komim upp
í 50 þús., um 1940 eru þau 56 þús., en múna,
1960, er þessi tala komin miður í 31 þús. Þessi
mikli fjöldi hrossa um 1940 mium að sjálfsögðu
eiga rætur simar að rekja til þess, að á þeim
áruim gemgu sauðfjárpestir yffir lamdið, og
bæmdur höfðu það sem mauðvörm í þeim þrengingum, sem þá gemgu yffir þá, að fjölga hrossuimuim og reyna að haffa aff iþeim tekjur, sérstaklega með kjötframleiðslu i huga. Það heffur komið í ljós, að sú aitvinnuigrein var eklki
arðbær, þó að hún bjiargaði í bili, og því hefuir verið horffið ffrá því ráði víðast hvar vegma
þess, hversu þessar kjötvörur hafa verið í
lágu verði og þess vegma ekki svarað til þess
kostmaðar, sem þurfti að leggja í við þessa
búgreim.
Ég viil benda á, að til þess að hægt sé að
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kippa þessum málutm. í gott lag, þarf að gera
tvenint að minum dómi. 1 fyrsta lagi að tfækka
hrossumum. En til þess að það sé hægt að
fækka þeim, þyrfti að tryggja betira verð fyrir
þaiu. Og ég á von á því, að það muni vera hægt
að skapa og gera verðmæti úr þeim hrossum,
sem til eru í landinu, ef hyggilega væri unnið
að, með því að toalda áfram þeirri sólkn, sem
verið hefur í kynbótastarfseminni í hrossaræktinini og einnig með þVí að vinna ötullega
að því að sikapa markaði fyrir þessi toross,
fyrir íslemzka hesta hérlemdis og erlemdis. Það
hefúr nokkuð verið gert af því að fílytja þau
út til notkunar, sérstakilega í Þýzkalandi og
Sviss, en það verðiur að játast, að að þelrri
útflutningsverzlium hefur ekki veirið staðið eims
og þurfti. Ég áliít, að vöruvöndum hafi þar
ekki verið mægilega mlkil, tii þess að hrossim
femgju þann eðlilega dóm og þær eðlilegu vimsældir, sem vænta mætti, og þess vegma þurfi
að gera ráðstafanir, t.d. með því að hafa sérstakt gæðamat á þeim gripum, sem fluttir
eru úr lamdi, til þess að hækka söluverðið
enlendis. Ef þetta tækist, mundi það áreiðanliega verða drjúgur þáttur í því að leysa það
mál, sem við erum hér við að fást og um er að
ræða. En ég vil benda á það einnig, að það
er mikil nauðsyn, að þeir memn, sem ræða
þessi mál og gera um þau samþykktir, gleymi
aldrel að gera kröfu tU sjáifra sím og þeirra
aðila, sem eru ábyirgir fyrir þessum hlutum,
og brýni fyirir þeim að gera það, sem þeim
er ætlað, til þess að koma þessum málum í
lag.
Björn Pálsson: Herra forseti. Það er yfirleitt dauft hjá oíkkur ihér í þtoginu, og iítið
líf í umr. og 'liggur tæpast mógu vei á þm.
En hv. 4. landsk. þm. bsetti ofurlítið úr því.
Ég faef alltaf haft miklar mætur á þessurn
hv. þm. sem sitílista og skemmtiiegum rithöfumdi. Ég ilas bók eftir hanm, Tekið í blökkima,
eftir Jóngeir nokkrum. Ég hafði mikið gaman af þeirri bók. Jóngeir sagði með afbrigðum vel frá, svo að iþessi hv. þm. á ekki allam
heiðurtam af þeirri bók, en góð var faún. Ég
las etonig bók eftir hann, þar sem hann var
að segja flrá kornu á Austurlandi, sem var
mikiil dýravinur. Ég átti því vom á, að hanm
mumdi útmála hér, þessi fav. þm., hvað þessum farossum liði iilla, sem við ættum úti að
vetrtoum, og gernst þeirra verndari og vamarmaður. En mér virtist fara furðuiítið fyrir
því. Ég álít, að hann hefði átt að lýsa þvS,
favemig þeim liði, þegar þau sitæðu úti í stórhríðum, hefðu ekkert skjól, ef til viil þriggja
sólarhringa byljum eða þegar krapahríðarnar
gengju og þeiim yrði kalt, svo kæmi frost á
eftir, hrossto forkeluðust og hryssumar létu
folöldum, því að þetta er náttúrlega það,
seim á sér stað. 1 stað þess talaði þessi hv.
þm. um það, að þau verði fyrir bílum og það
viljl til, að þau éti af brúsapölium ails komar
rusl. Út af fyrir sig getur það náttúrlega
komið fyrir, em það er ekki aðalatriðið, því
pð það ætti að kenna mömnum hirðusemi að

láta ekki liggja mikið á brúsapöiilumum, ef
þeir elga von á, að hrossin éti það, svo að
það út af fyrlr sig gæti verið jákvætt. 1 öðru
lagi eru nú fleiri lífverur, sem éta af brúsapöllurn, faeidiur em hross. Það eru t.d. hrafnar.
sem ©ru alveg meimvættir. Ef lagt er smjör
á brúsapaiil, eru þeir komnir í þetta og eims
kimdur, og ekki eru kýrmar beztar, þvi að
þær eru mestu skaðræðisgiripimir, ef þær eru
útl og komast að brúsapöMunum. Vitanlega
geta hross arðið fyiriir bíium, ef ógætilega er
ekið, en það er nú þammig, að það eru fleiri
skepnur en toross, sem geta verið á vegumum,
iþammig að þetta er ekki aðalatriði málsins.
Svo er tiifellið, þó að memm fari að giröa meðfram vegumum, eins og hv. 5. þm. Sumnl. var
að tala um, að fundir á Suðurlamdi hefðu verið að leggja áherzlu á, að menn ættu að gera,
og láta ekki skepnur sínar vera að f.'ækjast
á vegunum, þá er við það að athuga, að það
er erfiðast að losna við skiepniumar, þegar
girt er beggja vegma við veginn. Það er eins
og þar sem mestar eru girðtogamar vilji það
aiiltiaf til, að skepmumar komist imn á vegima,
og þá er maður algerlega i vandræðum að
losna við þær, stórir skiurðir báðum megin og
kanmske girt næriri vegumum. Það eru raunar
ólögiegar girðtoigar nú orðið, en girðingar,
sem komnar eru, hafa yfirleitt ekki verið
teknar upp, þó að þær séu málægt vegumum,
og þá er ég fyrst í erfiðielkuim að losna við
skepnurmar af vegunum, þegar girt er báðum
megin, og þá er það endaliaiust, sem þær þvælast fyrir, bœði hross og ktodur. Það er ákaflega æskilegt, að hross fari efcki imn á vegima
og yfirieitt að skepmur séu sem minmst fyrir
ferðamönmum. En það er bara e.t.v. erfiðast
að fáet við 'þefta, þar sem miest er girt.
Það kom fram hjá hv. 5. þm. Suinnl., að
gerðar hafi verið samiþykktir hestamanmafélaga um meðferð á hrossum og eitthvað slíkt
á Búnaðarþtogi. Það er nú gott og blessað
með allar þessar ályktanir, ef efttr þeiim væri
fartð. Það er þanmig, að ef farið væri eftir
guðs og manma lögum, væri prýðilegí ástand
í veröldlnni. Það eru iög um farðagæziu, og
og það væru sjálfsagt allir vel settir, af eftir þeim lögum væri farið. Em það er ibara.
ekki gert. Ég talaði við eimhvem allra raiumsæjasta mann í búnaðarmálum um dagimn.
Ég hef alltaf haldið því fram, að það væri
ekkert gagn að forðagsezlu, og heid því enn
fram. Hanm sagði mér, að þetita væri alveg satt, það væri ekkert gagn að faemni. Þetta
er ekkert nema pemtagaeyðelan. Svo gera
margir það af spotti að kjósa þá menn, sem
aliltaf eru heylaueir, til að vema forðagæzlumienm, þarmig að þetta er hreimt ekki tekið
alvariega. Það er snilld hjá faestamanmafélagi
Reykjavíkur, því að þetta eru hestavtolr og
hafa ánœgju af hestum og alit vei um það,
en ég heyrði nú annaðhvort í útvarpi eða
blöðum, að þeiir voru búnir að týna eitthvað
mllli 10 og 20 hestum í veitur í þesseri líka
þokkaveðráttu. Þeir voru búmir að spyrjast
fyrir uan það, ég faeyrði það held ég í útvarp-
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inu, hwt það gœti skeð, að þeim heíði verið
sdátrað eimbvens staðar. Það er ágætt að gera
svoma samþykfctir, en memnirnir þurfa fyrst
að passa sín. eigin hiross.
Yfirleijtt heff ég ekki haldið miklar ræður
um þessi útigöngufaross, en hryssurnar mínar, 'þaar eiru í hópum og þœr kotma heim,
þ.e.ajs. eff einJhver tekur þser ekki og passar
þser, þá koma þser faeim, og ég þarf ekkert
að sýsla við þetta. En þessi óreiða, að vera
búinn að týna 10-20 hrosstum, hestum, reiðhesturn, vinum símium, — því í ósköpunum líta
menn ekiki eftir þessu? Ég held, að hv. flm.
þessarar till. faefði átt að hnýta þessu aftan
í faana og þessir hestiamemn í þessum hestamajnnafélögium, þelr ssttu fyrst og fremst að
líta vel effttr símum elgin hesitium. Ég skal
ekkert segja, hvað hefuir orðið af þessurn hestum. Sumir halda, að þeir hafi verið tefcnir
i misgripum. Aðrir halda, að þeir hafi veirið
étnir. Út suf fyrir sig væri það nú ekki neitt
í ósamræmi við dýravetmdunarlög, þó einhver
hetfði étið hestana, þeim leið ekkert iMa á
eftlr. En fýrst aettu memnirtnir að gæta að
sinum eigin hestum, áður en þeir fara að
víta aðra fyrir meðferð á hrossum.
Viðvíkjandi því, sem kom fram hjá hv. 5.
þm. Sunnl., að hrossunum sé að stórfækka,
dreg ég það ofurlítið í efa, því að við, sem
eigurn mörg hross, teljum ekki svo nauðsymlegt, að við vitum náJkvæmlega, hvað við eigutm, þannig að ég legg ekki ákiaflega mikið upp
úr þessu framtali, ég segí það alveg eins oger.
Viðvíkjamdi því, sem þessi hv. þm. var líka
að segja, að það setti að hsékka verðið á
hrossunum, er það alveg rétt hjá honum, að
memm hlífðust s. 1. hajust við að siátra hrossumum, vegna þess að það var ekkert fyrir
þau að hafa. Það er búið að fara þannig með
þessa hrossalkjötssölu, að þetta fer mest í
milliliðakositnað. En það er bara hsett við því,
ef verðið hækkaði, að memm fseiru þá að halda,
að þeir giræddu á að eiga hross. En 'hitt vil
ég taika flram, að min skoðun er sú, að það
þurfi að gera ráðstafanir til þess, að hrossunuim fækfei í vissum héruðum a. m. k. Þau
eru nú mjög fá víða. Bn það iþarff að tafea það
öðrum tökum em tekið hetfur verið. Það er
þanmig með þessa -blessaða forðagsezlu og allt
það, að þegar sveltarstjórmirnar elga að sjáum
framkvsemdirmar, hliífast þœr við því. Það þarff
allitaf einhvem að styggja, og menn hlífast við
því. Það er efeki beint það, að þm. séu að
ssðkjast eftir atkv., heldur er þetita hieimamál
í hverjum hreppi, og þar etru kosmar hreppsneffndir, og þá hafa atkv. á einu ‘heimiii
kannske mikið að segja og þetta eru feunningjar. Bsendur eru feuimnimgjiar og hlífast við
að gera hver öðirum ógreiða,
Það er þannig með afréttarlöndin, að þau
þola efekl, að iþessi hiross séu fleiri, og ég
álít, að ‘það sé nauðsynlegt að semnja skymsiamlega löggjöf um þettia og framfylgja henni,
þannig að það sé tryggt, að það séu eimhver
takmörk fyrir því, thvað rekið sé í afrétt af
hrossum, og í öðru lagi, að menm eigi efeki

hross, ef iþeir hiafa ekki yffir þau hús og hey.
Ég heyrði talað um það í útvairpi, að eimhver bóndi ihefði sagt, að það versta, sem
gert væri ffyrir útiganguhrossim, væri að taka
þau imn. Og þetta var, held ég, tialim mesta
firra og vitleysa. En sianmileikurimm er sá, að
þetta er allveg rétt. Ef hrossið á að mestu
ieyti að lifa á útigangi, þá er illa gert að
fara að talfea það inm í hús. En það þarf að
gefa hrossumum, ef þau eiru svömg, og það
kom hér ftraim hjá hv. 5. þm. Summil., að mernrn
þyrftu að eiga skýli úti í haganum ffyrlr hrossin, og þetta er í sjálffu sér alveg rétt og mjög
vel athugað. En þá þarff að vera hey við það
akýli, og það þairf að ve-ra hœgit að gefa inmi.
En yíirleitt er svo smöggt málægt bæjum, síðan búin fóru að stækfea, að hrossim verða að
vera fjarri bæmum, eff þau eiga að haffa viðunandi haga og þurffa að leita töluvert fyrir
sér oft, og landlitlar jarðir þoia hara alls ekki
hrossaeign, þammig að þetta þarf að taka föstum og skynsamiegum tökum og koma í veg
fyrir það, að menn eigi hross, sem hvorki
hafa hús né hey og eru jaffnvei sjálffir ekki
í sveitumium, þar sem hirossim eru, eins og á
sér stað í mimmi sýslu víða. Em hims vegar
get ég ekki tekið undir það, að yfirleitt líði
útigamgahrossuim iiia, eff iþau eru ekki svöng.
Ég held, að það sé yfirleitt skemmtilegasta
iíf, sem ein skepna getur lifað, það er að fá
að garnga frjáls og giöð úti í náttúrunni. Það
hlýtur hv. fJm. að skilja. Og sérhvert dýr á
gott, sem getur verið firjálst úti í náttúrummi og
étið það, sem 'það vill, meðan það nær í það.
Svo þarf nú að fara vel með ffleiri verur em
hrossin. Hvemig er það með hreimdýrim? Eru
þaiu ekki látim ganga hungruð uppi á fjöllum?
Ég faeld, að 'hv. fim. ætti að hmýta því afftam
við að skjóta þau öll, svo að þau kveljist
ekkl lemgur í öræfumum. Það væri vit í því.
Ég las það eiimhvers staðar, að hrafmamir
væru að kroppa í bakið ó þeim og þau gætu
ekki varizt. Svo má ekki svelita memm heldur.
Ég iheff orðið að vera mjólkurlaus og smjörlaus í marga daga múna. Og hv. fllm. ætti að
beiita sér ffyrir því, að memm væru efekí sveltir. Ég sé ekki, að rneinm vimmi við það að
svelta fóik, ef hanm á miatvæli til handa því.
ekki sízt ef það er of mlkið fframleitt af þelm.
Það þarf margs að gæta, bœði mammvináttu
og dýravemdiar.
En ég víl ekki taika umdir það, sem flm.
kom með, að við þurfum eimkum að gseta
þess, af því að við getum ekki algerlega komið í veg fyrir, að skepnur farl á vegi og geti
orðið einstaka stmnum fyrir ferðamanmi. Anmars er það svo mieð surna iþessa ferðamemm,
að þeirn liggur ekfcert óskaplega á. Þeir eru
að fara út í byggðiirmar ám þees að haffa mjög
anmrfkt. Afbur höfum við nóg að gera, bærndumir, þó að við teffjum okkur eikki á þessu.
Og brúsapallana verðum við að passa. Ég
veiit ekki, hvort hv. fflm. heffur orðið fyrir miklum skaða af brúsapöllum, hainm hefur víst
ekki átt svo marga. En ég heid, að við verðum að gæta þessarar vináittu vlð dýrin víðar
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en gagnvairt hrossiunum og meira að segja
gagnvart mönnum.
Maeraús H. Gislason: Herra forseti. Það er
nú að vísu komið að iokum furadiartímans, og
ég get lofað því að hafa hér etkki mörg orð
um þetta mái, enda eir begar toúlð að koma
inn á vmislegt af því, sem ég hafði annars
hugeað mér að taka fram. Einkum var það
hv. 5. þm. Snmral.. Steimlhór Gestsson, sem það
genði. og ég get því látið nœgja að segja hér
aðeins örfá orð.
Ég vll þá fyrst af öllu þakka hv. flm„ 4.
landsk. þm., ef ég man rétt, — ég er nú ekki
aJveg viss á númerum á mönnum hér í þlngsalmum, og má kanraske virða mér það til
vorkunnar, — þakka honum fyrir flutning á
þessairi tifll. og það hugarfar, sem ég veit, að
býr á bak við toann tillöguflutning hiá honum. Og ég get ful'lkomlega tekið undir það,
sem fram kemur í þessari tiJfl,, bæði að þvi er
smertir till. sjálfa, sem er nú reyndar stutt,
og einnig þá grg., sem henni fylgir.
Hér var vitnað áðan í 90 ára gamla samþykkt, sem hafði verið gerð í Skagiafjarðarsýslu um meðferð á hrossum. Ég verð nú að
segja það, að þó að hún sé góðra gjalda verð
og hafi áreiðaralega á sdnum tíma verið gerð
af góðum hug og í göðum tilgaragi, er því
miður eklki hæet að segia það, að árangur
heraraar bafi orðið jaframikilil í mirani heimabyggð og æskilegt væri og þeir menn, sem
að flutniragi hennar stóðu á síraum tíma, hafa
sjálfsagt gert sér vonir um. Skagafjörður er
hrossamargt hérað. þó að hirossum hafi að
vísu farið fækkandi þar á seinni árum. Og
þó að meðferð hroesa þar sé að sjálfsögðu
ekki fullkomlega í því lagi, sem hún ætti að
vera, hjá öilum, vil ég þó halda því flram
alveg hiklaust, að hún hafi batnað mjög verulega á síðari tímum. Sannleikurinn er sá, að
þar sem ég þekki til þarraa heima, er, sem
betur fer, svo komið, að það er ekki einasta,
að flestir hafi nsegjaniegt fðður, sem eitthvað
eiga af hrossum, — þeir, sem eiga fá hross,
hafa að sjáJliteögðu aJlitaf nóg fóður fyrir sín
hross og einnig hús, — það er einnig komið
þannig, að þeim, sem eiga fleiri hross era
aimennt gerist, fer sífækkaradi, sem hafa ekki
fóður fyrir þau, þó að þeir sér eran tiil, því
miður. Hiniir eiru eitthvað fleiri, sem ekki
hiaifa hús fyrir sán hroes. Það er líka töluvert
útbreidd trú hjá möranum, sem eiga hross,
elga stóð, og það kom fram hjá hv. þm. Biimi
Pálssyni áðan, að það sé Jcannsike ekki höfuðniauðsyn, ajm.k. ekki að jafnaði, að menn eigi
hús fyrir hirossin. Og 'það er raokkuð til í
þessu. Ég á að vísu ekki mörg hross, en ég
er alinn upp með hroesum og þykir vænt um
hross og vil ekki missa af því að umgangast
þau og þeiirri ánægju, sem það veitir. Þó að
við lieima hjá mér og mínir nágrannar getum
hýst okkar hross og gerum það oft og einatt,
hef ég samt sem áður Jært það af því að umgangast hrossin, að þau, seim á annað toorð
eru vön útigangi og lifa að ölium jafnaði
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mest á útigamgi, kæra sig yfirleitt ekki um
húsvist. Við höfum 'haft þaran hátt á, að við
gefurn hirossuraum inni að öllum jafniaði, þó
ekki allltaf, en að öfllum jafnaði gefum við
þetm inni, ef tíð er þaranig, að toað er eirfitt
að gefa þelm ú*i. En við láiturn þau vera við
onið, og bað er rao-kkum vegiran segira saga,
að um leið og hrossira eru búira að éta, fara
þau út. Það má vera illt veður til þess, að
þau virðist ekki heildur vM.ia sitanda undir
húsunum, sitanda i vari við húsim heldur en
að standa irani, þpgar þau eru búin að fá fylli
síraa. Og þetta álít ég. að bendi tll þess, að
hrnssfln uni í siáifu sér ekki húsvistinni.
Það er hægt að leysa þetta máfl á einfaldan hátt, eiras og hér hefur verið drepið á, og
tiltölul-ega ódýram. Vandinn er ekki amnar en
sá að reisa tiltölulega ódýr hús, við sikulum
segja bara bragga, fyrir hrossira, setja þar
upp timtourgarða eða þá toara breirat og belrat
toyggia skýli úr torfi og grjóti, sem er fremur ódýrt, em aJveg fullnægjamdi, hafa hey við
þessi skýli, og þarraa er hœgt að gefa hrossuraum með lítilll fyrirhöfn, þegar á þarf að
haflda. Þetta er auðveld lausn og eiginJega
furðulegt, að meran skuli ekki hafa tekið
haraa upp í r-íkara mæli en orðið hefu-r enn.
Ég skal ekkl Jiafa þetta öfllu lemgra, því að
það er komið friam yfir furadajrtímamn. Ég
hefði gjamam viljað segia hér eiitithvað ffleira
í sambamdi við þetta mál, ef tíml hefði unnizt til, en furadartíminra er úti, og ég viJ ekki
vera að brjóta af mér við hæstv. fforseita, sem
leyfði mér að segja þessi fáu orð. En ég vil
aðeins endurtaka þatoklæti mitt til hv. fflm.
fyrir þessa tiil. Sanmleikuirimn er sá, að þetita
mál er raunveruilega í hömdum sveitarstjómamraa á hverjum stað. Þær hiafa lög við að styðjast, og ef þær kæra sig um, geta þær fylgt
þeim efftir, og það er rauraverulega skylda
þeirra að fýlgjast með þvi á haustnóttum, að
hrossabændur hafi fyrir hrossin, eins og aranara búféraað, raóg fóður og hús. Og það, sem
á vantar, er bara, að menra heima fyirir, þeir,
sem vilja ekki uraa þessu ástamdi, fylgist með
því og ffylgi því efftir, áð þeir, sem hafa vald
til iþess að ráða því, hvemig á þessum mátam
er 'haldlð, kippi þeim í lag, hver hjá sér. En
það er etoki orðið enm, og meðam svo er ekki,
tel ég þessa till., sem hér hefur toomið fram,
fuflltoomlega réttmœta og þakka hv. fim. fyrir
að 'hafa vakið máls á þessu.
ATKVGR.
Tiil. vísað tifl alilshn. með 35 shlj. affkv. og
umr. frestað.
Á 50. fundi í Sþ„ 10.
frh. ©inraar um-r.
Porseti tók málið af
Á 52. ffuradi í Sþ„ 17.
eimni umr. um till. (A.

apríl, var till. tekin til
dagsikrá.
aprífl, var firam hafldið
302, n. 522).

Frsm. (Vilhjálmur Hjálmarsson): Herra forseti. Eins og fram kom við fyinri bl. umr. nm
þessa tili, hv, 4, landsk. þm., þá. eru meran ekki
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á einu máli um það, hvað sé manmúðleg meðferð á hirossium. En um hitt virðast flestir
verta sammála, að ákvæðuim 1. um, að búfjáreigemdur stouli hafa tiil umráða hús og nægilegt fóður fyriir allan bústofn simin, þeim sé
a. m. k. ekki að öllu leyti fullnœgt. Þegar hér
við bætiist svo, að hrossastofninm gengur allnæiri gróðiri landsins í ýmsum byggðarlögum,
þá virðist þessi þáltiil. ekki að ófyrirsynju fram
komin.
Allshn. bafði þetta mál ttfl meðferðar og
leitaði umsagna, eims og greinir á nál. N.
varð sammála um að leggja til, að till. verði
samþ. óbreytt.
ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 32 stolj. atkv.
Fyrirsögn samlþ. án atkvgr.
Till. samþ. með 32 stolj. atkv. og afgr. sem
ályktun Alþingis (A. 643).

16. Auknar sjúkratryggingar.
Á deildafundum 22. febr. var út.býtt frá Sþ.:
Till. til þál. nm auknar sjúkratryggingar til
sjnklinga, sem Ieita þurfa læknishjálpar erlendis [148. málj (A. 314).
Á 41. fundi í Sþ., 28. tfebr., var till. tekin
til meðferðar, hvemig ræða stoyldi.
Að till. forseta var ákveðin ein umr.
Á 43. og 44. flumdi í Sþ., 6. og 13. marz, var
till. tekin til eimmair umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 46. fundi i Sþ., 20. marz, var till. emn
tekin til einnar uimr.
Flm. (Jón Ámason): Heirra forseti. Ég hef
ásiamt 4 öðram hv. þm. ilieytft mér að flytja
till. til þál. á þstoj. nr. 314 um autkmar sjúkratryggingar til sjúklinga, sem leita þurfa
læknishjálpar eirlemdis. Tililgr. hljóðar svo,
með leyifi tfanseita:
„Alþ. ályktar að sfcora á ríkisstj., að hún
láti endurskoða IV. kafla 1. nr. 40/1963, um
alimanmatryggimgar, með bað fyrir augum, að
sjúklinigar, sem leiita þurtfa læknistojálpar erlemdis, fái veruilega aiukmar sjúkrabætur frá
því, sem nú á sér stað,“
Till. samlhljóða þeirri, sem hér um ræðiir,
var flutt á síðasta þingi, en varð þá efcki útrædd. Við höfum því leyft okkur að endurflytja tiil. nú í von um, að hún nái fram að
ganga. Eins og kemur fram í grg. fyrir tiM.,
er það ætlun tflm., að endurskoðun 1. miðist
fyrst og fremst við, áð gerðar verði breytingar á IV. kafla !., en sá lagabálkur kveður
á urn það, hvaða sjúkrabætur tryggingunum
Alþt. 1967. D. (88. löggjaiarþing).

beri að greiða almennt. Það, sem fyirir tfhn.
vakir, er að endurskoðunin miðist við, að
komið verði á aufcnum bótum til þeirra sjúklinga, sem óhjákvæmilega þurtfa á því að
halda að leiita sér læknisfhjálpar erlendis. Að
sjálfsögðú er ihér um nokkurt vandamái að
ræða. Það er visis vamdi, sem hlýtur að fylgja
því að taka ákvörðun um, tovaða sjúkMngar
það eru hverju sinni, sem nauðsyn ber til,
að leitað verði læknishjálpar erlemdis. Slík
ákvörðum verður að sjélfsögðu að vera í homdur sérfræðimga.
Um allan heim er ummið þrotlaust að hvers
konar ramnsóknum á sviði læknavisindanna,
og hatfa silíkair ramnsóknir þegar borið góðan
árangur, Að sjálfsögðu fylgjast íslendimgar
með allri siíkri þróun, eftir því siem kostur
er á. Hitt segir siig sjálft, að hinar fjölmennu
og auðugu stórþjóðir hafa hér meiri og betri
gkilyrði til þess að stairtfrækja fullkommar og
kostnaðarsamar rannsóknarstotfnanir, en þær
eru fyrst og fremst grundvöllur þeirrar þróunar og framfara, sem á undanfömuim érum
hefur átt sér stað á sviði læknavisindanna.
Á síðairi árum hefur það farið allmifcið í
vöxt, að Islemdingar, sem gengið hatfa með
hjartasiúkdóma, hafi leitað sér lækninga á
þeim sjúkratoúsum eirlendls, sem vitað er, að
ráða yfir mestri sérfræðilegri þekkingu og
tækni á þessu sviði. Á s.I. ári mumu ekki færri
en 17 sjúklimgar hafa leitað lœknishjálpar erlendis vegna tojartasjúkdóma. Að sjálfsögðu
getur einnig verið um tfleiri elvarlega sjúkdórna að ræða, sem umdiir þessa aufcnu aífetoð
þurfa að falla, en eins og ég áður sagði, verður það að vera í hverju tiltfelU eftir mati þar
til kvaddra sérfræðinga að dæma um þörfina.
Augljóst er, að tala þeirra sjúklimga, sem hér
um ræðir, tfer stöðugt hækkandi og þess vegna
brýn nauðsyn, að mál þessi tfrá tryggingariegu sjónarmiði verði enidurskoðuð og emdurbætt mieð auknum tfjárbótum. Þær læknlsaðgerðir, sem ég hetf hér rætt um, eru hins
vegar mjög kostnaðarsamar og í mörgum tilfellum fjárhagslega otfviða þeim, sem í blut
eiga.
Á umdamtfömum árum hefur Alþ, veitt
nokfcra tfjárupphæð á fjárl., sem ætluð er til
styrktair þeiim sjúklimgum, sem leita verða
læknishjálpar erlendis. 1 fjárl. ytfirstandandi
árs er upphæðin 1% millj., sem er mun hærri
fjárhæð en áður hefur átt sér stað. Þá hafa
fleiri aðiilar látið mál þessi til sin taka á lotfsverðan Ihátt. Má í því sambamdi nefna félagssamtökin Hjartavemd og sjóðsstofnun Ásbjöms
Ólafssonar stórkaupmamms, en báðiir iþessir aðilar hafa veitt fjártoajgslegam styifc til þeirra
sjúklimga, sem hér urn ræðir. Allt fyrir það
verður að telja réttmætt, að hið almenma
tryggingakerfi, sjúkrasamlög og Tryggingastofnun ríkiisins, taki málið í sínar hendur
og veiti riflegri fjárstyrk, eins og hér er lagt,
tll. fig vil iþvi leyfa mér að vona, að hv. alþm.
séu flm. till. sammála um, að hér sé nauðsyn
breytinga og samþykki tiil. sem ályktum Alþ.
Heroa forseti. Ég sé svo ekki ástæðu til að
8
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orðtemgja fretoajr uim málið að simmi, en legg
til, að umr. vterði fnestað og málirnu vísað tffl
hv. fjvn.
Ásgeir Bjamason: Herra forseti. Ég vil taka
undir ummæli hv. ftai., 2. þm Vesturl., að
hér er um þýðimgarmikið mál að ræða, sem
nauðsyniegt er að 'leysa. Annað sœmir okkur
ekki á þeirtri tryggtagaöld, sem við litfum á.
Ég vii geta þess hér, af því að mér er það
mál vel kunnugt, að tryggingaráð Tryggingastaflnunar ríkilsins skipaði þriggja manna n.
fyrir rúmiu ári síðan til þess að finna lausn
á þefesu vandamáli. Þessi n. skilaði áliti og
samdi frv. að 1. í þessum etfnum. Frv. þetta
var sent tféJmm. á sjí. hajusti, og var Jaíntfrarnt óskað etftir þvií, að félmm. ynni að
framgangi málslns hér á hv. Aliþ. Félmm. mun
hafa rætt málið við fjiimm., sem ekki treysti
sér til að vimna að framgangi máisins að svo
stöddu, sakir þess að það fædi í sér útgjöld
fyriir ríkið. Þess viil ég geta, að þeir sjúklingar, sem leitia læknishjálpar til anmarra landa,
verða sjálfir fyirir miklum fjárútlátum eða
þeirra nánustu. Það kemur því úr hörðustu
átt að ihsjlda því fram, að þjóðin í helld geti
eklki lajgt á sig nokkrar toyrðar, sem einstatoa
févana sjúklimgar verða að taika á sig. Hér
er um nauðsymlegt mál að ræða, sem verður
að fimna viðumamdi lausn á.
Ég er þakklátur hv. flm. fyrir að flytja
þessa till. hér, og ég vænti iþess, að þeir moti
aðstöðu síma til þess að vinma að emdamlegri,
viðumantegri iausn á þessu þýðimgarmikla
máli.
Dómsmrh. (Jóhann Hafstein): Herra tforseti.
Ég kvaddi mér toljóðs aðeins út af þeim upplýsimgum, sem hér komu fram, um það, að
n. hetfði ummið að athugun þessa máls og sent
félmirm. frv. til lausmar iþessu máli, em á fjtarn.
hedfði stramdað, þar sem það hetfði í för tneð
sér gjöld úr rfkissjóði. Og hv. síðasfti ræðumaður taldi það koma úr hörðústu átt, að
þjóðfélagið í heild gæti ekki lagt ettthvað atf
mörkum í samhandi við kositmað, sem margir
etasitaklingiajr 'þyrtftu að leggja á sig mjög
miktan hver og einm í rnálum Jafnalvarlegum
og þessum. Ég vildi mega voma, að þetita yrði
ekki til þess að valda mlsskilmtagi, en mín
afsftaða, þegar ég sá uppkastið að nefndu frv.,
var sú, að þar hefði verið leltað of lítið að
þeiirri eðliliegu lausn, sem ég tel, að ætti að
vera á þessu máli og vilkið er að í þessairi
þálitill., þ.e. að rúma þetta inman ramma tryggimgaikertfisims, og þá er það þjóðféfagið í heild,
sem tekur á islg baggamm. Hitt vtar ósköp auðvelt að segja, að ríkissjóður sikyldi bara borga
kostmiaðinm af þelm sjúklingum, sem út færu,
en það hefur verið mín sikoöum og fleiri í
þessu sambamdi, að þetta ætti eimimltt að leysast á þeim vetivangi, sem vikið er að S þáltill.,
sem við ræðuim nú. Þetita verði rúmað inmam
ramma tryggingakertfisins, og þá erum við
aillr sammála, ef iausm fæst á málimu á þeim
vettvamgi, og mér er kumnugt um, að hæstv.

íélmrh. vtamiur að lausm málsims á þessum
vefttvamgi.
Asgeir Bjamason: Herra forseti. Út atf ræðu
hœstv. hieúbrmrh. vil ég geta þess, að í frv.,
sem ég ræddi um og var samlð atf þeirri n.,
sem tryggimgajráð sklpaði, var ekki avo ráð
fyrlr gert, að rikið tæki á sig allan þamn
kostnað, sem atf þvi hlytist, síður em svo. Það
voiru sjúkrasaimJög iandsims, sem gátu borið
þajrma fcostniað allt upp í þrefaldan á við það,
sem ríktau var æftlað að giredða, og ég tel, að
þetía flrv. hafi á engian hátt verið þamnig úr
garði gert, að það væri ríkimu um megm að
sftamdia við þær skuldblndimgiajr, sem það fól
í sér, iþví að kerfið er það sama, em sjúkrasamjlög landstas áttu að bera sinn hluta ekki
síður en rftoið sjálft Og auk þess voru það
sérfræðimgar, sem áttu að dæma um það,
hverjlr áttu að njóta styrkja í þessu sambandi, og ég æftla, að það út af fyrir sig geri
það að verkum, að rikið hafi siitt aðhald í
þeim efniuim.
Einar Ágústsson: Herra forseti. 1 sambamdi
við þá þáltill., sem hér er till uimr., um það
vafalaust mjög merfca og þarfa mál, sem þar
er hreyft, mœtti ég kanmske leyfa mér að
upplýs'a það, að mig minnir, að það væri 1.
febr. s.l., sem borgarstjóm Reykjavíkur samþyktoti áskorun til félmrn. um það að auka
stuðnimg hins optahera við sjúklinga, sem
þyrftu að leita læknishjálpar ertemdis. Þessi
till. var samþ. með öllum atkv. borgarfullftrúa
í Reykjavík og var horim fram atf borgajrfulltrúuim Sjálfstfl. 1 samfoandi við afgreiðlslu á
öðru máli, sem smertir almammaftryggimgiar,
hér fyirir um það bil þrem vitoum síðern og
rætit vair í hv. Ed., leytfði ég mér að bera þé
fsp. fram til hæsftv. fétairh., hvort hamn hefði
ekki femgið þessa áskorum borgarstjómar
Reykjavítour og hvort hanm hygðist ekki gera
eitithvað í þessu máli. Hæsftv. félrnrh. svaraði
því þá til, að hann hetfði viftamlega femglð
þessa áskorum og að hamm mumdi verða við
henni, aufca tfjársftuðnimg ftil þessara sjúklinga
umdlr etas og hœsitv. rfkisstj. yrði fuillskipuð
á ný, eins og hamm sagði, en þá voru nokkrir ráðh. erlemdls á flumdum Norðúrtandaráðs.
Nú eru allir hæsftv. ráðh. tiil ailrar hamimgju
lemtlr hér heilu og höldmu, og ætti þá þessi
fyrirsftaða ektoi fengur að vera fyrir hendl.
Ég ifeytfi mér því að vænfta þess, að hæstv.
félmirh. stoili tanan mjög skiamms tíma till.
til úrbóta í þessu efni í siamræmi við það,
sem hanm upplýsfti og staðfesti hér fyrir aðeins þrem vikum síðam. Með hliðsjón atf þessu
sýnist mér satt að segja, að þessl þáltlll., álykftum um að skora é rfkissitj. að gera það,
sem hiúm er ákveðta í að gera, hatfi nsesfta
lítlð gildi. Auðviftað ber að virða góðan hug
flm. og áhuga þeirra fyrlr máltau, en ég a,m.k.
ber það tiraust til orða félimrh., að ég tel
ástoorun á hanra um að fnamitovæma það, sem
taann er búimm áð lýsa yfir, að hann sé oð
gera, óþarfa.
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Dómsmrh. (Jóhann Hafstein): Herra foraeti. Út af síðari raeSu hv. 1. þm. Vesturi.
vil ég segja. það, að það etr óþarfi fyrir okkur að vera að deiia hér uim efni frv., sem
efcki hefur verið lagt fram, em hafi ég misskilið það eitithvað, veit éig, að það var svo
uim fleiri ráðh. em mig. Hafi borið að skitja
frv. svo sem háttv. þm. lýsti hér í sinmi rœðu,
er það töluvert mikið amraað em við áliitum,
er við fórum í gegnum þetta frv., þegar félmrh. sendi okkur það, efbir að m. hafði skilað
áliti. En eims og ég segi, það er efcki þörf á
að deilia um það, og ef ég hef eitthvað misskiiið þama, verður 'það auðvltað athugað
nánar. Aðalatriðið er vissuilega, að þeíita mál
komist í höfn.
Ég get huggað hv. síðasta ræðumanm, hv.
11. þm. Reykv., með þvií, að fjairvera ráðh.
við að simma embæfetisskyldum sínum hefur
á emgan hátt tafið þetta mál.
Þetta frv. var sent til okkar frá hæstv. félmirh., ég mam ekki nákvæmlega hvenssr, em
a.m,k. ekki löngu eftir að þtag hóf starfsemi
sína. Hvort það hefur verið í nóv. eða um
mánaðamótin nóv.—des. man ég ekki, en það
var einmitt vegma efnis frv., sem það hefur
verið ilátið bíða, og sú áskorum, sem felst í
þessari till., er einmltt að leysa þetta mál á
þeim vettvangi, sem mín skoðun hafði ailtaf
verið, að iþetta mál skyldi lieysast á. Hún er
um emduirskoðum á IV. kafla 1. um almanmatryggtagar með það fyrir augum, að sjúklimgar, sem lelta þurfa lækmishjálpar erlemdis, fái
verulegia ajufcnar bæfcur frá því, sem nú á sér
stað, eftir emdursfcoðun á iþessum 1. og að
þetifca sé innan tryggingakeirfistas,
Aðalatriðið er svo að lokum það, að allir
bv. þm. vtrðast vera saimmála um, að leysa
þuirfi úr þessum mikla vainda. Um það erum
við laillir sammála. Það er rétt, sem fram hefur komið, að það hefur ekki í annan tírna
þó verið látlð meiira fé t'iil þessara mála í
betaum framiögum á fjárl. em mú, em það
hefur alltaf verið af skomum skammti og
sáralítið, og sú ileið, sem þar er farto, er mjög
erfið í framkvæmd og mær efcki tilgangi siínum. En ég vil emdurfcaka það, sem ég sagði
áðan, að hæstv. félmirh. er mú með málið í
endunskoðum edmmltt á þeim grumdvelli, að
í megimaitiriðum a. m. k. falli þessi þjónusta toman ramma tryggtagakerfistas, og mér þykir
vænt um að heyra það, að það eru flelri en
ég, sem eru á þetari skoðum, að það sé rétt,
að málið sé leyst á þeiim gtrumdvelli.
Flm. (Jón Ámason): Herra forseti. Ég vil
leyfa mér að þakika þelm, sem hér hafa tekið til máls út af þessari þáltill., og tekið
undir og lýst yfir stuðntagi við eflni till. En
út af því, sem fram kom hjá hv. 11. þm.
Reykv., að tiil. væri á iþessu stigi nánast óþörf
vegma þelrra yfirlýstaga, sem félmrh. hefði
gefið í Ed., viiil ég segja það, að þessi till, var
borta. fram eða fiuitt í þtagtau áður em sú
yfirlýsing ráðh. lá fyrir, þó að hún kæmi ekki
til umr. hér á Aiþ. fyrr en í dag. Og mér

sýnist á þeim umdirtekitum, sem málið hefur hér
fengið, að tili. ætiti etamitt að verða til þess
að styrkja emdantega lausm þessa máls og
fcreysfca iþá miðursitöðu, sem hér er lögð til,
og ég væniti þess því, að tili. fái góða fyrirgreiðslu á þtagtau.
ATKVGR.
Till. vísað til fjvm. með 40 shilj. atkv. og
umr. frestað.
Á 50. fumdi í Sþ., 10. apríl, var tili. tekta
til frh. etanar umr.
Porseti tók málið af dagskrá.
Á 52. fundi í Sþ., 17. apríl, var fram haidið
einni umr. um tiil'l. (A. 314, n. 529).
Frsm. (Mafcthías Bjamaeon): Herra forsetfc
Þessi till. tii þái. fjailar um áskorun á ríkisstj, um, að hún láiti emdurskoða IV. kafla 1. um
aiimannafcryggtagar mieð það fyrir augum, áð
sjúklimgar, sem þurfa að ileita læknishjáipar
ertemdis, fái verutega aufcnar bœtur frá því
sem miú hefur átt sér stað. Það vafcir fyrir
flm. þessarar till., að emdurskoðun 1. miðist
við það, að komið verði á verulega aufcnum
sjúfcrabótum tii hamda þeirn sjúklimgum, sem
óhjákvæmllega þurfá að leita sér lœkmishjálpar ertemdis.
Á undanfömum árum hefur Alþ. veitt
nokkra fjárupphæð á fjárlögum, sem ætiuð
er ti'l styrktar þeirn sjúfclingum, sem nauðsymlega þurfa að leita sér læknishjálpar ertemdis og hefur verið þeim það dýr, að veiftestir etastakitagar hafa engan vegtan getað
sifcaðið umidir þeiim kostmiaði. I fjárlögum á
þessu ári er varið um 1% milij. fcr. í þessu
skymi, og er það mium hærri upphæð em nokfcru
stanii áður hefur verið varlð tiil þessara raiáia.
Fjvn. telur eðlitegt, að hið almemma tryggingakerfi, sjúfcrasamlög og Tryggingastofnun rífcisims, taki þetiba mál í slínar hemdur og veiti riflegri bæfcur til þeinra, sem þurfa að leggja í
þemnan mifcla kostnað, og þess vegna telur
fjvn. eðlitegt og sjálfsagt, að emdunskoðun á
IV. kafla 1. um aJmannatryggimgar fari fram
og mælir etaróma mieð samþykkt þessarar tili.
ATKVGR.
Tillgr. samþ. með 33 shlj. atkv.
Pyriirsögn samþ. án aittovgr.
Till. samlþ. með 33 sihilj. aitfcv. og afgr. sem
ályktun Alþingis (A 044).

17. Náttúruvemd, friðun Þingvalla
og þjóðgarðar.
Á 44. fundi í Sþ., 13. marz, var útbýtt:
Till. til þál. um náttúruvemd, friðun Þingvalla og þjóðgarða [180. mái] (A. 366).
Á 46. fumdi í Slþ., 20. marz, var till. tekim
tll meðferðar, hvermig ræða skyldi.
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Að tiil. forseta var ákveðin ein umr.
Á 47. fundi í Sþ., 27. marz, var tilll. tekin
tiil einnar timr.
Frsm. (Bragi Sigurjónsson): Heima forseti.
TMl. sú, sem h.ér er til affgredðslu, fjaliar uun
náttúruvemd, friðun Þingvalla og þjóðgarða,
og er flutt af allslhn. sem afgreiðsla n. á
tveimur till. tiil þál., sem n. bárust til afgreiðslu, till. á þskj. nr. 6, sem fjaUar um
náttúruvemid og ráðstafamir til þess, að almenningur eigi aðgang að heppilegum stöðum til útivistar og náttúiruskoðunar, og till.
til þél. um endurskoðun á I. um friðún ÞingvaJta, þskj. 26. N. reeddi þessar till. á tiveimur
eða þremur fundum sínum og sendi þær auk
þess til umsagnar Náttúruvemdarráði, Þingvaltaneffnd, Flerðafélagi Istands og Hinu íslenzka náttúrufrseðafélagi. Af umsögnum, sem
bárust, virtist það koma greinllega fram, að
þess var óskað, að 1. um néttúruvermd og 1.
um fríðun Þingvalta yrðu endurskoðuð og
endurbætt, ef þess yrði kostur. Jafnframt var
það óek þeirra aðila, sem svöruðu, að þeir
fengju aðild að endurskoðuninni, og það varð
niðurstaða allshn., að vísast yrði þettia auðveldast í mieðförum á þann hátt, sem hér er
lagt til, að rákisstj. yrði falið að sjá um endurskioðunina og gæti þá komið því að að
leita umsagnar og aðsboðar þeirra aðila, sem
hefðu hug á að fjalta um þessi mál.
Okkur virtist höfuðtilgangur tili. að fá
þessa endurskoðun fnam, og því er till. orðuð
svo hér, að þessi tvenn 1. verði emdurskoðuð
og endurskoðunin miði að því að auka náttúruvemd og auðvelda aJmenmimgi aðgang að
hieppilegum stöðúm til útlvistar og náttúruskoðunar og verk og valdssvið NáttúruwermdanréðS og ÞimgváUanefndar verði skilgreind
sem gleggst. Ég vísa svo til grg., sem fylgdi
till. aJJshn., og vonast til, að þingið geti arðið
sammáia um að afgreiða þessa þáltiU.
Eysteinn Jónsson: Herra forseti. Ég vil Ieyfa
mér að þakka hv. aJlshn. fyrii‘ þá aJlúð, sem
hún hefur sýnilega tagt í að skoða þáltilL þá,
sem við fluttum nokkrir á öndverðu þessu
Alþ. og fjaJitaði um náttúruvemd og ráðstafanlr til þess, að almemmingur eigi aðgamg að
heppilegum stöðum til útivistar og náttúruskoðunar, eirns og það er orðað.
Það var auðheyrt á því, sem hv. frsm. sagði,
og elnnig auðséð á þeirrl þáltill., sem nú er
flutt, að þeir hafa S n. slnnt vel þessu verkefni, og tel ég það mjög gott og vil þakka
fyrir það. Ég set það eJtkert fyrir mig, þó að
gerð sé ný þáltUJ. í stað 'þeirrar, seim við fluttum, því að þessi er víðtækari, og það er reyndar greinllega tekið fraim, að þessi er hugsuð
sem afgreiðsla á okkar máJi. Efni okkar till.
er tekið hér upp að öllu leyti öðru en þvá,
er varðar fyrirkomulag sjálffrar n.
Kemur það alveg fram, að hv. n. ætlast til
þess, að endurskoðunin fari fram með svipuðum hætti efnlslega séð og við höfðum gert

ráð fyrir, og það er óhastt 5 því sambamdi að
vísa á þá grg., sem oikkar tlll. fylgdi, og þá
íramsögu, sem fyrir henni var höfð, til vlðbótar þvx, sem hv. frsm. sagði hér. Segi ésg
þetta, ef einhiver nm. í þessari n. sikyldi vetrða
svo samvizkusamur að kynna sér umr. á Alþ.,
um þetta mál, áður en hainn hæfi starfið. ViJ
ég koma þeirri ósk til hans inn í dálka þingtíðindanina, að hann kynni sér aðdiraganda
málsins mieð því að skoða þá grg., sem fylgdi
okkar tiU., og Jesa þaer umr., sem urðu þé.
Pyrir okkur vakti, að þessi endurskoðun yrði
talsvert víðtæk og næði einnig til þess að
aithuga skilyrði fýrir ferðalögum um lamdið
með þeim hætti, sem við gerðuim þar grein
fyrir. Steínan í málinu væri sú að endurskoða
í einu tagi niáttúruwermd og möguleika þjóðarinnar til þess að eiga aðgang að tamdinu
og uimgamgaist það.
Aðeins eitt atriði vUdi ég svo nefna til viðbótar. 1 okkar uppástungu var gert ráð fyrir
þvi, að þingkjörln n. fjaltaði um þessi málefni, og við rökstuddum það með því, að hér
væri um máliefni að ræða, sem fulltrúar frá
stjómjmélaflokkunum þyirftu helzt að sinna
þannig, að pólitísk samitök, samtök flokkanna,
gætu myndazt um að gera eitthvað, sem um
munaði í þessum málum.
Suimt af því, sem þarf að gera, er þannig
vaxið, að það iþarf að ná meiru vaJdi á þessum máJeffnum í hendur einhvers aðita á vegum ríkisims og enn fremur þarf meira fjármagn. Við höfðum gert okkur von um, að ef
að þessu væri dregið Jið úr öJlum flokkumum,
t.d. einn úr hverjum íilokki eða svo, mundu
verða meiri Jíkur fyrir iþví, að það næðust
saantök um verulegt átak í þessu. efni.
I framhiaJdl af þessari skoðun okkar vil ég
benda hæstv. ríkisstj. á, að ég tiel, að verði
þessi till. samþ., vaeri skynsamlegt að kveðja
í n. fuilltrúa frá stjómmálafflokkunum og
kamnske einhverja fleiri, en jafnvel þó að ekki
verði fleiri í n., gætu þeir aiuðveldlega aftað
sér upplýsinga frá þeim félagasamtökum og
þeim stofnumum, sem þekkja bezt til þessara
mála og ffemgið þeirra till. og álitsgerðir.
Mætti síðan viinna úr því. Ég teldi þetta heppilegri saansetningu n. en að tiína samian menn
úr stoffnunum, en hafa ekki fiulltrúa flokkanna
með. Ég rökstuddi þetta nokkru nánar, þegar
málið kom hér fyrst fýrir.
Mér er aJgerlega Ijóst, að þeir, sem hafa
mesta þekkingu í þessu efni, eru á vegum
Náttúrufræðistofnunarinnar,
Náttúrufræðafélagsins, Ferðaffétagsins o.s.frv., og jafnwel hjá
Skipulagi ríkisins hafa menn þekkingu, sem
kermur tiil greina i þessu sambandi. En ég élít,
að það sé samt sem éður ©kki ibezta fyrirkomutagið á emdurskoðluninni að fela þessum
sitofnunum eða ffúUtirúum frá þeim að vinna
þetta einum út af ffyrlr sig. Hiitt er heppilegra
að fá fúlltrúa fré hinu pólitíska valdi, þje.
atjðmmálaxflokkunuim, og ætla þeim þetita
verkefni og þeir styðjist við þá sérþefckingu,
sem afflað verðuir fiá stofnunum og félögum,
anmaðhvort með því að haffa einnig fulltrúa
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frá iþeim í n. eða með því að leita þessara
gagrna sérstaklega, ef það þykir of fjölmennt lið
að hafa fulltrúa frá öltan þessium aðilum í n.
Þetta er ábending. Ég mun fylgja þessari
þáltill. og þakka n. fyrir hennar starf að málinu.
Magnús Kjartansson: Herra forseti. Eins og
fram taefur komið hér í umr., flutti ég ásamt
hv. 5. þm. Reykn., Gils Guðmundssyni, till.
til þál. um endurskoðun á 1. um friðun Þingvalla sraemima á þessu þingi. 1 umr., sem þá
urðu, m.a. við taæstv. utanrrh., formaran Þingvalilan., kom í Ijós, að hann taldi ekki eðlilegan þann hátt, sem við höfðum lagt til á
endurskoðuninni, en við taöfðum gert ráð fyrir,
að taún væri fiaJin Náttúruverndarráði og þjóðminjaverði. Og ég lýsti þá yfir því, að okkur væri þetta fyrirkomulag í sjáifu sór ekkert fast í hendi. Ef ihægt væri að sameinast um endurskoðun L, teldum við það gersamlega aðalatiriði og vœrum fúsJir til að fallast á annað fyriirkomulag. Nú taefiur hv. aJJshn. valið þann kost að feJa rikisstj. að láta
eradurskoða þessi 1. ásamt þeirn l., sem um
var rætt taér áðan, og í sjálfu sér tel ég
eðlillegt að fallast á það fyrirkomulag, fyirst
ástæða er til að ætla, að um það geti orðið
fiuJJur einihugu.r hér á Alþ. En ég vænti þess,
að sá aðili, sem fær þetta mál tiJ athugunar,
kynni sér þá sem bezt bæði þau sjóniarmið, sem
fram taafa komið í umir. bér á þingi, og raunar þær mikto umr., sem orðið hafa utan þings
um málefni Þingvalla. Hins vegar er eiitt atriði, sem fólst í till. okkar Gils Guðmundssonar, sem elcki er tekið upp í sjálfa tillgr. frá
allsihn. Till. okkar lauk á þessari setningu:
,Á meðan emdurskoðun 1. fer fram, feiur
AJiþ. Þingvailajnefnd að taanma byggingarframframkvæmdir og jarðraisk á vegum einstiaklinga á öllu því landi, sem talið er upp í 2.
og 3. gr. 1. urn friðun Þingvalla."
Nú er þetta í sjálfu sér ailveg sjálfsögð
málsmeðferð. Endurskoðun 1. á m.a. að fjalla
um það, hvort ekki eigi að stækka hið eiginJega þjóðgarðssvæði, þannig að það nái yfir
alit það land, sem tiJ er tiekið í L um friðun
ÞiragvalJa. Og meðan verið er að endurskoða
þessi mál og komast að niðuirstöðu um þau,
væri auðvitað mjög óeðlilegt, að þarna væru
heimilaðar á vegum einstiakJiinga framkvæmdir, sem kynnu að brjóta í bága við það, sem
ákiveðið yrði eftlr akamma stund. Þetta atriði hiefur auðsjáanJiega verið rætt í allshn.,
þvi að hún segir í grg. sirani:
„Ríkjandi skoðun vair í n., að æskilegt væri,
að ekki yrðu leyfðar nýbyggingar sumarbústaða á ÞingvaiUasvæðinu á meðan endurskoðun_L um friðuin Þingivailla færi frarn."
Ég ræð aæ þessu, að taiv. allsíhin. hafi verið
sammála okkuir um þetta atriði, þó að ihún
af eiinhverjum ástæðum itaafi ekkl talið rétt
að taka það upp í sjálfa tilUgr. Nú finnst mér
hins vegar ailveg nauðsynlegt að fá úr þessu
skorið. Hins vegar mundi ég teJja það algerlega fullnægjandi, ef Þingvallanefndarmenn

lýstu því yfir, að þeir mundu taalda þannig
á málum. Þá væri engln ástæða til þess að
gera neinar frekari ráðstafanir í því sambandi. Og ég vil því ieyfa mér að beina þeirri
fsp. til hæstv. utanrrh., formanns Þingvallan.,
og tav. 1. þm. Austf., itavort elkki sé öruggt, að
ÞingvalJan. muni Jialda á xnálum á þennan
hátit. Páist tains vegair ekki skýr svör um
þetta atriði, miundi ég telja nauðsynlegt, að
Aiþ. lýsti vilja síraum um þetta efni og mundi
þá flytja tilL. um það atriði áður en þessairi
umr. lýkur.
Eysteinn Jónsson: Herra forsett Ég vil af
þessu tiJefni frá tav. síðasta ræðumanni segja,
að ég er fylgjandi því, að gerðar verði þær
ráðstafanir, sem ýtrast eiu kleifar til þess að
koma í veg fyrir, að nýir sumarbúsitaðir verði
byggðir á Þingvalllaisvæðirau á meðan endurskoðun 1. um friðun Þingvalla fer fram.
Utararrh. (Emil Jónsson): Herra forseti. Út
af 'þessari aths. hv. 6. þm. Reykv. skal ég aðeina segja það, að ég hafði skUið haraa þannig og þessa aths., sem í grg. er um það mál,
að það yrðu ekki leyfðar fleilri nýbyggingar
iranan þjóðgarðsins taeldur en gert taefur veirið. Það var ákveðið i Þimgvallanefind, þegar
síðasta lóðaúttatotun fór fram, að það yrðu
stöðvaðar leyfisveitingar í taiU, sivoJeiðis að
ég hef enga trú á því, að það þuirfi að gera
neina áiyktun í því samibandi nú.
Magnús Kjartansson: Henra forseitL Því miður leggur taæstv. ráðta. annan skilning í þetta
taeJdur en ég geri og ég Jield, að tav. allstan.
hafi geirt. Hæstv. ráðta. taJar um, að það verði
ekki leyfðar fleiri nýbyggingar en leyfðar hafa
verið. í þvi virðist felast það, að bæstv. ráðih.
telji eðlUegt, að þeir sumarbústaðir, sem þegar hafa verið leyfðir, verði byggðir áfiram
eins og eJckert taefði i skorizt. Ég get ekki skUið ummæli itaajns öðru visL Það, sem ég var
að spyrja uim, var það, tavort byggingarframkvæmdir og jarðrask í sambandi við þær yrðu
ekki stöðvaðar á meðan endurskoðun þessara
1. fer fram. Það var ég að fiara firam á. Pyrst
þetta virðist vera óljóst, vii ég leyfa mér að
flytja taér brtt., sem er á þá JeJð, að við tiU.
frá aJJsihn. bætist:
„Á meðan endurskoðun L um firiðun Þingvaila fer firam, felur Alþ. Þingvallanefnd að
banna byggingarframkvæmdir og jarðrask á
vegum einstaklinga á ölto því landi, sem talið er upp i 2. og 3. gr. I. um friðun Þingvalla."
ATKVGR.
TiJl. visað tU alishn. með 33 shlj. atkv. og
umr. firestað.
Á 50. fundi í Sþ., 10. apiríi, var tUL tekln
tU frta. einnar umr.
Porseti tók málið af dagskrá.
Á 52. fundi í Sþ„ 17. apríl, var fram haJdið
eirani umr. um till. (A. 366, n. 515, 450, 544).
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Frsm. (Bragi Sigurjónsson): Herra forseti.
Á þskj. 366 er till. til þál. uan náttúruvemd,
friðun Þingvalla og þjóðgarða, frá allshn. Hún
er eine komar miðliumartill. eða öllu heldur
fsert saiman í eitt tvær tilll., sem áður lágu
fyrir allshn., annars vegar um náttúruvemd
og hiins vegar um friðun Þingvalla. Allshn.
var einihuga um flutning þessarar till., en
þegar hún kom tU afgreiðslu Sþ., þá kom frajm
brfct. við hana, sem vísað var til allshn., og
er sú brtt. á þskj. 450. Allshn. fjaJlaði um þá
brfct. seinma á fumdl símuim og varð sammála
um að ihalda sig við fyrri till. óbreytta, en
tveir nm., Jónas Árnason og Gísli Guðmundsson, áskildu sér rétt til iþess að fyigja brtt.
eða flytja. Einn nm., Vilhjálmur Hjálmarsson,
var fjarveiramdi.
Eins og fram kanur af þessum orðum mínum, þá leggur meiri hl. allshn. til, að till.,
elns og hún er á þsikj. 366, verði samþ. óbreytt.
Magnús Kjartansson: Herra forseti. Eins og
fram beflur komið, flutti ég hér brtt., þegar
þefcta mál var síðast til umr., en tilgangur
þeiirrar brtt. var sá að koma í veg fyrir mannvirkjagerð á Þingvöllum á meðan endurskoðun 1. færl fram, til þess að ekki yrðu bundnar í verki hendur manrna þelrra, sem eiga
að framkvæma endurskoðunlma, og Alþ., á
eftir. Ég varð var við það á eftir, að sumuim þótiti orðalagið á brtit. minni nokkuð einstremgingsJegt, en ég vil geta þess í því sambandi, að orðalagið er ramrnar tekið beint upp
úr 1. um friðun Þingvalla. Hins vegar hafa
tveir aif nm. í hv. allshn., þeir Jónas Árnason og GísU Guðmundsson, flutt brtt. um
sama efni með öðru orðalagi, og er það orðalag raiumar sótt í grg. hv. allshm., sem n. stóð
öll að. Ég þykist því mega gera mér vonir
uim, að um till. þeirra geti tekizt góð samstaða
hér á þlngi, og mum þvií fylgja hemml, en draga
till. mína til baka, þá sem er á þskj. 450.
Gísii Guðmundsson: Herra forseti. Eins og
hjv. firam. allshm. tók fram, var samkomulag
í m um að msela með tiU. á þskj. 366, um
náttúruvemd, friðun Þingvalla og þjóðgarða,
þó þamrnlg, etns og hanm lífca gat um, að við
fcvelr nm. áskildum okkur rétt til að fylgja
brtt. eða fllytja. Við gerðum iþennan fyrirvara
vegna þess, að við vildum freista þess að
flytja nýja brtt., sem væmfca meetti, að samkomuilag geiti tekizt um, bæði við flm. till. á
þskj. 450 og aðra. Þessa brtt. höfum við nú
leyft okkur að flytja. Hún er á þskj. 544 og
er um það, að við fcUIgr. bætlst:
„Á meðan emdursikoðum I. um firiðun Þingvalla fier fram, verði ekki ileyfðar nýbyggingar sumartbúsfcaða á Þingvallasvæðimu.“
Þebta er í rauninni óbreytt orðalag, sem n.,
þ. e. a. s. allshn. sjálf, hafðl tekið upp í grg. till.,
þar sem stendur, með leyfli hv. forseta:
„Riikjandi skoðun var í n., að œskilegt væri,
að ekki væru leytfðar nýbyggimgar sumarbúataða á ÞingvaJIasvæðinu, meðan endursfcoðun 1. um friðum Þingvalla færi fram.“
Þetta var orðalag, sem n. hafði þegar sfcað-

ið að, og við nánari aithugun sýndist okkur
rétt að gera till. um, að þefcfca, sem nú er í
grg. till., verði tekið fram í sjálfri till. Við
urðum þess varir, sem raunar faeiflur nú komið
fram í umr., að hv. þm., sem stemdur að tlU.
á þskj. 450, taldi sig eifltir aibviikum geta fallizt á það til samkomulags, eí þessi brtt. yrði
samiþ, að taka aftur sína tiLL, sem hann
reyndar hefur nú stiaðfest. Hv. fyrri flm.
brtt., hv. 4. landsk. þm., er éfcki á fundi vegna
vedkinda. Þess vegna hef ég leyft mér að mæla
fyrir brtt. fyrir okkar hönd og vænti þess, að
hún valdi ekki ágreiningi.
Utanrrh. (EmU Jónsson): Herra forseti. Mig
iangar aðeins til þess að flá að vita hjá hv.
fim., hivað þessi tUi. þýðir. Þýðir faún það, að
þau leyfi, sem veitt hafa verið, komi efcki tll
framfcvæmda, eða þýðir hún aðeins það, að
hér eftir verði eífcki veitt nein ný leyfi, en
um það er Þingvallan. sammála, og móti því
hef ég eifcfci nieifct, en það er ekki alveg ljóst
aif tiU., hvort meint er.
Gísli Guðmundsson: Herra forseti. Það má
vera, að mér sé efcfci nákvæmlega Ijóst, hverjar upplýsingar hv. ráðh. vildi fá hjá mér, en
ég vU bara veikja athygli á því, að brfct á
þsfcj. 450 er alveg sama efnis og þýðir alveg
það sama og síðari málsgr. grg. allsfan. á þsfcj.
366, sem gerð var grein fýrir á sínum tima.
Frsm. (Bragi Sigurjónsson): Herra forseti.
Ég vildi 'bara gera grein fyrir iþví, af þvi að
vifcnað er í grg., að eins og ég tók fram í
upphafi máls míns, þá var algjör samstaða
í allshn. um fluitning fcilU. eins og hún er á
þskj. 366 og grg. lífca, og grg. var við það
miðuð, að allir gætu verið samimála um grg.
og tUI., en um skilning á orðalagi var ekki
ágreintngur.
Umr. (atfcvgr.) frestað.
Á 54. fundi í Sþ., 18. apríl, var enn frarn
baldið einnl umr. um till.
ATKVGR.
Brtt. 544 feUd með 29:19 atkv., að viðhöfðu
nafnafcalii, og sögðu:
já: ÁÞ, ÁB, BGuðbj, EðS, EystJ, GeirG,
GUsG, GíslG, JSk, JónasÁ, KGuðj,
LJóe, MK, ÓIJ, PÞ, SE, SkG, SV, SP.
neí: AuA, BGr, BK, BBen, EKJ, BrS, EmJ,
FÞ, GuðlG, GumnG, GÞG, INgJ, GeirH,
JónÁ, JÁH, JÞ, JP, MJ, MB, MÁM,
ÓB, ÓL, PB, SB, SI, StG, SvG, SvJ,
BP.
BGuðm, BJ, Eá, HS, PS, VH greiddu ekki
aitfcv.
6 þm. (ÞÞ, BPB, EggÞ, HV, IG, JR) fjarstaddir.
TilJgr. samþ. með 50 shij. atkv.
Fyirirsögn samþ. án aitfcvgr.
TiJJ. samþ. mieð 51 shlj. afckv. og afgr. sem
ályfctun Aiþingis (A. 666).
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18. StyrjöbUn í Víetnam
(þáltill. KGuðj o. fl.).
Á 32. fundi í Sþ„ 31. jan., var útbýtt frá Ed.:
Till. til þáL um styrjöldina í Vfetnam [116.
mál] (A. 248).
Á 48. fundi í Ed., 1. febr., var till. tekin til
meðferðar, hvernig ræða skyidi.
A3 till. forsetia vair ákveðin ein umr.
Á 49. og 92. fundi í Ed., 5. og 8. fehr., var
tiU. tekin til eiinnar umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 55. fundi í Ed., 13. fetor., var till. enn
tekin til einnar umr.
Flm. (Karl Guðjónsson): Herra forseti. Styrjöld sú, sem nú og tengi að undanförnu hefur
gedsað í Vtetnam, færist stöðugt og í vaxandi
mæli í það horf, eftir því aem tímar fram líða,
að vekja öllu mannkyni ugg og tovíða. Hún er
þvi -löngu fcomin af því stigi að vera einkamál þeirra, sem þar tatoaat á eða með beinum og óbeinum hætti eiga aðild að vopnaviðskipfcum.
Hvenær gefcur styrjöld af þessu fcagi lokið?
Hver verður sigurvegari átakanna?
Frammi fyrir spuimingum eins og þessum
verðúr það stöðugt fjarlægara, að sivar geti
ÍUndizt, ef menn miða við, að bardagar hljóti
að standa þar til úrslit á vígveUi eru fengin.
1 nánarl hugleiðingum um svona spurningar og um styrjöldina í Vtetnam yfirleitt verða
nuðvitað ekki allir samferða, því að mjög
eru skoðanir manna um eðli og tilgang þessarar styrjaldar skiptar, að etoki sé nú talað
um þá óskadrauma, sem menn ala með sér
um úrslitin. En hér er hvorki ataður né stund
til að draga fram málstað hvoirs stríðsaðilans
um sig eða stofna til deitoa á þeim vettvangi,
enda er það ekki tilgamguir þesearar till., aem
hér er til umir., að fá enduróm af átökunum
í Vtetnam hér iinn i þlngsaUmn, heldur hitt,
að Aiþingi hugleiði það í fuliri alvöru, hvort
það vill ekki eiga hlut að iþví, að ósköpum
þeesara átaka linini, vopn verði slíðruð og
gengið til samnlnga um deiiumálin.
GreimUegt er, að þeim fer stöðugt fækkandi,
sem telja, að notokur sigur vopna, heraaðarátatoa eða hryðjuverka sé mögutegur í náinni
framtíð.
Þegar metinn er heraaðairmáttur styrjaldaraðil&mnia, arnnars vegar B&nd&rikja NorðurAmeríku, SuðUr-Víetnams, Ástralíu, Nýja-Sjál&nds og anmiarna ríkja, sem með þeim eiga
hermenn á oroustuveUi, og hins vegar NorðurVtetnams og skæruliða Víetcong, feest auðviitað út úr því dsemi siikur reginmunur, að
hlnir fyrrnefndu ættu að hafa uninið algeran
úrsliitasigur og það fyrir löngu. Alkunnugt er
þó, ekki sízt úr heimsfréttum síðustu daga,
að þesau er engam veginn þamrnig farið. Þvert
á móti virðist nú firumtovæði átakanna vera

hjá hinium síðar nefndu. En tæpast verður þó
talið, að þeir séu í neinni nánd við lokasigur. En hvemsu sem heraaðaraðstaða er metin
og sigurharfur á vígvelli, segir margra ára
neynslia, að hvorugur aðili er nærri sigri. Átökin geta enn haldið áfram árum saman og
breiðzt út, eins og þau hafa gert á hinum
síðustu árum, þótt nú séu raunar líkur mestar fyrir mum skjótari útbreiðslu þeirra og
aukinni hörku í hernaðimum, og er þá skammt
efitiir í það, að styrjöldim í Víetmam breytist
i óvægin ailsherjarátök stórveldainma, heimsstyrjöld.
Það er iUt tiil ,þess að vita, að öðrum eins
hörmungum og á vietnömsku þjóðlnni hafa
dumið á síðustu árum og áratiugum sikuli enn
etokert vera að linna, nema aiður sé. Ef á
heUdina er litið, verður ekki annað sagt, en
þróun heimsmála hafi verið þannig firá lokum
himnar síðari heimsstyrjaldiar, að umkomulitlar
og vanþróaðar þjóðir og ófrjálsar nýlendur
hafi öðiazt nokkra möguleika tii sjálfstæðis
og framfara. 1 þessum efnum hefur að vísu
mairgt mistekizt og þróunin til ibetra og hamingjusamara mamnlífs hjá þessum þjóðum orðið
hægari en voniir stóðu til. Þá hiafa þó öll stórveldin átt eimihivern hlut að frjálstegri og betrl
þróun í þessum efnum og fcomið frtaim af meiri
skllmingi og hjálpfýsi en áður þekktist á hinum fyrri tímabilum sögunnar.
Harmleikurimn í Víetnam er enn átafcanlegri fyrir það, að hann stlngur svo sfcelfilega í stúf við hina aimennu þróun.
Þegar foraar nýtendur stórveldanna og annarra nýlenduvelda voru sem óðast að hljóta
sjálfstæði mieð firiðsamllegum hætti himn síðasta aldarfjórðung, háðu Vtetnamar atríð við
Frakka sér til sjálfstæðis, og þeir sigmuðu i
þeirri styrjöld. Sjálfstæðisins hafia þeir þó ekfci
notið vegna truflana frá utanaðfcomandi öflum, sem í vaxandi mæli hafa komið við sögu
í landi þeirra, unz nú er svo komið, aem allir
vita: Landið er aUsherjar vígvöliiur, og þjóðin þjáist og brenniur upp í styrjaldarlogum,
en í öllum umheimi hennar finnst vart sá
maður, sem teliur hennar hlutskipti maktegt.
Herra forsetl. Við flm. þesearar tUl. teljum,
að styrjöldin í Víetnam só alþjóðlegt vandamál, sem engri þjóð sé tengur óviðkomandi.
Hún er að okkar mati smánarhtefctur á menningu heimsims og ógnun við aillt mannkyn.
Okkur er það að sjálfsögðu fiuililljóst, að
það er ekki á valdi okfcar íslendinga að gefa
styrjaJdaraðilum fyrirskipanir. Með því móti
erum við þess ekki umkomnir að þagga niður 'í byaaum eða sprengjuvörpum. Við getum
ekki heidiur á þann hátt stöðvað sprengjukast úr vígdrekum toftsins eða kæft b&lin,
sem heraaðajrátöikin kveikja. En við getum
látið rödd Islands heyrast á alþjóðavettvangi.
Við gietum lýst yfir óetoum oktoar um, að þeim
óskopum, sem hér eru á ferð, þeim linni. Við
getum tekið undir við fjölmarga friðelskiandi
aðila, aem þegar hafia kvatt sér hljóðs og sagt,
að hér sé þegar meira en nóg að glert. Við
getum bent á þær leiðir, aem okkur finnast
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líklegastar til friðar, eins og nú er konxið
málujn, og það er þetta, sem við viljum, að
þessi hv. þd. geri. Við erum þeirrar skoðunar,
að slíkar óskir og áskoranir megi sin nokkurs, þegar þær koma siaman og falla í líkan
farveg frá mörgum aðilum, og því meir sem
þær eru einbeittari óskir um frið, — frið,
sem þyrmi langhrjáðri og frumstæðri þjóð frá
frekari tortímingu en orðið er, — frið, sem
bægir yfirvoÆandi heimssityrjaldarhættu frá
öllum þjóðum, — frið án tiiilits til þess, hvern
má ásaka fyrir það, sem orðið er.
1 tilL okkar er bent á, ihverjar leiðir við
teljum liklegastar til árangurs, ein efnislega
eru þær þessar:
1. Að Bandaríkin stöðvi loftáráslr aínar á
Norður-Víetmam.
2. Að þjóðfrelsishreyfingin í Suður-Víetnam
verði viðurkenndur aðili við gerð friðarsamninga.
3. Að stjóm Norður-Víetnams og Víetcong
sýni ótviræðan vilja til að setjast að samningsgerð, um leið og sprengjuregninu linnir.
Ef hv. Ed. Alþ. fellst á að gera þessa till.
að sinmi, mundi ríkisstj. falið að koma ályktumlmni á framfæri á alþjóðavettvangi sem áskorun íslendinga til stríðsaðila.
Að lokum, iherra forseti, legg ég til, að á
einhverju stigi þessarar eimu umr., sem d.
hefur ákiveðið um till., verði umr. frestað og
till. vísað til allshn., en þess vildi ég mega
vænta, að n. láti afgreiðsilu faennar ekki dragast um ilangan tíma.
Utanrrh. (Emil Jónsson): Herra forseti. Ég
hygg, að það geti allir verið sammála hv. 1.
flm. þessarar tiil. um það, hversu ægilegar
og hörmulegar þær styrjatdaraðgerðir, sem
nú eru framkvæmdar í Víetnam, séu og að
nauðsynlegt sé, að þeim linni. Hiins vegar
hafa menn ekki verið sammála um orsakir
þessara átaka og engum, sem reynt hafa, hefur enn tekizt að koma með till., sem að gagni
mætti verða til iausixar deiluixni. Þessi mál
voiu hér til umr. á síðasta þingi, þar sem boriin var fram till. um það, að Alþ. lýsti sig
sammála sáttatill., sean aðalíramkvæmdastjóri
Sameimiuðu þjóðanna, U Thant, hafði þá borið fram. Þessi tUl. náði ekki fram að ganga,
því að hún kom seint fram og var ekki afgreidd. En mér þykir vænt um að heyra það
hjá hv. film., hv. 6. þm. Sunnl., að hann lætuir
þetta mál bera nokkiuð öðruvisi að en gert
var í fyrra. 1 fyrra virtist það vera meginatriði hjá flm. þeirrar .tiil., sem þá var hér
til umr., að gera hlut annars styrjaldaraðilans sem minnstan og reyna að koma sök á
hann, að því er sumum virtist umfram það,
sem eðlilegt var. Nú hefur hv. flm. þessarar
till. ákveðið að leiða allar siíkar deilur hjá
sér, og ég er honutm út af fyrir sig þakklátur
fyrir það, því að það er ólíkt vænlegra, til
'þess að ná fram til einhvers árangurs, heldur
en fyrri aðferðin, sem hér var höfð um hönd
í fyrra. Ég skal þess vegna ekki fara frekar
út í það að rœða uim hinar mismunandl skoð-

anir, sem enu á því, hverjum hér sé um að
kenna, heldiur eingöngu snúa mér að þeirri
till., sem hér liiggur fyrir.
Það haía margir reynt sættir. Það er bæði
víst og satt. Það hafa verið reymdar sættir
af háifu ýmissa ríkja, af faálfu Engdands,
Frakklands, Kamada, italíu og margra fleiri,
en þær hafa ekki borið árangur. Það hafa
líka verið gerðar tiiraunir tii að hafa áhrif
á Sovétríkin til þess að reyina að miðla málum, en iþær tilraunir hafa ekki heldur borið
árangur, vegna þess að Sovétríkin hafa ekki
talið rétt að bianda sér í málið og segja, að
þetta sé mál, sem aðilar sjálfir verði að gera
upp við sig. Það hafa líka einstakir rnenn,
eiins og aðalritari Sameimuðu þjóðanna eins og
ég sagði, eiins og páfinn og eins og enn fleiri
menn hafa gert, reynt að koma á sáttum, þó
að ekki hafi tekizt. Aðalritari Sameinuðu þjóðanma bar fyrst fram till. þá, sem hér var til
umr. á síðasta þitigd. Hún var á þá lund, að
skora á Ðamdnríkin að hætta laftárásum á
Norður-Víetnam og í öðru lagi, að þjóðfredsishreyfingin yrði aðili að þeim sáttaumleitunum,
sem fram kynnu að fara og í þriðja lagi
skoraði hann í siinni fyrstu tiiil. á Suður-Víetnam að draga úr hemaðaraðgerðum sínum.
Allar þessar ályktanir faans voru í þeárri veru,
að skora á amnan styrjaldaraðilamn að hætta
þessum átökum. Síðan breytti aðalritarinn
þessum till. sínum á þann veg, að í staðinn
fyrir að skora á Suður-Víetmam að hætta átökunum, eftir að loftárásum væri hætt, að
skora á Norður-Víetnam að draga úr sínum
átökum. Engtn af þessum till. náði frarn að
ganga.
Nú er hér komin fram ný tili., sem segir
í grg., að sé í meginatriðum sniðin eftir áiyktun hoilenzka þingsins frá 25. ágúst 1967.
Það er aiveg rétt, að till. er að langsamlega
mestu leyti sniðin eftir þessari hollenzku till.
Þó vantar í þessa þáltill., sem hér liggur íyrir,
4. iiðinn, sem er í holienzku till., sem er á
þá leið að einbeita sér fyrir því við alla þá
aðila, sem málið snertir, að Genfarsamningurinn frá 1954 verði skoðaður sem grundvöUur
fyrir samningaviðræðum. Ég skai ekki segja,
hvort þetta hefur nokkurt hemaðarlegt giidi,
en þessi tili. er nú einnig í hollenzku áiyktuninni. Þessi hiollenzka ályktun var að visu
ekki samþ. shlj, í þinginu. Hún var samþ.
með 77:54 aitkv., þannig að þingið virtist þar
ekki sajmmála.
Nú hefur mér borizt í faemdur blaðafrétt.
Ég bef ekki fengið hana eftir diplómatískum
'leiðum, en ég hef aðeins séð hennar getið í
Herald Tribune frá 9. þ.m., þar sem þess er
getið, að Holland reyni nú að safna liði um
þessa till. og í hoilenzka þinginu hafi utanrrh. landsins skýrt frá því, að hann mundl
snúa sér tii ýmissa þjóða um það að beita
sér efnislega fyrir því, sem þessi ■till. hefur
farið franx á. Hann skýrði þá frá því, að
hamn mundi snúa sér til stjómarinnar í Belgíu, til stjómarinnar í Lúxemburg, txi stjórna
skandinavísku landamna og til nokkurra fleíri

129

Þingsályktunartillögur samþykkt&r.

130

Styrjöldin í Víetnam (þáltill. KGuðj o. fl.).

iainda, sem hann tilgreindi ekki, um það, að
þær byndust samtökum til þess að þeita sér
fyrlr framgangi málsims. Ég veit ekki nánar,
hvemig þetta hefur borið að eða hvað á bak
við er. Það eina, sem ég hief, er þessi greinarstúifiuir, sem foirtist, eins og ég sagði, í Herald. Tribume 9. febr. s.l. Em ég veirð að segja
það þegar á iþessu sitigi, að mér líat tnjög vel
á það, ef hugsað er til þess að ná árangri í
þessu máii, sem ég voma að sé vilji allra,
sem hér um fjalla, þá sé 'þeitita kannske ein
sú allra líklegasta leið, að mörg ríki, þótt smá
séu, sameiinist í eimni heild til ‘þess að foeita
sér fyrir málimiu. Þeesi till. umn að beita sér
fyrlr, að nokkrar þjóðir sameimist um máiið,
var ekki heldur samþ. shlj. í holiemzka þinginu. Hún var samþ. með 107:26 atkv., em það
þýddi þó, áð andsitaðan gegm hemmi var sýnu
mtnnl en á móti himni fyrri.
Það er að vísu rétt, að það hafa margir
áhrifamiklir aðilar, eins og ég hef lýst, beitt
sér fyrlr því að ná áramgri í þessu máli, em
eins og ég líka sagði, þá hefur það ekki te-kizt Ég er því fyrir mitt leyti alveg samþykkur, að Island láti sitt orð heyrast í þessum
'hópi, því að vissulega erum við íslendingar,
sjálfsagt allir, á þeirri sfcoðun, að hér sé
bæði uim 'hættulegt mál að ræða, að styrjöldin haidi áfram, eins og hún hefur verið að
undanfömu, og eins mál, sem mætti kanmske
kaila tilfinmingamál, það snertir hugarhræringar allra Islendinga, að þetta gangi eins og
það gengur. Og sem dæmi uim það vildi ég geta
þess, að Rauði kross Islands hefiur í gær, eftir að hafa rætt þetta mál við ríkisstj., tekið
sér fyrir hendur aJð safna fé til þess fólks,
sem á nú við mikið böl að húa í þessu landi.
Hins vegar held ég, að það sé alveg ljóst og
hafi komið mjög greimilega fraim að undanfömu, að það þýðir ekki að beina tilmælum
um að draga úr hernaðaraðgerðum til annars aðilams. Það verður að beina tilmælunum
tii beggja aðilamma, ef nokkrar likur eiga
að vera til að ná áramgri, og það virðist mér
einmig vera gert í þessari till., sem hér liggur
fyrir, að verulegu leyti, þó að kannske mætti
orða það öðrurvísi, ég skai ekki segja um það,
mieiningtn tei ég að eigi að vera sú, að þessi
tiimæli eða áskorun beinist tiú beggja styrjaldaraðilammia. Það er rébt, siem hér hefur verið
sagt iíka, að styrjöldin virðist nú vera að
færast í aukana og þar með vaxandi hætta
á því, að hún nái meiri útbreiðslu en áður,
þess vegna er bráð nauðsyn, að allt verði gert,
sem hugsanlegt er, til þess að reyna að koma
í veg fyrir áfraimhald á styrjöldinnL
Ég skal svo ekki fiara frefcar út í að ræða
þetta mál og það aiveg sérstaklega efcfci vegna
þess, hvemig hv. frsm. hélt á málinu. Ég er
samþykkur því, að það verði gert hlé á umr.
og málinu vísað til n., sjálfsagt ailshn., því
að hér er ekki hægt að vísa því tii utanrmn.,
sem væri þó náttúrlega eðlilegasti vettvamgurimm til þess að fjaila um málið, og þá væntaniega að mestu leyti um það, hvemig orðalag till. skuili vera, það sé miðað við, að ailir
Alþt. 1967. D. (88. löggjafarþing).

geti þar við umað og efcfci þurfi að fcoma til
þess, sem var í hollenzka þinginiu, að það væri
samþykkt aðeins með meiri hl. atkv. og í
öðru tilfeliiinu með tiltöluiega naumum mieiri
hl. Ég vildi, að till. væri hægt að orða þannig,
að við gætum aliir sameinazt um hana. En
það verður sú n. að fjalla «n, sem málimu
er vísað til. Anmars er sjáifisagt rétt að biða
þess að kanna það, hvort utanrrih. Holiamds,
hr. Lums, muni ekfci iieiita til ofckar eims og
tll annarra skandimiavísfcra þjóða, sem hann
hefiur sfcýrt holiemzka þinginu frá, að hann
muni leita til, þamnig að við getuim þá gerzt
aðilar að þeim hópi, sem hanm reynir að safna
saman um málið.
ATKVGR.
Till. visað tll allshn. með 19 shij. atkv. og
umr. frestað.
Á 97. fundi í Ed., 19. apríl, var fram haidið
eimni umr. um tiil. (A. 248, n. 654).
Frsm. (Jón Þorsteinsson): Herra forseti.
Þessari till. til þál. um styrjöldina í Víetnam
var vísað tii állshn., og hefur n. tekið þessa
till. fyrir á nokkrum fundum.
N. náði að lyfctum samstöðu um afstöðu
til þesisa máls. Leggur hún fram brtt., svo
sem fcemur fram í nái. á þskj. 654, þar sem
tekin er upp tiilgr. í heild með breytingum
n., þ.e.a.s, tillgr. öll er enduirsamin.
Það náðist, eins og ég sagði, samstiaða um
þetta mál i allshn., en rétt er þó að geta
þess, að einn nm„ hv. 7. landsik., var fjarverandi, þeigair málið var afgreitt.
Fyrir tæpum þrernur mámuðum, þegar þessari tiill. var útbýtt hér á Alþ. og hún tekin
til uimr., var styrjöldin í Víetnam í algleymingi. Loftárásir voru gerðar á Norður-Víetnam og mifclar heirnaðaraðgerðir áttu sér stað
á landi Suður-Víetnamis. Það má því segja, að
á þeim tíma hiafi raunar litið verr út en
nokkru sinni íyrr með að leysa þessa deilu
á friðsamilegan hátt. Þvert á móti virtist eins
og styrjöldin væri að færast í aukana. Síðan
þessi till. var flutt, hefur hins vegar orðið
breytimig á þróuninni í þessari styrjöld, foreytiing, sem horfir sem betur fer tii batnaðar.
Meginibreytingin eir sú, að rí'kisstjórn Bamdarxkjanna foefuir takmarkað loftárásimar á
Norður-Vietmam, og það virðist einnig liklegt eða ljóst, að sitjóm Norður-Víetnaims og
Víetoong-forieyfimigin, sem eru aðiiar að styrjaldarrekstrimium, hafi dregið úr sókmaraðgerðum í Suður-Víetmiam, þó að það hafi að vísu
firá þessum aðilium efcki komið neim yfirlýsing
um það, af foverjiu það sé sprottið, hvort það
sé af hemaðairlegum ástæðum eða fovort þær
með þessiu móti vilji sýna einhvem vilja til
sátta og friðar.
Allshn. taldi eðlilegt að taka tililit til þessara breyttu aðstæðna við emdanlegt orðalag
og innitak þessarar till., því að í upphaflegiu
till. var m. a. skorað á stjóm Bandaríkjanna
að stöðva loftárásirnar á Norður-Víetnam, en
nú, þegar þessi till. er hér til afgireiðslu, faeí9
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ur ríkisstjóm Bandaríkjanna framkvæmt þetta
að verulegu ieyti, þó ekki að öilu leyti, eins
og kunnugt er. Það sýnir reyndar bezt, hversu
þessi deila er viðkvæm og vandmeðfarin, að
nú, þrátt fyrir það, að nú séu horfur á því,
að aðilar geti sotzt að samningaborðinu til að
hefja undirbúningsviðræður uim vopnahlé, og
reyndar hafi ríkisatjóm Norður-VíetnamB tjáð
sig reiðúbúna til þess, eftir að stjóm Bandaríkjamna dró úr loftárásunum, virðist samt
sem áðúr eins og þessir aðilar getl ekki komið sér saman um fundarstaðinn. Það er eins
og það sé varla til nokkur staður á hnettinum, sem þessir aðilar geti báðir sætt sig
við sem viSræðustað, og sýnir það auðvitað,
hvað þessi deila er mjög svo viðkvæm og
reyndar vandleyst. Og auðvitað verða menn
að gera sér það ljóst, þótt heldur blási nú byrlegar í bili, að þá á auðvitað mjög langt í land
enn, að þama sé kominn friður á.
1 upphafi brtt. allshn. segir, að d. álykti að
lýsa yfir þeirri skoðún eiuni, að deiluefni
styrjaldaraðila í Víetnam verði elmungis leyst
með friðsamlegum hætti. Er þama reyndar
um að ræða aðeins orðalagsbreytingu frá
hinni upphaflegu tÍLL 1 öðru lagi segir í tiU.
n., að stór hætta sé á því, að styrjöld þessi
geti, tovenœr sem er, breiðzt út og orðið upphaf nýrrar heimsstyrjaldar, auk ,þess sem áframhaldandi styrjaldarrekstur eykur sífellt á
langvarandi hörmungar víetnömsku þjóðarinnar. Þetta er óbreytt frá því, sem var í upphaflegu tiilil. Þá segir enn fremur í tiU. n„ að með
þeirri takmörkun loftárása á Norðúr-Víeitnam,
sem ríkisstjórm Bandaríkjanna hafi nýlega ákveðið, og þeim jákvœðu viðbrögðum, sem
stjórnin í Hanoi hefur sýnt af þessu tilefni,
bafi nú skapazt hagstætt tækifæri til undirbúnings sáttagerðar í deilunni. Má einskis
láta ófreistað til að nota þetta tækifæri sem
bezt, svo að vopnatoléi og viðræðum um
friðarsamnimga verði komið á. Enn fremur segir I till.: „Teiur deiidin, að þessu veirði
nú hetet fram komið með þvi: 1) Að ríkisatjóm Bandaríkjanna stöðvi aliar loftárásir
á Norður-Víetnam, en jafnframt dragi stjóm
Norður-Víetnams og Víetcomg-toreyfiingin úr
sóknaraðgerðum af sinni toálfu og láti þannig
í Ijós ótviræðan vilja til að ganga til samnimga." 1 þessum 1. tölulið í till. n. er í raun
og veru meginefnlð úr 1. og 3. tötoilið upphaflegu till. dregið saiman í eitt. Felst náttúrlega i iþví ósik um fulla stöðvun loftárása.
Það má segja, að toún sé að inntaki nokkuð
önniur en í upphafi, þar sem þegar hafi verið
dregið verulega úr þeim, en þarna er sú hugsun á bak við þetfca, að jafnframt því sem
Bandaríkin sfcöðvi allar loftárásir, sýni sfcjómin
í Norður-Víetmam og Víetcong-toreyflngin viija
fcil friðarsamninga með að draga úr sóknar-

aðgerðum af sinni háifu, og mætti þávelhugsa
sér, ef 'þessir aðilar, sem aliir vona einlæglega,
geta nú setzt að sáttaborðinu inrnan skamms
fcíma, iþá geti þetfca einmiibt orðið fyrsta samkomulagsatriðið, sem þar yrði fjallað um.
1 öðriu lagi segir í 2. tölulið þessarar till.
frá n„ að auk ríkiSstjómar Bandaríkjanna
og ríkisstjómar Norður-Víetniams verði rikisstjómin í Saigon og Víetcong-toreyfingin aðilar að samningagarðinni. Ýmsar kenningar
hafa verið á lofti um það, taverjir séu aðiilar
að þessari styrjöld og þessari deilu. Hugsanlega mætti telja þar alla, sem eiga þama
hermenn á vígveUinum, en það eru margar
þjóðir. En ég held, að það fairi ekki á miili
mála, að meginaðilar að þessari styrjöid
séu stjómin í Saigon, Víeteomg-tareyfingin,
stjómin í Norður-Víeitnam og svo Bandaríkin,
sem em langöflugasti hemaðaraðilinn þama
af utanaðkomandi níkjum. I þessari ti.ll. er
lagt til, að iþessir fjórir aðilar verði aðllar að
því samkomulagi, sem þama er vonazt eftir
að geti komizt á.
1 þriðja lagi er svo í þessari brtfc. n. lagt
fcil, að öflugu sáttastarfi í deiluuni verði haldið uppi á vettvamgi Sameinuðu þjóðanna.
Þetta er í raun og veru nýtt, þetta var ekki
í hinni upptoaflegu tiU. En það er ijóslega
megintilgangur Sameinuðu þjóðanna að reyna
að viðhalda og koma á friði í toeiminum, þar
sem styrjaldir eiga sér stað. Samelnuðu þjóðirnar ættu að öðru jöfnu að verða öflugasti
aðilinn til þess, þó að þær hafi, því miður,
reiynzt vanmegnugar í þessari deilu og reyndar fleirum. En það er þó t.d. Ijóst, að aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hefur
mjög lagt sig fram um að koma á sáttum
eða samningaviðræðum í þessari deilu og hefur einskis látið ófreistað í því efni. Einmitt
á vettvangi Sameinuðu þjóðanna ættu aliar
þjóðir að geta komið sjónarmiðum sínum
fram, þeim sjónarmiðum, sem eiga að stuðla
að þvi, að sættir takist í þessari deilu. Og
viibamlega er það ljóeit, að þessi hörmiulega

styrjöld kemiur öllum þjóðum heimsins við,
einnig íslenzku þjóðinnl, og þó að okkar tolutur verði sjálfsagt ákaflega smár í að geta
leyst þessa deilu, er þó sjálfsagt, að frá islenzku þjóðinni heyrist, hvað toún vill, og hún
komi einnig sínum sjónarmiðum á framfæri
á alþjóðavettvangi og leggi siitt léttvæga lóð
á vogarskálina.
ATKVGR.
Brfct 654 (ný tillgr.) siamþ. með 15 stalj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
TiU., svo breytt, samþ. með 15 sihlj. atkv. og
afgr. sem álykitun efri deUdar Alþingis (A.
689).

Þingsályktunartillaga felld
Vantraust á ríkisstjómina,
Á deildafimdum 24. nóv. var útbýtt frá Síþ.:

TUl. til þál. um vantraust á ríkísstjórnina

[63. máH (A. TT).
Á 15. fundi í Sþ., 28. rnóv., var till. tekin ti)
mieðferðar, hvernig ræða skyldi.
Að tlll. forseta var ákveðln ein umr.
Á 16. fundi í Sþ., 28. nóv., var tiiU. tekin til
einnar umr. (útvarpsumr.).
Forseti (BF): Usmr. í kivöld ekiptist í tvær
uimferðiir, 25-30 mín. á flokk í fyrri umfeirð,
en 15-20 mín. í síðairi umferð. Röð flokkanna
er þessi: Fnamsfl., Sjálfstfl., Alþb. og Aiiþfl.
Af hálfu Knamsfl. tala Eysteinn Jónsson og
Ingvar Gíslason, af hálfu Sjálfstfl. tala Bjarni
Benediktsson, Pétor Sigurðsson, Matthías
Bjamason og Ingólfur Jónsson. Af hálfu Alþb.
taJa Hanmibal Valdimarsson og Magnús Kjamtansson. Af hálfu Alþfil. taila Gylfi Þ. Gislason og Bragi Siiguirjónsson. Hefst þá umr, og
til máls teikur fyrsti ræðumaðuir kvöldsins,
Eysteinn Jónsson, og talar af hálfu Framsfl.
Flm. (Eysteinn Jónsson): Herra forseti. Góðir hliustendur. Við flytjum hér fjóriir saman
þáltill. um vanitraust á rikisstj. og þykir okkur þetta ekki gert að ástæðulausu, og mun
ég færa fram nokikuir rök fyrir þwí, en aðrir
auka 'þajr við í umr.
Þessar vikurnar hafa umbúðimar verið að
flettast utan af einium hrikalegasta blekkingarvef, sem ofimrn hefur verið í islenzkum
stjómmálum. Það má víst alveg fullyrða, að
engir eru jafnundrandi yflr aðförum ríkisstj.
nú um þessar mundir og einmitt þeir, sem
lögðu trúmað á málflutning stjórmarflokkanna
í kosmingumum í vor og léðu þeim atkv. sitt
i góðri trú. Stjómarfilokkiamlr sögðu, að það
væri kosið um verðstöðivunarstefnuna, sem
væri eims konar viðauki við viðreisnimia. Þeir
sögðust hafa tekið upp verðstöðvumarstefnu
með góðum árangri og væru ölil skilyrði þann-

ig, að þeirri verðstöðvun yrði haidið áfram.
Þeir bætto þvi hispuirslaust við, að afkoma
atvimmuveganna væri traust og grumdvöUur
atvimnulífsims öruggur og þótt eittlhvað bjátaði á, þyrfti engar áhyggjur af að hafa, það
gerði m.a. gjaldeyrisvarasjóðurinn, sem hefði
verið komið upp. Þeir léto meiira að segja
fuillyrða, áð toúið væiri að teysa þann vanda,
sem að hefði steðjað vegna nokkuirs verðfa-lis
í íslenzkum afurðum frá því, sem það var
hsast.
, ; ! |
Þegar þeir sögðu þetta, vissu þeir mætavel,
að það var enginm grundvölilur fyrir þeirri
verðstöðvun, sem þeir lofuðu eftir kosmimgaraar. Þeim var ljósara en nokkrum öðrum,
að þeir notuðu peminga, sem þeir höfðu ráð
á í stottan tíma, til þess að byggja upp svikastíflu fyrir dýrtíðarflóðið, sem hiiaut að bresta
eftir kosningar. Þeir visisu líka annað og
meira. Þeir vissu sem sé veil, að grunnurinn
var svo holgirafinn undan íslenzku atvinnuMfi eftlr verðbólgustefnu umdanfarimma ára,
að það gat á engan hátt staðið aðgerðalaust
svo að segja stundinni lengur. Þennan sannlelka, sem nú er öllum mönmum augljós, sögðu
framsóknarmenn þjóðinni blátt áfram fyrir
kosmimgarnar, en málfluitnimgur ríkisstj. og
stjómarflokkamma var byggður á botnlausum
ósannindom um þýðingarmestu mátefni landsins.
i
, j /
Stjórnarflokkamir vissu vel, að menn hafa
sterka löngun til þess að trúa því, að vel
gæti gengið. Þetta notfærðu þeir sér hispurslaust, ef orðið gæti til þess að svi'kja sér út
meiri hluta áfram, þrátt fyrir það, hvemig
komið var. Engum dettor nú í hug, að stjómarflokkamir 'hefðu fengið meiri hluta á s.1. vori,
ef þeir hefðu sagt þjóðinni satt. Engum er
þetta Ijósara en þeim sjálfum, og einmitt þess
vegna notuðu þeir þessar aðferðir. Umboð
fengið með þvílíkuni aðferðum er ógilt eða
svo mun a.m.k. þeim finnast, sem leggja
vemjutegt siðgæðismat á málin. En það er nú
öðru nœr en ríkisstj. og forráðamönnum
stjómarflokkanina finnist þetta, því að ekki
höfðu atkvæðin fyir verið látln í kassana og
talin og hinn naumi meiri hiuti, fenginn með
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þessum hætti, komið í ljós, en þeir fóru að hælast um, að þjóðin hefði veitt þeirra stefnu
traust í kosningunum og nú bæri þeim að
stjórna áfram. Það væri þjóðarviljinn, vilji
meiri hluta þjóðar'nnar.
Lítum svo á framkvæmd verðistöðvunarstefnunnar eítir kosningarnar. Pljótlega urðu
þeir að setjast á rökstólana, því að ómjúkur
var sá, sem á eftir rak, sem sé vandinn, sem
falinn var kosningamánuðina. Verkefnið var
ekki það, hvemig verðstöðvuninni skyldi
haldið áfram, því að það var þeim sjálfum
Ijóst, að kom ekki til greina, heldur hitt,
hvemig dýrtíðarflóðinu skyldi beint yfir þjóðima. Yfir þeasu sátu ráðh. í sumar, og þegar
haustaði, kom árangurinn í ljós af sumarstarfinu. Þeir sögðu þá allt í einu, að ríkissjóð
vantiaði 750-800 millj. kr. til þess að koma endunum saman. Þetta yrði að fást með því að
hætta niðurgreiðslunum, sem þeir innleiddu
fyrir kosningar til þess að faalda niðri verðlaginu til bráðabirgða, og með því að demba á
nýjum álögurn til ríkissjóðs í margvísilegustu
og ótrúlegustu myndum upp á 350 millj. Mest
átti verðhækkunin að verða á matvælunum,
og sá böggull fylgdi, að þessar verðhækkanir
allar saman yrði almennlngur að taka á sig
bótalaust. Það yrði að banna með I., að þessar
verðhækkanir kæmu inn í kaupgjaldið. Þetta
átti að jafngilda 7%% almeunri kjararýmun,
þó miklu meiri kjararýmun hjá stærri faeimilum, sem hafa lægiri tekjur. Þessar álögur
áttu því að vera og eru í öfugu hlutfalli við
getu manna til þess að borga.
Þeir, sem trúað höfðú áróðri stjómarflokkanna í vor, voru agndofa af undrun. Við vissum á hinn bóginn, að þetta var þó aðeins
byrjunin. í þessu sambandi var sem sé efcki
hreyft við málefnum atvinnulífsins, sem komin voru í algera sjálflheldu fyrir iörngu. Rikisstj. varð hins vegar etkki klseíkjafátt, þegar á
þetta var bent. Þeir sögðu, að menn skyldu
ekki taka þessu ilila, því að þó að þeitta værl
kannske ekki gott, væri það þó bót í máli,
að ef farin væri þessi ieið, kæmi gengislækkun alils ekki til greina. Það hefði verið atfaugað imjög vandlega og var margemdurtekið,
mjög vandlega, hvaða leiðir kæmu til greina.
Gengislækkunarleiðinni og öðrum óheppilegum leiðúm hefði verið hafnað, en eimmitt
þesst leið tekim til þess að forðast hana, tiil
þess að sýna, fave djúpur skilningur væri á
þessu í stjómarherbúðunum, sagði 'hæstiv. forsrh. mjög hátíðlega hér á Alþ. í sambandi við
stefnuræðuna í haust, að gengislækkun faefði
einimitt einnig verið útilokuð vegna þess, að
hún skapaði fleiri vandamál en hún leysti.
Þetta átti auðvitað að koma firam til þess
að sýna, að gengislæikkun vœri útilokuð að
vandlega yfirveguðu ráði, en ekki í neinu fljótræði. Þessu mættu menn því treysta.
Hagspekingurinn í níkisstj., faæstv. viðskmrfa., sagði: „Hins vegar get ég fullyrt, að
gengislækkun er ekki rétta ráðið.“ Og sá
ráðh. var óþreytandi að lýsa því, að önnur
leið en gemgislækkun væri vailin að vandlega

yfirveguðu ráði. Þegar þremgt var að ráðh.
út af ástandi atvinnuiveganna, gáfu þeir að
vísu í skyn, að eitthvað kynni að þurfa að
gera fyrir þá, en allt væri það þó óvíst og
yrði tekið til atfaúgunar seimna og raskaðx
ekki þessum faöfuðmiðurstöðum. Þegar hæstv.
ráðh. sögðu þetta, var þeim auðvitað aiveg
jafnvel ljóst og nú, að búið var að fara þannig með físlemzkt atviinnulíf, að annaðhvort
hlytu þeir að neyðast út í gengislækkun
eða hrikalegt uppbótakerfi. Eða faalda memn
kannske, að íþað bafi fyrst runnið upp fyrir
þessuim mönnum nóvemberdagimn, er Bretar
felldu pundið, sem svaraði til 5% áfarifa i
íslenzku efnahiagslífi, að það væri óumflýjanleg
nauðsyn að lækka gengi íslemzkrar krónu um
20% vegna ástands íslenzkra atvinmuvega?
Halda menn, að þetta faafi fyrst runnið upp
fyrir ráðh. fyrir rúmri viku síðan? Nei, auðvitað efcki. Allur þessi málatiibúnaðúr og allir þessir svardagar gegn gengislækkun var ósannindavefúir af sama toga spumnimn og málflutnimgurimn fyrir kosningarnar, liður í þeim
klækjum, sem ríkisstj. beitir í viðskiptum sínum við þjóðina. Sýnishom af því, hvemlg
faugsað er í þessum faerbúðum, kemur svo
fram m.a. í því, sem eiinn af ráðh. sagði, þegar hann sagðist ekki skilja, að menn skyldu
vera að gera veður út af því, þó að rikisstj.
hækkaði núna verðlag á vömm, sem hún
hafði lækkað verð á fyrir nokkrum mánuðum
eða m.ö.o., að menn skyldu vera að gera veður út af því, þó að stjómin faefði lofáð verðstöðvun, en efndimar orðið verðfaækkunarflóð.
Þá er það ekki ómerkur þáttur í þessum
ljóta leik, að annað aðalblað ríkisstj., Alþýðublaðið, hefur hreinlega gefizt upp við að gera
sig falægilegt lemgur með því að halda því
firam, að ráðh. hafi ekki mælt gegn betri vitund, þegar þeir aftóku um gengislækkunina,
því að blaðið segir faispurslaust í forystugrein í fýrradag, að Bjami og Gylfi faafi án
efa skilið hetur en flestir aðrir, að gengi krónumrnar kynini að falla eftir nokkra mánuði. Já,
það er áreiðanlegt, að það vissu þeir mœtavel í faaust og í vor líka, þegar þeir lofúðu
verðstöðvuninni. Það er svo einnig lærdómsríkt fyrir launþegasamtökim, að þó að ráðfa.
vissu þetta, þá átti að kúga samtök launafólksins til þess að ganga inn á vísitölubannið með því að hóta gemgislækfcun, ef ekki yrði
á það fallizt. Stæðu laufaþegasamtökin fast
á rétti sínum í þessu, bæm þau ábyrgð á
gengisfellingu, sagði ríikisstj., sem þá falyti að
verða, en anmars þynfti ekki að koma til Þegar þetta þokkalega vopn var notað, vissu ráðlh.
mætiavel, hvemig komið var og gemgislækkunaráætlanirnar lágu í ðkúffunum, eins og AIþýðublaðið játar og liggur í augum uppi. Og
við bætist auðvitað, að afat var þetta gert
með samstarfsorð á vörum.
En faver var þá hemaðaráætlun ríkisstj. í
aumar og faaust? Hvers vegna í ósköpunum
var sú aðferð valin að taka málefni ríkissjóðsins fyrst og faella yfiir menn matvörufaækkunum í því sambandi, en skilja eftir málefni
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atvinnuveganna ? Því var ekki hoirfzt í augu
við vandann strax sem mest í heild?
Skýringin liggur í augum uppi. Það átti að
taka málta í áföngum. Það átti að komast
að mönnum í áföngum. Fyrsti áfamgi átti að
vera fólginn í þvi að leysa tekjuöflunarvandamál ríkissjóðs, útveiga homum peninga og slíta
vísitöluna úr sambandi í þeirri lotu. Höfuðskýringin á þessum vinnubrögðum, sem
mörgum sýndust undarleg; vera að fara í
öffugan enda, eins og margir hafa kallað það,
er einmitt þessi: Að ríkisstj. lagði á það ofurkapp að ná því ákvæði buirt úr 1., að kaupgjald skyldi hækka í samrsemi við verðlagsvísitölu, slíta vísitöluna úr sambandi, áður en
kæmi að aðaldýrtíðarflóðinu, sem stjómin
vissi, að var í vændum. Það var aðalatriðið.
Þanmig stóðu svo málin, iþegar Bretar þurftu
að lækka pundið, og þá beið ríkiisstj. heldur
ekki boðanna. Þetta var talinn sannkallaður
hvalreki í stjómarherbúðumuim. Var etkki komið hér skálkaskjólið og tilvaJið tækifæri til
þesis að rugla menn mátulega, á meðan kúvent
var yfiir í plönin, sem biðu framkvæmdanna?
Ríkisstj. settist því niður og tók fram plöggin sín um viðreisnina og verðstöðvunina og
ástand atvinnuveganna, og nú átti að táka
allt með í botn, og útkoman varð vitaskuld
eins og vænta mátti, og rikisstj. vissi sjálf
fyrir fram, að ekki dygði að lækka gengi íslenzkrar krónu um minna en 25%, enda þótt
gengislækkun Breta gæfl að sjálfsögðu ekki
tilefni til meira en 5% lækkunar. Þetta var
ekki lengi gert, þvi að ráðh., sem einungis
viku áður þóttust ekki vita, hvort nokkuð
þyrfti að gera fyrir íslenzkt atvinnulíf og
sögðust vita a.m.k. það, að það væri e'kki
gemgislækkun nema þá sú ein, sem yrði
þrjózku verkalýðeins að kenna, ef hann vildi
ekki beygja sig strax; það kom í Ijós, að einmitt þessir ráðh. áttu tillbúna nákvæma útreikninga um það, hversu mikil gengislækkun
væri óumflýjantag urnfram gengisfall pundsins, og iþað var 20% gemgislækkum, sem þeir
sögðu lágmark umfram Breta.
Og hver er þá orðin efndin á verðstöðvuninni, sem lofað var í kosmimgumum? 1 stuttu
máli sagt, stórfelld verðhækkumaralda á matvörum þeim, sem haldið var niðiri með niðurgreiðslum á meðam kosningabaráttan stóð, og
gengislækkunin í ofanálag, sem reisa mun háa
dýrtíðaröldu á næstunnL /EJtli það hafi verið
nokkrar ýkjur, þegar framsóknarmenn sögðu
í kosntagabaráttummi í vor, að stórfelldar
verðhækkunarbylgjur ættu eftir að koma upp
á yfirborðið, því að stjómarstefnan hefði grafið undan atvinnulifinu og verðgildi krónunnar?
I sambandi við gemgislækkuntaa er ríkisstj,
svo búim að berja fram hér á Ailþ. uppáihaldsmálið siitt, sem hún ætlaði að vera búin að
koma i framkvæmd með góðum fyrirvara,
áður en aðalflóðið skylli yfir, sem sé að slíta
verðlagsvísltöluma úr sambandi við kaupgjaldið. Það er nú búið að afnema það lagaákvæði,
sem var undirstaða júní-samkomulagsins, að

visitöluuppbætur skuili greiðast á kaup. Þessar uppbætur höfðu menn tryggðar í 1. Nú
hefur það ákvæði verið numið á brott. Verða
menn því að bera bótalaust þœr verðhækkanir, sem nú verða vegma gengtolækkunarinnar.
Það má heita, að allir kjarasamningar í
landinu séu lausir, og augljóst er, að með þessum vtanubrögðum er stefnt til stórátaka um
kjaramálln. Ríkisstj. og stjórnarflokkarnir
segja, að það sé lífsnauðsyn að nema úr 1,
vísitölutryggtaguna, þvi að kaupið verði nú
að lækka sem nemur verðhækkunum vegna
gengislækkunartanar, enda stafi hár framleiðslukostnaður hér af þvi, að gróði veltuáranna hafi runnið tam í kaupgjaldið. Honum
verði menn nú að afsala sér, gengisfallið stafi
af því, að kaupið sé of hátt.
Hvert er svo þetta kaupgjald? Skoðum það
ofurlítið nánar. Almennt verkamanmakaup í
hærri flokkunum í Dagsbrún t.d. er 114-118
þús. kr. á ári, ef unnið er fullan dagvinnutima 300 daga á ári, en Iðjukaup um 108 þús.
kr. á ári. Fagmamnakaup um 130-140 þús. kr.
á ári fyrir fulla dagvinnu. En vísitölufjölskyldain er talin þurfa 236 þús. kr. á ári samkv.
nýja vísitölugrundvellinum. Og það er þetta
kaup, 108-140 þús. kr., sem engin fjölskylda
getur lifað af mannsæmandi ISfi, sem býr
vlð viðreismarhúsaleigu, sem stjómarflokkamir
segja, að hafi sligað íslemzkt atvimnulíf undanfarfn veltiár og i þvi sé góðærisgróðinn.
Og það er þeitta kaup og annað hliðstætt ásamt tekjum bændanma, sem rtkisstj. og
stjómarflokkamir hafa nú gert réðstafamir
til þess að lækki dag frá degi jafnóðum og
dýrtiðta vex vegna gengislækkunárinnar. Hefur sú ríkisstj. elkki setið nógu lemgi, sem engin úrræði sér önnur en þessi og svona hefur
haldið á atvinnu- og kjaramálunum á veltiárunuim? Þetta kallar ríkisstj. síðan ráðstafanir til tryggtagar vtamufrlði, en allilr aðrir vita,
að með þessu er inmleitt ófriðarástand í atvinnu- og starfslífi liandsins. Þessar ráðstafarnir ganga sem sé gersamlega í berhögg við
yfirlýstagar nálega alilra stéttarfélaga landsins. sem streymt hafa fram undanfarið ásamt
beimum yfiriýsingum um verkfailsátök, ef verðtrygging kaups yrði mumta úr lögum.
Fyrir atvimmurekiemdur er þetta eimnig mikið áfall, því að þeir þyrfltu nú umfram allt
starfsflrið, og ofan á beetist það, að rikisstj.,
sem heffur þá tirú, að fyrir fiestu öðru ekuli
ganga að lækka kaupmátt launanna, því að
harnn sé of miklll, mun fljótlega lenda út á
þá braut að leiita ledða til iþess að giera atvtanuirekendum sem örðugast fyrir að verða
við óskum laumþeganma.
Með þessu verður því öllu stefnt niður á
við í sitað 'þess að snúa blaðinu við og taka
upp jákvæða steifnu í aitvlinnu- og kjaramélum,
sem tryggt gœti viðunandi kaup fyrir eðlilegan vimnudag. Til þess iþyrffti auðvitað að
breyta stefnunni í mörgum efnum m.a. lánamálum og miða hana við barfir atvinnulífsims, og mairgt flelra þarf að koma til. En
ríkisstj. segir, að það þurfi eingu að breyta
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nema því að hætta að verðtryggja kaupgjaJdið og tekjur bæmdanna um leið og gemgið er
felilt, þrví að hér þurfi ek'kert að endurskoða
stjámiarstefnuna Það hafi ve-rið farið rétt að
í öllu. Eimiumgis þefcta kaup, sem ég nefndi,
sé of hátt og amnað kaupgjald. Ráðh. hafa verið þrábeðnir um það hér á Alfo. undanfamar
vikur að sýna fram á, hvernig fólk getl tekið á sig lsekkun á þessu kaupgjaldi, em þeir
hafa reynzt ófáanlegir til þess að gera slíka
tilraun.
I rikisbúskapnum á að vera sama ráðleysið
áfram og eyðslan sem fyrr og reiðuleyaið í
fjárfestingunni og öðru því, sem mestu skiptir og veidur því, að við Islendingar búum við
gengisforun og ömunlegt kiaupgjald, þegar nágramnaþjóðimar búa við farsœla þróun í atvinnu- og kjaramálum og stöðugt verðgildi
peninga. En rikisstj. siegir, að ástæðan sé
verðhrun á útfiutningsvörum og aflabrestur.
Svo lamgt ganga þeir í áróðri sínum í þessu
tiilíti, að þeir svifast þess ekki að bera þróunina í þessum málum nú samiam við verstu
áföil, sem íslenzka þjóðin hefur orðið fyrir
á þessari öld, þ.e.a.s. verðhrun og markaðshrunið fýrir stríð. En hverj-ar eru staðreyndirnar? Þær segja nokkuð annað. Meðalverðlag helztu útflutmilngsvara þeesa árs verður
álíka hátt og meðalverð síðustu 5 ára, en á
þeim 5 árum hefur meðalverð á útfluttum
vöruim verið óvemjulega hátt og tvö þessara
ára toppverð, sem við höfum maumast áður
þekkt dæmi til. Þar með er þessl blekking
úr sögumni. Aflabrestur hefur ekki orðið, þótt
aflinn hafi orðið minni en sJ. ár, sem var algert metaflaár í aJlri sögu íslemzku þjóðarimmar.
En hiverju eru memniimir að reyna að leyna
með þessum íráleita málflutnlngi? Það hlýtað vera edtithvað meira en lítið, sem þarf að
breiða yfir, þegar gripið er til áróðurs af þessu
tagi og það af vaJdamönmuim landsins. Það
er ósköp auðvelt að skilja, hvað það er, sem
leyna þarf. Hér hiefur orðið að fella gengi íslenzku krónumnar þrisvar simnum á 7 árum
síðan þessi stjóm tók við völdum. Þessi ár
hafa þó verið einhver þau beztu, bæði aí
náttúrunmar hemdi og eims að þvi, er varðar
viðskiptakjör, sem þjóðin hefur nokkru sinni
llflað, þegar litið er á meðalitöiin. Ástæðan
hilýtur þvi að vera röng stjómarstefna og
stófleild mistök í stjórniarframkvæmdum, en
hvorki verðhirun né aflabrestur, emda þarf
ekki lengl að leita orsakanma.
Verðbólgam hefur vaxið margfalt hraðair hér
en i viðskiptaJöndum okkar árum saiman, og
það er þetita, sem heflur grafið grumninm undan afkomu islemzkra atvtnnuvega. En er það
ekki kaupgjaldið, segir stjórmin. Er það ekki
kaupgjaldið, sem valdið foefur verðbólgunnl?
Kaupmáttur tímakaups heflur ekki aðeins vaxið miklu mimna hér en í nágrannalöndunum,
heldur er ástandið svo ömuríegt, að kaupmáttur þess foefur nálega ekkert vaxið hér í 8
góðærisár, etn framletðslukositnaður atvtnnuveganng sarnt aufcizt svo gífurlega, að útflutn*

ingsverð, sem áður tryggði góða afkomu,
hrekkur nú hvergi nærri og neyðir út í gengisfall. Verðbólgustefna ríkisstj. er undirrót. þess.
hvemig komið er, en elcki hitt, að kaupgjaldið hafi hækkað um of. Þeir, sem ekki skilja
þetita, geta enga bót á vamdamum ráðið, og
einmitt þess vegna á ríkisstj. að flara frá.
Undir því yfirskini, að hafa ætti foemil á verðbólgunni, hefur hér verið framkvæmd röng
penimgamálastiefma, sem hefur bætt gráu ofan á svart og orðið þess vajdamdi, að vegna
rekstrarfjárskorts hefur tæpast verið hægt oð
reka nokkurt íslenzkt atvinnufyrirtæki árum
saman af fullri ráðdeild og hagsýni. Stefna
í stofnlánaveitingum hefur verið iþannig aJJan þenman tíma, að segja má, að ókleift hafi
verið að húa nokkurn rekstur þannig, að hann
gæti fyllilega notið sín. Hér foefur rifct algert
stjórmleysi í fjárfestingarmálum, sem leitt hefur til sorglegrar sóunar á dýrtmætu vinmuog vélaafli og til óhagkvæmari fjárfesitimgar,
þegar á heildina er litið, en orð fá lýst, Hér
heflur verið fylgt algerlega meikvæðri stefnu í
atvinnuimálum, sem bezt sést á því, að togaraútgerðin hefur verlð látin drabbast nJður aðgerðarlaust af hálfu ríkisvaldsins, þorsfcveiðiflotinn látinn dragast saman og þar með grafið undan sjáJfum flrystiiðnaðtaum, sem er
ein lifæð þjóðarbúsims, iðniaðurímn settur á
kaJdan klaka í mörgum gneimum með margvislegum ráðstöfumum og lamdbúnaðurimn
hafður að homreku. Um þetta mætti leiða
fjölda vitnlsburða, ef tími værl til, og það
úr sjálfum stjómarfoerfbúðumum. Þessi stefna
foefur lamað atvtamuvegima og lækfcað verðgildi islenzku krónunmar. En þessl stefna á
að halda áfram.
Þjóðin verður á hinn bóginn að gera sér
grein fyrir því, að ekfci er von á góðu, þegar
stjóraiairflofckamir hér eru a.m.k. 20 árum á
eftir ífoaidsílokkum í öðrum löndum að hugsunarfoætti og framfcvæmd. Þeir telja öll ríkisafskiptl og ríkisforystu í atvinnumálum og
fjárflestingarmálum óalamdii og ófterjandi og
stjómleysi í þeim málum æðstu dyggð, en
sanma stjórmlist 5 því etau fólgna að beita
lánsfjárhöftum og skattaflóði í sem margvíslegustum myndum til þess að draga úr fjárráðuim fólks og fyrirtækja. Þessi stefna stjómarflokkanna er foyggð á þeirri meginskoðiun,
að allt komi af sjálfu sér, ef yfirvöldta gæti
þess, að ekki sé of miifcið fjármagn í umflerð.
Þess vegma sé hægt að Jækna aJilar meinsemdir með lánisfjárfoöfltum, háum skötitum
og álöguim og svo gemgisfalli við og við, ef
í nauðir reki.
Þetta eru á hinn bógtan alveg úreltar aðferðir, sem foafa illa gefizt, og iþað er engta
tilviljun, að sú ríkisstjóm, sem þessum aðferðum foefur beitt, foefiur neyðzt til þess að
fella krónuna í verði þrisvar sinmum á 7 árum. Hagfræðimgar í æðsíu trúnaðarstöðum
í 'þýðtagarmlklum alþjóðastofnunum vara alvarlega við þesstum aðferðum, segja reynsluma
aums staðar undanfarið ólygnasta í því, hversu
þær foafi illa gefizt, enda er þeim nú haflnað
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alls sbaðar þar sem farsællega er stjómað.
Sú ákrvörðun ríklsatj. að fella gengi íslenzku
krónunraar án þess að breyta þeirri stefnu,
sem þrívegis hefur þaranig leitt til gengishruns
á 7 árum, þýðir í raun og veru, að níkisstj.
byrjar strax að safna S fjórða gengisfallið. Við
höfuim sagt þjóðtnni undanfarið, að ríkisstj.
væri búin að grafa undan verðgildi krónunnar, og það höfum við sagt satt. En það, sem
mest á reið, var þá einmltt, að leiðrétting
á sjálfri gengisskráningunni yrði samferða
stefnulbreytingu í grundvallaratriðium í atvlnrau- og efnahags- og ikjanamáHum.
Hér verður ekki kornizt laragt í þvi að lýsa
þelrri sitiefrau, en ég raefni örfá höfuðatriði,
sem ég hief þráfaldlega undanfarið skýrt nánar. Tekln verði upp stjóm á fjárfestingunni
og verkefnium raðað eftir þýðingu þeirra fyrir
atvinniuilífið og þjóðajrbúskapinn. Skynsamlegur áætlunarbúsikapiur verði innieiddur, Peningapólitík verði miðiuð við þarfir atvinmiuiífsins og heilbriigða fullnýtingu vimmiuafls og
véla. Enn fremur komi til forysta rikisvalds
i atvinnumálum, sem byggist á nánu siamstarfi
við einstaklingsframtak, féfagsframtak og samstarf við stéttasamtökin með fiullum heilindum. Öflugur stuðnimgur við íslenzkt framtak, þar með tallð að hefja íslenzkan iðnað
til vegs og velmegunair. Byggðajafnvægisstefraa, sem framkvæmd væri af öflugri stofnun með veruteg fjárráð.
En því er ekki að heilsa, að þessi stefna
hafi veirið tekin upp, heldur á allt að svamla
áfram í sama ráðleyslrau. Era hvað ætii verði
lengi að sækja í sama horfið fyrir islenzkum
fyriirtækjum og íslenzkum atvinnurekstri, ef
faaran verður rekstrarfjársveltur eins og undanfarið eða jafnvel því verr, sem nemurfaækkunum á öllum nauðsynjum tii reksitrarins
vegna gengislækkumarimnar? Hvað verðiur um
uppbyggingu atvinnulífsins og stórfeilda sókn
i tækni og vélvæðinigu, ef áfram á að gllda
sama tómiætið og ráðleyslð og verið hiefur
i ölium afskiptum eðá réttara s&gt afskiptaleysi ríkisvaldsims af máleflnum aitvinnuveganraa og þeirri stiefnu verður fraimfylgt, sem
yfirlýst er af forsrh., að vaxtarbroddurinn í
atvinmiulífi á Islandi þurfi að vera atvinmurekstur erlendra manna byggður upp á aUs
konar sérréttlndum umfram atvinnurekstur
landsmarana sjálfra?
Eins og í einkarekstri og einkalifi mianna,
skiptir þó mestu, þegar til lengdar lætur,
hvermig til tekst um fjárfestinguna, í hvað
þjóðin 'legigur, á þvi velitur mest um afkomuna framvegis. Haldi saima óreiðan áfram og
verið faefur í fjárfestiragarmálunum, sem fyllilega er ætliun stjórnarinmar, verður ekki komizt út úr kvifcsyndirau.
Ofan á ranga megimstefnu í atvinnu- og
efnahagsmálium, siem þraiutreyrat er, að teiði
til algerrair sjálfheldu í málefnum fandsins
við hagstæð skilyrðl, hiefur ríkisstj. nú gert
ráðsitafanir til þess að slíta vinnufriðnum og
sagt faunþegasamtökununi stríð á hendur,
efltlr að hafa gert allt, sem hún gat, til þess

að kenna þeim um gemgislœkkiumina, en atvlkin faaga því svo, að af þeim tilburðum
hefur rí'kisstj. haft lítinn sóma, en vinnuaðferðir faennar skýrzt fyrir mörgum
Það er álit okkar, að ríkisstj. hefði átt að
segja af sér áður era hún fagði út í þá fásinrau að felfa gengi ístenzkrar fcrómiu í þriðja
sirani að óbreyttri þeirri stefrau, sem þrfvegis
heflur leitt tiil gengisfaUs. Það er skoðura okkar, að rfkisstj. geti ekki stjórraað, þótt hún
vlljl faalda völdunum, og það sé siðflerðiteg
og lýðræðiisleg skylda heranar að fara frá,
þegar þáð faefur áþreifaralega sanmazt, að
faenni hefur mistekizt í öllum höfuðatriðum.
Við teljum það liggja í augum uppi, að rfkisstj. nýtuir ekkl lengur trausts rneiri hluta þjóðarimnar, og fáum mun tiil hugar koma, að
hún fengi nú umboð þjóðarinnar til þess að
stjórraa áfram, ef eftir vœri leitað. Við teijum ríklsstj. því umboðslausa og á rangri og
faættulegri leið, og henni beri þvi að fara frá,
og á þetta viljum við leggja ríka áherzlu
með flutrataigi þessarar varatrauststlll. — Góða
nótt.
Forsrh. (Bjarni Benediktsson): Herra forseti, góðir falustendur. Öðru faverju komast á
kreik sögur af fljúgaradi diskum, sem til jarðarinnar séu komnir frá öðium hnöttum með
hinar furðutegustu kynjaverur innanborðs. Af
ræðunni, sem við nú faeyrðum, mœttl ætla,
að þvílíkur furðufugl hefði brugðið sér í líki
hv. þm., Eysteins Jónssoraar, því að tai haras
eirakenndist af algerum ókunraugteika á aðstæðum hérog þá eiranig þeim nýju viðhorfum,
sem skapazt hafa á síðustu misserum.
Þessi nýju viðhorf tóku að myndast á árinu
1966. Það var að vísu mikið aflaár í faeild, útflutnimgstekjur meiri en nokkru sinni fyrr. Þó
voru þorskvelðair þá erfiðar, afli mun minni
en áður og verðlag á faraðfrystum fiski fór
mjög lœkkandi, þegar á árfð leið. Síldveiðtai
var svipuð og 1965, en mikil verðlækkun á
sildarafurðum, þegar 4 árið leið, og þó sveiflur mjög í verði. Af þessum sökum voru verðstöðvunariög sett seirat á árirau 1966. Vegna
reynsiu síðustu ára um hagfelida þróun á verði
afurða landsmanna, höfðu menn þá von um,
að einungis væri um tímaburadna, sfcammvinna örðugteika að ræða. Þegar fram á árið
1967 kom og 'þó áður ea útséð var um, hversu
vetrarvertíð reyndlst örðug, þegair gæftir varu
svo lélegar að leiita þarf til ársins 1914 til
annars eiras, þá sáu menn, að verðfalilð mundi
alvarlegra og varanlegra em ,þeir höfðu í uppfaafi vonað. Með þetta I huga tók ég í almeranum stjórramálaumr. hér 4 Aiþ. hiran 11. apríl
s.l. svo til orða, með teyfi faæstv. forseta:
„Á iraeðara við erum svo háðlr sveifluim
vegna afia og verðfags, sem raun ber vitni,
er ógertegt að segja fyrlr um það, hveirjum
úrræðum þurfi að beita á hverri stundu, en
freisið mun tengst af reynast bezta lelðarstjaman. Jafraframt ber að keppa eftlr að
djraiga úr óvissu og sveiflum, og verður það
ekki sízt gert með þvi að skjóta flelri stoð-
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um undir eflmahagtam, hagnýta allair auðlindir
lamdstas."
Nokkrum dögum síðar var haldinn landsfundur sjálfstæðisimamna, og var í stjámmálayfiirlýsingu hams ihinn 23. apríl s.i. meðal annars sagt:
„Hið mikila veirðfall á ýmsum helztu útflutnimgsafurðúm sjávairútvegsins hefuir þó leitt til
verðlækkunar hráefnisinB og þar með rýrt afkomu sjómanna og útgerðarfyirirtækja. Ríkisvaldið hefur leitazt við að draga úr afleiðingum verðfaillsins með auknum framiögum
úr ríkissjóði til sjávarútvegsins á þessu ári,
þótt slíkar aðgerðir geti að sjálfsögðu ekki
vegið á móti svo gífurlegu verðfaiili afurða
veigamikilla greiina sjávarútvegsins, eins og
nú hefur orðið raunin á. Jafnhiiða hefur með
ákvörðunum um verðstöðvun verið gerð nauðsynleg ráðstöfun til að htadra hækkun reksitrarkoetnaðar útflutningsatvinnuvegamna. Áður
fyrr hefðu jafnstórfelldir erfiðleikar atvinnuveganma saimstumdis valdið viðskiptahöftum,
nýjum álögum og kjaraskerðingu almennings,
En vegna trausts fjárhags ríkissjóðs og gjaldeyrisvarasjóðsins, befur til þessa verið hægt
að ráða við þessa miklu erfiðleika án þess
að skerða viðsikiptafreisi eða kjör almennings."
Þessi var yfirlýsing sjálfsitæðismanna himn
23. apríl s. 1.
Með þessum orðurn mínum og yfirlýsingu
landsfundarins er berum orðum gerð aðvörun
um, að eff stórfelldir örðuglleikar atvinnulífsins haildist, kunnii að verða að sikerða viðSkipíaffreJsi eða kjör almenniings og ógerlegt
sé að segla fyrir um það, hverjum úrræðum
þurffi að beita á 'hverri stundu. Það er þess
vegna síður en svo rétt, að við siálfstaeðism«nn höfum fyrir kosningar gert lítið úr aðsteðiandi örðugieikum. Við lögðum þvert á
móti áherzlu á, að mikil óvissa væri fram
umdan. Þvi miðúr reyndust þessar aðvaranir
ekki að ófyrirsvnju, og gat þó enginn í aprii
séð fyrir þau áföll, sem þjóðarbúið heffur orðið fyrir á þessu ári. Vegna afiabrests, verðfalls, markaðslokana og söiuerfiðleika telja
fróðustu menn nú, að útflutningsverðmœti
okkar muni á þessu ári vera %—% mlnna en
það var á árinu 1966. og eru þó ekki þar með
öll kurl komin tiil graffar, því að bœði vetrarvertíð og síldveiðar haffa sökum umhleyoinga
og fiarlægra miða orðið mun óhagstæðari
fyrtr slómenn og útvegsmenn en minma afflaverðmæti einu nemur.
Nú erum við Islendingar engan vegirnn óvanir miiklum sveifflum í affkomu atvtanuvega
okkar, en hvarvetna mundi þykja vá fyrir
dyrum, ef slíkt bseri að í svo stórum stíl sem
orðið hefur hér, jaffnvel þótt í miklu öflugra
þjóðfélagi væri en okkar. Engu að síður telzt
svo mikil sveifla tiil minmkunar úitftatningsverðmæta, sem nú heffur orðið, meðal fádæma
i sögu þjóðarinnar, frá því að atvinnuvegir
komust í nútiímahorf.
Frarn hjá atfleiðingum þessa geigvænlega
hnekkis komumst við ekki mieð noíkkru móti,
hversu iila, sem þser koma við okkur. 1 þvi

skymi gagnar alira sízt uppvakning gamalla
deilna, sem þjóðim er þegar fyrir löngu og
margofft búin að kveða upp sinn dóm um. Að
sjálffsögðu áttum við eirnnig við ýmsa örðugleika að etja á uppgamgsárunum fýrir 1966.
En styrkveittagar þá til einstakra atvinnugreirna sanna ekki ótraustan efnahag, heldur
voru nauðsynlegar til að jaffma á milli vegna
þess, hversu mlsjatfnan arð atvinmugreinaimar gáfu, og þá etakum síldveiðar mun meiri
en mokkur ömnur. Og auðvitað er það rétt,
að ef verðlag imnanlamds hefði haldizt óbreytt
samtímis þvi, sem verðlag útfflutntagstas stórhækkaði, stæðum við nú ólíkt betur að vígi.
Bn tal um þetita er nú gersamlega út i hött.
Orsakir verðhækkama er hægt að rekja lið
fyrir lið, eff memn fást til að sinma staðreyndum, gagnstætt því, sem hv. þm. Eysteimn
Jónsson gerir. Afurðavetrð er nú mjög svipað
og á árinu 1964, en síðan þá og til 1. okt.
1967 haffa kauptaxtar verkafólks og iðnaðarmanma að heildarmeðaltali hœkkað um 45%
og 'kaupmáttur tímakaups hækkiað um 17%.
Ef kaupgjaldið lækkaði nú sem þessari hækkum nemur, mundi afkoma atvinnuveganna
vissulega vera betri en nokkru sinmi fyrr. Engum kemur þvílík skerðing lífskjara til hugar.
Aðalatriðlð er, að tiekjuim útflutntagsatvtanuveganma heffur jaffnóðúm með margvíslegu
móti verið dreift út um allt þjóðfélagið til
hvers etastaks þjóðfélaigsþegns í bættum lífökjörum. Einmitt þess vegna verður nú ekki
komizt hjá nokkurri lífskjarasikerðingú.
Það er rétt, að í framitíðtani mundi það
draga úr slíkum sveiflum eða affleiðingum
þeirra, ef við værum í Príverzlunarbandalagtau eðá næðum viðhlítamdi samningum við
Efnahagsbamdaliagið, þó að við getum ekki
orðið fullkommir aðilar þess. Etas er það okkur höfuðnauðsyn að nýta allar auðltadir landsins til að skjóta flelri stoðum undir effnahag
og atvinnu landsmanna til aukims jaffnvægis
og stöðúgleika. Em þótit ótrúlegt sé, stianda um
þetita harðar deilur, etas og heyra. mátti af
ummælum hv. þm. Eysteins Jónssonar. Hv.
stiómarandstæðingar berjasí hatrammlega á
móti öllum þessum ráðstöffunum eða reyma að
gera þær tortrygigilegar, og heffur okkur þó nú
þegar orðið ómetanleg stoð af atvinnunni og
tekjunum, sem fengizt hafa við virkjun Búrfells og byggtagu álbræðslu. Með þessum aðgerðúm er vísað á veginn til að htadra jafnmiiklar sveiftar í framtíðinni, en emn komumst við ekki hjá að taka affleiðtagum af
okkar etaíhœffa atvtanulífi, og þess vegna er
ekki unmt að skjótia sér umdan ráðstöfunum
til að koma í vieg fyrir, að mtamkun útflutntagsverðmæta um allt að % ieiði til öngþveitis
og varamlegra örðúgleika. Þó að viðbrigðim séu
mikii, er íslemzkt (þjóðfðlag mú, sem betur fer,
svo effnum búið, að það getur tekið á sig
þessi áfföll, eff rétt er við brugðizt, og þó að
menn þurffi nokkuð að þremgja að sér í bili, geta
allir búið við rýmrl kjör em almenntagur naut
fram á miðjan iþennan áratug.
Með engu rnúti fær staðizt, þegar sagt er,
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að verið sé að svíkja júni-sajmkomulagið 1964
með tillöguge-rð okkar á frv. um efniahagsaðgerðir og nú með lagasetnimgunni um verðlagsuppbót og vísitölu. Júní-samkomulagið var einungis gert til eins árs og ajuk þess háð skiiyrðum um meiri takmarkanir á grunnkaupshækkun en rajun varð á. Og þegar verðtryggingarfrv. var lagt fyirir Alþ. í okt. 1964, sagði
ég orðrétt, með leyfi hæstv. forseta:
„Á sínum tíma var það skýrt fram tekið,
að skuildbinding um gildi þessara i. gilti að
sjálfsögðu etkki lengur en þeir samningar eða
samkomulag, sem frv. byggist á. Það þótti
hins vegar ekki ástæða til þess að hafa neinn
slíkan giildistíma ákveðinn í frv. sjálfu. Það
veirður að fara eftir aðstæðum, viðhoirfum á
hverjum tírna, fovað í iþessum efnum er ákveðið."
Og síðar segi ég orðrétt:
„Vísitalan veitir launþegum að vissu leyti
tryggingu, það er óumdeilanlegt, en hins vegar hefuir hún hættur í sér fólgnar varðandi
of öran verðbólguvöxt, sem etamig kemuir niður á iaunþegum eins og öðrum landsmönnum. Það er þess vegna hvorki hægt að segja,
að verðtrygging eða vísitala skuli undir öllum
kringumstæðum vera lögboðin né heldur, að
aigert bann við þessiu skuli að síaðaldri vera
í 1. I»að verður að fara eftir ástandi og horfum í efnahagsimálum hverju sinni, hvað tiltækilegt þykir í þessum efnum."
Þetta sagði ég í okt. 1964 í þessum sama
ræðustól. Allir, sem að gerð júmí-samkomulagsins stóðu, vita, að þessi orð mín í okt.
1964 eru sannleikanum samkvæm, enda var
á sínum tíma engin aths. gerð við þau, þegar
þau voru sögð í áheyrn helztu samningamanna
af hálfu ASÍ. Till. okkar um verðtryggingu
nú og vísitölu eru einmitt í fuilu samræmi
við það, sem ég sagði á þessum tíma og um
var samið 1964.
Ríkisstjómin hefur í öllum aðgerðum sínum og tlll. lagt á það höfuðáherzlu að vemda
gengi íslenzku krónunnar. Þar hefur á stundum verið við ramman reip að draga. Sterk
öfl hafa leynt og ljóst stefn-t að því að knýja
fram gengislækkun, og þá hafa stundum þeir
höggvið, er hlífa skyldu. Hv. iþm. Ólafur Jóhannesson, sem þá hafði til skamms tíma
verið bankaráðsmaður í Seðlabankanum, sagði
t.d. í almennum stjómmálaumr. á Alþ. hinn
11. maí 1965, orðrétt:
,,Nú ótitast margir og ekki að ástæðulausu,
að ríkissitj. muni grípa til þriðju gengisfellingarinnar á komandi hausti. Vegna þess, sem
á undan er gengið, duga því miður e-kki yfirlýsingar hæstv. forsrh. til að eyða þeiim grunsemdum."
Þetta sagði Ólafur Jóhiannesson þá, fyrrv.
seðlabankaráðsmaður, og sizt voru þau ummæli hans lögúð til þess að styrkja traust á
krómunni. Þetta sagði hann etamitt á því ári,
þegar þorskivinnslan og þó einkum hraðfrystiiðnaðurinn, sem síðustu misseri hiefur áitt við
mesta örðugleika að etja, þegar þessi sami
iðnaður hlaut þann mesta gróða, sem hann
Alþt. 1967. D. (88. löggjafarþing).

nokkum tíma hefur ihlotið í allri sinni sögu,
og þegar síldarvinnslan var þó enn arðbærari.
Sumir menn hafa aldrei séð annað ráð,
hvernig sem á stendiur, en gemgisfellimgu. Af
því tllefni sagði ég hinm 12. des, i fyrra til
svars við fsp. hv. þm. HannibaJs Valdimarssomar:
„Núverandi rákisstj. kemur ekki til hugar
að felila gengið. Það er að vísu rétt, að þannig getuir staðið á í þjóðfélagi, að það sé nauðsynlegt að fella gengi, eins og dæmta sýna
bæði hér og anmiars staðar. Það væri auðviitað
alveg fásinna, ef ég ætlaði að segia, að aldrei
kæmi til mála að fella gengi á Islandi."
Síðar sagði ég í sörnu ræðu:
„Hitt segi ég, og við það skal ég standa,
að ég skal aldrel vera með gengislækkun framar, nema því aðeims, að ráðstafanir verði gerðar til þess, að þeir, sem ætla sér að knýja
fram gemgisJækkun til þess að græða á henni
sjálflr, fái að borga sinn brúsa fyllilega."
Þetta voru orð mín 12. des. í fyrra. Það er
óhagganleg samníærimg mín, að ekki megi láta
undan ásókn hraskara, hvort heldur í stjómmálu-m eða fjármáluim, um gengisilæStkanir og
verður að hindra, að þeir hagnist á sinni óhugnanlegu iðju.
Ég hief æ ofan í æ mœlt gegn ótímabærri
gengislækkun. Allt anmiað mál er, eins og ég
hef ætið gert fyrirvara um, að stundum getur staðið svo á, að gengislækkiun sé óumflýjanteg. 1 framsöguræðu minni uim efnahagsaðgerðlmar í haust sagði ég t.d. orðrétt:
,j5g hef lýst yfir því oft áður, að vitanilega
væri það fásinna af nokkurri ríkisstj. að lýsa
yfir því, að gengislækkun kæmi aidrei til
greina."
Þetta sagði ég þá. Hins vegar taldi ég, að
gemgislækkun bæri að forðast, eins og aðstæður voru þá. En þær aðstæður gerbreyttust,
þegar Bretar ákváðu gengisJækkun pundsins,
og er út af fyrir sig enginn ágreimingur um
það. Eins er óþarfi að deila um, að lækkun
krónummar nú stafar af fleiri ástæðum en
lækkun pundsins. Úr því að til gengislækkunar varð að grípa á annað 'borð, var einsætt
að ráða á þann hátt fram úr þeim vamdræðum, sem tekjuhrapið á útflutnimgsvörum hefur skapað. Þá var einmig eðlilegt að skapa
atvtanuvegunum svo miikið svigrúm, að þeir
m. a. gætu staðið undir kauphækkun vegna
verðhækkananna nú að u-ndamfömu. Með
þesisu eykst verðbólguhætta raunar, en úr
henni er jafnframt dregið með þvi, að sjálfvirk vísiitöluihækkun kaups verður ekki lengur
lögboðin, að mtansta kosti á meðan áhrif
gemgislækkumartanar eru að koma fram. Enginn hefuir gerzt talsmaður þess að lögbinda
grunnkaup, og þá er eðlilegast, að allt kaupgjald sé háð frjálsum sammingum aðila. Úrslitum ræður, að unnt er að hefja nýtt tímabil án stórátaka með þeim hug ábyrgra aðila,
sem gefur von um, að þessi tilraun takist. Og
er þó nú þegar ljóst, að til eru þeir, sem
leggja öfurkapp á, að illa fari. Á Alþ. má nú'
heyra daginn út og daginn inn stöðugar ögr10
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aniir frá hv. framsókmarþm. og línukommúniBtam til verkalýðsins um að slaka bvergi á
kröfum.
Eins og ég segl, er atviimnuvegunum nú
skapað auklð svigrúm og mun rýmra em ef
till. ríkisstj. í frv. um efnahagsaðgerðir hefðu
ekki reynzt óftramkvæmanJegar, vegna ofckur
óviðráðanlegrar athurðarásar. Þeitita er gert
msð tiliflutningi teikna frá öðrum þjóðfélagsaðilum til atvinnuveganna. Á fyrsita stigi er
gemgislæfckum því öllum almenningi óhagstæðari en hinar upphaflegu till ríkiastj. En hætta
á samdrætti og atvinnuleysi verður mimmi, og
sanmarflega eigum við öll afkomu okkar og
lifskjör undir blómlegum atvimnuvegum. Hsettain á margvíslegum veirðhækkunum er hins
vegar miklu meiri, og strangt verðlagseftirlit
er óhjákvæmilegt, jafmframt því sem treysta
verður þjóðhollusta alflra um að gæta nú hófs
um kröfugerð. I bví skyni að eyða tortryggni
um verðflagsákvarðanlr hetfur ríkissitj. beitt
sér fyrir nýrri skipam verðlagsnefndar, og var
sú upphaflega till. upphaflega fflutt af fulltrúum Alþýðusambandsins. Viðurkennt er, að
leita þarf allra skynsamlegra ráða til að létita
byrðum af þeim, sem lakast eru staddir. Auðviitað hlýtur umdirbúningur sflákrar tillögugerðar að taka nokkum tíma, og er þá þess að
gæta, að gengisbreytingu ber nú allt öðruvísi
að en oftast áður, þegar þær hafa vesrið undirbúnar mánuðum samam. Nú hafa ei-nungis
örfáir dagar verið tifl stefnu. Gengislækkunin
má ekki verða til þess, að skotið sé á frest
ýmsum endurbótam, sem nauðsynlegar eru í
atvinnuvegum okkar, svo sem nýskipan hraðfrystiiðnaðarims og nýtingu fisfcveiðiflandhelgimnar í sam-ræmi við till. vísindamanna.
Þótt gengislækkun hafi nú reymzt óhjákvæmileg, mun það því mlðúr sannast, sem
ríkisstj. ihefur ætíð talið, að því fer fjarri,
að hún leysi allam vanda, samfara því, sem
hún tvímælalaust vekur upp ýmis ný vandamál. Úr þeim vandamálum verður Jafnóðum
að ráða, eftir -því sem etfni stianda til, og
reynir þá mest á sáttfýsi og samstarflsvilja.
Pétur Sigurðsson: Herra forseiti. Góðir hlustendur. Þegar stjómaTandstaða í lýðræðisþjóðfélagi ber fram vantraust á rikisstj., eiru í
flestam tilfel-lum ákveðnar forsendur fyrir
hendl, svo sem umdeilamlegar efmahagsaðgerðir eða aðrar stórpólitískar ráðstafanir. Vissulega verður að teilja æma ástæðu til slíkrar
tillögtugerðar og uimræðna, þegar grípa þarf
tiil aðgerða, eins og nú hefur verið gert, og
á ég þá að sjálfsögðu við gengislækkunina.
En ef sú staðreynd er höfð í huga, að þeir
hv. þm., sem vantraustið be-ra fram, eru um
leið að votita sjálfum sér traust, hljótum við
staðningsmenn hæstv. ríkisstj. og þjóðin öll
að spyrja þessa hv. iþm., hvaða úrræði þeir
hafi upp á að bjóða til lauisnar miklum vanda,
úrræði, sem þeir telja í sinni gagnrýni, að
eigi að tryiggja óbreytt kjör allra launþega,
stórbæta hag alls atvinnurékstrar og stamda

undir hinum marghátitaðú kvöðum, sem 1-agðar eru á ríkissjóð.
Þegar við spyrjum þessara spuminga, fást
engin svör, aðeins þokukemnt ru-gl um hina
leiðina, sem allt hendiir til, að aldrei hafi verið til nema í huga meistara Eysteims og nokkutrra lærisveina hans. Það er hins vegar rétt,
að ekki vantar gagwrýnina, enda er allt gagnrýnt, sem gert er, og þá auikaatriði, hvort
svart er talið hvítt eða hvítt svart
Ef sú vá skapast fyrir dyrum þeirrar þjóðar, sem býr við einhæfa útflutningsframileiðslu,
að megimhluti útfilutningsafurðanna feliur stórlega í verði á erlendum mörkuðum, segir
stjórmaramdstaðan á Islamdi, að það sé ríkisstj. að kenna, ef það hafi þá nokkuð að segja
fyrir okkar þjóðarbúskap. Ef sjómenn okkar
og útgerð fá yfir sig erfiðusta vetrarvertíð,
sem komið heflur í hálfa öld, segir stjómarandstaðan, að það sé ríkisstj. að kemna,
og þegar Englendingar læfcka gengi pundsins, sem óuimflýjanlega rnarkar þá braut, sem
fara verður til þess að leysa vanda atvinnuveganna, segir stjómaramdstaðan á Islamdi,
að þetta sé ráðabrugg ríkisstj. Það kemur því
ekki á óvart, þótt framhaldið verði fulflyrðingar framsóknarmanma um, að stuðnimgsflokkar ríkisstj. hafi blekkt kjósendur sína fyrir
síðustu kosningar, og haldið því fram, að allur
vanidi væri leystar með verðstöðvunarlöguinu-m og auknum niðurgreiðslum úr rikissjóði.
Með sliíkum málflutningi er vísvttandi verið
að fara rangt -með staðreyndir, eins og hæstv.
forsrh. benti á hér á umdan.
1 sambandi við auknar niðurgreiðelur á s.l.
ári var skýrt tekið fram, að til þeirra væri
notaður tekjuiafgangur -rikissjóðs, sem ekkert
lá fyrir um, að yrði fyrir hendi á næsta
hausti. Við setmingu verðstöðvumarlaganna var
aldrei sagt, að grumdvallarvamdi útfluitningsatvinnuveganna vegna verðfails og aflabrests
væri ileystar með iþeim. Hins vegar var sú
von láitin í ljós, að á þessu tímabili gæti orðið um verðhækkamir á afurðum að ræða, sem
þó síðar -brást. Og síðast en ekki sízt var
því lýst yfir, að með þessu gæfist þelrri ríkisstj., sem mynduð yrði að loknum síðustu
alþingiskosningum, tóm til að kynna sér
vandamálin og leggja sínar till. fram á nœsta
Alþingi. Ef þjóðin hefði vottað hv. stjórnaramdstæðinigum traust sitt í 'þessum kosningum og ihv. iþm. Eysteinn Jónsson og Magnús
Kjartansson sezt í ráðherrastóla, hefðu þeir
notið þessara aðgerða ekkl síðu-r en núv.
hæstv. rikisstj. Þegar á þetita er horft, bið ég
hlustemdur að rifja upp, hvernig viðskilnaður
þessara sömiu gagnrýnenda var fyrir 9 árum,
þegar þeir hlupu frá stjóm landsins í miðri
messu, og engln samstaða var lnnan vinstri
stjómarinnar um neim úrræði gegn þeim
vanda, sem -þá bl'asti við. Nei, okkar kjósendur voru ekki blekktlr s.I. vor. Hins vegar
sýnd-u úrsflit kosninganna, að bvorfci komrnúnistam né Pramsfl. tókst að blekkja kjósemdur.
Þær byrjunarráðstaíamir, sem boðaðar voru
í efnahagsfrv. rikisstj. í haust, voru að megin-

149

ÞLngsályktunartillaga felld.

150

Vantiaust á ríkisstjórnina.

efni til ráðstafanir til að tryggja hallalaus
fjárlög. A3 sjálfsögðu er það frv. ekki nú til
umr. vegna gerbreyttra viðhorfa, sem sköpuðust við fall pundsins. En allþjóð er nú kunnugt uim tilboð hæstv. ríkisstj. til ASl um viðræður og till. frá stjómendum þess um, hranig óuimflýjaniliegar álögur á þjóðina í heild
yrðu sem léttbærastar þeiim, sem úr minnstu
hafa að spila í okkar þjóðfélagi. Ég tel, að
nú sé rík ástæða tll að óska eftir frékari og
ýtartegri tilil. frá samtökum laumþega um leið
og þær, sem þegar hafa veiríð bomar fram,
verði kannaðar til hlítar, enda var vel í þær
allar tekið, nema að afgreiða fjárlög með halla.
Framikvæmd sumra þeirra getuir orðið til stuðnings þeim vilja stjómarflokkanna að gera allt,
sem hœgt er, til að fyrírbyggja atvinnuleysi.
Með aðgerðum ríkisstj. er veríð að tryggja
atvinniuvegunium þann refcstrargirumidvöll, siem
nauðsynlegur er, svo að hægt sé að halda uppi
fullri atvinnu um aillt land. Peirsónutega tel
ég, að tímabundin lifskjajrasfceirðing allrar
þjóðarinnar eigi ekki að vera of stór fóm
til að svo geti orðið. Að sjálfsögðu eru enn
ókomin mörg þeirra frv., sem boðuð hafa verið vegna najuðsynlegra bliðarráðstafana, sem
fylgja í kjölfar gengisbreytingarínnar.
Hæstv. ríkisstj. hefur lýst því yfir sem
sitefnu sinni, að hún vilji hafa samráð við
verkalýðsihreyfinguna í því skyni, að gengislækkun sú á krónunni, sem ákveðin hefur
veríð, rýrí ekki hlut laumþega meira en óhjákvæmilegt reynist. ASl bar fram þá ósk
við ríkisstj., að fúlltrúar bess fengju aðild að
verðlagsákvörðunum. Riikisstj. varð við þessari ósk, og í gær og í dag hefur frv. þess
efnis, að 4 fuilitrúar ASÍ taki sæti í verðlagsneflnd meðan áhriff gengislækkunarinnar eru
að konia fram í verðlagi innanlands, veríð
rœtt. Þegar mál þetita var til uimr. í Nd. s.l.
nótt, var ffurðútegt sjónarspil sett á svið. Þegar ríkisstj. hefur orðið við ósk ASl og málið
er tekið fyrír á nœturfumdi til að flýta því,
bera framsóknarmenn fram till. þess efnis,
að fuliltrúum ASl verði fækkað, en i staðinn
komi fuilltrúi frá BSRB. Þetta var gert, þrútt
fyrir vitneskjuna um það, að önnur launþegasamtök eigi kröfu á sliku alveg til jafns við
samtök opimberra starfsmanna, að ekki sé
minnzt á neytendasomtökin, og einnig, að slíkar kröfur hljóta að koma upp síðar hjá þessum samtökum. Á flundinum í nótt var m.a,
vitnað í samþykki forseta og varaforseba ASl,
sem báðir eiiga sæti hér á Alfþ., eins og þeir
tveir hafi einhvem rétt til að afsaJla ASl
réttl, sem því er færður mieð löggjöf. I dag
í Ed. og síðar í Nd. var svo orðlð við þessarí
ósk, einfaldlega vegna iþess, að þama var um
formisatriði ein að ræða, því að það viita allir
menn, að iráðamönnum ASl var teyfilegt skv.
till. ríkisstj. að skipa hvem sem var sem fúlltrúa sinn í verðlaglsniefnd og þeir hefðu getað
sklpað Kristján Thomlaciius í þá stöðu ekki
siður en þeir gátu skipað uppflosnaðan bónda
af Barðaströnd í kjaruranmeókntanefnd á sínum tíma. Þetta litla sjónarspil ber þess glögg-

an vott, að hv. stjómarandstæðlngar eru efcki
allir ánægðir með viðræður hæstv. ríkisstj.
og fúlltrúa laumþegasamtafcanma, og virðast
sumir mlkið á sig teggja tii þiess að halda
þessu ósamsitæða og sundurþykka liði saman.
Það hefúr ekkert teymdarmál verið, að framsóknarmenm og sumir kommúnlstar í Alþb.
haffa gengið berserksgang til að skapa sem
mestan vanda ffyrir ríkisstj., og reyndu hvað
þeir gátu til að koma á alIslherjarverkfaJli
1. des., áður en ríkisstj. gæfist ráðrúm til að
mæta iþeim vanda, sem svo skyndilega blasti
við, þegar gengi pundsins var fetlt. Þáttur
Framsfl. í samibandi við verkfallið á verzlunarflotanum og lausm þeirrar viðkvæmu deilu
er enn eitt dæmi um það, hvaða aðferðir eru
nataðar.
Góðir ihlustemdur. Á undanffömum árum hafa
aukmar þjóðartekjúr dreiffzt jafnóðum og þœr
urðu til til allrar þjóðarínmiar, til launþega,
til sameigimtegra þorfa þjóðarinnar, til uppbyggimgar atvimnuveganma. Vissutega hafa
mörg víxlspor veríð stigin, og af mistökunum
ber að læra. Ótarðbær fjárfesting í flestum
greimum atvimnulífsims er ekki nýlunda hér
á ilamdi, og sjálffsagt eigum við stuðningsmenn
ríkisstj. eftir að deila immibyrðis og við aðra
um nauðsynlegar ráðstaffanlr til að mœta afleiðingum sliíkra gerða. En vaxandi skllnimgur
þjóðarinmar á nauðsyn aukinnar framleiðni
í öllum grelnum atvinnulífsims, sem markvisst er unnið að, auk nýrra atvinnugreina,
betri nýtingar fiskimiða og sjávarafia, auk
spamaðar í opimberum rekstri gefur vonir
uim, að áhriff þeirra áfalla, sem við höfum
orðið fyrir, verði skammvinn og þjóðin geti
þá í emm ríkara mæll notið framfara og velmegunar, eins og á undanfömum árum. —
Góða nótt.
Matthias Bjamason: Herra forseti. Góðir
hlustendur. Þau ár, sem núv. ríkisstj. heffur
farið mieð völd, eru mestu framfaraár i sögu
þjóðarinnar. Alhliða uppbygging heffur átt sér
stað á öllum sviðum. Aldrei hafa veríð byggð
fteirí og ffuHikommari skip, síldarverksmiðjur
og fjölmörg iðnfyrirtæki. Ræktun og byggimgar í sveitum hafa veríð meirí en éður. 1 samgöngumálum hafa framfarir aldrei veríð
meirí og stórstigarí. 1 menmingarmáluim hefúr
mikið áunmizt og í félagslegrí uppbygglngu
hefur náðst umdraverður árangur á skömmum
tíma. Iáfskjör almiemnings haffa aldrei verið
betrl, um það bera þúsundir alþýðuheimlla
í landimu gleggst vitni. Það hefúr ríkt í þessu
landi trú og bjartsýni. Ánægjulegast af þessu
öllu er, að þessar framfarir hafa náð tll allra
landsfjórðunga, þótt óneitanlega séu til einstaka hreppsfélög, þar sem framfarir hafa
verið alltof hægffara, en því hafa valdið atvimníuerfiðleikar vegna stórminnkandi afla i
þeim ibyggðarlögum og tilfærsla & fólki til
þelrra stiaða, þar sem uppbyggingim heffur verið örarí. Allt þetta heffur getað gerzt, vegna
þess að aitvinna hefúr verið mikil og megin-
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hluti Jtrjóðarinnar hefur lagt hart að sór til
þess að ná þessum árangri. Samfara þessu
var verð á flestum útflutningsafurðum okkar
hagstætt, einkum á árunum 1964 og 1965 og
átti það hvað drýgstan þáttinn í bví, að þessar miklu þjóðfélagsumbætur átitu sér stað.
Hinn mikli hraði, sem verið hefur í allri uppbyggingu okkar, hefur gert það að verkum,
að fjárfesting atvinnuveganna hefur verið
mikii, og þeir þess vegna ekki haft nægilegt
rekstrarfé til að mæta versnandi stöðu á sölu
afurða okkar á eriendum markaði.
Það mikla verðfall, sem hófst seinni hluta
s.l. árs í flestum greinum útfTutningsafurða
okkar, hefur leitt tiil mikilla erfiðleika hjá
flestum útflutningsfyrirtækjum í landinu og
enn frernur haft óhjákvæmilega erfiðleika í
för með sér fyrir flestar aðrar gretoar atvinnulífsins. Verðfallið á útflutningsafurðum okkar hefur kostað þjóðina á þessu ári ekki
minna en 1500 millj. kr., og samhliða því hefur afli skipa okkar minnkað veirulega og tiilkostnaðurinn við veiðamnr vaxið hröðum
skrefum. einkum síldveiðiflotans, sem orðið
hefur að sækja á fjartæg mið. Þetta er mikið
áfall, það mesta, sem hefuir yfir okkur dunið
frá því á árum heimskreppunnar miklu, eftir
árið 1930.
Hv. stjómarandstæðingar og alveg sér í lagi
framsófcnarmemn hafa í ræðum sínum hér á
hv. Alþ. og í málgögnum sinum gert lítið úr
þersu verðfalli og gengið svo langt að halda
þvi fram, að stjórmarflokkamir hafi fyriir síðustu kosnimgar Mekkt þióðima og bretalega
neitað þvi, að hætta steðjaði að í efnaihagsmálum hennar. 1 þessu sajmbandi á að nægia
að minna á, að um síðustu árrnmót og á fyrstu
mánuðum þessa árs var svo komið, að bátaflotinn hefði stöðvazt, ef fiskverð hœkkaði
ekki, og frysti'húsim og ammar fiskiðnaður gátn
eikki vegma verðfallsims greitt hærra fiskverð.
Þá lieysti rikissti. og stuðningsflokkar hennar
þann vanda með því, að ríkissjóður greiddi
alla fisikverðshækkunina, sem mun nema um
100 millj. kr. á þessu ári. Þetta var gert með
þvi að lækka útgiöld á fjárl. þessa árs, Jafnflramt tók ríkissióður á sig að greiða allt að
75% af verðlækkuninni á frystuim fiski, til
þess að ihraðfrystiiðmaðuirinn gæti haldið áfram starfrælkslu sinni. Það hefur verið
stefna núv. stjómaTfliokka að gæta varfæmi
vlð afgreiðslu fjári. og spemma ekkl hogann
það hátt, að ekkiert sé til að mæta ófyrirsjáanlegum eirfiðleikum. Þessi stefna leiddi það
af sér, að nekstrarafgamguir varð hjá ríkissjóði
á síðasta árt, sem gerði það Meift, að hægt
var að greiða verðfalllsbœtur á frystan fisk
á þessu ári, sem munu nema 110 mlllj. k,r.,
án þess að leggja nýja skatta á þjóðina.
Það veltur á miklu, að þær ráðstafanir,
serni nú hafa vertð gerðar i efnáhagsmálum,
komi framieiðaluatvinnugreinunum að gagni
til frambúðar. Það er tvímælalaust höfuðatriðið fyrir verkamenn og sjómenn, sem oig alla
aðra liandsmenn, að atvinnufyrirtækin í !andinu séu rekin með eðiilegum hætti og úitfllutning’satvinnuvegimir búi við háHalausan búskap.

Það er bezta tryggingin fyrir þvi, að atvinna
sé nóg.
Sjávarútvegurinn er hornsteinn efnáhagslegs sjálfstæðis okkar, sem skapar grundvöllinn fyrir aðrar atyinnugreinar í landinu. Við
verðum að gera miklar breytingar á starfrækslu hans og leggja höfuðétoerzilu á, að sá
afli, sem á land kemur, verði sem bezt nýttur, vinna hanr beima sem mest og gera hann
eins verðmætan til útfllutnings og írekast er
unnt. Við verðum að nota okkur allar tækninýjungar til þessi að auka verðmæti afurða
okkar, en ‘það þýðir jafníramt, að hreyta
verður um vinnuaðfeirðir og spara vinnuaflið
tii þess að lækka framleiðsiluikostniaðinn. Það
verða nóg verkefni fyrir það vinnuafl, sem
sparast, í nýjum greinum, og við eigum auðveldara með að auka fjölbreytni atvinnulífsins og taka i okkar eigin hendur margþœtta
framleiðslu og verkefni, sem við nú verðum
að kaupa frá öðrum þjóðum. Til þess að ná
sem mestum árangri á þessu sviði verða atvinnurekendur og launþegasamtök að taka
upp nánari samvinnu ©n hingað til hefur
verið. Veirkalýðshrevfingin er það sterkt afl
í landinu, að þjóðfélagsumhótum verður ekki
komið á að neinu gagni, mema hún sé með
í ráðum og virkur þátttakandi í breytingum,
sem nauðsynlegt er að koma á tiil þess að
tryggja heilbrigðan atvtanurekstur og raunverulegar lífskjarabætur almenniíngs.
En það er ekki heldur nóg áð auika veiðmæti útfiliutntagsajfurðá okkor, við verðum
einnig að tryggja sölu þeirra á erfendum
mörkuðuim. Þar er gifurlegt starf að vtana. Við
veirðum að gera alilar hugsainlegar ráðstafanir
til þess að selja afurðir okkar til flleiri þjóða
en við gerurn nú. Við verðuim að gera ofckur
grein fyrir því, að etf við vtanum meira úr
afla okkar hér heima, gerum hamin að verðmætari vöru, verðum við fyrst og fremst að
leita markaða á meðal þeirra þjóða, iþar sem
lífskjörin eru bezt, þvi að þær hafa það fram
yfir aðrar að geta keynt dýrar vörur. Við
getum ekki lengur haldið áfram að standa
utan við markaðsbandalög, þegar svo að segja
allar þjóðir Evrópu eru orðnar aðilar að markaðsbandalögunuim. Þjóðlr þær, sem standa að
Príverzlunarhandalaginu og EfnahagsbandaIaginu, telja tæpar 300 millj. íbúa Við getum
eklki í framtíðtani selt afurðir okkar þessum
þjóðum, ef við eigum að vera háðir síhækkandi innflutntagBtoHum. Plestar þessar þjóðit eru þróaðar iðnaðarþjóðir, þor sem lifskjör
almemntags eru góð og kaupgeta mikil. Við
verðum að auka fjölbreytni í vtanslu sjávarafla og öðrum þeim afurðuim, sem við flytjum
út. Við fáum með hverju árinu, sem líður, sífellt flelra u,ngt fólk til starfa í þjóðfélagtau,
ungt fólk, sem öðlazt hefur betri og meiri
menntun en áður var. Á sSðustu árum hefur
mlkið af ungu fótki sérmenintað sig á mörgum sviðum. Tæknimenntun fiærist í aukana,
og við enim nær því marki en áður að auka
fjöibreytni í sitarfi þjóðarimnar. Unga fólkið
í þessu landi á gullin tækifæri til að víkka
og treysta starfssvið þjóðarinnar. Við eiguim
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að aiuka áhrif unga fólksins á sviði atvinnulífls og í menningar- og fólagsmálum, gefa því
tœkifæri tiil að bera i vaxandi mæli ábyrgð
og auka á þann hátt þroska þess.
Fyrlr tæpum áratug voru menn við völd í
landinu, sem fim. þessarar vantrauststill. ættu
bezt að þekkja. Þá steðjaði nokkur vandi að,
sem þó var ekki nema svipur hjá sjón miðað
við þann, sem nú er við að etja. Þann vanda
treystu þeir sór ekki til að leysa. Þegar þjóðarskútan kenndi þá grunns, urðu þeir hræddir og stiungu sér fyrir iborð, svo að sást í iljar
þeirra. Þá urðu sjálfstæðismenn að taka við
stjórnarforustunni og stýra úr þeim vanda,
og þeim tókst það giftusamtega. En veður
eru válynd og nýr vandi og stærri er nú fyrir
hendi. Sjálfstæðismemn og stjórnarflokkarnlr
báðir eru staðráðnir í því að hopa hvergi,
heldur sigrast á erfiðleikunum. Það er skylda
þeirra, sem þjóðin hefiur vulið til forustu, að
berjast við erfiðleikana og finna leiðir til að
sigrast á þeim. Þeir, sem það gera, glata ekki
traustl þjóðarinnar, þó að í biii verði að gera
ráðstafanir, sem krefjast fóma af öllum landsmömnuim. Við trúuim því, að hér sé við situndarerfiðleika að etja og þess sé eikki langt að
bíða, að áfram haldi sóknin tii aukinna framfara og betri liífskjara — Góða nótt.
Hannibal Valdlmarsson: Herra forseti, góðir
hilustemdur. 1 þriðja sinn á 7 árum hefur ríkisstj. framkvæmt gengisfeliimgu. Nú seinast
minmkar verðgildi krónunnar um fjórðung, og
er hiitt þó öllu réttara, að erlendur gjaldeyrir
hæklkar um 33%. Með þeirri verðhækkun verða
menn að kaupa þær vörur, sem erlendis eru
keyptar, og það er raunverutega það, sem
mestu máli sikiptir. Út af þessu og óviturtegri
og ófarsælli stjóm atvinmuimála og efnahagsmála þjóðarinmar bera Framsfl. og AJþb. nú
fram vantraust á rikisstj. Van/traustsumr. er
nú að hefjast, og hafið þið, hlus.tondur góðir,
þegar heyrt röikstuðning hv. 1. þm. Austí.
fyrir vantraustinu og vamarræðu hæstv. forsrh. Mér þótti það skemmtiiegt að heyra hann
vitna í fyrri umimæli sín um gengislækkun
og braskiara, og vil ég vona, að honum takist
að standa við þau orð í sambandi við framkvæmd þessarar gengislækkunar.
Myndin er því nokkuð farin að skýrast, en
í friamhaldi af því mun ég nú gera grein fyrir
því, hivers vegna við Ailþb.-menn teljum ríkisstj. vantrausts verða og einskis trausts maklega.
Það gerðist með setmingu brbl. í marz 1961,
að valdið til að ákveða og skrá gengi íslenzkrar krónu var af Alþ. tekið og afihent Seðlabankanum og ríkisstj. Þann 23. þess mán. tilkynmti Jóhannes Nordál aðaiseðiabankastjóri,
að gengi ístemzkrar krónu hefði nú v-erið feLlt,
þannig að hver Bandaríkjadollar kostaði hér
eftir rúmiar 57 kr., en áðúr kostaði hann,
eins og kiunnugt er, 43 kr. Frammi fyrir
þeseu stóð Alþ. sem gerðum hlut.
Fyrsta frv., sem rikisstj. flytur, varðandi
gengisfelliinguna, kaHast frv. tii 1. um ráðstaf-

anir vegna ákvörðunar Seðlabankans um nýtt
gengi íslenzkrar krónu. Það stappar nœrri,
finnst mér, að ríkisstj. vilji leiða alhyglina
frá sér að verkfærinu, Seðlabankanum, og
segja sem svo: Sýkn er ég. — En allar afsakarur eru með vissum hætti alltaf ásakanir,
og víst er um það, að enginn er sekur um
þessa gengisfellingu nema hæstv. ríkisstj. sjálf
vegna sinnar stefnu. Það er hennar ranga
sitefna í efnahagsmálum og atvinnumálum,
sem ógæfunni veldur.
Stundum er verkafólkið og verkalýðssamtökin höfð fyrir sökum í þessu efni. Launastéttiimar hafi sýnt allt of mikla heimtufrekju
og gengið allt of nærri atvinnuvegunum, en
þessu vísa ég algerlega á bug sem ósönnu og
röngu. Kaupmáttur timakaupsins er nú næstum því sá sami og í upphafi stjómartímabilsins og ’hefur oft verið miklu lægri. T.d. fór
kaupmáttur almenns timakaups niður í 84
stig árið 1961, og hiarnn var 86 stig á árinu
1964, þegar júní-samkomulagið var gert. Nú
er kaupmáttuir timakaupsins í fiskvinnu t.d.
102.5 sitig og í hafnarvinnu, sem mest hefur
hækkað, 112.5 stig. Sannleikurinn er sá, að
verkamenn hafa ekki fengið neina teljandi
hluitdeild í aukningu þjóðartekna fyrir samningsbundma dagvinnu siína. En á sama tíma
hafa þjóðartekjuimar vaxið um full 40%. Svipað verður upp á teninignium, ef kauphækkanir
hér eru bornar saman við nágrannalöndin.
Launakjör verkafólks á Isilandi hafa hækkað
minna en á Norðurlöndum. En það, sem úrslitum veldur um miklu óhagstæðari þróun
kjaramála launastéttanna hér á landi samanborið við Norðurlönd, er þó aðallega gerólík
þróun verðlagsanála hér og þar. Á Norðurlöndurn hefur verðlag aðeins hækkað um 1-2%
að meðaltali á ári, en hér hefw dýrtíðarófreskjan ætt áíram. um 10-11% árlega. Þetta
gerir gæfumuninn. Það er meðal annars fyrir
þessa átakanlegu óstjóm í dýrtíðar- og verðlagsmáluim, að launastéttimar bera fyllsta vantrauist til hæstv. ríkisstj.
Allra sízt verður verkalýðshreyfingin sökuð
um það, að hafa brotið niður grundvöll íslenzka gengisims hin síðari ár. Síðan 1964 hefur sú stefna verið uppi að gera mjög hófsamilegar kröfur um kaupgjaldshækkanir, en
knýja heldur fram í teiðinni ýmiss konar þjóðfélagsumibætur, sem dýrtíðarmölurinn fengi
síður gramdað, svo sem skipulagt átak í húsnæðismálum hér suð-vestanlands og aðstoð
við atvinnulífið á Norðuriandi. Það skyldi svo
vera hlutiverk ríkisstj. hins vegar að vaka
yfir verðlaginu og standa gegn vaxandi dýrtíð.
En í iþvi hlutverki hefur ríkisstj. því miður
mjög sivo brugðizt vonum uianna, og þess
vegna stendur hún nú í dag frammi fyrir vantrausti.
Önrnur afsökun fyrir öngþveiti efnáhagsimálamna, serni nú er ofit gripið til, er verðfaii og
aflabrestur. Og ekki er þvi að neiita, að hér
er hægt að finna átyllu. Það er rétt, að miklð
verðfall hefur orðið á síldarlýsi og síldarmjölí
miðað við toppverð seinasta árs, sem engirnn

155

Þingsályktumartillaga felld.

156

Vcmtraust á rikisstjórnina.

hygginn maður gat þó ímyndað sér, að héldist til langframa. Einnig hefur verð á frystum flökum lækkað verulega. Þó er verðið á
öllum þessum útflutningsafurðum okkar mun
hærra en fyrir 5 árum, árið 1961, og þegar
virðist komið yfir dýpstu lægðina og verðið
fairið að lyfta sér á ný. Það verðlag, sem þótti
ágsetit fyrir 5 árum, þykir nú óviðunandi með
ölta, og það er því einu að kenna, að dýrtíðaróstjórn okkar innanlands hefur ráðið þeim
örlögum. Ea ég spyr: Verður fiskveiðaþjóð
ekki að vera við því búin hvenær sem er, að
verðfall geti orðið í nokkra mánuði á nokkrum útftatningsafurðum hennar? Og það, sem
hér taefur gerzt, er ekkert annað en það. Á
slikit áð geta vaildið ailsherjar hruni? Það tel
ég óeðlilegt með öllu, ef sæmileg stjóm er
á hluitumum. Hiniu má þó ekki heldur gleyma,
að sumar útflutntngsafurðir okkar nú eru í
hsasta verði, sem þær hafa nokkru sinni komizt í. Þannig er það með saitfiskinn, bæði
verkaðan og óverkaðan, og sama er að segja
um saltsíldina. Þessar útflutningsafurðir okkar alilar eru í því hæsta toppverði, sem við
höfum mokkum tíana fyrir þær fengið. Mín
niðurstaða er því sú, að ekki sé með nokkru
móti hægt að réttlæta gengislækkunina með
verðfallinu á heimsmarkaðinum.
Hið umfangsmikla uppbóta-, styrkja- og niðurgreiðslukerfi, sem stjórnin hafði þvert ofan
í ölll fyrirhett yfirlýstrar stefinu sinnar flœkt
sig í löngu áður en verðfallið skall á, sýndi
líka öUium taeiilskyggnum mönnum, að stjómarstefnan var raunverulega búin að fella gengið fyrir löngu, gengið var orðið skakkit og
mældi framleiðsluatvlnnuvegunum of lítið.
Þeir voru löngu komnir í þrot og fluitu aðeins
á bráðabirgðaaðstoð um hver áramót.
En er þá ekki afsökun aflabrestsins eitithvað haldbeftri? fig held það tæpast. Rétt er
það, áð aflabrögð yfirstamdandi árs standast
ekki samjöfnuð við metaflabrögð ársins 1966.
Víst lét síldin líka bíða eftir sér í ár, og koetnaðarsamt var að ssakja taiaina í órafjarlægð
frá landinu austur í höf. En enginn getur
samt talið árið 1967 aflaleyslsár. Meira að
segja getur samt vel svo fairíð áður en um
lýkur, að það reynist 3. eða 4. mesta aflaár
íslenzkrar sögu. Reynist það mat mltt nœrri
sannl, verður eikki heldur auðvelt að réttlæta
þeesa gengislækkun með átakanlegum aflabresti.
Er þá komið að þeirri afsökun fyrir gengislækkuninni nú, að Bretar ftelidu sterlingspundið. Og það er rébt, að við höfum ávallt
fylgt pundinu. En viðskipti íslendlnga við
sterlingssvæðið eru þó ekkl melri en svo,
að lækkun pundsins hefði í allra mesta lagi
getað réttlætt 8-10% lækkun krónunnar. Þetta
er áætlun, en sennilega er hún tateldur of há
em of lág, enda taafa aðrir áætláð þarna mun
lægri tölu, eða 5-6%. Mín tekoðúm er því sú, að
3VO stórfedld gengislækkun, sem hér er um að
ræða, 33% hækkun á erlendum gjaldeyri, verði
engan veglnm réttlætt með falli pundsins,
niema aS því leyti tavaða tími var valinn.

Gengisfelling krómumnar er bein viðurkenning
ríkisstj. sjálfrar á því, að íaiemzklr útflutningsatvimnuvegir voru etm einu sinni komnir í
þá kreppu, -þá sjálftaeidu vil ég segja, að hún
kom ekki auga á nein önmur úrræði til að
halda þeim gangandi en að feila gengi krónunnar um röskan % þeim til bjargar, enda
er það nú kunnugt, að stöðviun vofði yfir og
hafði verið boðuð um næstu áramót.
Auðvitað hefur þessi kollsteypa ríkisstj. í
efnahagsmálum alvarleg og stórfelld áhrif á
þjóðlífið allt. Reynslan af fyrri gengislækkunum er slæm og vekur ekiki bjartar vonir,
sporin hræða. Gróðabrall og spákaupmennska
fengu byr í segl, en byrðamar lögðust þyngst
á ailþýðu manma. Skyldi það nú fara eins í
þetta sinm? Það er spurningin. Það er vltað,
að fyrstu afleiðingamar verða svo að segja
strax stórfelld aukning dýrtíðar, og skiptir
því mestu máli, hvemig takast megi að halda
dýrtíð í skefjum. Víst ætiti það að vera sameiginlegt áhugamál ríkisvaldstns, atvinnurekenda og verkalýðssamtaka, að gengislækkunin verði útflutnlngsatvinniuvegunum sem varanlegust blóðgjöf. Það er bennar eini réttlætanlegi tilgangur. Og að því, að þeim ti'lgangi
verði náð, mun veiikalýðshreyfimgin stuðla
eins og hún orkar og fær aðstöðu til. En nú
hefur kaupgreiðsluvísitalan verið felld úr 1.
um sinm. Það má því ekiki leiða til þess, að
óréttmætum byrðum verðhækkana verði velt
yfir á herðar launastéttanna. Um það verða
verkalýðssamtökin og öll launþegasamtök að
vera vakandi á verðimum. Með tilliti til þeirrar óvissu, sem ríkir um alla framkvæmd
gengislækkumarinnar, og slæmrar reynslu af
þeim fyrri, taeiti ég því á verkálýðsfélögin,
tavert og eitt, að halda nú vel vöku sinmi.
Með frv. því um efnáhagsmál, sem ríkisstj.
lagði fram í þingbyrjun og afla skyldi ríkissjóði 750-800 millj. kr. í nýjum álögum án
þess, að laumþegasamtökin ftengju neinar bætur
fyrir, var gerð allírumtaleg árás á lífskjör álmennings, alveg sérstaklega hina tekjulægstu.
Áðailforsenda þessa frv. var sú, að vísitölubætur þær á kaup, sem ilaunþegar áttu rétt
á skv. 1. og samningum, miðað við 1. des.,
skyldu þurrkaðar út með nefndri lagasetniingu. Gegn þessu risu Alþýðusambandið og
Bamdalag starfsmanna ríkis og bæja sem
einn maður. Bá við sjáilft, að verkalýðsfélögin yrðu að fara í alilstaerjarverkfal'l til þess
að verja þennan rétt sinn. En áður em til
þess kæmi, sá ríkisstj. sitt óvænma og féilst
á, að kjaraskerðingim samkv. frv. yrði bætt
í launum eftir vísiitölu 1. des. Þar með var
aðalkröfu verkalýðshreyfingarinnar fullnægt,
og var mælt með því, að verkföllum yrði aflýst. Þarna vair að vísu eimungis um varnarsigur að ræða, en samt sem áður þá var fulluir sigur, og hainm vannst vegna órofa samstöðu verkalýðstareyfingarimmar og náinnar
teamistöðu með B.S.R.B. Þó vil ég vegna kviksagna um, að 'leynisamningar taafi verið gerðir einmitt í saimibamdi við lausn þessa máls,
lýsa því yfir, að ekkiert slíkt samkomulag
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hefúr verið gert, slífet er algerlega úir lausu
lofti gripið. Um. þetta mál skal ég ekki fara
fleiri orðum, afi því verður nánar vikið af
öðrum í þessum umr.
Það hefur nú verið upplýst af sérfræðingum
ríkiflstj., að þeir hafi í ölLum útreikningum
sinum um gengislaakkunina gengið út frá því,
að tekjur hlutarsjómanna yrðu óbreyttar í
krónutölu eftir framkvæmd gengislækkunarLnnar. Þetta er ótrúlegt, en satt_ HLutarsjómernn eiga samkv. toefðbundnwm hlutaskiptakjörum um helming aflans. Hæklki verðmæti
þess hluta aflans, sem útgerðarmaðurinn á,
um 33% vegna gengislækkunarinnar, á hlutur
sjómanna að sjálfsögðu að hækka jafnmikið,
að öðrum kositi væri gengið á hlut þeirra,
sjómennimir rangindum beittir. Svo er þó að
sjá sem ýmsir hafi hug á að koma slíku rangissti fram. Fyrir nokkrum dögum lét einn af
talsmönnum L.l.Ú. hafa þetta eftir sér í
Morgunblaðinu: „Fáist þvi ekki breytingar á
núverandi samningum við sjómenn um skiptakjör, hlýtur úitgerð fiskiskipa að stöðvast.“
Hér er blátit áfram ógnað með stöðvun útgerðar, ef hlutaskiptum sjómanna fáist ekki
breytt til lækkunar. Framkvæmdastjóri L.I.Ú.
endaði viðtal sitt við Morgunblaðið með því,
að láta í Ijós þá von sína, að sjómenn yrðu
vlðmælaniLegir um þetita. Sömu skoðanir um
nauðsynlega skerðingu toiliuitaskipta lét Sverrir
Júlíusson aJiþm., fonm. L.I.Ú., í ljós í sjónvarpsviðtali. Og það varð til þess, að Jón Sigurðsson, form. Sjómannasambandsims, lýsti því
ytfir, að til annars hefði kjarasamningum bátasjómanna verið sagt upp, miðað við næstu
áramót, en að rýra þau og skerða. Um það
ætti nú Jón Sigurðsson að vita, að sjómannastéttin stemdur auðvitað að baki honum sem
einn maður, og vist er um það, að verði alvara gerð úr þessum hótunum, miundiu fleiri
verða til varnur en sjómennlmir einir. Þar
mun verða eintouga og sameinaðrl verkalýðshreyfingu að mœta.
Sjómenn toafa þegar, eims og allir vita, á
þessu ári tekið á sig tilfinnanlega kjaraskerðingu, toæði af aflabresti og verðfalli. Það væri
því toppmæld ósvifni, ef ætlunin væri ofan á
það að ráðast á kjarasamnimga þessarar stéttar,
sem á Herkúlesarherðum sinum ber uppi langmestan toluta þeirrar verðmætasköpunar, sem
íslenzk þjóðfélagsbygging hvílir á. Verði sú
raunin á, að Alþfl. standi að slíkri aðför að
sjómannastéttinni eftir nokkrar vikur, þá er
hann komimrn enn lengra frá uppruna sínum
en ég vildi þó að óreyndu trúa. Slík afstaða
flofeksforustunnar mundi að minnsta kosti
leysa mig frá öltoim vanda um að svara þvi
hlýlega heimboði, sem tav. 5. þm. Vesturl.,
Benedikt Gröndal, og fleiri foringjar Alþfl.
sendiu mér um Jónsmessuleytið í vor, rétt fyrir
kosningaraar. Og það finnst mér viðeigandi
að segja hér, að verði svo á málum taaldið
varðandl framkvæmd gengislæfefeunarinnar,
að byrðar hennar verði aðaLLega lagðar á
toerðar verkafólks og sjómanna, en miUiliðum
og bröskurum látið haldast uppi að gera sér

toana að féþúfu, mun því verða svarað á verðugan hátt, og í þeirri fylkingu skilst mér,
að hæstv. forsnh. ætli að vera.
Nú er gengislækkunin sem sé staðreynd,
hún verður ekfei umflúin, og þá er allt, bókstaflega allt undir framkvæmd hemmar komið.
Bezt er að gera sér það Ijóst, að þess er ekki
að vænta, að neinn fái fullar bætur toemnar
vegna. Ef allir fengju iþað, væri hún tilgangslaus efnahagsmálaráðstöfun með öllu. Fari
svo, að sumum stéttum haldist það uppi að
mata krókinn á gengislækfeuninni, hrifsa til
sín allt sitt eða jafnvel ferækja sér í gróðahluta af henni á annarra kostnað, þá mundi
örugglega illa fara, eins og í hin fyrri skiptin. Þá étur giengislœkkunin sig upp á nokkrum mánuðum. Og því miður eru strax ijótar blitour á lofti í þessu efni. Sú krafa er
þegar uppi frá kaupsýslunni, að hún fái að
selja vörubirgðir sínar á endurkaupsverði,
sem þýðir, að toún fengi að toæfeka verð þess
feifena yörumagns, sem torúgað var inn í landið á fyrri hiliuta ársins og keypt á gamla genginu. Nú þegar toefur olíufélögunum verið heirniluð mifeil hæfefeun á benzíni og olíum. Er þar
þó viissúiega um vörur að ræða, sem keyptar
voru inn á gamla genginu og tollafgreiddar
áður ep gengið var fellt.
Fjöldamargar spumimgar leita nú á tougann
um framfevæmd gengislæfekunarinnar. Ég vii
t.d. spytrja: Er efeki ætliunin að gera neinar
ráðstafanir til þess, að þær miklu vörubirgðir,
sem ií landinu eru, bækki efefei vegna gengisfallains? Hvað hyggst ríkisstj. gera til þess
að bæta sparifjáreigendum það tjón, sem þeir
enn iþá einu sinni verða fyiriir af völdum gengisfellingar? Mér finnst ekki úr vegi að tougsa
úr í það, að í flestum tilfeLLum er spariféð
óeydd vinnulaun og ekfeert annað. Er ekki
ætlunini afi geira neinar sératakar ráðstafanir
til þess að haida óskertum kaupmætti ellilífeyris, örorkubóta og fjölskyldubóta, þegar áhrif gengisfellingarinniar fara að koma í Ijós?
Ef það verður ekki gert, verður geng-isfell-

ingin eins og reiðarslag á þessa tekjulægstu
þegna þjóðfélagsins. Hvað hyggst ríkisstj. gera
til þess að rétta hlut íslenzkra námsmanna
erlendis? Það er sýnt, að þeir verða unnvörpuim að hætita námi, ef ekki verður brugðið
við sfejótt og þeim rétt hjálpartoönd vegna
verðfaLIs krónunnar. Hvað hyggst ríkisstj. nú
gera, þegar feaupgjaldsvísiitiala er fetlld úr 1.,
til þess að gera toúsbyggjendum vísitölutryggð
húsnæðislán léttbærari? Er efeki einsætt, að
vísitöiuikvöðin hverfi af siíkum lánum, jafnframt vísitölubótum á laun? Ekfeert virðist
sjálfsagðara. Er það ætlun ríkisstj., að inntoeimtir verði jafntoáir toilar að toundraðshluta eftir gengisfeilinguna eem fyrir hana?
Ef það verður gert, miundi það þýða peningamokstur í rikissjóðinn. Þá gengi ríkið á undan í því að mata ferókinn á gengislækkuninni,
og væri þó fuLl hætta á, að ýmsum þætti
það eftirbreytnivert fordæmi, sbr. hið fomfeveðna, að eftir höfðinu vilja limlrair dansa.
En ef æbLunin er að lœkfea toLla, tove mifeil
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getur þá sú tollalækkun orðið, og hve fljótt
völilur hennar hefur að minnsta kosti hækkgetur hún komið til framkvaemda? Er það
að um 70% og álagningin í mörgum tiifellum
vilji ríkisstj., að aUur vöruinnflutningur til
um 100% eða jafnvel meir. Dýrmætt viinnuafl
landsins verði bekinn undir verðlagsákvæð'i
þjóðarinnar hefur á Beinustu árum sogazt tU
verzlunarinnar. Fyrir fáum árum voru 11 af
og álagningu á hið hækkaða vöruverð stillt
í hóf? Auðvitað væri Iþað glapræði hið mesta,
hverjum 100 Islendingum við verziun. Nú
ef álagningin yrði hin sazna í hundraðshlutsýna skýrslur, að 15 af hverjum 100 vinna
um á hið hækk&ða inmkaupsverð eftir gengisvið verzlum&rstörf. Þefata er mikils tU of miklækkumina sem fyrir hana. Og enn vil ég
ið. Á þessu hefur þjóðin engin efni. Hvergi
spyrja: Er það ætlun ríkissitj. að bæita þeim
ríkir meira skipuil&gslieysl í framkvæmd en í
innflytjendum, sem nú munu skulda um 600
verzluninni, og auðsætt virðist það vera, að
miiilj. kr. erlendis í lánum til skaimms tíma,
þegar þjóðarfaeikjuir minmka stóriega, þá verðgengistapið með því að láta það fara inn í
ur það nauðsyniegira en endranaer að fara
verðiagið? Ef það verður gert, skapar það
skynsamiega með vinnuaflið og beima fleiri
margvisleg fordæmi, sem situðla mundu að
höndum að framleiðslustörfum, ef möguilegt
því, að holi áhrif gengislækkunarinnar fyrir
er, en á þvi örlar hvergi, eða ekki fæ ég séð
atvinnulífið hyrfu og rynnu út í sandinn á
það. Og það verð ég að segja, að þá meinskömmium tíma. Ég fullyrði, að enginn kaupsemd heild ég, að núv. stjóm sé ekki fær
sýslumaður hefur búizt við öðru en því að
um að lækna, því að hún er ekki fyrst og
fremst rikisstj. atvinmuveganina, hún er mikiu
verða að bera gengisáhættu af slikum lánum
sjálfur, enda mundi þetta skapa miikið misíremiur, 'því miður, rikjsstj. .milliliðanna. Það
horfir að mínu viti nú einna mest tii óheUla
rétti í framkvæmd meðal heUdsal&stéttarinn&r.
i þjóðfélagi okkar, hversu fáir vinna fyrir
Það er talið, að íslenzkir útgerðarmenn
mörgum, og meðan svo er ástatt, eru flest
ekuldi um 5000 mUlj. í Noregi vegna skipa,
úrræði í efhahagsmálum raumar nokkurn vegsem þar hafa verið byggð á seinustu árum.
í>að eru að vísu lán tU nokkru lengrl tíma
in dæmd til að mistafcast.
en hjá verzluninni, en samt er ástæða tU að
Herra forseti. Núveramdi hæstv. ríkisstj.
hiafði efcki lemgi stjómað, þegar hún greip til
spyrja: Eiga útgerðarmennimir að bera genggengislœkkumar, það var árið 1960. Þá hafði
istapið af þessum erlendu skuldum sínum,
stjóm Alþfl. lækkað allt kaup með 1. árið
eða er ætlunin að bæta þeim það, eins og
áður, eða árið 1959. Árið 1961 felidi stjómin
heildsölunum kann að verða bœtt sifat genggengið aftur. Hvað veldur því svo, að gengisistap? Hvort sem menn hafa meiri eða minni
feilingar töldu ekki árin í framhaldi af þesstrú á opinberu verðlagseftirliti, er það vfet,
ari álitlegiu byrjun? Þvi olli sívaxandi aflaað framkvæmd gengisfeUingarinnar verður
magn frá ári til árs, aðallega sem afleiðing
að fylgja sterkt, vökult og virkt verðlagseftirmikillar tæknibyltingar í fiskveiðunum. Samliit. Ef ekki, þá er ég ekki viss um, að það
fara þessu hækkuðu allar útflutnimgsafurðlr
sé nauðsynlegt að geira verðlagseftirlitið að
okkar frá ári til árs allt fram á síðari hluta
stóru og fyrirferðarmiklu skrifstofubákni. Það
ársins 1966. Enn fremur bjó þjóðin öil þessi
er hægt að skipuleggja verðlagsefitirlit fólksár við eindæma hagsitæð viðskiptakjör varðins. Það mætti t.d. viðurkenna verðlagsnefndandi erient vöruverð. Sarnt fór svo, að strax
ir eða verðgæzlunefndir kvenfélaga, húsmæðraá árunum 1964 og 1965, meðan aJlt lék þó
samtaka og verkalýðsfélaga. Þeirra hlutverk
í lyndi, varð rikisstjómin að byggja upp viðværi að íylgjast gaumgæfUega með verðlagi
tœkt kerfi uppbóta, niðurgreiðslna og styrkja.
frá degl tU dags, hvert á sínu svæði, senda
Þá var gemgið raunveruiega faiiið, en eimurð
skýrslur og kærur um meint brot, og þyrfti
skorti bara tU að viðurkenna það, enn þá hékk
þá að mánu viiti að hraða rannsókn og dómþó viðreisnarkeirfið uppi með harmkvælum.
um í slíkum málum líkt eins og um umferðarEn þegar verðfaU varð svo á þessu ári i
brotamál væri að ræða. Ég spyr því: Mundi
nokkra mánuði á sumum útflutningsafurðum
rikisstj. vUja byggja upp slíkt verðiagseftirokk&r, þá hmndi viðreisnarkerfið gjörsamiega,
lit heimUanna eða fólksins? Þannig mætti á
og gengisfeUing, sem leiðir af sér 33% hækkun
margt benda og lengi spyrja, og hér hefur
enlends gjaldeyris, varð ekki umflúin. Þetta
ekki verið spurt af iilkvittni. Ég hef spurt
er mikil sorgarsaga, átakanlegur hrakfallai vændum þess, að svörin sýndu það og sönnbálkur. Þetta er þó saga hæstv. ríkisstj. 1
uðu, að ríkisstj. vilji ieita aillra ráða tU að
halda dýntíð í skefjum, svo að útflutmingsatþremur atrennum er hún búin að hækka gengi
BandaríkjadoUarsins gagnvart íslenzkri krónu
vinnuvegimir og atviinnulífið í hieUd njóti áhrifa gengislækkunarinnar sem allra lengst.
úr kr. 16,32 í kr. 57,07 eða nærri þvi um 300%.
En um það getur enginn niaður verið i vafa,
Ætli þetta hljóti nú ekki að vera nærri heimsað á þeirri stundu, sem sú fjármumatilfærsla
meti? En rikisstj. situr enn, og sennilega er
ttl útfiutningsatvinnuveganna, sem í gengishún nú að taufaa í barm sér: Það er í fjórða
lækkuninni felst, er komin út í verðiagið,
sinni, sem er fuUreynt. En hvort sem vanhefur hún runnið sitt skeið og verður eftir
trauststiilaga sú, sem hér er til umræðu, verður
það enigum að gagni.
feild eða samþ. á hv. Alþ., er það sannfsering
MikU þensia er vissulega viða í þjóðfélaginu,
min, að rikisstj. hafi glatað trausti þjóðarinnen víst er um það, að hvergi hefur meiri
ar, alveg sérstaklega í atvinnumálum og í
þenslu gætt en í verzluninni. Álagningargrundefnahagsmálum, og beri því lýðræðisleg skylda
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til að biðjast lausnar. Alþb. telur rikisstj.
mangfaldtega faafa unnið sér til óhelgi og eigi
því að segja af sér.
Menntmrh. (Gylfi Þ. Gíslason): Hemra forseti. Góðir hlustendur. Stjáraarandstaðan hefur
flutt tiiiL um vantirBiuist á ríkisstj. Fyrsfcu viðbrögð mín við þessari till. eru þau, að mig
langar tii að lýsa trausti á dómgreind Islendinga, á dómgreind ykkar, sem mál mitt faeyrið.
Oft er sagt um Islendinga, að þeir aéu gáfuð þjóð og menntuð. Einkum eir það faaft á
orði, aS þeir séu bókmenntaþjóð, en ég vil
einnig mega treysti því, að þeir faafi faeilbrigða
dómgreind á efnahagsmál, að þeir geri sér
ljósar mikilvægar staðreyndír og kunni að
draga af þeim réttar ályktanir. Hvaða Islendingur veit ekki, að mikiið verðfall faefur orðið á útflutningsvörum landsmanna? Hvaða
lalendingur veit ekki, að gjaldeyrisvarasjóðurinn hefur mimnkað um næstum heiming á
einu ári, og faver er sá íslendingur, sem heldur, að þetta þurfi engin áfarif að hafa í ísienzku þjóðlifi? Auðvitað faafa þeir falutir verið að gerast í efnahagsimálum Istendinga, að
faagur þjóðarheiidarinnar faefur farið versnandi, og þess vegna hljóta lífskjör okkar allra
að rýma í bráð. Um þetta getur enginin ágreiningur veirið meðal skynsamra manna, um
faitt getur memin greifat á, favemig bregðast eigi við þesisum vanda. Það má gera með
ýrnsu móti. Bíkisstj. hugðist fyrst reyna að
leysa vandann án þess að breyta gengi krónunnar. Hún vissi, að það mundi verða erfitt,
em bún vissi líka, að gengisbreyting er svo
viðurfalutamikii ráðstöfun, að til hennar á
ekki að grípa nema faún sé talin brýn nauðsyn. En þegar gemgi pundsins var lækkað
og gengisfareyting krómummair varð óhjákvæmileg af þeiim sökum, þótti einsýnt, að skynsamlegt væri að bætta við fyrri fyrirætlanir
um lausn á efnahagsvandamálunum og freista
þess að leysa þau með iþví að faafa gengislækkunima nokkru meiri en svaraði til lækkunar sterlingspundsins. 1 þessu sambandi var
þaJð veigamikið atriði, að gengislækkunarleiðin gerði klelft að verða við óskum launþegasamtakanna um hækkun verðlagsuppbótar á
laun 1. des. n. k. Fyrri fyriræittenir ríkisstj.
voru við það miðaðar, að kaupgjald héldist óbreyfct 1. des. En hæfcta var á, að til víðtækra
verkfalla kæmi, ef kaup faœkkaði ekki 1. des.
Gemgisilækkunin gerði kaupfaækkumina möguilega, og nú faefur verkföllum verið aflýst,
vinnufriður verið tryggður, m. a. með því að
gengislækkunarleiðin var farin.
1 sambandi við þessa atburði aiila hefur
undanfamar vikur gerzt ýmislegt sögutegt,
sem varpar atfaygliisverðu Ijósi á stjómmálaflokika og stjómmélamenm. Á s.l. sumri fóru
fram kosningar til Alþ., þá fékk þjóðin tækifæri til þess oð láta i ijós traust sitt eða
vamtraust á stjómarflokkum, á þeirri ríkisstj., sem setið faafði að völdum, á þeirri stjómarandstöðu, sem andspænis stóð. Úrskurður
Alþt. 1967. D. (88. löggjafarþing).

þjóðarinnar var traust á ríkisstj., vantraust
á stjómarandstöðuno. Ríkisstj. hélt meiri
hiuta símum í þriðja simm, aðalstjómarandstöðuflokkurinn, Pramsfl., tapaði þingsæti.
Þetta var lýðræðisileg niðunstaða, fengin að
loknum frjálsum umræðum í langri kiosningabaráttu. Ríkisstj., sem er nýbúin að vinna
kosniingar, á að sjálfsögðu að fá sitarfsfrið
til þess að vinna að lausn viðfangsiefna sinna
í samræmi við stefnu síma. Það eir grundvailaratriði lýðræðis og iþingræðis, að svo getl
orðið. En stjómarandstaðan á Islandi iítur
því miður ekiki þannig á, það er hið alvariagia, sem ve-rið faefur að gerast bak við tjöldin undanfamar vikur. Það, sem í raun og
veru hefuir verið að gerast, er, að stjómarandstaðan faefur neltað að viðurkenna niðurstoðu kosninganna í sumar, þá niðurstöðu
kosninganna, að núv. ríkisstj. eigi að fara
áfram með vöid. Þegar stjórnarandstöðiunmi
tókst ekki að hmekkja meirifaluta rikisstj. í
kosningunum og koma faenni frá völdum með
þeim hætti, tók faún upp nýja baráttuaðferð
tii þess að koma faenni frá. Með faliðsjón ef
fainum mikilu efnafaagsörðugiehkum, sem verðfall og aflabrestur faefur valdið þjóðinni, reiri
hún að því öllum árum, að verkalýðsfareyfingin efndi til allsfaerjarverkfalls núna í desember. Það skipti þessa atjómmálabrasikara
engu máli, favað slíkt verkfall kostaði launþegana. Það skipti þá engu máli, hverju tjóni
það ylli þjóðarheildinni. Það eina, sem skipti
þá máll, var, að erfiðlleikamir yrðu svo miklir, að ríkiisstj. treysti sér ekkl til annairs en
ósika eftir samvinnu við stjómarandstöðuna
til þess að teyisa þá, m.ö.o. að þeim yrði boðin aðild að ríkisstj. Með misnotkun verkalýðshreyfingarinnar átti Iþannig að knýja það
fram, sem ekki hafði unnizt í nýafstöðnum
kosningum. Það þýðir ekkert fyrir leiðtoga
Framsfl. og kommúnistaforingjana í Alþb. að
bera á móti því, að þetta bafi verið ætlunin.
Það var í margar vikur altalað meðal þm.
í stjómarandstoðuflokkunum, að eirfiðleikarnir fram undan væru svo miklir, að ríkisstj.
kæmist ekki hjá því að ileita siamvinnu við
sitjómarandstöðuna um teusn þeirra, og jafnframt þóttusit ýimsiir viita, að Eysteinn Jónsson
og Lúðvík Jósefsson mundu engan kost gefa
á samstarfi um lausn vandans, nerna fyrsta
sporið yrði myndun fjögurra flokka ríkisstj.
Það áttl m.ö.o. fyrst að semja um ráðfaerrasitólana, áður en nokkuð yrði rætt um úrræðin. Þá 'fyrst ætluðu þessir herramenn að segja,
favað iþeir viidu gera tii þess að leysa vandamálin, þegar þeir væru orðnir ráðherrar, og
teiðin til þess að komast í þessa aðstöðu áfcti
að vera sú að magna verkföll og ringulreið.
Hér er um alvarlega faJuti að ræða. Hér er
um það að ræða, að stjómmátemenin reyna
að koma sér undan lýðræðistegum dómi kjósenda með bolabrögðum, með rangindum, sem
ekki aðeins kosta þjóðarheildina sitórfé, faeldur kippa í rauninni grundveliinum undan giidi
þingræðis og kosninga. Ef mönnum, sem tapa
í lýðræðislegum kosningum, á að takiasit að
li

163

Þingsályktumartillaga felld.

164

Vantraust á ríkisstjórninŒ.

þvinga sig inn í rikisstj. með verkfallsbaráttu, er nlðurstaða kosninganna ógild, þá er
verkfallsvopnið orðið áhrifametra en kjörseðillinn. AUir hljóta að sjá, hvert slíkt mundi
telða.
Ég er þeirrar skoðunar, að það hefði fyilitega getað komið tU máia, að fleiri flokkar
fetngju hlutdeild í stjóm landsins, ef það í
raium og veru hefði getað stuðlað að lausn
vandamálanna. En stjómarmyndun án samkomulags um úrræði í megindráttum gat ekki
verið spor í þá ábt, og ríkisstj. hefði brugðizt hrapallega skyldum sínum, ef hún hefði
látið knýja fraim með verkfaUum niðuirstöðu,
sem átiti sér ekki lýðræðistegar og þingræðislegar forsendur. Verkföll á að leysa á vinnumarkaðinum, en ekki með stjómarmyndun.
Sem betur fer kom ekki tii verkfalla, en
það var sannarlega ekki framsóknarforingjunum og kommúnistaleiðtogunum að kenna.
Ástæðan var sú, að verkalýðshreyfingin lét
ekki misnota sig, þegar til kastanna kom. Ábyrglr veFkalýðsteiðtogar tóku hagsmuni fram
ytfir váldastreitu frajmsóknarmamna og kommúnista. Framsóknarforingjamir og kommúnistaleiðtogamir urðú fyrir vonbrigðum, þegar
verkíöllum var aflýst. Tilraunin til þess að
hrekja ríkisstj. frá völdum hafði mistekizt.
Draumurinn um að brjótast upp í ráðhamastólana, þrátt fyrir niðuirstöður kosninganna,
var bútnm.
Því miður er þetta ekki i fyrsta skipti,
sem þessir sömu menn gera tilraun till þess
að misnota verkalýðshreyfinguna sértilstjómmálaframdráttar. Hliðstætt gerðist í raun og
veru efttr næstsíðustu kosningar, haustið 1963.
Ríkisstj. hélt velli í þeim kosningum og jók
atkvæðamiagn sitt, en því átti ekki að una
Sumarið og haustið 1963 voru uppi víðtækar
ráðagerðir um að knýja það fraim með verkfölium, sem hafði ekki unnizt við kjörborðið.
Þetta oUi miklum og alrvarlegum erfiðleikum,
en einmitt þeir erfiðleikar stuðluðu að því,
að verkalýðshreyfingtn gerði sér ljóst, hvað
hér var um að vera og hvað var í húfi. Þess
vegna kom til júní-samkomulagsins svonefnda
1964, en mieð því siamkomulagi var að ýmsu
teyti brotið í blað í sögu samsklpta ríkisvalds
og verkalýðslhreyfingar. Það voru ábyrgir
verkalýðsleiðtogar, sem að þvii samkomulagi
stóðu, en það lék ekki á tveimur tungum, að
kommúnisitaleiðtogamlr og framsóknarforingjamir voru þvi algerlega andvígir. Þedr reyndu
fram á siðustu stund að kama í veg fyrir,
að samkomulag yrði, og leyudu ekki vonbrigðum sínuim, þegar úr því varð. Það voru
sömu mennlrnir, sem unnu gegn júní-samkomulaginu og hvöttu tid verkfallanna nú í
des. Það voru sömu mennimir, sem í bæði
akipt.ln sátu eftir með sárt emnið, vonsviknir
yfir því að hafla ekki getað misnotað verkalýðshreyfinguna til þess að veikja löglega
kosna ríkisstj. og færa stjómarandstöðu, sem
þjóðin hafði sýnt vantraust, aukin stjómmálaítök. Ég vil ihvetja alla þá, sem mál mitt
heyra, tU þess að hugteiða vandlega, hversu

alvarlega hluti hér er í raun og veru um að
ræða.
Framsóknarforingjamir og kommúnistaledðtogamir eru í sannleika sagt að sniðganga
reglur lýðræðisins. Þeir eru að storka þeim
meiri hduta kjósenda, sem hefur hafnað forustu þeirra í frjálsum kosningum. Þeir eru
í raun og veru að stegja vdð þennan meiri
hluta: Það sklptir engu máli, hvaða rikisstj.
þið viljið hiafa og hvaða stjómarstefnu þið
viljið dáta fylgja. Verkflalslsvopnið er svo sterkt,
að sé því bedtt kröftuglega, verður riklsstj.
að víkja og kalia á atjómarandstöðuna til
hjálpar. Þannig fáum við hlutdedíld í völdunum og aðstöðu til þess að fTamkvæma að
einhverju leyti okkiar stefnu, hver svo sem
niðurstaða kosninganna hiefur orðlð. Hér er
að sjálfsögðu um ailgerlega ólýðræðislegan
hugsunarhátt og verknað að rseða. Það er
í sjálifu sér ekki undrunarefni, að kommúnistar skuli hugsa þannig og breyta í samræmi
við það. Þeir taafia ekki etnu sinni í orði, ýmsir hverjir, fallizt á leikreglur lýðræðis og þingræðis og tiedja þau þjóðfélög til fyrirmyndar,
þar sem hvorki rikir lýðræðd né þingræði. En
hitt hiljóta menn að undnast, að leiðtogar
Framafl. skudi ekki gefa kommúnistaforingjunum neitt eftir í ákefð sinni við þessa iðju.
Það ættl að vera aivarlegt umtaugsunarefni
fyrir almenna fylgismenn Framsfl., sem ég
efast ekki um, að séu yfirleitt góðir lýðræðissinnar. Er þedm i raun og veru að skapi, að
foringjar þetrra hegði sér edns og þeir gera?
Er þeim að sikapi, að ekki skull ganga hnífurinn milli framsóknarforustunnar og kommúnistateiðtoganna? Er það í samræmi við vilja
þeirra, að samtímis því, sem ýmsir verkalýðsleiðtogar ASl taka ábyrga afstöðu og láta
hagsmund launþeganna ráða gjörðum sínum,
en ekki stjómmálasjónamiið, skuli bókstafiiega enginn framsóknarfaringi hafa áhuga á
nieinu öðru en pólitískum hráskimmateik og
valdabraski?
Sú vantrauatstiU., sem taér er til umræðu,
er í orði kveðnu borin fram vegna þess, að
gengi krónunnar hefur verið lækkað. 1. fJm.
henniar er form. Framsfll., Eysbelnn Jónsson.
1 sjónvarpsþsetti um daginm spurði frétitamaður Eystein Jónsson, hvort Framsfl. hafi
verið fylgjamdi gengislækkun, áður en Bretar
felllidu sterlingspundið. Eystednn Jónsson tók
þessu fjanri og lét nániast í djós undrun yftr
því, að nokkrum skyldi geita dottið anneð
etns í hug.
En það er sanmarlega ekkert undarlegt, þótt
mönnium dettt í bug, að FramsfL sé í raun
og veru fylgjandi gengislækkuninni og mundi
jafravel taafa hana metri, ef hann hefði mátt
ráða. Framsfl. má ekki hialda, að memn muni
ekki eitthvað aftur í tímann. Fyrsta gengislækkun, sem gerð var hér á lanidi efttr að
föst gengisskráning var tektn upp, var gengtslækkunln vorlð 1939, en þá var Eystetnn
Jónsson viðskmrh. og ráðh. bankamála. Hann
flutti þá margar ágætar ræður bæðt tnman
þings og utan, um að gengislækkun væri skyn-
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sBimiteg&sta leiðin út úr þetai vanda, sam þá
v&r við að etja. Otgerð landsmanna hafði þá
um langt skeið verið rekin með halla vegna
verðfalls, sem fytlgdi í kjölfar hieimstoreppunnar miikta, og missis mikilvægra markaða
vegna Spánarstyrjaldarinnar. Reynt h&fði verið að sigrast á erfiðteikunum með ýmsium
ráðum, m. a. ströngum inmftaitnings- og gjaldeyrishöftum, en ailt kom fyriir ekki. Vorið
1939 var talið óhjákvæmilegt að lækka gengið,
og var það tvSimælaliaust rétt. Þá tialdi Eysteinn Jónason það lika rétt, enda var hann
ráðherra. Næst var almenn gengislækkun gerð
1950. Hana bar að með sérkennilegum hætti.
Minnihlutastjórn Sjálfstfl. toafði setið að völduim og borið fram frv. um gengislækkun, en
þá var gengisskráningarv&ldið í höndum Alþ.
Framstfl. bar þá fram vantraust á ríkisstj.
Sjálfstfl. vegna gengislækkunarfrv., rétt etas
og nú. Vantraustið var samþ., enda var ríkisstj. iþá mtanitotatastjóm. En þegar eftir að
vantraustið toafði verið samþ., myndaði Framsfl. ríkisstj. með flokknum, sem toann hafði
verið að lýsa vamtirausti á, og samiþ. með
honum gengisilækku<niaTfrv., sem hafði verið
tiletfni vantraustslns.
1 allri sögu Alþ. Islendinga hefur enginn
stjórnmál&f'lokkur toegðað sér með lí'kum hætti
og Frtamsfl. gerði í þessu máli. Enginn íslenzkur stjómmálaflokkur hefur nokkum
tíma afhjúp&ð jafnberlega málefhalausa tækifærismennsku og Framsfl. gierði í þetita stan.
Gengislækkunta var röng meðan Framsfl. var
utan ríkisstj., en hún var rétt á samri stundu
Og toann var komtan í ókisstj. Auðviitað gleymist iþetta ekkl, en með hliðsjón af því þarf
formaður Fr&msfl. ekki að verða hisea, þótt
toann sé spurður, hvort Framsfl. hafi verið
eða sé kannske fylgjandi gengislœkkuintani nú.
Þegtar ríkisstj. Hermianns Jónassonar átti
við örðugleika að etja, örðugleiika, sem að
endtagu leiddu til falls toennar, gerðu ailir
stjómarflokkamir till. um lausn þelrra, þótt
samstaða neeðist ekki, svo sem kunnugt er.
Vorið 1958 stakk Pramsfil. upp á þvtí, að lagt
yrðl almennit gjald á bæði útftatning og imnflutntag, jafntoátt á báða bóga. Jafngilltl þeitiba
að sjálfsögðu gengislækkun, og var bæði framsóknairmönnium og okkur öltam hinum það
jafnljóst. Þá var gengisiœkkun með öðrum
orðum ieið út úr vandanum. Það var rétt hjá
framsóknarmönnum, enda voru þeir þá í
sitjám. En iþegar núverandi stjómaríiokkar
lækkuðu gengið tæpum 2 árum seinna, var
það orðið alraingt, enda vara framsóknarmenn þá ekki í stjóm. Með toliðsjón af öllu
þeesiu mega foringjar Framsfl. toretat ekki
verða hissa á því, þótt monnum detti í toug,
að iþeir séu í raun og veru alLs ekki á móti
gengislækkunimni, þótt þeir fiytji vantraust
á rikisstj. toenmar vegna. Vita í raun og veru
ekki aiiir, sem þekkja dáilítið til Framsfl., að
það hefði verið líttll vandi að fá toann til
'þess að samþykkja gengisiækkuntaa? Líklega toefði eimn ráðtoerrastóll dugað. Engtan
vafi er á, að tveir hefðu verið fuilnægjandi,

En rikisstj. er þeirrar skoðunar, að gengislœkkiunta sé jafnnauðsynleg, tovort sem Framsfl. er með toemni eða á móti. Meira máli sikiptir þó toitt, <að það er hægara að láta gengislækkunina koma atvimmuvegumuin að gagni,
að það er hægara að verja þá, sem hölhistum
fæti standa, áfölium vegna gengislækkunarinnar án Framsfl. en með toonum. Þess vegna
látum við okkuir í léttu rúmi liggja, þótt toann
tali gegn toenni. Við vitum, að hún var nauðsynleg. Við vitum líka, að það toefði verið
auðveiit að fá Framstfl. í lið með toemnl, en við
kæram okkur ekkert um að greiða það verð
fyrir fylgi FramsfL, sem við þykjumst vita,
að þeir rnundu setja upp. Við kærum okkur
ekki um að taka upp þá afturhaldsstefnu í
etfnahagsmálum, sem Framsfl. aðhyllist. Við
kærum okkur eikki um að gefa honum kost
á að efla þá sérhagsmuni, sem við vitum, að
hann ber fyrir brjósti.
Það er í sannleika sagt ömuriegt, hvílíkt
htatskipti næststærsti stjómmáLaflokkur þjóðarinnar, Framsfl., hetfur kosið sér á siðari árum. Það er engu líkara en 9 ára vist utan
stjómarráðsins hafi rænt forustu flokksins
allrl heUbrigðri dómgretad og ábyrgðartilfinningunni í þokkabót. Flokkurinm er orðinn
toarðasti kaupkröfufilokkur þjóðarinmar. Engin kauphækkun&rkrafa er sett frnam, án þess,
að Framsfl. styðji hana. Samtímis styður
hann allar kröfur atvinniuirekenda um aukna
styrki úr ríkissjóði. Hann heimtar aukta
bankalán til atvinnurekenda og húsbyggjenda
og lækkaða vexti. Jafnframt er taann á móti
ráðstöfunum, sem ætíað er að auka sparifjármyndun. Hann krefst toækkaðs hlutar úr fiskverði til sjómamna samtímis því sem hann
telur bátana hafa allt of lélega atfkomiu. Jaifnframt telur toanm frystihúsin berjast í bökkum og þurfa að fá aukinn ríkisstyrk. Hann
ber fram tiil. um stóraukin ríkisútgjöld samtímis því sem taann krefst lækkumar skatta
og toila, Hann ýtir undir óánægju kaupmanna
með áliagningu sína og kirefst afnáms verðlagsetftirlits, jafnframt því sem hann segir neytendur þurfa að fá lægra vöruverð. Hann kretfst
hækkaðs verðs á landbúnaðarafurðum tíl þess
að hækka kaup bænda jafnframt því sem
hann továslar því að verkamanntaum, að toann
hljóti að sjá, hversu dýrtíðta sé orðta voðaleg. Þannig mætti lengi telja. Ef Framsíl.
fréttir einhvers staðar af kröfiugerð, þá er
hann kominn þangað tiil þess að styðja taana.
Ef Framsfl. fréttir af eintoverjum hópi manrna,
sem toainn teilur að hægt sé að gera óánægðan,
iþá er toann kominn þaingað til iþess að blása
í glæðuimar. Ef hann tetar etatoverjar líkur
á verkfaJili, tovetur bann til þess. Ef reynt
er að ná sáttum í vtaniudeita, etas og farmannadeilunni um dagtan, þá reynlr toann að
koma í veg fýrir það. Þetta er ótrúlegt, en
það er því miður sartt. Svona hefur enginn
flokkur toegðað sér áður á Islandi, ekki einu
sinni kommúnistamir. 1 hópi þeirra hafa oft
reynzt vera menn, sem ILtið toafa á vandamál
dagstas af ábyrgðartiilfinntagu. Allar götur
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aíðan SóafL var stofnaður hefur verið á ailra
vitorði, að sú fylking heflur verið samansett
af mönnum með mjog ólíkar skoðanir, og sá
ágreiningur hefur hvað eftir annað komið
upp á yfirborðið. En því miður virðist enginn
ágreiningur vera í þingliði FramsfL Það virðiat næ3tum óhugnamlega sammála um lýðskrumið og ábyrgðarleysið. Svo grátt hetfur
9 ára dvöl utan ríkisstj. ináð að leika Framsfl.
Góðir hlustemdur. Þessi vantrauststill. verður að sjálfsögðu felld, og ríkisstj. mun halda
áfram störfum sínum í samræmi við znótaða
statfnu. En því fer víðs fjarri, að sá þingmeirihiluti, sem stendur að baki ríkisetj. þykist nota vald sitt áf yfirlæti. Okkur er ljóst,
að þjóðin hetfúr orðið fyrir iniklu áfalli í
etfnahagsmálum. Við drögum enga dul á, að
fram undan eru erfiðir tímar. Við komum
fram af hreinskilni og segjum þjóðinni, að
hún verði að sœtta sig við nokkra kjaraskerðingu í bráð. Okkur er ljóst, að gengislœkkun er ailvartegur atburður. Einmitt þess
vegna var ekiki gripið til henmar fyrr en nú.
Þegar slík alvara eir á ferðinni, er okikur ljóst,
að okikuir ber að leita allra ráða, til þess að
öll flramkvæmd gengistokkunarinnar og ráðstafanir í sambandi við hana sé sem sanngjörnust og réttlátust og ailt sé gert til þess
að áhrif hennar verði sem minnst hjá þeim,
sem erflðast eiga með að þotfa þau. Við ætium okkur ekki þá dul, að við í ríkisstj. eða
stjómarflokkunum vifcum allam sannleikann í
þessum efnum. Þess vegna viljum við gjarnan hafa sem nánust samráð við þá aðila, sem
líklegast er, áð gefið geti visbendingar um,
hvemig hægt sé að haga framkvæmdaatriðum skynsamlegast. Að því er launþega snertir er 'líklegast, að heildarsamtök þeirra geti
gefið góð ráð. Þess vegna hetfur rlkisstj. lagt
á það áherzlu, að samsbarf fcakist og baldist
við ASl. Ríkisstj. mun reyna að taka fciilit
til aiilra ábendinga og allra góðra ráða, sem
þaðan berast og likleg væru til þess að létta
laumþegum þær byirðar, sem hún þarf þvi
miður að leggja á herðar þeirra um sinn. Á
sama hátt telur ríkisstj. sjálfsagt að hatfa
samráð við samtök atvinnurekenda, bæði í
sjávarútvegi, iðnaði og verzlun, sem og bændasamtökin um það, með hverjum hætti fyllsta
gagn geti orðið af gengisbreytingunni. Ríkisstj. er því ekiki heldiur andvíg að hatfa um
þessi mál samvinnu við þá stjómmálaflokka,
sem eru í stjómaramdstöðu, en slík samvinma
má ekki byggjast á hroesakaupum, heldur á
sameiginlegum skiilningi á vandiamálinu og
samsfarfsvilja tii þess að leysa þau. Alvörutímar eins og þeir, sem við nú lifum, eiga
ekki að veru tími þjóðfélagsátaka og ófrjórra
deilna, heldur tímar samstarfs og sameiginlegs átiaks til þess að koma þjóðarskútiunmi
út úr þeim þuinga straumi, sem hún hefur
nú orðið að sigla gegn um hríð. Það getur
tekizt, það verðúr að fcakiast. Islendingar hafa
oft áður orðið fyrir miktam áföllum í etfnahagamálum. Nægir í því sambandi að minna
á kreppuárin eftir 1930 og áriin eftir heims-

styrjöldina síðari. Ég er þeirrar skoðunar, að
iþað hatfi í bæði sklptin verið látið dragast
of lengi að grípa til þeiirra ráðstafana, sem
dugðu, en ég ásaka eingan í þvi sambandi,
það er alltaf erfitt að taka afdrifaríkar ákvarðanir. Það hetfur eirnnig átt sér nokkurn
aðdraganda að þessu sinmi, að hin endaniega
ákvörðun var tekin um að iækka gengi krónuinnar. En það var þó gert fyrr nú em nokkru
sinmi áður undiir svipuðum kringumstæðum,
nema 1961. Elmmitt það æfcti að geta gefið
fyrirheit um, að gengistokkunin komi að þvi
gagni, sem til er ætlazt. En frumskilyrðið
í því sambandi er, að ekki verði hækkum á
framleiðfiiukostnaði inmamlamds fyrst um sinn.
Ef það verður, er hagur útfiuitmiingsatfvinnuveganna og iðnaðarins af gengislækkuninmi
rokinm út í veður og vind og vofa hallarekstrar, 'greiðsluhaila og atvimnuleysls komin á
kreik aftuir. Sú vofa, sem gengistokkuminni
er einmitt æitlað að halda frá dyirum okkar.
Eiins og ég sagði í upphafi máls míns, hef
ég iþá bjargföstu trú á dómgreind Islemdinga,
að þeir sjái og sikiiji, að við erum á réttri
brajut og nú höfum við gert rétt og nú þurfum við um sinm að sætta okfcur við minna
en undamfarin ár, til þess að ný sókn geti
hafizt fram á við fyrir framföruim og bættum
lifskjörum. Við búum í góðu landi, sem okkur iþykir vænt um. Sjórinn er gjöfull, og við
©igum auðlindir í hverum og flallvöfcnum, en
mesti auðuir okkar er þó fólkið sjálft, vel
mennfcað, vei verki farið og harðduglegt. Þótt
á móti bilási um einn, er því engin éstæða
til þess að örvænta. Lífskjör okkar hiatfa verið
með því bezfca, sem gerist í heiiminum. Við
eigum fúUkomnari framleiðslutæki en nokkum tíma áðúir í sögu þjóðarinmar. Við erum
því vel undir ‘það búin að stamdast áföll, og
það munum við gera. Við munum sigrast á
þeim erfiðleikum, sem nú hafa orðið á vegi
okkar, og frá iþeim átökum munum við koma
stæltiari en nokkru sinni fyrr.
Ingvar Gíslason: Góðir hlustendur nær og
fjær. Hæstv. memntmrh., sem var að Ijúka
hér máli sínu, notaði ræðutima sinn til þess
aðallega að fcasta fram strákslegum ásökunum í garð framsóknarmanna, en ræddi ekki
einu orði að kalia þau málefni, sem fyrst og
fremst eru á dagskrá með þjóðinni nú. Þjóðin er iþví litlu nær eftir ræðu þessa hæstv.
ráðh. um það, sem fram undan er í efnahagsmálum, og veirður þetfca aS teljast vægast sagt
ómerkiiegur málflutningur.
Það er sannarlega ekki vandalaust að átta
sig á orðum og yfinlýsingum ríkisstj. og einr
stakra ráðh. nú að undanfömu. Fyrir nokkruim vikum sögðu ráðh., að gengislækkun skapaði flleiri vandamál en hún leysti. En þessa
síðustu diaga ber víst að líta á það sem skoðun rikisstj., að gengislækkun sé aJlra meina
bót í efnahags- og atvinnulífi. Slíkt er þó auðvitað meira en ofmælt. Gengislækkun sú, sem
framkvæmd hetfur verið, verður aldrei skoðuð sem einhver úrbótaráðstötfún í sjáltfu sér,
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heldur fyrat og fremst sem viðurkenniing á
ákveðnu ástandi, ófremdarástandi, sem sfcapazt hefur á aJUongum tíma vegma rangrar
stjómarstefniu. Gengislækkun. er ávallt neyðarúrræði, sem aðeins er gripið til, begar allt
um þrýtur, þegar svo er komið, að búið er
að grafa undan gjaldmiðlinum og rýra verðgtldi hans. Gengislækfcun felst ekfci í því einu
saman að skrá nýtt gengi niðri í Seðlabanka.
Gengislækkunin á sér aðdraganda, sem nær
yfir mörg ár, og er eins og lokakafli í iöngum hrakfallabálki. Gengislækfcumin verður
hvorki skýrð né skilin nema í Ijósi þessara
sanninda.
Reynslan ein fær úr því skorið, hvort sá
tími, sem fram undan er, verður hagstætt
tímabil í atvinnu- og efnatoagsmálum eða
tovort stefnt er til sama vandræðaástands og
ríkt toefur umdanfarim ár. Þær aðgerðir, sem
ríkisstj. hefur nú framlkvæmt, gefa í sjálfu
sér engin fyriirheit uim blómlegt efnatoagslíf,
því að eins og þœr eru settar fram, eru þœr
efcki líklegar til þess að eyða frumorsök
vandans, sem við er að stríða og lengi befur
þjáð íslenzkt efnahagslíf og fjármálastjóm.
Sá vandi, sem mestur er og enn er óleystur,
er vandi verðbólgunmar. Það er sá vandi,
sem herjað hefur undanfarin ár og valdið
hetfur því, að smám saman hefur verið grafið
undan gjaldmiðli þjóðarinnar og hann rýrður
svo að verðgiildi, að nú hefur þótt óhjákvæmilegt að skrá gengi krónunmar upp á nýtt í
þríðja sinn á 7 ára tímabili. Og meðan ekki
fimnaist ráð og ekki er fyrir toendi samstaða
um aðgerðir til þess að hefita verðbólguþróun,
þá er fulismemimt að spá um það nú í upphafi nýs gengisfellingartímabils, að hér sé um
viðunandi efnatoagsilausn oð ræða.
Það tolýtur að vekja undrun, þvílífc látalæti eru í kringum þessa gengislækkun. Þeir,
sem að henni standa, láta eins og hún komi
þeim sjálfum alveg á óvart. Atburðarásin á
að hafa verið svo hröð, að þeir hafa efcki haft
við að fylgjast með hemni. Þetta eru augljós látalæti og gerð í því skyni einu að láta
líta svo út sem ástæðan til gengislækkunarinnar eigi rætur í fjarlægum og ófyrirséðum
viðburðum eimtovers staðar úti í heimi. Það
er að vísu staðreynd, að Rretar hafa skert
gengi sterlingspundsins og sliíkt tolaut að hafa
ótoeppileg áhrif á nokkurn hlutia af útflutningsverzlun okkar. En lækkun sterlingspundsins um 5% getur ein saman ekki réttlætt
25% gpmglslækkun ísl. krónu. Til þess að jafna
metin milli gengislækkunar sterlingspundsins
og útflutningshagsmuna okkar nægði að fella
krónuna um 5% gagnvart hinum brezfca gjaldmiðli. Alit það, sem umfram er, þ. e. a. s. um
20%, á sér aðrar orsakir. Oig þessar orsakir eru
heimatiibúnar og þurfa engum að koma á óvart.
Þar er sjáif stjómarsitjefnan að verfci, verðbólgan og dýrtíðin, röng atvinnumálastefna, röng
verzlunarstefna, röng stefna í fjárfestingarmálum, röng bankapólitík. Á meðan ekki er breytt
um grundvallarstefnu, á meðan ekki er leitazt
við að ráða niðurlögum verðbólgumnar, á

meðan gjaldeyrissjóðir tæmast vegma óþarfa
innfluitnimgs og toeiimskulegrar eyðsiu, á meðin fjárfestlngin er skipulagslaus og eitt rekur
sig á annars hom 1 þeirn efnum, á meðam
fjármagnið sogast inn í milliliðabraskið, em
fjarlægist undirstöðuatvimmuvegima, — á meðan slík öfugþróun ríkiir á öllum sviðum og
ekki er breytt um grumdvallarstefnu í efnahagsmálum, þá mun sækja í sama farið og
verið hefur öll stjómarár núv. rikisstj. Þá
er stefint að nýrri gengisJækkun áður em varir, enda er allur ferill ríkisetj. varðaður verðbólgu og gengisfeMimgum. M. a. stóð rfkisstj.
augliti til augiitis við gemgisíelillmgu á siðasta
ári, en valdi þá leið að fresta henni þamgað
til nú. Ríkisstj. kaus að greiða verðbólguna
niður beint úr ríkissjóði og kallaði þá ráðstöfun sína verðsitöðvun, en réttmefni hernmar
hefði verið frestun á gengisfellingu fram yflr
kosningar. 1 kosningabaráttunni í vor ræddu
forustumenn stjómarflofcfcamna hins vegar um
gongislæfcfcun sem fjarstæðu, og alit fram á
síðustu stund, nú fyrir viku eða hálfum mánuði afneituðu þeir gengislækkun og sóru fyrif allar slíkar áætilanlr. Eigi að síður hefur
gengið verið fellt, ekki til samræmis við iækkun sterlingspundBins, eins og ríkisstj. viU fá
almemning til að trúa, heldur sem ráðstöfun
í beinu samræmi við þróun efnatoagsmála s. I.
8 ár og sem framhald þeirrar þróunar.
Fyrir 8 árum hófust þessir menn til valda
með miklu yfirlæti og fullyirðimgum um, að
markmið þeirra væri að ifcoma á nýju og fuilkomnu efnatoagsfceirfi, sem byggit væri á viðurkenndum og allt að því óyggjandl hagfræðikenningum. Var mjög áberandi í upptoafi viðreisnar sú tilhnieiiging rikisstj. að setja fræðilegan stimpil á ráðstafanir sánar í efmahagsmálum og fcalla til vitnis um ágæti þeirra
ýmsa útlenda aðila, bæði einstaka menn og
heilar stofnanir, þó að slífcum viitnaleiðslum
fari nú fæfckandi.
Það væri of iangt mál að greina nákvæmlega frá, í hverju þessar ráðstafanir voru
fólgnar, enda eru þær flestum í fersku minni,
en ástæða er til þess við þessar umr. um vantraust á irífcisstj. að rifja upp, hvert var höfuðmarfcmið stjómarstefnummar eða hins nýja
efmahiagskerfis. Miarkmiðið var í stuttu máli
sagt viðireisn atvinmulífsins, verðibólgusitöðvun og efnatoagslegt jafnvægi, þ. á m. veimdun
gjaldmiðiisins. Þessum göfuga og margþætta
tilgangi skyldi náð eftir leiðium, sem færustu
efnajhagssérfræðingar höfðu marfcað. Þessi boðskapur var því efcki fluttur sem vemjuleg
stjómmáliastefna, heldur mifciu fremur sem
hagfræðiilegur rétttrúnaður. Viðreisnarstefnan
hófst eins og kirossferð gegm villutrú þelrra,
sem efuðust um, að íslenzka efnatoagskerfið
yrði alfarið vegið á sömu vog og efnahagskerfi iðnaðarstórveildanna.
Prá því ©r skemmst að segja, að reynsJan
hefur sýnt, að viðreisnarráðstafanimar voru
ekki þeirn kostum búnar, sem höfundar þeirra
og talsmenn viildu vera láta. Hlnum göfugu
markmiðum um viðreisn efnatoags- og at-

rfa

ÞingsálykturaartHlaga feltd.

172

Vantraust á ríkisstjórnina.

Vinnuliífs hefur ekki verið náð, heldur hetfur
þróumln orðið alveg hlð gagnstæða. Verðbólgan hefur vaxið mjög ört allan viðreisnartímánn og gemgi krónumnar hefur verið avo óstöðugt, að leiitt hefur til emdurtekinma gengisfellimga. Þefcta fcvennt æfcti að vera nægileg
ábendimg um haldleysl viðreisnarstefnunmar,
því að vitamilega veirður rfkisstj. hvað helzt
dæmd eftir því, hvernig hennl famast, að því
er tekur til verðlagsþróunar og gengismála.
En stærsti áfellisdómurinn er þó ástandið
í atvinnumálunum. Sú stefna, sem upphaflega
var sagt að ætti að treysita grundvöll atvinnuvegamma, hefur í reynd orðið til þess að
grafa grumdvöllinn undan þeim. Islenzkt atvimmulíí veirður nú að súpa seyðið af þessari
8 ára tilnauniastarfsemi, serni stofnað var til á
röngum forsendum og misskllningi á því, hvað
hemtaði íslenzku atvinnulífi. Skakkt mat á
hagsmurauim frumatvinnuvegnmna og hims unga
íslemzka iðmaðar, hefur leitt til 'þess vandræðaástands, sem endar nú í ógöngum gengisfellimgar. Rikisstj. hefur lagt höfuðkapp á
að halda uppi svonefndiri frjálisri immflufcnimgsstefnu, sem á undanfömum veltiárum
hefur leitt til meira álags á gjaldeyrissjóði
en þeir reyndust færir um að þola, þegar
nokkuð dró úr sjávarafla og verðlagshœkkunum. Verzlunarfrelsi af þvi fcagi, sem ríklsstj.
hefur hallazt að og barizt fyrir af meiri ákafa
en 3kaplegt má telja, veldur ilifclu eða aflils engu
um varanlegan hagvöxt á Islandi, en hefur
hins vegar orðlð bein orsök að fáránlegustu
eyðslustefnu og gjaldeyrissukki, sem enn er
reynt að viðhalda raieð erlemdum iántökum,
þegar eiginm gjaideyrir þjóðarinnar er á þrotum. Það er framlelðslan til lamds og sjávar,
atvimmulífið í landinu og afkoma frumatvimmuveganma, sem bera uppi lífskjörim á hverjum
tSma, en ekki milliliðastarfsemi. En það er
eitt af elnkennum stjómarfarsins undanfarim ár, að raiilliliðasitarfseraiin hefur blómstrað,
fjármagnið faefur leitað í stríðum straumum
imra I verzlunina, fyrst og freraist gróðavænlega einkiaverzlium og sipákiaupmennsku, en
fraimleiðsiluafcvimmuveigimir hafa verið í fjármagnssvelti. Stefnam í innflutningsmálunumi
hefur einkurai haft óheillavænleg áhrif á þróun innlends iðraaðar, hún hefur kippt fótufflum undan fjölmörguim einstökum iðngreinum og átt þátt S að draga úr almeranum vexti
iðnaðarins. Slik þróun eir skaðvænleg, þvi
að innlendur iðnaður er tlltöluilega ný atvinraugrein og þarf enn urai skeið sérsfcakrar
vemdar við. Vissulega er ísl. iðraaður ekiki arammarkalaus og sfcemzt ekki i öllurai greinum
harða gagnrýni um fjöllbreytni og vörugæðl.
En hann er sá atvinnuvegur, sem flestum
veitlr fasfca og trygga afcvinnu. Það er að lamgmesfcu leytl iðraaðimum að þakka, að hægt
hefur verið að taka á móti hlnnl öru fóliksfjölgun í landinu, en íbúatalan hefur tvöfaldazt á um það bil þremur áratuguim. Þjóðlnni
'hefur fjölgað úr 100 þús. marnms í 200 þús.
manms á þessum tíma. Án immlends iðraaðar

hefðl þessi fótöcafjölgun tæp&st gefcað átt eér

stað og næstum vist, að mikill hluti fólksaukningarinnar hefði neyðzt tH að flytjast
úr landi og setjast að með öðrum þjóðum,
iíkt og átti sér stað um og eftir aldamófcira,
þegar fólkið streymdi þúsundum saman til
Vesturheims. Slík þróun á sér stað á Iriandi
enn í dag og annars stiaðar, þar sem lítið er
hlúð að innlendum iðnaði og afcvimmuframitaki
lamdsmarana sjálfra, en í þess stað mænt upp
á útlenda forsjá og erlerat auðmagn.
Hiufclaus dómur um stjórnarsfcefnuna undanfarim ár mundi án mimmsfca efa leiða til þeirrar niðurstöðu, að öll meginmarkmið heran&r í
efnahagsmálum hefðu brugðizt. Það væri verðugt verkefni fyrir fræðimemn að útskýra,
hvens vegna ihagstjórnartiæki vlðreisnarinnar
og grumdvallarkenningar boðbera hennar hafa
brugðizt svo gersamlega eins og raum ber
vitni. Mætti gjama hugsa sér, að viðskm,- og
memmfcmrh. beitfci sér fyrir því, að góðir og
hæflr bagfiræðingar hlytu sérsitakan fjárhagsstyrlk til þess að rammsaka sögu viðreisnarinraar og áhrif hemnar á íslemzkt efniafaagsog afcvtnnuMf.
Núv. rfkisstj. faefur að baki sér mjög naumam meiri hiuta á Alþ. Þennan meiri hluta
fékk hún í síðustu kosningum út á þarnn málflutming simn, að hún ætlaði að halda áfram
verðstöðvun þeirri, sem hún kom á í nóv. í
fyrra. Þessi imálfluitningur var blekkingin uppmáluð og er það sízt í samræmi við lýðræðisiegar leikreglur, sem hæstv. merantmrh. þykist kurana öðrum mönnum befcur skil á. En
hrekklaus almenningur varaði sig ekki á
hennl, þessari hlekkimgu, og varð til þess að
trúa orðum stjómarherrammia. Vifcanlega sáu
allir, sem fylgdusit með þróum mála, að atvinrau- og efnafaagtslífið var helsjúkt og verðstöðvunim gat ekki hialdið áfram með þeirn
hæbti, sem forustulið stjórraarflokkanna vildi
vera láta. Nú er það Mka komið í Ijós, að
rfkisstj, faefur allan tímarnn stefnt að geragisfellingu og talið faana óumflýjamlega og notar
fyrsfca tœkifærið, sem gedfafc, tU iþess að koma
hennl á. Með öllu er ðvíst, hverjar hliðarráðstafamir eiga að fyigja gengislækkunlnni. Rtkisstj. hefur enga viðhlítamdi greim gert fyrir
'því, hvað ætila má, að kjaraskerðingin verði
mikll hjá almenningi, hjá aldraða fólkinu,
hjá öryrkjumum, hjá sparifjáreigendunum. Á
þefcta faafa hæstv. ráðh., sem hér hafa talað
í kvöld, ekki minnzt aukateknu orði. Það eitt
er vist, að kjaraskerðlngim verður mikil, enda
strax fairlð að auglýsa verðhsðkkanir ofan á
þær faækkamlr, sem urðu á mafcvörum fyrir
skömmu. Gengislækkumin er fyrsit og fremst
talim gerð vegna afcvinmuveganna, en ekkl liggur fyrir nein áreiðamleg greinamgerð um það,
hver áhrif hennar verða á einsitakar atvinnugrelnar. Á það hafa hæstv. ráðh., sem hér
hafa fcalað í kvöld, efcki minnzt einu orði
fremiur en anraað, sem máli skiptir i þessum
umr.
Gengislækkunin hlýtur að faafa mikil áhrif
á afkamu ríkissjóðs og afgreiðslu fjáriaga.
Allam þaram tíma, serai gemgislækkunarmálih
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Bandbrh. (Ingólfur Jónsson): Henra forseti.
Góðir áheyrendur. Stjómarandstaðan hefur
borið fram vamitraust á ríkisstjómina og vilJ
koma hemni frá völdum. Ektoi gera stjómarandstæðingar sér greim fyrir því, hvað við á
að taika, ef núv. ríkisstj. legði miðúr völdin.
Það er talað um að breyta þurfi um stefnu í
þjóðmálunum án þess að moktour jákvæff stefna
komi fram hjá stjómaramdstöffunni. Hin leiðin er ektoi lengur nefnd og jákvæða leiðin,
sem talað var um á s. 1. vori, þvtí síður. J>að
er þó iljðst, að það, sem helzt má greina
í málflutningi íramsóknarmanna og Alþb,manna, er, að þeir gera tilraunir til oð þyrla
upp blekkingum og loforðum tll hamda öllum
stélituim, sem fyrirsjáamlegt er, að etoki verðúr
staðlð viff. Kom þetta sérsitaklega fram í rseðum Eysteins Jónssonar og Ingvars Gíslasonar hór áðam.
Islendingar eru fámenn þjóð í stóru landi,
lífskjörim hafa um aúdaraðir verlð erfið og
atvimmuvegimir fram á sdðari áratugi verið
frumstæðir og mjög getuMtllr. Elmamgrun,
harðindi og fátætot hafa lerngi haildið þjóðinni
í heljargreipum. Timamir hafa breytzt, með
því að tætonim hefur verið teteln í þjómustu
landsmanna. Tæknln hefur aukið afköstin og
framleiðsluverðmætln. Lífskjörin hafa batnað
og fjármagn myndazt i landimu, sem notað
hefur veriff f auknum mæll tU framkvæmda
og uppbyggingar. Þrátt fyrir margvislega
mögulelka, sem landið hefur, er augljóst, að
fámenn þjóð verður að gæta þess að haga
framkvæmdum og efnahagsmálum í samræmi
við staðhætti og fjárhagslega getu. Stjómmálin hér á landi hafa frá þvi, að landsmenn
fóru að ráða málium sínum sjálíir, snúizt um
það, á hvem hátt lífskjör almennings yrðu

í framfaramálum þjóðarinnair. Þótt oft hafi
orðið mistök, eins og skiljanlegt er, verður
að viðurkenna, að margt hefur ve'l tekizt og
að framfarimar hér á landi hafa orðið ótrúlega miklar á þeim áratugum, sem Islendingar ihafa flarið með sin eigin mál. Við eirum
stolt af þvi að búa við lýðræði og þingræði,
og til þess er ætlazt að meiri hlutinn megi
ráða. Kosið er tll Alþ. etokl sjaldnar en á 4
ára fresti, og rikisstj. korna og faira. AUar
ríkisstj. munu fá sinn dóm í stjómmálasögu
þjóðarinnar. Sú riklsstj., sem nú situr, mun
ekki verffa undansfcilin.
Núv. ríkisstj. var mynduð til þess að reisa
við efnabag landsins, eftir að vinstri stjómin á árunuim 1956-58 hafði vegna rangrar
stjómarstefniu komið efnahag landsins í rúst.
Þjóðin hafði glatað traustinu út á við og
hafði ekki gjaldeyri fýrir brýnustu lífsnauðsynjum. Sú saga er kunn og verður því ekki
rakin hér. Það skal þó vakin athygli á þvi,
að á árunum 1957 og 1958 var ekki aflatregða,
það var miklu frekar uppgripaafli á þeim árum. Það var ekki verfffaill á heimsmarkaffnum
á íslenzkum afurðúm, en það var úrrwðalaus
stjóm, sem stýrði eftir rangri stefnu, og þess
vegna misheppnaðist flest af bví, sem þessi
ógæfusama ríkisstj. reyndi að framkvæma.
Það var seint á árinu 1959, sem núverandi
stjórnarflokkar tóku höndum saimain og mynduðu rikisstj. tU þess að bjarga atvinnuvegunum og vinna að viðreisn þjóðarinnar. Gengislækkunin, sem var lögfesit í ársbyrjun 1960,
var ekki vegna verðlækkunar og aflabrests, hún
var ekki gerð vegna þess, að sterlingspundið
eða önnur mynt í mikllvægu viðskiptalandi Islendinga hefði verið felld. Gengisfellimgin 1960
var lögfest vegna þess, að vinstri stjómin
hafði gengið þannig frá málunum, að krónan
var fallin, þó að það hafi ekki fengizt viðurkenmt af þáverandi valdhöfum, sem höfðu búið tll 20 misjöfn gengl á krónunm.1, en þá
fékkst hún iheldur hvergi skráð í erlendum
bönkuim. Eftlr að króman hafði verið skráð á
réttu gengi 1960, var hafizt handa um uppbyggingu atvinnulífsins. Unnið var að bví að
tryggja landsmönmum nægilega atvinnu og
bæta lífskjörin, eftlr því sem urnnt reyndist.
Öllum, sem vilja líta hlutlaust á þróunlna
síðustu 8 árin, mun vera Ijóst, að uppbyggingin hefur á engu tímablM í þjóðarsögunni verið jafnmikll og á þessum tíma. Iáfskjörim
hafa þrátt fyrlr dýrtíðina, sem svo oft er
talað uim, aldrei verið jafniari eða betri en á
þessu tímabili. Allur almenningur hefur getað
veiitt sér mun melra á þessum árum en nokkru
sinmi áður. Kaupmáttur launa hefur aukizt á
árunum 1960—1967 um 23.4%. Kauphækkumim
hefur viitanllega verið mifclu meiri og talsverður hlutl hennar farið til aff mœta verðhœkkunum á þeim nauðsynjum, sem ávallt verður
að kaupa. Kaunmáttur laumanna Jókst, vegna
þess að framlelðslan hafði aukizt og atvinnuveglmir létu rneiru af hendi tll launþeganna
en það sem nam verðlagshækkununum. Pram-

helzt bætt og hvemlg bezt mætiti ná árangri

leiffslan jótost, vegna þees aff stjóraarvöldln

hafa verið til umr. á Alþlmgi og í dagMöðum,
hefur ekki aukatekið orð verið sagt um það,
hver ríkisstj. telji aJB þessi áJhrif muni verða.
Það er t.d. alls óvíst, aff tollar verði lækkaðir, og óvíst, að söluskatturinn verði etoertur.
Margt bendir hins vegar til þess, aff ríkisstj.
hugsi sér að gera gengislækkunina að sérstakri gróðaleið fyrir rikissjóð.
Mlðað við alla málavexti, hin fálmandi tök
rikisstj. að undanfömu, ósamhljóða yfirlýsingar hennar og glatað traust hennar hjá almenningi, þá staðreynd, að ríkisstj. hefur ekki
áhrifavald né getu til þess að tooma í veg fyrir
stórfelldar vlnmudeiilur innan tlltölulega situtts
tlma, aUt þetta og ótal margt fleira stafffestir
þá stooðun, að ríteisstj. beri að leggja niður
völd. Það er nauffsynlegt að leiita nýrra leiða
í því skyni að auka áhrifavaldið að batoi þeirn
úrræðum, sem gera þarf tU raunvenulegrar
viðreisnar islenzku atvinmu- og efnahagslífi.
Sé þess ekki kostur að mynda víðtœk samtök áhrifaafla þjóðfélagains án undangenginna
nýrra kosmimga, tel ég ekkert eðlUegra en að
alþingisteosningar fari fram á næsta ári og
þess freistað að rjúfa þá sjálfheldu, sem islenzk stjómmál eru óneitanlega í. — Góða nótt.
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stuðluðu að þvi, að atvinnuvegimir eignuðust afkasitamikil tæki og tækju tæknina í
þjónustu sína. Á þessum tíma hefur verið
kappkostað að auika framleiðni og hagræðingu, til þess að atvinnuveglmir væru færari
um að greiða hærra kaup og veita launþeguim beifcri kjör.
I sjávarútveginum hefur verið unnið að
stædokun fisikiskipafloíans, og hefur þess vegna
verið mögulegt að sitiumda síldveiðar fjarri
beimiamiðum, elns og verið hefur á síðustu
árum. Árið 1960 vair rúmlestatala fiskisikipa
23335 brúttólestir, en 1967 60611 brúttólestir.
Aukmingin er 37276 rúmlestir brúttó eða 160%.
Samtímis þessu hafa verið reist fiskiðjuver
og verksmiðiur til þess að nýta aflann. í»að
er þó lióst, að mikið verkefni er óunnið í þvi
skvni að hagn'vta siávaraílann betur og gera
hann verðmætari á erlendum markaði.
Dandbúnaður hefur á undanfömum 8 árum verið í mikilli fraimför, framleiðslan hefur
stóraukizt, þótt bæmdurn hafi fækkað mokkuð.
Þannig hefur mjólkurframleiðslan aukizt um
46.8% og kjötframleiðslam um nærri 20%. Byggingar i sveitum hafa aldrei verið meiri em á
þessu timabili. Ræfctumim hiefur verið 4—6 þús.
ha árlega siíðam 1960, em var á áratugnum
1950—60 2500 ha að meðaltali. Kiör bænda hafa
baitmað verulega og aldrei verið nær þvi en
á þessu tímabili að vera í siamræmi við kiör
ammarra stétta. Mumu margir bændur hafa
brosað, þegar Evsteinn Jónsson talaði hér áðan um það, að landbúnaðurimn væri homrefca
h1á ríkisstj. og murnu þeir þá hafa minnzit
ráðsmennsku Eysteims Jónesonar í landbúnaðarmálum.
Kiör bænda eru mtög misiöfn. eftir þvi hvar
þeir búa. Hagstofan hefur gert sk-^rslu um
meðalteikiur bænda í hverri sýslu 1965. og i
þeirri skvrslu kemur tekiumismunurimn grelmllega fram. 1 þeirri sýslu, sem hefur hæst
meðaltal, eru nettótekjur 257 þös. fcr., em í
þeirri sýslu, þar sem meðaJltekjur bænda eru
lægstar, aðeins 156 þús. I mörgum sýslum
eru meðalitekjumar talsvert hærri en tekjur
viðmiðumairstébtamima, en í öðrum verulega
lægri, og verður landsmeðaltalið þvi mjög
rnörg árin nokkuð undlr þeim tekjum, sem
viðmiðunarstéttirnar, verkamemm, iðnaðar- og
sjómemn, hafa.
Þefcta er viitamlega mifcið vandamál, sem erfitt er að finna lausn á. Ljóst er, að þetta misræmi verður ekki lagað með því einu að
hækka verð á landbúmaðarafurðum. Hætt er
við, að búin séu of lítil hjá mörgum bændum
og geti ekki gefið viðumandi teikjur, aiuk þess
sem rækbunar- og afkomuskilyrði á mörgum
jörðum eru ekki góð. Forustumemn bændasamtakanna hiafa gert sér grein fyrir þörfinmi
á því að taka þessi mál til gaumgææilegrar
atihugunar. Talsvert hefur verið gert til þess
að reyna að beeta úr misræmimu, m. a. með
því að veita hærri jarðræktarframlög til
þeirra, sem mimni ræktum hafa. Þá hefur verið stofnaður jarðakaupa- og framleiðnisjóður
landbúmaðarins, sem ©r ætíað að koma að

gagni í þessuim efnum. Lánasjóður landbúnaðarins verður ekki fyriir sfcakkaföllum vegna
gengiBbreytingariinnajr, eins og á dögum Pramsókmur. Stofnlánadeildin mun halda áfram að
eflast og tryggja áframhaldandi framkvæmdir
í landbúnaðinum.
Iðnaður er ekki gamall að árum á íslandl,
en hefur eigi að síður mikilvægu hlutverki
að gegna og mun í náimni framtíð taka tii
sín fjölda mamna. Iðnaðurinn hefur á ýmsan
háibt átt í erfiðri samkeppni við eriendan iðnvaming, en mun komast yfiir þá erfiðleika,
eftir þvi sem framleiðnim og tækniiþróunin
vex í þessari atvinnugrein.
Iðnaðurinn þarf mikla raforku. Viirkjiun
Þjórsár við Búrfeli er stórvirkjun, sem gefur
liandsmönnum lægra raforkuverð en orðlð
hefðl með því að virkja í litlum áföngum,
eins og áður. Skllyrðl fyriir sitórvirkjun var
að tryggja sölu á nægilega stórum hluta orkunnair. Það var geirt með því að gera samning við Svisslendinga um orkukaup tll álbræðslunnar. Með þvi að haga framkvæmdum
þannig getur raforkuverð tíl lamdsmanna orðið allt að 60% lægra en ef Þjórsá hefði verið
virkjuð í litlum éfön-gum. StlómarandstæðIngar sögðust vilja virkja við Þiórsá, en þeir
voru á móti þvi að virkja á ódýran hátt, þeir
voru á móti álbræðslu, þeir voru á móti því
að byggia kisilverksmiðju vlð Mývatn, og þelr
vom á mótl stórvirkjun, Við BúrfeMsvirkjun
vinna nú 410 íslenzkir starfsmemn og við
Strauimsvík 260 og í Kístliðiunni um 30 eða
alls 700 manns við þessar framkvæmdir. Við
Kfeiliðluna munu siíðair verða allt að 100 starfsmenn. Hætt er vlð, að eTftbt hefðl verið að
finma atvinnu fyrir alla þessa menn, ef ekki
hefði verið ráðizt í allar þessar framkvæmdir.
Það er nauðsyn, og það má segja, að skylt
sé að haga málum þamnig, að allir, sem geta
uinnið. geti flengið aitvinnu. Á vinnumarkaðnum fjölgar nú árlega um 1500 manns. Þjóðin
verður að notfæra sér auðiindir landsins, hafsims, 'gróðurmoldarimmar, vaitmsaflsims og jarðhitans. Það er sjálfsagt að hafa það hugfasí,
að til þess að ekki komi til atvinnuleysts,
verður að vera stöðug uppbyggimg í atvimnurekstri þjóðorimmar, það þarf stöðugt aukin
tæki og nýjar atvinnugretoar, sem geta tekið
við 'þeirri fjölgun, sem á vinnumarkaðinn
kemur.
Um það leyti, sem ræfct var um samnlnga
um álbræðsluna, var því sfcumduim haldið fram,
að hún gæti tekið of margt fólk frá atvinnuvegunum. Þetfca er vitiamtega reginmisskilniingur. Álbræðslan mun ekki nota nema um
500 manns og er þvi ekkl til baga fyrlr tnnlenda afcvinnuvegi, en álbræðslan verður þýðingarmiktl fyrir þjóðarbúskaptnn eigi að siður. Auik þes® sem hún gertr verð á raforkumni mun ódýrara en ella hefði orðið, miun
þjóðin árlega hafa allmifclar gjaldeyrisitekjur
frá þessu fyrlrtæki. Árlegar fcekjur af verfcsmiðjunni munu verða allt að 100 millj. kr.
á ári og gjaldeyrisibekjur vegna verksmlðjunmar allt að 500 mtUj. kr. á áiri. Af fcekjum
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verksmiðjumnar renna árlega tugiir millj. í
framkvæmdasjóð strjálbýlisins til uppbyggingar víðs vegiar um iland. Prá álverksmiðjummi fæst mikilvægt hráefni til margs konar
iðmaðar, sem mun festa rætur hér á lamdi.
Aðrar atvinnuigreinar, svo sem flug og siglingar, eru nú mjög þýðingarmifclar og veita
þúsundum manna atvinnu, Ef rétt er á haldið,
ætti að geta orðið mikil aukning í þessum
þáttum atvinnuilífsins á næstu árum.
1 vega- og hafnarmálum hafa verið gerð
stórátök á undanfömum árum. Eramkvæmdafé til vega hefiur aukizt um 550% á síðustu
8 árum, en vegagerðarkostnaJður hefur oukizt á sama tíma um 100%. Eigi að síður þarf
hér meira að gera, þar sem uppi eru kröfur
um bætta vegi og að varanlegt slitlag verði
sett á hraðbrautir.
Eiirns og áður er sagt, hafa umdanfarin 8
ár verið tímabil framkvæmda og athafna. 196066 hefur verið byggt íbúðarhúsmœði yfir 40
þús. manns, en fólksfjölgunin á þessum árum
hefur verið aðeins tæplega 20 þús. Mun aldrei
áður hafa verið gert svo stórt átak í húsnæðismálum sem á þessu timabili. Þessar
miklu framkvæmdir voru möguiegar, vegna
þess að atvinna var nægileg fyrir alla, sem
vildu vinna. Tekjur þjóðarbúsins jukust með
bættium atvinnutækjum, kaupmáttur launanna
var meiri, vegna þess að stór hliuti af arði
atvinrnuveganna var greiddur til launþeganna.
Á miðju árl 1966 dró blilku á loft, þar sem
verðfall varð mikið á útflutnimgsafurðum
þjóðarimmar. Þetta verðfall hefur haldizt og
auklzt á ýmsum vörum. Við verðfailið hefur
það bætzt, að aflinn er miklu minni en hann
var árin 1965 og 1966. Má þvi segja, að aflatregðan og verðfallið komi mjög þungt niður
á þjóðarbúskapnum. Er talið, að tekjumissir
þjóðarbúsins á yfirstandandi ári verði um
30% miðað við s. 1. ár. Af þessum sökum hefur síðustu vikumar verið rœbt um kjaraskerðingu og erfiðleika atvinmiuveganna.
Ríkisstj. reynir með ýmsum ráðum að stuðla
að því, að kjaraskerðingin verði sem minnst.
Þess vegna hafa sérstaklega verið athugaðir
möguleikar á að bæta fyrir þeim, sem verst
eru settir, með því að hækfca tryggingabætur
á elli- og örorkulífeyri ásamt bótum til bammargra heimila. Þá eru eimnig í athugun fleiri
hliðarráðstafanir ttl bess að milda áhrif gengisbreytingarlnnar.
Gemigi sterflingsipundsims var fellt. Allir eru
sammála um, að Islemdingar, sem selja mikið á brezkan markað og til þeirra landa, sem
hafa gengisskránimgu í samræmi við pundið,
gátu ekfci annað en breytt krónunni, eftir
að Bretar höfðu lœkkað gengið. Rákisstj. taldi
eðlilegt að stíga sporið nokkru stærra til þess
að skapa útgerðinni þann rekstrargrundvöll,
sem gerði hemni mögulegt að starfa án styrkia
úr ríkissijóði. Til þess að gengisbreytlmigin nái
tilætluðum árangri, þarf að gera það. sem
umnt er til þess að halda rekstrarkostmaðinum
niðri og vinna gegn því, að veirðlag hækfci
umfrwm það, sem hrýnasta nauðsyn krefur.
Alþt. 1967. D. (88. löggjcriarþing).

Með því gemgi, sem nú er í gildi, batnar aðstaða hjá útflutningsaitvinnuvegunum í samkeppni við erlenda aðlla. Atvinna mun örvast
í landinu, og atvimmiuleysi aetti að vera útilokiað. Uppbygging aitvinnuveganna getur haldið áfram og lífskjörin farið batnandi á ný. Það
er ástæða til að ætla, að þjóðin geri sér fuila
grein fyrir því, að afkoma hverns einstaklings
og heildarinnar fer eftir þvi, hvemig atvinnuvegun/um vegnar og hvernig viðskiptakjörin
eru út á við. Sá skilmiingur mun nú vera fyrir
hendi, að þeir, sem vimma að framleiðslunni,
eigi að bera úr býtum eins mikið og gjaldgeta atvinnuveganna leyfir. Það verður einnig
að ætla, að reynslan hafi kiennt, að til ófarnaðar leiðir, ef lengra er gengið í kröfum á
hendur atvinnuvegunum en þeir geta staðlð
undir.
Ríkisstj. hefur unnið að því að skapa skilning á milli stéttanna, milli atvinmurekenda
og launþega. Það er von állra, sem vilja þjóðarheill, að gagnkvæmur skllnlmgur megi verða
fyrir hendi í atvinnumálum þjóðarinnar, svo
að í framtáðimmi verði byggt hér upp traust
athafnaláf og örugg atvinna Þá þarf ekki að
efast um, að efnahagur þjóðarinnar verðúr
góður og að lífskjör almemnings í landimu
muni fara batnandi og verða eins og þau bezt
gerast hjá öðrum menningarþjóðum. Þjóðin
vill efcki vinstriBtjórnarforustu til valda, menn,
sem efeki virðast hafa neiitt lært síðan þeir
fóru með völdin. Vantrauststfflagian verður
því felld til huggunar þelm, sem vilja áfraimhaldandi framfarir og uppbyggingu í landinu.
Magnús Kjartansson: Herra forsetl. Góðir
hlustemdur. Þegar yfir dynja stórtiðindi, sem
raska högum hvers einasta manms, er ástæða
til, að fólk staldri við ofurlitla stund og reyni
að skyggnast út fyrtr hversdagslegt umhverfi
sitt. Ég vil biðja menn að hugleiða með mér
eina aithyglisverða staðreynd. Á tœpum tveimur áratugum höfum við lækkað gengi íslemzkiu
krónunnar fimm sinnum. Eftir styrjöldina
kostaði einn bandarískur dollari rúmar 6 kr.
Hann feostar nú 57 kr. Sé doilarinn notaður
sem mælikvarði, hefu,r íslemzka krónan nú
aðeins svo sem i/» hluta af því verðgildi, sem
hún hafði fyrir tveimiur áratuguim. Þetita hrun
á gengi íslenzku fcrónunnar sitafar ekki af
því, að við höfum áitt við einhverja óvenjulega og óviðráðaniega erfiðleika að etja á
þesisu tímabili. Menn geta bemt á eitt og annað
örðugleikas'keið, en í heild hefur þetta támabil verið okkuir hagstætt. Tækniþróun hefur
verið ör. Þjóðarframileiðslan og þjóðartekjur
hafa aukizt verulega. Engu að sáður hefur
gengi krónunnar haldið áfram að falla, og
fallhiraðimn fer í sáfellu vaxandi. Síðustu þrjár
gemgislækkamir hafa dunið yfir okkur á tæpum 8 árum, einmitt á þeim árum, þegar vöxtur þjóðartekna hefur verið hvað mestur. Hliðstæð dæmi veirða ekki fundin í mokkru viðskiptalandi okkar og rauniar ekki nokkru
landi heiims með hliðstæðan efnahag. Við verð12
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um að leita til óstjómamríkja rðmönsku Ameríku til þess að finna jafnoka okkar.
Hver etastök gemgislækkum hefur verið varin með tímabundnum rökuim af ýmsu tagt, og
menn hafa oft tekið bann málflutning glldan,
fallizt á röksemdimar eða snúizt gegn þeim.
En ef við lítum á þessa tvo áratugi í heild,
má bað vera hverjuim manmi ljóat, að hinar
tímabundnu röksemdir hrökfkva ekki tll sem
nein raunveruleg skýring. Hrun krónunnar
hefur verið föst regla. allan þenmian tíma, og
sú regla gerist æ nsergöngulili okkur, án þess
að skýringar verði fundnar í nokkrum þeim
ytri aðstæðum, sem við höfum orðið að fást
við á þessum tíma.
Það stoðair lítið að segja, að gengislækkun
sé orðin óhjákvæmileg og spyrja, elns og gert
hefur verið undanfama daga: Ertu með henni
eða móti? — Það, sem skiptír máli, er að
leita svars við þeirri spumingu, hvers vegna
gengisJækkanir verða okkur óhjákvæmileg örlög æ ofan í æ. Það stoðar lítið að setja upp
ábúðarmikinn svip, eins og hæstv. forsrh. og
aðrir málssvarar ríkisstj., og segja, að víst
sé gengislækkun neyðarúrræði, en til slífera
úrræða verði menn að grípa af karlmennsku,
ef þeir vilja ekki gefast upp fýrir vandamálunum. Það, sem máli skiptir, er að fá svar
við þelrri spumdngu, hvers vegna þessi gengislœkkananeyð sækir okikur heim æ ofan í æ
urníram allar grannþjóðlr okkar. Þvílíkar
spumingar ættu að vera áleitnar við landsmenn þessa dagana, ekki aðeins vegna þess,
að gengislækfeanir eru efniahagslegar kollsteypur, sem riaska högum og kjörum hvers
einasta manns. Gengislækkanir hafa einnig
mjög víðtæk áhrif á samfélagslega vltund
manrna, siðferðilega afstiöðu iþeirra, það félagslega samihengi, sem er undirstaða hivers þjóðfélags, ekki síður en sjálft efniahagskerfið.
Gengislækkanir e,ru ekkl aðeins tilfærsla á
fjármunum í þjóðfélaginu, oft afar ranglát.
Þær ýta ekki áðeins undir ábyrgðarleysi, brask
og spákaupmemnsku. Slík edPnahagsóstjóm
hefur einnig álhrif á lífsviðhorf manna. Hún
brýtur niður þœr féliagslegu dyggðir, sem er
bindiefnlð í hverju heilbrigðu þjóðfélagi. Hún
stuðlar að upplausn og órelðu og siðferðislegri
ringulreið. Ég held, að það fái niaumast dulizt nokkrum hugsandi manni, að siðferðislegri
reisn þessa þjóðfélags okkar hefur hrakað
ásamt gengi krónunnar á þeim rúmum tvelimu,r áratugum, sem liðnlr eiru siðan við endur-.
reilsitum lýðveldið af fagnandi einhug.
En hvemig stendur iþá á því, að síendurteknar gengislækkaniir sækja okfeur heim umfram alilair þær þjóðir, sem við höfurn mest
viðskipti við og nánust kynni af, hvort sem
þær búa við kapitalískt eða sósíalistiskt efnahagskerfi? Ég tel engum vafa bundið, að sú
staðreynd er tengd sjálfri sénstöðu okkar í
heiiminuim. Við erum næsta einstakt fyrirbœri,
aðeins 200 þús. mianns í viðáttumlklu og harðbýlu landi. Við höfum sett okkur það mark
að halda til jafns við aðrar þjóðir í lífskjörurn og menningu, enda þótt allur þjóðarbú-

skapu-r okkar jafngildi aðeins einu sæmilegu
fyrirtæki meðal stórþjóðanna. Það er augljóst
mál, að því aðeins fáum við risið undir því
verkefni, að við lærum að sameina krafta
okkar og einbeita þeiim. Engu að siður hafa
ráðamenn þjóðarinnar gengið upp í þeinri
dul, að við gætum apað eftir efnáhagsskipulag og hagstjómaraðferðir annarra þjóðfélaga
hundraðfait og þúsundfalt stærri. Þeir hafa,
og ekki sízt með viðfeismarstefnunmi, reynt að
hefja hér til öndvegis gróðakerfi það, sem
tíðkast í Ameriku og Vestur-Evrópu. Afleiðingin hefur orðið sú, að við sundmim kröftunum œ meir í stað þess að sameina þá, brjótum þetta liitía samfélag nlður í örsmáar einingar, sem graifla hver undan annarri. I auðvaldsríkjum Ameríku og Evrópu eru burðarásamir risastór fyrirtæki, sem eru þrautskipulögð og starfrækt af ýtrustu hagkvæmni. Þar er
sannarlega ekki um stjómlaust framtak hvers
einstaklings að ræða. Hér á fslandí er hlíðstæð skipulagning óhugsandi nema við temjum okkur félagsleg viðhorf, eins og við gerum til að mynda í raforkuframlelðslu. En á
flestuim þeirn sviðum, sem máli skipta, blasir
í staðinn við glmmdroði.
Piskveiðar eru undirstöðuatvinnugrein Islendinga. Á því sviði hafa vinmuibrögðim verið þau
eftir stríð, að sum árin höfum vlð keypt nýja
togara svo tugum skiptlr, en á öðrum tímabilum iláitum við togaraflotann grotna niður,
eins og gerzt hefur í tíð núv. ríkiSstj. Sama
stjómleysið auðkenmir bátaútgerðina, sífelldir
ryfekir eftir vísbendingu stundargróðans. 1
fisklðnaði okkar er í senn um að ræða stórfellda yfirfjárfestingu og ákaflega lélega nýtimgu. Oft notast aðeins 10-15% af afkastagetu
frystihúsanma, svo að ekki sé minnzt á fjárfestimguna í sáldariðnaðinum eða á fyrirbæri
eims og Faxaverksmiðjuna og Norðurstjörmuna í Hafnarfirðl. Um aðrar greimar iðnaðar
er sömu sögu að segja. Sum árin fjárfestum
við hundruð millj. kr. í neyzluvöruverksmiðjum
með afkastagetu, sem gæti séð milljónaþjóðum
fyrir nauðsynjum, og látum þær svo koðna
niður eða deyja drottmi sínum nokkrum árum
siðar. Allir vita, hvemig ástatt hefur verið að
undanfömu í málmiðnaði og stálsklpasmiði.
Þó tefeur fyrst stelninn úr, þegar vikið er að
verzlum og þjómusitu. Þar hafa fyrlrtækin
sprottlð upp eins og gorkúlur á haugi undanfarin ár. Nú er svo ástatt í Reykjavik, að
hver verzlun um sig sér að meðaltali aðeins
fyrir þörfum nokkurra tuga fjölskyldna, og
það gefur auga leið, að tllkostmaðurinn við
það kerfi verður óhemjulegur, þó að ekkert
sé minmzt á gróða. Yfirleitt hefur reglan verið sú í ölluim atvimmugireinum á Islandi, að
hafi einhvers staðar verið gróðavon, hafia
sprottíð upp fjölmörg fyriirtæki og graflð
hvert undan öðru, þar til engin tök voru lengur á skynsamlegum rekstri. Nú siðast eru tvö
fyrintæki farin að framleiða flskumbúðlr með
tvöföldum vélabúnaðiog tvöfölduim tilkostmaðl,
vegna þess að það eina, sem fullnægði öllum
þörfum okkar, var tallð skila veru-legum arðl.
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Það er þetta allaherjarstjómleysi, sem er undirrót stöðugrar verðbólguþróunar og síendurtekinna gengisfellinga.
Efnahagskerfið er svo sundiurtætt í smáar
einingar og þjónustustarfsemin svo þrútin og
kostnaðarsöm, aff þjóðfélagið sporðreisist með
stuittu millibili. Þetta sundurvirka, þróttlausa
gkipulag veldur því, að þess er emginn kostur að koma við skynsamtegri hagstjóm.
Stjómarvöldunum er það hélzt eftir skilið að
ákveðia kollsteypur, þegar kerfið er að komast í alger þrot. Þama er iraeginástæðan fyrir öryggisleysiniu í íslenzkuim efnaihagsanálum. Af þessum sökurai höfum við orðið að
þola fimm gengislækkanir á tæpum tveimur
áratugum.
Sumum kann að fimmast þetta nokkuð almennar hugleiðingar í tiiefni af vantrausti
og nærtækum viðfaragsefraum, sem um er deilt
í því sambandi. Samt er hér vikið að sjálfuim kjama vandamálanna, þeirai grumdvallaratriðum, serai geta skýrt öll smærri viðfamgsefni. Það mun stoða okkur líitið að deila og
þjarka og þrasa urai nærtæk vandaimátl, ef þær
deilur eru ekki mótaðar af langsýnium sjónarmiðum. Það, seim sker úr um stjórraimálaþróun
og efnahagsþróun á Islaradi, eru átökin milli
félagshyggju og stjómleysis. Hver, sem íhugar af raurasæi hinar sérstöku aðstœðiur íslenzku þjóðarinnar, mun komast að þeirri niðurstöðu, að við geturai aðeins starfrækt þessa
litlu efiniahagslegu helld og haldið tll jafns
við aðra með félagslegum vinmubrögðurai. Aðrar leiðir eru ófærar. Þegar ég tala hér
urn félagsleg viimraubrögð, á ég við allar tegundir edgnarrétitar, þjóðmýtiingu, samvinnurekstur og eirakarekstur, semi sameinist í áætlumarbúskap, sniðnum efitir himum sérstöku,
íslenzku aðsíæðuim. Ég á við það, að við rekuim þjóðarbúskap okkar á jafmskipulegan og
hagkvæman ihátt og nútímaleg fyrirtæki eru
rekin í sæmilega þróuðum löndum, hvort sem
þau eru sósíalísk eða kapítalísk. Memn streitast enn við það hér á landi að kalla nútímalega hagstjóm höft, en hún ein mun geta
tryggt akkuir festu og öryggi í efnahagsmálum, hámarksnýtingu á auðlindum okkar, fijármagni og vinmuafili og þar með þann afrakstur, sem tryggir þegnuraum hámarksfrjálsræði
í verki.
Ástæða er til að 'benda á í þessu sambandi,
að ríkisstj. og sérfræðimgar hennar hafa greinilega elnmig hugleitt þessi varadamál á undanfömiuim árum og komlzt að söirau niðurstöðu
og ég, að það sé eklkl urant til frambúðar að
halda uppi sjálfstæðri, íslenzkri efnahagsheild
með aðferðum hins sundurvirka gróðaskipulags. En þeir taka sklpulagið, stjómmálahöllustu síraa, fram yfir það ætlunarverk íslenzku
þjóðarinnar að starfrækja hér sjálfstætt samfélag. Viðbrögð þeiirra eru þau að opma landið ertendu auðmagni, leyfla alþjóðlegum auðhrimgum að starfrækja hér risafyrirtæki á
íslenzkan mælikvarða, og nú er sú stefna boðuð af vaxandi kappi að teragja okikiur við
FríveTzlunarbandalagið og Efnahagsbandalag

Evrópu, eins og heyra mátti í ræðu hæstv.
forsrh. og annarra ráðh. hér á undan. Valdhafiamir vilja gera Island að hiuta af stórri
heild, svo að þær hagstjómaraðferðir, sem
stamdast ekki við íslemzkar aðstœður, verði
neyddar upp á okkur af öðrum, svo að við
verðum útkjálkahreppur í samfélagi voldugra
þjóða og verðum að lúta lögmálum þeirra.
1 filótta síraurn frá iraratendri efnahagsóstjóm
stefina valdhafarnir að því að leiða yfir okkur erlenda efnahagsharðstjórm. Þessi þróun
heffur verið afiar greimileg seinustu árin, og
hún er í beiraum temgslum við þau vandamál,
sem leitt haifia yfir okkur eiraa gemgislækkurairaa af annarri með sívaxaradl hraða.
Valdhofamir reyna mjög að halda því fram,
að nýjasta gemgislækkunin sé aðeins tækniteg aðgerð til þess að bjarga atvinmuvegumum
og koma í veg fyrir atvimnuleysi. Þeir segjast
hafa reikmað nákvæmlega út, hivað fiskiðnaðurinn þurfi mikið, þorskveiðarnar, síldariðnaðurimn o. s. frv., og gemgislæfckun sé óhjákvæmileg miðurstaða af því dæmi. Og í samræmi við iþað biðja stjórmarvöldin verfcalýðsfélög og aðra að sýma þegmhollustu og fómarlund og sætta sig við byrðar til þess að bjarga
atvinrauveguraum og Islaradi. En þessar áfcallanir staradast ekki. Gengislækkun ein saraian
leysir engan vanda til frambúðar. Húra kemur ekki nálægt sjálfu vandamálinu, skipulagi
efnahagskerfisiras og hagstjómimni. Gengislækkura eins og sú, sem nú hefur verið framkvæmd, hefur aðeins þann tilgang að framlengja enn um stumd óstjórmima og ringulreiðina í atvinraumálum og efraahagsmálum, gera
þessum aragrúa af óhagkvæmum og illa reknum fyrirtækjum kteifit að starfa áfram enn
um siran, haida við sóuninni og magna hama,
þar tll mœsta kollsteypa verður óhjákvæmileg,
eiras og gerzt hefur með sívaxandi hraða
undamfaima tvo áratugi.
Ef stjómarstefiniara helzt, verður þessi gengislækkium aðeims ávísun á þá næstu, nema ríkisstj. verði áður búin að immlima okkur í stærri
hieild, svo að aðrir og völdugri aðilar em við
skerl þá úr um rekstur atvimmuvegamna og
gengi gjaJdmiðilsims. Gengislækkun eins og sú,
sem nú hefur verið framkvæmd, er ekki skurðlækmimg til þess að komast fyrir meira, hieldur er hún deyfilyf til að draga í bili úr vanlíðan þeirri, sem meinsemdimnl fylglr.
Eins og ég sagði áðan, skiptir það engu
meginmáli, hvort gemgislækkumim hafi verið
óhjákvæmiteg eða ekki, heldiur hvers vegna
hún er talira óhjákvæmideg í fimmta skiptl á
tæpum 20 árium. Hér er ekki um að ræða
hagfræðltegt reiknimgsdæmi eða tæknitegt úrlauismarefmi, heldiur stjórnmál, átökim á milli
félagshyggju og gróðahyggju, áætlunarbúskapar og stjórraleysiis.
Það er til imairks um skammsýni og getuleysi margra íslenzkra stjórramálamaima, að
félagshyggjan skuli hafa verið á undanhaldi
á Islamdi urn lamgt skeið, því að það er alkunn staðreynd, að yfirgnæfajndl raieiri hluti
þjóðarinnar aðhyllist félagsteg sjónarmið. Hér
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á þiingi eru tiveir flokkar, sem stofmaðir voru
til framdráttar sósíaliistískum og félagslegum
markmiðum, Alþfl. og Alþb. 1 kosninglinum
í sumar fengu þeiir þriðjiung greiddra atkv.,
og þeir hafa að bakhjarli öflugustu félagssiamtök þjóðajrinnar, veirkialýðslhireyfmguna. Hér
er um að rasða svo sterkt þjóðfélagsafl, að
það gæti mótað stjómmálaþróunina, ef menn
gætu hiafið sig yfir þau lágkúrulegu ágreinimgsmál og fordóma, sem glögglega birtiust
í ræðu hsestv. ráðh. Gylfa Þ. Gislasonar, og
tekið að huga í alvöru að þeim meiginmálefnum, sem sameiginleg eru.
Fraimisíl. var einmig stofnaður til framdráttar félagslegum viðhorfum, samvinmu, sameign
og samhjálp, og eiinnig innan Sjálfstfl. er
skilningur á félagslegum sjónarmiðum meiri
en í nokkrum öðrum íhaldsflokki, sem ég
þekki til. Hér á Islandi ættiu að vera állar
forsendur fyrir sívaxandi félagsilegri stjórn
á efnahiagsmálum og atvinniumálum, ef stjómmáilaflokkarmir störfuðu í samræmi við skoðanir fylgismanma simna. En því miður hafa
íslenzk stjómmál verið í öldudal um lamgt
skelð. Þar hafa skajmmsýn sjónarmið og lágkúra ráðið ríkjum. Memn hjákka í sama farinu og hafa ekki djönfúmg til að emdurmeta
viðhorf sín, þegar aðstæðUr breytast. Þess
vegna hefur lítillli em harðvítugri klíku í forystu Sjálfbtfl. og sérfræðingum í henmar þjónustu tekizt að ráða ferðinmi á umidanförmum
árumi. Þessi hópur sérhagsmumaimanma og
kreddumeistara heffur getað skákað amdstæðingum sínium hverjum gegn öðrum, vegna
þess að iþá heffur sfcort samlheldmi og reisn
og skilning á þeim viðfangsefinum, sem brýnust eru. Það er þessi litla viðreismarklíka, sem
heffur leiitt yffir öklcur fimm gemgis'lækkamir
á tveimur áratugum, og œtlar mœst að festa
kreddur sínar og sérhagsmiumi í sessi með því
að innlima okkur í stserri heild. Það væri
þumgur dómur um íslemzk stjórnmál, ef sú
ráðagerð tækist.
En ráðagerðim tefcst, ef menm láta ekki
þessa nýjustiu kollsteypu verða sér áminmingu
og tileffmi til emdurimaits. Það emdurmat þarf
eimmig að ná til verkaiýðshreyfingarinmar.
Þeirri kemmimgu heffur á umdanförnum árum
verið otað óspart að verkalýðshreyfingummi,
að húm eigi ekki að hafa meim afskipti af
stjórmmálum, húm eigi að vera hlutlaus aðiii,
tengd ríkisvaldimu hverju siimmi, eirns komar skriffinnskustofmum og inmheimtufyrlrtæki,
sem sæki krómiur og aura, þegar fjármumir
liggja á tousu, em felli immheimbu miður af
þegmskap, eff atvimmuvegiimir eiga í svokölluðum örðugleikum, eims og verkalýðsleiðtogi
Sjálffstffl., hv. iþm. Pétur Sigurðssom, lagði áherzta á hér áðam. Bn verkalýðssamtökuimum
var ætllað allt annað htatsikipti, þegar þau
varu sitofimuð fyrir hálffri öld, og þau haffa haft
mikta stærri majrkmið, þegajr þeim hefiur orðið meat ágemgt. AJiþýðusajmband Islands var
stoffmað til þess að bneyta þjóðfélagimu, til
þess að leiða til sigurs þaiu fétoigslegu markmið, sem ég heff hér vikið að, og þeim til-

gangi rnega verkalýðssamtökim aldrei gleyma.
Það er sagt, að með gengiBfellingu og afnámi
vísitöluibóta sé ríkisstj. að kalla yfir sig ný
og stórfelld átök á vimnumarkaðimum, og það
mat eir tvíimælátoust rétt. En þau átök verða
að hafa annan og meiri tilgang em þamm einm
að emdurbeiimta krónur og aura. Það er brýnasta hagismujmaimál verkailýðshreyffingajrimnar
að afnema það fcerfi, sem leiðir öryggisleysi
og sífelldar kollsteypur yfir laumafólk; að
öðrum kosti jafngildir kaupgjaldsbarátitBm
þeirri iðju að mofca í sífelta sama sandimum
í botmlausa tunmu. Og vel mætti verkalýðshreyfingin hugleiða það eimmitt nú, að hún
er mikið þjóðfétogsafl hér á íslamdi. En hver
yrði miáttur heminar, ef húið væri að igera
Island að útskækilshreppi í þeirri stóru heíld,
sem ráðh. og sérfræðimgar tala um? Islemzfc
verkalýðshreyfimg hefur í fiulta tré við íslenzka
atvinmurekendur og íslenzk sitjómarvöld, ef hún
kýs að beita affli símu; em hver yrði máttur
benrnar í átökum við erlend auðfélög, sem ekki
eru í meimum órjúffandi örlagatengslum við
íbúa þessa lands? Með þessum orðuim er ég
ekki að leggja tiil, að verkalýðáhreyfingin ánetjlst einhverjum stjómmálaflokki eða stjómmálaflokkum, heldur að hún heffji sjálf til
öndvegis í starffi símu og baráttu þau félagslegu sjónarmið, sem voru sjálfur tilgamgurinn með stofnun Alþýðusajmbands Islands.
Vamtraust það, sem hér er flutt, staffar ekki
eingöngu aff gengtslækkun, ráni á vísitötauppbótum, smajrhæfckum á hversdagslegustu lífsnauðsynjum og öðmm þeim árásum, sem öllum em í fersku minni. Meginástæðan er ágreiningur um grundvaillariaitriði, sem skera
úr um þróun atvimmuimála og raunar um framtíð Istonds sem sjálffstæðrar efnahagslegrar
heildar. Ég veit fullvel ekki síður en aðrir,
hvermig ajtkv. ffalla um vamtrauststill. Húm
verðuir felld af sameimuðu sitjórmarliði gegn
saiimeinuðum sitjámaramdstœðimgum. Ég geri
mér ekki vonir uim hughvörf hjá eimum einasta miainni iinniajn veggja þessa húss. En það,
sem máli skiptir, er, hver viðbrögðin verða
utan þessiarar stoffmumar, hjá alþingi þjóðarimrnar sjálfirar. Það hefur sjaidam verið ríkari
ástæða til þess en mú, að menn sitaldri við
og hiugleiði staðreymdimar um niðurlægingu
lamdsstjóraarimnar á mesitu árgæzkutimum,
sem við höfum notið, að menn endurmeti
gömuil og úrelt viðhorf og eigi djörfiung tii
að hreyta í sajmiræmi við nýja tíma. og nýjam
skiilmimg. Það heifur sjaldan verið brýnna em
nú, að imemm, láti sér ekki nægja að mögla
hver í sínu homi, heldur beiti þeim baráttutækjum, sem tiltæk eru, til þess að knýja
fram óhjákvæmilegar ibreytingar á stjómarsteffnumni. Um leið og stefna sitjómleysis og
síendurtefcimma gemgislækkama beffur verið
felld aff þjóðimni sjálfri, munu finnast leiðir
til þeiss að koma þeiim vilja gegnum hina
bergmálstousu múra alþingishússins. Þá, en
ekkl fyrr, verður vanfrausit á viðrelsnarsteffnuma samþ. edmnig í þessum sal.

185

Þingsályktunartillaga felld.

186

Vantraust á ríkisatjórnina.

Bragi Sigurjónsson: Herra forseti. Góðir
hlustendur fjær og nær. Nýlega er komin á
markaðinm bók, sem heitir „Suðaustan 14“,
og mun nafnið sótt til Vestmannaeyja, en
'hvort sem það er rétt eða rangt, hefur almemmingur það á meðvitundinni eftir veðurlýsingum frá Stórhöfða, að þar sé nánast aJ.ltaf háarok, eða eins og aegir í vísunni:
„1 útlöndum er ekkert skjól,
eilífur stonmbeljandi."
Nú eru mismnnandi veður ágæt tilbreytni
í tilverunmi, jafnvei háarok hressandi einstöku
sinnum, en eiláfur stormbeijandi, sífellt suðaustan rok er fullmikið af svo góðu. Menn
snúa sér undan slíku veðravíti og ieita síður
en svo á náðir þess.
Undanfama daga og vikur hafa margar og
tongar ræðuir verið fluttar í hinu háa Alþingi
íslemdimgia um stjómmátoviðhorfið og efrnahagamálin, og hefur hv. stjómarandstaða talið sig hafa þar mest vit á öllu, svo að sannazt hefur á þm. þar í fiokkum, að margir eru
kaltoðir. Sameiginlegt er eitt með öllum ræðum
þessara hv. þm. stjóraarandstöðumnar. Þar er
aífellt suðaustan 14, eiiífur stormbeljandi, allt
er forkastanlegt, sem stjómarfiokkamir hafa
gert og ætto að gera. Núv. ríkisstj. er óalandi,
óferjiandi og ætti að vera óráðandi öllum
bjargráðum, svo sem kveðið var að orði um
skóggangsmenn til foma. Eftir að hafa hlýtt
á slíkan málflutning u,m mánaðar skeið, verður manni enn ljósara en fyrr, tovers vegna
stjómarandstaðan tapaði alþingiskosningunum
á s. 1. vori. Þar réði hinn eilífi stormbeljandi
veruilegu um, sá máJflutningur að greina
ekkert á milli þess, sem amdstæðimgar þeirra
höfðu vel gert og miður gert, heldur ráðast
á allt jafnt með suðaustan 14. Almenningi
féll ekki slíkt veðravítL Hann sneri sér undan veðurofsanum, leit á hann sem gjömingaveður.
Undanfamar vikur hefur ríkisstj. og stuðningsflokkar hennar lagt sig fram um það að
ná samkomuiagi við tounlþegasamtökin um
fyrirkomuiliag og framkvæmd erfiðra og þungbærra, en nauðsynlegra efnahagsaðgerða. Vissir aðitor innan stjómarandstöðunnar ha.fa á
hinn 'bóginn lagt sig alla fram um það að
'hindra slikt eamkoanulag. Þeir viirðast hiafa
hugsað um iþað eitt að reyna að nota launþegiasamtökin sem bakþúfu upp í stjómarstóla,
en eikki sézt fyrir um þjóðaríheill, þótt þeir
hafi ekki haft ertndi sem erfiði. Og því svellur iþeim nú móður. TiiU. sú, sem hér er tii
umr. í kvöld, er afsprengi þess hugmóðar. Nú
ekal lýst vantrausti á ríkisstj.
Meginefini rökstuðnings stjórnarandstoðunnar fýrir vantrauststill. er þessi:
1. Stjórnarflokkamir skýrðu þjóðinni rangt
frá ástiamdi efnahagsmáto í alþingiskosningumium á s. k vori og öfluðu sér þannig meiri
hl. á Alþ. með ósannindum og blekkingum,
mieiri hl., sem thefur ekki lengur meirihlutakjörfylgi að baki sér.

2. Ríkiastj. hefur ekki reynzt þeim vanda
vaxin að taka efhahagsmál þjóðarinnar réttum tökium. Efnahagssitefna stjómarinnar er
röng, henni ber að fara frá og rýrna fyrir
nýrri ríkisstj.
Við skulum nú athuga þessar staðhæfingar
hv. stjómarandstæðinga ofurlítið nánar. Það
er þá fyrst, að stjómarflokkamir hafi blefckit
þjóðina varðandi ásitand efnahagsmáianna
Sjáifstfl. mun sivara fyrir sig, en Alþfl. neitar
þessari ásökun afdráttarlaust. 1 kosnimgumum
í vor sagði hann við kjósendur: Samstjóm
Alþfil. og Sjálfstfi. hefur stuðtoð að jafnri og
stöðugri atvinnu, þegar á heildina er iitið.
Var þetta rangt? Nei. AJiþfl. sagði: Veiðiakipafloti landsmanna hefutr stórlega vaxið undir
samstjóm Alþfl. og SjálfstfL, en vegna þessa
hefur þjóðinni tekizt að notfæra sér mun
betur auðæfi hafsins, láta heildartekjur sínar
vaxa og velmegun aukast. Var þetta ramgt?
Nei. AJþfll. sagði: Með stjómarsamsitarfi Alþfl.
og Sjálfstfl. hefur tekizt að stuðla að sitórfelldri uppbyggingu skótohúsa og íbúðarhúsnæðis. Almanmatryggimgar hafa verið auknar og
vöruúrval bæði brýnna nauðsynja og vehnegunarvara hef-ur aldrei verið meira. Var þetta
rangt? Nei. AJþfil. siagði: Með minnkun skuldabyrða tondsins og myndun aUvenuiegs gjaldeyrisvarasjóðs hefur efnahagur þjóðarinnar
út á við verið treystur, en það gerir henni
færara en elto, að þoto tímabumdmar verðsveifiiuir á útflutningsafurðum sánum. Var
þeitita ranigt? Síður en svo.
Og Alþfil. sagði, og tiaikið Iþið nú vel eftir,
að brýna nauðsyn bæri tii að standa vörð um
verðstöðvunarsitefnuna, láta hvorki verðlag né
kaupgjald hækka, því að annars riðuðu atvimmuvegimir til falis. Vegma mjög lækkaðs
og enn faltandi verðs á útfilutningsafurðum
okkar væru þegar komnir í ljós verulegir erfiðleikar og enginn gæti sagt fyrir, hvað fram
undan væri. Hins vegar hefur þjóðin hingað
til mætt öllum sinum erfiðleikum ótrauð og
sigrazt á þeim. Það miundi hún enn gera, ef
hún tækist á við iþá af festu og þolgæði, en
léti ekki volið og barióminn blekkja sig. Var
þebta röng staðhæfing? Ég held, að almenningi ihafi ekki fundizt það og finnist það ekki
heldur miú. En þessi staðhæfing fór mjög fyrir
brjóstið á hv. stjómarandstæðinguim. Þeim
virðist renna blóðið til skyidunnar við volið
og barlóminn.
Hv. stjómarandstæðingum heflur síðustu vikur og daga orðið tíðrætt á AJþ. um kosningavíxilinn, sem þeir nefna svo, hinar auknu nlðurgreiðslur í íýnravetur á landbúnaðarvörum
og niðurfeliimgru þeirrar aukmingar í haust
Ekki lá nú í láginni þeirra skilningur á
þeesari efnahagsaðgerð við kosningamar s. 1.
vor. Þeir köiluðu þetta hreinlega kosningamútur, iblekkingaraðgerð táil að leyma almenning iþví, að eirfiðleikar stieðjuðu að. En þessar staðhæfingar stjómarandstæðinga misstu
þá þegar marks, og vegna hvers? Vegna þess,
að frambjóðendur stjómarflokkamna drógu
enga dul á, að vamdinn var fyrir hendL Alþfl.

íát

Þingsályktunartillaga felld.

168

Vantraust á ríkisstjórnina.

sagði kjósenduim sínum það tæpitungulaust
fyrir kosningar, að vaxandi niðurgreiðslur
væru neyðarráðstafanir, sem aðeins væru
skynsamlegar meðam ríkissjóður gœtl innt þær
af hendi án nýrra skatta og foeðlð væri
átekita um, hvort útflutningsafurðir okkar
hækikuðu ekki í verði. M. a. vegna þessa málflutnings Ailþfl. gerði almenningur sér það
ljóst strax á liðnu sumri, þegar síldveiðar oíkkar reyndust okkuir mun óhagstæðari en undanfarin sumur, verðlækkun á útfiutningsafurðum okkar hélzt og sumir markaðir enda
lokaðir, að nýrra efnahagsaðgerða væri von
og áreiðanlega þörf. Ríkisstj. var imeira að
segja fremur legið á hálsi fyrir seinlœti hieldur en fljótræði í þeim sökum. Mörgum fannst
að takmarka bæri þá þegar innflutning og
hlífa þamnig gjaldeyrisvarasjóðnum við verulegri folóðtöku. En aðrir rœddu um gengisbreytingu eða hækkun söluskatts. *að fer
þannig ekki á milli mála, að almemningur
var með á nótunum, hvað var að gerast í
efnahagslífi okkar, hvað sem tali hv. stjómarandstöðu líður um kosningavíxil niðurgreiðslna
og blekkingar, sem kjósemdur toiafi verið beittir
með þeim.
En ég vil líka vekja athygli almennings á
því, að með blekkingarbrigzluim sínum í garð
stjórnarflokkanna er stjómarandstaðan eimnig
að löðrunga aiþýðu manna, gefa í skyn, að
hún sé svo fákæn og dómgreindarlaus, að
hún láti telja sér trú um taluti, sem stangast
á við augljósiair sitaðneyndir og toún hefur fyrir
augumum. „Gjafir eru yður gefnar", mætti
hér segja. Er þetta ekká nokkuð langt gengið í mannfyrirlitningunni? Ég leyfi mér að
staðhæfa af þeirri reynslu, sem ég toef af hinum almenna kjósanda í hinium mismunandi
stéttum, að taann standi okkur a. m. k. mörgum hverjum alþrn. fyllilega á sporði um athygli og dómgreind á þeim veðrateiknum,
sem dregur á loft þetta eða toitt árið yfir
þjóðarheimili okkar, og láti ekki segja sér
fyrir um það umhugsiuinar- og atlhugasemdalaust, hivað fari að og favemig við því skuli
bregðast.
Áður en ég hætti að tala um blekkingarbrigzl hv. stjórnarandstöðu í garð okkar
stjómarsinna og þá fuUyrðingu, að meiri hl.
kjósenda toafi látið okkur ginna sig eins og
þurs, vii ég líitiillega drepa á þá staðhæfingu
hennar, að velgemgni undanfarinna ára stafi
einvörðungu af góðæri, en að engu leyti af
farsælli stjóm mála. Þetta er sérstaklega eftirlætisfullyrðing framsóknarmanna, og er mörgum í fersku miinni ein af ræðum hv. 1. þm.
Vestf., þegar hann í upptoafi þingsins hugðist færa sönnur á, að fram komið og orðið
verðfaill á útflutmingsafurðum okkar væri
hvorki atvinnuvegunum né þjóðlnni verulega
þungbært, því að enn væri verðílaglð ekki
undir meðalverðlagi nokkurra tiltekinna ára
undanfarið. Hitt láðist hv. þm. að nefna, hvað
kaupgjald og verðlag hefði hækkað frá þeirn
títna, er hann tók fyrst til vlðmiðumar, né
heldur drap faamn á það, að siú hækkun stæði

enn, þótt verðlag útflutningsafurða væri fallið og iþað misræmi yUi erfiðieikunum. Auðvitað hét þetta í munnl hv. þm. óstjóm ríkisstj., en ekki hetfur hún stjómað verðfalli á
útfiutnimgsvorum né valdið þar nokkru um,
og ólíklega hefur hv. iþm. ætlazt til, að ríkisstj. hefði toindrað hækkanir kaupgjialds þau
árin, sem útfluitningsatvinnuveigimir gátu borið þær vegna góðæris, eins og stjómarandstaðan vlU telja.
1 útvarpsumr. frá Alþ. á sd. vori tók Sigurður Ingimundarson, nú 1. landsk. þm. og
einn af forvígismönnum Alþfl. hér í Reykjavík, þessa góðærisstaðtaæfingu tU meðferðar
og ibenti með skýrum röknm á, að samkv.
venjulegum skálningi á orðimu góðæri faefði
ekki gengið góðœri yfir lamdbúnaðinn, svo að
faann vissi, þvi að víða um land toefði ár eftir
ár verið kvartað um kal og grasleysi. Þá vissi
faann ekki faeldur tU, að sérstiakt góðæri toefði
verið talið ríkjandi vestan- og morðanlands
undanfarin ár, hvað aflaföng úr sjó snerti,
sum árin ekiki toieldur sunnanlands. Aflabrögð
togaranna befðu oftast undanlarin ár þótt
rýr, og þar hefði ekki verið góðæri að marki,
en hitt væri rétt, að síldin faefði veiðzt. Þar
væri vissulega um góðæri að ræða, en spyrja
mætti, favaða aðstöðú við toefðum toaft til að
notfæra okkur það, ef framsýnnar stjómar
faefði ekki rnotið við öflun veiðiskipa af fuUkomnustu gerð og séð faefði verið fyrir aðstöðu til þess að nýta aflamn. Það stemdur
enn upp á Framstfl. að svara þessari gíöggu
og skýru ræðu Sigurðar Ingimundarsomar.
Næst skulum við iíta á þá fullyrðingu stjómarandstöðunnar, að ríkisstj. hafi ekki reynzt
þeim vanda vaxin að taka efnahagsmál þjóðarinnar réttium tökum og foeri þvi að fara
frá, iþar sem toún njóti eikki lengur fýlgis
meiri hl. lamdsmanma. Þegar við reynum að
kryfja þessa staðhæfingu til mergjar, verðum
við að skilja á milli liðinniar tíðar og þess,
sem bíður. Um þær efnahagsaðgerðir, sem nú
hafa verið teiknar eða senn verða teknar, þ. e.
gemgislækkumina og hliðarráðstafamir í sambandl við toana, gengur dómur reynsiummar
seinna, og hann einn verður óvefengjanlegur.
Nú getuim við aðeins ráðið i hann af líkum
frá fyrri reymslu, og er þó sá þátturinn mlkilverðastur, sem ekkl verður séður fyrir, hvaða
aðstóð aimenningur veitir til þees, að niðurstiaða reynslunnar verði hagstæð. Ef við ieggjumst ekki öli á eitt um það, að gengislækkunin verði atvinnuvegunum blóðgjöf, ef við
hvorki skiljum né viljum skilja það, að hér er
verið að freista þess að bæta hag atvinnuvegamna, svo að atvinna geti haldizt sem
jöfnust og bezt, em i stað atvinnuöryggisins
verðum við vísast um slnn að þola iítillega
þrengri kjör, — ef við hvorki skiljum iþetta né
vtljum skilja þiað, er gengislækkunin aðeins
bráðabirgðaaðgerð. En gerist toitt, sem allar
góðar vœttir styðjl, að iandsmenn víkist af
ábyrgð undir nauðsynina, mun gengislækkunin korna að góðu gagnt Þammig liggur það
i hendi alþjóðar og framtáðarlnnar að skera
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úr 'því, hvort ríkisstj. hefur nú reynzt forustuog þar með efraahagsvandanum vaxta. Dómur
stjómarandstöðumnar þar um er ekki tímabær.
En tovað líður þá liðnum tíma? Heíur
stefna ríkisstj. í efnahagsmálum verið þar
röng? Núverandi efnahagsvandi er sá, að
mikið verðfali hefur orðið á útflutningsafurðum okkar. Vissir markaðir hafa lokazt, og
afli hefur nokkuð dregizt saman. Er þetta að
kenma efnaihagsstefnu núv. ríkisstj.? Enginn
mun bera sér það í munn. Hiitt vill hv. stjómanaradstaða staðhæfa, að hinar mtklu tekjur
þjóðarinmar um undanfarin ár, sem sérstaklöga kornu af miklum sildarafla og hagstæðu
verðlagi á afurðum okkair erlendis, hafi brunnið á örskömmum tima upp í báli verðbólgu.
Ekki þarf nerna hugleiða stórfelld skipa- og
flugvélakaup, minmast nýrra verksmiðja, skóla
og íbúðairtoiúsabygginga á undanfömum árum
til að sanmfærast um, að þetta er ekki allur
sammleikurinm. Hiitt er rétt, að toluti af toimurn
auknu þjóðartekjum toefur vissulega brummið
á báli verðbólgunnar, en víxiveirkaniir verðlags og kaupgjalds hafa þar óvefengjanlega
komið við sögu. Hefur ríkisstj. toaft þar fyrirleikimn? Varia verður það sagt með samni,
ag ekki minnumst við iþess, að Framsfl. né
Alþb. toafi sérstaklega gengið fram fyriir
skjöldu með það að taindra víxlihækkanimar. Brennur þó verðbólgan á ílestum þegnum
þjóðféliagsins og ekki sízt á launþegum og
bændum. Við toöifum þvert á móti orðið vitmi
að því hvað eftir annað, að þessir flökkar
og ekki síður Framsfl. toefur sjaldan talið
eftir sér að kasta sprekum á eldimm. Hér skal
ég að vtama, virðist hann hafa tougsað. Nú
kann eintover að spyrja: En tovaða vesaldómur er það tojá ríkisstj. að láta eldania brenna?
Hví slekkur toún þá etkki? Og þá komum við
að kjamia þessa máls, sem almemningur virðist ekki gera sér glögga grein fyrir. Það er
ekkert framkvæmdavald til í lamdtau, sem
getur toarið í borðið og sagt, að svoma skuli
hlutimir vera og öðruvísi ekki. Þetta er í
sernn veikleiki og styrkileiki íslenzka lýðveldisins, veikleiki að því leyti, að vegna þessa
getur nálega hver stétt þjóðféiagsims, jafnvel
mtani hagsmunahópar, tekið toús á löglegri
rikisstj. og gert toemni okleift að koma málum fram nema eftir samkomiulagsleiðum. Em
styrkieikur á hirnn bóginn að því ieyti, að
þamnig finna stéttimar að vissu marki meir
tii ábyrgðar sinnar eða ættu að firana það.
Þær verða að koma sér saman uradir leiðsögm ríkisstj., sem kanm toverju sinmi bezt að
laða til samvinmu og samstöðu. Það er skiilntagurinm á þessum þættl í stjómartaáttum
okkar, sem hefur vaidið því, að samstjóm
Alþfl. og Sjálfstfl. toefur í vaxandi mæli leitað meir og meir eætir samvinmu sitéttamma
um úrlausnir efnahagsmála og þá ekki sízt
laumþegasamitakanma, fjölmemnasta hópsins í
þjóðfélagi okkar. Það toefur varia farið framtajá nokkrum, að þessi samvtanueftirleitun
toefur í aumum tilfellum a. m. k. kallað á
aukraa ábyrgðarkemnd forustuliðs stétbanraa

og af þessari samvinnu toefur ýmislegt gott
flotið, sem ella toefði kanmske alls ekki náðst
fram. Engtan skyldi því vammeta nauðsyn
þessara samvinmutiilrauna né sjá eftir tímamum, sem í þær fer, þó að hóf verði að vera á
ÖIÍU.
:
Á s.1. vori gemgu stjómmálaflekkamir til
alþimgiskosntnga. Þeir iögðu spilim á borðið
fyirir kjóeendur, tover eftir sírnu mati á málefraum þjóðarinmar. Að sjálfsögðu drógu þeir
hver fram sirnn tolut eftir getu. Það er háttur
flokka. Etan tetur þetta sér siguirstranglegast.
Annar hitt. Stjómarandstaðan taidi, að sér
mundi verða bezt til fylgis, að deila hart á
samstjóm Alþfl. og Sjálfstfl. Sérsbaklega lagði
Eramsfl. alúð við að túlka fyrir aliþjóð, að
þar 'hefði ailt tekizt iilia. Nú yrði að taka upp
aðra stjórnarstefnu, fara nýja leið, toina leiðima. Hver sú teið væri, þótti óljóst. Margir
komiust að 'þeirrt niðurstöðu, að önmur stjómarstefna táknaði það í murani flokksins, að
hamn fengi sseti í ríkisstj., að nýja leiðin væri,
að toanm næði sæti í ríkisstj. og að him leiðin
væri, að toanm öðlaðist sæti í ríkisstj. Kjósemdum þótti svipur Eramsfl. ekiki hreinm og
uppilitið næsta ódjarflegt. Þeir veittu honum
ekki auklð brautargemgi.
Alþb. gekk klofið til kosminganna í vor og
kom sárt og vígmótt af immbyrðis deilum út
úr þeim. Himm vaski og gunnreifi uppreisnarforingi Hannibal Valdimarssom bar að vísu
skjöldinn hátt úr þeim hildarleik. En það verður honum vísast sízt fyrirgefið af andstæðimgunum í eigim flokki, og fáum dylst, að „bróðemið er flátt mjög og gamanið er grátt" í þeim
herbúðum. Þegar óeiningin í herbúðum Alþb. er
höfð í tauga og getuleysi Framsfl. til þess að
skiilgreina, hvað hann vlll í þjóðmálum amnað en að komast í ríkisstj., liggur í augum
uppi, að þangað er ekki tiil forustu að leita
í 'þetai vanda, sem nú er við að fást. Þar
verður núv. rikisstj. að fá frið til að greiða
úr erfiðleikunum. Það verður affarasœlast.
Strangasti dómurlnm, sem kveðtan taefur
verið upp um stjómarandstöðuma og algert
stefnuleysi hennar í efnataagsmálum, taefur
verið feUdur af nokkrum talsmönnum þjóðstjórmar nú. Rök þeirtra. eru, að þjóðstjóm
skuli mynduð, svo að stjórmarandstaðan verði
til friðs. Enginn nefnir, að faaraa skuli taka
imn í stjðm vegna skynsamilegra till. eða úrræða toemmar.
Nú skyldi emgimn taka orð mta svo, að núv.
ríkisstj. sé gallalaus eðá geti ekki gert skyssur. Slikt taefur allar ríkisstj. toemt og mum
allar henda. Það er mamnlegt að skjátliast.
En ég þykist toafa Iieiiitt rök að því, að megtaefni rökstuðntags tov. stjómarandstöðu fyrir
vantrauststill. simni sé úr 'lausu lofti grlpið.
Það er ekki rétt, að múv. rikisstj. hafi hlotið
meiri hjl. með þjóðimni út á fals og blekktagar
varðandi efnahagsstöðu toemmar s. 1. vor. Það
er engin sömraua fyrir því, að melri tol. kjörfylgis sé brostinn. Það hafa ekki verið færð
rök fyrtr því, að stjómarstefnan í efnahagsmáilium okkar hafi reynzt í megtadráttum
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röng, og það er enn of smemmt að daama um
áihrif mýgerðrar gengislækkunar á efmaihagskerfi okkar.
Af öllu þessu er vajntrauststill. hv. stjórnairamdstæðimga óraunhæf og ótímabær, og ég
viil leyfa mér að skora á flm. hennar að taka
hana aftur og tefja ekki þimgstörfin með
gagnslausuim tiillöguflutningi. Hv. stjómarandstaða hefur kiviajrtað undan því á Alþ. undanfarið, að ræðum heinnar væri lítit eða ekki
svarað og stjómarsinnar vildu lítið á mál
hetnnar hlýðia. Með þessu væri hinu háa Alþ.
óvirðing sýnd. Bn hefuir stjómarandstaðan
hugleitt, hver hlutur hemmar er í þessu? Það
má vissulega æra stöðuglyndasta mann að
hlusta á eömu rokseimdimar fluttar mörgum
sinmum af ræðumanni eftir ræðumanni, sem
hafa það eitt að marki að tefja tímanrn og
heyra í sjálfum sér. Þetta er að sýna Alþ.
óvirðingu og þetta er að fara ilia með blutverk sitt, því að snörp og sköruleg stjómarandstaða, sem iþorlr og kanm að segja kost
og lösrt. á etjómaraðgerðum, er þimgræðimu
nauðsynleg og ætti, ef vel er á málum haldið,
að gajnga nsest farsælli og góðri ríkisstj. um
virðingu alþjóðar.
Hvair er virðing stjómarandstöðunnar í dag
með þjóðinni? Kemur hún fram í þjóðstjómarhugmyndinmi til að láta stjórmarandstöðuma
vera til friðs? Það er þá virðing, liggur
mér við að segja. Ég vil ráða stjómarandstöðunni heilt. Hættið þessum sífellda suðaustan 14, hættið þessum eilífa stormbeljamda, reynið að hafa farsæl áhrif á málefni
lamds og þjóðair með ábyrgri afstöðu með því
að segja af fyllstu einlægni kost og löst á
hlutumuim að ykkar dómi án homauga á
stjómarstóla, því að til þess voruð þið kjömir á þirng.
Megi svo mýgerðar efnahagsaðgerðir verða
þjóð okikar til hagsældar. Megi ríkisstj. bera
gæfu til fiarsœllar forustu landi og lýð. Megi
tiaikast góð sumivinna og samstiaða stjómarflokka og stjórtnaramdstöðu um framgang og
framkivæmd margra góðra máia á AJþ. og
uitan þess nú og framvegis. — Góða nótt.
Umr. frestað.
Á 17. fundi í Sþ., 7. nóv., var firam haldið
einni umr. uim till. (útvarpsumr.).
Fétur Benediktsson: Herra forseti. Síðdegis
á föstudagimn var boðaður furndur í hv. Nd.
til þess að ræða frv. ríkisstj. um himar fyrstu
ráðstaflamir vegma nýrrar gemgisskránimgar
íslenzkrar krónu. Þá lá á borði hvers þm.
srtiuittorð og gagmorð orðsemding firá hiv. 1. þm.
Austf., Eysteimi Jómssymi, og þremur öðrum
aðalforingjum stjómarandsitöðunnar, till. sú
um vamtraust á hæstv. ríkiisstj., sem hér liggur fyrir tiil umr. í kvöld. Það var sýnilegt,
að vígmóður svall hv. 1. þm. Austf. í brjósti; misjöfn tilefni geta geirt glatt í döprum hjörtum.
Lá rikisstj. ekki vel við höggi? Gengið fallið,
allsiherjarverkfall á næsta teiti, viðreisn landsins öll í voða. Hafði rnokkur spum af sivo

heimskum iþjóðum, að þær hlytu eikki að sjá,
að stumd spámannsins var korniim, mú yrði
hliðrað til á sitjómarbekknum, svo að þar
gætu orðið langþráðir enduirfumdir, er hv. þm.
seittist aftur í sirnn forma sess?
En margt fer öðruvísi en æblað er. Áður
en hæstv. forsrlh. hafði lokið framsögurœðu
sinni, hafði meðfilm. að vamtrauststill., hv. 9.
þm. Reykv., Hanmibal Valdimarsson, sikálmað
þvert yfir fuindarsal Nd. og lagt á ræðupúltið
fyrir framan ráðih. bréf Alþýðusambands Islands, þar sem stjóm sambandsins kveðst
skulu mæla með iþví við félög þau, er tolut
áttu að máli, að boðuðum verkföllum yrði
aflýst. Drauimurinm fagri var orðimm að martröð, stóllimn að hillingum, ekkert framundan
nema svartur sandurinn, níu ára eyðimerkurgamga átti emn að halda áfram. Ef hv. 9. þm.
Reykv., Hannibal Valdimarsson, toefur á þessari stundu litið til meðflm. síns, fer varla tojá
því, að honum hafi hvarflað í hug orð skáldsins;
„Ei gleymir meinn þess svip, er toanm sá
sjómuim 'heiftar sig bregða á.“
Hin smöggu veðrabrigði á svip hv. 1. þm.
Aiustfi. verða áreiðamlega flestum minnissitæð,
sem viðstaddir voru. Rökim, sem fram hafá
komið til stuðmimgs vantrauststill., hafa verið
allimjög mieð sama markimu bremmd. Þó verðiur
að viðurkemna, að eimn ræðumanma skar sig
nokkuð úr hópnuim, hv. 6. þm. Reykv., Magmús Kjartanssom. Pyrir homim var það ekki
almemn mannvonzka ráðh. né dæmafátt þekkiingarleysi ráðgjafa ríkisstj. í efnahagsmálum,
sem átti siök á ófarmaðinum, heldur vonzka
tímanma og gerónýtt og gatslitið efmahagskerfi, sem villir þessum eðlisgóðú mönmum
sýn. Ef hæstv. forseti leyfir mér að fara með
tvö litil erimdi úr gömlu kvæði, sem „Aldarhrollur" mefnist, toeld ég, að við höfum þar
viðhorf tov. þm. í fám orðum:
„Þjóðarsómi allur er
út úr flúinm landi hér,
flærðar vanir furtar þá
fjandmönnuniuim sníkja hjá.
Dónium skipað dáðlaust þimg
danska hyllir svívirðimg,
eigimgirmin ærir þá
allri sýn og viti frá.“
Boðsikiapur hv. þm. um fallegan íslemzkan
nasjómal-sósíalisma sýnist eimlæglega fluttur.
Eimihvern vegimn er það mú samt svo, að þeim,
sem reynt hafa að fræðast um það, serni fram
fer handan við jármtjdldið, bambustjaldið og
tóbaksblaðatjaldið, hættir við að verða flökurt við tilhugsunina um ást þessa mamnvinar
á því, sem þar er að gerast.
Um aðra hv. stjómarandstæðimga á sammarlega við sú líking, að þeir hafa borið fram
sama grautlnn í sömu skál, að vísu með nokkuð mismunamdi kurteisi af framreiðslumanna
hálfu.
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Ég hygg mig muna það rétt, að allir hv.
stjómarandstaeðingar, sem til máls hafa tckið,
hafi viðurkennt, að gengisibreytingin hafi verið réttmæt, jafnvel óhjákvæmileg eins og á
atóð. Samt eru þeir á móti jafnvel allra sjálfsögðustu ráðstöfunum í sambandi við hana.
Hvernig má það vera? Mér virðist þeir bera
fyrir sig aðallega tvenns komar ástæður. Pyrst
er það, að ekki hafi komið fram till. um að
létta af hinum og þessum hópum þeim óþeegindum, sem af gengisfellingunni leiði, jafnvel
sé gengið enn lengra og lagaákvæðið, sem bindur kaupgjald við vísitölu, beinlínis afnumið.
Nú er sannleiikurinn sá, að till. um ýmsar hinar svo kölluðu „hliðarráðstafanir" hafá enn
ekki verið bomar fram, en því hefur verið
marglýst yfir af ríkisstj., að reynt verði að
sinna sanngjörnum kröfum þeirra, sem verst
verða úti. Hitt er náttúrlega alger og bersýnileg fjarstæða, að unnt sé að bæta öllum allt.
Þar á meðal verðúr að horfast í augu við
það, að ótímabærar kauphækkanir geta aðeins orðið til að draga úr þeim lækningamætti, sem gengislækkuninni er ætlað að hafa
fyrir atvinnulíf þjóðarinnar.
Það veit hver hugsandi maðúr, að gengislækkun er enginn gamanleikur. Hún er harkaleg tilfærsla verðmæta innan þjóðfélagsins og
rétitlætist af því einu, að ella færu meiri verðmæti í súginn fyrir þjóðarfheildina, einnig fyrir þá, sein verða fyrir barðinu á gengisbreytingunni. Áfiramhaldandi greiðslulhalli við útlönd, sitöðvun útflutningsframleiðslu og inniends iðnaðar. Ætla hv. flm. að reyna að segja
mér eða öðrum, að þá reki ©kkert persónulegt minni til þesisara hugtaka? Hafa þeir í
raun og sannleika gleymt því, þegar þrír þeirra
sátu í ríkisstj. saman og sá fjórði var í stjóm
æðstu peningastofnunar landsins, Seðlabankans? Muna þeir ekki, að þá voru þeir með
fáránlegu kerfi að reyna að halda atvlnnuvegunuim á floti, og muna þeir ekki, hvemig sú
tilraun endaði? Hafi þeir gleymt því, man
þjóðin það enn, hvemig þeir ultu úr hásœtinu
og ofan hauginn, eiinis og Hrollaugur konungur í Naumudal forðum. GengisfeiHingin, sem
þeir fjasa nú svo mikið um, að orðið hafi á
árínu 1960, var aðeins leiðrétting á hiixni misheppnuðu tilraun flm. sjálfra til að ráða við
ófremdarástand efnahagsmálanna með öðrum
ráðum en raunhæfri gengissikráningu. Hin aðalröksemdin hjá ihv. stjórnarandstæðingum er
nánast sú, að ráðh. séu svo vondir menn og
ráðunautar ríkisstj. í efnahagsmálum svo fjarri
því að vera starfi sínu vaxnir, að ekki verði
við neitt ráðið nema fonkóifar þeirra sjálfra,
stjómarandstöðunnar, fái að taka þátt í því,
sem hv. 9. þm. Reykv., Hannibal Valdiimarsson, kiallar „dýrtíðaróstjóm okkar innanlands".
Öll vandræðin eru iþessum mönmum að kenna,
og orsakir, sem mannileguir máttar fær ekki
við ráðið, má ekki viðuirkenna, nema þá að
einhverju örlitlu leyti hjá þeim, sem allra
sanngjarnastir eru. Nýverið bar einn aðalreikningsheili Framsóknar það á borð fyrir
menn, að meðaiverð á skreið hefði stórbækkað
Alþt. 1967. D. (88. loggjafarþing).

frá i fyrra, því að í ár hefðum við aðeins selt
dýra skreið til Ítalíu, þótt hin ódýra skreið
fyrir AXríkumarkaðinn sé óseld í geymslum
og óseijanleg í bili. Pjöldi af álíka rökvillum
hefur verið hrakinn af ýmsum ræðumönnum.
Eru þeir sem bera þetta á borð slegnir blindú,
eða eru þeir að gera að gamni sánu?
Hv. 9. þm. Reykv. talaði um kerfi uppbóta,
niðurgreiðslna og styrkja og bætti þvi við, að
þar með hafi gengið raunverulega verið fallið,
þótt ríkisstj. hefði skort breinskllni til að viðurkemna það. Herra fonseti. Var hv. þm. ekki
að lesa upp úr ©ndunmiuningum sjálfs sín,
þegar hann ásamt meðflutningsimönnum sinum var ©inn af æðstu stjómarherruim þeesa
lands? Eða var hann bara að ieika skollaleik
með 1. þm. Austf., Eysteini Jónssyni? Hann
vildi, eins og 1. þm. Austf., sem minnst gera
úr erfiðleikum atvinnuveganna út af aflabiresti
og verðfalli, var þó svo sanngjam að viðurkenna, að „víst lét sildin bíða nokkuð eftir
sér“, já, nokkuð, ekkert voðalega mikið. En
þrátt fyrír leikaraskapinn kom það hvað eftir annað í Ijós, að hv. þm. hafði meirí skilning á málefninu en hann viildi eða mátti sýna.
T. d. benti faann réttilega á það, að „sjómenn
haifa á þessu ári, eins og allir viita, tekið á
sig miklar byrðar, bæði vegma aflabrests og
verðfalls", þessara atvika, sem anmars hefðú
ekki haft meim áhirif á þjóðarbúið. Einrnig sagði
hv. þm„ að það, sem nú skipti mestu, máli,
væri, hvemig tækist að halda dýrtíðinni í
skefjum. Þetita er hverju orði sannara, og ef
við tökutm iböndum saman um það, verður
gengislœkkunin þjóðinmi til beliila, og ekkert
öfugmæli að óska landsmönmum góðs gerngis.
Fálmi Jónsson: Herra forseti. Góðir áheyrendur. Tiil. sú til þál., sem hér er til umr. um
vantraust á ríkisstj., feluir vissulega ekki í sér
neina nýlundu um vimnubrögð hv. stjómarandstœðimga. Hún er efcki faeldur flutt vegna
þess, að líklegt sé, að húm hafi áhrif á lífdaga
hæstv. ríkisstj., heldur eimungis til þess að
skapa æskiiegan vettivang fýrir pólitíska herlúðra stjómajrandstöðunmar, sem nú skulu
gjalla um land allt.
1 umr. í gærkvöld fékk þjóðin eins konar
vasaútgáfu af þeim málflutningi, sem glumið
hefur frá talsmönnum stjórmaramdstöðunnar
hér á hv. Alþ. síðustu tvær vikur. Þar gat
hver, sem á hlýddi, sannfærzt um það, aið
jafnt í málflutningi sem starfsaðferðum af
öðm tagi teygja framsóknarmenn sig ætíð
feti framar forustumönnum Alþb. um óbilglmi
og pólitískan loddaraleik. Þeitta sannaði þó
einkum ræða hv. 1. fim. vantrauststill., Eysteins Jónssonar, sem vair óvenjulegt samsafn
af rangfærslum og brigzlyrðum um svik, ósannindi og kiækjabrögð. Öll meginatriði í
ræðu þessa tov. þm. voru hrakin af ræðumönnum stjómarflokkanna þegar í gærkvöld, og
mun ég ekki vífcja að henni mörgum orðum.
Svo sem kuimugt eir, er þessi vantrauststill.

flutt í sambandi við gengisfellingu íslenzku
krónunnar. I ræðum hv. stjóroarandstæðinga
13
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heftor hvað eftir amnað giæbt fullyrðinga um
það, að stjórnarstefnan og verðbólguþróunin
innanlands hafi ráðið mestu um það, hvað
krónan féll Hér skal ekki gert lítið úr þeim
vandamátam, sem verðbólgan ihefur valdið.
Hitt er þó öllum ljóst, sem viðurkenna staðreyndir, að aðrar orsakir hafa fyrst og fremst
þar um valdið. Það afsanna hvorki ireiknikúnstir um, að ekkert verðfall hafi orðið, um
leið og verðmæti útfluitniiingsins heíiur minnkað um 1500—2000 miilj. á einu ári, né handahófskenndar og ósamhljóða fullyrðingar um
það, hve mikið hiafi þurft að fella krónuna
til samræmia við fall pundsins. Af þessu tali
hv. stjéraarandistæðinga mætti hins vegarætla,
að þeir hafi á undanfömum árum staðið fast
á verðinum til þess að sporaa við því, að
verðgildi krónunmar rýraaði. Því verður vist
harla erfitt að finna nokkurn stað, heldur
þvert á móti. Baráttuaðferðir hv. stjómarandstæðlnga hafa á þessuim árum einkennzt af
ábyrgðarleysi og kröfúg'irni og þeim pólitisku
markmiðum að skapa vandamál, sem verða
mættu ríklsstj. örðug viðfangs, og þá ekki
skirrzt við, þó að sú barátta hafi orðið til þess
að grafa undan verðgUdi gjaldmiðilsins. 1
þeim leik hefur Framsfl. vissulega leikið það
sérstæða htatverk, sem ýtarlega var iýst af
hæstv. viðsikmrh. hér í gœrkvöld.
Það er að sjáiísögðu augljóst, að hin nýja
gengisskráning markar alvarleg þáttaskil í
efnahagsmátam þjóðarinnar. Hún mun þó
treysta mjög stöðu útftatningsatvinnuveganna
og bæta samkeppnisaðstöðu innlendrar framleiðsta gagnvart erlendum imnftatnimgi. Það
má því vænita þess, að nýtt lif fserist í atvinnulífið, en blómlegt atvinniulíf er öruggasta
undirstaða afkomu iaunþega og þjóðarinnar
allrar. Útflutntnguir landbúmaðarvara verður
nú auðveldari og markaðsverð þeirra erlendis
færist nær framileiðataikostnaðarverði.
Vegna spurninga, sem fram hafa komið hér
á hv. AJiþ. frá stjórnarandstæðingum um það,
hvernig hækkanir á rekstrarvörum kæmu niður á bæmdastéttinni, er rétt að tiaka fram,
sem raunar allir ættu að viita, að eftir framleiðstaráðslögunum fá bændur áirsfjórðungslega teknar inni verðlagsgrundvöllinm hækkanir, sem verða á rekstrarvörum og kiauptöxtum
viðmiðunarstéttanna. Það er svo annað mál,
að ýmsar hækkanir koma illa við bændur, og
þeir þurfa auðvitað að taka á sig sína bagga,
eins og aðrir þegnar þjóðfélagsins. Væri hins
vegar farið eftir þvi kerfi, sem gilti á vinstristjómarárunum, þegar Framsfl. hafði æðstu
völd landbúnaðarmála í s’ínium höndum, fengju
bændur ekki þessa leiðréttingu nema einu
slnni á ári, og væri svo að öltam líkinduna
enn, ef forustu sjálfstæðismanna hefði e'kk!
notið við. Hér er aðeins um að ræða eitt dæmi
af mörgum, sem núv. stjóm heflur haft forustu um að breyta til hagsbóta fyrir bændastéttina. Þær breytingar hiafa ekki einungis
orðið á framleiðstairáðslögunum, heldiur einnig
á mörgum öðrum sviðum. Þetta hefur átt slnn
mikla þátt í þvi að gera bændum kleift að

hefja þá mikta sókn tii framfara í ræktun,
tæknibúnaði og húsabyggingum, sem hvarveitna
blasa við í sveitum landsins og hafa orðið
miklu stórfelldari en forustiumemn bænda sjálfir gerðu áættan um að þyrftu að verða. Bændur munu þvá yfirleitt gera sér ijóst, að það
væri ekki þeim tU hagsbóta, að skipt væri
um forustuhliutverk í landbúnaðarmálum, og
hygg ég, að þeir hafi staðfest þá sikoðun í
kosningunum s. 1. vor. Ég tel því ekki likur
til, að bændur mundu yfirleitt fagna því, hvorki
framsóknarbændur né aðrir, að þessi vantrauststill. væri samþ. Þeir mundu ekki teija
ávinning að því að fá aftur gömlu framsóknarúrræðin. Hitt er svo önnur saga, að s. 1. 2
ár hafa verið bændum erfið vegna árferðis,
einkanlega norðan- og austanlands. Vegna kals
í túnum og vorkulda hafa þeir bæði mátt þola
mikið tjón og auikinn tilkostnað. Það er sú
gamla saga okkar kæra lands, að veðurfarið
getur ýmist verið blítt eða strítt. Það er
því eitt hið mikilvægasta viðfangsefni bœnda
sjálfra, sem og hinma, sem með forustu fara
í málefnum þeirra, að gera enn stór átök til
þess að treysta stöðu landibúnaðarins gegn
sveiftam í árferði.
Hv. þm. Framsfl. þrástagast á því, að hæstv.
ríkisstj. hafi ekki traust þjóðarinnar og útilokað sé, að hún hetfði unnið kosningamar í
vor, ef hinn hrekklausi almúgi, sem þeirnefna
svo, hefði séð fram á lausm þess efnahagsvanda, sem nú er við að glíma. Að minni
hyggju snerust kosningamar í vor ekki hvað
sízt um iþað, hverjum þjóðin treysti bezt til
að takast á við þau óvenjulegu vandamál, sem
þá þegar biöstu við, sem og þau, sem upp
kynnu að koma. Ef kjósendur hefðu verið
gæddir þeirri spádómsgáfu að sjá fyirir alia
þá óvæntu erfiðleika, sem steðjað hafa að íslenzku efnahagslífi, eftir því sem á árið hefur liðið, er vlst, að fáir hefðu sebt traust sitt
á Framsfl. þeim til úrlausnar. Þjóðin þekkir
sögu Framsfl. og stiairfsaðiferðir. Enginn flokíkur er eins ber að óheilinduim í samstarfi við
aðra flokka, enginn flokkur hefur jafnoft
hlaupizt úr ríkisstj. til að losna við þá ábyrgð,
sem því fyigir að talka ákvarðamir um lausn
meiri háttar vandamála. Á honum hvílir því
hvort tveggja, vantrú annarra flokka vegna
óheilinda í samstarfi og vantrú þjóðarinnar
til þess að ráða fram úr torleyetum vandamátam. Enda þótt kjósendur hefðu i vor séð
fyrir hin stórauknu og óvæntu efnahagsvandamál nú, má télja fullvist, að það hefði ekki
orðið tll þess að fjölga atkv. Framsfl. í kosningiunum, miklu fremur tii að fækka þeim.
Hv. þm. Ingvar Gíslason lauk ræðu sinni í
gærkvöld með því að segja, að rjúfa verði
sjálfheldu islenzkra stjóramála. Hiv. þm. mun
hafa runnið til rifja hin pólltíska sjálfhelda
Framsfl., og var það mjög að vonum. Til þess
að etnhverjar vonir séu til, að flokkurinn
komist úr þeirri sjálíheldu, verðúr hann að
sýna meiiri ábyrgð í sitörfúm, meiri beiMndi í
samstarfi við aðra, meira raunsæi í málflutningi og sáðast en ekki sizt að viðurkenna stað-
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reyndir. Yrðu þessi hugthivörf hjá Framsfl.,
vseru fyrat líkur tii, að ihonium tækist að feta
sig út úr sirani pólitíaku sjálflhetdiu.
Við þau þáttaskil, sem nú eru í íslenzku
efraahagslífi, er það höfúðnauðsyn, sem skiptir
meginmáli, að sá ávinmingur, sem gemgisbreytingunni fylglr, verði varanlegur. Enda þótt
nokkuð þrengist að um sinn, sem óunxflýjanlegt var, til hvaða ráða sem gripið hefði verið, má binda vonir við það, að nú renni upp
nýtt skeið uppbyggingar og framfara, nýtt
tímabil, sem leiði af sér áframhaldandi sókn
tii aukinnar velmegunar. En það gerist þó því
aðeins, að grundvöllur sá, sem lagður er með
þessari gengislækkun, verði ekki rofinn með
ótímabærum kröfum og rimgulreið ófriðar í
landinu.
Hiv. þm. Hannibal Valdimarsson sagði í gærkvöld, að það væri sameiginlegt áhugamál
ríkisvalds, atvinnurekenda og verkafólks, að
gengisfeilingin treysti varaniega grundrvöll atvimmuvegamna. Þetta eru sönin orð og dremgilega mæit. Ég leyfi mér því að láta í Ijós
miklar vonir um það, að þau fjölmennu og
valdamiklu launþegasamitök, sem þessi hv. þm.
er forseti fyrir, sýni full&n skllning á því,
hvað hér er í húfi og láti eikki egnast af pólitáskium fhigumönmum til óhappaverka.
Vinnan er móðir auðæfanna, segir gamait
spakmæli. Þjóðin hefur á undanförnum árum
lyft Grettistaki með vinnu siinni, kjarki til
framkvæmda og atorku. Möguleikar framtíðarinnar eru mi'klir. Með aukirani þekkingu,
nýrri tækni og þróttmiklu átaki huga og handar mun þjóðinnl takiast að vinna nýja sigra,
skapa ný og vaxandi verðmæti úr þeirn auðllndum, sem felast í landinu sjálfu og hafinu
umihverfis það. Nýjar atviranugrein&r munu
dafna og aukin verkkunnátta leiða til vaxandi
framleiðni. Við getum því leyft okkur bjartsýni, en við þurfum einnig að temja okkur
raunsœi. 1 þeim tímabundnu erfiðieikum, sem
nú er við að etja, verðum við að setja hagsmuni morgundagsins <xfar hagsmiunum dagsins í dag. Framtíðarheill þjóðarinnar veltur á
því, að þær ráðstafanir, sem nú eru gerðar í
efnahagsmálum, verði ekkl brotnar niður með
óraiumhæfum kröfum og pólitísiku vopnabraki
valdasjúkira stjómmálaforingja, sem leiði til
allsherjarátaka. Þegar þið, hliustendur góðir,
heyrið Iherfhvöt hv. stjómarandstæðinga, þá
hugleiðið framtíðarstöðu okkar þjóðfélags, hugleiðið, hve hagsmurair okkair ísilemdinga allra
eru samtengdir, hugleiðlð hin milklu tækifæri,
sem okkar bíða, ef vel og skynsamilega er á
málum haldið. Þá munið þið hlýða kallinu.
Þið látið hina pólttísku valdastreitumenn
standa elna á vígvellimum.
Gils Guðmundsson: Heirra forseti. Þegar menn
©ru í iþrengimgum staddir, er þess vissulega
mikil þörf að eiga vaska vopnabræður. Ber
er hver að baki nema sér bróður eigi. Þetta
gamila máltæki hefur hv. fyrstl ræðumaður
hér í kvöld, Pétur Benediktsson, vafalaust

vilja láta á sannast. En ekki er ég viss um,
að hæstv. forsrh. og ríkisstj. hans hafi orðið
alveg nægilegt lið að framgöngu þessa vörpulega skjaldsveins, þótt skemmtilega vitni hann
í fomar sögur og alþýðukveðskap. Og aliténd
getur kveðskapur verið mönnum til hressingar í skammdeginu.
Hinn 20. nóv. 1959, fyrir 8 árum og 9 dögum betuir, var íslemzkri þjóð tiikynnt, að ný
rikisstj. hefði tekið við völdium. Við þá ríkisstj. hefur þjóðin búið ailla stund síðan, að vísu
með nokkrum manmaskiptum í ráðherrastólum, sem orðið hafa í timanna rás. Það verður því ekki annað sagt en þessi ríkisstj. hafi
fengið næg tækifæri og ærinn tíma til að vinna
að framgamgi stefmumála sinna og mótastjómarfarið. Ekki hefuir á það skort, að fylgismenn ríkisstj. hér á Alþ. hafi reynzt henni
þægir og leiðitamir, því að öllu tryggari hjorð
mun vandíundin. Naumast verður heldur
sagt, að ytri aðstæðuir hafi torveldað ríkisstj.
framkvæmd stefmumála þau ár flest, sem hún
hefúr setið að völdum. Hitfl er nær sanni, að
allar forsendur fyrir góðúm árangri haíi verið til staðar mestan hluta þessa 8 ára tímabils. Með harðfylgi og dugnaði og tilstyrk núfaíma tækni hafa sjómennimir okkar á þessum
árum dregið óhemju auð í bú, og þótt bændum hafi fækkað, framleiðir bændastéttin meira
af matvælum en nokkru sirnni. Verkamenn,
iðnaðarmenn og aðrar starfsstéttir hafá unnið hörðum höndum að verðmætasköpun lamgan vinnudag, og flest árin hafa viðskiptakjör
okkar verið með eindæmum hagstœð, útflutningsaifurðirnar selzt fyrir mjög íhátt verð. Það
er fyrst nú hið síðasta ár þessa langa stjómaitímabils, að útflutningsvörumar hafa lœkkað í verði frá því, s-ern þær varu ‘hæstar áður.
Þó eru þær lækíkiamir ekki stórfelldarl en svo,
að á fyrri hluta þessa árs var útflutmingsverð vara okkar hærra en meðalverð þeirra
síðustu 5 árin. En slíka verðibreytimgu þolir
hið yfirspenmta, íslemzka efm&Jh&gskarfi ekki.
Þá ætlar allt að snarast, hjól fnamleiðslunm&r
stöðvast hvert á fætur öðru. Með þetta í huga
fæ ég ekki betur séð en kveðinn hafi verið
upp þyngri áfellisdómur yflr stjómarstefnu
síðustu 8 ára en nokkur íslenzk ríkisstj. á
undan þessari hefur orðið að þola. Það er ekki
stjómarandstaðan, sem kveður upp þennan
dóm, faeldur staðreyndimar sjálfar, Wákaldur
veruleiklnn, og þeim dóml verður ekki áfrýjað.
Þegar núv. ríkisstj. tók við völdum fyrir 8
ámm, gaf hún út stjómarboðskap eins og
venja er til, setti frarn stefmumið og lofaði
mörgu. Ekki væri það lamgrar stundar verk að
telja upp þá liði þessareir stefmuyfirlýsimgar,
sem efndir hafa verið til fullrar hlítar. Til
hins þyiflti skorinorðajri mamn en mig, að tíunda á 20 mímútuim öll þaiu stefnuskráratriði
stjómariranar, sem iíitt eru efnd eða vanefnd.
Að þessu sinni læt ég nægja að rifja upp eitt
atrfði stefmuyfirlýsimgarimmar, en raumar eitt
hið allra veigamesta, það, sem þjóðinni reið
á öðru fremur, að við yrði staðið. Ríkisstj.
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setti það efst á stefnuskrá sína að koma á
jafnvægi í efnahagsmálum og treysta rekstrargrundvöll íslenzkra atvinnuvega. Þetta er ómeitamlega mikið fyrirlieit og engan veginn
vandalaust að uppfylla það til talítar. Ytri aðstæður taverri ríkisstj. óviðráðanlegar talutu að
ráða miklu um, hversu til tækist. En þegar
taaft er í tauga, að lengst af valdaferli núv.
ríkisstj. hafa tainar ytri aðstæður verið sérlega
hagstæðar, er það fyrirmuniun, taversu illa hefur til tekizt um efndir þessa fyrinheits.
Ég þarf ekki að eyða að því mörgum orðum, tavert sé það jafnvægi í efnahagsmálum,
sem þjóðin hefur búið við. Þrjár gengisfellingar á 8 ára tímabili eru m. a. taiandi vottur
um þetta. Grátbroslegt er, þegar núverandi
stjómarherrar eru í lofræðunum um sjálfa
sig og eigin stjórnvizku að státa af því að
hafa lyft íslenzku krónunni til vegs meðal
mynta taeimsbyggðarinnar. Þeir eru að vísu
taættir þessu sumir núna, en þó var landbrta.
svo brjósthelll að nefna þetta taérna í gærkvöld. Sjaldan hafa öfugmælasmiðlr verið taugkvæmari en þetta.
Árið 1959 jafngiltu 16.32 kr. einum Bandaríkjadoliar. Árið 1960 feildi viðreisnarstjórnin,
sem svo er nú kölluð einvörðungu í skopi,
krónuna í fyrsta sinn. Eftir þá gengisfeliingu
þumfti 38 kr. ísl. til að jafngilda Bandaríkjadollar. Næst kom gengisfellingin 1961, refsiaðgerðin airæmda til að ná sér niðri á launþegum, sem ekki taöfðu viljað þola afleiðingar
57% gengislækkunar bótalaust. Trúlega varþað
elmhver óviturlegasta stjómvaldaráðstofun, sem
um getiur i síðari tíma sögu íslenzkri, og er
þá mikið sagt Eftir þá gengislækkun jafngllti
Bandaríkjadollar 43 kr. Við það hefur setið
þair til á dögunum, að stjómin feiidi gengið
í þriðja sinn, og nú 'þarf 57 kr. til að jafngilda
Bandaríkjadollar. I stuttu máli, 16 kr. rúmar
við upphaf viðreisnar, 57 kr. í dag.
Síðustu vikumar áður en Bretar felldu gengi
sterlingspundsins, stóð innan þings og utan
mikili styrr um efnataagsmáiafrv. stjómarinmar, sesm fól það í sér að velta yfir á alrnennimg 750 millj. kr. til hagsbóta fyrir ríkissjóð.
Þessa skattheimtu áttu heimilin að þola bótalaiust og greiða því meira, sem fjölskyldumar
voru stærri. Það þurfti yfirlýsingu um allsherjarverkfall til að knýja ríkisstj. á undantaald og tryggja vísitölutaætur 1. des. Þetta
efnahagsmálafrv. var í raunimni gjaldþrotayfirlýsing stjómarstefnunnar, fuilmaðarsönmum
þess, að viðrelsnarstefinian taafði leitt til efnahagsJegs öngþveitis. Ekki er ammað vitað en
ríkisstj. haldi fast við þá fyrirætlun, að meginþorri umræddra 750 millj. fari áfram beimt
út í verðlagið, að vísu ekki bótiaiaust launþeguim til itaanda, eins og í upptaafi var ætlunin.
En ljóst er, hver átarif þessar aðgerðir hafa
á verðlagsþróun í iandinu, og ekki bæta þær
stöðu ativimmuveganma. Gengislækkunin nýja
fcemur því ekki, eins og suimir virðast haida,
í staðinn fyrir 750 millj. kr. álögumar, heldur
til viSbótar við þær. ÆJtti þá hwerjum að vera
ljóst, hversu geigvænleg verðbólgutaolskefla er

að rísa, og er ákaflega hætt við, að hagur
margra raskist í því flóði.
Gengisfelling sterlingspundsins er notuð sem
átyila til að lækka gengi íslenzkrar krónu um
24.6%. Bn 24.6% gengisfeilimg þýðir það, að
vöror keyptar frá þeim lömduim, sem e'kki taafa
feilt gjaldeyri sinn, taækka um tæplega 33%.
Til þess að mæta áhrifum af verðfellingu
sterlingspundsins á íslenzkt efnahagskerfi
hefði varla þumft nema 5—7% gengislækkun
krónunnar. Allt taitt er einkagengisfelling ríkisstj., algerlega af innilendum rótum runnin.
Ríkisstj. íuUyrðir, að gengisiækkunin sé fyrst
og fremst gerð fyrir útflutningsatvinnuvegina.
Engum dylst, að þeir ero að þrotium komnir
eftir 8 ára viðreismarpólitík. Imnlemd verðbólga,
skipulagsleysi og tómlæti stjórnarvalda um
endumýjun mikilvægra þátta sjávarútvegs og
iðnaðar eiga giidastan þátt í því. Hliut útflutningsatvinnuveganna varð að rétta, eiins
og AJþb. taeíur lagt á ríkasta átaerzlu alira
flokka, þótt það hafi löngum talað fyrir daufum eyrom stjómarvaida. En ero nú lífcur til,
að gengisfelling, eins og ætlunin vlrðist að
framkvæma hana, verði útflutningsatvinnuvegumum veroieg búbót tii frambúðar? Eyrst
um sinn í nokkra mánuði kann að verða um
einhverja úrlausn að ræða, en tavað verða þeir
mánuðlr margir? Bjóst er af fyrstu viðbrögðum stjómarvaida, að otabi þeirra taækkana, sem
með nokkro móti má rekja til gengisbreytingarinnar, streymir beint inn í verðlagið, og
ekki verður annað séð en í blóra við þær verðtaækkanir hæfcki margt anmað, eins og löngum
hefur átt sér stað í kjölfar gengisfeilinga. Og
þessa gengisfellingu og verðhækkanir af hennar völdum á að knýja fram í fuliri andstöðu
og jafnvel harðri baráttu við verkalýðshreyfimguma og önnur laumþegasamtök. Dettur ráðámönnum í taug, að þeir komist upp með þetta?
Og hvað verður eftir af gengistaagnaði útflutningsatvinmuveganma, þegar líða tefcur á
næsta ár, eftir að ný verðbólguholskefla kiann
að vera risim, eins og nú vlirðist ljóet, að verið
sé að taleypa af stað?
Sú ákvörðun ríkisstj. að nema úr 1. ákvæðin um það, að kaupgjald miðist framvegis við
verðlag og tareytist sarnkv. því, einmitt á tímum, þegar ljóst er, að verðlag taækkar stóriega, getur haft ófyrirsjáanlegar afieiðingar.
Sagt er, að þetta sé gert atvimnuvegumum til
framdrátitar. En er líklegt, að svo verði? Eiirnn
af forostumönnum verkalýðssamtakanna, Bjöm
Jónsson, ræddi þetta mái aX glöggskyggni og
breinskilni í Ed. Alþ. í gær. Ég tel ástæðu til
að vitna til ummæla hans og eindreginna
varnaðarorða. Björn Jónsson mælti á þessa
leið:
„AXnám verðviðmiðunar kaupgjailds jafngUdir því í raun réttri að útilofca gerð kaupgjaidssamninga nema í hæsta lagi til örstutts
tírna í senn, og á þetita sérsitiakiega við, þegar
um mifclar verðbreytingar er að ræða, eins og
þær, seim nú ero fram undan.“
Og Bjöm eaigði enn firemur:

„Ef slíkt ásitand skapast, býður það hetai
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margháttuðum vandkvæðum og þó tveimur
heiztam: 1 fyrsta lagi fiullkominni óvissu á
vinnumarkaðinum jafnt fyrir vinnuseljendur
sem vinnukaupendur, þar sem enginn veit
atundinni lengur, irvert kaupgjaldið verður.
Er fullljóst, að öllu afkomuöryggi launafólks
er með slíku stefnt í algera tvísýnu og atvinnurekendur geta ekkl faeldur faaft uppi
neinar fyrirætlanir uim rteikstur eða framkvæmdir, sem á öruggum grundvelli verða
reistar. Afleiðingin verður óhjákvæmilega
glundroðl og upplausn, tíðar kjaradeilur, vinnustöðvanir, skæruhernaður, tilviljanakennd yfirfaoð til einstakra hópa launifaega, rekstrartruflanir. I þessum efinum ætti reynslan frá
1960—1964 að vera slákt víti til varnaðar, að
engum, sem ber öryggi á vinnumarkaðinum
fyrir farjósti, ætti að koma til hugar að skapa
slíkt ásitand aftur, ástand, sem aðeins á elnu
ári, 1963, leiddi til þriggja erfiðra vinnudeilna
og lyktaði með allsfaerjiarver'kfalli í árslokin,
en verðlag fór alit úr skorðum í enn ríkara
mæli en nokikra nauðsyn bar tiJ.
I annan stað leiðir afnám verðviðmiðunar
til þess, að aðfaald atvinnurekenda og ekki síður stjórnarvalda til þess að hindra verðlagshækkanir, eftir því sem í þeirra valdi stendur,
stórminnkar eða jafnvel hverfur. Reynsian frá
1960—1964 er einnig í þessum efnum ólygin,
þegar álagningarfrelsi verzlunar og milililiða
var aukið á blygðuniarlausan hátt.
Á það verður seint lögð of mikil áherzla,
að sjómemn og verkafóik almennt hafa þegar
teklð á sínar herðar hlutfallslega miklu meiri
kjaraskerðingu en nokkrir aðrir vegna verðfalls afurða og minnkandi sjávarafla. Er fráleitt að ætla að stórauka faær fayrðar með afnámi verðlagsbóta í kjölfar gengisfellingar og
hvað sjómennina áhrærir með skerðingu hlutarkjara þeirra, að ráði efnahagssórfræðinga
ríkisstj. Slíkar fyrirætl-anir eru ekki aðeins
ósvífnar og óréttlátar og þjóðfélaginu í faeild
hættuilegar. Þær eiru óframkvæmanlegar."

Þetta voru ummæli Bjöms Jónssonar. Enn
er að vásu ekki nema að nokkru leyti í ijós
komið, hvaða ráðstafanir ríkisstj. hyggst gera
í framfaaldi af gengislækkunarákvörðun sinni.
Á því veltur að sjálfsögðu mlkið, og eftir því
fer að ekki litlu leyti þróun efnahagsmála í
náinni framtíð. En margt toendir til, að ríkisstj. hafi helzt til lítið iært af reynslunni. Það
er þegiar sýnt, hverjir það eru, sem fá byrðum gengisfeliingarinnair af sér lébt með forgangshraði. Það eru heildsalair, sem skulda
erlendis, það eiru olíufélög og skipafélög. Með
vinnukappi, sem er fágætt faér á Aliþ., afbrigðum frá þingsköpum og næturfundium var frv.
þessurn aðilum tii bjargar drifið í gegnum
þingið á miettlma og afgreitt sem I. á laugardaginn var. Á hinu bóter ekki enn sem komið er a. m. k., að neitt eigi að gera fyrir sparifjáreigendur, iþá s«m njóta >elll- og örorkulífeyris og íslenzka námsmienn erlendis.
Við umr. í Ed. á dögunum sýndi ég fram
á, að gtemgisfellingin raskaði svo stórkostlega
högum iþeirra 700—800 ísiendinga, sem standa

nám í öðrum löndum, að margir þeirra neyddust til að hætta námi, ef þeir fengju ekki fuliar bætur með einum eða öðrum hætiti. Hér
er um að ræða nálægt 30 þús. kr. hækkaðan
námskostnað á mann á ári. Heildairupphœðin,
setm íslenzkir námsmenn erlendis verða að
horga í hækkuðum kostmaði vegna gengisfellingarinnar, er snöggtam hærri en öll faau lán
og styrkir, sem þeir hlutu frá rífcinu á þessu
ári. Þetta er aðeins eitt dæmi af mörgum um
þá röskun, sem gtengisfelling veldur. En því
nefni ég námsmenn sérstaklega, að marglr
þeirra klífa þrítugan hamairinn við að afla
sjálfum sér og þjóð sinni nauðsynlegrar og
verðmætrar menntunar og mega hvorki við
því né eiga það skilið, að iþeim sé með efnahagsaðgerðum torveildað eða með öllu meinað
að ná setitu marki. Því spyr ég: Hvað hyggjast stjómarvöld gera til að rétta að fuliu hiut
þessara manna?
Ein er sú vísitala bundin í 1., sem ríkisstj.
virðist hafa lítinn hug á að afnema, og er þá
vægilega til orða tekið. Það er vísltala húsnæðismálalána. Eftir að kaupgjald og verðlag
befur verið slitið úr tengslum, en stórfelldar
verðhækkanir fyrirsjáanlegar, er bað fráleitara en nokkru sinni, að lánþiegar húsnæðismálalána verði að greiðá vísitaluáilag á vexti
og affaorganir lána sinna.
Þegar eru. komnar fram faarðar og óbilgjamar kröfiur um, að sjómenn verði með
breyttam hlutasfciptum eðaáannan háttsviptir þeim kjarahótum, sem gengisfielllngin kynni
að færa þeirn. Á sjómönnum htefur þó nú þegar faitnað með fulilum þunga sú kjaraskerðing,
sem stafar af minnkuðu aflamagni og iækkuðu fiskverði. Verði sú raunin, sem morgir
hafa fyrir satt, að stjómarvöld landsins séu
staðráðin í að knýja fram skertan hlut sjómianma, blasir nokfcuð skýrt við myndin af
því, hverjum ætlað sé að axla toyngstu byrðamar af völdum gengisfellingarinnar. Er það
í raiuninni svo, að það séu sjómienn, verkamiemm og aðrlr lounþegar, hústoyggjendur, elli1-ifeyrisiþegar, nájmsmenn, sparjfjáreigiendur,
sem eiga að bera þessor byrðar? Mér finnst
ástæða til að spyrja.
Ríklsstj., sem toefiur á 8 ára valdafierli, iemgst
afi við eindæima hagstæð ytri skilyrði, haldið
þannig á málum, að efnahagskerfi þjóðarinmar riðar til falls, jafnskjótt og viðskiptakjörin
þrengjast nokkuð, sú ríkiflstj. -er einskis trausts
verðug. Ríkisstj., sem ákveður að halda óbreyttri þeirri heildarstefinu, serni með fádæmum illa hefur gefizt, sú ríkisstj. er orðin þjóðinni mikils til of dýr. Rífcisstj., sem nú er að
fella gengi íslenzfcu krónunmar í þriðja sinn á
valdaferli sínum, virðist staðráðin í að fraimkvæma þá gengisfellingu eftir gömlum, úredtum og óhæfum afturhaldsileiðum, sú ríkisstj.
toefur kveðið upp áfiellisdóm yfir sjálfri sér.
Ríkisstj., sem með naumian þingmeirihluta að
baki grípur á alvörustund til óyndisúrræða,
sem kaliteð geta yfir tojóðima nýja óðaverðbólgu og harðvítug stéttaátök, sú ríkissitj. ér
öilum heillum faorfin. Ríkisstj., sem stefnlr að

203

Þingsáiyktunartillaga fefUd.

201

Vantraust á ríkisstjómina.

þvi vitamdi vits og rær að því ölluim árum að
toengja þjóð sína á klafa erlendra auðhringa
og efraahagsbandalaga, sú ríkisstj. á að víkja.
Jón Þorsteinsson: Herra forseti. Góðir hlustendur. Undanfama mánuði hef ég eindregið
verið þeirrar skoðiunar, að gengisfelling íslenzku krónunnar væri eina úrræðið, sem dygði
til þess að rétta við hag útflutningsatvinnuveganna, auka atvinnu í landinu og örva gjaldeyrisöflun þjóðarinnar á ný. Ég hef ekki verið ásáttur með tregðu rikisstj. og efnahagsráðunaiuta hennar tii þess að gera sér þessar
staðreyndir ljósar í tæka tið. En gengisfelling
pundsins opnaði augu manna. Þá var strax
ljóst, að lækka þurfti krónuna til að bægja
frá skakkaföllum vegna lækikunar sterlingspundsins. En úr því að fara þurfti út á þessa
braut á annað borð, var það auðvitað rétt
stefna að sitiga skrefið til fuils, að skrá gtengi,
er gæti staðið til frambúðar, er gerði okkur
jafnframt fært að hverfa frá uppbótarkerfi
sjávarútveglnum til handa, sem skapazt hefur
á undanförnum árum.
Þótt ég telji gengiisfellingu bezta úrræðið til
að mæta þeim stórfelldu, efnahagslegu áföllum, sem þjóðarbúið hefur orðið fyrlr á þessu
ári, verða allir að gera sér ljóst, að gengisfellingin krefst fórna af launiþegum og neytendum og tvímælalaust af öilurn landsmönnum í
einhverri mynd, Nú þarf að deila byrðunum
á bak aJilra Islendinga, sagði Hannibal Valdimarsson í tímariti Aliþýðusambandsins haustið
1958. En þá áttu útflutningisatvinnuvegimir
mjög í vök að verjast vegna óðaverðbólgu innanlands. Þessi orð eiga vel við í dag, bótt örðugteikar útflutningsatvinnuveganna séu nú af
öðrum rótum rutnnir en haustið 1958. En gengisfellingin ber því aðelns ríkulegan ávöxt, begar fram líða stundir, að menn skilji bann einfalda sannteika, að við höfutm nú sem stendur
mlnma til skiptanna en áður. Deilur og átök
stétta og hiag&munaisaimtaka, sem grundvallast
á því, að hver og einn vill velta byrðunum af
sér og vflr á náungann, fá engu áorkað þióðinni til heiilla. en lama þrek okkar til baráttu
gegn örðugteikunum, sem að höndum hefur
borið. Við sk/ulum hafa bað hugfast, að það
er ekki aðeins gengislækkun, sem hefur í för
með sér fómir og kjaraskerðingu, heldur einnig sérhver önnur teið, sem valin hefði verið
til að mæta þeim vanda, siem nú steðlar að.
Það, sem gengislækkun hefur til að bera
umffram önnur úrræði, er einkum tvennt. Hún
er sterk hvatnlng til meiri framleiðslu og aufcIranar gWdeyrisöffluraar, og hún er hagkvæmasta ráðið til að aufca efftirspum efftir vinnuafli og bæta úr atvinnuskorti. sem víða hefur
komið fram að undamfömu. Örugg atvinna og
blómtegt atvinnulíf er langþýðingairmesta hagsmunamál launþega og verkalýðssamtaka og
skiptir miklu meira máli en það, hvort unnt
reynist að greiða fulia vísitöluuppbót á kaup
um stundairsakir, meðan við erum að komast
yflr örðugasta hjallanm. Sammarlega erurn við
á hættutegrl þraut, þegar svo er komið, að það

er ódýrara að sækja til úfclanda flesfc allt, sem
við gefcum framleitt sjálfir, en að skipta við
innlenda framleiðendur. Má í þessum greinum
minna á skipasmíðar og skipaviðgerðir, veiðarfæragerð, prentun bóka, smiíði innréttinga
í hús og framleiðslu ýmiss konar iðnvamings.
Þegar svona er ástatt, er gengistíkráningin orðin röng og því teiðrétfcinga þörf. Genglsteiðréttingin verður þá inmtendum frtamleiðendum
styrkur til að auka samkeppnlshæfni og framleiðni fyrirtækja sinna og renmiir þammig nýjum sfcoðum undir inmlemda atvinmuvegi. Það
skal að vísu játað, að gemgisfeJlimgin teiðlr
væntantega til meiri yerðbólgu em önmur úrræði, sem til áliita komu. Er því nauðsyralegt
að reyna að forðast kapphlaup milli kaupgjalds og verðlags. En sé ekki niema um tvemmt
að velja, verðbólgu eða otviranuieysi, vel ég
hiktaust fýriri kostinn.
Hirani nýju gemgisskráningu hljóta að fylgja
ýmiss konar viðaukaráðstafanlr, sem eirakum
hafa þaran tilgamg að jafna þyrðumum réttlátlega niður, að komia í veg fyrir óeðlitegan
gróðú. og draga úr áhfiffum gemgisbreytlngarinnar, þar sem hún kemur verst við. Skal ég
hér á efftir nefma raokkur atriði, sem borið hefur á góma í þessum efnum.
1. Ströng veTðlagsékvæði og aukið verðlagseftirlit. 2. Lækkun tolla. 3. Hækkum ellilíffeyris og fjölskyldubóta. 4. Ný fjárframlög fcil húsnæðismála, 5. Hækkun eignarskatts. 6. Uppbætur á. sparifé.
Það er mjög mikilvægfc, toversu til tekst um
þessar hliðarráðstafflanlr, þótt við megum að
hinu leytinu ekki gteyima því, að fjárhagsgeta
ríkissjóðs er takmörkuð, þrátt ffyrlr það, að
nokkurt fé liggur nú á lausu, vegna þess að
uppbætur til sjávarútvegsims ffailla væntanlega
niður. Ríkissitj. mun hafa samráð við verkalýðshreyfimguna á næstu vikum um þessar
ráðstafamir, og er góðis af þvi að vænta. Aðalatriðið er það, að þjóðin mun sætta sig við að
taka á sig byrðar, ef hún ffimniur, að þelm er
réttláttega skipt.
Pramsóknarmemn telja fólki trú um, að
megimorsaklr erffiðteikamna séu ekki verðfall,
markaðsörðugleiikar og minnkandi sjávaraffli,
heldur kemna þeir um rangri stíórmarstefnu.
Halda þesstr memn, að borgarastyrjöldin í Nígeríu, sem valdið hefur lokum mikilvægs skreiðarmarkaðar, sé að kenrna rangri sfciómarstefnu
á Islandi? Á ríkisstj. sök á því, að páfinn heffur leyft kaþólskum mömmum að éfca kiöt á
föstudögum, en vegna þess heffur dregið úr
efftlrspum eftir fiskmeti? Er það ríkisstj. að
kenna, að aukin og endurbætt framleiðsla ýmiss konar geirvieffna úti í heiimi heffur orsakað
stórfellda verðlækkum é ull og gærum? Ber
ríkisstj. ábyrgð á því, að aðrar þjóðlr hafa aukið fiskisfcipaíilofca sinn svo, að offramleiðsla á
sér nú stað í heiminum á lýsi og mjöli með
tiiltoeyrandi verðfalli? Er hægfc að bæfca úr þessu
með nýrri stjómarstefnu? Hefðú síldveiðamar
í ár gemgið betur eða kalið í túnum bænda
orðið mimna, eff Pramsókn toeíði setið í ríkis8tj.’
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Á síðustu árum hafa framsóknarmenn haldið því óepart fram, að góðærið væri efcki ríkisstj. að þakka. En þegar harðnar í ári, er ríkisstj. sðkudólgurinn. Svona bamalegur áróður
mun ekki finna hiljómgTunn meðal íslenzku
þjóðarinnar.
Stjómaramdstæðtagar kililla mjög á því þessa
dagana, að nú hafi rffcisstj. fellt gengi krónunnar í þriðja sinn á tæpum 8 árum og sýni
þetta glögglega, að lækkun á gengi íslenzku
krónunnar sé engtn varanieg lausn. Þetta er
vert að athuga betur. Ríkisstj. fellldi gengið í
uppfaafi stjómarferi’ls síns í febrúarmánuði
1960 um 34%. Þessi gengisfelling var afleiðtag
þess, sem gerzt hafði í efnahagsmálum okkar
næstu árin á undan, áður en núv. rikisstj. tók
við. Raunar fólil gengið á vinstristjói-narárunum. En sú gengisfelling var falin fyrir þjóðinni á bak við yfirfærsliugjöld og stórfelidar
útliliuitntagsuppbætur. Tilgangur gengisbreytingarinnar 1960 var tviþættur. Annars vegar
að leiða staðreyndimar í ljós og fains vegar að
skapa þjóðinni faeilbrigðara efnahagskerfi. Árið 1961 var svo framkvæmd minni faáttar gengisfelling til að tryggja vöxt gjaideyrisvarasjóðsins. Þeesar gengisbreytingair urðu girumdvöllur undiir öflun nýrra og stórvirkari framleiðstatækja, sem gerðu þjóðinni fært að nýta
vel fain faagsitæðu ár, sem á eftir komu, með
hækkandi verðlagi á útfiiuitningsaf'urðumi okkar og góðum aflabrögðuim og meiri vetaiegiun
þjóðartainar en áður faafði þekkzt. Það er því
alrangt, sem stjómarandstwðtagar haJda nú
firarn, að gengisbreyttagamar 1960 og 1961 faafi
brugðizt sem úrræði í efnahagsmálum.
Stjórnarandstæðingar, og þó etakum Eystetan Jónsson, segja, að verðstöðvunarstefnan hafi verið haldreipi stjómarflokkanna í
kosningunum í vor. Þeir faafi lofað þjóðinni
áframhaldandi verðstöðvun, ef þeir héldiu velli,
en í reynd hafi þeir viitað betur og nú séu
svikta komta fram. Aðvaramir framsóknarmanna hafi reynzt réttar, en þjóðta hafi látið
blekkjast. Þessi túlikun er ekkert einsdæmi.
S. 1. 8 ár hefur Eystetan Jónsson haldið því
fram á hverju einasta árí, að ríkisstj. hafi
svikið öll sín loforð frá síðustu kosningum og
blekkt þjóðtaa. En í þessum ummælum Eystetas felst eú skoðun hans, að meiri hlutl
þjóðarinnar sé í raun réttiri grunnfayggið og
trúgjamt fólk, sem stjómarflokkamlr geti logið fullt fyrir faverjar kosningar, sér og sínum
skuggalegu fyrirætlunum tii framdráttar. I
þessu er einmitt fólgtan veikleiki Eysteins
sem stjómimálaforingja. Hann gerir sér ekki
nægilega vel ljóst, að meiri hlutl þjóðartanar
er fólk, sem vill kryfja hiluttaa til mergjar
og hafa það, sem sianmiara reynist. Þetita fólk
fajustar fúslega á gagnrýni á rikisstj. og gerðir henniar. En því fimnst þessi gagnrýni fara
út i öfgar, þegar ailt, sem stjómin gerir, er
áliitið rangt eða ófullmægjamdi, hvort sem það
er verðstöðvun, gemgisbreyting, breytingar á
skatta- og tollalöggjöf, svo að eittfavað sé
nefnt.
Þetta fólk felist ekki á það, að aldrei hefði

þurft að leggja byrðar á þjóðtaa, ef aðrir rnenn
hefðu stjóiraað, og þetta fólk er líka mimnugt.
Það man vel, hvemig þeim itókst til á sínum
tíma, sem nú bera fram vamtrausit á ríkisstj.
Umfram afllt lætur þetta fólk sér ekki nægja
innantóm slagorð um gerbreytta stjórnarstefnu. Það viil elttfavað meira.
Það var vissulega sjómarcnið Alþfl. að viðhalda verðstöðvuninni svo lengi, sem þess væri
kostur. En það var skýrt fram tekið af hálfu
flokksins fyrir kosningamar í vor, að faann
lofaði þjóðtani ekki gulli og grænum skógum,
en á fainn bóginn mundi flokkurimn reyna að
hlaupast ekki brott frá þelm skyldum, sem
honum væru lagðar á faerðar. Ef afkoma rikissjóðs og atvinnuveganna faefði orðið jafngóð
í ár og í fyrra, væri auðvelt að faalda verðstöðvumimni áfram. En faér faefur gerbreyting
orðið á til fatas verra, eins og ailir vita, vegna
utanaðkomandi atvika, sem ekki var á valdi
neinnar ríkisstj. að fyrirbyggja. Kjarni málstas er, að nýjUm aðstæðum verður að mæta
með nýjum úrræðum. Þótt ekki yrði hjá því
komizt að faverfa frá verðstöðvuninni, hefur
hún samt gegnt mikilivægu faiutverki fyrir atvinnuvegiina og þjóðina í Iheild og dregið úr
afleiðingum þeirra gieysUegiu erfiðleika, sem
nú eru fram komnir. Það var eitt af fýrstu
verkum vtastri stjómarimmar að koma á fjögurra mánaða verðstöðvun, og það var talinn
mikilil ávinningur fyrir útflutningsatvtamuvegina og atvtainuöryggið í landinu. Samt sem
áður hvarf vtastri stjómin frá bessari stefnu,
án þess að verðfall eða aflabrestur ætti þar
hilut að máli og án þess að minnzt væri á svik
við kjósendur. En úr því að fjögurra mánaða
verðstöðvun var álitta hafa mjög faeUlavænJeg
áhrif á vtastristjómarárunum, sem ég er alls
ekki að vefemgja, hiýtur faá ekki 14 mánaða
verðstöðvun nú að undanfömu að hafa miklu
meira gildi?
Gengisbreyttag sú, sem nú faefur verið gerð,
er allmiklu minni en gemgislækkanímar 1950
og 1960. Þótt gengisfellimg sé sú lausn, sem
bezt á við um þessar mundir, hijótum við
sarnt að faafa áhyggjur af því, hve oft hefur
þurft að skeirða fcrónuna bæði beint og óbeimt
á umdangemgmum áratugum, og leiða hugann
að því, hvaða veilur séu í efnahiagskerfl okkar, sem valdi þessu. Þar erci ofarlega á blaði
eimfaæfni útftatntagsatvimmuveganma, rótgróið
vixlhækkanakerfl og forsjárlStil fjárfesttag. I
fjárfesttagarmátam höfum vlð reymt bæði höft
og frelsi, en hvorugt gefizt vel. Hér er mikill
vandi óleystur, en lausnin verður að byggjast
á amnars vegar dug og frumkvæði etastaklinganna, en fains vegar á skipulagningu og áœtlamagerð, sem ekki sé favikað flrá, þegar á
reynir. Vel rekin atvinnufyrirtæki eru einn af
ihomsteimum að velferð þjóðartamar. Þau atvtamufyrirtæki, sem eru il!a rekin til langframa, eiga að fara á toausimm, og það má ekki
gefa þeim undlr fóttan með að þelm verði
bjargað með opinberum ráðstöfumum.
Sú faugmynd faefur oft komið fram á undangengnum árcim, að rétt vœri að fraka núM affr-
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an af krónunni, eins og það er kallað, eða
m. ö. o. getra. 10 kr. seðilinn að krónu. Þetta
hefur að vísu engin bein ih'agsmunaleg áhrif,
og sumir kalla þetta bara talnaleik. Þó hafa
aðrar þjóðir, sem hafa arðið gengisfellingunni
að bráð, gert þetta, eins og t. d. Frakkar og
Flnnar. Það væri rétt að íhuga þetta mál vel
á næstunni. Menn bera meiri virðmgu fyrir
stærri krónu, og sálræn áhirif í peningamálum
hafa líka siitt gildi. En hvað sem þessu líður,
þurfum við ölil að hugsa það mál vandlega,
hvernig framtíðargildi íslenzku krónunnar
verði bezt borgið.
Höfundar till. um vantraust á rikisstj., sem
hér er fram borin, eru þeir Eysteinn Jónsson
og Lúðvík Jósefssan. Væntanlega gera þeir sér
ekki miklar vonir um, að tili. verði samþ.,
enda eru þeir ekki reiðubúnir til að taka við
landsstjóminni. Eysteinn Jónsson og Lúðvík
Jósefsson hafa enga nýja 'lausn á takteinum
og reyndar óvíst, hvart þeir kæmu sér saman
um nakkuð annað en að vera á móti núv.
ríkisstj. Vantirauststill. er flutt á örlagaríkum
tímum, 'þegar þjóðinni ríður á því að standa
samam. Tilgangurinn með flutningi till. er fyrst
og fremst sá, að skapa deilur og spllla fyrir
árangri af þeóim þýðingarmikilu viðræðum milii
ríkisstj. og verkalýðshreyfingarinnar, sem fram
hafa farið síðustu vikurnar og er hvergi nærri
lokið. Eysteinn og Lúðvík gleyma því ekki,
að það var í raun réttri verkalýðshreyfingin,
sem sviptd þá ráðlherraistólumum 1958. Verkalýðshneyfingin gerir sér hins vegar grein fyrir
því, að ef núv. ríkisstj. félli, gæti arðið bið á
því, að ný ríkisstj. væri mynduð, sem væri
jafnfús til góðis ag árangursríks samstarfs við
verkalýðshreyfinguna og núv. ríkisstj.
Viðræðurnar milli ríkisstj. og verkiaJýðshreyfingarinnar að undanformu hafa leitt til
þess, að nýja vísitalan er viðurkennd, að verðlagsuppbót verður greidd á laun 1. des. n. k.
og að yfirvofandi verkföllum hefur veirið bægt
frá. I ræðu sinni í gærkvöld taJdi forseti Alþýðusambandsins þetta fullan sigur. En Tíminn segir, að verkalýðshreyfingin hafi hopað
á hsel fyrfr rfkisstj. Vita alllir, hvað undir
þeim ummælum býr.
Alþýðusamband Isilands hefur nú fengið
sterka aðild að verðlagsnefndinni, en n. þessi
er mjög valdamikil, og hafa ákvarðanir hennar mikll áhrif á þróun verðlagsmálanma. N.
þessi ætti að taka upp þá nýbrevtni að gera
almenningi greln fyrir niðurstöðum gírnum og
skýra frá því, á hvaða foreendum verðhækkanir eru leyfðar. Með þessu má eyða tartryggni og misskllnlngi og skapa n, aðhald.
T. d. mættl hugsa sér það fyritkomulag á
þessu, að formaður verðlagsnefndarinnar kæmi
við og við fram í útvarpi og sjónvarpi, þar
sem toann yrði þaulspurður um þessi mál.
í dag verðum við að toorfast í augu við
staðreyndimar. Það duglr ©kki að tala tiil þjóðarinnar með lokuð augu, eins og stjómaramdstæðingar toa/a gert að undanfömu. Við viljuim öll tryggja velfamað þjóðarinnar, en það

yerður ekki gert nejna leggja raunsætt mat á

hlutlna. Sú þjóð, sem trúir á hagsæid án fórraa,
er á viilligötum. Ég trúi því, að íslenzka þjóðin toafi til að bera áræði og giftu til að marka
sér rétta braut.
Ólafur Jóhannesson: Heirra forseti. Háttvirtu áheyrendur. Ræða menntmrh. hér í gærkvöld einkenndiSit af fúkyrðavaðli um Framsfl.
Við slíkian málflutning get ég ekki verið að
elta ólar, enda læt ég mér hann í léttiu rúmi
liggja. AHt hans skraf um, að Framsfl. hefði
átt þátt í verkföllum, spillt fyrir lausn vimnudeilna, eins og t. d. farmamnadeilummar nú síðast, er ihreinn tiilbúningur. Ráðh. virtist meðmæltur stjóm á víðtækairi grundvelli. Framsfl.
taldi hann þó ósamstarfshœfan, vegna hess að
hann stæði vörð um einhverja hagsmuniaklíku.
Ég spyr nú bara: Hver er sú hagsmunaklíka?
Vill ráðh. ekki tala skýrt? Ef þessum annars
ágæta manni finnst toann toaifa efnl á að kenna
öðrum lýðræðislegar leikregtar og stjómmálaleg siðaboð, þá toamn um það. Ýirasir hefðu raú
álitið, að hanin væri ekki aflögufær í þvi efni.
Það er anmars furðuleg kenning, að það sé
andstætt lýðiræðislegum leikreglum, að flutt sé
vantraust á ríkisstj., þó að toún toa/i á sínum
tíma hlotið meiri hluta í kosnlngum. Þess eru
svo fjölmörg fordæmi, bæði hérlendis og erlendis.
Málflutningur okkiar orðsnjalla forsrh. í gærkvöld var í daufara, lagi Þegar upplestri úr
eigira verkum sleppti, var aðalboðskapur ræðunraar þessi: Það er ekki hægt að fylgja neinni
ákveðinni, fastmótiaðri stefnu í efraatoagsmálum á Islandi, heldur verður sífellt að sikksakka til og frá, leita úrræða eftir atvikum
á hverri tíð. Á slíkri siglingu veitir sanmarlega
ekki af því að hafa stýrimann hið næsta sér.
En kompás stýrimannsins er senmilega eitthvað í ólagi, þvi að oft hefur legið við strandi
á stjómarskútunni, og enn er klettótt strönd
fyrir stafni.
Enn einu sinni toefur verið gerð gengislækkun. Sú stórfellda gengislækkun er að langmestu leyti afleiðing fjármállalegrar óstjómar,
ávöxtur ramgrar stjómarstefnu. Hún á ekki
nema að litlu leyti rætur að rekja til lækkunar sterlingspundsins, heldur stafar hún að
stærstum hluta af öngþveiti í efnajhagsmálum
og erfiðleikum íslenzkra atvimnuvega. Það er
svo augljóst mál, að um það ætti ekki að
þurfla að deila. Það er ekki um það deilt, að
illa hiafi verið komið fyrir íslenzkum atvinnuvegum. Það er ekki toeldur um það deilt, að
óhjákvæmilegt toafi varið, eins og á stóð, að
gera einhverjar ráðstafanir til bjargar. En a/
hverju voru atvinnuvegirnir í svo stórfelldum
vandræðum svo skörramu efitlr að einu samfelldasta góðœristímabili í sögu íslenzkrar þjóðar lauk? Af hverju var þeim ókleift að standast verðfoll á íslenzkum útflutningsafurðum,
sem að vísu er veirulegt miðað við toppverð,
en þó ekki meira en svo, að nœrri lætur, að
verðlagið nú svari til meðaltalsverðlagB síðustu
5 ára? Hefðu þeir ekki átt að standast það
áfaíll, ef stjóroin hefði staðið við það stefnu-
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skrárhelt sitt, sem hún hafði effst á blaði fyrir
8 árum, að koma atvininuvegum landsins á
traustan og heilbrigðan gmndvöll? Jú, það
held ég. Heíðu þeir ekiki getað rnætt því áfalli,
ef allt hefði verið með ffelldu uim fjármálastjóm þjóðarinnar á undanfömum árum og
greitt hefði verið fyriir atvinnuvegunum með
eðlilegum hætti og um 'það fyrst og fremst
hugsað, að koma 'þeim til nokkurs þroska?
Jú, það held ég. Heffðu þetar ekki getað boðið
þessu verðfalli byrginn, ef ríkisstj. hefði tekizt að hafa hemil á verðbolgiunni, eins og hún
lofaði fyrir 8 árum? Jú, það Iheld ég. Bn gaillinn er bara sá, að rfkisstj. heffur ekki tekizt
það á umliðnum 8 árum að koma atvimnuvegunuim á traustam og heilhrigðan grundvöil, og
áttiu þó skilyrði til 'þess að vera svo ákjósanleg siem hugsazt gat. Metafli ár efltir ár, óvenjulega hagstætt verðlag. Það fór svo þrátt
fyrir fögur fyrirheiit, að grípa varð til styrkjakerfis og útfiutningsuppbóta i öllu góðœrinu,
en það hafði þó áðuir verið fordæmt sem eitur
í efnahagskerfinu.
Á árinu 1966 skiluðu tvær stjómskipaðar
nefhdir, eem stjórnarmenn áttu meiri hl. í, ýtarlegum álitum um afkomu vélbátaútgerðar
og togarafilota. Báðar þessar n. komust að
þeirri niðurstöðu, að affkoma þessara atvinnugreina væri hörmuleg og þœr þyrftu á stóraukinni aðstoð eða fyriirgreiðlslu í elmni eða
ammarri mynd að toalda. Vandi atvinnuveganna
er því ekki nýtilkomimn og harnm kom ekki
fyrst til sögu með verðfalli útflutningsafurðanma á þessu ári og síðairi hluta síðasta árs.
Hltt geffur auga leið og því neiitar enginm, að
vamdi þeiirra hefur aiuðvitiað stóraukizt við
verðfaiMið.
Þetta, sem sagt var itm útflutningsativinnuvegima, verða stjórmarsinmar að viðurkemma.
En þeir segja, að vandi þeirra stafi af því,
að þeim hafi eíkki verið leyfft oð safna sjóðum
á góðiu árunum. Allt, sem inn kom, hafi farið
út til fólksins og komið þvi til góða. Því verði
ijú

að sækja til þesis aftur með belnum eða

óbeinum hættl eitthvað af því fé, sem í þess
hlut kom. En ég segi: Bafcreikningar eru
verstu reikningar, og ég spyr: Hiver átti að
hafa forustu um það, að atvimmuvegimir fengju
að byggja sig upp, fengju að safna sjóðum á
góðu árunum, hver annar en ríkisstj.? Þaðmá
vera, að atvinnuvegimir hafi í Bumum tilfellum greitt kaupgjald umfram getu. En með
því er ekki nerna hálfsögð sagam. Hvers vegna
þurfti fólk á hækkandi kaupi að halda til þess
að það gæti lifað? Vegna vaxandi dýrtíðar.
Og hver ætliaði að hafa Ihemiil á dýrtíðihmi?
Ríkisstj. En léleg afkoma atvimnuveganna á
vissulega ekki rætur að rekja til kaiupgreiðslna
nema þá að litiu leyti, heldur til viðhorffs hins
opinbera gagnvart þeirn, tU rangrar stjórnarsteffnu. Það var þáttur viðreisnarstefnunnar
að íþyngja atvimmuvegunuim með óhóflegum
vöxtum, takmarka lán tiil þeirra og leggja á
iþá síhækkandi opinber gjöld, þ. á m. há útflutnimgsgjöld, seim að visu var aftur skilað
að nokkru leyti'. Það var sem sagt af opinAlþt. 1967. D. (88. löggjafarþing).

berri 'hálifu reynt að plokka af þeim bað, sem
hægt var, en skilnimgur á nauðsyn þeirra til
uppbyggingar og hagræðingar var vægastsagt
af skomum skammti.
Frumrót alls vanda atvinmuvegamna var þó
og er verðbólgam. En gegn hemni reyndist
stjómin vanmegnug, þrátt fyrir hátíðlegar yfiriýsingar. Þó ihafði hún lýst því yfir, að eff
ekki tæfcist að stöðva verðbólguna, væri allt
unnið fyrir gýg. Stjómin hamlaði ekki gegn
verðbólgunni, hel'dur þvert á móti ýtti undir
hana með ýmsum aðgerðuim sinum, og er sú
saga alkunn og hefur margoft verið rakin.
Margir vonuðu, að hin svokallaða verðstöðvun í fyrravetur væri viðleitni í rétta átt. En
nú er komið á daginn, sem við stjómarandstæðingar reyndar sögðum fyrir, að hún var
að verulegu 'leyti biekking og til þess eins
gerð að efla verðbólguvöxtinn fram yfir kosningar. En það var gert með niðurgreiðslum
úr ríkissjóði, sem hætt var svo við, þegar
kosningar voru lukfcuilega afstaðnar og tilgangi sjónajrspilsins náð. Og nú verður fólkið
að gera svo vel að borga verðstöðivunarvíxilinn. Auðvitað hefur verðfall útfflutningsaffurða
og léleg vetrarvertíð á þessu ári aufcið mjög
á vanda atvimmuvegamna. En það, sem ég legg
höfuðáherzlu á, er það, að ef skynsamlega
hefði verið á málum haldið á umdanfömum
árum og atvinnuvegimir þá ekki mergsognir,
heldur leyfft í góðærunum að búa sig undir
lakari ár, heffðu þessi áfföll ekki skapað neín
óyfirstíganleg vandamál. Á það verður einnig
að minma, að verðfaMið lá fyrir í júnímánuði
s. 1. Þá var eimnig kunnugt um lélega vetrarvertíð. Þá 'lá vamdinn ffyrir. Stjómleysi í fjárfestingarmálum og imnfflutnimgi á svo auðvitað sinn þátt í sjúklegu effmahagslifl. Það heffur kannske elkki farið há gjaldeyrisupphæð í
innfflutning tertubotna, en beir eru táknrænir
fyrir sufckið á þessu sviði.
Svo má ekki gleyma ráðsmennskunni á ríkilssjóðnum, þar sem spamaður virðist bamnorð,
nema þá helzt á verklegum framkvæmdum.
Þar 'hefu- isvo sannarlega veirið gemgið á undan öðrum í eyðslunni og útþemslupólitíkinmi.
Það eru þessar orsakir vamdiams, sem hér
heffur lítillcga verið drepið á, sem menn verða
að haffa í huga, þegar þeir standa andspænis
nýjustu gengisfellingu ríkisstj. og reyna að
gera sér grein fyrir þvi, hvort hún muni koma
að gagni við lausn þess vanda, sem við er að
glíma. Ég vil taka það skýrt ffram, að ég álít,
að úr iþvi sem komið var og efftir þá ráðsmenmsku, sem ég hef hér lítiMega lýst, haffi
enginn kostur verið góðuir fyrir hendi. Það
varð að gera einhverjar ráðstaffamiir, og fýrir
þeiim hlutu einhverjir að finna, og meðal annars hilaut sjálffsiagt gengislækkun að koma til
skoðunar í því sambandi. Því verður ekki neiitað, að það var búið að grafa undam gjaldmiðlirnum. En gemgisffelling er I sjálffu sér ekkert
töframeðal. Hún er að mínum dómi aldrei
neitt fagnaðarefni, þó að sumir stj'ómarsinnar vlrðist líta svo á, sbr. leiðajrann í Vísi s. 1.
laugardag með himni glaðhlakkalegu fyrirsögn
14
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„Birtir upp“. Þar er gemgfafellimgiumni fagnað
raeS hástemmdum hætti. Þar segir m. a.:
„Þessi mikla lækkun leysiir í einu vetfangi
flest meginvandamál sjávarútivegsins og fiskiðmaðarims". Og síðar segir: „Bn gemgislækkunin mun hafa örvandi áhrif á fleiri atvinnugreinar en útfflutningsframleiðsluna. Aðstaða
iðnaðarins mun styrkjast verulega. Yfirleitt
má búast við, að svipuð þróun verði og jafnan eftir gengisfeUingar, að hjól atvinnuilifsins
taki að snúast með auknuim hraða. Samhliða
þvi aukaist að sjálfsögðu atvinnumöguleikar,
og yfirvinna eykst."
Margt er þar fleira sagt i svipuðum dúr.
E’ögnuðurinn leynir sér ekki. Þarna er ekki
verið að minnast á enlemdar skuldir atvinnufyrirtækja, ekki á inmkaup á rekstrarvörum
þelrra, ekki á öll stutfcu vörufcaupalánin, sem
talið er, að nú muni nema um 700 millj. kr.,
en af þeirri verzlunaróreiðu er nú almemningi
ættoð að taka á sig haliamn. Ég lít öðrum
augum á gemgisiœkkun. iÉg tel hana algert
neyðarúrræði, neyðarúrræði, sem stundum getur að visu verið óhjákvæmilegt. Kún getur
haft jákvæð áhrif fyrir útfilutningsatviinnuvegina, a. m. k. í blli. En hemni fylgir óumflýjanIeg kjaraskerðing fyrir tilteknar stéttir og
starfshópa. Hún byggist beimlínis á eigna- og
teknatllffærslu innan þjóðfélagslns.
í umr. um gengislækkun á Aljþ. 1050 sagði
núv. víðskmrh., Gylfi I>. Gfalason, m. a. þetta:
„Hvað er gengislækkun? Hún er í sjálfu sér
ekki annað en flutnimgur á tekjum á miMi
atvinnustétta í þjóðfélagimu. l>eir, sem flytja
út, fá meiri tekjur, en allar aðrar stéttir
minni. Gengislækkun eykur þvi tekjur útflytjenda á kostnað annarra atvimnuvega."
Ég álít þessa skilgrednimgu Gylfa í>. Gíslasonar rétta, svo langt sem hún nær. En ég vil
hæta því við, að gemgislækkum bitnar að mimum dómi alveg sérstaklega á laumafólki, spari^
fjáreigemdum, rýrir hlut gamalmenma og leggur steim í götu umgs fólks. En eitt er alveg
óumdeilamlegt. Stórfelld gemgfalækkun hefur
þegar í stiað í för með sér hækkun á verðl
imnfluttra vara. Þær hækkanir eru þegar byrjaðar. I>ær hækkanlr bljóta að magna dýrtíðina. En um áhrif gemgislækkunar, þ. e. hvort
hún verður að nokkru verulegu gagmi fýrir
atvinmuvegina og hversu þumgbærar byrðar
húm leggur á aðra, siklptir það amnars öllu
máli, hvemig að hemmi er staðið, hverjar hliðarráðstafanlr eru gerðar og hvermig framkvæmd hennar að öðru leyti fer úr hendi.
Vegna fenginmar reynslu af ríkisstj. og stefnu
hemmar treystl ég henml etoki til að hailda
þanmig á máluim í sambamdi við þessa gengislætokun, að af hiemmi verði mokkur varamlegur,
Jákvæður áramgur. Ég tireysti hemmi ekki heldur til að gera nauðsymlegar hliðarráðstafanlr
til þess að hamla gegn kjaraskerðingaráhrifum gengfaffeHingartonar. Ég held þvert á móti,
að í hömdum hemnar geti gemgislækkunin innan stoamms haft skaðsamlegar verkanir, komið af stað nýrri og geigvænlegri verðbólgu&ldu
en áður. Það spáir ekki góðu, að þessi stór-

fellda gemgialækkum skuli ákveðin, án þess að
hemmi fylgi nokkrar hiliðarráðstafantr og án
þess að memn hafi gert sér girein fyrir, hverjar þær þurfa að vera, en það er viðurkemnt
í grg. Seðlabankans, að ekkl hafi reynzt Meift
að kanma til fulls, hverra aðgerða væri þörf
í þessu efmi, þ. e. hverjar hliðarráðstafanlr
þurffi að gera. Sarnt er ákvörðum tekim um
svona stórfellda gemgislækkun. Það kalla ég
ábyrgðarleysi.
Það má segja, að eima raumverulega hliðarráðstöfunim, sem séð hefur dagsims Ijós til
þessa, sé ákvörðumim að fella það úr I., oð
verðlagsuppbót somkv. Vfaitölu skull greidd á
lajum. Það er furðuleg ráðstöfun miðað við það,
sem á umdam er gemglð. Má um hana margt
segja. Em eitt er ljóst, að hún býður upp á
átök milli stéttarsamtaka og stofnar vimmiufriði í hættu, býður upp á stærri stökk og
stærri sveiflur í kaupgjaldsmálum em áðúr.
Eðvarð Sigurðsson alþm., formaður Dagsbrúnar, heffur sagt um þetta mál: „Prv. óbreytt
boðar nýjan ófrið á vimnumarkaðimum." —
Hanm heffur sagt: „Aflýsimg verkfallanna 1.
des. þýðir etoumgis frestum átaka, ef stjómarflokkarmlr samþykkja frv. siitt um afnám legaákvæða um vfaitölugreiðslur á kaup.“ Nú heffur frv. verið lögfest. Eðvarð Sigurðsson er
gagnorður maður. Það má áreiðamlega taka
mark á orðum hams.
Stjórmim segist að vfau ætla að gera eimhverjar hliðarráðstafamir, em um þær er allt
á touldu. Það liggur t. d. ekkiert fyrir um það,
hvort eða 'hversu mikið eigi að lækka tolla.
En auðviitað heffur gemgislækkumim í för með
sér raumverulega tollahækkun. Ekkert liggur
fyrir um það, hvort rétita eigl eitithvað hlut
sparifjáreigemda. Bkkert heffur verið sagt um
aukna aðstoð við námsmemn erlemdfa.
Þá iofar það ekki heldur góðu, hvemlg tll
þessarar gemgisilæktouinar er stoffmað. Til
skamms ttoia, já, allt þangað til pumdið var
læktoað fyrir rúmri vitou, toepptist ríkisstj. og
ráðamemm hemnar við að lýsa því yfir, að
gengfafelltog hér kæmi etoki til greina. Öll
viðleitml ríkisstj. betodist þá að því að afla
ríkissjóði aukinna tekrna. Um vandamál atvimmuveganma vildt húrn ekki ræða, stóð ráðþrota gagnvart þeim vanda, taidi efcfci kannað, hver þörff þeirra væri. Það yrði síðar að
tatoa til rætoilegrar rammsóknar, em svo þegar
pumdið var fellt, er allt í etou á 3—4 dögum
hægt að gera sér fulto. greim fyrir þörf atvinnuveganma. Þá er í stoymdi og án þess
að málið allit hafi verið gaumgæfilega ramnsakað hægt að ákveða gemgislætokum, etoki
gengislætokum til samræmfa við lætokum pundsins, heJdur stórfeUda gtengfalætotoum irneð tilllti
til íslenzkra atvimnuvega. Þetta eru ekki
traustvekjandi vtomubrögð.
I Aiþýðu'btoðsleiðaramum á summudagimn er
að vfau gteffto spánmý skýring á fyrri yfirlýstoguim ráðh. varðandi gemgfalækkun. Þar segir,
að það sé ómeltanleg staðreymd, að ráðh. hafl
undanfama mánuði afneitað gengislækkun og
hvað eftir amnað sagt optotoerlega, að til hemn-
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ar væri ekki ættanin aS grfpa. Síðan segir
blaSið orðrétt:
„Af hverju gáfu Bjami Benediktsson og
Gylifi í>. Gíslason slíkar yfiriýeingar, þótt þeir
hafi án efa skilið betur en fleetir aðrir, að
gengi krónunnar kynni að fallia innan fárra
mánaða? Svarið ©r auigljóet. Þeim bar sem
ráðh. ekylda til þess. Ráðh. verða að halda
uppi trausti gjaldmiðils, enda iþótt það kosti
yfirlýsingar, sem þeir vita sjálfir að kunna
að reynast rangar eftir skarama stumd.“
Svo mörg eru þau orð. Aiþýðuhlaðsriitstjórinn faer það m. ö. o. blákalt fram, að nafngreindir ráðh. hafi visviitandi sagt þjóðinni
ósaitt. Og thann reynir meira áð segja að réttlæta þann vertknað, að stjómmálamenn ijúgi
að þjóðimmi. Hvemig Mzt mömmum á sivona
móral? Hann er sem betur fer fágætiur enn
þá. Það eru kannske svona nýmóðinsi siðareglur, sem Framsfl. skortlr skilmig á að dómi
Gylfa Þ. Gíslasonar.
Vera má, að annað eigi að lesa á miili línanna i leiðara þessum en oirðin tjá. Vera má,
að þar eigi að lesa botnlausa fyrlriitningu ritstjórans á því framferði ráðh., sem hann er
að lýsa. Ekki veit ég það. En hvorir segja
satt, ritstjóri eða ráðh.? Um það spyr steini
lostinn almenmtagur. En við nefnda ráðh. má
sannariega segja: Gjafir eiru yður ge-fnar. En
sjálfsagt ættu þessir nafngreimdu ráðh. að
fylgja nýgefnu fordæmi Callaghans, fjmrh.
Bretlands.
Kjami þessa máls, sem hér er um að ræða,
er sá, og það er ihöffuðástæðan frá minni hendi
fyrir þessari vantrauststilil., að ekkert iiggur
fyrir um það, að stjómim ætli að skipta um
stefnu. En þessi rfkisstj. hefur tvisvar áður
fellt gengi krónunnar. Hvemig faafa þær gengisffeUingar reiynzt? Því hefur reynsilan svarað.
Þær hafa runnið út í sandinn, og þær hafa
vissulega skapað fleiri og stærri vandamái en
þær hafa leyst. Þær hafa ekki leltt til þess,
að atvtanuvegimlr kæmust á traustan og heiibrigðan grundvöll. Verðbólgan faefur ekki verið stöðvuð, heldur heifur hún magnazt við
hverja genglsfellingu. Gengislækkanimar hafa
reynzt henni sannkallaður fjörgjafi. Það eru
að mfaum dómi engar líkur til þess, að reynslan verði önnur af þessari gengisfellingu að
óbreyttri stjómarstefnu. Hún mun reynast atvinnuvegunum skammgóður vermir, líkt og
fyrri gemgislækkanir. Dýrtiðarhjólið mun halda
áfram að snúast og hraðl þess aukast. Hún
er í raun og veru dæmd til að mislukkast, eff
áfram á að halda óbreyttrl verðbólgustefnu
og ekki favika ffrá rfagulreiðimni í fjárfestingumni og sukkinu í tanffluitnimgsimálunum. Hún
mun skapa stórffellt ranglæti, eff ekkert verður gert til að skipta byrðum aff henni réttlátlega niður. Það ranglæti verður rót nýrra
meimsemda. Að óbreyttri stjómarsteffnu getum
við vissuilega átt von á fjórðu genglsffellingunni <aff hendi þessarar rlkisstj. Að óbreyttri
stjómarsteffnu verður haidið áfram lengra út
í fenið. Misheppnuð gengisbreyting býður nýjum hættrnm heim, skapar ný vandamál. Það

liggur t. d. í augum uppi, að síendurteknar
gengisffellfagar hljóta að grafa undam trausti
á peningum og spariffjársöfnun. Fyrir því hefði
bamkastjórfan og alþm. Pétur Benediktsson
átt að gera grein hér áðan. Það hefði verið
ólíkt gagnílegra en allur kveðsfcapurimm, þó að
kveðskapur geti verið góður á réttum stað og
rétturn tíma. Ég held, að * gengiBlækkun, án
þess að benni sé fyrir ffram tryggður nokkur
grumdvöllur, sé í raun og veru hættulegt
heiljarstökk. Ég held, að gemgislæfckum verði
tll líttllar hjargar, a. m. k. tll fframbúðar, nema
almemnur skilningur sé á nauðgyn hennar og
sú stjórn, eem að henni stemdur, haffi víðtækt
traust. Ég held, að þessar fforsendur skorti nú,
a. m. k. þær síðari.
Meiri hl. stjómarflokkanna í kosnimgunum
í vor var naumur. Þá var boðskapur stjómarinmar sá, að allt væri 5 lagi. Yfir t'ímabundna
eirfiðleika aff völdum afflabrests og verðfalls
væri auðvelt að komast áffallalaust vegna verðstöðvunar og gjaldeyrlsvarasjóðs. En allt það
skraf heffur reynzt blekking, eins og við stjómarandstæðfagar sögðum fyriir, og þá voru aðvaranir okkar kallaðair hrakspár. Dettur
nokkrum í hug, að stjómin heffði haldið velli,
ef faún hefði sagt bjóðtani sanmileikann, að
svo væri komið efftlr alit góðærið, að ekki yrði
komizt hjá nokkurri kjaraskerðimgu á næstunni og hún mundi neyðast til bess að felia
gengi krónunnar? Nei, gengi stjómarmnar
hefur áreiðanlega ffallið frá því í kosningunum í vor. Og hvemfa á almenntegur að skilja
nauðsyn þessarar ráðstöffumar, þegar ráðh. hafa
keppzt við að lýsa því yfir þangað til fyrir
rúmri viiku, að gengisffelltaff fcæmi alls ekki
til greina? Fram hjá því verður ekki með neinu
móti 'komizt, að sú stórfellda gemerislækkum,
sem hér beffur verið gerð, er í æpandi ósamræmi við allan málffiutninpr stjómarfflokkanna
í 'síðustu fcosningum og yffiriýsfaáar ráðh. að
undanförmu. Þess vegna eru engar líkur til,
að stiórnin faafi meiri hl. þióðarinnar á bak
við sig í dag. Þess vegna ætiti hún að seeria
af sér og lelta þegar í stað efftir nýju umboði
ffrá kjósendum.
En það ©ru sjálffsagt lltlar ISkuir til þess, að
stjómin geri það. Húm mum reyna að sitja.
Stólarmir sýnast vera hemmi eitt og allt. Og
faver veit nema við eigum efftir að lesa það
4 einhverjum stjómarblaðsleiðara á næstunni,
að það sé sikylda ráðh. að segja þjóðlnni ósatt,
eff á 'þarff að halda tll þess að tryggja áframhaldandl setu sfaa 4 ráðherrastólum?
Því verður ekki neltað, að stjómin heffur
rneiri 'hl, hér á Aiþ. Þann melri fal. notar hún
sjálffsagt til þess að ffella þessa vantrauststill,
Og hún mun efcki haffa þrek né þor til þess
að ieita nú efftir trausti þjóðarinnar. En ég
heid, að það allra minnsta, sem núv. stjóm
gæti gert, væri oð koma að hljóðnemanum
og jáita mistök sfa, mistök, sem engum geita
duilizt, og blðja þjóðina auðmjúklega affsökunar á ráðsmemnsku sfani fyrr og siðar. — Góða
nótt.
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Fjmrh. (Magnús Jónsson): Herra forsett
Ég er faræddur um, að það gieti orðið nokkurt
álitaimál, hver hieflzt eigi að toiðja afsökumar
á málifílutmmgi sámum, bæði hér í iþessum umr.
og undanfarna daga. Það var næsta broslegt
að heyra tov. þm. Ólaf Jóhannessun hmeykslast
yfir því, að ríkisstj. toefði ekki á síðustu árum haft forgömgu um að leggja til toliðar hfluta
hins toáa verðs sjávarafurða til að mæta vandanum nú. Vissulega hefði þeitta verið æskilegt,
en hv. þm. má ekki gieyma því, að flokkur
hans hefur allra flokka harðast stutt alla
kröfugerð á hendur útgerðinni undanfarin ár.
Hvað ætli Tíminn hefði kallað það, ef ríkisstj.
hefði tekið þetta fé úr umferð? Við getum
gert okkur í hugarlund þau viðtorögð, þegar
við sikoðum afstöðu Framsóknar til gjaldeyrisvarasjóðsins.
Þá reyndi hv. þm. að rangfæra ummæfli Alþýðublaðsins um yfirlýsingar tveggja ráðh.
um gengislækkun og talaði í því sambandi
um slæmt siðferði, sem Framsfl. væri óskiljanlegt. 1 AJþýðublaðinu var sagt, að ráðh. hafi
vitað, að gengislækkun kynni að verða. Er það
sama og að segja, að þeir hafi vitað, að hún
stæði nú fyrir dyrum?
1 fjárlagaræðu minni í haust benti ég á, að
við Islendingar gengjum nú undir örlagaríka
prófraun, sem ekki ætti að vera okkur afætlun. að standast, en mundi þó reyna á það,
hvort góðæri og velmeguin ihefði slævt manndóm okkar og getu til að sitandast erfiðleika.
Þegar ég mælti þessi orð, var að visu gert ráð
fyrir, að síldveiði torygðist elkki og vandinn því
minni em toann reynist í dag. En það rýrir
ekki mikilvægi þessa prófs sem forsendur velsældar okkar eða ógæfu á komandi árum.
Fyrsta skilyrðið til þess að falla ekki á prófi
er að skilja spumingamar, sem fram eru bomar, og síðan að sjálfsögðu að geta svarað þeim
rétt. Ef við ekki leggjum okkuir fram um að
skilja eðii 'þess vanda, sem nú er við að fást,
tökum hann ekki réttum tökum frá byrjun,
erum við að safna í fjórðu gengislækkunina,
eins og formaður Framsfl. sagði í gærkvöld,
og því miðuir leiddi raálflutninguir hans í ljós,
að þeir framsóknarmenn ætla ekki að verða
smátækir í framlöguim í þá söfnun. Þótt gengisilækkum sé óhjákvæmileg eims og á stendur,
er 'það einmitt prófraun okkar nú, aJð bregðast
með þeim hætti við gemgishreytingunni og tileinka okkur þau viðhorf i efmahagismálum,
að til frekari gengisifleliingar íslenziku krónumnar þurfi ekki að korna. Þetta getum við
vissulega gert, ef við kunnum að draga réttan
lærdóm af reynslu okkar sáðustu áratugi. 1
því efmi hvílir sú skylda vitamlega á rSkisstj.
að hafa ákveðna og trausta forustu, en reynslan hlýtur aJð hafa fært okkur heim sanninn um
það, að í okkar litia iþjóðfélagi, sem er margfalt
viðkvæmara fyrir hverri truflun á efnahagsstarfseminni en hin stærri þjóðfélög, er heilbrigð efnahagsþróum vonlaus nema einnig komi
til skilmimgur og jákvæð viðhorf allra faelztu
hagsmumahópa og þjóðfélagsetétta. Niðurrifsstarfsemi og viðlieiitni tll þess að skapa efna-
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hagslega upplausn má ekki vera aðalvopn
stjórmarandstöðu gegn ríkisstj., faeldur verður
barátta stjómarandstöðú að beinast að því að
veita rikisstj. aðfaald og leita eftir trausti
þjóðarinnar með jákvæðri stefnumörkun.
Á síðustu árum hafa mikilvæg spor verið
stigln í þá átt að veita hlutlœga fræðsilu um
eðli efnahagsmála. Er þar mikUvægast starf
Efnahagsstofnunarinmar, sem með aðstoð annarra stofmama, svo sem Hagstofu og hagdeildar Seðlabamkans, faefur lagt grundvöil að upplýsingakerfi um hag atvinnuvegamna og þróun þeirra, er óhugsandi hefði verið fyrir fáum
árum. Með stofnun kjararannsóknamefndar
hefur verið komið á mikilvægu samstarfi miili
laumþega og vinnuveitenda, og loks hefur með
stofmum toagráðs veirið fundinn vettvangur fyrir sikoðanaskipti ríkisvalds, stjómmáiaflokka
og stéttarsamtaka á grumdvelii skýrslugerðar
Bfmahagsstofnumarimnar. Með þessari nýju
starfsemi að upp'lýsingasöfnun um hag atvinnuveganna, sem ríkisstj. hefur lagt sig fram
um að efla og styrkja, faefur verið lagður
grundvöllur að því, að stéttarsamtök geti aflað sér nauðsynlegrar þekkingar á eðli efnahagsmálanna, og stöndum við því einmitt nú
mun betur að vígi en áður að mæta viðfangsefmunum á réttan hátt. Það er að vísu eðii
efnahagsmála, að 'leiðimar til úriausnar þeim
eru mismunandi eftir því markmiði, sem þeirn
er ætdað aJð ná. En það er eikki lemgur auðið
að bera á borð margvísiegar fullyrðingar umástand og þróun efnahagsmála, sem stundum hefur verið uppistaða í deilurn um þessi vandamál.
Núverandi stjórmarflokkar hafa samfellt farið með stjóm landsins í 8 ár, sem er lengsta
stjómartiimabll frá stofnun inniendrar stjórmar, og hafa þeir falotið traust meiri ifaluta
þjóðarinnar í þrennum kosmtngum. Það er því
út af fyrir sig ekkert að undrast, þótt stjómarandstæðingar geri nú enn eina tilraun tii
þess að koma stjóminni frá, ekki sízt framsóknarmemm, sem alltaf hafa kunnað illa við
sig utan valdastóla. Það er faeidur engin nýjung aJ3 heyra úr iþeirri átt, að ríkisstj. hafi
mistekizt aflilt og hún faafi raunar iagt sig fram
um það, annað hvort af fákunnáttu eða þá
mannvonzku, að vaflda vandræðum í þjóðfélaginu. Sérstaiklega á ríkisstj. að vera umhugað
tim að valda atvimnuvegumum erffiðleikum og
níðast á verkaflýð og bœndum, og auk þess
eiga sérfræðingar henmar annað favort að vera
jafnillgjamir og ríkisstj. eða þá svo fákunnandi um eðli vandamálamma, að allt gangi á
tréfótum. Kaupgjaldið á ekki að sklpta neinu
máli fyrir hag atvinmuveganma, hvað þá heldur stórfelidasti tekjusaimdráttur þelrra um áratugi, toeidur er eini ógæfuvafldurinn verðbólga,
sem ríkisstj. ein á að eiga sök á. Það er sannarflega ekki að undra, þótt umhyggjusamir
föðurlandsvinir vilji koma sliíkum óhappamönnum frá völdum. Þessum dómum stjómarandstæðimga er þarflaust aJð svara. Öll þjóðin
veit, tovað faefur gerzt síðustu 8 árin. Jafnvel
forustumenn stjómarandstöðunnar viðurkenna,
að þetta hafi veiið imesta framfaraskeið í sögu
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þjóðartanar og lífökjörta aldrei verið betri og
jafnari. Undraverð aflrek hafa verið unnta á
þessum árum í alhliða uppbyggtagu í þjóðfélaginu. Auðvitað verða mörg mistök, þegar
slíkur framkvæmdatoraði og velmegumaralda
gengur yfir, og ekki alltajf auðvelt að fá menn
til að þræða htan gultaa meðalveg. En það
eru vægast sagt etasýnir mienn, sem ekkert
sjá nema gallana á þessari stónfeUdu uppbyggtagu. Þótt margri krónunni hafi veirið eytt í
fánýti, hiefur á tímabili fyrstu fjögurra ára
framkvæmdaáætlunarinnar 24 {þús. millj. á
verðiagi ársins 1966 veirið varið tU margvíslegrar fjármunamyndunar, fýrst og fremst i
undirstöðuatvinniuvegunum. Tekizt hefur að
tryggja síðustu árin samfelidari vinnufrið en
áður og fá stéttarsamtök til ábyrgs saimstarfs
við ríkisvaldið, sem fært toefur launþegum
mun meiri kjarabætur en hin gamla verkfallastefna. Framhald þeirrar samvtanu er eta
veigamesta forsenda þess, að farsæliega takist
að ieysa þann vanda, sem nú er við að glíma.
Því miður hafa ýmsir áhrifamiklir leiðtogar stjómarandstöðunnar iagt sig fram um að
spilla þessu samstanfi og óspart storkað forustumönnum launþega og bænda til að láta
óbilgimtaa ráða. Það er rétt, að ríkisstj. hefur
ekki tekizt að hafa nægilegan toemil á verðbólgu. En það er rangt, að toún toafi síðustu
árin vaxið hraðar en áður. Það er etanig
rangt, að stjómarstefnan hafi stuðiað að verðbólgu. Þvert á móti heflur meginstefnan í
fjármálum og pentagamálum, binding sparifjár, vextir og myndun gjaldeyrisvarasjóðs,
stuðtað að jalnvægi og tii að draga úr ofþenslu. Þessar hagstjómaraðferðir eru notaðar
í ölium þróuðum löndum til að vtana gegn
verðbóigu, en fyrir fátt hefur ríkisstj. veirið
meira skömimuð af andstæðingum sínum. En
það er á þessu sviði sem öðrum, að eitt rekur
sig á annairs horn hjá þeim beirrum. Ýrnist
hefur rikisstj. verið ásökuð fyrlr ótoefta fjárfesttagu eða fyrir að veita ekki miklu meira
lánsfé til fjárfestingar, eftir því sem hentara er
að 'halda fram í það og það skiptið. Og í ræðu
stani i gærkvöld lét formaður Framsfl. sig
hafa það að bera báðar þessar ásakanir fram
samtímis. Kaupgjáld á eikki að hafa minnstu
áhrif tii verðtoólgumyndunar eða valda atvtanuvegunum erfiðteikuim, en þó lét vinstri
stjómta það vera sitt fyrsta verk að taka af
launþegum 6 vísitölustig og torökklaðist frá
völdum, af því að verkalýðssamtökin féllust
ekki á að gefa eftir 17 vísitölustig til viðbótar. Hækkun á útgjöidum rikissjóðs er fordæmd
af stjórnarandstæðingum, en samtímis flytja
þeir nýjar útgjaldatilil., sem á undanfömum
8 árum nema samtals ekki hundruðum millj.
heldur milljörðum. Talað er um sukk hjá ríkissjóði þó án þess að vísu að toenda á nokkra
leið til spamaðar. En það er þó fyrst í tíð
þessarar stjómar, að tekta hafa verið upp
skipulögð vtanubrögð til þess að koma á meiri
hagkvæmni í ríkisrekstrtaum og betri hagnýttagu framkvæmdafjár. Ein höfuðsök ríkisstj.
á að vera sú að hafa ekki skiputagt betur

framkivæmdir í iandtau. Og það á að vera
helzta úrræði himmar teiðartanar að raða framkvæmdum. Það er þó fyrst í tíð núverandi
stjómar, að tekið er að gera framkvæmdaáætlaniir og lánsifé tii framkvæmda fyrst og
fremst betat að lánosjóðum atvinnuveganna
í samvinnu við bankana. Þannig má lengi
telja mótsagnakenmdar fullyrðtagar stjómarandstæðinga.
Það er stjómarflokkunum samnartega ekkert
gteðiefni að hafa þurft að standa að þremur
gemgislækkunum á 8 áium, og okkur er fuilkomlega ljós nauðsyn þess, að svo má ekki áfram
ganga. Það er auðvitað alrangt, að stjómarstefnan hafi vaildið þessum gengislækkunum.
Gengislækkunta 1960 var óhjákvæmUegt uppgjör á þrotabúi vtastri stjórnarinnar. Gengisbreytingin 1961 var afleiðing af ótimabærri
kröfugerð á henduir atvtanuvegunum. Gengisbreytingin nú er aftur á móti af öðrum toga
spunnta. Hún er afleiðing htas mikla samdráttar í tekjum útflutningsframteiðslunnar,
sem gerir óumflýjanilega verutega tilfærslu
fjármagns til atvinnuveganna, ef framleiðslan
á að geta gengið með eðlilegum hætti. Hefði
sjávarútvegurinn ekki orðið fyrir þessu mikla
áfalli, hefði ekki þurft aJð grípa til svo róttækra aðgerða.
Það er eftirtektarvert við þessar umr., að
ekki örlar á réttum skilningi framsóknarmanna á netau veigamiklu atriði þeirra vandamála, sem við er að glíma. Að því teyti, sem
auðið er aJð átta sig á skoðunum þeirra, sýnast
þeir staðnaðir í kenningum, sem engu þróuðu
þjóðfélagl dettur í hug að fylgja nú á dögum.
Meira að segja hv. þm. Magnús Kjarbansson,
sem annars er ekki sérstakur unnandi okkar
iýðræðisskipulags, sýndi mun meiri skilning
á eðli vandamálanna, þótt rynni út í fyrir
honum, þegar toann ræddi um erlent fjármagn
og aðild að EFTA, og hann teldl ríkisafskipti
allra metaa toót. Þá viðhafði hann þau mjög
svo réttu uimmæli um eðli verðbólguvandamáls
okkar, að orsökta vseri sú, að þótt við byggjum ií iharðbýlu landi, hefðum við sett okkur
það mark að toalda í við miiklu ríkari þjóðlr.
Þetta er laukrétt. Við heimtum. betri lífskjör
en jaXnvel háþróaðar iðnaðarþjóðir, og fullyrða
má, að engta þjóð, sem býr við jafnetahæft
atvinnulíf og við, búi við etas góð lífskjör. Að
auki hefur svo siðustu árta htan míkli munur
á greiðslugetu einstakra þátta framleiðslunnar verulega mognað vandann. Stórtoœkkað
verðlag eriendis hefur að verutegu teyti
leyst kostnaJðarauka etastakra þátta útvegsins, en kauphækkunuim í landbúnaði, iðnaði og þjónustugreinum hefur ekki tekizt að
mæta með aukinni framteiðni, heldur toefur
þeim verið velt yfir í verðlagið. Þess vegna
hafa menn ekki viljað una öðru en fá tii
skipta jafnóðum allan htan óvenjutega tekjuauka þjóðarbúsins síðustu árta. Þess vegna
neyðast menn einnig til þess að bita nú í það
súra epli að mæta með ahnemnri kjaraskerðirngu áföllum atvimnuveganma nú, þar eð þeir
hafa enga varasjóði upp á að htaupa.
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Eftirtektarverðust var þó sú játning hv. þm.
Magnúsar Kjartanssonar í gærkvöld, að orsök
þess, að stjómarandstæðingum yrði ekki meira
ágengt, væri sú, að þá skorti skiilning á brýnustiu viðfangsefmum. Þessar umr. hafa glöggt
leitt í ljós, að þessi hreinskilnisiega yfirlýsing
á enn við, því að þótt ætlazt sé til, að Alþ.
víki núv. ríkisstj. frá völdum, hafa stjómarandstæðingar ekki gert nokkra tilraun til að
gegna þeirri sjálfsögðu sfcyldu að tilgreina,
hvernig þeir ætli að leysa vandann, ef þeim
væri fengin forusta. Þeir flokkar, sem vilja
koma ríkisstj. frá og telja starf hennar og
stefmu leiða til ófamaðar, hljóta að verða
krafðir svars um það, hvemlg þeir ætli að
tryggja landinu stjóm og hvernig eigi oð leysa
vandamálin á réttan hátt. Eða eiga menn að
trúa því, að á hinum alvarlegustu tímum, þegar við er að fást örlagarík vandamál, sé aðeins verið að sviðsetja skrípaleik í trausti
þess, að till. verði felld?
Þótt prófraunin sé töluvert erfið og almenn
kjaraskerðing verði ekiki umflúin uim sinn, er
ástæðulaust að kviða framtíðinni, ef viðfangsefnumum er mætt af þjóðhollustu og skilningi.
Umfram aflt verða menn að gera sér ljóst,
að hér er ekki um sérhagsmuni rfkisstj. að
tefla, heldur veigamikla hagsmuni allrar þjóðarinnar, sem krefjast þess, að allir leggi sitt
af mörkum til 'þess að stuðla að happasælli
iausn, sem geri þeim fyrst auðið að jafna
metin á ný og halda öruggum skrefum fram
til nýrra lífskjarabóta.
Ríkisstj. er Ijóst, að miklar kröfur hljóta að
verða til hennar gerðar um að reyna efitir
föngum að dreifa lífskjaraskerðingunni sem
réttlátast, svo að hún verði ekki meiri en
brýnust þörf krefur. Hv. þm. Hanmibal Váldimarsson nefndi í gærkvöld nokkur atriði, er
hann taldi brýnt að taka til athiugunar í þessu
sambandi. Ég hef ekki tírna tll að ræða hvert
elnstakt þeirra atriða, en öll voru þau þess
eðlis, að sjálfsagt er að gefa þeim gaum, enda
flest þeirra í athugun. Hann vakti einnig athygli á þeim staðreyndum, að ef allir fengju
fullar bætur, væri gemgislækkun tilgangslaus,
og veigamest væri að leggja áherzlu á, að
halda dýrtíð í skefjum og tryggja, að gengisbreytingin kæmi atvinmuvegumum að varanlegu gagni. Þetta viil ríkisstj. leggja sig fram
um að gera. En ég vek enn atihygli á því, að
við búum í liitlu þjóðfétagi með svo veikt ríkisvald, að stjóm efnahagsmála verður alltaf að
verulegu leyti undir viðbrögðum stéttarsamtakanna komin. Því teiljum við óraunhæft að
banma kauphækkanir, heldur verði að treysta
því, að árangur gengisbreytingarinnar verði
ekki eyðUagður með ótómabærum kaupkröfum. Þótt verðtrygging launa hafi um sinn verið felld úr lögum, er það ekki til frambúðar,
heldur eðlilegt, að verðtrygging verði aftur
upp tekin, eftir að áhrif gemgisbreytingarinnar eru fram komin.
Þótt verðlagseftirlit sé ekfci æskilegt á venjulegum tímum, verður ekki kornizt hjá að beita
á næeta ári strömgu verðlagseftirliti og leggja

kapp á að tryggja það, að engir hagnist óeðlilega á gengisíbreytingunni eða hún leiði til
spákaupmemnsku og brasks. Leggja verðúr
áherzlu á að gæta í hvívetma hagsýni og
spamaðar í ríkisrekstrinum. Síðast en ekki
sizt verður að leita allra úrræða til þess að
gera rekstur atvimnufyrirtæfcja sem hagkvæmaistan, og á það jafnt við í sjávarútvegi, íðnaði, landbúnaði og verzlun. Við megum ekki
búast við, að verðlag útfliutningsvara okkar
hækki á næstunni í það, sem var á árunum
1965-1966. Og því þarf að leggja megináherzlu
á betri nýtingu og hagræðingu í rekstrinum.
Ýmis vinnubrögð við uppbyggingu fyrirtækja
og fjárráðstafanir þarfnast vissulega einmig
endurskoðunar og breytinga, Við verðum að
ná þeim samningum við efnahagsbandalögin,
að vemdartollar þeirra valdi ofckur ekki varanlegri kjaraskerðingu. Við verðum að halda
áfram að fimna fleiri stoðir til að skjóta undir
atvinnulíf okkar. Vonandi hafa menn einnig
lært nægilega af reynslu síðustu ára til þess
að koma á því verðtryggingakerfl fyrir sjávarútveginn, er geti jafnað hinar óheppilegu
verðsveiflur og gert þessum ativimnuvegi kleift
að taka við tírnabumdnum aflabresti án þess
að samstundis þurfi að grípa til kjaraskerðImgar.
Um þessi viðfangsefni öll verðum við nú að
sameina krafta okkar. Nú er ekki stund ævintýramenmsku eða til að reyma að ná sér niðri
á pólitóskum andsíæðiingum með því að efna
til úlfúðar og vandræða. Það er hægt að
þrátta og karpa og kenma hver öðmm um
þetta eða hitt, þegar um hægist. En við verðum að eiga þann þroska að standa saman,
þegar þjóðarhagur er í veði. Ef það stuðlaði
að ilausn vandans, að rífcisstj. færi frá völdum, væri það sjálfsagt. En ihiver trúir iþví, að
iþað sé 'leiðln út úr erfiðleikunum, eftir að hafa
hlýtt á þessar umr.? Næstu mánuðir verðia
erfiðir, en það er ástæðulaust að kvíða framtíðinni, ef rétt er á málum haldið. Væri ekki
heppilegt, að við reyndum öll til tilbreytingar
að tileinka okkur þann hugsunarhátt, sem
Kennedy Bandarikjaforseti túlkaði í innsetningarræðu sinni, er hamn sagði:
„Við eigum ekki að spyrja: Hvað getur þjóðfélagið gert fyrir mig, heldur: hvað get ég
gert fyrir land mitt?“
Eðvarð Sigurðsson: Herra forseti. Góðir
hlustendur. Fáir í iþessu landi munu hafa
jafnrika ástæðu til að taka undir, þegar lýst
er vantrausti á núv. rikisstj., og launastéttimar og verkalýðssamtökin. Það eru ekkl aðeins
síðustu atburðir, sem þessu valda, heldur flest
afskipti ríkisstj. af launamálum, frá þvi er
hún kom tiil valda fyrir 8 árum. Hún hóf feril
sinn með því að stórlækka gengi krónunnar
1960. Samtímis voru með lagaboði numin úr
gilldi þau ákvæði úr kjarasamningum verkalýðsfélaga við atvimnurekeindur, að þeir skyldu
greiða verðlagsuppbætur á kaup eftir vísitölu.
Launþegum var eftir skilið að taka á sig
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bótalaust binar stórfelldu verðhækkanir gengisfellingarinnar.
Þegiar launastéttirnar reyndu að rétta hlut
simn að nokkru sumarið 1961, var umsvifalaust
stoellt á nýrri gengisfellingu. Pyrir þeirri gengisfellingu voru engin efnahagsleg röto. Hún
var pólitísk hefndarráðstöfun gegn verkalýðshreyfingunni og átti að sannfæra launafólk
um, að toaupgjaldsbaráttan borgaði sig etoki.
Það var þessi gengisfelling, sem Gylfi Þ. Gíslason, hæstv. viðskmrh., sagði um í gærkvöld,
að enga umhugsun hiefði þurft til að framkvæma. Árin 1962 og 1963 einkenndust af eífelidum átökum á vinnumarkaðinum vegna
verðhœktoana, sem launþegarnir fengu etotoi
bœttar nema með endurtektnni kaupgjaldsbaráttu. Haustið 1963 reyndi rikisstj. að banna
kauphækkanir og verkföll, en mætti þá svo
eindreginni afstöðu og mótmælum verkalýðsfélaganna, að hún sá sig um hönd á síðustu
stundu. Eftir verkföl'lin í des. 1963 virtist ríkisstj. loks sannfærð um, að verkalýðshreyfingin
léti ekki bjóða sér endaiausar verðhækkanir
án bóta í toaupi.
Næstl áfangi þessara mála er svo hið margnefnda júni-samkomulag 1964. Það er rétt, sem
sagt hefur vierið, að þá var brotið í 'hlað í viðstoiptum verkalýðshreyfingar og ríkisvalds.
Ríkiflstj. breytti þá uim stiefnu gagnvart verkalýðshreyfingunni. Aðalatriði júní-samtoomulagsins var, að á ný var tekin upp verðtrygging
á kaupið. Síðan júní-samkomuiagið var gert,
hefur ríkt meiri toyrrð á vinnumarkaðinum en
árin þar á undan. Þó hefur verkalýðshreyfingumni tekizt á þessu tímabili að rétita við kaupmátt timakaupsins, svo að hann er nú ámóta
og hann var 1959. Ýmsir og þá etoki sízt Bjaimi
Beneditotsson, hæstv. forsrh., hafa viljað telja
júní-samkomulagið til sinna vertoa, sinna bezitiu
vertoa. Enga löngun hef ég til að gera lítið úr
hilut Bjama Benediktssonar eða annarra við
gerð júnií-samkomulagsins. En þessum mönnum ætti þá einnig að vera umhugað, að etoki
yrðu að engu gerðir htnlr miklu, beinu og
óbeinu ávinningar þessa margnefnda samkomulags. En það er einmitt það, sem nú er
að gerast Nú er að því stefnt að eyðileggja
árangur júní-samkomulagsins, og skal ég nú
víkja að síðustu afskiptum ríkisstj. af toaupgjaldsmálum launafólks.
Fyrir röekum mánuði liagði rikisstj. frv. fyrir
Aliþ. um efnaihagsaðgerðir. Þessar aðgerðir,
sem sumpart toomu strax til framkvæmda,
fólu í sér nýjar áiögur, er námu 750-800 miiilj.
tor. á ári. Tilgangurinn var sá einn að bæta
hag ríkissjóðs. Stærsti liðurinn í iþessum ráðatöfunum var að lætotoa niðurgreiðslur á vöruverði, sem nam röatoum 400 millj. kr., og afleiðing þess varð mikil verðhækkun á brýnustu nauðsynjavörum eins og mjólk, kjöitl og
toartöftam, svo sem mönnum er enn í fersku
minni. Með frv. ríkisstj. var áformað að feilla
niður vísitölubætur á toaupið, sem koma áttu
1. des. vegna þessara verðhækkana. Baunafólk átti að nýju að tatoa á sig verðhækkanir
bótalauat. Verkalýðshreyíingin leit á þessa

ráðstöfun sem algert samningsrof við sig. Ríkisstj. var beinn aðili að júní-samkomulaginu
1964 um verðtryggingu lauraa. Bn nú ætlar hún
einihliða að afnema þessi lögbundnu réttlndi
verkafólks. Segja má, að verkalýðshreyfingin
hafi risið upp sem einn maður til að andmæla,
og jafnalmenn mótmæli hafa aldrei dunið yfir
rikisstj.
Alþýðusambandið og Bandalag starfsmanna
ríkis og bæja tóku tiiboði ríkisstj. um viðræður um þessi mál gegn iþví skilyrði, að frv. yrði
látið kyrrt liggja í þinginu á meðan. Ágætt
samstarf var milli Alþýðusambandsins og
BSRB varðandi þessi mál, og sklpuðu þessi
stóru samtök launafólksins sameiglnlega viðræðunefnd, 12 manna n. svonefndu. Ahviðtækar viðræður og athuganir fóru nú fram. En
árangur var enginn varðandi höfuðatriði málsins. Launþegasamtökin stóðu óhagganleg á
rétti sínum til visitölubóta 1. des., en rikisstj.
neitaði. Samtökin buðu hins vegar, að vísitöluibætur skyldu reiknaðar eftir þeim nýja
vísitölugrundvelli, sem ríkisstj. hafði hugsað
sér að lögfesta, þótt bætur yrðu nokkru minni
með því móti en ef miðað væri við eldri
grundvöllinn. Það var og er skoðun okkar,
sem höfum athugað þessi mál, oð nýi vísitöiugrundvöiltarinn muni ekki mæla lakar verðlag
og neyzlu en sá eldri hefur gert og hann sé
mun meira í samræmi við neyzluivenjur, eins
og þær nú eru, og því sé rétt að taka hann
upp.
Þegar séð var, að viðræðurnar við ríkisstj.
yrðu árangurslausar, boðaði Aliþýðusambandið
til ráðstefnu verkaiýðsfélaganna. Ráðstefnan
samþykkti einróma að beina því tll sambandsfélaganna, að þau lýsíu yfir vinnustöðvun 1.
des., ef ekki væri þá búið að sernja. Verkalýðsfélögin brugðust svo við þessum tllmælum, að yfir 50 félög með yfir 20 þús. félagsmanna lýstu yfir vertofalli f!rá 1. des. Prammi
fyrir þessari fylkingu búinni til alllstoerjarverkfalls stóð ríkisstj., þegar fréttimar bárust um
fall sterlingspundsins, og má með sanni segja,
að sjaldan hafi annar eiras hvalreki komið á
hennar fjörur. Hér var komin afeökun fyrir
gengisfellingu, sem annars átti að geyma fram
yfir verkföllin, svo að hægt væri að kerana
verkalýðahreyfingunni um. Nú blasti allt í einu
við ríkisstj. og sérfræðingum hennar allur
vandi atvinnuveganna svo ljóst, að þeir gátu
á svipstundu sagt tiil upp á brot úr prósentu,
hvað hver greln þyrfiti að fá í sinn hluit. Aðeiras noktoruim dögum áður, þegar viðræðunefnd launþegasamtakanna bað um þessar upplýsingar, var okkur sagt, að þær væru ektoi
til, því að málið allt væri svo óljóst og ókannað og yrði látið bíða seinni tíma. En nú hefur blaðinu verið snúið við og ríkisstj. hugsað
sér að slá margar flugur í einu höggi.
Auðvitað er það satt, sem sagt hefur verið,
að nærri 25% gengisfelling torónunnar núina
er etoki nema að litlum hluta afleiðing af fálli
sterlingspundsins. Að langtmiestum hluta er
gengisfellingin úttetot rikisstj. sjálfrar á viðreisnarbúinu. Það er nú komið í Ijós, setn
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reynt var að fela fyrir kosningarnar í vor,
rekenda nema í beinum -fjandskap við rikisstj.
kosningavíxiamir eru failnir og meira til. Það
En enginn skyidi halda, að verkalýðshreyfingmá vera, að hv. þm. Bragi Sigurjónsson bankain iláti það hindra sig til langframa.
stjóri þekki ekkert til kosningavíxla og hann
Það er margyfirlýst stefna laumþegasamtakhafi rsett við sína kjósendur í vor af þeirri
anna, að kaupgjald verði að vera í nánum
einurð, sem hann -lýsti hér í gœrkvöld. Ég
tengslum við verðlagið í landinu. Um þessa
þekki það ekki. En að GyLfi Þ. Gíslason hafi
stefnu stendur verkalýðshreyfingin sameinuð,
talað af hreinskilni við kjósendur í vor um
eins og berlega hefur komið fram síðustu vikþessi mál, eins og hann einnig sagði í gærkvöld,
ur. Verkalýðshreyfingin mun því ekki una
hygg ég, að enginn geti samsinnt með honum.
nýju dýrtíðarfilóði bótalaust. Og vel að merkja,
Stjómarflokkamir sögðu í vor, að kosið
hér er ekki aðeins um að ræða áhrif gengisfellingarinnar, heldur einnig þær álögur, sem
væri um framhald verðstöðvunar, og þótt eitthvað bjátaði á í búskapnum, kæmi iþað ekki
fyrirhugaðar voru í hinu fyrsta frv. ríkisstj.
að sök, varasjóðir væru gildir. Með þessum
um efnahagsaðgerðir. Söluskattur á að koma
á póst- og símaþjónustu og á afnotagjöild
máifluitnlngi tókst stjómarflokkunum að halda
hinum nauma meiri hluta sínum. En nú hefur
hljóðvarps og sjónvarps. Hækka á gjöld til
almannatrygginga og sjúkrasamlaga, og hiitatjaldinu verið lyft og við blasir nýtt dýrtíðarflóð í stað verðstöðvunar, sem heitið var. Og
veitugjöld eiga að hækka stórlega. Allar þessar hækk-anir á fólk einnig að bera bótalaust.
nú befur ríkisstj. látið þinglið sitt lögfesta afnám 1. um verðtryggingu á kaupið og þar með
Strangt aðhald í verðlagsmálum og ýmsar
endanlega rofið júmí-samkomulagið. Enn á ný
hliðarráðstafanir gætu dregið úr áhrifum genger til þess ætlazt, að launafólkið taki á sínar
isfehingarinnar, en eins og af stað hefur verherðar verðhækkanir gengisfehingar bótalaust.
ið farið i þeim efnum, er ekki við miklu að
1 leiðinni er svo ákveðið, að greiða skuli verðbúast. Og verðtryggingin á -kaupið, sem nú er
lagsuppbót á kaup frá 1. des. vegna þeirra
búið að afnema, var eitt bezta aðhald fyrir
verðhækkana, sem urðu í síðasta mánuði, þegstjórnarvöldin til að halda verðhækkunum í
ar lækkaðar voru niðurgreiðslur á mjólk, kjöti
skefjum,
og fleiri vörum, er þá hækkuðu í verði. Af
Ég sagði í upphafi máls míns, að full áþessum sökum hækkar allt kaup n. k. föstustæða væri til að lýsa vantrausti á ríkisstj.
vegna stefnu taenmar í launamálum verkadag um 3.39%.
Verkfalisaðgerðir verkalýðsfélaganna 1. des.
fólks. Ég þykist hafa leitt rök að þessari fulilyrðingu. En fjarri fer því, að þetta sé eina
voru við það miðaðar að knýja frarn greiðslu
vísitölu nú um mánaðamótin. Nú hefur verið
ástæðan tiii vamtrausts. Sjálfsagt verður vantraustið ekki samþ. hér í þingsalnum. Það
komið til móts við þá kröfu, og því hefur miðstjóm Alþýðusambandsins beint þvi til félag- var fyrir fram vitað, enda flutt fýrst og fremst
anna að aflýsa vlnnustöðvunum sínum. En
til að vekja attaygli almennings á hinni hættuþað hlýtur öUum að vera Ijóst, að þótt verklegu stefnu ríkisstj. Þeirri stefnu verður efföllum sé nú aflýst, er vinnufriður ekki tryggðlaust áfram haldið. Því er -það nú sérstök
ur til frambúðar, þveirt á móti. Afleiðing þess,
nauðsyn, að verkalýðshreyfingin haldi vel vöku
að launþegar fá ekki vísitölúhækkanir á kaupsinni og verði við því búin að hrinda þeirri
ið vegna verðhækkana af völdum gengisfellkjaraskerðingu, sem nú er í vændum og er afleiðing himnar röngu stjómarstefnu.
ingarinnar, verður nýr ófriður á vinnumarkaðin-um. Menn eru nú að bjóða heim sama áJón Árm. Héðinsson: Herra forseti. Góðir
standi og rikjandi var á árunum 1960—1964.
Verkafólk í ýmsum greinum hefur þegar tekið
talustendur. Eins og kunmugt er, hefur bylgja
hagsœldar gengið yfir Vestur-Evrópu undaná sig byrðar vegna samdráttar í atvinnuiífinu, og hlutarsjómenn hafa mlnni tekjur vegna farin 6 ár. Áhrifa frá þessari þróun taefur gætt
víða og m. a. taér á landi. Þessi hagþróun einlægra verðs og minni afla. Faglært eða ófagkenndist af mikilli eftirspum eftir iðnaðarlært verkafólk, sem hefur frá 110—150 þús.
vörum, og í kjölfar vaxandi eftirspumar kom
kr. í árslaun fyrir að vinna dagvinnu alla
virka daga ársins, getur ekfci og á ekki að
hækkandi verðlag. Atvinna varð mjög mikil
í þessum löndum, og verulegur tilflu-tningur
taka á sig kjaraskerðlngu. Á þetta fólk á ekki
að leggja aufcnar byrðar. Þær verður að ieggja
á vinnuafli úr Suður-Evrópu átti sér stað
norður á bóginn. Við Islendingar fundum brátt
á þá, seim breiðari hafa bökin.
jákvseð áhrif á eftirspum eftir útflutningsSvo er nú látið heita, að frjálst sé, að
verkalýðshreyfing og atvinnurekendur semji
vörum okkar i kjölfar þessarar þróunar. Allt
frá árinu 1960 hefur verðlag farið meira og
síðar um vísitölubætur á kaup. Ef öðruvísi á
stæði, mætti segja, að það fyrirkomulag væri
minna hækkandi sem heild, þótt nokkrar innekki óæskilegt. En eins og nú er í pottinn búbyrðis sveiflur haíi komið fram. Þetta timabil
ið, er afnám 1. um verðtryggingu á launin
stóð fram á mitt ár 1966, en þá fór að bera
ekkert annað en harkaleg árás á réttindi og
á min-nk-andi eftirspum og verðlækkun á
sumum vörutegundum. Menn reiknuðu ekki
kjör verkafólks. Það er yfirlýst af ríkisstj.,
að kjaraskerðlng verði að fýlgja gengisfellingmeð öðru en hér væri á ferð líti'lfjörieg lægð,
er mundi jafnast út fljótiega aftur. En svo
unni. Augljóst er því, að kauphækkanir í hvaða
mynd sem er vegna kjaraskerðingar gengisvarð ekki. Mörg lönd hafa átt við vaxandi
erfiðleika að búa í verzlunarjöfnuði við útfellingarinnar verða eikki sóttar til atvinnu-
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lönd hina seimustu mánuði. Harðast varð England úti, og þarf ég ekki að rekja það nánar,
svo mjög sem foúið er að ræða utn gengisbreytingu þeirra og ákvöirðun um að breyta
hér einnig gengi íslenzku krónunnar.
Til þess að auka áhrif þessarar hagþróunar
hér á landi, tók rtíkisstj. iþegar upp breytta
stefnu árið 1960 frá því, sem verið hafði undanfarin ár. Þessi stefna einkenndist af vaxandi frelsi í viðskiptum og aufcnu vöruvali til
mikiila hagsbóta fyrir neytandann. Hinar
hvimleiðu biðraðir og foetligönguir fyrir miefnd
eftir nefnd voru úr sögunni, og enginn mun
aakna iþeirra, sem neynt hefur hvort tveggja
kerfið. Við þessar breyttu aðstæður hófst hið
mesta framfaratímabil í sögu þjóðarinnar. Almenningur lagði hart að sér, og geysimikil
uppbyggimg bæði hjá hinu opinbera og einkaaðiilum átti sér stað. Þetta támabil einkenndist af vaxandi þensiiu í ílestum eða öllum
starfsgreinum hér á landi, I kjölfar eftirspumarimmar eftir vinnuafli fylgdi launahækkun,
sem útflutningsframleiðslan gat mætt, en aðeins vegna hækkandi verðlags erlendis á afurðum og sívaxandi afla í síldveiðum. Þrátt
fyrir þetta vöruðu forsvarsmenn útflutningsafvinnuveganna margsinnis við svo miklum
'launahækkunum, er lagðar voru á þær atvinnugreinar með ýmsu móti, siem geta ekki
velt innlendri hækkiun af siér endalaust í hærra
vöruverði á enlendum imarkaði. En þetta dugði
ekki. Launakröfur komu alls staðar að, og
vegma mikils afla höfðu sjómenn góðar tekjur, er óspart var viitnað til við viðmiðun í
launakröfum. M. a. notuðú opinfoerir starfsmemn launakjör sjómanna sér til framdráttar,
og ií mörg ár fengu bændur sjálfkrafa launahækkun út á góðar tekjur sjómanna. Pram
hjá þeirri staðreynd verður ekki komizt, og
eiga þar allir flokkar hlut að máli, að svona
launakerfi var og er stórfaættuilegt og gat ekki
leitt til annars en að um leið og minnkandi
afli kom og hvað þá er samtímis varð mikil
verSlœkkun erlendis, kæmu fljótlega firam risa-

vaxnir enfiðleikar, þrátt fyrir margra ára góðæri.
Menn gTeinir mjög á um, hvað hægt sé að
giera til þess að draga úr neikvæðum áhrifum þeirrar hagsældar, sem þjóðin hefur búið
við undanfarin ár. Hitt er augljóst, að ekki er
möguilegt að veita mönnum svo mikið frelsi
sem æskiilegt er, nema fiull ábyrgð fylgi öllum
starfsgreinum. Það verður því að vera meginsjónarmið við þá endurskipulagningu, er fara
verður firam við núverandi gengisbreytingu,
að fyrirtæki sem einstaklingar verða að bera
fulla ábyrgð á gerðum sí-num og taka afleiðingum af röngum fjárfestingarákvörðunum.
Hér mun ekki komiast á eðiilegt jafnvægi,
nema áherzla sé lögð á þetta atriði, vegna
þess að við búum við mjög ójafnar tekjur í
aðalframleiðslugreinum okkar og hins vegar
dreifast tekjur frá þessum greinum með miklum hraða út um allt aitvinnulífið, og verður
ekki lengur umnt að komast hjá því, að aukið
aöhald með fullri ábyrgð verði grundvaillarAlþt. 1967. D. (88. Iöggjafarþing).

atriðið í rekstri fyrirtækja á komandi árum.
Það getur ekki verið tid folessumar ár eftir ár
að treysta á verðbólgu og að skuldasöfnun
verði léttbærari en sparmaður og ráðstöfun á
fjármagni til skynsamlegrar uppbyggingar.
Eins og áður var sagt, jókst eftirspum eftir
vinnuafli á þessum árum, og yfirborganir urðu
algengar. Þessar ytri aðstæður komu laumafólki vel, en voru atvinnuvegunum hættuiegar. Þessari þróun varð aðeins mætt með sívaxandi afla, og varð aukningin næstum öll
í síldveiðunum, og einnig þurfti hækkandi
verðlag að koma til fajálpar, svo að rekstur
veiðifilotans gæti verið tiryggur og stöðugur.
Augljóst var, að við verðsveiflu í útflutningsframleiðslumni miður á við samfara mirrnkandi aflamagni mundu fljótt koma til miklir
örðugleikar. Vegna hagstæðrar þróunar á verðlagi og afla frá 1960 tiil 1966 var ráðizt í meiri
bátakaup á þessum árum en nokkru sinni
fyrr í sögu þjóðarinnar. Einkum beindist
skipageirðin að skipum til síldveiða, og til aflaaukningar þeirra var sóttuir vaxtarbroddurimn
í efnahagsikerfið undanfarin ár. Sem dæmi
um þessa þróun vil ég mefrna eftirfarandi
skiptingu í síldveiðiflota lamdsmanma. Árið
1960 vtoru síldveiðiskipin 258, meðalstærð 82
tonn. Árið 1964 voru síldveiðiskipin 233, meðalstærð 133 tonn, og árið 1967 voru skipin aðeins 152, en meðaistærð komin upp í 223 tonn.
Á þessu yfirliti sést, að stærð meðalsíldveiðiskipsins hefur næstum því .þrefaldazt frá árinu 1960 til þessa dags. Þetta segir þó ekki
nema hálfa söguna. Verðmæti skipanna um
1960 var 5 til 6% miilj. kr„ en er í dag á
gamla gemginu um 18 tii 22 millj. kr. eða
jafnvel meira.
Ég vil nefna þessa þróun hér, því að firamsóknarmenn hafa komizt að mjög spaklegri
niðurstöðu að þeirra eigin dómi hér á hv. Alþ.
að undanförnu. Þeir hafa furndið út, að verðið
í dag á útflutningi okikar sé mjög svipað svornefndu -meðaitali á sömu vörum undanfarin
6 ár. Saimkv. þessu ætti alls ekiki að vera um
nein sérstök vandræði að rœða hjá útveginum eða framleiðslu í dag. Ef um vandræði
væri að ræða, stöfuðu þau aðeins af alrangri
stjómarstefnu og klaufaskap þeirra, sem
stjóma fyrirttækjunum. Það er ekki úr vegi
að líta nokfcru nánar á þessa staðhæfingu
þeirra og gera sér grein fyrir gildi hennar.
Eins og ljóslega kom fram af yfirlitinu hér
að framan, hafa skipin stiækkað veru'lega.
Þessi sitækkun kostar auðvitað stórfé. Þótt
aflaaukning hafi fyigt eftir stækkuninni, er
faún ekki í samræmi við aiukimn tilkostnað í
kaupum skipanna og hækkandi þjónusíukostnað hér á landi varðandi rekstur þeirra. Og
því hiljóta eðli málsins samkvæmt að kornia
fram vandræði um leið og verð fellur niðuir
fyrir það, sem byggt var á við ákvörðun um
kaup á stóru skipunum. Þegar svo þessir tveiir
þættir tvinnasit saman, verðfall og afiamimmkun, á a. m. k. öllum að vera ljóst, að eirfiðleikar skapast, erfiðieikar, sem engum sérstökum aðiia hér á Jandi verður með nokkurri
15
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sannglrni kennt uzn. Á hibt er svo að líta, að
það getur verfð sjónarmið út af fyrir sig, að
skammast yfir kaupum á góðum bátum og
þeim aifla, sem kemur í land frá þeim, þótt
við erfiðleika sé að etja í rekstrinum sjálfum.
Það skai fúsiega viðurkennt, að uimt er að
fiska á árabátum og trillum einhvem afila,
sérstaklega þorsk, ýsu og t. d. grásleppu, og
eins að þessi útgerð tekur sáralítið til sin í
erlendum gjaldeyri. En er það afturhvarf til
svona útgerðar, sem framsóknarmenn eru að
lmpra á hér undir rós? ®g gerl ráð fyrir, að
fiskkílóið mundi ekki lækka, þótt það vitnaðist erlendis, að aflinn væri veiddur á árabátum, og því gæti verið um góðan rekstur á
honuim sem slikum að ræða, þótt stærri vel útbúnir bátar ættu í vandræðum og þyrftu meira
tU sín til þess að lifa af. Eða hvaða lífskjör
gæfi árabáturinn Islendingum í dag? Er nokkur maður, sem í alvöru vill hvenfa aftur á
tímabil árabáitanna til sjós og tíma orfs og
ljáar í tandi? Það sama giidir um landbúnaðinn. Hazm þarf mikið tll sín í dag vegna vélvæðingar, sem vissulega hefur verið mikil og
í mörgum tilfellum of ör. Það haggar samt
ekki þeirri staðreynd, áð lifskjör bænda, eins
og annarra í þessu landi, hafa farið batnandi
undanfarið og aldrei í söguimi verið betri en
einmitt nú.
1 sambandi við efnabagsvandræðtn að undanfömu hafa menn almennt mikið ræbt um
möguleika á spamaði hjá hinu optnlbera. Þetta
er að vonum, en hægara sagt en gert. Fulltrúar launþega höfðu fjárlagafrv. til meðferðar og aithugunar í marga daga, þegar viðrwður stóðu sem hæst mllli fulitrúa þeirra og
rikisstj., en raunhæfar till. frá þelm um spamað komu ekki fram. Hins vegar var sagt, að
spara mætti víða, og þar við sait. Viseulega
þarf að gera átak í spamaði hjá hinu opinbera, en er það ekki mesit undir líkisstarflsmönnunum sjálfum komið, ber þeim ekki að
sýna forsjálni og aðgæzlu? Eins er það mjög
þýðingarmlkið, að stjómarvöld landsins sýni
í verki spamað. Þaðan verður fyrirmyndin um
aðhald á erflðum timnm áð koma. Æg man
ekki eftir öðru en að alilar ríkisstj. hafi fengið um það kvartanir, að sp&maðurinn gæti
verið melri hjá þeim hverri og einni. En hér
er vandamál á ferðtnni, sem á djúpar rætiur
í okkar skipulagi.
Nú höfum við lailendingar náð þeim áfanga
að verða 200 þús. manns. Þessi hópur manna
vill reka hér núbíma þjóðfélag með hliðstæðri
stjómskipan og er hjá stórþjóðum að undanteknium hemum. Við viljum halda uppi mikilli
menningarsbarfsemi í ýmsu formi, skólum, listum, iþróbtum o. s. frv. Alit þetta kostar stórfé
og mikiar álögur á hvem og einn þjóðfélagsþegn. Gerðar eru hinar margvíslegustu kröfur tiil ríkisins á sama tima og þvi er hallmæit
eins og einhverju foraði, sem reytir og rupiar
af þegnum sínuim eftlr fremsta megni. Þannig
eru viðhorfin andstæð.

Niðurstaða fjárlaga er 6.2 milljarðar, og

vissulega eru það miklir peningar, jafnvel í

dag. Til fróðleiks má nefna aðalútgjaldaliðina
samkv. frv., en breytingar kunrna þó að koma
fram. Þessir em helztu liðlr til útgjalda: AImannatryggingakerfið 1384 millj. kr. Fræðslumál, listir og söfn o. s. frv. 867 mUlj. kr. Samgöngumál 590 millj. kr. Niðurgrelðslur ýmislegar eru áætlaðar 519 milij. kr, Ýmisleg félagsmál 437 millj. kr. Dómgæala og lögreglumál 296 millj. kr. Toll- og skattheimta 98 millj.
kr. Menn sjá af þessu, að geysileg tekjujöfnun á sér stað í hirnu ísienzka þjóðfélagi í gegnum almannatryggingakerfið. Á komandi ári er
gert ráð fyrir að jafna til baka tli hinna efnaminni og öldruðu fyrst og fremst ásamt einstæðum mæðrum yfir 1 miUjarði kr. Margir
vilja draga úr þessu, en meðan AlþfL hefur
áhrif á stjóm þessa lands, mun ekki verða
siakað á, heldur sóbt fram á bryggingasviðinu
til aðstoðar við þá, sem af einhvetrjum orsökum mega sin miður í lífsbaráttunni. Mér finnst
rétt að undtrstrika sérstaklega koetnaðinn við
dómgæzlu og lögregiumálin og innheimtu
skatta. Þessi koetnaður er um 40 millj. kr. Hér
væri og er vissulega þörf á, að verði á breyting, en hvar verður breytingln? Hún þarf og
verður að koma frá þegnunum sjáifum. Það
er óhugnanlega há tala, að þurfa að kosta
til af háifu ríkisins um 7% a£ ríkistekjunum
til dómgæzlu og lögregtumála og innheimtu
skatta, sem mönnum ber að greiða.
Hér er aðetns minnzt á þátt ríkisins, en um
þátt bæjarfélaga veit ég ekki að sinni, hve
stór er. Það getur verið, að það sé ofrausn að
tala um bætita stefnu í þessum. máilum á meðan rikiskassinn reiknar með tekjium af víni
og tóbaki hvorki meira né mlnna en tæplega
700 millj. kr. En svona er háttalag mannsins
undarlegt. Nútímaþjóðfélag veiitir þegnum sínum mikið, en leggur um leið ákveðnar kvaðir
á herðar hverjum og einum. Þeesar kvaðir
bera menn misjafnlega, og það er mannlegur
veikleiki að reyna að skjóta sér undan þeim
aftir beztu gebu og valta með því byrðinni yfir
á náungann. En þegar öll starfSemi þjóðarbúsins er skoðuð niður í kjölinn, sést vel, að
ekki er svo auðvelt sem um að tala að gera
þar á verulegar spamaðarráðstiafanir, eins og
nauðsynlegt er samt að gera hér á Islandi.
Núv. ríkisstj. hefur stofnað tll sérstakra athugana á öllum rekstri þjóðarbúsins með
stofnun hagsýsludeildarinnar, og verður að
vænta þess, að sú vlðleltni iberi miklnn og
góðan árangur. Það er nauðsynlegt að skapa
aðhald og öryggi í öllum ríkiarekstrinum og
einkum þegar efnahagsörðugleikar steðja að.
Almenningur á réttmæta kröfú á siíku.
Við þessar umr. sem aðrar áður hafa hlustendur heyrt tölur margar og misjöfn sjónarmið. Stjórnarliðar draga fram sem bezta mynd
af högum lands og þjóðar, en andstæðingar
ríkisstj. hamast á ranghverfunni og finna allt
til foráttu og sjá hyldýpið eitt fram undan.
Svona hefur þetta löngum verið. Bn ég vil
spyrja sem nýliði á þessum vettvangi: Þjónar
þetta nokkrum tilgangi í sjálfu sér, eru landsmenn svo miklir aular, að þeir géti ekki af
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eigin raun séð og dsamt af eigin dómgreind,
hvað sé að gerast í kringum þá? Ég ætla mér
ekki þá dui að álíta menntaða og vel lesma
menn svo dómgreindarlausa, að þeim sé ekki
treystandi til þess að meta, hvað vel er gert
og hvað miður fer, og af hvaða orsökum lífið
gengur misjafnlega hér á Islandi.
Það eru nýafstaðnar kosningar, Um það
verður ekki deilt, að þjóðin vottaði Alþfl. og
Sjálfstfl. ótvírætt traust með góðum meiri
hiluta. Þessir flokkar ákváðu því að hafa áfram
stjórnarsamvinnu og byggja á heilbrigðum
grunni stefnu sína, sem er landsmönnum vel
kunn frá ræðu forsrh. í upphafi þingtímans.
Vissulega er ekki unnt að ráða við allt í þjóðarbúskap okkar Islendinga, og núv. stjórn gerir sér grein fyrir því. Hins vegar hefur hún
sett sér það markmið og nýtur til þess stuðnings meiri hluta Alb. að halda áfram. að
byggja upp og efla velferð ií þetssu landi. Það
er 'heilbrigt að rökræða uim 'leiðir, en það er
lágmarkskrafa, að um mögulelka til aukningar hagsældar sé rætt af fullri einurð og ábyrgð, en eikki með upphrópunum um að
breyta iþurfi um menn og nefna ekki í leiðinni neina sérstaka úrlausn á aðsteðjandi
vandamálum. Slíkt hjal ber ekki vott um
raunsæi.
Það eru engin ný sannindi, að við Islendingar verðuim að hafa oktour alla við til þess
að geta lifað hér menningarlífi. Hitt mætti
fremur kalla afrek að geita rekið hér svo umfangsmikinn þjóðarrekstur sem hið unga iýðveldi hefur í dag. Þetta er því aðeins mögulegt, að allir landsmenn leggi jafnan að sér
mikla vinmu og stór hluti þjóðarinnar fari vel
með sitt og ráðstafi arði sínum skynsamlega.
Það er von okkar Alþfil.-manma, að þetta fólk
fái að njóta sin sem mest, og svo mikill var
stuðningur þess fólks við Alþfl. í kosningunum í vor, að hann mun ekki vega að þessum
liðsmönmum nú. Hitt vitum við, sem sitjum
fyrir Alþfl. á Aliþ. núna, að mikiil vandi er á
höndum um ákvarðantr til iausnar þeim vanda,
er við er að etja í dag. Engu að síður er það
von okkar, að menn muni láta skynsemi ráða,
en ekki rasa um ráð fram með kröfum, sem
ómögulegt er að fá framgengt nema með því
að auka enn til muna verðbólgu og glundroða
í ísilenzku efnahagskerfi. Við treystum því, að
almennimgur vilji standa áfram að baki okkar í viðleitni til þess að hafa hér frjálsa verzlun og athafnir með fullri ábyrgð hvers þegns,
er tekur á sig af fúsum vilja þær skyldur,
sem lýðveldið leggur honuim á herðar. Þess
vegna mun Alþfl. standa fast að núverandi
stjórn og stjórnaTStefnu.
Ágúst Þorvaldsson: Herra forseti. Háttvirtlr
tilheyremdur. Fomar heimildir greina frá því,
að heiðnir menn bafi talið sér leyfilegt, þegar
þeir vildu ná sigri, að mæla fagurt, en hyggja
flátt. Aldrei roun þó sú aðferð hafa þótt stórmannleg eða þeir vel að sigrinum komnir,
sem þeirri aðferð heiititu. Með vaxandi menn-

ingu og lýðræðishugsjón var slík siðfræði, að
mæla fagurt og hyggja flátt, dæmd úr leik.
Þó hefur stundum viljað bóla á hinni fomu
aðferð hjá ýmsum stjómmátomömnum, þegar
þeir hafa talið málstað sinn standa höllum
fæti og ekki þotoð, að satt væri frá sagt um
þeirra verk. Slíkar baráttuaðferðir hafa orðið
til þess að veikja trú margra manna á lýðræði, og á síðari árum hefur svo farið, að lýðræðið er víða á undanhaldi í beiminum, einmitt af þeim ástæðum, að barátituaðferðir
ýmissa stjómmálamanna og stjómmálaflokka
hafa um of hneigzt til iþess að vinna kosningasigra á þeim grundvelli að mæla fagurt til
kjósenda og lofa miklu og góðu, en leyna
ýmsu. Af sömu rót er það einnig runnið, þegar ráðandi stjórnmálafiokkar fara að móta
löggjöf iþannig að draga úr afskiptum og
ákvörðunarvaldi löggjafarsamkomiunnar, en afhenda embættismönmum og ráðuneytum þetta
vald. Slíkar ráðsitafanir eru allar gerðar til
þess, að viðkomandi ríkisetj. geti sem mest
komizt fram hjá löggjafarsamkomumni, svo að
stjórnarandstöðuflokkamir fái ekki tækifæri
til afsklpta.
Því miður hefur sá þingmeirihluti og sú
stjóm, er hann styður og hér hefur ráðið ríkjum s. 1. 8 ár, mjög farið inn á þessa hættulegu braut og þar með veiikt lýðræðislega og
þingræðislega meðferð mála. Eibt af þeim málum, sem núv. stjómarflokkar hafa teikið úr
höndum Alþ. og fært til embættismanma og
ríkisstj., er skráning krónunnar, sem Seðtobankinn hefur í orði kveðnu nú, en allir vita,
að raunverulega er ákveðið af rikisstj. Af hinu
stafar þó kannske ekkl minni hætta, að
stjómarliðið hefur -mjög tekið upp fyrir kosningar og tileimkað sér iþá siðfræði heiðinna
manna í fomöld að mæto fagurt, en hyggja
flátt Er þar skemmst á að minnast viðreisnarsönginn og söguraar um alla ódáinsakrana,
er nú mundu um alla framtíð spretta sjálfsánir, ef núv. stjóm fengi að halda völdum.
Þeir sögðu þjóðinni á s. 1. vori fyrir kosningar, að hér kæmi ekki til gengisfeliingar. Það
væru þeir búnir að tryggja með traustum
gjaldeyrisvarasjóði, og allir fjármálavitringar
úti í öðrum löndum hefðu framúrskarandi
traust á fjármátostjóminni hér. Þeir lækkuðu
vöruverðið fyrir kosningarnar, svo að ýmsar
vömr, eins og mjólk, smjör og kartöflur, voru
seldar fyrir hálfvirði, en ríkissjóður látinn borga
hinn helminginn. Þetta var sannkölluð kosningaveizla. Dálítill meiri hluti kjósenda varð
glaður og áhyggjulaus og veitti stjóminni umboð til að sitja.
En það voru ekki margir mánuðir iiðnir frá
kosningunum, þegar hið sanna, sem stjómarandsitaðan hafði haldið fram í kosnlngabaráttunni, fór að koma í ljós, Fyrsta áþreifanlega
sönnunin var lækkun á niðurgreiðslu vöruverðsins. Sú hækkun niðúrgreiðslnianna, sem
sett var á fyrir kosningar, var aftur tekin.
Kosningaveizlunni var lokið. Annað kom og
í iljós, verzlunarhallinn við útlönd jókst ískyggilega, og gjaldeyrissjóðurinn frægi eyddist því
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miður fljótt. Það hefði ekki verið fcalim viiturleg spá eða af góðglmi mælt, ef einhver hefði
fariS að tala um það á s. 1. vori á kjósendafundum, að ríkisstj. yrði búin að taka gjaldeyrislán fyrir jól, svo að kaupmenn gætu flutt
inn jólavamingimn. En það er nú samt svo
komið, að fyrir einni eða tveimiur vikum var
slíkt lán tekið að upphæð 160 miiiij. kr. Stjómin svarar iþví til, að þetta stafi af aflabresti
og verðfalli á íslenzkum framieiðsiuvörum. erlendis. Ekki skal ég neita því, aff vöruverð
hafi lækkað erlendis á afurðum okkar síðustu
mámuði og dregið Ihafi úr aflamagni. Þó má
vel geta þess, að verð á saitfiski hefur aidrei
verið eins hátt og á þessu ári. Það hefur að
visu tregazt mjög afli til verkunar í salt, en
það má vel spyrja ríkisstj., af hverju hún hafi
á síðustu árum horft á það aðgerðalaus, að
togurum hefur stórfeekkað ag fiskibátar hafa
verið látnir í tuga- eða hundraðatali hætta að
veiða fisk til verkunar í sailt. Þessi dýru framleiðslutæki liggja víða ónotuð og grotna niður
á meðan eftirspurn eftir saltfiski eykst og
verðið fer hækkandl.
Það faefur oft verið minnzt á það við ríkisstj. hér á hinu 'hóa Alþ. og á öðrum vettvangi,
að nauðsyn bœri til að hafa meiri skipulagningu og yfirstjóm á atvinnuvegunum og hinum stóru og dýru tækjum þeirra og að hvaða
framleiðslugreinum ætti á hverjum tíma að
beina vinnuafli og vélum. Þefcta hefur hæstv.
stjórn ekki mátt heyra. Hún kveðst trúa á
eimhver iögmál í efnahags- og atvinnumálum,
þar sem samkeppni framboðs og eftirspurnar
eigi að ráða. Hæstv. rikisstj. hefur efcki tileinkað sér hið foma og merka heiiræði: Verið
ekki iögmáls þrælar, — því að hún hefur viljað gera það að undirstöðuatriði viðreisnarspekinnar, að allt skuii stjómast af lögmáii
framboðs og eftirspumar. Sú kenning fær
ekki staðizt og allra sízt hjá svo fámennri
þjóð sem við Islendingar erum. Efnahagsvanda
þjóðarinnar verðum við að ieysa með skipulegri yfirsýn og samráði allra þeirra aðiia,
sem það mál láta sig varða, og það gera aiuðvitað allir stjómmálaflokkar landsins. Það
verður aldrei hægt að ráða fram úr hinum
erfiðu efnaihagsvandamálum, sem ísiemzka þjóðin er nú komin í, nema um þau verði samið
af þeim öllum og það látið ganga fýrir öðru
að leysa það mikla vandamái.
Það er á engu sviði eins hættulegt fyrir lítinn meiri hluta að ætia sér alit valdið og á
efnahagsmálasviðinu, þegar í mikinn vanda er
komið. Ég lít svo á, að ekki sé hægt að ieysa
efnahagsvandann tii frambúðar nema þar
komi tii samkomulag og ábyrgð ailra stjómmálaflokkamna. Þeir eru fulitrúar fólks, sem
allt vill þjóð sinni vel og þrálr það eitt að ná
góðum árangri í iífsbaráttu slnni eftir því,
sem landið gefcur veitt. Ég er viss um, að þjóðin viil ekki, að lítill meiri faluti, jafnvei þótt
hann hefði ekki sagt þjóðinni ósott fyrir kosningar um raumvemlegar efnahagsástæður sínar, hangi hér við vöid og heimti talýðni þegnanma við hvers konar fyrirmælum, sem eru

eitt í ár og annað á næsta ári, eins og reymslan hefur verið að undanfömu. Það eina, sem
í haust var sæmandi fyrir hœstv. ríkisstj., var
að segja af sér og taka svo þátt í að koma
hér á stjórn allra flokka, sem hefði sett sér
það mark og samið um það að skiljast ekki
fyrr við en búið væri að tryggja atvinnuvegum landsmanna það öryggi, sem velifct gæti
þeim vaxtar- og þroskaskilyrði og þjóðinni
allri góða framtíð og velgemgmi, því að velgengni atvinnuvegamna eru ailir þegnar landsins einnig háðir um sína eigin afkomiu.
Síðan hið svonefnda júní-samkomulag var
gert 1964 og kaupgreiðsluvísitala tók gildi að
nýju, faefur verið sæmilegur friður um kjaramálin. Varla þarf að efa, favað af því hiýzt,
ef vísitölunni er kippt úr sambandi. Það verður endurtekning á fyrri reynsiu frá árunum
1960—1964, deilur og verkföli, sem þjóðin öll
líður við. Gengisfeliimgim. mun leiða af sér
mikla verðhækkunaröldu, eins og alltaf verður
við sliíkar ráðstafanir, ekki sízt þegar svo stórfelld gengisiækkun er gerð. Ég trúi iþví illa,
að fólk eins og allur fjöldi verkamamna og
iðnaðarmamna, sem ekki hefur með 8 stunda
vinnudegi nerna 110—120 þús. kr. í árslaun,
geti þolað verðhækkun án þess að fá siíkt
bætt. Ég er viss ura, að þessar stéttir finna
lelðir til að knýja fram ieiðréttingar á sínum
kjörum.
En það eru hins vegar til í þjóðfélaginu
aðrir aðiiar, sem ekki hafa slíka aðstöðu, og
á ég þar við gamla fólkið, sem er að mestu
eða öllu leyti haett að vinna og verður að lifa
af ellilífeyri, sem ©kki á að faækka til samræmis við þá verðhækkun, er nú kemur í kjölfar gengislækkunarinnar. Sumt aldraða fólkið
hefur dreigið saman nokkrar ikrónur á langri
lífsleið, sem það ætlar sér tii styrktar í ellinni.
Gengislækkunin sér fyrir því að minnka þessar krónur og gera þær lítiis virði. Margt eidra
fólk á íbúð, sem það býr í. Nú faefur hæstv.
ríkisstj. í hyggju að tólffaida þessar eignir
í verði til skattlagningar. Allir geta séð, hvemig slíkar ráðstafanir munu koma við hina öldruðu. Gamla fólkið getur ekki farið í verkfail
til að rétta falut sinn eða fá hann bættan. Það
mun því verða að taka til þess eina ráðs, sem
fyrir hendi er, að spara við sig þá litlu neyzlu,
sem það flest hefur veitt sér.
Gengislækkanir og verðhækkanir hitta flesta
illa, en fáir verða þó vamarlausari fyrir slíku
en hinir öldruðu. Prá því er sagt í Gautrekssögu, að á Gautlandi var á einum stað þverhníptur hamar, sem hét GyJlingsfaamar, og
stapi einn á faamrinum, sem hét Ætternisstapi.
En svo hét faann af því, að þar fækkaði það
fólk ætt sinni, er þar bjó, þegar þrengdist
í búi, og þá var gamla fólkið leitt fram af
stapanum. Kosningaloforðum ríkisstj. má líkja
við Gyllingshamariinn, jþvi að ekki vantaði fyrir kosningarnar á s. 1. vori gyllingar og fögur
fyrirheit. Upp á það háa fjall leiddi rikisstj.
eða stjómarflokkamir kjósenduma í vor, enda
leyndist þar hinn fjárfaagslegi ættemisstapi,
gengisfellingin, á bak við ioforðin. Ofan fyrir
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þann ættemisstapa hrapar nú margur sjóðurinn, s«m aldraða fólkið astilaði sér til framfærslu í ellinni, og er það hörmuleg frammistaða af ríkisstj. að láta á þann hátt verða
efndimar á fögrum fyrirheitum, þegar hún
var að biðja um atkv. á síðasta vori.
Hæstv. menntmrh., Gylfa Þ. Gísiasyni, hefði
verið nær, þegar hann talaði hér í gærkvöld,
að skýra frá því, hvernig hann hugsaði sér,
að garnla fólkið fái notið sómasamiegra lífskjara eftir ’það, sem nú hefur yfir það dunið,
heldur en að nota sínar góðu gáfur til þess að
ryðja úr sér öllum þeim svívirðingum og ósanninduim um Framsfl. og forustumenn hans,
sem hann viðhafði hér. Sannleikurinn er sá,
að pólitískt gengi Aliþfl. stóð þá hæst og hann
naut sín bezt, þegar hann hafði samstarf við
Framsfl. En nú stendur hið pólitíska gengi
Alþf'l. ekki hátt. Og muna mætti hann eftir
þvi, þegar hann fór í liðslbón til Framsfl. 1956
og bað um kosningabandalag til að bjarga
Alþfl. frá dauða, en þá var talin hætta á, að
Alþfl. kæmi hvergi að marnni. Það er sagt, að
ýmsir menn, sem bjargað befur verið frá
drukknun, hafi upp frá því hatað lífgjafa
sína. Það virðist vera einnig svo með Alþfl.,
a. m. k. Gylfa Þ. Gísilason. Sennilega er slíkt
ósjálfrátt, og skal ekki gert veður út af því,
þó að fainn þreytti maður sé með ergelsi út af
þessu um leið og hann rígheldur sér í ráðherrastólinn.
Hæstv. landbrh. Ingólfur Jónsson talaði hér
í gærkvöld og minntist með fáum orðum á
bændur. TaJdi hann, að rœktun ykist mjög.
Hvað 'segja jarðræktarskýrslur um þessa fuUyrðingu ráðh.? Þær segja það, að nýrækt var
hér árið 1965 5045 ha og var rúmum 1000 ha
minni en árið áður. Og enn gerðist það sama
árið 1966, Þá var nýrækt eikki nema 4057 ha
og þá enn það ár 1000 ha minni en árið áður.
Á sama tíma mun talsvert af ræktuðu landi
hafa farið í órækt með jörðum, sem fóru í
eyði. Enn freimur er talsvert af ræktuðu landi,
sem fer undir götur, byggingar og önnur
mannvirki í kaupstöðum og þorpum landsins.
Þessar staðreyndir eru ekki fagur vitnisburður um viðreisnarstefnuna og áhrif hennar á
framkvæmdagetu og hag bænda.
Hæstv. landbrh. taldi i ræðu siinni í gær hag
bænda stórbatnandi og sagði, að þeir mundu
hafa brosað i kampinn, þegar þeir hefðu heyrt
Eystein Jónsson segja, að staðá bænda væri
ótraust fjárhagslega og efnahiag þeirra væri
að hraka. Til hvers er nú hæstv. landbrh. að
tala svona borginmannlega og kaldhæðnislega
um ástæður bænda? Hann hlýtur :þó að vita,
að bændur landsins horfa ekki með bjartsýni
fram á veginn nú. ÍÉg skal upplýsa nokkrar
staðreyndir um efnahagsástandið hjá bændastéttinni. Samkv. úrtaki, sem Hagstofa Islands gerði á framtölum bænda á árinu 1966
og gert var þannig, að framtöl 734 búa voru
tekin sérstaklega úr öllum framtölunum, og
síðan voru valin úr þeim 86 bú aX þeirri stærð,
sem notuð eru við ákvörðun verðlagsgrundvallar, — niðurstaðan varð sú, að þegar búið

var að draga frá tekjum þessara 86 manna
fyrningargjöld af útihúsum og vaxtagjöld,
voru eftir 98 þús. kr. tekjur. Þeitta sama ár
voru meðaltekjur viðmiðunarstéttanna, sjómanna, verkamanna og iðnaðarmanna, 244
þús. kr. Þeitta sýnir, hvemig staða bændastéttarimnar sem beildar er á hinum svoköilluðu viðreisnartímum, þó að hægt muni vera
að benda á nokkra bændur til og frá um landið, sem eru betur settir, enda hefur það alltaf
verið, jafnvel á hinum verstu haUærisárum
í sögu þjóðarinnar, að til voru einsitakir bændur, sem voru vegna ýmislegrar sérstöðú betur
settir en heildin. Er svo ævinlega í öllum stéttum, en slíkt segir ekkert um almsnnan hag
heildarinnar.
Af því, sem ég hef hér sagt og upplýst um
hag bændastéttarinnar, verður það skiljanlegt,
að hvort tveggja gerist í senn, framkvæmdir
dragast saman, eins og skýrsiur um nýræktina gefa til kynna, og lausaskuldir virðast
fara vaxandi í stórum stíl. Við síðustu áramór voru lausaskuldir bænda 500—600 millj.,
og vitað er, að þær hafa rnikið vaxið á þessu
ári. Þá er veðskuldabyrði bænda ekkert smáræði, þvi að iþær voru í Búnaðarbankánum
830 millj. um síðustu áramót, og eru þá meðtalin ógreidd árgjöld af lánum, en á siðustu
árum faefur það færzt i vöxt, að bændur hafa
ekki geitað staðið í skilum. Vaxtagjöld bænda
eru síhækkandi, bæði vegna iþess að skuldafjárhæðin vex og vaxtaprósentan einnig. 1
Búnaðarbankanum, þar sem veðskuldir bænda
eru aðallega, er meðalvaxtaprósentan þessi:
Af íbúðarlánum 6%, af ræktunarlánum 6%%
og aX veðdeildarlánum 8%. Þar við bætist svo
hinn illræmdi stofnlánadeildarskattur. Það er
ekki að furðá, þótt hæsitv. landbrfa. telji, að
bændur brosi, þegar skýrt er frá, favernig fjárihagsleg staðá þeirra er nú, eins og hún er
góð eða biifct þó faeldur eftir 8 ára samfellda
yfirstjóm hans á landbúinaðarmáTum. Sannleikurinn er sá, að bændur geiba því miður
ekki verið bjartsýnlr nú. Allar rekstrarvörur
munu stórhækka í verði vegna gengislækkunarinnar, ©n aJlt er enn í óvissiu um verðlag
á framleiðslu þeirra. Nú er talið víst, að fóðurbætiir hækki í verði um 28% eða meira.
Bændur á kaJsvæðunum voru til þess hvattir
í haust af ábyrgum aðilum að setja búfé sitt
að nokkru á fóðurbœti, svo að ekki þyrfti í
haust að fella það svo, að bændur yrðu að
hætta búskap. Ég spyr: Hvað ætlar iandibrh.
að leggja til þessum bændum tll hjálpar? Ef
þeir fá ekki sérstaka aðsfcoð í tilefni af verðhækkuninni, má gera ráð fyrir, að þeir verði
gjaldþrota í 'hópum. ÆJtli þessir hœndur séu
strax farnir að brosa af ánægju yfir gengislækkunlnni og trausti á hæstv. landbrh. og
félögum hans?
Nú er komið fast að jólaföstu og þrír mánuðir liðnir frá því, að samkv. 1. átti, að ákveða
verðlag landbúnaðarvara. Yfirdómur er enn
með það mál í sínum höndum. Auðvifcað vona
bændur og treysta þvi, að kornið verði til
móts við þeirra sanngjömu kröfur og hrýnu
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þarfir. Eitt af þvi, sem viðreisnarstjómin ákvað á aínum tíma, var það, aS ekki mætti
lána úr Búnaðarbankanum til mjólkurbúa,
sláturhúsa og ræktunarsambanda nema gengistryggð lán. Auk þess hafa þessar stofnanir
tekið eittihvað af lánum ertendis í sambandi
við vélakaup. Gengislœkkunin verður iþessum
stofnunum þung í skauti, og mun það auðvitað lenda á bændum ofan á annað, ef ekkert
verður að gert. Nú vil ég spyrja: Hvað verður
gert tll þess að bæta þessum nauðsyniegu
fyrirtækjum bsenda það tap, sem þau verða
fyrir af gengislækkuninni, eða setiar ríkisstj.
að láta það lenda á bændum?
Tími minn mun vera á þrotum. En ég vil
í lokin minna á hina aikunnu sögu um það,
þegar Haraldur harðráði greiddi Halldóri
Snorrasyni, sem var konungi trúr og traustur liðsmaður, málann með koparblandaðri
mynt i stað silfurs. Þessu reiddist Halidór og
kvaðst ekki lengur ætla að þjóna konungi
nema hann í stað hinnar verðlausu myntar
fengi kaup sitt ófalsað. Meiri hluti islenzku
þjóðarinnar hefur í þrennum kosningum veitt
stjórnarflokkunum vald út á fögur fyrirheit
þeirra. Þetta hefur hin harðráða ríkisstj. launað með því að skammta þjóðinni nýja Haraldssláttu i þriðja slnn nú á 7 árum. Ætlar
þjóðin og þimgheiimur að verða minni fyrir
sér en Halldór Snorrason, þegar hann kvaðst
ekki mundu þjóna Haraldi harðráða lengur
nerna hann fengi skíra mynt að launum? Ég
vH ekki trúa því. — Góða nótt.
Dómsmrh. (Jóhann Hafstein): Herra forseti.
Virðulegu tilheyrendur. Það er nú komið að
lokum iþessara útvarpsumr. frá Alþ. Rædd
hefur verið till. hv. stjómarandstæðinga um
vantraust á ríkisstj. Þessar umr. hófust með
ekki áður ókumnum stóryrðum og miður þinglegum fúkyrðum formanns Framsfl. um hrikategasta btekklmgarvef, sem ofinn hafi verið í
íslenzkum stjómmálum af hálfu stjómarliðsIns. Vlð hefðum farið með ósvífnar blekkingar

fyrir kosningar. Við hefðum vitað, að grunnur þjóðfélagslns hafi verið orðinn holgrafinn.
Það hafi þeir stjórnarandstæðingar reyndar
vitað 'líka, en við hefðum farið með slík botnlaus ósannindi, að beir hefðu ekki fengið rönd
við reist og stlómarliðinu þvi lánazt að svikja
sér út melri hluta hiá kjósendium. 1 þessum
sama tón talaði bóndinn Ágúst Þorvaldsson,
sem var að ljúka máli sínu. Ég hef alltaf haldið, að þessi bóndi væri námfúsari é annað en
slikan óhróður. Hvorki hann né aðrir þeir,
sem talað hafa í þessum tón, hafa nokkum
tíma vitnað til þeirra. uimmœla, sem við frambjóðendur Sjálfistfl. höfum étt að hafa að þessu
leyti fyrir kosningar og væru önnur nú. En
það er svo, að þó að tíkki stæði steinn yfir
steini í ásökiunum í fáryrðagusu formamns
Eramsfl. í gærkvöld, eftlr að forsrh. flutti
næstur aína ræðu og hafði m. a. vitnað til
álykitana og afstöðu ilandstfundar Sjálfstfl. hér
að lútandi fyrir kosnlngar og eigln ummæli
í stjómmálaumr. fyrir kosnlngar á Aliþ., hafa

þeir þm. Pramsóknar ekkert farið út af laginu í framhaldi umr. Þeir eru orðnir þaulæfðir í þessum talkór ónota og brigzlyrða. Ekki
verður þetta lið sakað um að bresta kunnáttu
í að þræða forarvilpumar. Slík eru að mínu
viti einkenni þeirra vantraiustsumr. stjómarandstöðu, sem hér hafa verið setitar á svið.
Alíþb.-menn eru meðreiðarmenn Pramsókmar,
en jafnveil málflutningur kommúnistanma í
því iiði er þó tiltakantega manneskjutegri en
framsóknarþm.
Reyna mætti að skilgreina í hnotskum ésakanirnar, sem fram hafa komið, nú í lokin.
1 fyrsta lagi. Allt var á heljarþröm fyrir koeningar, grunnurinn holgrafinn. 1 öðm lagi. Augljóst var, að hverju stefna mundi. Stjómarandstæðingar sáu það fyrir, segja þeir. I þriðja
lagi. Gengislækkunin var 'löngu ráðin og útreiknuð. 1 fjórða lagi. Allar orsakir gengislækkunar íslenzku krónunnar umfram 5% í
h'lutfalli við gengislækkun sterlingspundsins
eru heimatilbúnar.
Um fyrsta atriðið hefur verið fjallað í umr.
af liðsmönnum ríkisstj. og ráðh. Pramsóknarmenn spáðu reyndar í upphafi viðreisnar
mjóðuharðindum af manna völdum á lalandi,
eins og það var orðað. AlUr vita og viðurkenna, að aldrei hefur annar eins velgtengnistími gengið yfir íslenzku þjóðina og á undanförnum árum viðrelsmar. Kjör aimennings aldrei beitri, framiþróun aldrei örari, stórvirkjanir í tengslum við stóriðju hafa haldið innreið sína og ný iðnþróun er í uppsigiingu.
Kísilgúrvinnsla er að hefjast við Mývaitn. Islenzk stálskipasmíði er orðin að veruleika og
verður efld. Skotið hefur verið stoðum undir
íslenzkan veiðarfæraiðnað. Bifrelðayfirbyggmgar og margt fteira eflt. Rismikil uppbygging
iðnaðarhúsnæðis og iðnaðarsvæða hefur orðið,
svo sem iðngarðar hér í Reykjavík og svipuð
þróun annars staðar vitnar um. Rannsóknastofnanir og vísindamenn vtona að frekari hagnýtingu náttúruauðlinda, svo sem vimnslu
periusteins við Loðmundarfiörð og sjóefnavinnslu á Reykjanesi, og fjölmargt flelra er
á prjónunum eða hefur verið í íhugun, svo
sem hagkvæmni í uilarvihnslu, sútun o. fl.
Bvggðaáætlanir, auikin ræktun, bættar samgöngur og vaxandi framiteiðnl hefur einkennt
þróunina.
Já, sáiu stjómarandstæðimgamir s. I. vetur
fyrir þá erfiðleika, sem við höfum verið að
gl'íma við undanfarið? Mikliir memn erum við,
Hrólfur minn. Þetta er annað atriði ásakana
þeirra. Sáu þeir fyrir, hversu rýr mundi reynast vetrarvertíð vegna aflabrests, ógæfta og
veiðarfæratjóns? Sáu þeir fyrir, að síldina
þyrfti að sækja morðaustur í halsauga með
þar af leiðandi stórauknum tilkostnaðl? Sáu
þeir fyrir, að borgarastyrjöld brytist út og yrði
viðvarandi í Nígeiríu með þeim afleiðingum, að
Afríkuskreið okkar hefur ireynzt óseljanleg,
nær öll framteiðsla ársins? Sáu iþeiir fyrir, að
við gaatum aðeins seJt þriðjung skreiðar tii
Italíu mlðað við sölu þarngað fyrir tveimur árum, af því að himn upphemgdi fiskur fraus á

237

Þtagsályktunartiiilaga felld.

238

Vantrauat á rikisatjómina.

liðnum vetri i ríkara mæli en áður, en það
útllakar söluna á bezta markaðtoum, Italíu?
Sáu þessi Ijós fyrir, að verðfall útílutningsafurðanna mundi halda áfram og fara vaxandi?
Vel kunna þessir menn að vera spakir. En
að þeir bafi tiil að bera yfirnáttúrlega hæfileiika til þess að vita fyrir óorðna hluti, verður
þó að draga í efa.
Þá var okkur sagt, að gengislækkun hafi
fyrir löngu verið ráðin og útreiknuð af stjómarliðtau. Annað veifið segja 'þessir sömu menn
að visu, að við höfuim staðlð eins og glópar,
þegar pundið féU, og verið með öMu óviðbúnir.
Staðreyndin og sannleikurinn er allt annar en
varaformaður Framsfl., Ólafur Jóhannesson,
vildi vera iáta í ræðu sinni hér áðan. Strax
og þing kom saman 1 haust skýrði rikisstj.
frá því, að hún hefði vMjað forðast gengislækkun í lengstu lög og við þoð miðað till.
sínar um efmahagsráðstafanir, þegar Alþ. kom
aaman. En úrlausn mála á því stigi var
m. a. þeim mlkla vanda bundin, hve óvissan
var mlkil um verðlag og viðskipti, enda vaxandi ókyrrð á hiraum alþjóðlega peraingamarkaði og endurtekinn orðrómur um hugsanlega
geragislækkun hjá Bretum og þá jafnframt
fjölda anraarra þjóða, jaíinvel búizt við atlögu
að dollaramum.
Og þá er loks fjórða atriðið, samelgtalegar
ásakanir stjómarandstæðinga um, að geragislækkun sé að mestu hetaiatilbúin viðurkeraning á því, að vlðreisrain hafi geragið sér til
húðar. 5% er eina réttlætaralega gemgisfellimgin miðað við pundið, segja framsóknarmenn.
8—10% lækkun er að þeesu leyti réttlætanleg,
segir Hannibal. Bf sterlingspundið fellur í
verði, fá útflytjendur færri kr. í siran hlut
fyrlr þaiu sterltagspund, sem þeir selja afurðir fyirir og skipta hér í bönkuim í kr. til
greiðslu á útgerðarkostnaði, kaupum á fiski,
greiðslu lauraa o. s. frv. Miðað við lækkun
pundsins eru, áður era krónan lækkaði, um 103
kr. í staðton tyrír um 120 kr. fyrir hvert sterlingspumd. En er etahver eðlismunur á þessu
að fá hretalega vegna veirðfalls á útflutntagBvörurani sjálfri 103 kr. fyrir tiltekið sama magn
í stað 120 kr. áður? Verðfallið á útflutningsvöruraum er bara miklu meira, í sumum tllfellum 30—40% og meira en það, til viðbótar
lækkura pundsins. Ef úitfflutraimgsiverðmætin
lækka miðað við ársframleiðslu úr allt að 6
þús. millj. kr. í rúmar 4 þús, millj. kr. eða
um %, þyrfti í raura og veru að hækka þessl
verðmæti um ailt að 40—50% til þess að útflytjandtan stæði svipað að vigi og áður að
greiða tanlendan kostraað framleiðslunnar eða
heffði jafnmargar króraur tii þess. Er þetta
hetaiatilbúirara vandi? Kemur þetta efekert
gengisskráningu við, þegar hún er framkvæmd? Ég held, að sjaldan, ef nokkru siraral
áður, haffi heyrzt aðrar eins fjturstæður frá þm.
eftir þm. og forustumönnum fflokka, og hér
hafa verlð hafðer í fframmi um það, hvaðeðlilegt væri, að falllð á ókkar krónu værl, miðað
við þær aðstœður, serai eru núna, anraars veg-

ar verðfeMtagu og hins vegar pund og þá væri
í raun og veru notaður sá etafaldi reikningur að segja: Þriðji parturinra af vörunni er
það, sem við seljum fyrir pund. Þriðji parturinn af tæpum 15% er 5%. En hvað er verðfallið? Það er bara heimatilbúið.
Hér vil ég svo leiðrétta síeradurteknar staðhæftagar um, að viðreisraarstjórrain haffi þrisvar þurfft að fella gengi krónunnar vegraarangrar stjómarsitefnu sinnar, eiras og margstanis
hefur verið endurtekið hér í kvöld og í gærkvöld. Fyrsta gengisbreyttagin, þegar viðreisnarstjómin tók við 1969, var framkvæmd 1960
til þess að leiðrétta ranga stjómarstefnu
vtastri stjórnarinnar. Ári síðar var gerð iítils
háttar leiðrétttag á skráningunni vegna vaxandi tilkostniaðar, sem ekki hafði verið gert
ráð fyrir. Það er og enn freraiiur raragt, að
gengi dollars hafi verið breytt úr rúmum 16
kr. vlð upphaff viðreisraar í 57 kr. nú. Þó er
búið að margeradurtaka þetita líka, bæði í umr.
hér í kvöld og í gærkvöld. En meðalgengi eftir
vinstri stjóm mun haffa verið nálægt 35 kr.
dollar, en ekki 16 kr„ en auk þess er það
á almenntags vitorði, að haran gekk þá kaupum og sölum á svörtum markaði á 60 kr., en
ekki 57 kr„ eins og hann er nú skráður. En
gengto voru hins vegar svo fjölmörg í tíð
þeirra marana, sem þá höfðu forustu og fflytja
nú þetta vantraust, í tíð vinstri stjómar, með
tugum margvíslegra uppbóta og álaga á lögskráð geragi, þ. e. a. s. seldan og keyptara erlendan gjaldeyri, að engin furða er í sjálfu sér,
þótt fram haíi komið svo greinilega í kvöld
og gærkvöld, að stjómararadsitæðtagar kurana
bókstaflega engta skil á þessu leragur.
Herra forseti. Vantraustið er rökstutt af
vanefraum. Það hefur reynzt of mikill órói í
huga þeirra marana flestra, sem gerzt hafa
talsmenn þess, til þess að skýr og hlutlous
hugsun fái að ráða. Sumlr eru líka iangþreyttir á stjórnarandstöðu, ffamir að lýjast,
etas og verða vill. Híkisstj. mun raú kappkosta
að veita í stjórasýslu og löggjöf alveg á næsturani svör við þeim spurntagum, sem foraseti
Alþýðusambandsins varpaði fram í gærkvöld
af engri tllkvittrai, efns og hanra sagði sjálfur,
hvaða hliðarráðstafanir yrðu gerðar til vamar þeirn fyrst og fremst, sem hœtt er vlð, að
veigamtarastir séu til þess að mæta áhrifum
gengisfellingar. Mtanzt beffur verið á lækkanir
tolla til lækkunar vöruverði, sparifjárverðfesttagu, uppbætur á eJlllífeyrl og örorkubætur og
aðsitöðu námsmanna erleradis og margt fleira.
Um þessi atriði heffur stjómta tjáð sig fúsa
til samráðs við samtök lauraþega og atvtaaustétta. Vandi okkar er mikiU, en við eigum
fymtagar frá viðreisraartímabMi, nýjan skipastól, nýtízku framleiðsiutæki, alhliða vélvæðtagu og samgöngutækl, gjaldeyrisvarasjóð,
sem heffur enm reyrazt nægiur til þess að verjast áföllum fram að þessu, eamhliða öðrum
ráðstöfunium. Voraandi auðnast okkur sameigtalega að búa með hagsýni að okkar, samfara
batnandi árferði og vlðskiptakjörurai, svo að
fram verði haldið til vaxandi almennrar vel-
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sældar í okk&r litia, en góða landi, þátt faarðbýit só á köflum. — Góða nótt.
Lúðvík Jósefsson: Hérra forseti. Góðirhiustendur. Það hefur mikið gengið á í efnahagsmálunum undamfamar vikur hér á Altþ. Fyrsta
lotan var sú, að ríkisstj. lagði fram till. sínar
um nýjar efnahagsaðgerðir í byrjun þings.
Samkv. faeim till. átti að afla ríkissjóði nýrra
tekna, sem nœmu 750 millj. kr. á ári, með
nýjum sköttum í ýmsu formi og stórhækkuðu
vorðlagi á öllum helztu nauðsynjavörum almennings eða nokkrum faelztu nauðsynjavörum almenmngs. Með þessum till. fylgdu þær
yfirlýsingar stjórnarinnar, að faún vseri á móti
gengislækkun og teldi þá leið skapa fleiiri og
meiri vandamál en faún leysti.
Önnur lotan varð samt sem áður stórfelld
gengislækkun, sem nýlega faefur verið ákveðin og þegar er farin að hafa sin víðtæku áhrif í verðlags- og kjaramálum. Og favað er
það þá, sem á að gerast í efnalhagsmálunium
samkv. öllum þessum till.? 1 aðalatriðum er
það þetta: Álögumar, sem tiU. voru gerðar
um í fyrstu lotu, eiga allar að standa, nema
farmiðaskatturiim. >að á sem sagt að afla ríkissjóði nýrra tekna samkv. þessari fyrri leið,
semnemur um 700 millj. kr. áári. Verðhækkaniraar á kjöti, mjólk og kartöflum, sem ákveðnar voru í októbermánuði, eiga að standa áfram. Hækkunin á áfengi og tófaaki á að
standa, og hækkun á pósti og síma á að
koma. Útvarpsgjöld stoulu hæfcka, sjónvarpsgjald faækkar, iðgjald til almannatrygginga
hækkar, sjúkrasamlagsgjöid eiga að hækka,
lagður Verður á nýr fasteignaskabtur, sem ná
mun til alls íbúðarfaúsnœðis í landinu. Og
hitaveitugjöld eiga að hækka u«n 18%. Allar
skulu þessar álögur standa samkv. því, sem
nú er upplýst. En ofan á allt þetta kemur
svo hin mikla gengislækfcun, gengisiækkunin,
sem ríkisstj. sagðist ætla að forða þjóðinni
frá með þessum fyrri tUI. sínum. Fyrir ríkissjóð munu þessar ráðstafanir faafa þau áhrif,
að tekjur faans faækka um 700 millj. kr. vegna
fyriri ráðstafananna og um 300 millj. með því,
að niður eiga að falla greiðslur til sjávarútvegsins, sem áður hafði verið aflað tekna
til að greiða. Þannig munu tekjur ríkissjóðs
raunveirulega aukast um 1000 miilj. kr., en til
viðbótar því koraia svo stórauknar toiltekjur
vegna gengislækkunarinnar og mikll faækkun
á sö.luskatti, einnig vegna gengislækkunarinnar. Augljóst er því, að níkissjóður mun skófla
til sín nýjum tekjum í skjóli efnafaagsaðgerðanna, auðvitað með þeim afleiðingum, að verðlag í landinu fer stórhækfcamdi. Það lætur því
heldur einkennilega í eyrum að heyra hér í
þessum umr. hæstv. fjmrh. skora á almenning í landinu að stilla nú kröfum sínum í faóf og tala um prófraun, sem menn
gangi nú undir í sambandi við framkvæmd
gengislækkumarinnar. Mér sýnist, að faann stilli
ekki sínum kröfum í hóf fyrir hönd ríkissjóðs og hann hafi með þessum kröfum öll-

um, greinilega fallið á sínu gemgislæfckunaTprófi.
En 'hver verða áfarif þessara ráðstafana fyrir launafólik í lamidinu? Samkv. fyrri efnafaagsmálatill. rikisstj. gerði hún ráð fyrir, að afleiðimgar þeirra yrði 'hæfckun á vöruverði, sem
næmi 7%% miðað við eldri vísiitölu. Nú faefur
verið ákveðið, að laumafólfc fái bœtur á laun
1. des., sem nema tæplega 3%%, og standa þá
eftir um 4%, sem ekfci á að bæta af þessum
verðhækkunum miðað við gömilu vísitöluna.
Fulltrúar ríkisstj. gera ráð fyrir, að verðfaækkanir vegna gengislækkumarinnar muni nema
a. m. k. 8%, og er etoki ætlað að bæta bá verðhækkun að neinu í toaupgjaldi. Ljóst er því,
að ríkisstj. áætlar sjálf, að launamenn í landinu eigi að taka á sig beina kjaraskerðingu
á næstu mánuðum, sem nemur a. m. k. 12%,
em sennilegra er, að þessi kjaraskerðing muni
nema 15—16%. Sams konar ikjaraskerðing á
að ganga yfir sjómenn, þvi að upplýst er, að
gengislækkunin sé reiknuð út á þeim grundvelli, að kaup sjómamna eigi ekki að hækka
í krónum og það veirði því að breyta hlutaskiptakjörum þeirra, ef fiskverð verði látið
hækfca. Hér er um ótrúilega ósivífnar ráðagerðir að ræða, ráðagerðir, sem útilokað er með
öllu, að ríkisstj. geti komið fram. Það er svo
dæmi um óskammfeHni hæstv. ráðh. að tala
hér í þessum umr. um frið og sættir og samvinnu, um lelðir til þess að framkvæma gengislækfcunina, þegar málatilbúmiaður þeirra er
á þessa lund.
En hvernig ætlar svo ríkisstj. að standa að
framkvæmd gengislækkunarinnar gagnvart
milliliðum? Jú, hún faefur þegar ákveðið, að
heildsalar og aðrir innflytjendur ifái leyfi til
þess að hækfca þegar í stað verð á ölium vörubirgðum, sem í landimu voru, þegar gengislækfcunin var áfcveðin, enda stouldi þeir erlendis vegna þessara vörubirgða, og það gera þeir
ailir. Samfcv. þessari heimild er þegar búið að
hækka verð á olíurai, bemzíni, smjörtíki, kaffi
og flelri vörutegundum, og næstu daga mumu
berast tilkynningar um allt verðhækfcunarflóðið. Á samia hátt á nú að ieyfa skipafélögum að hækka fiiutningsgjöid á öllum vörum,
sem liggja í afgreiðslum þeirra, jafnvel þó að
þær vörur hafi verið filuttar til lamdslns fyrir
mörgum mánuðum, enda geti skipafélögin
sýnt, að þau skuldi erlendis vegna sitarfsemi
sinnar. Þannig ætlar ríkisstj. að standa að
því, sem Jón Þorsteinsson þm. Alþfl. talaði
hér um fyrr í kvöid, að jaifna byrðunum niður á alila landsmenn. Launþegar eiga strax að
taka á sig stórfellda kjarasfcerðingu, en það
á að vægja til fyrir milliliðum,
Það væri kannske ásitæða einmig tU þess að
spyrja um það, hvemig rífcisstj. ætli að láta
ýmsa aðra aðila standa undir útgjöidum vegna
gengislœkkunarinnar. Hvað ætlar rikissjóður
t. d. sjálfur að tafca á sig í 'þeim efnum? Og
hvað á verzlunarstéttin almennt að taka á sig
í þeim efnum? Urai það faefur efcfcert komið
fram. En verðhækfcanir, sem til failla af þessu
tagi og öðru, faafa ekfci áhrif á stjóraarvöld
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landslns vegna þess, að þær á ekki að mæla
inn í neina kaupgjaldsvísitölu. Hún á engin
að reiknast út þrátt fyrir allar verðbreytingar efftir 1. des. n. k. Og faverjar verða svo afleiðingar þessara efnahagsaðgerða fyrir útflutningsatvinnuvegima, sem aJlt þetta á þó að
vera gert fyrir? Samkv. till. ríkisstj. á að gera
upptsekan alian þann gemgislhagnað, sem til
fellur af þeim útflutningsvörubirgðum, sem til
eru í landinu, og ekki aðeins af þeim birgðum, sem til voru, þegar gengislœkkunin skall
á, heldur einnig af þeim vörum, sem framleiddar verða í næsta mánuði eða til áramóta.
Ljóst er þvi, að þær vörur, sem fframileiddar
verða hér eftir til áramóta til útflutnings,
verða framleiddar við óhagstœðari kjör en verið faefur, iþar sem framleiðslukostnaður hækkar, sbr. olíuhækkumina, sem þegar er orðin,
hækkun á umbúðum, stórfelld hækkun á
frögtum og hækkun á veiðarfærum og fleira
í tilkostnaði framleiðslunnar. Þennan gengishagnað á að leggja á sérstakan reikning í
Seðlabankanum, og honum ætlar ríkisstj. að
ráðstafa síðar í einhverja sjóði eða einhverjar
vanskilaskuldir. Mjög er vafasamt, hvemig
hagur hinna einstöku gneina útflutningsframleiðslunnar verður eftir iþessar ráðstafanir.
Þó er Ijóst, að sumar greinamar a. m. k. munu
ekki fá verulega bætta rekstraraðstöðu, eftir
að rikissjóður hefur dregið tii sín 300 millj.,
sem áður runnu til sjávarútvegsins, og eftir
að allar rekstrarvörur faafa stórhækkað frá
því, sem áður var.
Sú ávísun ríkisstj. til atvinnuveganna, að
kaup sjómanna sfculi standa óbreytt og aflahlutur þeirra minnka og kaup verkafólksins
skuli rýma að verðgildi um a. m. k. 12%, mun
ekki standast. Sú ávísun mun reynast ógild,
þegar á reynir. Efnafaagstill. ríklsstj. munu
ekki koma að gagni fyrir atvinnuvegina, vegna
þess að efnahagsstefna hennar er röng í grundvallaratriðum. Ríkisstj. ætlar áfram að faalda
uppi verðbólgusteffnu sinni. Hún leiðiir áfram
hverja verðhækkunina af annarri, sem hægt
hefði verið að komast hjá. Hún knýr fram
þannig fjármálaaðgerðiir fyrir ríkissjóð, að af
mun bljótast verðhækkunaralda. Ríkisstj. trúir
því enn, að framboð og eftirspum geti ráðið
eðlilegri verðlagsþróun í iandinu. Hún heldur
áfram í okurvaxtapólitík sína, einnig gagnvart
útflutningsatviinnuvegunum, og hún ætlar sér
þá dul, að hún geti með verðhækkunarpólitík
sinni rænt verkamenn, sjómenn, ibændur og
anmað verkafólk, sem nemur a. m. k. 12% í
launakjörum. Þessa fáránlegu stefnu reyndu
núv. stjómarflokkar með gengislækkuninni
1960. Þá voru vísitöluuppbætur á laun bannaðar með lögum. Aflelðingamar urðu gífurleg
átök á vinnumarkaði. Fyrst skulilu yfir verðhækkanir, svo verkföll og kauphœkkanir, svo
aftur verðhækkianir og eim aftur verkföll,
þatngað til í júní 1964, að ríkisstj. gafst upp
og leiddi aftur í lög vísitöhjibætur á laun.
Það verður að telja álveg furðulegt, að líklega verðandi formaður Aliþfl,, Gylfi Þ. Gíslason ráðh., skuli enn skilja svo lítið síarfsfaætti
Alþt. 1967. D. (88. löggjafarþing).

verkalýðsfélaganna í landinu að telja það til
misbeitingar á samtökunum, að þau skyldu
lýsa yfir vinnusitöðvunum, ef verðlagsuppbætur yrðu ekki greiddar á laun 1. des. Verkalýðsfélögin höfðu gilda samninga staðfesta í
landslögum um það, að laun skyldu breytast
í samræmi við verðlag, og þau áttu að fá
hækkun á kaupi samfcv. þeiim samningum nú
1. des. Þennan rétt ætlaði ríkisstj. að ógilda
með I., og af því reis verkalýðshreyfingln upp
sem einn maður til vamar sinum rétti. Þetta
virðist ráðfa. ekkl skilja og fcasitar því fram
þeirri fullyrðingu, að stjómajrandsfaðan á Alþ.
hafi misnotað verkalýðsfareyfinguna og staðið
að verkfallsboðunum. Með þessum fullyrðingum vill Gylfi Þ. Gíslason halda því fram, að
við stjámarandstæðingar á Alþ. höfum ráðið
yfir Jóni Sigurðssyni formanni Sjómamnasambandsins, Óskari Hallgrímssyni formanni rafvirkjafélagsins, Guðjóni lí Iðju og mörgum öðrum forustumönnum í verkalýðsfélögunum, sem
þó eru stuðningsmenn ríkisstj. fcallaðir. Sú
stiefna, sem leiðir til látlausra verðlagshækkana, til sívaxandi miilliliðagróða, til skipulagsleysis og ringulreiðar í fjárfestingu, til sóunar
á gjaldeyri, grefur undan verðgildi sparifjár
almennings og leiðir til óhjákvæmilegra átaka
á vinnumarkaði og til rekstrar- og framleiðslustöðvana, fær ekki staðizt. Hún á efeki rétt á
sér. Sú stjómarstefna, sem mörkuð er skilningsleysi á þörfum íslenzkra atvinnuvega, en
dekri við erlenda auðhringa, er efnafaagslegu
sjálfstæði þjóðarínnar hættuleg. Þeirri stefnu
verðuir að breyta. Stefna núv. ríkisstj. á því
að hljóta vantraust, og ríkisstj. á að fara frá
völdum, og það sem fyrst. Það eir bezt fyrir
þjóðina. — Góða nótt.
Utanrrh. (Emil Jónsson): Herra forseti. Háttvirtir áheyrendur. Hv. 2. þm. Sunnl., Ágúst
Þorvaldsson, sagði, að gengi Alþfl. faefði aldrei
verið meira en þegar faann faeffði haft samvinnu við Framsfl., en nú sé gengi flokksins
sífellt að hraka. Ég skal ekkert fullyrða um
gengi eða gengisleysi AJiþffL og Framsffl. Þó
hygg ég, að fylgi Alþfl. við síðustu kosningair
ha/i ekki verið minnkandi, heldur Jxverf á
móti. En hitt vil ég segja hv. þm., að reynsla
Alþfl. af samvinmu við Pramsfl. faefur jafnan
verið erfið og jafnam endað með ósköpum.
Sérhagsmunir flofcksims, pólitískir sérhagsmunir, hafa jafnan verið látnir sitja í fyrirúml
fyrir hiagsmunum almennings. Þetta er ástæðan fyrir því, að samvinna við Framsfl. hefur
ekki þótt eftirsókniarverð.
Það eru ófáar ávirðingamar, sem stjómarandstaðan hefur borið á ríkisstj. Hún á að
hafa svikið loforð, sem gefin voru fyrir kosningar s. I. vor. Þeir segja, að stjóraarsteffnam
sé í meginatriðum röng, gemgisffellingin nú
óþarfflega mlkil, 5% lækkun íslenzkrar krónu
heffði svarað til gengisfellingar pundsins, allt,
sem þar sé fram yfir, sié afleiðing af rangri
stjómarstefnu, og margt fleira faefur verið
fumdið stjórminmi til foráttu. Þessum ásökunum hefur nú verlð famekkt í ollum megim16
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atriðum. En ég skal aðeins fara utn þær
nokkrum orðum.
Stjórnarflokkamir sögðu fyrir kosningamar,
að þeir vildu leitast við að halda verðlaglnu
í skefjum, og það hefur tekizt í hálft annað
ár. Frá miðju árinu 1966 og til þessa dags.
En bað tókst því aðeins, að hægt var að greiða
niður verð á nokkrum vörutegundum með
greiðsluafgangi fyrra árs. Þegar sá greiðsluafgangur var þrotimn, varð að taka til annarra ráða. Við það var efnahagsmálafrv. ríkisstj. miðað, sem horið var fram í upphafi þessa
þimgs. Þegar svo har við bættist verðfallið
á íslenzkum úttflutnimgsivörum, evo stórkostlegt, að ekki hafði annað eins átt sér stað
í áratugi, varð alit erfiðara um vik. Ötflutningsverðmætissamdráttur og birgðarýrnun í
fyrstu 10 mánuðuui þessa árs hefur numið nú
hvorki melra né minna en 1500 millj. kr., svo
að augljóst er, að þessi rýmun þjóðarteknanna hlýtur að snerta þjóðína aila. I>ó var
ríkisstj. staðráðin í því að leitast við að
frelsta að ná endum saman án gengislækkunar ísl. kr., í þeirri von, að útflutning®vörur
okkar mundu aftur hæikka eltthvað á ný. En
þegar brezka gengislækkunin bættist svo við,
var sýnilegt, að ekki yrði fram haldið á þeirri
leið og ekki yrði hjá því komizt að lækka
gengið. Þá iþótti eðlilegt og sjálfsagt, að gengislækkun okkar yrði meiri en Bretanna, tll
þess að með henni og henni einni yrði einnig
hægt að rétta við hag útflutningsatvinnuveganna, og þetta hefur nú verið gert. Að stjómaratefnan eigi eimhvem mifcinn þátt i þessu,
er hins vegar á engum rökum reist. Riíkisstj.
hefur leitazt við að eíla hag útvegsins með þvi
fyrst og fremst að gera honum kleift að afla
sér nýtízkulegra skipa, fullkominna vinnslustöðva í landi og með þvi að koraia á þeirri
vinnuhagræðingu, sem frekast er möguleg. Það
er því ekki stefna rikisstj., sem hefur valdið
þvi, að gengislækkunin hefur verið gerð, heldur aflatregða, verðfall og aðrir utanaðkomandi
örðugleikar, og síðast en ekki sízt verðfall
pundslns. Gengislækkun er að vísu alltatf tvieggjuð ráðstöfun, og hún kemur ekki að fullum notum, nema því aðeins, að verðlagi og
kaupgjaldi sé haldið í skefjum. Ef þetta er
ekki gert, evðast áhrif henmar furðu fljótt, og
allt situr við sama, nema að gildi krónunnar
hefur minnkað og verðlag innanlands hefur
hækkað. AMt veltur því á þvi, að til verulegra
kaunhœkkana komi ekki og ströngu verðlagseftirliti verði beltt.
Nú hatfa stjómarandstöðuflokkamlr borið
fram tiH. um vantraust á TÍkisstj., og það er
hún, sem hér hefur verið til uimr. i kvöld og
í gærkvöld. Sjálfsagt fyrst og fremst vegna
gengisbreytingarinnar, skulurn við segja, en
vitaskuld elnnig í iþeirri von, að hún verði
samiþ. og stjómin fari frá og þelr sjálflr komist að, þó að ekkert liggl fyrir um bað, hrvemig þeir ætli að leysa aðsteðjandl vanda. Það
má segja i þessu samibanidi, að sagan endurtekur sig, eins og oft hefur verið sagt, og allur málflutnlngur og málatilbúnlngur stjómar-

andstöðunnar nú minmir mjög á atburð, sem
gerðist hér á Alþ. fyrlr tæpum 18 árum eða
á öndverðu ári 1950. Þá hafði rikisstj., sem
var mlnnihlutastjóm Sjálfstfl., borið fram frv.
um gengislækkun til lausnar á aðsteðjandi
efnahagsvanda. Framstfl. bar þá fram vantraust á rikisstj. eins og nú. Hann fékk það
samþykkt. En hvað gerði hanra þá? Hann
myndaði nær samstundis stjóm með þeim
flokiki, sem hann hafði borið fram vantraust
á. Hygg ég, að þetita muni elnsdæmi í allri
þingsögunni, að flokkur, sem ber fram vantraust á annan, myndi þegar í stað stióm með
þessurn sama flokki, sem hann hafði fiengið
samþ. vantraust á. En hvað varð svo um gengistfellingarfrv., sem Sjálfstfl. hafði borið fram?
Hvað varð um þetta frv., eftir að Framsfl. var
kominn í ríkisstj.? f>að merkilega skeði, að
frv. var saimþ. og með atkv. framsóknarmanna og með nákvæmlega sömu gengislækkuninni og Sjálfstfl. lagði til í upphafi. Þetta
varð niðurstaðan af þessu vamtrausti. Þetta
betfur þá kannske verið einhver Bimávægileg
gengislækkun, kunna menn að spyrja Nei,
þessi gengislækkun var aldeilis ekki smávægileg. Hún var, ef svo raiá segja, stórkostleg.
Þetta var hækkun á Bandarikjadollar um
hvorki meira né mirana en 75%, meira en
helmingi meiri en sú gengislækkun, sem nú
er verið að tala um hér. En þá kunna menn
kannske að spyrja enn: Það hefur kannske
verið langt um liðið, kannske mörg ár síðan
ísl. krónan var þá síðast lækkuð? En það var
ekki heldur tilfellið. Framsfl. hatfði verið með
í því að 'hækka gengið á Bandaríkjadollar um
44% réttu hálfu ári áður, réttu hálfu ári áður, svo að þá hlýtur kamnske stjórnarstefnan
á undanfömum árum að hafa verið mjög
sleerai, mjög röng, þar seim raauðsynlegí þótti
að lækka gengi ísl. kr. svo ofsalega, ekki einu
simni, heldur í tvígang. En það skyldi maður
þó ekki halda, að stjómarstafnan á undanförnum árum hatfi verið mjög röng, a. m. k.
ekki að dómi Framsfl., því að 3 árin næstu
á undan hafði Framsfl. setið í ríkisstj. og ráðið stefnunni, eins og aðrir, seim þar áttu sæti.
Og skyldl raiaður þá halda, að þar hefði verið
vel ráðið. En til þess að bœta þar um, þurfti
ekki eina gengislækkun á háltfu ári, heldur
tvær, aðra upp á 44% hœkkun á Bandaríkjadollar og hina upp á 75% hækkun 6 mánuðum
siðar. En þetta fór nú svona saimt. Þess er þó
skylt að geita, að fyrri gengisfeliingim í sept.
1949 var gerð i samibamdi við það, að Bretar
felldu gengi síns sterlimgspunds, og fylgdum
við þelrri ilækkun þá, en ekki heldur meira
og léturai óleyst vandamál okkar eigin efnahagslifs, og það leiddi til þess, að gengisfellingin í marz var gerð, réttuim 6 mánuðum síðar. Þama er störfum Framsfl. rétt lýst. Þeir
bera fram vantrauststiM. til þeas að komast
í ríkisstj., en þegar þelr eru komnir í ríkisstj.,
samþ. iþeir sömu gemgislækkunima ag Sjálfsitfl.
hafði áður lagt til. Það skyldi þó ekki vera,
að það sama vaki tfyrir flokknum enn, að ef
vamtraiuststHl. þessi yrði samþ. og þeir kæm-
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ust í ríkiastj., að þeir mundu þá standa aS
sömu leiðum, sömu gengisfellingu og núverandi
ríkisstj. hefur stungið upp á? Ég faygg, að með
samþykkt þessarar vantrauststill. verði enginn
vandi leystur, nema ef til viill sá, sem er
Pramsfl. sjálfum mest á faöndum, vegna þess
að þeir eiga ekki sætl í núv. ríkisetj.
Einar Ágústsson: Herra forseti. Háttvirtir
áheyrendur. Jóhann Hafstein var hér emn einu
sinni að vitna í gjaJdeyrissjóðinn. Sá sjóður
er nú svo samanskroppinn, að hann dugair rétt
rúmlega tll að mæta erlendum lausaskuldum,
sem myndazt hafa á viðreisnartímanum. Það
er nú allur árangurinn af góðærinu.
Hæstv. ráðh. hafa verið að segja hér, að
menn greindi á um orsakir gengisféllingarinnar. Þetta held ég, að sé ekki rétt, nema að
mjög 'litlu leyti. Því hefiur verið haldið fram
án mótmæla, að um það bil fimmtungur hennar eigi rætur sxnar að rekja til þess, að sterlingspundið var fellt hinn 19. þ. m. Að öðru
leyti var lækkunin framtovæmd fyrst og frernst
til að jafna þann faalla, sem verðbólguiþróun
undanfarandi ára hafði komið á atvinnuvegina. Um þetta eru að minnsía kosti flestir
sammála. Þegar vel gekk, stóð ekki á að eigna
sér það. Nú segir hæstv. utanrrh., að stjómarstefnan eigi mjög óverulegan þátt í því, sem
gerzt faefur. Það er raunar fleira en lækkun
gengis, sem læra má af Bretum. I kvöld var
frá þvi skýrt, að fjmrh. James Cailagfaan
hefði sagt af sér emfaætti vegna þess, að áður
en pundið var fellt, hafi hann blekkt svo
marga með því að afneiita gengislækkun fram
á síðustu stund. Geta nú ekki einfaverjir hér
lært eitthvað af þessu? Eða eru íslenzkir ráðfa.
kannske upp yfir svona siðareglur hafnir?
Þegar gengið hefur verið feillt áður, meira að
segja í tíð núv. stjómarflokka, faafa jafnan
verið gerðar ýmsar ráðsíaíanlr til að tryggja,
að skaðleg áhrif genglslækkunar yrðu sem
minnst, það ranglæti, sem alltaf vill sigla I
kjölfar þeesarar hallærisráðstöfunar, yrði eins
litið og frekast er kostur. Nú er þessi háttur
ekki á faafður. Nú er gengislækkunin ákveðin
einfaliða. Lagasetning hefur að vísu verið boðuð, en engar upplýsingar fást um efni faennar. Þau 1., sem fram að þessu faafa verið sett,
eru síður en svo líkileg til að faafa áfarif í
framangreinda átt, eins og ég mun sýna.
Lögfest faefur verið, að sú verðlagsuppbót,
sem launafólki er ætluð fyrir allri þelrri verðfaækkun, sem orðið faefur síðan 1. ágúst, eigi
aðeins að verða 3.4%. Þetta er gert með því
að taka upp nýjan vísltöluútreifcning, sem
launþegum er til muna óhagstæðari en sá
gamli, að minnsta kosti í fyrstu lotu. Þessi
3,4% verða að nægja til að bæta upp þá stórfelldu verðlagshækkun, sem leiðir af því, að
í okt. s. 1. voru stöðvaðar niðurgreiðslur á
ýmsum landbúnaðarvörum, sem námu hvorki
melra né minna en 410 millj. kr. Auk þess
eiga þær að standa undir fjölmörgum hæfckunum öðrum, sem orðið hafa á umræddu
tímabili. Þessi rök faajfa því ertgin áfarií í þá

átt að draga úr áfarifum gengislækkunarinnar
á kjör launafólks. Þau eru aðeins til að mæta
þeirri kjaraskerðingu, sem orðin er þegar af
öðrum ástæðum, og hröfcfcva þó hvergi nærri
til. Hagspekingar stjómarinnar hafa áætlað
7% verðhækkun vegna gengisfelUngarimnar,
en flestlr aðrlr telja vist, að hiún verðl mlklu
meiri. Engar upplýsingar fást um það, favernig þessi tala sé fundin.
Undanfama daga hafa margar tilraunir verið gerðar tll þess hér á Alþ. að fá að vita eitthvað um það, hvaða hllðarráðstafanir séu ráðgerðar, en hœstv. ráðfa. verjast allra frétita
og rembast við að þegja. Hv. þm. Bragi Sigurjónsson, sem í ræðu sinni í gærkvöld vitnaði
jöfnum höndum í Bergþóru Skarphéðinsdóttur
og Sigurð Ingimundarson, leyfði sér að gagnrýna þm. stjómarandstöðunnar fyrir það að
spyrja um fyrirhugaða framfcvæmd þessara
mála. Þjóðin á þó ótvíræðan rétt á slíkum
upplýstngum. Gengislækfcun er ekkert einfcamál ráðh., og mig furðar á iþví, að Ðragi Slgurjónsson og aðrir þm. stjómarflokkanna
skuli ætla að votta þeirri ríkisstj. traust, sem
virðir Alþ. ekfci einu sinni svara, þegar örlagarfkustu mál þjóðarinnar enu rædd. Það er fyrst
nú í kvöld, að þvi brá fyrilr hjá einum stjómarþm., Jónl Þorsteinssynl, og raunar hjá
hæstv. dómsmrh. líka, að líklega þurfi nú að
huga að einfaverjum þeirra atriða, sem stjómarandstæðingar hafa verið að klifa á að undanfömu. En allt var það þó mjög loðið.
1 I., sem samþ. voru í gær, er fleira en það,
sem nú hefur verið talið. Þar er jafnframt
ákveðið, að rofin skuli tengslln milli kaupgjalds og verðlags og þar með niður felld sú
eina tiygging, sem launþegar hafa haft gegn
því að kaffœrast í verðbólguflóðinu. Hér eftir
skal það vera samningsatriði milli verkalýðsfélaga og atvtnnuveitenda, favort verðlagsuppbætur á laun séu greiddar eða efcki. Það breytir vitanlega engu í reynd fyrir iaunþega, faver
faluti af kaupi hans er kallaður grunnlaun og
hver verðlagsuppbót. Eftir breytinguna verður launþeginn að sækja allan rétt slnn til atvinnuveitandans, ekki bara grunnkaupið, eins
og verið faefur, faeldur afielðingamar af verðlagsþróuninni lika, og hljóta þá aMir að sjá,
faversu aðstaðan er stórum verri en áður.
Halda menn þá, að svona aðgerðir séu tll
þess fallnar að bæta vinnufriðinn? Nei, áreiðanlega ekki, enda skýra forustumenn verkalýðsfélaganna nú frá bví, að þeir hafi aðeins
verið að fresta aðgerðum, þegar þeir aflýsitu
boðuðum verkföllum um daginn. Baráttan er
eftir, segja þeir, baráttan fyrtr rétti launþeganna, og sú barátta veirður auðvitað þeim
mun harðari, sem ósamræmið er meira á milli
kaupgjalds og verðlags.
Pram að þessu faefur mér yfirleiibt virzt allir
vera sammála um, áð gengislækkun sé neyðarúrræði. T. d. sagði forsrfa. ekki alls fyrlr löngu,
að gengislækkun skapaði flelri vandamál en
hún leystl. En undanfama daga hefur kveðið
við nýjan tón í stjómarblöðunun um þetta.
Þess hafa víða sézt dæmi, og faér var mtnnzt
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á forustugreinina í Vísi s. 1. laugardag, sem
einna opinskáast faefiur lýst þessari nýju hagspeki. Kyrirsögn greinarinmar, sem fjallaði um
neyðarráðstöfun þá, sem gengisfeilling nefnist,
ber iieitið „Birtir upp", og efni ihemnar er að
sanna, hversu gengislækkun sé allra meina
bót, nýtt Iíf færist í atvinmufyrirtækin og nýir
viðreisnartímar væntanlega á næsta leiti. En
engin er rós án þyma, og ríkisstj. faetfur ekki
kornizt 'hjá iþvi að stinga sig ofur lítið, því að
síðar í gretnlnni segir orðrétt:
„Það er sjálfsagt gert gegn betri vitund
sinni, að ríkissitj. leggur nú jafnframt fram
lagafrv., þar sem gert er ráð fyrir, að vísitölufaækkanir fyrir 1. des. n. k. verði reiknaðar
inn í laun, eins og verið hefur umdanfarin ár.“
Já, iþað er vafalaust gert gegn toetri vitund
hæstv. ráðh. að setja svona 1., sem fela í sér
hvorki meira né minna en 3,4% verðtegsuppbót á laun í landinu á sama tíma og erlendur
gjaldeyrir er hækkaður í verði um 32.6%.
Menn sjá af þessu, hvernig hæstv. ríkisstj.
vildi helzt hafa framkvæmt gengisiækkunina.
Hér sannast því enn hið fornkveðna, „að gera
verður fleira en gott þykir".
Hvemig skyldi svo ganga að standa við
stóru orðin, eins og t. d. það, að þeir, sem
knýja fram gemgislækkun til þess að hagmasí
á henni, skuli fá að borga brúsann? Er það
þá verkafólkið, sem hefur kmúið þessa gengiSlækkun fram? Nei, kaupmáttur tímakaups
hefur lítið sem ekkiert vaxið á viðreisnartímabilinu. Eða kannske að það séu sparifjáreigendurnir? Tæplega mun það, því að enginn
tapar meira á iþessu en einimitt þeir, sem hafa
verið að reyna að spara saman á undanförmum árum. Hvað þá um opinibera starfsmenn
og bótaJþega trygginganna? Ef til vill hafa
þeir knúlð þessa breytingu fram? Illa hygg
ég að ganga muni að færa rök að þeirri fullyrðimgu, því að þessir faópar hafa enga möguleika á að rétta hlut sinn, hafa ekki einu sinni
samningsrétt hvað þá verkfallsrétt. Eða unga
fólkið, sem á að borga. húsmœðislánin sán með
verðlagsálagi, einnig eftir að uppbótin á kaupi
þess ihefur fallið niður. Hvað um það? Vairla
má það líklegt þykja, að hér séu þeir fundnir, sem mest hagnast á gengislækkun og fylgifiskum bennar. Nei, þetta er ekki fólkið, sem
knúði gemgislækkunima firarn. En iþetta er fólkið, sem verður að borga brúsamn. Það er hins
vegar augljóst mál, að gemgislækkum þessi er
m. a. knúin fram til þess að afila ríkissjóði

tekna. Stjórnin gat ekki komið saman hallalausum fjárlögum, nema með því að leggja á
enn þá nýja skatta. Gengislækkun án tollabreytinga eykur tekjur ríkissjóðs um mörg
hundruð millj. Hér er því einn aðiili fundinn,
sem hagnast á breytingunni. Ti-1 þess að standa
við stóru orðin, þó að ekki væri nema að
hluta, ætti því ríkiisstj. nú að stórlækka tolla
og draga jafnframt úr útgjöldum rikissjóðs.
Það er lítið samræmi í því að krefjast fóma
af almenningi, em auka fjárausturinm hjá því
opinbera. Með emdurskipulagningu ríkisrekstrarins má koma fram gífurlegum spamaði.
Þenslan í skrifstofubákninu þarf að hverfa,
en hagsýni og ráðdeild að koma í staðinn.
Væri þetta gert, er einhver von til þess, að
gengisfellingin verði atvimnuvegumum sú lyftistöng, sem vonazt er eftir, án þess að byrðar
aimenmings þyrftu að verða óbœrilegar. Að
öðmm kosti er vandséð, hver ávinningurinn
verður.
Henra forseti. Þessum uimræðum er nú lokið. l5g vona, að þær faafi orðið til þess að
skýra að nokkru þau mál, sem rædd hafa verið, fyrir hv. ihlustendum. Lítill vafi er á því,
að þm. Sjálfistfl. og Alþfl. muni verja ríkisstj.
vantrausti í atkvgr. hér á efitir. En það er
sannfæring mín, að núna, þegar blekkingarhjúpnum firá í vor hefuir verið burtu svlpt og
það liggur Ijóst fýrtr og staðfiest, m. a. með
játningu Alþýðublaðsins, að engum, engum
var það ljósara þá en einmitt ráðherrunum
Bjama Benediktssyni og Gylfia Þ. Gíslasyni,
að gengislækkun var fram undan, að þetta
vantraust mundi ekki verða fellt afi kjósendum, ef þeir hefðu atkvæðisrétt, heldur samþykkt með miklum meiri hluta. — Góða nótt.
ATKVGR.
Till. felld með 31:28 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:

VG, JónasÁ, KGuðj, LJós, MK, ÓIJ, PÞ,
SE, JK, SV, SP, VH, ÞÞ, ÁÞ, ÁB, BGuðbj, BFB, BJ, BP, EðS, EÁ, EysitJ, GeirG,
GilsG, GíslG, HS, HV, IG.
nei: JÁH, JÞ, JP, JR, MJ, MB, GelrH, PJ,
PB, PS, SB, SI, StG, SvG, SvJ, AuA,
BGr, BK, BBein, BG-uðm, BrS, EggÞ,
EmJ, ÁP, G-uðlG, GunnG, GÞG, IngJ,
JófaH, JónÁ, BF.
1 þm. (MÁM) fjarstaddur.

Þingsályktunartillögur ekki
útrœddar.
1. Náttúruvemd og náttúruskoðun.
Á 2. fundi í Sþ., 13. otot., var útbýtt:
Till. til þál. um náttúruvemd og ráðstafanir
til þess, að aJmennlngiir eigi aðgang að heppilegum stöðum til útivistar og náttúruskoðunar [6. mál] (A. 6).
Á 7. fundi í Sþ., 25. otot., var till. tekin til
fyrri umr.
Flm. (Eysteinn Jónsson): Herra forseti. Við
höfum leyft otokur að flytja þáltill. um náttúruvernd og ráðstafanir til þess, að almenningur eigi aðgang að hieppilegum stöðum til
útivistar og náttúrustooðunar.
Efni till. er það, að Alþ. álýtoti að tooma á
fót 7 manna mþn. til þess að endurskoða 1.
um náttúruvernd og gera tiil. um autona náttúruveimd og ráðstafanir, sem stuðii að því, að
almenningur eigi aðgang að iheppilegum stöðum til útivistar og nátitúrustooðuniar. Við
leggjum til, að 5 nm. séu koenir af Sþ„ en
einn tiilniefndur af Hiinu ístenzka náttúrufræðifélagi og einn uf Ferðaiféliagi Islands. Ég skal
færa notokrar ástœður fýrir því, að við ílytjum þessa þáltiil.
Það er enginn vafi á því, að í mörgum löndum eru þessi efni, náttúruvemd og möguieitoar manna til þess að eiga aðgang að sínu eigin landi til ferðálaga og nátitúrustooðunar, orðin meðal toinna stærsitu vandamála, og mundu
margar þjóðir nú óstoa þees toeitt og innilega,
að þau mál hefðu verið tekin fastari tökum
fyrir löngu. I þessu sambanidi á þoð betur við
en víðast annars staðar, að etoki er ráð nema
í tíma sé tekið.
Við Isiendingar höfum áreiðaniiega mitola og
rítoa ástæðu til þess að taka þessi mál æði
föstum tökum og láta það ektoi dragast. Að
vísu toefur margt verið gert í þessa stefnu og
smnt af því ágætt, m. a. sett löggjöf um þessi
efni. En þó er enginn vafi á því, að við erum
mjög stutt toomin í þessum málum og gera
iþairf mitolu stærri átök en enn toefur orðið úr
og endurskoða þessi mál frá rótum.

ísland er þannig gert, að það er með allra
fjölbreyttustu löndum. Það teikur enginn vafi
á þessu, og ísl. þjóðin er vitastouid mjög lánssöm að eiga slíkt land. Ég mundi vilja orða
þetta svo, að fjölbreytni væri svo mikil hér
á landi, að nálega opnaðist nýr toeimur við
tover vatnaskil og hvert annes á landinu. Þetta
er kannske nokkuð mikið sagt, en það er þó
ekki langt frá réttu. Ég ætia etoki að fara að
nefna dæmi um iþetta, en þegar ég segi þessi
orð, hef ég m. a. í huga leiðina frá Akuireyri
að Skelðará. Ég vil biðja þá hv. þm., sem hafa
farið þessa leið við góð skilyrði, að íhuga,
hvort þetta séu mitolar ýtojur, sem ég var að
segja. Og það sama má áreiðanlega segja
um marga aðra landstoluta og mörg önnur
byggðarlög. En þetta er alveg sérstakt um Island og vafamál, að iþessu sé annars staðar
til að dreifa í jafnríkum mæli og hér.
Við höfum miklar skyldur við þetta land,
en ég skal ektoi fara að halda hér langa ræðu
út frá þeim texta. Ég bendi aðeins á þetta tii
þess að sýna, hversu mikiivæg iþau málefní
eru, sem toér er drepið á og þáiitill. er beint að.
Ég sagði áðan, að tolsvert hefði verið gert
í þessum málum. Hér starfar náttúruverndarráð, en samt sem áður er þessu þannig varið,
að það er óðfiuga verið að eyðileggja ýmsa
staði og vinna tjón í þessum efnum, sem aldrei verður bsett. Ég gæti furndið þessum orðum mínum stað með dœmium, ef ég vildi gera
það. En ég vil etoki gera það, vegna þess að
ég álít, að ég geri málinu ekkert gagn með
því. Sumt af því, sem er að gerast í þessum
efnum, er svo viðkvæmt og þannig vaxið, að
það er áreiðonlega mitolu betra að aittouga það
■rólega og við getium sagt að sumu ieyti í kyrrþey en að bera einstök atriði i þessu sambandi á torg, eins og þau mál standa. Ég gæti
t. d. nefnt dæmi uim óbætanlegt tjón, sem verið er að vinna í þessum efnum, hér í grennd
við toöfuðborgina. Hér er sums staðár verið að
eyðileggja náttúrustöðvar, sem eru þannig
vaxnar, að það er stórfellt þjóðartjón, ef svo
fer fram sem nú horfir. Mér er kunnugt um,
að iþeir, sem eigia að fjaiUa um þessi mál, vita
þetta, þeim er þetta ljóst, en þeir hafa tovorki
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vald né fjármuni tU þeas að gera það, sem
landið, vegna þess að atvinmuhættirnir sáu um
gera þarf.
það. Meginhluti þjóðarinnar var dagiega úti
Ég álít, að það eigi að taka þetta mál víðvið og daglega í sambandi við sjó og land, ef
tækt. Það eiigi t. d. í þessu sambandi að gera
svo mætti segja. Nú er þetta náttúrlega gersér grein fyrir því, að það þarf að koma upp
breytt. Nú er þetta að veirða þannig, að mikill
fleiri þjóðgörðum í landitnu, að minnsta kosti
hluti og vaxandi hluti þjóðarinnar vinnur
einum í hverjum landsthliuta, — þjóðgörðum, störf sín innanhúss, og er allt, sem að þessu
lýtur, gjörbreytt frá því, sem áður var. Hefur
seim miðaðir eru við að vemda náttúruna,
halda henni í eðlUegu ástaindi, forða frá öliu
orðið aJger bylting í þassu. Og þá er alls ekki
raski, en einnig við hiitt, að fólk geti umgengþví að 'leyna, að það er veruleg hætta á því,
izt þessi svæði. Að garðamir geti orðið útiað menn slitni úr þeim nánu tengslum við
iandið, sem áður voru, og í þessu er fólgin
vistarsvæði fyrir fóiík, bæðl til náttúruskoðmikil hætta. Það er ekketrt smámál, ef mikill
uinar og umferðar að öðru leyti. Þetta mál, að
hluti þjóðarinnar kynokar sér við að vera undkoma upp slíkum þjóðgörðum hæfilega víða
í Jandinu á æskilegum stöðum, álít ég, að eigi
ir beru lofti, nerna rétt um blásumarið, þegar
allra bliðast eir og bezt. Það er hætt við, að
að vera eitt af verkesfnunum í endurstooðun
mönnum finnist fljótlega íslemzk veðrátta vera
þessara mála, það eigi að blanda því verkefni
nokkuð rysjótt, ef menn leggja það ekki í
saman við sjálfa náttúruvemdina, eins og
raunar er nokkuð gert í náttúruvemdariögvana sinn að vera úti, þó að þeir þurfi þess
gjöfinni, sem niú þegar er fyrir hendk
ekki.
Hér er á ferðinni að imínu viti eitthvert alira
Ég get etotoi stillit mig um að minnast á, að
stærsta mál þjóðarinnar, ef rétt er skoðað,
ég tel það þjóðarlöst, faveraig Islendingar umþví að þetta að umgangast land, það er í raun
gangast land sitt á ýmsa lund, þvi að segja
og veru alveg eins og að umgangajst fólk. Það
má, að miðað við það, sem gerist í öðrum
er í raun og veru innst inni ekki svo mikili
iöndum, þar sem þessa er betur gætt, sé okkmunur á því. Og ef menn umgangast ekki, er
ar land löðrandi í rusli, sem þjóðin dreifir
faætt við, að kunningsskapurinn verði lítill og
um landið. Svo ramt toveður að þessu, að uppi
vinátta ekki djúpstæð. Ég faeld meira að segja,
í efstu óbyggðum retoast menn á mjóJtourfaymað menn hafi talsvert mikla tilfaneigingu til
ur og ails konar rusl, sem fólk fleygir frá sér
athugunarlaust. Og þó að umgengnin hafi að- þess að hafa ímigust á þvi, sem þeir ekJu
þekkja, ekki sízt ef ytra borðið er iþá kannske
eins skánað á undanfömum árum frá því sem
ekki atltal mjúkt — eða það, sem að mönnum
hún var, stingur þetta mjög í augun, og er
þetta mjög hœttuilegur ósiður, hvemig menn snýr — eins og segja mætiti um íslenzka veðráttu t. d. Á fainn bóginn vildi ég segja það
umgangast landið að þessu leyti. Og ég verð
um íslenzka veðráttu, þó að það séu sjálfsagt
einnig að segja, favemig menn ganga uim við
bíbýli sín. Ég held iþví miðiur, að íslendtngar
dálitlar ýkjur í því, að þegar á ailt er liitið, er
þoli alls ekki samanburð við aðrar þjóðir, þar bún einhver hin bezta og æskilegasta. Hér er
sem vel er haldið á í þessum efnum. Þessu aldrei faeltt, hér er heldur aldrei kalt í þeim rétta
er mjög áfátt fajá okkur og þyrftl að breytskUningi þessara orða. Hér er í raiun og veru
ast, og umgengni okikar öll utanhúss er í æpnálega alltaf mjög þægitetgt að vera úti, ef
andi ósamræmi við það, sem er innanhúss.
menn temja sér að klæða sig rétt. Sumir virðKannske er þetta fyrir það, að hér liggur það
ast álíta, að það sé ekki gerJegt, eins og ég
í landi, að toarlar eigi fnernur að sjá um umsagði áðan, að vera úti á Islandi, nema allra
gengnina utanfaúss en Jconur innamfaúss. Er
blíðustu og beztu sumarmánuðina. Þetta er
það ekki til sóma fyrir okkur karlþjóðina, ef
binn mestl missltUningur. Það er engu síður
hægt að vera úti á Islandi, þó að menn þurfi
þessi er ástæðan. En einhver sérstök ástæða
iliggur til þess, faversu þessu er ábótavant víða þess etoki, að vetrimum en að sumirinu. Ég skal
hér umfram það, sem tiðkast annars staðar.
á hinn bóginn ekki fara langt út í það, þvi
Ég álít, að undir þessi máJefni, um náttúruað þá haJda menn, að ég ætli að fara að tala
vemd, eigi þessi þáttur eininig að koma, og
um skíðaferðir, en það er ékki ættonin að fara
ég álít, að það þurfi að koma til í þessu tilað tala sérstatolega um stoíðaferðir.
liti einhvers konar skynsamJeg forusta. Ég
Það er nú veruleg hætta á því, að menn
er alveg sannfærður um, að það er hægt með slitni úr sambandi við landið, og þetta getur
fortölum og skynsamlegri forustu að faafa gáforðið svo hartoaJegt, að menn fairi að halda,
urleg áhrif í þeseu efni með eð&toð blaða, útað til þess að geta notið fría t. d„ þurfi menn
varps og sjónvarps, ef það væri eimhver aðili
að flýja í önnur lönd. Það væri hœttuJiegt, ef
í landinu, sem sérstaklega hefði mieð höndum
sú skoðun yrði útbreidd í landinu, að hér væri
að leiðbeina okkur um þessi efni. En faér álít
svo rysjótt veðrátta og þannig vaxið aJJt útiég um mjög stóran þátt í þjóðlífinu að ræða
líf og örðugt, nema kannske blásumarið, að
og kannske miklu stærri en við gerum okkur
menn þyrftu að flýja land siltt í frtonum. Nú
hversdagslega grein fyrir.
vonum við, að fríin verði sífeUt Jengri og
Þá er einn llður í þessu, sem ég tel einna lengri, að þau verði látlaust stærri þáttur í
þýðingarmeetan. Hann er sá, hvemig menn
þjóðlífinu. Og með það í fauga mundi ég fareintemja sér umgengni við landið. Það þurfti
lega vUja orða þetta þannig, þó að sumum
englnn að hafa áhyggjur af þvi fyrir nokkrfinntot það sjálfsagt skrýtið, að ferðaJög og
um árum, að menn slitniuðu úr sambandi við náttúruskoðun eigi að verða sífellt stærri og
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stærri þáttur í þjóðarbúskapnum, — ég segi
í þjóðarbúskapnum. Það hefði einfavem tírna
þótt einkennilegt að taka svona til orða. En
ég geri það. Ég álit, að ferðalög í landinu og
náttúruskoðun eigi að verða sifettt stærri og
stærri iþáttur i sjálfum þjóðarbúskapnum. Við
vonum. að okkur vegni hér vel í landinu framvegis og hagur okkar fari batmandi, og þá
verður það auðviitað þannig, að fríin lengjast
og þá verðum við að temja okkiur að njóta
þeirra í landimu sjáifu að verulegu ieytL Ég
er ekki talsmaður þess, að menn loki sig inni
og farl ekki til útlanda, en hitt ætla ég að
vona, að menn sjái aiveg glöggt og greinilega,
að ef ekki er vel fyrir því séð, að rnenn noti
verulegan hluta af frítíma sínum til þess að
njóta iífsins í landinu sjálfu og tii þess að
umgangast sitt eigið land, er ekki vel komið
okkar hag. Ef menn álíta, að þeir þurfi yfirleitt að sækja þann unað, sem þeir eiga að
hafa í tómstumdum, í önnur lönd, en geti ekki
fengið hann heima. Og ef þessi skoðun festir
rætur, væri þar um hörmulegan misskilning
að ræða. Ég fullyrði, að það er engin ástæða
til þess að kvíða því, að ferðalög og náttúruskoðun geti ekki orðið vaxandi þáttur í þjóðlífi okkar Islendinga, ef við förum skynsamlega að. En þá verðum við iíka að gera eitthvað tU þess að búa í haginn í þessu efni, og
það er fjöidamargt, sem iþarf að gera í því
tiiliti, og ég álít, að endurskoðun á þeim málum eigi að blanda inn í endurskoðun náttúruvemdarmálanna sjálfira, því að þetta er svo
skylt. Þetta er allt saman svo skyit og tvinnast þannig samam, að ég álít, að það eigi að
skoða þessi mál öll í einu lagi, og slá, ef svo
mætti segja, sem flestar flugur í einu höggi
í sambandi við þær framkvæmdir, sem ákveðnar verða.
Ég get nefnt ýmislegt, sem mér finmst að
gera þyrfti í þessa stefnu. Ég vil t. d. benda á,
að hér i grennd við höfuðborgina lokast nú
gönguieiðir óðfluga. Sumar skemmtllegustu
gönguleiðimar eru að lokast núna þessi árin.
Þannig er ástaitt orðið hér t. d. fram með
sjónum og með vötnum í grennd við höfúðborgina, að það er þegar orðið stórkostlegt
vandamál fyrir fólk, sem vill vera úiti t. d. með
böm og umglinga, eða akemmta sér við útivist
í nágrenni við heimili sín. Það eru ekki allir
þannig settir, að þeir hafi bifreið standandi
fyrir framan dymar og geti farið langar leiðiir
til þess að komast á skemmtilegan stað. Margir verða að láta sér nægja að fara í leiguibíl
eða þá stræitisvagni. Fyrir þetta fólk, sem er
þannig sett, og raunar fyirlir alla er þetta þegar orðið stórkostlegt vandamál hér við Faxaflóa. Sumar leiðir hér í nágremmi við höfuðborgina þyrfti að friða og halda opnum, ekki
sízt fjörur eða sjávarstrendur. Ég gæti bent
á þessa ataði, en ég sé ekki ásitæðu til að gera
það hér. Leiðimar eru að lokast, en þammig
er ástatt um sumiar, að það má ekki ske. Ég
get ékki stillt mig um að benda á einn stað
t. d„ sem er ströndin norðan við Gálgahraunið í Amamesvoginum. Þetta er aðeins eitt dæmi,

en nefna mætti fleiri. Það er óbætanlegt tjón,
ef þessar strendur sumar verða ekki „teknar
frá“ og gerðar að friðunarsvæðum og almenningssvæðum, og þannig mættl nefna svæði i
grennd við stöðuvötn hér ekki síður.
Það má vera, að þeir, sem búa í dreifbýlinu og þar sem þessi vamdi fyrirfimmst ekki,
eigi erfitt með að gera sér grein fyrir því,
að þetta vandamál sé veruiegt, en ég veit, eð
ef þeir kynntu sér þetta, mumdu þeir fljótlega
sjá, að þetta er ekki talað út í bláinn og að
hór er mikil hætta á ferðum og náiega hver
síðastur, að rösklega verði tekið í þessi mál.
Ég nefndi iþarma að friða, ég nefndi þjóðgarða,
ég nefndi það að friða viss svæði, en þá á ég
alltaf við, að um þessi svæði geti veirið frjáls
og óhindruð, eðliileg umferð. Ég nefni iíka
það að gera gönguleiðir auðveidari með því að
merkja þær. Það er ákaflega mikið gert að
því í Noregi og viðar, að merkja gönguleiðir.
Það er einnig nauðsynlegt að gera göngubrýr
á girðingar og annað þess konar, en það er
enginn aðili, nema helzt Ferðafélag Islands,
sem beitir sér nú fyrir þessu, sums staðar að
visu af miiklum myndarskap. Það þarf umfiram allt að taka þessi mál til skoðunar i
heild. Friða, gera þjóðgarða, gömguleiðir og
reiðvegi. Það er eitt af hinum sitærstu atriðum í samibandi við þéttbýiið að búa þannig
í haginn, að menn geti haldið tryggðinni við
hestinn. Það eru ekki allir, sem viilja fara
gangandi, síður en svo, og ekki heldur æskilegt, að svo sé. Það þarf að gera áætlanir,
skymsamlegar áætlanir um gönguleiðir og
hestasióðir og svo að taka ferðamálin imm í
á þann hátt að útbúa heppiiega staði til gistingar einnig fyrir þá, sem ferðast akandi,
þ. á m. tjaldstæði og aðra ferðaþjónustu. Og
ég vil leggja áherzlu á, að það vakir fyrir okkur, að þetta sé allt saman skoðað í eínni
heild og reymt að gera sér greln fyrir þessum verkefnum, þannig að þau loði samam.
Ég þykist nú hafa tailað þanmig, að menn
skilji 'það, að ég meima ekki, að allt eigi eð
vera eintómar fjallgöngur eða skiðaferðir, en
eitt vil ég nefna, sem snertir þær sérstaklega.
Ég álít, að hér við Faxaflóa þyrfti að koma
upp eimmi góðri fjaliaiyftu. Ég vii ekki nefna
neitt af fjöllunum hérma múma, þvi að það er
vamdasiaimt mái að velja, hvar hún sstti að
vera. Þetta er þýðingarmlkið mál, ekki aðeims
vegna skíðaferða, heldur emgu síður vegma
gönguferða á sumrin. Sumir faaida, að það
auki mönnum leti og værð að hafa slíkar lyftur. Það er hinm mesti misskilningur. Það ýtir
stórkostlega umdir alla útivist og ýtir einnig
undir fjallgöngur, því að það er mamnleg náttúra, að viija alltaf fara hærra. Þess vegna
kemur það af sjálfu sér, að allt, sem iyftir
mönnum upp og inn á nýjar gönguleiðir, verður síður em svo til þess að gera memm laita
eða værukæra. Þetita opnar fyrir mömmum ailveg nýja heima, sem þeir anmars kymmast
ekki, vegna þess að þeir setja fyrir sig fyrsta
þrepið, af því að það er stumdum dálítið hátt.
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Ef okkiur væri lyft upp á fyrsta þrepið, kæmi
hitt fremur af sjálæu sér.
Um það, hvað stórkostiega hluti væri hægt
að gera í þessu sambandi, mætti margt segja,
en ég get ekki stillt mig um að minmast á eitt
svæði. Það er Kjölurinn, Kjalvegur og umhverfi hans. Ég efast um, að í nokkru landi
veraldarinnar séu aðrir eins möguleikar til
þess að gera paradís fyrir útiiíf eins og á
Kjalvégi. Þar eru jöfclar á báða vegu, og þar
eru tvö eimhver stærstu jarðlhitasvæði landsins. Annað í Kerlingarfjöllunum, en hitt á
Hveravölium. Þar er þannig ástatt, að sums
staðar eru hverimir náJlega að toræða jökulinn,
Það er einstakt áð hafa slíka fjöltoreytni.
Þama eru víðlendar slóðir til gönguferða, nálega ótæmandi möguleikar fyrir iþá, sem vilja
nota hesta, og þarna er Hvitárvatn, þar sem
isjakar fljóta allt sumorið. Þama eru ótæmandi uppsprettur með heitu vatni, Það væri
hægt að byggja þama glerhús og sundhallir
og hafa nógan hita og ailt, sem heita vatnið
gefur, allan ársins hriing. Ég bendi aðeins á
þetta.
Ég hef stundum sagt að gamni mínu, að
það mundi borga sig vei að leggja t. d. eins
og tvö sklpsverð í Kjalveg og það svæði. Það
mundi sennilega verða mikill búhnykkur.
Svona hlutir allir finnst mér eiga að koma
inn í iþessi mál.
Ég hef bent á ýmisiegit, sem þarf að skoða,
og farið mjög fljótt yfir sögu og skal ekki
tefja hv. þm. með lengri ræðu um þetta efni,
sem væri þó í raun og veru svo að segja ótæmandi. En ég vil að lokum leggja áherzlu
á þetta: Mér er það vel ljóst, að þeir, sem
fyrir þessum málum iráða núna, hafa mikinn
áhuga og vlta um mörg verkefni, sem þarf
að leysa, en þeim hefur ekki verið mögulegt
að taka á. Ég álít, að það, sem vantar í þessu
efni, sé vald og fjármunir. Það vantar vaJd
fyrir einhvem aðiila til 'þess að gera ýmsar
framkvæmdir, sem þarf að ráðast í. Og evo
vantar fjármuni, peninga, því að það verða
menn að gera sér ljóst, að það iþarf að leggja
fé 4 þetta. En ég er þeirrar skoðumor, að þeim
fjármunum, sem væri skynsamlega varið í
þessi mál, væri saimarlega vel varið og oft
þannig, að það yrði stórkosttegur hagur fyrir
þjóðina, þegar rétt er skoðað. Hvað halda menn
t. d., að það hafi mifcla þýðingu í þjóðorbúskapnum, hvort þjóðin temur sér fremur að ferðast heima eða erlendis? Og ég endurtek, að
ferðadög og náttúruskoðun og það að skemmta
sér úti við verður látlaiust stærri og stærri liður
í þjóðlífi Islendinga og á að verða það. En þá
verðum við að búa sem bezt í haginn í þessu
tilllti. Og svo fer þetta tvennt saman, og það
er ekki minna um vert, að umgangast landið
eins og menn og leggja rækt við það og sjá
um, að það verði ekki unnið stórtjón þar,
sem sízt skyldi í náttúru landsins.
Það er einmitt vegna þess, að það er m. a.
valdið, sem að okkar viti vantar, og fjármuniimir, að við höfum stungið upp á því, að í
þetta yrði kosin mþn., þar sem 4 væiru full-

trúar frá öllum stjóramátoflokkum. Við álítum, að það sé sfcynsamleg leið, einmitt af því
að þarna vantar vald og fé, og það er vandasamt að ákveða, hvert það vald skuli vera,
sem veitt verður, og hvemig að þessu skuli
fara að því leyti til. Þess vegna höfum við
lagt til, að það yrði sett upp mþn. og þar
væru með fulltrúar frá þingflokkunum, sem
kæmu í n.
Það er sjálfsagt hægt að setja um þetta
falleg togaákvæði, en þau koma ©kiki að fuilu
gagni nema þau séu studd einhverjum fjármunum. Okkur hefði langað til, að það hefðu
iíka getað verið í n. menn frá Náttúrufræðistofnuninni eðu Náttúruvemdarráði, en þá
verður hún víst of fjölmemn. Við létum þess
vegna það sjónarmið ráða, að kosin verði
mþn. til þess að fulltrúar komi þarna frá
flokkunum og bættum síðam við tveimur
mönnum, öðrum frá Hinu islenzka náttúrufræðifétogi og hinum frá Ferðafélagi Isiands,
og það vil ég rökstyðja með því, sem ég hef
þegar sagt. Þá voru nm. komnir upp í 7, og
þá sáum við efcki rúm í n. fyrir menn beint
frá Náttúrufræðistofnuninni og Náttúruvemdarráði. Má vera, að einhverjir flnni að þessu.
En þetta er byggt á þessu sjónarmiði, sem ég
var að skýra. Þá vil ég taka fram alveg sérstaklega, að n. ber að vinna í nánu samstarfi
við Náttúruvermdarráð og Nábtúrufræðistofnunina og fá till. frá Náttúruverndarráði og
Náttúrufræðistofnuninni um þeirra hlið á þessum málum, þ. e. a. s. hvað æskilegt sé að gera.
Ég álít, að það séu engir foeitur færir um það
en forráðamenin Náttúrufræðistofnunarinnar
og Náttúruvemdarráðs að benda á það, hver
verkefnin séu. En svo er aftur sá stórkositlegi
vandi, hvernig eigi að leysa þau, og þá kemur
meira til kasta Teits og Siggu, löggjafarvaidsins og framkvæmdavaldsims. Þess vegna töldum við skynsamlegt að hafa n. svona og þá
með það einnig fýrir augum, að Náttúrufræðistofnunin og Náttúruvemdarráð eru tiltækar
stofnanir, sem að sjádfsögðu leggja sámar álitsgerðir fyrir n. Á hinn foóginn vil ég segja, að
við erum að sjálfsögðu tiil viðræðiu um að
breyta samsetningu n., en ,þó heild ég, að það
væri ekki viturlegt að foreyta henmi svo mikið,
að fulltrúar frá Alþ. sjálfu eða stjómmálaílokkumum yrðu felldir niður. Ég held, að þeir
þurfi að vera með í þessu, því að þarna verða
menn að mæbast, sumpart þeir, sem hafa bezt
vit á því, hvað þarf að giera, og sumpart hinir,
sem þurfa að koma þvi í framkvæmd, sem
menn telja, að gera þurfi.
Ég vil leggja til, herra forseti, að þessu máli
verði vísað til allshn. að lokinni þessari umr.
Menntmrh. (Gylfi Þ. Gíslason): Herra forseti. Ég er sammála því meginaitriði þessarar
till., að tímabært sé orðið að endurskoða gildandi 1. um náttúruvemd. Riaunar hafði sú ákvörðun verið tekin í menntmm. í s.1. mánuði
í nánu og fullu samráði við Náttúruvemdarráð, að til slíkrar endurskoðunar skyldi efnt,
þó að enm hafi ekki verið frá því gengið,
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hverjum skyldi falin sú endurskoðum og með
hverjum hætti skyldi að hemni unnið. Fleiri
en eitt tilefni hafa orðið til j>ess, að við höfum sameiginlega komizit að þeirri niðurstöðu,
Náttúruvemdarráð og menntmm., að æskilegt
væri að efna til siíkrar endurskoðunar. Síðasita og stærsta tilefnið var deila sú hin mikla,
sem upp kom milli náttúruverndaraðila og
skipulagsaðila um sitaðsetningu vegar í Mývatnssveit, Kísiliðjuvegarins svonefnda. En við
alla meðferð þess máls, sam er mjög vandasöm og mjög filókin, kom í ljós, að allir aðilar
voru sammála um, að noktour ákvæði náttúruveradarliaga væru óljósari en svo, að æsikilegt
og skynsamlegt væri að láta við svo búið
standa. Og þá var þetta afráðið, að efnt
skyldi til slíkrar endurskoðunar, þó að enn
hafi sem sagt ekiki orðið úr því að hleypa
henni af stokkunum.
Það er ekki undarlegt, að enduirskoða skuli
þurfa lög, sem orðin eru rúmlega 10 ára gömul, lög, sem voru frumsmíð á sánum tíma og
mjög vandasöm Jagasetning. Það er ekki
reynsla okkar Islendinga einna, að frumsmíð
varðandi náttúruvemdarlöggjöf þurfi endurskoðumiar við eftir tiltölulega skamman tíma.
Sú hefur orðið reynsila flestra annarra þjóða
eftir fyrstu tilburði til lagasetningar um jafnviðamikil og vandasöm en mikilvæg mál og
nátfúruvemdarmál hljóta að teijast.
Milli Náttúruvemdarráðs, sem sikipað er hinu,m áhugasömustu mörnnum um náttúruvemdarmál, og menntmm. hefur á umidanfömum
árum verið ágæt og náin samvinna, og þessiir
aðilar báðir eru, eins og ég sagði áðan, sammáia um það, að tímabært sé orðið oð efna
til þessarar endurskoðunar. Hins vegar er ég
ekki viss um, að það sé rétt meðferð málsins,
sem stumgið er upp á hér í till. varðandi skipun n. Eims og hv. flm. giat um í lok simnar
ræðu, er ekki gert ráð fyrir því, að sá aðili,
sem óneitanlega þekkir langbezt til þessara
máia af öllum aðilum á lamdi hér, mesta
reyslu hefur í þeiim, Náttúruvemdarráð, það
er ekki gert ráð fyrir, að það sé beimn aðili
að nefndarskipuninni og ekki heldur Náttúrufræðistofnunin. Og í því sambandi er vitnað
tU þess, að hafa megi samráð við þessa aðUa.
En ef félög eða aðilar utan Alþ. eða utan
stjómarráðsims eiga rétt til að tUnefna í n.,
Þá er iþað að mínu viti eJcki síður Náttúruvemdarráð og Náttúrufræðistofnunin en Hið
íslenzka náttúrufræðifélag og Perðafélag Islands.
Ég er ekki alveg viss um, að það sé nauðsynlegt eða ástæða sé til þess, að stjórnmálaflokkamir eigi beima aðild að jafnsérfræðilegu
verki og endurskoðun náttúruverndarlagamna
hlýtor að teljast. Ég mun þó ekki beita mér
neitt gegn því, ef mönmum sýnist svo, að það
sé eðliiegt, að flokkamir eigi þarna beina aðUd að, en þá sýnist mér n. óhjákvæmilega
þurfa að vera stærri en till. gerir ráð fyriir.
1 þessu sambandi vildi ég eiinnig benda á
það, að fyrir iliggur önmur tUl. um endurskoðun á 1. um Þingvelli eða þjóðgarðinn á ÞingAlþt. 1967. D. (38. löggjcrfarþing).

völlum. Eitt þeirra atriða, sem upp hefur fcomið á umdanfömum árum og valdið hefur nofckurri óvissu, ég vU ekki segja deUium, en dálátil
skoðanaskipti hafa komið fram um, er það,
hvort 1. um náttúruvemd og I. um friðun Þingvalla Mtangist e. t. v. að eimfhverju Jieyti á. Það
hefur komið upp sú spumimg, sem ég skal
enga afstöðu taka til og tel mig ekki geta tekið afstöðu til að svo vöxnu máli, tovort verksvið Þingvailanefndar og Náttúruvemdarráðs
kunni að rekast á að eiinhverju leyti og með
einhverjum hæbti samkv. ákvæðum beggja
þessara 1., eins og þau eru mú. Þetta tel ég
vera eitt atriði, sem m„ sem fengi þetta mál
til athugumar, ætti einnig að fjalila um, og þá
væri mikU spumimg eða kæmi vei tU greina,
hvort Þingvallamefnd vaeri ekki réttor og sjálfsagður aðUi að þessu verki öUu saman. Segja
má, að 1. um friðun Þingvalla séu fyrsto náttúruvemdarlög á Islandi, og 'það er spuming,
sem er ósvarað, hvort náttúruvemdarlögunum frá 1956 hafi að einhverju eða kannske
öllu leyti verið ætlað að koma í staðinn. fyrir
náttúruverndarákvæði í 1. um friðun ÞingvaJla. Um þetta hefúr lögfróðum mönnum
sýnzt nokkuð sitt hvað, og virðist vera æskilegt að 'koma þessu máli á breint, hver sem
niðurstaðan um það efni yrði.
Enn fremur vildi ég minna á, að komið
hafa upp nokkrar spumingar, sem ekki heJdur hefur verið algerlega úr skorið, varðandi
það, hvert sé verltsvið Náttúruvemdarráðs
annars vegar og svo Skógræktar ríkisins eða
jafnvel Landgræðslunmar hins vegar. Það hafa
gerzt hlutir, sem auðveJdlega hefðu getað orðið að ásteytingarsteini milli bessara tveggja
stofnana, sem báðar fara ineð tUtekin völd
eða tiltekna ábyrgð samkv. hluitaðeigandi lögu-m. Þetta eru líka atriði, sem ég tel fullkomlega tímabært, að atlhugað sé nánar í sambandi við endnrskoðun náttúruverndarlaga.
Ég tel sem sagt efni þessarar tiU. vera réttmætt og æskilegt og raunar alveg í samræmi
við það, sem menntmm. og Náttúruvemdarráð hafa áður komið sér siaman um og afráðið að gera, em ég teil, að ihiitt þurfi að athugast nokkru betur, með hverjum hætti þessi
endurskoðun ætti að fara fram og þá sérstaklega ihvaða aðilum ætti að feJa hana.
Flm. (Eystelnn Jónsson): Herra forseti. Ég
vil þakka hæstv. ráðh. fyrir undirtekir við
þessa till., og sé ég ekki ástæðu itil þess að
bæta miklu við þær þákkir að öðru leyti en
því, að ég bendi á, að hér er ekki aðeims um
sérfræðUegt verk að ræða, þó að það sé nokkur þáttur í þessu. Þetta er miklu víðtækara
en svo, að hægt sé að tala um, að þetta sé
sérfræðilegt viðfangsefni. Það eru þæbtir í
þessu máli að sjálfsögðu, seim eru mjög pólitísk viðfangsefni, eins og ég vék að áðan, og
skal ég ekki fara neitt liemgra út í það. Þess
vegna vil ég biðja hæstv. ráðh. að hugsa vei
um, hvort Jiann teJdi ekki skynsamlegt að
fallast á, að þama væri þessum sjónarmlðum
17
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blandað saman. Það er bims vegar ekki víst,
að við höfum fundið púðrið otg stungið upp
á alveg réttri samsetningu n., það er annað
mál, Ég bendi á, að það eru þassir tveir þsettir í málinu, og ég er alveg sannfærður um,
að það væri mjög gott fyirir málið, að það
væri tolandað saman þessum tveimur sjónarmiðum við skipan n.
ATKVGR.
Till. vísað til síðari umr. með 31 stolj. atkv.
og til allshn. með 31 sítolj. atkv.
Nefndarálit kom ekki, og tiil. var ekki á
dagskrá tekin framar.

2. Friðun Þimgvalla.
Á deildafundum 24. okt. var útbýtt frá Sþ.:
Till. til þál. um endurskoðun á 1. um friðun
Þingvalla [26. mál] (A. 26).
Á 7. furndi í Sþ., 25. okt., var till. tekin til
imeðferðar, tovemig ræða sfcyldi.
Að till. forseta var ákveðin ein urnræða.
Á 8. fundi í Sþ., 1. nóv., var tito. tekin til
einnar umr.
Porseti tók málið af dagskrá.
Á 10. fundi í Sþ„ 8. nóv., var tili. aftur tekin til einnair umr.
Flm. (Magnús Kjartansson): Herra forseti.
Ekki þarf að færa rök að því hér á þessum
stað, tovers vegna Þingvelliír eru í vitund þjóðarinnar helgasti staður iandsins. Hins vegar
er ástæða til að íhuga, toverju sú toelgi er
tengd á staðnum sjálfum. Hún er etoki fyrst
og fremst bundin við fomminjar, þær eru fáai og ekki tilkomumiklar, nokkrar búðartóftir,
sem fomfræðingar telja vera frá 17. og 18.
öld. Helgi staðarinis er fyrst og fremst bundin
við náttúruna sjálfa, fegurð toemnar og tign,
sjálft amdrúmsloftið, tengsl staðarins við skrifaðar toeimlldir, sem allir landsmenn kunna
eintover skil á, áhrifamikla sögu jafnt í reisn
sem niðurlægingu. Á Þingvöllum myndar land,
þjóð og tunga órofa einingu, nákomnari íslenzkum manni en á nokkrum stað öðrum,
Þess vegna tolýtur umhyggja iandsmanna fyrir Þingvöllum fyrst og fremst að vera fólgin
í náttúruvemd, með henni er ékki aðeiins verið að fulinægja náttúruvemdarsjónarmiðum í
þröngum skilningi heldur og skyldunum við
sögu og bókmemmtir. Þingvellir munu halda
áflram að færa þjóðinnl boðskap sinn, á meðan
náttúran sjálf fær að tala máli sínu á öllu
toinu víðlenda svæði, sem umlykur mann þar,
á meðan andrúmsloftið toelzt óbreytt.

Lög þau, sem hið háa Alþ. setti 1928 um
friðun Þingvalla, einkennast af stórbug og
framsýni, sem ástæða er til að meta og þakka.
Engu að síður er nauðsynlegt orðið að endurskoða þá lagasetningu eftir nærri fjögiurra
áratuga reynslu, og toér er lagt til, að það
verk verði falið Náttúruvemdarráði og þjóðminjaverði, og felast rökin í að leita til þeirra
aðila í orðum þeim, sem ég mælti í upphafi.
Margt er það, sem gerir endurskoðun 1. nauðsynlega. Hugmyndir manna um náttúruvemd
og þau vamdamál, sem toenni eru tengd, hafa
breytzt mjög og skýrzt að undanfömu, m. a.
setti Aliþ. sérstaka löggjöf um náttúruivernd
1956. Þegar þau L voru sett, gerðu alþm. sér
ljóst, að máttúruvemdarreglumar yrðu umfram allt að ná til Þimgvalla. 1 grg. frv. var
gert ráð fyrir því, að „mikil samvimna takist
á milli Þingvallanefndar og Náttúruvemdarráðs“. En á milli þessara stofnana hefur etoki
tekizt rnein samvinna, eins og nánar mun vikið að síðar, enda skýrði hæstv. menntmrh. £rá
því í ræðu toér fyrir nokkra, að það væri lögfræðilegt vandamál, tovemig meta bæri valdsvið Þingvallanef ndar annars vegar og Náttúruverndarráðs hins vegar. Auðvitað er það
fráleitt með öliu, að þar sé um eiitthvert matsatriði að ræða, urai það verða að vera skýr og
ótvíræð lagafyrirmæli, að náttúruvermdarsjómarmið móti allar framkvæmdir á Þingvöllum.
Eimnig er nú orðið tímabært að setja ný ákvæði um víðáttu þjóðgiarðsims, svo að ekki
geti heldur orðið ágreiningur um þetta atriði.
1 1. frá 1928 ©r Þingvalilasvæðinu skipt í tvennt,
ajnnars vegar er ,,irið friðhelga land“, sem skilgreint er í 2. gr. 1., hins vegar land jarðanna
Kárastaða, Brúsastaða, Svartagils og Gjábakka. Ástæðan fyrlr þessari skiptingu mun
annars vegar toafa verið sú, að nokkur ágreiningur var um það á þingi, tovað toið friðlýsta
land þyrfti að vera víðóttumikið, og hins vegar sú, áð land það, sem 1. náðu til, var þá
©kki allt í almemnimgseign. Hins vegar gekk
Alþ. þannig frá 1., að 'þrátt fyrir þessa tvískiptlngu náði friðlýsimgin í verki til alls þess
lands, sem þar er fjallað um. Þar er m. a.
þetta ákvæði um svæðið utan hins friðhelga
lands:
„Ekkert jarðrask, húsbyggingar, vegi, rafleiðslur eða önmur mannvirki má gera á hinu
friðlýsta svæði eða i landi jarðanma Kárastaða, Brúsastaða, Svartagils og Gjábakka,
nema með leyfi Þingvallanefndar".
Eimnig gera 1. frá 1928 ráð fyrir því, að allt
það land, sem þar er fjallað um, komist smátt
og smátt í almemnimgseign. Um það segir svo
í 3. gr. 1., með leyfi toæstv. forseta:
„Nú takast eigi sammimgar milli Þingvailaneændar og ábúenda jarða þeirra, sem að
nokkru eða öllu falla urndir toið friðlýsta land,
og skal þá Þingvallanefnd taka afnotarétt
jarðanna eða jarðahiutamna eignarnámi samkv.
1. og ábúemdum greitt fyrir ofnotaréttinn samkv. óvilhalira dómkvaddra manna mati. Svo
sku'.u og metnar bætur til ÞingváUábrepps
fyrir íþynging fjallskila og rýmiun útsvara,
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enda náist ekki samningar. Heimilt skal Þingvallanefnd að kaupa jörðina Gjábakka eða
ef ekki nást viðunandi samningar um verð
að taka jörðina eignarnámi samkv. l.“
Þessi lagagr. sýnir ljóslega, að aatlun löggjafans var sú, að allt J»að land, sem 1. náðu
til, yrði þjóðareign jaflnframt því, sem sett
voru ströng ákvæði um, að >því landi mætti
á engan hátt raska. Þannig var eftirkomendunum gert kleift að sameina Þingvallasvæðið
allt í einn samfelldan þjóðgarð, og ég vil endurtaka það, sem ég sagði áðan, að þessi lagasetning bar vott um framsýni og stórhug.
Ég álit, að nú sé tímabært að láta ein og
sömu ákvæðin ná tiil ÞingvaíUasvæðisins alls.
Það verði í heild friðlýstur helgistaður allra
Islendinga. Síðan 1. voru sett fýrir nærri fjórum áratugum hafa orðið miklar breytingar
á högum Islendinga. Þá voru Þingveilir næsta
afskekktur staður fyrir allan þorra landsmanna. Það þótti minnisverður og frásagnarverður atburður að ferðast þangað. Nú er svo
komið, að meiri hluti þjóðarinnar er búsettur
í næsta nágrenni Þingvaila, og sú gerbreyting
hefur orðið á samgöngum, að það þykir ekki
milkið ferðalag lengur að skreppa þangað. Ibúamir á þéttbýlissvæðinu við Paxaflóa þurfa á
miklu upplandi að halda, ef þeir eiga að komast í snertingu við land sitt, og Þingvaiilasvæðið ei öðrum stöðum betur til þess fallið að
verða mönnum slíkur þjóðgarður. En sá hluti
Þingvaliasvæðisins, sem kallaður er „hið friðhelga land“ í ■!., er þegar orðinn of iiítill til
þess að nægja sem slíkur þjóðgarðúr, ef menn
eiga að geta notið þeirrar friðsæidar og einmanalegu tignar, sem er aðall íslenzkrar náttúru. Af þessum ástæðum einum er orðið timabært að gera allt Þingvallasvæðið að samfelldum þjóðgarði, og engin ráðstöfun önnur mun
tryggja það, að Þingvellir verði til frambúðar
sá „friðlýsti heigistaður allra Islendinga", sem
1. mæla fyrir um.
1 isambandi við endurskoðun 1. þarf jafnframt að huga að fjáröflun. Pjárveitingar til
Þingvalla ihafa alltaf verið af mjög skomum
skammti og torvelda mjög störf Þingvalianefndar. Verði nú unnið markvisst að því að
gera allt Þingvallasvæðið að samfelildum þjóðgarði, mun þurfa á verulegum fjárupphæðum
að halda. Náttúmvernd er ekkl einvörðungu
í því fólgin að forða náttúru frá spjöllum. Tilgangur hennar e.r einnig sá, að tryggja almenningi sem bezt not af þeim svæðum, sem
sérstaklega eru vemduð, og er þörf á morgs
konar þjónustustarfsemi í því sambandi. Endursikoðun 1. mun eikki ná tilgangi sínum nema
nauðsyniegar tekjur séu jafnframt tryggðar.
Þegar 1. um friðun Þingvalla voru sett, var
ein ástæðan sú, að einstaklingar höfðu sótzt
mjög eftir því að tryggja sjálfum sér einkaafnot af landi á þessum helgistað þjóðarinnar.
Þegar árið 1919 hafði Alþ. raunar samþ. áskorun á ríkisstj. um að koma í veg fyrir, „að
einstakir menn eða félög reisi sumarbústaði
eða nokkur önnur skýli á svæðinu“, sem í 1.
lið getur, en þar er átt við „svæðið frá Þing-

vallavatni milli Almannagjár og Hrafnagjár
norður á móts við Ármannsfell og Hrafnabjörg." N„ sem undirbjó friðunarl. 1928, lýsti
sérstakiri andstöðu sinni við sumarbústaðabyggingar einstaklinga á Þingvallasvæðinu
öllu, og það kom ákaflega skýrt fram í umr.
á þingi, að ástæðan til þeirra þröngu ákvæða,
sem sett voru um lönd jarðanna Kárastaða,
Brúsastaða, Svartagils og Gjábakka, var einmitt sú, að Alþ. vildi koma ií veg fyrir, að þar
risu sumarbústaðir einstakiinga. Mig langar
í þessu sambandi að tilfæra með lieyfi hœstv.
forseta ummæli nokkurra þeirra manna, sem
einkum beittu sér fyrir setningu iaganna.
Þáv. dómsmrh., Jónas Jónsson, komst svo
að orði í umr.:
„En þetta friðlýsta svæði er ekki stærra en
svo, að utan við það gæti risið upp eins konar Grímsstaðaholt í skjóli skipiulagsleysis og
stundarhagnaðar einstakra listsnauðra manrna.
Bændur gsetu óátalið leyft að hyggja út um
allt hraun, svo að þar risu upp lélegir sumarbústaðir."
Anmar hvatamaður málsins, Bemharð Stefánsson, komst svo að orði:
„En frv. gerir auk þess ráð fyrir, að friða
eigi allstórt svæði utan þinghelginnar gömlu,
og um það er ágreiningurinn, hvort aðeins
skuli friða þingstaðinn sjálfan eða allt það
«væði, sem frv. gerir ráð fyrir.“
Og Bermharð heldur áfram um ástæðumar
fyrir því, að ákveðið er að friða svæðið allt:
„Anmað er það líka, að hugsa miætti sér þau
mannvirki gerð i nágrenni Þimgvailla, sem ekki
ættu heima á þelm stað. Þess konar mannvirki, þó að góð kunni að vera í sjálfu sér,
eiga ekki við á þessum fomhelga stað. Sama
er, þó að þau séu ekki í sjálfri þinghelginni,
ef þau eru í þeirri nálægð, að þau blasa við
frá Þingvöllum, því að þá eru þau til helgispjalla. Ef nakkur staður er hér á lamdi, þar
sem náttúran á að vera í fullum friði og án
þess, að hemni sé raskað af mönnum, eru það
Þingvellir.“
Jón Baldvinsson sagði:
„Frv. er borið fram með fortíðina fyrir augum, svo að komandi kynslóðum gefist kostur
á að skoða hinar fomu menjar sögualdarinn
ar á Þingvöllum og hin stórfeiida náttúrufegurð Þimgvalla verði ekki skemmd með
framkvæmdum, svo sem byggingum og jarðraski, sem hæglega getur orðið, ef ekki er
fyrir það girt í tíma.“
Þannig var það einn megintilgamgur 1. að
koma í veg fyrir, að einstaklingar heiguðu
sér land á Þingvöllum og reistu þar einkabústaði. 1 samræmi við það sjónarmið hljóðaði 1. gr. 1. svo:
„Frá ársbyrjun 1930 skulu Þingvellir við Öxará og grenndin þar vera friðlýstiur helgistaður allra Islendinga".
Og 4. gr. hljóðar svo:
,,Hið friðlýsta land skail vera undir vernd
Alþ. og ævimlega eign íslenzku þjóðarimnar.
Það má aldrei selja eða veðsetja."
M. ö. o.: helgistaður allra Isiendinga, en ekk-
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ert óskipulagt eða skipulagt sumarbúsitiaðasvæði.
Enda þótt svona tryggiiega væri frá þessum
málum gengið jafnt við meðferð málsins sem
orðun 1., hefur svo illa til tekizt, að Þingvallanefndir hiafa æ ofan í æ látið undan
ásókn einstakra manna í sumarbústaði og
sumarbústaðalönd á Þingvöilum. Umhverfis
Þinigvallavatn eru nú um 300 sumarbúsitaðir,
og a. m. k. 21 þeirra er innan þess svseðis, sem
í 1. er kallað íhið friðhelga land, frá Valhöll
suður með Þingvallavatni vestaniverðu. Á þessu
svæði. hlnu friðhelga landi, er nú verið að
reisa tvo bústaði í viðbót, að visu á lóð, sem
veitt hafði verið leyfi fyrir löngu áður. Ég
held, að það geti maumast verið álitamál, að
þessir bústaðir eru algert brot ekki aðeins á
anda 1. um friðun Þingvalla, iheldur og á orðun þeirra. Því gerum við flm. þessarar tiJl. ráð
fyrir því, að í hinuin endurskoðuðu 1. um friðun Þingvalla skuli sett ákvæði, sem mæla svo
fyrir, að sumarbústaðir einstaklinga skuli fjarlægðir af því avæði, sem 1. ná til, innan ákveði-ns tíma og samkv. tiliiteknum reglum. Mér
þætti eðlilegt, að þeir etnstiakiingar, sem þama
eiga hlut að máli, fengju rúman frest til að
breyta högum sínum. Nökikur ár til eða frá
skipta að sjálfsögðu ekki máli, heldur hiitit, að
settar séu skýrar og undantekningiarlausar
regilur. Ég kann ekki skil á samningum þeim,
sem ÞingvaUanefndir hafa gert við þessa einstaiklinga, en ég trúi ekki öðru en það fólk,
sem nú nýtur mjög óeðUtegra forréttinda á
heigistað ailra Islendinga, muni fúslega fallast
á að afsala sér þeim, ef eftir verður leitað.
Ég geiri ekki ráð fyrir, að ágreiningur verði
um þetta atriði í till. okkar, a. m. k. eikki frá
hv. ÞingvaUanefnd. Formaður ÞingvaUanefndar, hæstv. uitanrrh. Emil Jónsson, sagði í viðtali við Alþýðublaðið 9. júlí í fyrra:
„Þeir bústaðir, sem eru innan þjóðgarðsins,
voru reistir áður en 1. um friðun Þingvalla
voru sett, og við í Þinigvallanefndinni lítum
þá iltu auga.“
Nú er það að vísu ekki rétt hermt, að bústiaðir þessir hafi aiUtr verið reistiir áður en
1. voru sett, en það kann að vera missögn
blaðamanns. Ég tilfæri þessi umrnæll aðeins
vegna þess, að hœstv. utanrrh. seglr Þingvallanefnd iíta þessa bústaði illu auga, þótt það
augnaráð hafi að vísu komið fyriir lítið. 30.
júlí i fyrra enduirtók hæstv. utamrrh. þessa
skoðun sína í grein í Alþýðubhaðinu og sagði,
með teyfi hæstv. forseta:
,j5g tel persónuilegia líka, að æskilegt væri
að fjarlægja þá sumarbúsibaði, sem nú eru innan þjóðgarðs, en til þess hefuir skort fé. Fjárveitingar til þjóðgarðsins hafa ávaillt verið af
skornum skammti, þó að nokkuð hafi þokazt
í áttina hin síðustu ár, en margt er ógert af
þvd, sem þurft hefur að gera, vegalagning,
gangstígar, hreimlætisútbúnaður o. fl., sem n.
telur, að sitja eigi í fyrirrúmi, en vomandi
kemur hitt siðar, þegar fjárveitingar verða
fyrlr hendi."
Hér er tekið mjög eindregið umdir þástefnu,

sem felst í till. okkar að því er þessa bústaði
varðar. Hitt er mjög duliarfuMt, að einmitt nú
á sama tíma og hæstv. ráðh. lýsir þessu yfir,
skuli tveimur aðilum heimtlað að reisa nýja
sumarbústaði einmitt á þessu svæði, Þær nýbyggingar munu raurnar 'þannig tilkommar, eð
Þingvallanefnd vakti athygli sumarbúsitaðamanna á því, að þeir rnundu missa lóð sína,
ef þeir reistu ekkl hús á hen.nl. Frumkvæðið
er þannig komið frá hv. Þingvailanefnd sjálfri
á sama tíma og hún ástundar hið llla augnaráð, sem hæstv. ráðh. gat um í Alþýðuiblaðimu
í fyrra.
Um sumarbústaði þá, sem heimMiaðir hafa
verið í lamdi Gjábakka, 24 nýja bústaði í viðbót við tvo, sem fyrir voru, er alilt aðra sögu
að segja. Þar er um að ræða opinberan og
harðvítugan ágreining milii hv. ÞingvaUanefndar annars vegar og hins vegar Náttúruverndarráðs, iþeiirra imanna, sem sérfróðasitir
eru um náttúruvemd hér á landi og mestan
áhuga hafa á því efni, þelrra stofnana, sem
láta sér annt um ferðamál og raunar að ég
hygg yfirgnæfandi meiri hluta þjóðarinnar.
ÞingvaUanefnd réttlætir hina nýju úthlutum
sína með þeirri tvískiptingu ÞimgvaUasvséðisins, sem ég ræddi um áðan. Hún heldur því
fram, að hinn eiginiegi þjóðgarður sé aðeins
svæði það, sem kallað er ,Jiið friðhelga land“
í 1„ en um það svæði, sem iþar er fyrir utan,
gegni allt öðru máli. Þar gieti Þimgvallanefnd
ákveðið að eigin geðþótta, hvað 'leyft skuli og
hvað banmað. ÞingvaUanefnd vitnar í þessu
sambamdi til niðurlags 2. gr. 1. um friðun Þingvalla, sem hljóðar, eins og ég sagði áðan, á
þessa leið:
„Ekkert jarðrask, húsbyggingar, vegi, rafleiðslur eða önnur mannvirki má gera á himiu
friðlýsta svæði eða í landi jarðanna Kárasitaða, Brúsasbaða, Svartagils og Gjábakka,
nema með leiyfi Þingvaliamefndar."
ÞingvaUanefnd virðist túlka þetta ákvæði
svo, að það veiti henni heimild til að leyfa
hvers konar jarðrask, húsbyggingar, vegl, rafleiðslur eða önmiur mannvirki á þvi svæði, sem
hún telur ekki heyra til hinum eiginlega þjóðgarðL En þessi lögskýring er frálelt með öllu.
ÞingváUanefnd er kosin í ákveðnum tilgangi,
þeirn, sem um getiur í 1. gr. 1., að gera Þingvelili við Öxará og gremndima þar að friðlýstum helgistað ailira IsJendinga. Aðeins imnan
þess ramma getur hún banmað eða leyft mannvirkjagerð á svæðinu, en fari hún út fyrir
þefcta verksvið, er hún farin að brjóta þau 1.,
aem hún á að vemda. Það gefu.r raunar auga
leið, að Aiiþ. sebti ekki 1. um að meina bændum að úthluta sumarbústaðalóðum á jörðum
sínum í því skyni einu, að þn. gæti síðar te<kið að sér úthlutunarróttlnn, enda hef ég áður
rakið, hver var tilgangur þeirra memna, sem
beittu sér fyrir 1. um friðun Þingvalla 1928.
Mér finnst Þingvallanefnd hafa sýnt furðulega stifni í þessu máli. Hún hefur ekkert
skeytt um röksemdir og mótmæli þeirra manna
hérlendra, sem mestan áhuga hiafa á náttúruvernd og mesta kunnáttu á iþví svlði. Mér er
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kunnugt um það, að formaður Náttúruvemdarráðs, hv. 7. þm. Reykv., Birglr Kjaran, sneri
sér tvívegis í fyirahiaust tll framkvseimdastjóira
ÞingvaJianefndar, Harðar Bjamasonar, og fór
fram á það, að sumiarbústöðum yrði ekkl úthlu.tað án þess að leitað væri álits ráðsins. En
Þimgvallanefnd hafði þau hógværu tilmæli að
engu. Hlýtur það raunar að vera álitamál, eins
og ég gat um fyrr, hvort Náttúruvemdarráð
hiefur ekki haft heimild til að taka fram fyrir
hendur Þingvallanefindar í þessu máli, enda
komst hæstv. forsrh. svo að orði í sumar í
grein, sem hann skrifaði í Morgunblaðið, að
ef til viil sé það hæpnast í þessu deilumáli,
að Þingvallanefnd skuli hafa úrskurðarvaldið.
Ég hefði skilið þráiyndi Þingvallanefindar í
þessu máli, ef n. hefði talið sig vera að framkvsema skylduverk sín samkv. ákvæðum 1.,
en mér er það hulin. ráðgáta, hvers vegna n.
er það slíkt kappsmál að úthluta sumarbústaðalóðum á Þingvaliasvæðinu. Ég hef enga
skýringu séð á því, hvers vegna nefndarmenn
telja þvílíka forréttindaaðstöðu nokkurra
manna samrýmast því skylduverki að gera
Þingvelli við Öxará og grenndina þar að „friðlýstum helgistað allra Islendinga".
I þessu sambandi er rétt að víkja að öðrum þætti þessa máls, sem einnig hefur valdið almennri gagnrýni. Það er leyndin og pukrið, sem fylgt hefur þessairi annarlegu sumarbústaðaúthlutun. Ekkert var auglýst um það,
að til stseði að úthluta sumarbústaðaióðum,
svo allir tslendingar ættu þess þá jafnan kost
að sækja um bletti á hinum friðlýsta helgistað síniuim. Þelr einir komu tii greina, sem
voru svo blygðunarlausir að fara fram á siík
forréttimdi. ÖU vinnubrögð hafa verið huiin,
einnig úthlutunin sjálf. Slíkar starfsaðferðir
hljóta að vekja torbryggni og getsakir, einnig
þó tiiefni væru margfalt minni en í þessu
dæmi. Mér virðist þetita atferli sigilt dæmi
um það, hvemig opinberir trúnaðarmenn eiga
ekki að hegða sér.
Við flm. þessarar till. leggjum til, að Þingvallanefnd verði nú faiið að banna aliar frekari byggingaframkvsamdir og jarðrask á vegum einstaklinga á landi því, seun I. um friðun
Þingvalla ná yfir, meðan endurskoðun I. fer
fram. Er það auðvltað sjálfsögð tilhögun, tii
þess að hendur þeirra manna, sem firamkvsema eiga endurskoðunina, verði eikki bundnar frekar en orðið er. Og það því firemur, sem
tilgangur eudursikoðuniarinnar á að vera sá að
tryggja aukna náttúruvemd, stœkka þjóðgarðinn og gera hann að raunverulegri sameign allra íslendinga.
Ég hef hér að framam gagnrýnt nokkuð
einn þátt í störfum Þingvallanefndar. Sitthvað
fleiira msetti giagnrýna, svo sem það, að einstaklingum og féliagasamtökum hefur verið
heimilað að ástunda mjög hæpnar gróðurtllraiunir á hinu friðlýstia landi. Hitt er mér
Ijúft að taka fram, að ég tel, að ÞingvaJlanefndum 'hafi margt teikizt veJ, ekki sízt þegar
þess er gsett, hve takmörkuð fjárráð þser hefa
haft í samanburði við verkefnið. Og þótt sum-

arbústaðaúthlutun sé gagmrýnd af semu tilefmi, er ástæða til að leggja áherzlu á það,
að á því sviði hefur ekkert það gerzt enn þá,
sem ekki er unnt að bæta, án þess að umbalsverðir erfiðleikar hljótist af. Hiitt gæti orðið
afdrifarikit, ef úthlutum sumarbústaðaJóða héldi
áfram. ÞingvaJlanefnd hefur aðeins lýst yfir,
að úthlutun sé lokið að sinni, og í slíkri yfirlýsimgu feist engin trygging. Eimnig það er
veigamikil röksemd fyrir því, að nú verði settar fastar og emdanJiegar reglur um framtíðarsbefnuna á Þingvallasvæðiinu öilu.
Ég vil að lokum taka fram, þótt þess ætti
ekki að gerast þörf, að till. þessi er að sjálfsögðu ekkert flokksmál. Umræður um Þingvelli hafa að undanfömu verið miklar í ýmsum félögum og öllum blöðum, og ég vil vseniba
þess, að hliðstæður áhugi sé ’hér irtnan þingsalanna. Ég vil leyfa mér að leggja til, að
málinu verði frestað að loknum umr. hér og
því vísað tiil hv. allstan. Vil ég mega vænta
þess, að hv. n. taki skjótar ákvarðanir um afstöðu sína. Hér er einvörðungu um það að
ræða, hvort 1. um friðun Þingvalla skuli endurskoðuð og hvemig þeirri endurskoðun skuli
háttað.
Gils Guðmundsson: Herra forseti. Hv. fyrri
fim. þessarar þáltili. hefur nú þegar gert svo
skilmerkilega. og glögga grein fýrir því, hvað
fyrir okkur tiiiL-mönnum vakir, að við það
hief ég í rauninni engu að bæta. Ég vil þó
segja fáein orð um þetta mál til þess að leggja
á það enn aukna áherzlu, hversu mikilvægt
ég tel, að sú endurskoðun, sem till. okkajr
fjallar um, fari fram.
Eins og hv. 6. þm. Reykv. sagði í fraansöguræðu sinni, hafa orðið töluvert miklar umr.
um þessi Þingvallamáil og eérsitiaJdega um þarnn
þáttinn, sem er lóðaútihlutiun Þingvalianefndar. Sigurður Magmússom fulltrúi birti skeleggar greinar um þetita efni fyrir svo sem 1%—2
árum, og þá spunnust niokkur frekari blaðaskrif um málið. Háskólajstúdemtar efndu í
fyrravebur tii fundar hér í Slgtúni um náttúruvemdarmáJ, og aðalumræðuefmið á þeim
fundi urðu þessi ÞimgvaJlamáJ og þá sérstaklega lóðaúthlutunajrmáiim þar. Á þessum fundi,
sem stúdentar efndu til í Sigtúni, flutiti Eyþór Eimarssom grasaf'ræðimgur, sem á sæti í
Náttúruvemdarráði, mjög íróðlegt ertndi um
náttúruvemdarcnál. Hann hefur einnig síðar
rætt og rltað um þessi efni og komið þar alveg sérstaklega að náttúruverndarcnáiium á
Þingvöllum. 1 Tímanum himn 17. sept. nú í
haust biirtist ýtarlegt viðbaJ við Eyþór Einarsson grasafræðing um náttúruvemdiarcnál, og
þar kemst hamn svo að orði, þegar bann kiemur að Þingvöllum, með leyfi hœstv. forseta:
,Ég ge't satt að segja ekki litlð á Þingveili
sem þjóðgarð í elgimlegrí merkingu þess orðs.
Þingveilir voru friðlýstir irneð sérstökum 1. af
sögulegum ástæðum fyrst og firemst, og Alþ.
setti yfir þá n. alþm., og mábtúruvemdarsjómarmið hafa ekki ráðið nœgilega. í gæziu Þingvalla tll þess, að mér finmlst ummt að kaJla þá
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þjóðgarð, meira að segja hefur ýmislegt verið
geirt þar, sem er alveg andstætt þeim sjónarmiðuim og heyra freimur til náttúruspjöilum."
Síðar í þessu viðtali segir Eyþór Einarsson:
„Þjóðgarður er svæði, sem friðlýst er með
þeiim hætti að láta það tvernnt fara saman
að vemda náttúru þess og giera þó fólki fært
að njóta ihennar. Um þingvelli er það að segja,
að ég teldi ekki fráleitt að breyta lögunum
um þá og Náttúruveimdarráðl verði faiin umsjá staðarins, scm þá verði gerður að raunverulegum þjóðgarði. Enginn staður er beitur
til þess fallinn á þessu fjölbyggða landshorni,
en iþá þarf að vinna allt öðru vísi að málum
en gert hefur verið.“
Þetta sagði einn af fuiltrúunum í Náttúruvemdarráði, og ég hygg, að Náttúruvemdarráð ajllt sé þessu sammála.
Ég vil ileggja á það aiveg sérstaka áherzlu
í sambandi við þetta mál, að Aflþ. iber óvenjulega mikia ábyrgð gagnvart friðunarmálum
Þingvalla. Alþ. setti á sínum tima góða og
skynsamlega löggjöf um þetta efni, þar sem
segir m. a.: „Frá ársbyrjun 1930 skulu Þingvelilir og grenndin þar vera friðiýstur helgistaðúr ailra ísflendinga“. En Aiþ. setti ekki
aðetos þessi 1. Það tók í rauninni sjálft að sér
varðstöðuna, varðstöðu um þennan friðlýsta
heflgistað allra landsmanna. Það ákvað að
kjósa úr sínum hópi 3 aiþm., 3 fulltrúa í Þingvallanefnd til þess að vemda þjóðgarðinn, tii
þess að vemda helgasta sögustað þjóðarinnar,
þann stað, sem einmitt er helgur i augum
okkar fsiendinga vegna þess, að þar var Alþ
háð um aldir.
Nú er það skoðun mín og margra annarra,
að Þingvallanefnd hafi bæði fyrr og síðar verið mislagðar hendur um einstaka framkvæmdir á Þingvallasvæðinu og að ýmsar ráðstafanir Þimgvalianefnda, gamalfla og nýrra, hafi
verið meira en vafasamar. En AJiþ. 5 heild ber
líka ábyrgð á því, hvemig til ihefúr tekizt.
Alþ. átti að veita fulltrúuim sínum í Þingvallaneínd meira aðíhald en gert hiefur verið,
ef það taldi ástæðu til. Alþ. bar etonig að
breyta 1., friðúnarlögunum um Þtoigvelli og
bæta þau, eftir því sem reynslan sýndi, að
þörf var á. Þetta hefur þvi miður ekki verið
gert. Héðan af er því ekki um annað að ræða
en að viðurkemnia þau mistök, sem þama hafa
orðið, og leiðrétta þau, eftir þvi sem föng eru
á og slíkt er hægt, þótt það kunni að taka
nokkum tíma að leiðrétta mistökin. En því
aðeins verður hér bót á ráðin, að löggjöfin
um Þtogvelli verði endurskoðuð og henni verði
breytt í það horf, sem tryggi svo sem bezt
verður, að Þingvellir verði, eins og segir í
þeim 1., sem enn gilda, um aldir friðlýstur
helgistaður allra Islendtoga.
Utanrrh. (Emil Jónsson): Herra fonseti. Þessi
tilfl. til þál., sem hér er til umr., fer í þá átt,
að Náttúruvemdarráði og þjóðminjaverði verði
falið að endurskoða 1. nr. 59 frá 7. maí 1928 um
friðun Þtogvalla og semja frv. um breyt. á þeim

1, 1 framsöguræðú flm. kom fram, hvernig hann

hugsar sér, að þessi endurskoðun fari fram.
1 fyrsta lagi virðist mér, að hún eigi að taka
til þess að ákveða á ný víðáttu þjóðgarðstos,
að náttúruvemdarsjónarmið eigi að ráða meiru
heldur en htogað til hefur verið og raunar
fleira, þó að þetta séu aðalatriðto, etos og
fram kemur í tillgr., þó að 'þar séu líka ákivæði
um það að stöðva byggingu alitoa sumarbústaða, sem veitt hefur verið leyfi tii að byggja
í landi Gjábakka
Ég skal nú, af því að mér er málið nokkuð
skylt og eins vegna bess, að ég þekki vel bæði
sögu málsins og starf Þingvallanefndar s. 1. 10
ár, leyfa mér að fara um þetta nokkrum orðum.
Ég get út af fyrir sig fafllizt á, að 1. um friðun Þtoigvalla verðí endursikoðuð. Þau eru frá
1928, og skortir því ekki nerna 1 ár á, að það
séu 40 ár síðan þau voru samin. Á þessum 40
ára tíma hefur margt breytzt. Samgönigur hafá
gerbreytzt, og gestafjöldi á Þtogvöllum hefur
margfaldazt, þannig að það er út af fyrir sig
ekki óeðlilegt, að þessi 1. verði skoðuð á ný
með hliðsjón af þeim breyttu þjóðfélagsháttum, sem orðið hafa á þessu tímabili.
Ég skal um fyrra atriðið, um víðáttu þjóðgarðsins, fyrst fara nokkrum orðum. Þegar 1.
voru seitt 1928, kemur í ljós, að Alþ. skiptist
í tvo hiluta um afgreiðslu málstos. Mtani hL
vildi láta takmarka þeitta svæði við þtoghelgtoa og aðeins tiitöluieiga lítið svæði til viðbótar, þaunig að ef að þeirra ráðum hefði verið
farið, 'hefðu takmörk Þtagvallasvæðisins til
norðurs sennilega verið taflavert fyrir neðan
Skógarkot. Þá hefði ekki verið tekinn með
nema lítill hiuti þess lands, sem niðúrstaðan
varð þó að taka. Nú hefúr það svæði, sem
ákveðið var í 1., mjög eðlileg takmörk, það
takmarkast af Almannagjá að vestian, og það
takmarkast af ÞtogvaJIavatni að sunnan, af
Hrafmagjá að austan og Ármannsfeflli og svæðinu þar í grennd að norðan. Þeflita eru að þvi
er þeim fannst, sem málið fluttu 1928, og
mSrgum síðar, fcalin eðliileg takmörk svæðisins frá náttúrunnar hendi.
Ég 'hef ekki fundið eitan etaasta staf í umr.
frá 1928 um það, að það hefði verið metoing
þeirra rnanua, sem að friðunarl. stóðu, að friðflýsa svæði utan þessara takmarka. Það eina,
sem hefur verið í þeirra hnga og sem greinilega kemur fram í uimr., er það, að það verðl
ekki á þessum býlum 4, sem margnefnd hafa
verið, Gjábakka, Brúsostöðúm, Svartagili og
Kárastöðum, stofnað til framkvæmda, semfari
illa í landslaginu. Það er hvergi nefnt í þessum umr., að það sé ekki hugsað að leyfa
sumarbústaði á svæðinu.
I grg. fyrir þessari till. hv. 6. þm. Reykv.,
Magnúsar Kjartanssonar, er sagt í 2. mgr.,
með leyfi forseta:
„Ástæðan til þessarar skiptingar á miili hins
friðlýsta svæðis og annars svæðis, sem Þingvallanefnd voru falin umráð með, er sú, að
ríkið hafði ekki tryggt sér eignarrétt á landinu öllu, en tilgangur löggjafans var auðsjáanileiga sá, að hið friðhelga svæði yrði smátt
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og gmátt stækkað með kaupum á jörðum eða
elgnarnámi."
Ég hef leitað að þessu í öllu-m umr. frá 1928
og hef eikki fundið einn stiaf, sem bendir til,
að þetta hafi verið meinÍŒigim, og tel það þess
vegna vera algerlega hugaróra hv. flm. Hitt
er annað mál, hvað nútimamönnum kann að
finnast í þessu efni, en það var ekki hugmynd þeirra rnanna, sem að friðumarlögunum
stóðu fyrir 40 árum. Þatta kemur raumar mjög
greimilega fram í bréfi, sem forgöngumaður,
get ég sagt, þessarar lagasetmingar, Jómas
Jónsson frá Hriflu, skrifaði þá sem formaður
Þingvallanefndar út af sumarbústiaðabyggingum í Gjábakkalandi. Þetta bréf hans var skrifað í sept. 1946 ag hljóðar svo, með leyfi hæstv.
forseta:
„Þimgvallanefnd hefur ákveðið að leyfa
byggingu nokkurra sumarbústaða í landi Gjá'bakka, þegar ríkið hefuir eigmazt þá jörð, en
þau kaup eru nú að gerast. N. vill, þegar hún
hefur fengið umráðarétt yfir Gjábakkalandi,
heimila yður (þetta er umburðarbréf, sem
hefur verið sent til margra manna) að reisa
sumarbústaði í landi þessarar jarðar með þeirri
almennu takmörkun, sem n, setur um sumarbústaði á þessum stað. Lóðastærð mun verða
svipuð og í landi ríkisins vestan við Þingvallavatn og leigukjör hin sömu."
Þetta bréf sýnist mér ekki benda til þess,
að forgöngumaður flriðunarlaganna hafi haft
i huga að leggja þetta svæði undir hið almenna, friðlýsta svæði eða tiemgja þau saman,
heldiur þvert á móti, eins og ég hef sagt. Það
var hjá þeim, sem gengust fyrir þessu máli
í upphafi, ekki taJlað um að alfriða nema þann
hlu-ta, sem talinn er í 1., þ. e, a. s. milili Almannagjár og Hrafnagjár, milli Ármannsfelis
og Þingvallavatns. Og meira að segja, eins og
ég einnig gat um, var stór hópur í Alþ., þegar
þessi I. voru sett, á því, að friðunin ætti ekki
að ná nema til svæðis, sem rétt náði út fyrir
þinghelgina. Góðu heUii viidi ég segja var þó
iþetfca svæði ákveðið, eins og það er nú i 1.,
og ég tel, að það sé allvel fyrir málum séð
með þessu svæði. Þetta friðlýsta svæði á miili
gjánna og Þingvallavatns og Ármannsfeills
mun vera að stærð miJili 3 og 4 þús. hektarar,
þannig að það geta komið æðimargir menn
og gengið um betta svæði, notið útsýnis, veðurs og fomminja og aills þessa, þó að -það sé
ekki sitækkað fram yfir þessa 3—4 þús. ha.
Ég hef verið á Þingvöllum margoft á dögum,
þegiar ferðamannastraumuirinn -þangað hefur
verið hvað mestur, og ég fullyrði, að það sé
mjög lítiU hiluti þeirra manna, sem til Þingvalla koma, sem fer út fyrir mjög þröngt
svæðl, sem er ekki nem-a brot af því landrými, sem friðlýst er. Það heldur sig á svæðinu í kringum Valhöll, suður með vatnlnu og
lítið annars staðar. En þetta land er ekki
nerna brot af -landi þjóðgarðsins.
Nú er aftur á móti flarið að -tala um Þingvalliasvæði mjög óljóst orðað, sem enginn veit
nákvæm-lega (hvað er, hvort það eru allar jarðimar fjórar, Kárastaðir, Brúsastaðir, Svairta-

gil og Gjábakki eða bvort það er einhver
hluti þeirra. Ef allar jarðiimar verða teknar
undir, er það geysistórt svæði. Það e-r t. d.
mjö-g kostnaðarsamt. Ég vildi segja, að það
miundi kosta mörg hundiruð þúsunda að gi-rða
það, ef ætti að pasea það. En ein aðalhugmyndin að friðuninni 1928 var sú, að sauðfjárbeit á friðlýsta svæðinu yrði útitokuð. Og
meira að segja kemur -bað fram í umr., að
forgöngumenn þessarar stærri lausnar, sem
varð að lögum, hafa getað hugsað sér það,
að hvorki Skógarkot né Hraunitún yrðu lögð
í -eyði, heldur yrði búskap haldið þar áfram,
að undanskildum sajuðfjárlbúskap. Sem betur
fer hefur þetta nú ekki verið geirt, þannig að
báðir þessi-r bæir hafa nú verið jafmaðir við
jörðu, ef svo má segja, og Vatnskot, sem er
þriðja og síðasta bújörðin á þessu friðlýsta
svæði, er nú um það bil að komast í e-igu ríkisins og ÞingvaUanefndar, þ. e. a. s. húsin á
jörðinni, því að jörðin sjálf er í eigu ríkissjóðs. Ábúandinn haflði -lífetíðarábúð á jörðinnl, og þegar hann félil frá, ákvað Þingvallanefnd að leggja þetta býli niður, og verður
unnið að því nú á næstunni að gera það.
Ég he-ld þess vegna, að m-eð niðurlagningu
þessara þriggja býla á ÞingvöHum sé mjög vel
fyrir landrými staðarins séð, þó að það verði
e-kki -aukið. En ég vildi segja í því sambandi,
að ÞimgvaUamefnd heflur oft rætit um það að
gera gangstíga um þetta svæði, tii þess að
gofa fólki kost á að njófca þess betur, sem -það
venju-l-ega kemur sjaldan á, og það heflur aðeins staðið á því hjá n., að hafa fjármuni til
þeirra verka, Bílvegi um -þefcta svæði vill hún
ekki leggja og skoðar það sem skemmd á
svæðinu, ef til -þess verður gripið, he-ldur eingöngu að góðir gangstSgar verði gerðir tU þess
að reyna -að beina fólki inn á þá staði, sem
hafa rmargir hverjir yfir mjög mikiilli fegurð,
ég vil segja töfrandi fegurð, að búa, til þess
að beina því þangað og gera því mögulegt
að komast þangað. Ég vona, -að til þess fáist
fjárvetting innan ekki allt of laings tíma.
Þlngvallanefnd hefur nú upp á síðkastið
umnið að því og ákveðið það, að Almanmagjá
skyldi verða friðuð, og ég vænti þess, að þegar búið er að friða -hana, geta miargir, sem
Þingvöll sækja, átt þar griðiland, sem þeir ekki
hafa átt áður vegna molldroks og umferðar,
sem um gjána hefur farið. Ég vænti -þess, að
sú ráðstöifun geti orðið til -bóta og tU þess
að hjálpa fólki, sem heimsækir Þimgvellt tU
þess að njóta friðhelgi og fegurðar staðarins.
Náttúruverndarráð hefur séð ástæðu til þess
að fetta fingur út í sumarbústaðajbyggtnguna
í Gjábakkalandi. Og alþm. h-afa veirlð inni á
því, að -það væri ekki réfct, að þessi sumarbústaðabygglmg yrði leyfð. ÞlmgvaUanefnd hefu-r á himn bóginn huigsað sér að faira eftir því,
sem hún telur vera í and-a friðunarlagamna,
að það verði elnungis séð um, að með sumarbústaðabyggingunni eða majnnvlrkjum á þessu
fjögurra býla svæðl utan friðtýsta svæðisins
verði ekki unnin spjöll á iandslaglnu, iþ. e. a. s.
bústaðimir verði þan-nig byggðir, að þeir
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skemmi ekki landslagið neitt. Það Jiafa verið
settar reglur um þessa suimarbústaðabyggingu,
hvermig þeir skuli gerðir, mjög nákvæmlega,
og þaS hafa verið valdiir sérstakir hraunbollar
uppi í Lyngdalsheiði fyrir sunnan og austan
Gjábakkabýiið til þess að setja þessa surnarbústaði niður, en n. telur, alveg ©ins og hún
taldi 1946 undir forsæti Jónasar Jónssonar, að
þessir bústaðir þurfi ekki að vera til meinna
lýta og hefur þess vegna ákveðið, að þeir, sem
sótt hefur verið um leyfi fyrir, verði þama
leyfðir og byggðir. N. hefur aldrei auglýst eftir umsóknuim um þessa bústaði. Hún hefur
eingöngu tekið þær, sem borizt hafa, og með
þessari síðustu sumarbústaðaveitingu, þessum
24 bústöðum í Gjábakkaiand.i, hefur hún veitt
eða samþ. allar þær umeóknir, sem fyrir hendi
voru, þegar n. hélt síðast fund. Þá iýsti hún
því einnig yfir, til þess að sýna ekfci neina
þvermóðsku, þó að hv. flm. hafi taiið, að hún
væri einstrengingsleg í sjónarmiðum sínium,
þá vildi hún ekki sýna þann einstrengingsskap
að halda þessu áfram fyrr en búið væri að
athuga málið frekar. En hún telur sig bundna
af þeim samþykktum, sem þegar hafa verið
gerðar, og að umsækjendum skuli verða gert
kleift að byggja samkv. þeim.
Ég skal svo ekki ræða þetta mikið meira.
Ég tel, að iþað sé ekki óeðlilegt, að 1. um friðun Þingvalla verði endurskoðuð. Ég tel þó
ekki ástseðu til, að þessi endurskoðun verði
gierð með hliðsjón af því, að hið friðlýsta
svæði, hið algerlega friðaða svæði, verði mikið
stækkað. Ég tel enga þörf á því, enda eru sérkenni iandsins, sérkenni Þingvalla, eingöngu
bundin við þetta svæði á milili gjánna annars
vegar og milli vatnsins og Ármannsfells hlns
vegar. Pari miaður út fyrir þetta svæði, er
maður kominn burt af Þingvöllum.
Um það, hverjir eigi svo að framikvæma
þesea endurskoðun, hef ég þá skoðun, að það
sé ekki ástæða til að láta Náttúruvemdarráð
endilega gera það. Náittúruvemdarráð hefur
átt í nokkrum útistöðúm við Þingvallanefnd,
og ég tel, að það væri langbezit, að það væri
bara einhver hlutlaus aðili, siem þessa endurskoðun annaðist. Nú viill svo til, að hv. 1. þm.
Austf., Eysteinn Jónsson, hefur borið fram
till. hér á þsikj. 6, þar sem hann Jeggur til, að
Alþ. skuli koma á fót 7 manna imþn. tiil þess
að endurskoða 1. um nátitúruvemd og gera tiJl.
um aukna náttúruvemd og ráðstafamir, sem
stuðla að því, að almenningiur eigi aðgang að
heppilegum stöðum til útivisitar. Ég gæti veJ
hugsað mér, að þessi endurskoðun á nábtúruvemdarlögunum gæti orðið samfeirðaendurskoðun á friðunajrlögum um Þingvelli, þannig að
sairaa n. athugaði hvort tveggja. Það er hér
stungið upp á, að 5 menn skuli kosnlr i þessa
n. af Sþ„ 1 tilnefndur af Hinu íslenzka náttúrufræðifélagi og 1 af Ferðaíélagi Islands. Ég
teldi a. m. k. fuilla ástseðu tiil þess að ætla það,
að þessi n. gæti á hlutlausan hátt kynnt sér
þessii mál bseði, bseði náttúruvemdartög og 1.
um friðun Þingvalla, og gætl vonandi komið

með einihverjar skynsamlegar tiJl. um breytingar.
Ég skal svo eikki fara nm þetita fleiri orðum. Ég viJ aðeins endurtaka það, að það er
alger missikilningur hjá hv. flm. till., að það
komi nokkurs síaðar fram hjá flm. þessa máls
á Alþ. 1928, að það hafi veirið meinimgin að
bæta þessum fjórum jörðum eða hluta. þeirra
við hið friðlýsta svseði á ÞingvöJlum, aðeins
hitt að tryggja það, að á þessum jörðum yrðu
eikki gerð mannvirki, húsbyggingar eða annað, sem skemmdi útsýnið frá stiaðhum.
Flm. (Magnús Kjartansson): Herra forseti.
Mér er það að sjálfsögðu ánægjuefni, að
hæstv. utanrrh., forrn. Þimgvallanefndar, skuli
fallast á það meginsjómairimið í till. okkar, að
ástseða sé til að emdiurskoða 1. um friðun Þingvalla Og ég vil í því sambandi mjög eindiregið fara þcss á leit við hæstv. ráðh. og 'þá hv.
þm., sem kumna að vera á annarri skoðun um
tilhögun endurskoðunar en við flm. þessarar
till., að þeir komi fram með brtt. um þau
atriði og Aúþ. ákveði að endurskoða þessa löggjöf. Ég tel ekki, að það sé neitt úrsilitiaatriði
í hveirra höndum endurskoðunin verður, hieldur að þegar verði tökið að vinna að þessu
verkefni, þannig að ég vil vsemta þess, að þessi
till. verði ekki látim sofna í n„ eins og stundum vili verða, heildur að hún fái afgreiðslu.
Hæstv. ráðh. var andvigur þvi, að Nátbúruverndarráð yrði aðili að þessari emdurskoðun,
og sagðist heldur vilja fá hluitlausan aðila til
þeirra starfa. Náttúruvemdarráð er stofnun,
sem Alþ. hefur sett á laggimar til þess að
vinna að tilteknum verkefnum, þ. e. náttúruvemd. Þetta er starfsnefnd, sem Alþ. hefur
stofhað tll, og mér virðist, að Náttúruvemdarráð sé eðlilegasti aðilinm til þess að vinna að
þessu verki. Þar eru þeir menn, sem mest
hafa leitt hugann að náttúruvemd, bezt vita,
hvemig þeim málum ber að haga og þekkja
bezt þau vandamáJ, sem þeirni eru temgd, svo
að ég held, að við eigum að hagnýta okkur
þá sérþekkingu, sem Náttúruvemdarráð hefur. Ég tel raunar, að Þimgvaltaimefndir hefðu
mátt gera mikJu meira að því að hagnýta sér
aðstoð sérfróðra manna. 1 þessar nefndir hafa
verið kjörnir forustumemn úr þremur stjómmálaflokkum, meim sem allir hafa verið ákaflega síörfum hlaðhir, eins og við vJturn, og
hafa eflaust oft haft mauiman tíma til þess
að sinna þvi sérstaka verkefni, sem tengt er
friðun Þingvalla. Framkvæmdastjóri n„ Hörður Bjamason, er einnig ákaflega, störfum hlaðinn eirabættismaður, svo að ég held, að ýmislegt hefði getað farið betur í störfum n„ ef
hún hefði einmitt haft það samráð seinustu
10 árin við Náttúruvemdarráð, sem gert var
ráð fyrir í grg. 1. um Náttúruvemdarráð, þegar það frv. var lagt fram hér á þingi 1956.
Hæstv. ráðh. sagði, að ekki kæmi fram í
umr. frá 1928, að alþm. hefðu hugsað sér að
stækka sjálft hið friðlýsta svæði. Efcki skal
ég vefengja það, að ráðh. fari þarraa iraeð rétt
jnál, Hitt er staðreynd, að ©ins og 1. eru, getra
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þau ráð fyrir alveg sambærilegri friðun á
svæðinu öllu, bæði hinu friðlýsta lamdi og
landi þeirra fjögurra jarða, sem þar eru taldar upp. Ábúendur þeiirra jarða ihafa ekki heimild til nokkurra mannvirkja, nsma með leyfi
þingkjörinnar nefndar, og e-ins og ég vitnaði
i hér í framsöguræðu minni, gerðu margir
ræðumenn einmitt þá greiin fyrir nauðsyn
þeissa fyrirkomulags, að það yrði að koma í
veg fyrir, að bændur leyfðu sumarbústaðabyggingar á þessum jörðum. Það sklptir í
sjálfu sér auðvitað ekki imáli, hvort alþm. 1928
hafi gert sér grein fyrlr þeirri nauðsyn að
stækka þetta svæði. Það, sem máii skiptir nú,
er, ihver okkar niðurstaða er, þegar við reynum að meta það viðfangsefni, og ég tel alveg
vafalaust, að eftirkomendur okkar elgi eftir
að verðá okkur þakklátir, ef við stækkum
þjóðgarðinn og látum hann ná til þess svæðis,
seim 1. í heild taka til.
Hæstv. ráðh. vék að sjáilfeögðu að úthlutun
suimarbústaða í Gjábakkalandi, og ég átti ekki
von á því, að ihann yrði mér sammála um það
atriði. Hann sagði, að settir hefðu verið sérstakir skilmálar um, hvemlg haga ættl byggingum á þessu svæði, húsin ættu að vera i
hiraunbollum, svo að bau sæjust ekki. Mér
virðist 'þetta sjónarmið hv. Þingvallanefndar
sýna einkar ljóslega, að hún hefur komizt að
þeirri niðurstöðu sjáif, að hún hafi verið að
taka rangar ákvarðanir. Það væri ekki ástæða
tiil að fela þessa bústaði, ef n. teidi að þeitr
væru með felldu. Það er gersamilega ástæðuiaust, að þetta séu einhverjir útilegumainnabústaðir, ef mönnium finnst, að þama eigi að
vera sumanbústaðir. Með því að tala um að
feda þá niðrl i hmunbolluim er verið að viðurkenna, að þetta séu mjög óeðlilegar framkvæmdir.
)Sg vil minna á það í sambandi við Gjábakka, að jörðin þar var tekin eignamámi af
bóndanum, og honurm 'hafði frarn að þeim
tímia verið bannað að heimila sumarbústaði
á landi sínu. Á því voru aðeins gerðar tvær
undantekningar. Einn þáv. Þingvallanefndarmanna tryggði sér land á þessu svæði, stórt
land, 11 hektara að ég hygg, og ilét bygigja þar
rammbyggilegan bústað og girða og setja veg,
þar sem stenduir skiltið „Einkavegur". Enn
fremur var arnnar bústaður faeimiiaður um iíkt
leyti og Þingvalilanefnd tók við landinu. En
bóndanum hafði seim sé verið ibannað að leyfa
almennar suinarbústiaðahyggingar. Og 6g tel
það ákaflega amnarlegf, að þetta bann á sumarbústaðabyggingum á þessu svæði hafi aðeins
átt að hafa þann tilgang að faalda svæðinu
lausu handa Þingvallanefnd til þess að setja
upp sumarbústaði. Þetta er alveg fráleitt sjónarmið, og ég vil ítreika það, sem ég sagði áðan, að ég tel, að Þingvallanefnd hafi ekki
raunveiruliega lagailega iheimiid til að gera
þetta. Eins og ég vitnaði til áðan, er sagt,
að þama séu óheimil mannvirki nema með
leyfi Þingvallanefndar, en í því felst það ekki,
að Þimgvallanefnd hafi heimlld til þess að
leyfa hvað sem henni sýmist. Við skulum taka
Alþí. 1967. D. (88. löggjafarþing).

dæmi. Fyrir skömmu auglýsti verðlaigsnefnd,
að allar verðhækkanir í lamdimu væru óheimilar án leyfis n. Þessi auglýsing n. var að sjálfsögðu í samræmi við lög. Hins vegar held ég,
að það væri algert lagabrot, ef veirðlagsnefnd
færi <að leyfa einstökum mönnum, viidarvinum
sínum, að hækka verð. Það fengi ekki staðizt.
Engu að síður er það ihliðsitæð lagatúlkun og
mér virðist hv. Þingvallanefnd gera sig seka
>im.
Æg vil svo að lokum aðeins ítreka það,
sem ég sagði í upphafi. Ég tel það mestu máli
skipta, að ráðizt verði í endurskoðun þessara
laga, og ég vll ítreka bað, sem ég sagði áðan við hæstv. utanrrh., að ég mundi fagna því
mjög, ef hainn flytti þær brtt., sem eru í samræmi við hans skoðanir á till. okkar, þannig
að hún fengi fnllnaðiarafgreiðsilu á þessu þingi.
Utanrrh. (Emil Jónsson): Herra forseti. Það
eru aðeins örfá atiriði, sem ég þarf að minnast á og leiðrétta. Mér famnst koma fram hjá
hv. flm. misskilninguir í sambandi við sumarbústaðina í Gjábakkalandi. Hann saigði, að
Þingvajllanefnd hefði bannað suimarbúsitaðabyggingu á meðan landið var í einkaeign, en
svo hafi hún sjálf tekið sig fram um að leyfa
þessa byggingu, þegar ríkið var orðið eigamdi.
Homum famnst þetta, hv. flm., mjög óviðfelldin aðferð og taldi, að betta væri jafnvel ekki
sæmandi.
Þessi fullyrðing hv. þm. nm, að sumarbústaðir hefðu verið bannaðir í Gjálbaikkalandi
á meðan þeir voru í einkaeign, segir ekki allan sannleikann, bví að það, sem vakti fyrir
Þingvallanefnd, var það, að það yrðu engir
bústaðir byggðir þar nema þeir, sem væru í
samræmi við þær hugmyndir, sem Þingvallanefnd hafði. Þáð lá ekki fyrir þá skipulagsuppdráttur af þessu svæði, en ÞimgvaManefnd
tiaildi nauðsynlegt, að gerður yrði skipulagsuppdráttur af svæðimu, og þess vegna var takrnörkun á réttinum til byggingar þá ekki
bundin við amnað en það að reyna að halda
heildarsvipnum á landinu í því horfi, sem
hún vildi hafa það, og það faefuir hún reyrnt
að gera með þeirri útfalutum, sem hún er nú
að gera. Hv. þm. taldi líka, að það væri nokkurs konar feluileikur, sem væri verið að leika
þ&rna, að koma sumarbústöðunum niður í
faraunbollum í staðihn fyrir að hafla þá svona
á bersvæði, og taldi, að með þessu væri óróleg samvizka að gera vart við sig hjá Þingvalianefnd. En þetta er hreimt ekki tilfellið,
því að við faöfum ákveðið í Þingvallamefnd,
að þessum framikvæmdum skyldi haga svona
vegna þess, að við teljum, að þessir sumarbústaðir, sem eru litlir, allir ákveðnir af sömu
stærð og með sama útliti, fari bezt imeð því
að hafa þá í þessuim hraunJbollum. Heildarsvipur landsins verði betiri þammig. Það eru tvelr
gamlir bústaðir þarna rétt hjá því svæði, sem
við höfum verið að skipulieggja, þar sem sumarbústaðimir standa uppi á hóilum, og það
teljum við, að sé ekki gott og spiilli frekar
heildarsvip landslns. Þessi skipulagsákvörðun
18
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er raunar tekin af færustu mönnum i skipuiagningu, sem til eru á þessu landi. Að vísu
hef ég það nú einhvem veginn á tilfinningunni, að Náttúruvemdajrráð gteri ekki mjög
mikið úr skipulagningarmönnum eða skipulagsnefndum. Hún hefur átt í útistöðum við
þá líka núna fyrir stuttu, og yfirieitt eru það
nú ýmsir menn, sem mér virðist, að Náttúruvemdarráði hafi teikizt að eiga í útistöðum
við. En bessir menn, sem um þeitta hafa fjallað, eru mjög færir á sinu sviði, og ég teil, að
það sé ekki líkiegt, að við getum fengið aðra
menn færari til þessara starfa. Auk þess höfum við haft sem okkar framkvæmdastjóra
húsameistara ríkisins, sem hefur áreiðanilega
ekki minni smekk í þessum máJum em a. m. k.
sumir í Náttúruvemdarráði.
Hv. þm. var að bera samam verðhækkun
vamings, eftir að bann hefði verið sett við
hækkunum. Ég skiidi nú eikki almemniJega
samhengið í þessu, en hann vildi Vita það, ef
einum manni eða nokkmm mönnum mundi
vera leyft að gera hlut, sem öðrum væri bamnað. Þetta er alls ekki sambæriJegt við það,
sem gerzt hefur í GjábakkaJamdi. Þar er öllum mönmunum, sem sóttu, gefin heimiild til
þess að byggja. Það er ekki verið að taka eimm
fram yfir annan. Það er nákvæmlega það
saima, sem gengur yfir allan hópimm.
Ég vil svo að síðustu leyfa mér að beima
því til hv. allshn., sem fær væntamlega málið
til athugunar, að hún atlhugi möguleikana á
því, sem ég nefndi hér áðan, að sama n. athugi bæði frv., á þskj. 6, sem er till. hv. 1.
þm. Austf. um endurskoðum á náibtúruverndarl.,
og þessi lög. Ég tel það vera vimnuspamað að
ræða skyld mál saman, og ég tel, að það fari
vel á því, að það væri sama n., sem gerði það,
hvort sem hún yrði nú akkúrat skipuð eims
og tiill. á þskj. 6 gerir ráð fyrir, með 5 kosnum þm. á Alþ. og tveimur mönnum öðrum
nánar tilgreindum þar, eða á annan hátt. Það
getur veil verið, að bað fáist önnur og skymsamlegri skipun mála í þessari n., og það, sem
fyrir mér er aðalatriðið, er, að ég teldi, að það
væri praktískt að sama n. ynni að hvoru
tveggja málunum. Ég vil að lokum undirstrika, að ég tel ekkl rétt, að Náttúruvemdarráðið eitt eða að mestu leyti eitt taki að sér
endurskoðun 1. um friðun ÞingvaJla.
ATKVGR.
Tilil. vísað til allshn. með 35 shlj. atkv. og
umr. frestað.
Nefndarálit kom ©kki, og till. var ekki á
dagskrá tekin framar.

3. Áætlun um þjóðvegakerfið,
Á deildafundum 26. okt. var úfcbýtt ftrá Sþ.:
Till. til þál. um, að gerð verði áætlun um
fullnaðaruppbyggingu þjóðvegakerfisins á tilteknum tima [30. máJ] (A. 30).
Á 10., 14. og 18. fundi í Sþ., 8. og 22. nóv., 6.
des., var tili. tekin til fyrri umr.
Porseti tók málið af dagskrá.
Á 22. fundi í Sþ., 13. des., var till. enn tekin
til fyrri umr.
Plm. (Gísli Guðmundsson): Hetrra forseti.
Till. sú, sem hér liggur fyrir á þskj. 30 og
flufct er af 8 þm. í Sþ., er í meginatriðum
byggð á álykfcun um vegamál, sem gerð var
á kjördæmlsþingi framsóknarmanna í Notrðui-landskjördæmi eystra, sem haldið var á
Liaugum í Reykjadal dagana 2.—3. sept. 1966.
En till. er utm það, að getrð verði áætlun um
fullnaðaruppbyggingu þjóðvegakerfisins á tilteknum tíma, og nokkrar meginreglur, sem
við flm. teiljum rétt að flara eftiir við áætlunargerðina. Er sú löggjöf höfð í huga og fjáröflun tU hennar, sem nú er í gildi.
Flestir Islendingar, sem lieggja leið sína eftir akvegum nágrannalandanna, austan hafs og
vestan, og útlendingar, sem hér eru á ferð
um land vort, hljóta að gera sér grein fyrir
því, að þrátt fyrir framfarir þær, sem hér hafa
orðið og eru ómeiitanfega miklar á þessari öld,
þá er ísland enn þá i vegamálum vanþróað
land. Til lengdar má ekki við svo búið standa.
Hjá því verður ekki komizt að horfast í augu
við verkefnin á þessu sviði, verkefni, sem eru
í senn örðug og mikiJvæg, en verða með hverjum áratug eða jafnvel ári, sem líður, meira
aðkallandi en þau voru. Við Islendingar höfum undanfarin ár flutt inn ökutæki fyrir of
fjár. Við flytjum inn fjölda af dýrum og vönduðum fólksbifreiðum, sem í upprunalöndum
sínuim eru gerðar til að vera á ferðinni á eggsléttum og breiðum vegurn, oftast malbiikuðum eða steinsteyptum, og því viðkvæmar fýrir hvers konar hnjaski. Þessum viðkvæmu
ökutækjum aka menn svo hér meira og minna
um land allt rnikinn hluta ársins á holóttum
malar- og moldarvegum, sem víða eru aðeins
ruddar slóðir og ofaníburðurinn venjulega af
Skomum skammti. Þetfca aka memn á þessum
vönduðu ökutækjum, öslandi holklakann á vorin, forarvilpumar í rigningartíð og snjókrapann á vetrum, þar sem fönn leggst á vegi og
ekki eru tök á nægilegum snjómokstri. SJíkt
er hörmuleg meðferð mikllla verðmœta.
Það er kunnara en svo, að utn það þurfi að
fjölyrða, að vegakerfi okkar, eins og það er
nú, er fjarri því að fulilmœgja þörfum byggðarlaganna, sem veganma eiga að njóta, fólksins
og atvinnuveganna, sem iþar eiru til staðar.
Ég ætla ekki að ræða um það hér í sambandi
við þetta mál, hvort þjóðin toefði geibað veirið
komin iengra á þessu sviði en ihún nú er eða
hverju eða hverjum það sé að kenna, ef talið
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er, að miima hafi verið aðhafzt en unnt hefur
verið á þessu sviði. Það er ekki það, sem
mestu máii skiptir, að deila um slíkt, þótt
stuudum geti veirið ærin ástæða til og jafnvel
nauðsynlegt. En það, sem mestu skiptir, er
að reyna að finna ledð til að ganga hagajnlega
að óhjákvæmilegu verki og ljúka þvi síðan svo
fljótt sem unnt er ■— Ijúka því á viðhlítandi
hátt á sem stytztium tíma.
Við vitum það vel, Islendingar, að umferðin
hér á landi er ekki samibæriileg við það, sem
gerist í fjölmennum eða þéttbýlum löndum
með tilsvarandi magn framleiðsilu, og við gerum þá ekki heldur ráð fyirir því, að hér komi
malbikaðir eða steyptir vegir um land ailt, Og
enn kunna menn hér ef til vill ekki nógu vel
að gera slíka vegi. En ástæða er ti'I að ætla,
að vel uppbyggðir vegir með nægilega þykku
malarlagi úr því efni, sem hér fæst bezt, geti
mjög víða orðið góðir vegir, sem ekki þurfi
óhóflegt viðhald og séu að jafnaði færir og
viðunandi. Svo segja að minnsta kosti fróðir
menn um þessi mál. Það er l'íka vel hugsanlegt, að reynslan kenni mönnum, að varanlegri slltlög en maJarvegina megi gera á ódýrari hátt en helzt hefur verið reynt til þessa
hér á landi. En til þess að svo megi veirða,
þarf fjármagn og sérfróða menn, sem hafa
tírna til að sinna nauðsynlegri tiiraunastarfsemi.
Samkv. skýrslu vegamálastjómarinnar, þegar vegáætlunin var gerð til fjögurra ára, 1965
—1968, var lengd hins ísl. þjóðvegakerfis og
flokkun þjóðveganna í árslok 1964 þessi, sem
ég nú nefni:
Hraðbrautir 148.5 km.
Þjóðbrautir 2960.9 km.
Eandsbrautir 6272.1 km.
Þjóðvegir i þéttbýli 96.4 km.
Samtals þjóðvegir í árslok 1964 9477.9 km.
I sömu skýrslu vegamálastjórnarinnar var
í árslok 1964 talið ólagt eða ófullgert af þjóðvegurni það, sem ég nú nefni:

Af hraðbrautum 127.9 km.
Af þjóðbrautum 648.3 km.
Af landsbrautum 2432.5 km.
Óibrúiaðar ár á þjóðvegum voru í árslok 1964
taldar 174. Síðan hafa sumar af iþeissum ám
verið brúaðar, en gamlar brýr þarff enn viða að
endurbyggja. Nokkuð hefur verið fullgert af
þjóðvegum síðustu 3 árin, þ. e. a. s, síðan 1964,
m. a. Reykjanesbraut, sem er hraðbraut. Hins
vegar hef ég heyrt, að vegna umferðartalningarinnar muni hraðbrautir nú vera taldar lengri
en þær voru taldar vera í árslok 1964. Úrebuirður vegamálastjómar um nýja lengdartölu hraðbrauta á grundvelli 12. gr. vegaJaga
hefur þó ekki verið birtur svo að ég viti, og
meðan svo er, er enn óvissa um lengd hraðbrautanna, en ég tel þó líklegt, að hraðbrautakerfið lengiist ekki minna en sem lengd
Reykjanesbrautar nemur. Það, sem taldar
voru fullgefðar þjóðbrautir, styttist þá senni-'
lega um leið og hraðbrautiimajr lengjast, en

ekki þær ófullgerðu. En ætla má, að lengd
ólagðra og ófullgerðra þjóðbrauta og landsbrauita sé til muna vanitalin árið 1964, eff miða
skal við umbótaþörfina eða ákvæði 12. gr.
vegalaga.
I þeirri gr. vegalaga, þ. e. a. s. 12. gr., eru
ákvæðin um flokkun þjóðvega í hraðbrautir,
þjóðbrautir og landsbrautir og að hverju skuili
stefnt, eins og það er orðað, um gerð þeirra.
Um hraðbrautir A segir þar, að þar skuli
stefnt að fjórfaldri akbraut með varanlegu slitlagi. Um hraðbrautir B, að þar skuli stefnt að
tvöfaJdri akbraut með varanlegu slitlagi. Um
þjóðbrautir, að þar skuli sitefnt að malarvegi
með tvöfaldri akrein. Um gerð landsbnauta
eða bverju þar skuli stefnt að eru hins vegar
ekki sérstök ákvæði í 12. gr. vegalaganna, en
í seinni tíð ætla ég, að landsbrauitum hafi verið ýtt upp sem kallað er, en malarlag miðað
við einfalda akbraut með úbskotum, þar sem
ökutæki getur numið staðar til iþess að mrota
öðru ökutæki. Ef til vill hafia þeir, sem unnu
að vegalagafrv. á sínuim tíima, huigsað sér, að
landsbrautimar yrðu síðar flokkaðar innbyrðis og reglur settar um, hvað teljast skuli ffullgerðar landsforautir á hverjum stað.
Upphaf þáltill., sem við áttmenningamir nú
flytjum og nú er til umr., á þskj. 30 hljóðar
svo:
„Alþ. ályktar að skora á ríkisstj. að fela
vegamálastjóra að láta svo fljótt sem unnt er,
og ekki síðar en fyrir árslok 1968, gera sundurliðaða kostnaðaráætlun um fullnaðaruppbyggingu þjóðvegakerflsins á einum áratug, eða
skemmri tíma, ef fært þætti, enda sé í áætluninni miðað við þá gerð vega, sem etefna ber
að samkv. 12. gr. vegalaga nr. 71 30. des. 1963“.
Þetta var það, sem ég átti við fyrst og fremst
áðan, þegar ég sagði, að tímabært væri, að
bjóðin færi að horfast í augu við hið mikilvæga og nokkuð örðuga viðfangsefni sitt á
þessu sviði þjóðmálanna. Við teljum, flm. till.,
nauðsynlegt og tímabært, að þjóðin setji sér
nú það markmið að koma vegakerfi sínu i viðunandi lag á einum áraitug og reyni að gera
sér grein fyrir, hvað það kosti og yfirleitt hvað
til þess þurfi, að það megi takiast á þessum
tíma. Við teljum eðlilegt, að vegamálastjóri
hafi umsjón með og stjóm á gerð slíkrar áætlunar, sem væntanlega yrði framkvæmd af
starfsliði hans, efibir því sem það heffur tiíma
■til, en að öðru leyti yrðu fleiri stajrfsmenn til
að koma. Þar sem margar áætlanir um uppbygglngu einstakra vega hafa þegar verið
gerðar, geruim við okkur í hugarlund að heildaráœtlun iþá, sem hér er um að ræða, væri
hægt að gera á einu ári, þannig sundurliðaða,
að kostnaður við einstaka vegakafla kæmi
fram í áætluninnl, eftir því sem hemtugt þætti.
Brýr eru þar að sjálfsögðu taldar með öðrum
vegamannvirkjuim, og framlög til þeirra hafa
yflrleitt vertð ákveðin sérstaklega úr vegasjóði.
Einhver kann nú að segja sem svo, að
það sé raumar nokkuð langt að bíða í 10 ár
efltir því, frá því að hafizt yrði handa um
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fraimkvæmd áætlunartamair, að eton eða annar
vegarkiatfli yirði fullgerður. En miðað við það,
sem nú á sér stað, væri hér þó um mikið átalk
að ræða. Ég sfcal nefna dæmi um þá þjóðbraut, sem mér er næst, Þingeyjarsýslubraut.
Þingeyjarsýslubraut er alfaravegur, 265 km
löng, að mestu um byggðir, milli Breiðumýrar
í Reykjadal og sýslumarka N.-Þingeyjair- og
N.-Múlasýslu, en þar austan við tekur við í
framhaldi af henni Stranda- og Jokulsárhlíðarvegur í N.-Múlasýslu. Þessi þjóðbraut, Þtageyjarsýslubraut, liggur um umráðasvæði 11
sveitarfélaga, m. a. um eton kaupstað og 3
sjávarþorp og er að verulegu leyti mjög ófullfcominn vegur. Ef framlög til nauðsynlegrar
uppbyggingar Þingeyjarsýslubrautiar yrðu áfram svipuð og oft undanfarið, mundi uppbygigimg bnautarinnar i samræmi við vegalög
samkv. lauslegri áætlun taka 30—40 ár. Þetta
fcann að vera nokkuð áberandi dæmi, en þó
senmilega ekki etasdæmi. Ef 10 ára áætlun
yrði framkvæmd, slik sem hér er um að raeða,
hvað þá ef áætlunartímtan yrði skemmri, yrðu
timamót í sögu ísl. samgöngumála. En víst
mætti tírninn skemmri vera, ef fært þætti,
etas og það er orðað í tiil.
1 siðari hluta till. á þskj. 30 er bemt á nokkur undirstöðuatriði, sem við flm. leggjum til,’
miðað við núv. löggjöf um vegasjóð, að Alþ.
hafi i touga við samþykkt till. og síðar þeir,
sem að 10 ára áætluntoni ynnu, varðandi fjáröflun og tímasetningu einstakra framkvæmda.
En samkv. orðalagi till. er gert ráð fyrir, að
teikið verði ríkislán til hraðbrauta og þjóðbrauta, en landsbrautir verði gerðar fyrir féúr
vegasjóði og framkvæmdaröð í áætluninni við
það miðuð, að landsbyggð haldist og eflist, svo
og æskilegt jafnvægi milli lamdshlutamna.
Svo sem hv. þm. er kunniugt, befur rikissjóður og í seinni tíð vegasjóður lagt fram fé til nýbygginga á vegum af árlegum tekjum stoum.
En þar sem þetta hefur hirokkið skammt, þessi
nýbyggingaframlög, hefur nú um sfceið verið
farið inn á þá leið að tiaka með aðstoð rikisvalidisins sérsitök lán, allstór, til vegagerðiar, sem
enn er ætlazt til, að vegasjóður endurgreiði af
nýbyggingafé, sem þá verður efcki til annars
notað. Lán til Reykjanesbrautar er þó að
nokkru leyti greitt með vegaskatti. Ég hef
eftir heimildum, sem ég hef undir höndum,
gert lauslegan samanburð á því, hvað veitt
hefuir verið af almannafé annars vegar, þ. e.
a. s. úr rákissjóði og vegasjóði, og hvað htas
vegar hefur verið tekið að láni til nýbygginga
á hraðbrautum, þjóðbrautum og landsbrautum undanfarin 6 ár, þ. e. a. s. árin 1962—1967.
En á árinu 1962 ætla ég að það hafi verið,
sem byrjað var að tiaika lán á þennan hátt,
sem tíðkazt heflur undainflarið. Mér virðist lánsféð, sem unnið heflur verið fyrir á þessum 6
árum, samtals vera mun meiira en þau framlög samtals úr ríikissjóði og vegasjóði, sem
varið heifur verið til nýbyggtaga á sama tíma.
En gert er ráð fyrir því nú, að þessi lán verði
svo endurgreidd úr vegasjóði. Hæst er iánsupphæðin til Reykjanestonautar, sem kostaði

hátt á þriðja hundirað millj. kr., en einnig
hafa allhá lán verið tekin til Siglufjarðarvegar, Vestfjarðavega, Múlavegar, Ólafsvíkurvegair og raunar fleiiri vega, þegar árið, sem
er að líða, er með taiið og þær heimildir til
lántöku, sem notaðar hafa verið á því ári.
Aliir hv. þm. hafa aðstöðu til að kynna sér
tölur um þetta eflni, en ég hirði ekki um að
tilgreina þær að þessiu sinni.
Þessi þróun gefur til kynna, að lántökuieiðin verði farin meir og meir. Og vitanlega
hljóta þeir, sem sjá, hversu löturhægt nýbygginguim fyrir tiekjur vegasjóðs miðar áfram,
að festa auga á lámtökuleiiðimni. En eigi vegasjóður með núverandi tekjum að endurgreiða
iánin með vöxtum, er sú leið ekki til langframa og fjarri því, að hún gieri mögulega
framkvæmd þeirrar 10 ára áætlunar, sem hér
er um að ræða.
Á síðasta þingi kom fram lagatfrv. um að
auka til mikilla muna fé vegasjóðs með því
að afhenda honum leyfisgjald atf bifreiðum.
Það náði ekki fram að ganga. Undanfarin ár
hefur það verið rökstutt, að ríkissjóði beri að
afhenda vegasjóði að minnsta kosti toróðurpartton af þeim tekjum, sem rikissjóður sjálfur hetfur enn af umferðinmi í landtou og áætlaðar hatfa verið um 600 millj. kr. á ári. Enn
á þessu þtogi mum reynt að fá úr því skorið,
hvort vegasjóður geti fengið tekjuauka, sem
um munar, af þessu tagi, og vera má, að nú
blási byrlegar i þvi etfni, þar sem tekjur ríkissjóð munu nú aukast mjög verulega á komandi ári atf kunmum ástæðum. Takist það,
kynmi að vera ástæða til að endurskoða af
þeim ástaeðum síðari hl. þessarar till. En við
till.-menn hljótum að miða við þá tekjuöflun,
sem sjóðurinm nú hetfur. Við gerum ráð fyrir,
að sú sitefna verði mörkuð, að fé til nýbygginga á hraðbrautum og þjóðbrautum vegna
10 ára áætlunarinnar, sem þessi till. fjallar
um, verði fengið með ríkislántökum utaniands
og taman, og að þau lán, sem þar er um að
ræða, verði endurgreidd á umsömdum tíma
af almemnum tekjum ríkissjóðs, en ekki vegasjóðs.
Ég hygg, að hæstv. samgmrh. hafi nýlega,
að minnsta kosti á þessu ári, lýst því yfir
opimberlega, að lán til vegagerðar hér á lamdi
væru fáanieg erlendis, og er gott til þess að
viita, að svo er, og mátti raunar gera ráð fyrir
því, að það hlyti að vera hægt að fá s'líkt
fé til vegagerðar hér að láni. Því fé, sem vegasjóðúr þá gæti ráðstafað tii nýbyggtagar af
tekjum sínum, mundi verða skipt í vegáætlun,
vænitanlega í samræmi við 10 ára áætlunina,
milli viðurkenndra þjóðvega, en ef fultoægt
verður fjárþörf hiraðbrauta og landsbrauta
samkv. 10 ára áætluntami með lánstfé, sem
rikissjóður em ekki vegasjóðúr stendur straum
af, verður að sjálfsögðu að gera ráð fyrir, að
meira. rynni til landsbrauta atf vegasjóðstekjum en nú tíðkast, og er þá jatfnframt opto
sú ieið, að vegasjóður, ef mönmum sýmdist
svo, tæki lán, sem hann stæði sjálfur straum

af, út á endurgreiðslu af einhverju af því fé,
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sem landsbrautunum er ætil&ð, til að flýta fyrir vissum framkvæmdium, þegar henta þætti.
Gera verður ráð fyrir, að 10 ára áætlunin
um að fullgiera þjóðvegakerfið fœli ekki eiingöngu í sér kostnaðaráætlun um einstaka vegi,
hieldur jafnframt sundurliðun framkvæmda
eftir árum, þ. e. a. s. áætlun um, hvað framkvæma skuli hvert ár af þeiim áruim, sem áætlunin tekur til, enda þótt varla sé hægt
að geira ráð fyrir, að sú sumdurliðun eftir árum verði ófrávíkjanleg, þegar uim svo langan
tíma er að ræða.
1 lok till. leggjum við tii, að við gerð áætlunarinnair verði það 'haft sem leiðbeinandi
sjónarmið við röðun firamkvæmda eftir árum,
að stefna beri að því, eins og iþað er orðið,
„að landsbyggð haldist og eflist svo og æskilegt jafnvægi miiii landshiutanna“.
Sérfræðingar og aðrir áhugamjenn, sem vinna
að landshlutaáætlunum á vegum Efnahagsstofnunar rikisins og fleiri aðila, telja það,
siem rétt er, mlkilsvert að efla byggðakjarna
eða miðstöðvar, stóra miðsitöð í iandshluita eða
landsfjórðungi, minni miðstöðvar í einstölkum byggðarlögum. Hór er að verulegu leyti
átt við kaupstaði þá og þorp, sem fyrir eru,
en sennilega einnig nýja staði, sem á komandi
tímum kynnu að þykja væniegir byggðakjamar. Ef úr þessu á að verða, giefuir auga leið,
að eitt af því mikilsverðasita í sambandi við
byggðakjaraana er, að sem toezt vegasamband
fáist milli hvers byggðakjama og þess umhveirfis, sem hann á að þjóna, og iþó sér í iagi
á þjóðbrautum þeim, sem flesitir eiga samleið
eftir, svo og á milli náteegra byggðakjaraa,
sem oft og tíðuim imunu hafa verkaskiptingu
sín á milii, en á það er nú lögð nökkuir áherzla af þeiim, sem að bessum tnálum vinna,
að silík verkaskipting eigi sér stað milli byggðakjama. Ég álít t. d., að það eigi ekki að skipta
minna máli fyrir Norðlendinga, svo að ég
nefni þá tll dæmis, að hafa gott vegasamband
og öruggt við Akureyri en Suðvesturiand svo
og fyrir einsitakar byggðir að hafa slíkt vegasamband við sina byggðakjama. Á Suðurlandi
er svipað að segja um Selfoss og ef tli vUi
Þorlákshöfn svo og miðstöðvar hinna einstöku
byggðartaga. Á það einnig við á ýmsan hátt
um aðra landshiuta. Þetita vii ég m. a. nefna
til skýringair á orðalagi till. að bessu teyti.
Þó að við áttmenningarnir, sem stöndum að
tilL á þskj. 30 um að gerð veirði áætiun um
fuilnaðaruppbyggingu þjóðvegakerfisins á tilteknum tíma og þeim ábendimgum um fjáröfliun við áætiunargerðina, sem þar eru settar
fram, séum allir í þingflokki framsóknarmanna, og þó að till. sé að meginefni upprunnin á einu af kjördæmisþingum okkar,
lít ég ekki á hana sem flokksmál, heldur sem
sameiginlegt áhugamál okkar og iþeirra annarra hv. þm„ sem viilja koma til samstarfs
við okkur um það að reyna að finna færa teið
til þess, að Island þunfl ekki um ófyrirsjáan’tagan tírna að halda áfram að vera vanþróað
l&nd í vegamálum, og til þess, að byggðlr
landsins geti öðlazt von um, að sá tirni komi,

að bætt verði úr brýnni þörf þeirra á þessu
sviði. Við teljum það engan veginn sjálfsagt,
að okkur hafi hér tekizt að benda á hina einu
rétitu leið í öllum aitriðum t. d. varðandi fjáröfiunina og erum bá jafnframt fúsir til viðræðu uim það, sem betur mætti fara. En í
þessu mikilvæga máli verður þjóðin að reyna
að setja sér, ef umnit er, tímabundið markmið,
og þessu marki verður að ná á þennan hátt
eða eimhvern annan viðhiítandL Þefita er framtíðarmál, og tímabundnir erfiðteiikar ættu ekki
að hafa áhrif á meðferð þess á Aiþ. Þó dægurmálin séu mörgum að vonum ofartegu í huga,
má það samt ekki gteymast, að þjóðin heldur
áfram að lifla í landi sínu, og öli vonium við,
að hún verði þar sem langlífust. Hvernig sem
ástatt er á hverjum táma, verður að hyggja
að því, sam koma skai, og ef það horfir til
framfara, þá að gireiða fyrir þvi í tíma, eftir
því sem mönnum enidist fyirirhyggja til og
íramsýni.
Ég skal svo ekki hafa þessa framsögu
lengri, en teyfi mér, herra forseti, að teggja
til, að tiiil. verði að lokinni þessari umr. vísað til 2. umr. og til hv. allshn.
Landbrh. (Ingólfur Jónsson): Herra forseti.
Hv. frsm. hefur nú lýst iþeirri tiill., sem hér
er um að ræða á þskj. 30, till. tii þáL um að
gerð verði áætilun um fullnaðaruppbygglngu
þjóðvegakerfisins á tiltefcnum tíma.
Hv. frsrn. lýsti yfir því, að hugmyndin að
þessari till. hefði orðið til á kjördæmisráðsfundi í Norðurl. e„ kjördæmisráðsfundi Eramsfl. bar. Þessi hugmynd er nú vitanlega miklu
aldri, því að þessi hugmynd um það að gera
góða vegi um Island, er orðin tuga ára gömul. Ég hef verið á Alþ. í 25 ár, og vegamálin
hiafa verið venjulega tii umr. og tekið góðan
tíma. Og það er ekki nema eðlilegt, að þetta
mál sé alltaf á dagskrá. Við búum í stóru
landi og eruim fámennir. Það þarf mikið fé
til þess að gera góða vegi um allt ísland.
Það þarf svo mikið fé, að það verða þungar
byrðar á hvern þegn í landlnu, ef það á að
gerast á mjög skömimum táma. Þess vegna er
nú það, að það hefur ávallt þokazt nokkuð
í áttina, en er bó alltaf hægt að benda á,
að mikið sé eftir. Till. fer fram á það, eð það
sé gerð helildaráætlun itll 10 ára, hveraig þetta
megi verða og hvað þetta miuni kosta. Ég get
upplýst það, að vegamálaskrifstofan hefur, að
ég hygg, áætlunartölur um það, hvað það muni
kosta að byggja upp vegakerfið í landinu, svo
að það iþarf tæplega neina áskorun um það,
að áætlun verði um þetta gerð. Við gerum
áætlun til vegamála til 4 ára á senn, og auk
þess hefur vegamáliastjióri og vegaimálaskrifstofan heildaráœtlun, vinmur að henni og hefur áætlunartölur um þetta hjá sér. Og áður
en þessi tilL kom fram í kjördæmisráði Pranasfl. í Norðurl. e. hafði vegamálastjóri t. d. gert
áætlun um hringveg í kring um landið að
fyrlrlagi samgmra. En það er nú ástæðulaust
að vera að pexast um þeitta.
Ég heid, að það sé rétt, sem hv. fnsm. sagðí
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hér áðan. Ég heid, að hann hafi sagt eltthvað
ast um það, en það er alveg ásitæðulaust og
í þá átt, að þetta mál gæiti vferið hafið yfir er ekki sæmandi að vera að reyna að draga
ÖU dægurmál. Þetta er sameiginlegt hagsþetta í dilk í áróðurs skyni og reyna að teija
munamál. Þetta er mál, sem aliir alþm. hafa
landsmönnum trú um það, að þetta sé eittáhuga fyrir.
hvað sérstakt fyrir framsókmarmemm.
Hv. þm. talaði um það, að iþað hefði verið
Hv. frsm. sagði hór áðan, að það hefði verunnið mikið fyrir lánsfé í seinni tíð. Þettia er ið byrjað 1962 að taka lán tii vegaframkvæmda
rétt. Það hefur verið unmiið fyrir iánsfé að annarra en þessara stórframkvæmda, sem ég
Múlavegi, að Strákavegi, að Ólafsvíkurvegi taldi hér upp áðan. Þetta er alls ekki rétt.
fyrir Ennið, að Reykjanesbnaut og fleiri frumÉg man ekki betur en að ég hafi oftast, frá
kvæmdum, sem hafa verið á dagskrá, síðan
því að ég varð þnu., beitt mér fyirir því, að
ég kom á hv. Alþ., en biðu þess að verða
það væri unnið að vegamálum í miniu kjörframkvæmd, þangað til núna allra síðustu árdæmi, á meðan það var Rangárvaiilasýsla ein,
in. Nú getur það ekki verið meiningin hjá hv.
fyrir lánsfé, sótti um það til samgmrh., að
þm„ að það hefði verið betra, ef núv. ríkisstj.
hann samþ., að það væri unnið fyrir lánsfé,
hefði hagað sér eins og þær fyrri, að láta þessi
og svo gengum við þm. fram í því að útvega
verk vera ógerð og látið það vera að afla
þetta fé. Það byrjaði fyrir 1950 og hefur veirið
lánsfjár til þessara framkvæmda. Ég hefði
rneira og minna á hverju ári síðan. Það er
ekki baldið, að úr þessari átt kæmi ámælisþess vegna ekki aðeáins 1962 eða eftir það, sem
tórnn í garð núv. rikisstj. fyrir það að hafa
þetta faefur átt sér stað, heldur alltaf og mishirundið þessum málurn í framkvæmd, sem jafniega mikið í kjördæmumium, eftir því hve
hafa verið á döfinni s. I. 20—25 ár, og ég er fast var ýtt á eftir. En þegar stórframkvœmdalveg sannfærður um það, að hv. þm. tiaiar
imar eru dregnar frá, sem ég nefndi áðan,
ekki í umboði þeirra, sem njóta þessara fram- eru þetta venjulega hóraðavegir, sem unnið er
kvaamda heizt, þegar 'hann er að gefa það í
eiitthvað í fyrir fram, eftir að komið hafa
skyn, að það sé jafnvel ámæiisvert af núv.
beiðnir frá hreppsnefSndum eða sýslunefndum
ríkisstj. að hafa aflað iánsfjár til þessara
um það, að þeir bjóðist tii að útvega iánsfé,
framkvæmda, frekar en það að láta við það
án þess að vegagerðin greiði af þvi vexti. Og
sitja að framkvæma fyrir það fé, sem vegavenjian hefur verið sú að samþykkja það að
sjóður hafði yfir að ráða. Nú er það svo, að
taka við þessu lánsfé, og iþað hefur oft komið
ég get verið sammála hv, frsm. um það, að
sér vel. (Gripið fram í.) Hvað sagði þm.? Það
það vseri æskilegt, að vegasjóður hefði haft
hiefur allitaf komið sér vel, hv. 1. þm. Vesturl.,
meira fé til ráðstöfunar, að það hefði verið
og mór kemur það einkenniiega fyrir, ef það
hægt að framkvæma meira auk þess, sem
hiefur ekki komið sér vei á áratugnum 1950
framkvæmt var fyrir iánsfé. Þetta getum við
—60 í Dalasýsiu og öðrum sýslum á Vesturverið sammála um, eins vænti ég þess, að hv.
landi að geta ýtt framkvæmdum áfram með
frsm. sé samiþykkur því, að í tíð núv. ríkisstj.
lánsfé. Þannig var það a. m. k. á Suðurlandi.
hafi verið veitt beinlínis meira fé tii vegaEn eins og ég sagði hér áðan, ætdaði ég nú
málanna en áður. Og það má segja, að það
ekki að taka langan tíma til ræðuhalda nú
sé á ýmsan hátt eðliiegt, vegna þess að kröfút af þessari þáltill. Ég viidi nú aðeins vekja
ur þjóðarinnar til framkvæmda, uppbyggingar athygli á því, hvaða imál hér er um að ræða,
og þæginda fara stöðugt vaxandi með ári
og þótt þessi tiil. ihafi verið flutt, er náttúrhverju. Og það má siegja það, að þjóðin öll
lega út af fyrtr sig engin ástæða tii þess að
geri í <Jag meiri kröfur til þeirrar ríkisstj.,
finna að því. Maður gæti hins vegiar alvag játsem nú situr, en til þeirrar, sem sat fyrir 10
að það, að það væri kannske eðlilegt, að menn
árum. Og eftir því sem kjör þjóðarinmiar hafa settu þetta fram, en þá vildi ég mælast til
batnað, þeim mun háværari verða kröfumar
þess, að það væri gert í öðru formi en í
um meiri framkvæmdir og enn betri lífskjör.
svona áróðursformi, eins og kom firam í ræðu
Ég held, að það sé nauðsynlegt, eins og hv.
hv. þm. hér áðan, þegar hiann var að reyna
frsm. gaf í skyn hér áðan, að við setjum þetta
að draga það fram, að það væri sérstakur
mál, sem er hagsmunamál þjóðarimnar aJlrar
áhugi ihv. framsóknarmanna, að fé vegasjóðs
og alþm. eru í hjarta sínu ailir sammála um,
væri aukið og framikvæmdum faraðað í þessu
að við setjum það til hliðar á þann veg, að við
máli. Það er jafnmikið áhugamál okkar allra,
séum ekki að reyna að nota það sem áróðursörugglega. En við, sem erum í ríkisstj., og
mál fyrir einn eða annan, gefa í skyn, að einþeir, sem styðja ríkisstj., gera sór vitahlega
hver stórhugsjón hafi fæðst á kjördæmisfumdi
grein fyrir því, að það eru takmörk fyrir því
Framsfl., þegar talað var um það að byggja
fjármagni, sem hægt er að fá til vegagerða
upp vegina á Islandi, eins og það hafi ekki
nú, eins og það var á meðan framsóknarmenn
komið til mála áður, heldur hafi þessi fundur
voru við stjóm. Það eru takmörk fyrlr því.
uppgötvað það allt í einu, að hér væri mál,
Nú segir hv. frsm.: Það á að látia vegasjóðsem bæri að berjast fyrir. Þetta mál er
inn hafa það fé, sem kemuir af umferðinni,
miklu eldra, og mér deittur ekki í hug að efog talaði hann um 600 millj. kr. á ári. Það
ast um það, að hv. frsm. og margir ágætir
eru nú ekki 600 milij., sem faægt er að taia
framsóknarmenn hafi jafneinlægan áhuga fyr- um að komi frá umferðinni, en hvort sem það
ir því að byggja upp vegakerfið og ég og við
eru 400 eða 600 milij., má segja, að það munsjálfstæðismenn. Mér dettur ekki í hug að ef- aði um það, ef vegasjóður fengi þetta fé. En
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þetta fé ‘hetfur gengiS í ríkissjóð, og verði það
tekið frá ríkissjóði, verður að afla ríkissjóði
tekna með öðru móti. Og það hefur ekki komið fram tillaga frá hv. írsm. eða öðrum framsóknarmönnum uim það, hvernig ætti að afia
ríkissjóði tekna, ef þetta væri tetkið.
Hv. þm. tialaði um, að nú væri viðhorfið
breytt, vegna þes® að nú hefði orðið gengisbreyting. >ó að hann nefndi það ekiki, þá vissu
allir, að hann átti við það. En hvað er iangt
síðan að ýmsir stjómarandstæðingar töluðu
um það, að það væri eðlilegt að ráðstafa gengishagnaðinum til þess að lækka talla. Það verður nú ekki gert tvennt við sömu krónuna.
Og það veit ég, að hv. 1. flm. þessarar till.
skilur alrveg og veit.
í þessari tili. er talað um það, að taka ríikislán til hraðbrauta og þjóðbrauta og fé vegasjóðs ætti þá eingöngu að notast til landsbrauta, til brúargerða að vissu imarki og til
vegaviðhalds, en það ©r óhætt að upplýsa hv.
frsm. uim það, að þótt ég hafi sagt það hér
í vetur, að það væri hægt að fá erlend lán til
hraðbrauita, eins og fyrirhugað er, þá verður
það vitaniega aldrei 100% af kostnaðinum. Við
fáum aldrei nema hluita af bostnaðinum lánaðan eriendis frá, og hluta af kostnaðinum
verðum við að hafa af imniendu fé. Það dugar
þess vegna ekki að vísa á erlent fjármagn
eingöngu tii hraðbrautabygginga og þjóðbrautabygginga, við verðum einnig að bafa innlent
fé að einhverju leyti í þessu skyni, og það
eru líka takmörk fyrir því, hversu ráðlegt er
að ganga langt í erlendum lántökum í þessu
skyni. Finnar hafa þrívegis fengið lán í Alþjóðabankanum til vagiagerða, en það hefur
ekki verið nema 40% af vegagerðarkostnaðinum hverju sinni, sem þeir hafa tekið þar, og
ég hygg, að það sé nokkum veginn algild
regla hjá Alþjóðabankanum, að þegar hann
lánar til vegagerðar, þá séu það um 40%
kostnaðar. Það ©r þess vegna miikiill vandi á
höndum, ef við ætlum að flýta framkvæmdum
okkar í vegamálum, að afla nægilegs fjármiagns, sem til þese þarf, enda þótt við eigum þess kost að fá fjármagn erlendis frá að
vissu marki.
Ég ætla svo ©kki að hafa þessi orð fleiri
að þessu sinni. Mér fannst eðlilegt að koma
hér á framfæri nokkrum atriðum í tilefni af
flutnlngi þessarar till. og þeirrar ræðu, sem
hv. firsm. flutti hér áðan.
Umr. frestað.
Á 27. fundi í Sþ., 16. jan., var till. tekin til
frh. fyrri umr.
Forseti tók málið af dagskrá
Á 28. fundi í Sþ., 24. jan., var enn fram haldið fyrri umr, um till.
Flm. (Gísli Guðmundsson): Herra fórseti. Það
munu nú vera liðnar einar 5 eða 6 vlkur sdðan frestað var fyrri umr. um þetta mál, sem
er tiil. til þál. um, að gerð verði áætlun um
fullnaðaruppbyggingu þjóðvegakerfisins á tilteknum tíima. En málið var tekið til fyrri

umr. hinn 13. des. 1967. Ég flutti þá framsöguræðu fyrir hönd okkiar flm., sem að þessari
till_ stöndum, og að því loknu talaðl hæstv.
samgmrh. Ég mun hafa ikvatt mér hljóðs þá
og skal hafa um þetta örfá orð.
I ræðu þeirri, sem hæstv. samgmrh. flutti
að lokinni framsöguiræðu, kom hann með
nokkrar aths., sem virtust vera gerðar í tálefni
af ræðu minni. Ég held nú, að þessar aths.
hæstv. ráðh. hafi komið nokkuð á óvart, sumar þeirra, þeim, sam höfðu heyrt ræðu mína,
en mér var reyndar Ijóst, hvesmig á þeirn
stóð. Þannig vildi til, að þegar umr. hófst,
var hæstv. ráðh. eikki viðstaddur hér í d. og
heyrði ekki nema iítinn hluta af ræðu minni
í lokin. Þess vegna held ég, að hann hafi í
raun og veru verið að gera aths. við það, sem
hann gerði sér í hugarlund, að ég kynni að
hafa sagt, en ekki það, sem ég sagði. Það var
t. d. einhver hugarburður hjá hæstv. ráðh., að
í ræðu minni hefði verið ámælistónn, mér
skilst í garð hans eða hæstv. ríklsstj. Svo var
alls ekki. Það var enginn ámælistónn í ræðunni. Ég nefndi hvorki hæstv. ráðh. né
hæstv. ríkisstj., ræddi um allt önnur efhi, og
í því sambandi vil ég aðeins vltna til nokkurra orða, sem ég hafði yfir. Ég sagði, með
leyfi hæstv. forseta:
„Ég ætla ekki að ræða um það hér í sambandi við þetta mál, hvort þjóðin hefði getað
verið komin lengra á þessu sviði en nú er
eða hverju eða hverjum það sé að kenna, ef
taflið er, að minna hafi veirið aðhafzt en unnt
hefði verið á þessu sviði. Það er ekki það, sem
mestu máli skiptir að deiia um slíkt, þótt
stundum geli verið ærin ástæða til og jafnvel
nauðsynlegt, en það, sem mestu sklptir, er að
reyna að finna leið til að ganga haganlega að
óhjákvæmilegu verki og ljúka því síðan svo
fljótt, sem unnt er á viðhlítandi hátt.“
Ég sagði heldur ekiki í þessari framsöguræðu, að Eyfirðingar og Þingeyingar, sem
sóttu fund að Laugum, hefðu átt hugmyndina
að þvi að gera góða vegi á Istandi og ekkert
því líkt. Ég sagði aðeins, að till., sem við flyttum hér, væri gerð með hliðsjón af till,, sem
þar hefði verið samþ. Ekki deildi ég heldur
á hæstv. ríkisstj. í þeirri ræðu fyrir það að
hafa tekið lán til vega, enda hefði ég ekki
haft góða aðstöðu til þess að gera það, þar
sem við erum að flytja tiil. um að itaka lán
til vega. Það voru heldur eikki mín orð, að
ekki hefði verið teikið ilán til vegagerðar fyrr
en á árinu 1962. Hitt nefndi ég, að á því ári
mundi hafa verið byrjað að taka lán á þann
hátt, sem nú tíðkaðist, þ. e. a. s. föst lán í stórum stíl til vegagerðar, og ég hafði það eftir
vegamálaskrifstofUnni, sem ég spurði um
þetta, að á því ári hefði verið byrjað að taka
lánið til Reykjanesbrautar.
En iþað eru tvö atriði, sem fram komu í
ræðu hæstv. ráðh., sem ég vil gjaman vekja
athygli á hér, af því að þau varða það mál,
sem hér er til umr. Hið fyrra er það, að
hæstv. ráðh. staðfesti það, sem ég hafði vikið
að í ræðiu minni, að það mundi vera unnt að
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fá lán ertendis til vegagerðar, enda var það
í raun og veru eftir honum haft, og hann gaf
þær nánari upplýsingiar, að það mundi vera
hægt áð fá 40% af vegagerðarkostnaði lánaðann, og hann sagði, að Finnar hefðu femgið
slík lán, 40% af kostnaði, til vegageirðar. Þetta
tel ég nú þó nokkuð, ef það er svo, seim ég
dreg ekki í efa, að hæstv. ráðlh. hafi kynnt
sér, að hér sé hægt að fá eirtendis 40% til
vegagerðar, og ég býst ekki við því, að mér
eða öðrum hafi komið bað til hugar, að við
gætuim lagt hér vegi eingöngu fyrir erlent
lánsfé, heldur yrði þess 'lánsfjár, seim gert er
ráð fyrir, einnig aflað inmanlands.
Annað var það, sem hœstv. ráðto. drap á í
ræðu sinni, og það var það, að toamn sagði, að
þetgar mundi liggja fyrir á vegamálaskrifstofumni alimikið af áætlunum og tölum í sambandi við kostmað við einstaka vegi. Og ég
hafði nú búizt við því, að svo mundi vera, það
mundi liggja allmikið fyrir af slíkum áætlunum og vék einmitt að þvi í ræðu mimni. Vegamálaskrifstofan heifur unnið að því árum saman að gera slíkar áættemir, og í sambandi við
þetta vil ég leyfa mér að skjóta því tii hv. n„
sem kann að fá þessa till. til meðferðar, að
það kynni að vera athugandi að ætia skemmri
tíma em till. gerir ráð fyrir itil þeiimar áætlumargerðar, sem þar er um að ræðá. En það
er gert ráð fýrir því í till., að 10 ára áætluninni verði lokið ekki síðar en fyrir ársitók
1968. Ef það er svo, sem hæstv. iráðh. segir, og
hann ætti að vera því kumnugur, að miklð
liggi fyrir af einstökum áætlumum og tölum
í því samibandi, mætti e. t. v. ætla þeim, sem
að þessu vinna með vegamálastjóra að ljúka
þeirri áætlum, sem hér er um að ræða, á eitthvað skemmri tíma en hér er gert ráð fyrir,
þ. e. a. s. fyrr en um árstok 1968. Og um þetta
mundi n. væntanlega hafa satmráð við vegamálastjóra og hæstv. ráðih.
Ég sé svo eikki ásitæðu til þess að fjölyrða
um þetta, en eins og hv. þm. sjá, er það
miegima,triði

till.

okkiair

átitmienningiannia,

að

gerð verði heildaráætllum um uppbyggingu
þjóðvegakerfisins samkv. vegaiögum. Eins og
ég sagði í ræðu minni, er Island í vegamálum
vanþróað land. Og það er sikoðun okkar, að
við svo húið megi ekki standa og á þessu
þurfi að verða gerbreytimg og hún megi ekki
tiaka mjög langan tirna. Okkiur liefur sýnzt,
að það, sem fyrst þyirfti að snúa sér að í því
samhandi, væri þá að gera sér grein fyrir
verkefninu í heild, þ. e. a. s. gera heildaráætlun um uppbyggingu veganna, hvað hún kostaði og hvemig toiaganlegast væri að frarnkvæma hana á tilteknum tiíma, t. d. á 10 áirum,
sem við höfum nefnt í till.
Þar sem nú liggja fyrir ednsitakar áætlanir,
eins og hæstv. ráðh. sagði í sinni ræðu, um
þessi efni, um margar einsitakar vegaframkvæmdir, er auðvitað það, sem hér er um að
ræða, að safna þessum áætiunum saman í elna
heild, gera þær eimstöku áætlanir, sem vantar tii að slik toeildaráætlun geiti verið gerð,
og áætla síðan, á hvaða itámia hver einstök

framkvæmd yrði, hvenær hvert einstakt verk
yrði framkvæmt. I till. er svo jafnframt bent
á þœr ileiðir, að tekin yrðu lán tiJl sérstakra
vegaframkvæmda, þ. e. a. s. hraðbrautanna og
þjóðbrautianna. Það er alveg auðsætt mál, að
verk eins og það aJð byggja upp þjóðvegakerfið á 10 árum verður ekki framkvœmt nema
á tvennan hátt. Það er um tvær ieiðir að
velja að því er fjármagnið varðar. Anmars
vegar að sjá vegasjóði fyrir svo mitelum tekjum, að hanm geti inmit þetta verkefni af hendi,
hins vegar að taka að veruilegu leyti lán til
þessara hluta. Og ef vegasjóði verður ekki
séð fyrir þessum tekjum, sem þama er um
að ræða, verður þetta ekki framtevæmt öðru
vísi en með mjög verulegum lántökum.
Ég skal svo ekki hafa um þetta fleiri orð.
ATKVGR.
Till. vísað til siðari urniir. með 35 shlj. atkv.
og til allston. með 34 shlj. atkv.
Á 48. fundi í Sþ„ 5. apríl, var till. tekin til
síðari umr. (A. 30, n. 466, 494).
Forseti tók málið af dagskrá, og var till.
ekki á dagskrá tekin frarnar.

4. Atvinnuráðning menntamanna
erlendis.
Á deildafundum 26. okt. var útbýtt frá Sþ.:
Till. til þál. um rannsókn á atvinnuráðningu
íslenzkra menntamanna erlendis [32. mál] (A.
32).
Á 8. fundi í Sþ., 1. nóv., var tiil. tekin til
meðferðar, hvemig ræða skyldi.
Að tidil. forseita var ákveðim eim u-mr.

Á 10. og 14. fundi í Sþ„ 8. og 22. nóv., var
till. tekin til einnar umir.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 18. fundi í Sþ„ 6. des„ var till. enn tekin
til einniar umr.
Flm. (Ólafur Jóhannesson): Herra forseti.
Ég hef ásamt þrem öðrum framsóknarþm.
leyft mór að flytja svo toljóðandi tili. til þál.:
„Alþ. ályktar að fela ríkisstj. að láta rannsaka, hvort mikil brögð séu að því, að ístenzkir menntamenn ráði sig að náml loknu til
starfa erlendis, og ef svo er, hverjar ástæður
liggi til þess.“
Ástæðan til þessarar tiill. er sú, að það er
almemn skoðun, sem hefur ríka stoð í þeim
upplýsingum, sem þegar liggja fýrir hemdi,
að allmiteil og að mínum dómi ailt of mikil
brögð séu að því, að ýmsir sérmenntaðir
menn, svo sem læknar og verkfræðingar, ráði
sig til starfa eríendiis og setjist þar að að námi
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lokmu, feaki sér þar fasta búsetu og komi jafnvel ekki aftur himgað til iands. Hefur allmiíkið verið rætt um þetta að undanfömu, og toafa
ýmsir látið í ljós ugg út af þessum búferiafiutraingum menn.tam.anna til útlanda. Frá því
hefur t. d. verið skýrt í dag’blaði ekki alls fyrir
löngu, að í Svíþjóð einmi mundu nú starfa
60-80 læknar. Skv. upplýsingum frá landlæknisskrifstofunni er tialið öruggt, að talsvert á 2.
hiundrað íslenzkra iækmia dveijist nú erlendis,
en þess er að gseta, að aJlimargir þeirra eru
við framihaldsnám eða dveljast þar tU bráðabirgða. Saimkv, upplýsimgum flrá sikriístofu
verkfræðiingafélagsins munu 35 ísienzkú verkfræðtngar, sem eru fólagsmenn í venkfræðimgafélaginu, starfa erlendis um þessar mundir.
Þar að auki gieita svo verið eJmihiverjir og eru
áreiðanlega eintoverjir, seim ekki eru á skrá
verkfræðingafélagsims. Og ekki alls fyrir löngu
las ég það í dagblaði einu hér, að 60 islienzkir
verkfræðingar sitörfuðu erlendis, en ég veit
ekiki, á hverju það er byggt. Aiuk þess munu
svo ýmsir íslenzkir tæknimeminitaðir mernn
stunda atvinnu erlemdis, og eru það sjálfsagt
ekki alit háskóiamemntaðir menn, en sérmenntaðir eigi að síðiur. Um þá memm liggja ekki
fyrir meimar uppiýsimgar, svo að mér sé kunmuigt. um.
Eftir að þessi tUl. var flutt, hefur mér borizt vitneskja um skoðamaköiimun, sem Bandalaig háskólamanna hefur efnt til, em það mun
hafa verið seinit á þessu sumri eða í toaust,
aeim urni það var rætt meðaJ þeirra, að það
væri nauðsynlegt að láta fara fram slíka kömmun, og í sieptieimbermámuði «mm það hafa verið, sem framkvæmdastjóra félagsins var falið
að undúbúa þvíMka könnura, og var húm eftir
það sett af stað og bréf semt þetai háskólamönnum, sem erlendis dveija, ásamt spumimgaAista, þar sietm sérstaklega var gert ráð
fyrtr því, að reynt væri að upplýsa, hvað ráðið toefði starfsvali þeirra og búsetu eriendis.
Þegar mér var síðast kummugt uim, var búið
að senda slíkan lista eða bréf til 220 háskólamenmitaðra manma. Era það var vitað um talsvert fleiri, sem þó 'hafði ekki tekizt að afla
upplýsinga um, tovor heima ætfeu, og hafði því
ekki emm verið skrifað.
4. nóvember s. 1. hafði borizt rúmiega þriðjumgiur svaira flrá þeim, seim skrifað hafði verið, og sjálfsagt hefur eitthvað borizt síðam,
þó að mér sé ekki kunmugt um feölu í því efmi.
Þessi skoðanakönnun, sem Bandaiag háskólamianna hefur efnt til, er að sjáifsögðu mjög
góðra gjalda verð. Upplýsiingar þær, sem þar
fást, geta sjálfsagt komið að notum við frekari ramnsófcn á þessu rnáli. Þessari skoðanakönmun, sem Bandaiiag háskólamanma hefur
efnt til, verður toims vegiar ekki jafnað til
þeirrar rannsóknar, sem hér er gerð till. um,
því að það eru iíka aðrir háskólamemntaðir
menm, sem hér eiga að koma til athugumar
og ramnsóknar.
En það er þarnnig aiveg óvefemgjaniega
ljóst, að það eru margir og ég vil segja óeðlilega margir menntamenn, sem hafa leiitað atAlþt. 1967. D. (88. löggjafarþing).

vinnu utan landsiteiinanma. Óeðliiega margú
af því að verkefni eru hér fyrir pá og hér er
þeirra þörf. Það eiru hins vegar ekkii fyrir
toemdi fuJlnægjandi upplýsingar um það, hve
margir sérmemnitaðir lslemd.im.gar stundi atvinnu erlendis utn þessar mumidir. Að áiiti
okkar flm. þesearar tili. er æskilegt og nauðsyniegt, að það fari firam rækilieg athugun á
því, hve marga menn er hér um að ræða, og
jiafnframt þarf að kamma — og það er að sjálfsögðu höfuðatriðið og toöfiuðröksiemdim. fyrir
þessari ti'll., sem hér er liutt, — hverjar ásitæður liggja til >þess, að þessir sérmemntuðu memra
kjósa að setjast að erlemdis. Það er auðvitað
það, sem fyrst og fremst vakir fyrtr okkur
flm., að upplýst sé með þeirri ranmsókm, sem
hér er lagt til, að fram fari.
Suimir kasta steimii að þessum mönmum,
finnst þeir hafa launað fóstrið illa. Ég vii mú
vara við hnútukasti í garð þessara manna að
óranmsökuðu máli. Til dvaiar þeinra og búsetu
erlendis liggja sjálfsagt ýmislegar ástæður,
sumar skiljaniegar, aðrar aftar á móti, sem
mömnum gengur verr að skilja, en þessar ástæður ailar er rétt að kiairana, áðiur em meram
fella þunga dóma. Hitt liggur alveg í auguim
uppi, að það er mikið tjóm fyrtr Islamd að
missa þessa sérmemmtuðu menn. Hér vantar
t. d. tilfimnanlega, eims og öllum er kunnugt,
lækna. Það þart ekki að fara mörgum orðum
um læknaskortinm. Það er öllumi hv. þm. svo
kumnugt utn hann, þar sem vibað er jaflnvei
um heil héruð og heilar sýslur, sem eru læfcnislausar, og lítið útlit að því er virðist því
miður fyrir, að úr rætist í þeim efnum. Og
allir minnast þess, er s. 1. suimar átti að ráða
lækmi til aðstoðar síldveiðiflotanum, en af því
gat ekki orðið. Ég verð að segja, að það er
ömurleg staðreynd og það er eiginlega vamsæmd fyrir þjóðfélagið að geta ekkl séð þessum mönmum, eem þjóðfélagið stemdur í svo
mikilli þakkarskuld við, fyrir lœknistojáip. Ég
skal etokert dæma um það, á hverju það hefur strandað, og skal ekki ihér í þessu samibamdi
ræða raeitt fnekar um þemiman aikumna læknaskort, en nefmi hanm aðeins sem staðreymd,
sem öilum er kuran.
Um það ætti mú ekki að þurfa að deila, að
framtíð og gengi íslenzkrar þjóðár er ekki
•hvað sizt umdir Iþví komið, að húm eigi á að
skipa nægilegium fjölda sérmenntaðra rmanma
og tækniraiemmtaðra manna. Þjóðfélagið þarf á
þessum mönmum að haida. Þjóðfélagið hefuir
kostað miklu til memmtumiar þessara manma.
Þjóðin hefur á ýmsan hátt lagt á sig mikið
vegna þessara manraa. Það er ekki verið að
telja eftir það fé. Því fé hefur aimennt verið
vel varið og kemur yfirieitt aftur til skiia að
iraínum dómi. Oft er sagt, að iimemmtum sé bezta
fjárfeetirag. Fyrir því má vissuiega færa 'haJdgóð rök. Éig vil að vísu fyrir miitt leyti vara
við því, að það efnishyggjulega viðhorf verði
alls ráðandi eða of mikils ráðandl í viðhorfi
imamma til menntunar. Em hitt er Ijóst, að sú
fjárfesting, sem felst í iraemmitnm mamma, sem
hverfa að fuilu til starfa á eriemduim vebtvangi,
19
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ganga í þjónustu erlendra aðiia og taka sér
þar fasta búsetu, skilar ekki arði hér, kemur
ekki okkar þjóð og okkar laradi að beinu gagni.
Orsakimar tU þessa þarf að kanma og reyna
að ráða bót á því. Það er að sjálfsögðu svo,
að það er fyrir margra hluta sakir æskilegt
og nauðsynlegt, að ísfenzkir menntamenn dvelji
eriendis um stundarsakir og að sérmenntaðir
menn eigi þess kost að stunda þar framhaldsnám. Þar auka þeir við sína kunnáttu. Þar
fá þeir reynslu, sem ekki er ajlltaf kostur að
fá hér. Þó að sæmilega hafi verið gert við
okkar háskóla og reynt að gera hann svo úr
garði sem unnt er, er það auðvitað mál, að
hanra getur aldrei haldið tiil jafns við aðra
stærri 'háskóla, þar sem kostur er miklu fjölbreyttari og margibreyttari menntunar en hér
er. Þess vegna er það síðiur en svo, að það
sé amazt við því í þessari till., að meramtamenn sæki til útlanda þekkingu og reynslu,
seim getur svo aftur kouiið okkar laradi að
margfoldu gagni, þegar þessir menn koma
aftur. En það, sem er öfugþróun í þessum
efnum, enc það, að þessir rnenn taki sér fasta
búsetu erlendis og ráði slg þar til starfa til
frambúðar og komi ekki aftur hingað til laradsins. Ég vil segja það, að við ísferadingar höfum ekki að mínum dómi efni á því að flytja
út fóik og við höfum alira sízt efni á því að
flytja út sérmenntað fólk.
Ég vil svo, henra forseti, leyfa mér að æskja
þesB, að umr. þessari verði frestað og till. vísað til athugunar hjá allshn.
ATKVGR.
Till. vísað til allshra. með 31 shij. atkv. og
umr. frestað.
Nefndaráliti frá meiri og mirani hl. allshn.,
á þskj. 467 og 493, var útbýtt 1. og 2. apríl,
era tlll. var ekki á dagskrá tekin framar.

5. Embætti lögsögumanns.
Á deildafundum 6. nóv. var útbýtt frá Sþ.:
Till. til þál. um undirbúning löggjafar um
embætti lögsögumanns [49. mál] (A. 40).
Á 10., 14., 18. og 28. furadi í Sþ„ 8. og 22.
nóv„ 6. des. og 24. jan., var tili. tekira til fyrri
uimr.
Porseti tók málið af dagskrá.
Á 30. fundi í Sþ., 26. jan„ var till. erara tekin
til fyrri umr.
Flm. (Einar Ágústsson): Herra forseti. Ég
held, að það sé í fjórða skiptið, sem þessi þáltiil. er sýnd hér á hv. Alþ., enda hefúr hún
aldirei fengið neina af'greiðslu, svo að það ger-

ist sjálfsagt ek'ki þöraf á því að hafa um hana
ianga framsoguræðu að þessu sinni.
Ég hef áður gert alltótariega grein fyrirþessu
máli. Ég má segja, að það hafi verið á siðasta
hv. Alþ„ sem ég gerði það, og rifjaði þá m. a.
upp reynsiu nágranraaþjóðanraa og þá sérstaklega Dana af þessu embætti, era þar hefur lögsögumaður starfað raokkur undanfarira ár við
mjög góðan árangur og við mikla eftirtekt
annarra þjóða, sem ekki faafa komið þessu
skipulagi á hjá sér.
Efrai till. er í stuttu máli það, að Alþ. feli
ríkisstj. að skipa 5 manna n. til þess að undirbúa löggjöf um stofnun embættis lögsögumararas með sérstakri hliðsjón af löggjöf á
Norðunlöndum um eanbœtti, sem þar er kallað „ombudsmand", og að hveirjum þingflokki
sé gefinn kostur á að tiinefna 1 manra í n„
en hæstiréttur skipi þann fimmta og sé hann
formaður.
Hér á ilandi hefur á síðari áratugum orðið
þróun í þá átt, að bæði ríkisvald, bœjaryfirvöld og sveitarsitjómir hafa æ meiri afskipti
af máium, sem snerta dagiegt líf einstafelinganna, og því er ekki að raeita, að þær raddir
heyrast að minnsta kosti, að enda þótt állir
eigi að vera jafnir fyrir lögunum, þá geti í
sumum tilfeiluim á það skort. Tilgangurinn
með stofnun þessa embættis á að vera sá að
auka mögiuieikaraa á því, að lög og reglur
þjóðfél&gsins gangi réttlátlega yfir alla, og
höfum við flm. þá jöfnium höndum í huga þau
hlunnindi, sem þjóðfélagið veitir þegnum sínum, og þær kvaðir, sem það leggur á þá, og
enra fremur meðferð refsimála og afplánun
refsinga þeiirra, sem brotiegir gerast.
Þegar þetta mál var hér til urair. síðast eða
síðast þegar ég talaði fyrir því, þá kom hæstv.
forsrh. hér í ræðustólinn og taldi öll tormerki
á þvi, að slíkt embætti gæti átt rétt á sér hér
við þær aðstæður, sem í okkar þjóðfélagi ríkja.
En ég tel þvert á móti, að það sé óvíða og
kanraske hvergi meiri þörf á slíkum embættismanni era einmitt hér vegna þess kunningsskapar og vináttutengsla, ef svo raiætti segja,
sem setja svipmót sitt á allt þjóðfélagið firamar því, sem annars staðar gerist.
Síðan þessar umr. fóru hér firam, þá hefur
okkur stuðningsmönnum þessa frv. bætzt nokkur liðsauiki. Ég vil þá fyrst nefna það, að fyrir nokkrum raiánuðum talaði ungur menntamaður í útivarpið og fliutti þar fram þau rök,
sem honurn sýndiust hníga að því, að það væri
nauðsyrafegt fyrir okkur að koma upp embætti
lögsöguraianras. Þetta er auðvitað mikih feragur
fyrir þá, sem telja hér aðkaJlaradi máJ á ferðinni, era þó munar sjálfsagt meira um hitt
í þessu sambandi, að fólagsskapur uragra sjálfstæðlsmanma faeíur nýfega, eða í okt. 1067,
ályktað um þeitta. Það var 19. þirag SUS, sem
saraian kom í októbermáraiuði s. 1., sem ályktaði m. a., að kanna beri nauðsyn á eraibéetti
stjómsýslugæzlumanns, er gætti hagsmuna
borgaranna gagnvart hinu opinbena.
Ég vomast nú satt að segja eftir því, að
hæstv. forsrh. sjái sér fært að enduirskoða af-
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atöðu sína til þessa máls i ljósi þessara staðreynda og þessa liðsauka, sem okkur hefur
borizt, síðan umr. fóru hér fram síðast. Ég
harma það, að hæstv. iráðh. er ekki viðstaddur,
og mun ekki beina orðum minum meira til
hans sérstaklega vegna þess.
Nafnið á þessum embættisimanni hefur orðið ýmsurn hv. alþm. þyimir í augium. Lögsögumaðurinn til foma var æðsti maðuir þingsins,
og mönnum þykir e. t. v. ekki ti'lhlýðilegt afl
sæma þeirrl nafnbót annan mann, sem ekki
hefur svo mikilsverðlu emibœttl að gegna, og
ég get vel skilið þafl. Því heifur margsinnis
verið lýst yfir af okkur flm. 'þessarar þáltill.,
afl nafnið sé ekkert aflalatriði, og vitanlega
er það fráleitt, að nafnið á embættismamminuim efla deilan um þafl geti orðið til þess, afl
menn hafni málinu af þeim sökum. Vitaniega
hlýtur að vera hægt að finna nafn, sem allir
geita unað við. Ungir sjálfstæðismienn hafa
gert tilraun til að skína þennan mann öflru
nafni. Ég veit ekki, hvort það fellur í betri
jarðveg eöa á meiri hljómgrunn að kalla manninn stjórnsýslugæzlumann, þó getur það vel
veiið.
Ég vil svo afleins að lokum, herra forseti,
greina frá því, afl nú alveg nýverið hefur
borizt til utanrrn. skýrsla þessa embættismanns í Danmörku — harnn er kallaðu'r Kolketingets ombudsmand — og sú skýrsla, sem hér
uim ræðir, er fyriir árið 1966, og ég vi'ldi mega
leyfa mér að hvetja alla þá hv. aliþm., sem
áhuga hafa á þessu máti, afl kynna sér þessa
skýrslu. Af henni kemur í iljós, afl þetta eimbætti hefur afgreitt hvorki meira né minna
en 343 mál á árinu 1966, 11 mál, sem sneirta
sveltarstjórnir, 204 mál, sem snerta hin ýmsu
ráðuneyti, 21 mál, sem snerta iögregluna, og
107 mál, sem snerta aðra opinbera starfsmenn
eða stofnanir en Þær, sem nú hafa verið taldar, svo sem tryggingaTyfirvöld, skattayfirvöid
o. s. frv. Og í þessari bók eru sérstaklega rakin 44 mál, sem þessi maður hefuir haft til meðferðar, þau sem mesta athygli hafa vakið.
Þeir, sem ekki gera sér fui'la grein fyriir því,
hver þörf sé á 'þessu embætiti 'hér, ættu og
gerðu vel í þv4, ef þeiir vildu kynna sér þessar
frásagnir. Það er bæði aithygliisvert og hreint
ekkl heldur leiðinlegur 'lestur.
Ég mælist svo til þess, herra forseti, að tiill.
verði að lokinni umr. vísafl tii 2. eða síðarl
umr. og hv. allshn.
Umr. (atkvgr.) frestafl.
Á 31. fundi í Sþ„ 30. jan., var fram haldifl
fytrri umr. um tÚl.
ATKVGR.
Tll'l. vísað til síðari umr. með 37 shlj. atikv.
og tii allshn. með 36 shlj. atkv.
Nefndaráiit kom ekki, og till. var ekki á
dagskrá bekin framar.

6. Vatnsveita Vestmannaeyja.
Á deildafundum 7. nóv. var útbýtt frá Sþ.:
Till. til þál. um sérstakan fjárhagsstuðning
við Vatnsveitu Vestmannaeyja [44. mál] (A. 46).
Á 14., 18., 22. og 28. fundi í Sþ„ 22. nóv., 6.
og 13. des„ 24. jan., var tid'l. tekin til fyrri
umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 30. fundi í Sþ., 26. jan„ var tili. enn tekin
tii fyrri umr.
Flm. (Karl Guðjónsson): Herra forseti. Það
verður vart sagt, að mál, sem þm. leggja hér
fyrir, fljúgi í gegnum þingið. Sú tiii., sem hér
er tekim á dagskrá, mun hafa verið lögð fram
hinn 6. nóv. s. 1. og hefur ekki komið tii umr.
fyrr en þetta, og má þá télja, að nærrl láti,
að liðimn sé ársfjórðunigur frá því ofl till. kom
fram og þar til hún kemur til umr. hér á
þinginu. Ég vildi nú afleims vekja athygli
hæstrv. forseta á þessu, að á þeirrl öld hagræðingarinmar, sem við lifum á, væri nú kannske vert afl skoða það svoiítið í Ijósi siíkra
staðreynda, hvort við vinnum hérna með þeiim
hætti, sem svarar til þeirrar hagræðingar, sem
við teljuim sjálfsagit, að t. d. atvinnuvegir þjóðarinnar byggi sig upp eftlr. En nóg um það.
Ég skal taka þafl aiveg sérsitiakilega fram
reyndar, að iþó afl ég hafi beint orðum mínum
til forseta, sem nú siitur á forseitasitóli, þá er
mér þafl imjög Ijóst, afl hann á enga sök á þeim
hægagamgi, sem orðið hefur á þessu máli.
Svo vill nú til, að ég get sparafl mér það
afl fara rnijög ýtiarlega orðum um þá till„ sem
hér liggur fyrir, því að bœði koima aðalatriði
málsins fram í grg., sem tiii. fylgir, og einnig
hef ég fluitt hluta af þessu máli í sambandi
við afgreiðslu fjárl., því að þafl virðist nú vena
einasta leiðin til þees að koma því við, að mál
komi hér til athugunar og uimr., að þau geti
komizt í sambamd við eimhver þau mál, sem
verða að fá afgreiðsiu. Tili. fékk ekki byr í
því máli, enda má kannske segja, að hér sé
uim stærra mál að ræða en svo, afl við því sé
afl búast, að þm. séu reiðubúnir tii þess að
taka afstöðu til þess í sambandi við fjárl. tii
eins árs.
Svo er mál vaxið, að Vesitmammaeyjabær býr
við mjög lélega möguleika til vaitnsöflunar.
Hann hefur nýtt þá eftir því sem bezt má
verða, á undanfömum árum. Hann iiefur nú
safnafl regnvatni af húsaþökium í þrær, og það
heflur verið neyzluvaitn bæjarbúa uim margra
ára bil. Þetta verðuir stöðugt erfiðari aðferð
og kemst stöðugt fjær því að fuilmægja þörfinni, sem timar liða lengra fram. Auk þess
liggur 'þafl fyrir, afl þessi aðferð fulinægir ekki
hreinlætiskröfium þeim, sem gera verður, eða
heilsufarslegum kröfum á himum síðustu tímum, þar sem með auknu þéttbýli blandast æ
meira saman við regnvaitnið, sem á húsaþökin
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fellur, bæði ryk ag ýmiss konar upprót, sem
fylgir iífi í bœjum, en aiuk þess er vatn, sem
svona er aflað, í stöðugt mieiri geislunarhættu
en vatn úr öðrum vatnsbólum.
Vestmajnnaeyjabær toefuir á undanförmium árum gert ítrekaðar og kostnaðarsamar tilraunir till þess að afila sér vatns með öðrum hœtti,
með jiarðborunum, grunnium. og djúpum, og er
þess skemmst að minniast, að fyrir fáum árum
var gerð djúpborun niður á 1700 m dýpi, og
bafðist ekki árangur sem erfiði. Þessi borhola
mun hafa kostað 6 millj. kr„ sem beejarfélagið greiddi að faálfu, en stynkt var að hálfu af
ríkinu.
Allir nútímalifnaðurfaættir manna kalla á
stöðugt meiri vatnsnotkuin, og þá vatnsnotkun
er ekki hægt að auika eftir þeirri reglu eðá
eftir þeirri leið, seim Vestimanneyingar hafa
orðið að notast við. Það faefur því reikið að
því á hinum síðustu áruim, að þetita byggðariag hefur orðið að ihefja mjög kostnaðarsamar
framkivæmdir við að afla sér hæfs og góðs
neyzluvatns. Og ég setla, að öilum hv. alþm.
sé það kunnugt, að nú er einmitt í framkvæmd vatnsveita, þar sem ráðgert er að leiðá
vatn úr Vestur-Eyjafjallalhreppi niðúr á Landeyjasand og þaðan í gegnum neðansjávarpípur út til Vestmannaeyja. Þetita er stórkostlegri vatnsveita en gerð faefur verið áður á
Islandi og miikiu dýrari en nokkurt byggðarlag hefur þurft að leggja í miðað við sína
möguleika og miðað við sinn fólksfjölda. Það
hefur verið áætlað af Efnáhagsstofnuninni, að
vatnsveita þessi muni koeta rösklega 100 millj.
kr.. — 102—103 miilj. kr. var áætlun, sem gerð
var á s. 1. ári af Bfnahagsstofnuninni. Nú mun
sýnt, að þessi framkvæmd verði a. m. k. 30
millj. kr. dýrari en þar var reiknað með, enda
hafa orðið verðbreytingar í iiandinu síðan. Það
er alveg auðsæilegt, að eitt tiitölulega liítið
byggðarlag faefur eikki möguleika til þess að
standa undir þessurn kostnaði, og reyndar eins
og nú er komið um iánsfjárkireppu og annmarka á því að geta losað fjármagn tll framkvæmda, blasir ekkert annað við en að það
verði að hœtta við þessa framkvæmd eða
skjóta 'benni á frest um nokkurt skeið, ef ekki
fæst betri fyrirgreiðsla af ríkisins hálfu en
enn er séð að verði. Þess má geita, að af þeim
102—103 millj. kr., sem Efnahagsstofnunin áætlaði að væri kostnaðuir við þessa vaitmsveitu, þegar hún gerði um það áætlun á s. 1.
ári, var talið, að um það bil 20 millj. kr. mundu
vera fé, sem ríkissjóður tæki í tolla af þvi
efni, sem til vatnsveitunnar þarf. Þessi upiphæð er þá auðvitað nú orðin ailmiklu faœrri,
sökum þess að verðlag á þeirri vöru, sem tit
þessa þarf, faefuir auðvitað hækkað, og það
sést eikki enn bóla neitt á þeirri tollalækkun,
sem hæstv. ríkisstj. hefúr látið í veðri vaka
að faún ætiaði að fraimkvæma og kal'laði reyndar Aiiþ. saimam fyrr eftir jólaieyfi að þessu
sinni en vant er til þess að fást við þau mál.
Bn það mál hefur sem sagt ekki sézt faér enn
þá og ekki ttkur tiil þess, að tollálækkunin
verði nokkru sinni slík, að iþetta mamnvirki

þurfi ekki mikiu meiiri fjársbuðning af opinberri hálfu en ráðgerður faefur verið.
Ti'l eru iög, sem alimenint gera ,ráð fyrir því,
að ríkið styrki og styðji vatmsveituframkvæmdir. Þar virðist vera geirt ráð fyrir því, að ríkið
geti greibt alit að því hieiming kostnaðar við
slík mannivirki. Á fjárl. þeiim, sem nýlega faafa
verið samþykkt, er ætiað tii slikra framkvaamda á öllu landimu á yfinstandamdi ári 6%
miilj. kr„ svo að það geta allir séð, að sá
stuðningur, sem faugsamiiegt væri, að tii þessa
mamnvirkis fengist samkv. þeim, er svo lítiii,
að það tekur vart að nefna hamin í sambamdi
við þá fjárfreku framkvæmd, sem er nœsta
skref í þessari vatnsveitu.
Það faafa margir menn brotið heilann um
það, með faverjum hœtti væri hugsanlegt að fá
meiri stuðning við þetta verk og fá stuðning,
sem eitthvað verulega munaði um, þannig að
þessi vatnsveita gæti notið þeirrar fyrirgireiðslu
af ríkisins faálfu, sem fain almennu lög um
vatnsveitur gera ráð fyrir að ríkið geti veitt,
þ. e. a s. svo serai faeimingsgreiðsiu. Kemur þá
auðvitað mjög til mála, að ríkið gefi eftir
tolla af efni tii mannvirkisins. Um það hafa
ekki verið fluttar till. mér vitandi enn sem
komið er, enda er það reynsla, að rákissjóður
er yfirieitt mjög tregur til þess að styðja
framkvæmdir með þeim faætti og mér finnst
það í rauninni mjög skiljaniegt.
1 þeirri tiil., sem við fav. 4. þm. Sunnl. höfuim borið faér fraim saaneigindega, gerum við
ráð fyrir og viljurn láta það koma til athugunar og afgreiðslu Aiþ., favort ekki sé hugsanlegt að koma við sérstökum stuðningi við þetita
mannvirki umfram það, sem geirt er ráð fyrir
í hinum almiennu vatnsveiitulögum, með því að
viss hundraðshluti af sölu emkasölu ríkisins
á áfengi og tóbaki í Vestmaninaeyjum megi
renna til þessa verks. Við höfum gert ráð fyrir því í tili., að 15% af faeildarsölu áfengis- og
tóbaksverzlunarinniar í Vestmannaeyjum megi
renna til verksins. Áfengis- og tóbaksiveirzlun
ríkisins er í raun réttri aðeins elnn af tekjuöfluniarliðum ríkisins. Það er ekki hægt að líta
á þetta eingöngu sem verziiunarfyrirtæki, faeldur hlýtur það að skoðiaist jafnfraimt sem tekjuöflunar- eða skattfaeimtufyrirtæki af ríkisins
hálfu. Þess eru ajilmörg dæmi, að í þennan
sjóð eða á þennan teikjustofn hafi verið sótt
og ríkið faafi veitt af faonum stuðning ýmsum
þeim málefnum, sem greinilega þurfa stuðnings við, en ekki lá í augnm uppi að taka
mætti fé til með öðrum ‘hætti. Nefni ég þar,
að af þessum tekjiustofni faafa Landgræðslusjóður, Krabbameinsfélagið og Slysavamaféiagið fengið nokkura stuðning, eins og hv.
alþm. miun vera kunnugt. Hér er því ekki um
það að ræða, að með samþ. þessarar till. sé
farið inn á nýja og óþekkta braut. Hitt mundi
torveida í flestum tiifeilum að nota samþykkit
þessarar till. sem fordæmi fyrir öðrum gjöldum ríkisins með þessum faætti, að hér er um
það að ræða, að eitt tiltekið fyrirtæki ríkisins
á einum tilteknum stað lieggi hiiuita af tekjum
sínum til fains mesta nauðsynjamáis þar á
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staðmum. I þessu Ijósi vildi ég gera ráð fyrir,
að sú n., sem fær till. þessa tll athugunar,
skoði málið. Pé, sem gsefci rumnið til þessa
fyrirtækis, ef till. yrði sam'þ. eins og hún liggur fyrir, mumdi ég álykta, að gæti orðið um
45 miilj. kr„ þar eð fyrirtækið virðist selja
á ári fyrir 30 millj. kr. Á s. 1. ári seldi þetta
fyriirtæki fyrir 28.4 millj., eni starfaði ektoi allt
árið, starfaði ekki nema tæplega 10 mámuði
ársins. Með öðruim stuðmimgi, sem veititur yrði,
m. a. samtov. hinum almennu regtlum um vatnsveiitur. tel ég, að þama væri orðið um að ræða
stuðnimg, sem gæti orðið ,þess valdajndi, að
fyriirtœkið kæmist upp og gæti þjómað þeilm
tilgangi, sem svo mjög er nauðsynilegt að það
geri.
Ég lét þess getið, að ég færi etoki eirns mörgum orðum um iþetta mál og veirt væri, þar eð
það hefur áður komið hér að hluta til umr.
og grg. geirir nánar greim fyrir Iþví, hvemig
þessu máli er varið. Skiál ég etokl hafa mál
mitt lemgra að þessu simmi.
Hena forseti. Ég legg tii, að till. verði, að
umr. lokinmi, vísað til síðari umr. og hv. fjvn.

gaf þá yfiriýsimgu, að átoveðinn hluti af því
fé, sem áætlað var til vatnsveitna, yrði látimn
remnia til vatmsveitu Vesitmiannaeyja. Ég tel,
að þar með sé það viðurkenmt af ríkisvaldimu,
að þetta fyrirtæki njóti fyrirgrelffislu samkv.
vatnsveitulögunum, sem heimila, að það verði
styrkt á fjárl. með allt að heiimingl kostnaðar
af stofnœðum og þeim majnnvirkjum, sem til
stofnæða teljast.
Það má að sjálfsögðu um það deila og er
ekki óeðlilegt, þó að hér komi fram á Alþ.
ábendingar um freikari fyrirgreiðslu í þessu
sambamdi. Ég tel slíkt ekkert óeðlilegt, þar
sem hér er, eins og ég hef áður sagt, um alveg sénstakt fyrirtæki að ræða. Em fyrst og
fremst tel ég, að það verði að liggja fyrir,
eins og mú er, að ríkisvaldið viðurkenmi það
samkv. þeim 1., sem þessar flramkvæmdir
byggjast á. Það er svo aftur fjvn. og Alþ. og
rikisvaldsins á hveirjum tíma eftirleiðis, að
mieta stuðning við þetta fyrirtæki og meita
það, hvort eðlilegt sé, að iþað sé styrkt eins
og 1. frekast heimila, og vona ég, að sá skilningur verði rikjandi hér á Alþ. í framtíðinni,
að svo verði gert.
Það eru atriði í sambandi við þá tiil., sem
hér liggur fyrir, og þá greiðsiluáætlun Efnahagsstofnunarinmar, sem hienni fyilgir og er
prentuð með þskj., sem ég vildi vekja athygli
hv. þm. á. En það er í fyrsta lagi, að inn í
áætlunina er tekið ákveðið ríkisframlag í aðeins 4 ár, 2.7 millj. kr. á ári. Þeitita getur valdið missikilningi, og hv. alþm. gætu haldið, að
u,m það hafi verið samið af forráðamönnum
byggðariagsins, að þannig skyldu framlög ríkissjóðs vera í firamfcíðimni, en svo er ekki. Ég
spurðist fyrir um það hjá Efnahiagsstofnuninni, hvemig það mœtti vera, að slíkar tölur
kæmu þarna inn í hiennar áætilun og birtar
síðan í þskj. hér á Alþ., og fékk þau svör, að
það ihefði aðeins ti'l bráðahirgða verið tekin
þessi upphæð, sem þá var S fjárl. fyrir árið
1967. Ég vildi láta þetta koma hér fram til

Guðlatigur Gíslason: Herra forseti. Prsm. og
fyrri flm. að þeirtri till., sem hér liggur fyrir,
gat þess, að ihér væri um stórt fyrirtæki að
ræða, og er iþað vissulega rétt og mun, senmilega vera stærsta framkvæmd, sem nokkuirt
sveiitarfélag í landimu ihefur með höndum nú
utan höfuðborgarinnar. Það er efcki eimasta,
að ,hér sé um stórt fyrirtæki að ræða á
íslenzkan mælikvarða, heidur er hér um alveg
sérstakt fyrirtæki að ræða, sem mér vitanilega
á enga hliðstæðu, hvorki hér á landi né í
norðanverðri Evrópu, þar sem um það er að
ræða að leggja neðansjávarvatnsileiðslu alllanga
leið yfir opið úthajf frá brimasamiri strömd og
að brimasamiri strönd úti í Vestmannæyjúm.
Nú má spyrja, hvers vegna Vestmanneyingar séu með þetta fyrirtiæki á döfinni. Því er
fljótsvarað. Ég hygg, að alþm. séu alveg sammála um það, að 5000 majnma bær hér á Islandi verður ekki rekinn án þess að þar sé
um nœgjamilegt og gott meyzluvatn að ræða og
vatnsveifcu, eins og annars staðar á sér stað
hér á lamdi í hliðetæðum bæjum. Það er af
þessari ásitæðu, sem Vestmammeyimgar hafa
ráðizt í iþetta fyriirtætoi, telja sig tiil þess
neydda og að framtíð hyggðartagslns byggist
að verulegu leyti á þvi, að þetta fyrintæki komiist áfram og að fuUkomim vatnsveita og nægjamlegt meyzluvatn verði úti í Vestmannæyjum,
eins og í öðrum hliðstœðúm kaupstöðum bæði
hér á landi og amnajns staðar.
Hv. frsim. kom inn á þær kröfur, sem gerðar ihafa verið til ríkisims í sambajndi við þessa
framkvæmd, og vil ég í því sambamdi rifja
það upp, sem í því máli hefur gerzt. 1 fyrsta
lagi var þessi framkvæmd viðurkemind af ríkisvaldimu með yfiriýsingu fjmrh. um, að rtkisábyrgð mundi verða veitt fyrir öllum stofnæðakostnaði. 1 öðru lagi var hún enn fremur
viðurkeinnd með yfirlýsingu fjmrh. við af-

stæði i þeinri meiningu að þetta væri að áætlun Vestmanneyinga sú tala, sem endamlega
yrði greidd úr ríkissjóði til stuðnings við þetta
fyrirtæki, Ég tel, að það sé lamgt flrá, að svo
sé, beldur munum við fara fram á það og
teljum okkur eiga verulegan rétt á því, að
þefcta fyrlrtæki njóti allt að helmingsstuðnings,
eins og vatmsveitulögin gera ráð fyrir.
Þá er það arnnað í -greiðsluáætlún Efinahagsstofnunarinnar, sem ég einnig vildi vekja athygli á, en það er það, að alilir útreikningar,
sem þar koma firam, eru byggðlr á því, að
vatmsveitan eigi að greiðast upp á aðeins 10
ámm. Bæjaryfirvöld í Vestmarnnæyjum hafa
aldrei viðurkennt slíka áætlun, og ég hygg,
að það væri óeðlilegt, ef til þess væri ætlazt,
að þau viðúrkenndu það. Vatnsveitur eru almennt að lágimarki reilkmaðar út, eims og kallað er, til 20 ára mimnst og gert ráð fyrir,
að þær veirði greiddar niður á þeim tíma, en
ekki 10 árum, emda ber greiðsluáætlum Efma-

greiðslu fjárl. fyrir árið 1967, þar sem hann

hagsstofnunarinnar það með sér, að slíkt

þess að fyrirbyggja það, að nokkur alþm.
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mundi vera mjög óeðlilegt, ef henni yrði fylgt
eins og hún liggur hér fyrir. Þar segir, aS
árið 1977 ætti að vera búið að greiða vatnsveituna upp að fullu, eftir 10 ár ætti að vera
búið að greiða hana upp að fullu, en árið 1987
æftti hún að eiga i sjóði, að mér skilst, um
80 mil'lj., þannig að þeir, sem nú búa í Vestmannaeyjum, greiða þar vatnsveituskatt og
önnur gjöld, að 'það væri ekki einasta, að þeir
ættu að greiða þá vatnsveitu, sem nú er verið
að vinna að að koma á, heldur ættu þeir að
greiða mikinn hluta af samsvarandi vatnsveltu fyrlr framtíðina. Ég tel þetta í alla
staði óeðlilegt og hygg, að bæjaryfirvöld í
Vestmannaeyjum muni ékki una því, að þessir
útneikningar fái athugasemdaiiaust að standa.
Við ætlumst að sjálfsögðu ti! þess, að þessi
velta eins og aðrar verði reiknuð út eítir þeim
reglum, sem almennt gilda um útreikninga á
vatnsveitum, og eftir þeim upplýsingum, sem
ég hef um það, er að lágmarki tiil gengið út
frá 20 árum, en ekki 10 árum. Við höfum
ekkl ástæðu til þess að ætla það, þótt þetta
sé sérstakt fyrirtæki, þar sem ÖM leiðslan
liggur yfir opið úthaf, að sá hiuti leiðslunnar
fymist nokkuð fyrr en sú leiðsla, sem á landi
er, eða leiðslur annars staðar, vegna þess að
ég hygg, að mjög vel hafi tekizt til um vinnslu
á þeirri ieiðslu, sem fyrir liggur, að lögð verði
frá Landeyjasandi og út til Eyja.
Það kom fram hjá hv. frsm., að hætta vseri
á, að hætta yrði við framkvæmdimar eða
fresta þeim, ef ekki fengist frekarl fjáThagsstuðningur. Sem betur fer er málið ekki, að
því er ég bezt veit, neitt á þvi stigi. Það er
búið að leggja 22 km vatnslelðsluna á landi,
virkja vatnsupptökin og leggja leiðsluna og
fullprófa hana, þannig að hún er reiðubúin
til flutnings alla lelð niður á Bandeyjasand
eða fram að sjávarmáll. Það er búið að gera
fastan samning um, að það fyrirtæki, sem
vinnur sjóleiðsluna, skili henni næsta sumar,
og samkomulag náðist um, að andvirði hennar yrðl lánað tii 10 ára, þannig að ég tel, að
það sé alveg öruggt, ef hið danska fyrirtæki
stendur við sitt tilboð að því er afgreiðslu
varðar, og við höfum ekki ástæðu til að ætla
amnað en svo verði, að vatnsveitan komist
alla 'leið út til Vestmannaeyja þegar á næsta
sum-ri.
Það hefur verið unnið nokkuð að innanbæjarkerfi í Vestmannaeyjum, Var þar nokkuirt
kerfi fyrir, og var á s. 1. ári unnið nokkuð að
því að stækka það, þannig að nokkur hluti
bæjarins ætti þegar á naesta sumri að verða
settur í samband við stofnæðina og fá sitt
neyzluvatn ofan af landi, og ©r bað vissulega
ánægjulegur og gleðilegur áfangi.
Ég vildi láta þessar upplýsingar korna fram
hér í sambandi við þessa umr. og sérstaklega
undirstrika það um þau tvö atriði, sem ég
hef bent á í gneiðsluáætlun Efnahagsstofnunarinnar, að þm. ber að skilja það, að það
er ekki þar um neina endaníega afgreiðslu
á mállnu að ræða, Þetta hetfur verið sett fram
af þelm aðlla, sem toetta mál vann, eftlr þeirci

gögnum, sem hann taldi sig hafa fyrir hendi,
en mun verða endanlega út um betta gert og
ákveðið, því að það liggur að sjálfsögðu alveg
ljóst fyrir, að ef greiða ætti jafndýrt fyrirtæki niður á aðeins 10 árum, yrði þar um svo
óhóflegan vatnsskatt að ræða, að við það
mundi enginn una. Við höfum að sjálfsögðu
gert okkur það ljóst úti í Vestmannaeyjum,
að við hljótum að lenda í nokkru hærri vatnsskatti en a. m. k. er hér i Reykjavík og kannske annars staðar, en ef greiða ætti fyrirtækið
upp af vatnsskattinum eða bæjarbúum á aðeins 10 árum, er þar um slíkar óhóflegar álögur að ræða, að ég tel, að slíkt komi ekki
til mála.
Umr. (atkvgr.) frestað.
Á 31. fundi í Sþ„ 30. jan., var fram haldið
fyrri umr. um till.
ATKVGR.
Till. vísað til síðari umr. með 37 shlj. atkv.
og til fjvn. með 36 shlj. atkv.
Nefndarálit kom ekki, og tiii. var ekki á
dagskrá tekin framar.

7. Námskostnaður.
Á deiidafundum 13. nóv. var útbýtt ftrá Sþ.:
Till. til þál. um námskostnað [53. málj (A.
55).
Á 14., 18., 28. og 30. fundi í Sþ„ 22. nóv., 6.
des„ 24. og 26. jan„ var tlll. teikin tii fyrri uror.
Porseti tók málið af dagskrá.
Á 31. fundi í Sþ„ 30. jan., var till. enn tekin
til fyrri umr.
Flm. (Ingvar Gíslason): Herra forseti. Tiil.,
sem hér er til umr.. er flutt af mér og 3 öðrum þm. Pramsfl. Á undaníömum 2 þingum
hafa þm. Framsfl. flutt till. til þál. um aukna
fjártoagsaðstoð við námsmenn, og voru þær till.
að því leyti ýtarlegri en sú, sem við flytjum
að þessu sinni, að í þeim var geirt ráð fyrir
mikiili eflingu námslánasjóðs, auk þess sem
stefnt yrði að því að taka upp bein námslaun.
Var þá höfð hliðsjón af löggjöf, sem sett hefur verið í Svíþjóð ag heíur verið í gildi þar
í landi um 3 ára skeið. Það er stefna Framsfl.
að vinna að því, að námsaðstoðarkerfið verði
aukið að því marki, sem áðumefndar tili.
gerðu ráð fyrlr, þó að flutningsmenn hafi með
þessari till. valið þá leið að flytja aðeins hiluta
af málinu i toeild, eins og iþað var fyrst fram
borið. Má roeð rétitu segja. að hér sé um 2 að-
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skilin mál að ræða, þótt nátengd séu í eðli
sínu. Námslánasjóður er fyrst og flremst ætlaður háskólastúdentum, og verði námslaun
upp tekin, er iíkliegt, að þau yrðu í fyrstu að
minnsta kosti bundin við iangskólamenn einvörðungu.
1 samtaandi við emdurskoðun memntakerfisins, sem allir eru saimmála um að taeri að
hraða sem mest, þá má sízt gleymiaBt að taka
allt námsstyrkjakerfið til nýrrar athugunar.
þ. e. þær reglur, sem gilda um aðstoð hins opinbera við námsmenn. Vil ég nú endurtaka
það, sem ég hef áður sagt um þefcta efni, að
oplnbera námsaðstoð taarí að efla sem ólhjákvæmilegan lið í framtíðaruppbyggingu og nýskipan skóla og menntamála. Á því þarf að
fást ful'l viðurkenning bæði aJmennings og
opinberra aðila, að námsaðstoð verður að fara
vaxandi, enda er hún f senn réttlætiemál gagnvart námsmönnum og vandamömnum þeirra
og beinlínis arðbær fjárráðstöfun fyrir ríkið.
Það er m. a. þjóðhagslegur ávinningur að
stytta þann námstíma, sem stúdemtar verja til
náms. Þess er auðvitað skylt að geta, að aðstoð við námsmenn eða stúdenfca hefur aukizt
að heíldarkrónutölu undanfarin ár, en þá
verður einnig að hafa í huga, að stúdentafjöldinn vex frá ári til árs og <þó engan veginn meira en við er að taúast og námskostnaður fer einnig vaxandL Ég skal því láta alveg ósagt um það, hvort fjárhagsaðstoð á
hrvern námsmann hafi vaxið í raun svo að
nokkiru nemi, en slík viðmiðun gefur ekki sfður rétfca hugmynd um ástand þessara mála
en sú, að miða við hieildairupphasð námsaðstoðarinniar nú og áður. Það var ekkl ætlun mín
að ræða um þetta atriði sérstaklega eða þá
aðstoð, sem langskólanemendum er einkum
ætluð eða yrði ætluð.
Sú tillaga, sem hér er til umræðu, fjallar um
það, að sklpuð verði mþn., sem geri till. um
fjárhagslegan sfcuðning við mememdur áskyldunáms- og framhaldsskólastigum, sem óhjákvæmilega verða að vista sig til langs tíma
utan heimila sinna vegna skólagöngu. Hér er
um býsna mikið hagsmunamál að ræða, sem
allt of lítill gaumur hiefur verið gefinn. Einkum er hér um að ræða hugsmumamál þeirra,
sem í sveitum taúa og í dreifðum þorpum og
kauptúnum okkar víðáttumikla lands, stöðum
þar sem ihelmangöngu í skóla verðúr ekki við
komið og nemendur verða því að vista slg til
langs tíma utan heimila sinna. Er augljóst
og öllum kunnugt, að það er mikill beinn útgjaldaliður fyrir sveitaheimili og ömnur, sem
likt eru sett hvað sniertir fjartegð frá skólurn,
að þuría að vista böm og ungmenni utan
heimilis vegna skólagömgu. Á bammörgum
heimilum er þessi kostnaður afar tUfimmanlegur og veldur að sjálfsögðu mjög óhægri aðstöðu tll þess að láta böm og ungllnga njóta
eðlilegrar skólagöngu, Hér er emn eitt dæmi
um mikinn aðstöðumun í frseðslu- og skóilamálum f lamdinu. En 'það er eltt hið brýnasta
verkefni í fræðsilumálum okkar, að jafna námsaðstöðu í landinu frá því sem nú er, Eifct hið

áhrifaríkasta atriði í þvi sambandi er einmitt
oplnber aðstoð við greiðslu hins belna námskostnaðar, t. d. dvalar- og ferðakostnaðar nemenda.
Alkunna er, að nemendur í héraðsskólum
og menntaskólum, svo að dsemi sé tekið, sem
sækja verða skóla langt að, oft f önnur héruð
og aðra landsfjórðúnga, verða fyrir tilfinnanlegum beinum fjárútlátum af þessurn sökum.
Það er aJJt önrnur aðstaða að búa heima hjá
sér og ekkeirt svipað því eims dýrt og að kiosta
sig til náms við þær aðsitæður mtðað við það
að þurfa að vera að helman og stunda nám
marga mánuði ársins á fjarlægum stöðum.
Það er eríifct að fullyrða rniklð um það, hversu
hin ójafna námsaðstaða, m. a. að því er snertir námskostnað, verður til þess að hindra unglinga á némsbrautinni. Ég get ekki sannað
neitt um það með tölfræðilegum skýrsJum. Hitt
getur hver maðúr sagt sér sjáifúr, að þessi
ójafna námsaðstaða hlýtur að leggja stein í
göfcu fjölmargra nemenda og gera þeim erfifct
um að stunda nám og kemur taeimlímis í veg
fyrir oft og einatt, að unglingar gfeti stundað
það nám, sem þá Jystir. Þetta á einkrnm við
um unglinga úr sveitum og þorpum og minni
kauptúnunum, sem búa við ófulikomnari aðstæður í skólamáium en þéttbýlið býður almemnt upp á. Ég held, að það sé alveg sérstakt hagsmunamál fyrir bændastéttina, að
þessi mál verði tekin tH gaumgæfilegrar athugunar.
Það gefur nokkra hugmynd uui kostnað við
námsdvöi utan helmila, að heiimavistarkostnaður við Menntaskólamm á Akureyri er áæitlaður í vetur 3000 kr. á mán. I þessari upphæð er fólginn fæðis- og þjónustukostnaðúr,
en húsaJeiga telst engin. Nú hef ég upplýslngar um það, sem ég tek mark á, að kostnaður
við heiimavisfcardvöl á Akureyri sé tiltöJulega
mjög lí'till, en eigi að sfður 3000 kr. fyrlr nemanda á mánuði eða nálsegt 24 iþús. kr. yfir
veturinn. Þetta þykir ódýirt. Fyrir þá, sem
úkki búa 5 heiimavistlnmi, er kostnaðurinn
rniklu meiri. Algengt veirð á herbergjum úti
í bæ á Akureyri er 1000 kr. á mán., og fæði
og þjónusfca er árelðanlega ekki ódýrari em gerist í heimavisitimni, þammig að nemamdi, sem
ekki taýr i heimavist, sJeppur varla við minna
en ca. 32 þús. kr. Þannig er þetta i Memrntaskólanum á Akureyri. Ég hygg, að kostnaðúr
við námsdvöl i Reykjavfk sé miklu meiri en
þetta. 3Ég mlnmist þess ekkl, að nemendur álmennra fraimhaidsskóla eða eérskóla eigi þar
kost á heteiavist, og má það þó vera. Dæmivelt
ég þess, að unglingar utan af landi, sem stunda
nám í Reykjaví'k i vetur, greiði sér til uppihaJds
5000 kr. á mán. í héraðsskólum er þessi kostnaður eitthvað breytilegur. S. 1. vefcur var
helmavistarkostnaður í þeim skóla, sem halði
mlnmstan 'kostnað, um 15 þús. kr., en í þeim,
sem sýndi mestan koeitnað, rúm 18 þús. kr.
Meðalfcalið liggur eimhvers sitaðar þarna á milli.
En þess ber að gefca, að heimavlstarkostnaður
á yfirstandandi skólaári verður mun meJri.
Þessi kostnaður fer vaxandi eins og annað
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verðlag yfir&eiitt. Ég get sagt frá því vegna
þess, að það er frásagnarvert í þessu sambandi, að sikólamenn hafa orðið varir við tllfinmanleigan fjárskort hjá námisimönniuim í vetur. Nemiendiur, sem að mestu eða öJlu leyti
verða að kosta nám sitt sjálfir aif eigin vinmutekjum, standa verr að vigi nú í vetur en oflt
áður. Þar segir til sín aðallega minnkandi atvinna hjá skólaæólki. Nemendur, sem verða
að vinma fyrir sér sjáiifir, uirðu að þola atvimnuleysi eða mjög sitopula vinnu s. 1. sumar.
Þess vegna eru brögð að því í sikóia, sem ég
hef kynni af, að nememdur hafi siagt sig úr
skóla vegna fjárskorts, en hugeað sér að lesa
utan skóla, ef þeir flosna þá eikki alveg upp
frá námi. Ég skal ekki fullyrða, hveirsu mlkil
brogð ©ru að þessu, en 'þessa eru dæmi. I þessum hópi ©ru auðvitiað fyrst og fremst þeir,
sem verða vegma skólagömgu sinnar að vista
sig til -langdvalar utan heimila sinma. Þetta
ástand minnlr á kreppuárin og ástandið eins
og það var fyrir 30—40 áirum eða fyrr. Þá var
algengt, að rnenn brutust í því að J©sa utan
skóla fyrir fátæktar sakir, og margir gerðu
það með furðu góðum árangri, en yfiirleitt er
slíkit ástand hin alvarlegasta hindrun á vegi
námHmamna. Það er að miímum dómi mikið
hagsmunamál fyrir landslbyggðlna, einkum
sveltir og minni þorp, en einnig hina fjölmemnari staði, að það mál, sem ég lief hér
gert að umræðuefni, verði teJdð til frekari
athugunar og leyst með mymdairiegum hsetti.
Ein áberandi ásitæða til búflerJiafTuíminga fóllís
uitam af landsbyggðinni til Reyikjavíkur og
eimnig tii Akureyrar að vissu marki er sú,
hversu dýrt er að semda höm og ungmenni að
heiiman tii skólanáms, ekki aðe-ilns sérskólaeða langskólanáms, heidur venjulegs gagnfræða- eða skyldumáms. Sérsitiaklega er það
þungur baggi fyrir bammargar fjölskyldur.
Herra forseti. Ég hef í sem fæsitum orðum
reymt að gera gireim fyrir höfuðatriði þessa
máls eða þeirrar till., sem hér ©r fram borim.
Ég vænti þess, að málið fái þá athugun hér
á hv. Alþ., sem mér finnst því beri, og tiill.
nái fram að gamga. Ég legg til, að málinu
verði vísað til 2. umr. og hv. allshn.
Umr. (atkvgr.) frestað.
Á 32. fundi í Sþ„ 31. jan., var fram haldið
fyrri umir. um tiil.
ATKVGR.
Tilil. vísað til síðari umr. með 41 shlj. atkv.
og til allshn. með 40 sblj. atkv.
Nefndarálitl frá meiri og minnl hl. ailsshn.,
á þskj. 672 og 688, var útbýtt 19. apríl, en tili.
var ekki á dagskrá tekin framair.

8. Lækkun tolla á efnum og vélum
til iðnaðarins.
Á deildafundum 7. des. var útbýtt frá Sþ.:
Till. til þál. um lækkun tolla á efnum og
vélum til tðnaðarins [71. málj (A. 114).
Á 22. fumdi í Sþ., 13. des., var tiil. tekim til
meðferðar, hvernig ræða skyldi.
Að till. forseta var ákveðin ein umr.
Á 30. og 31. fumdi í Sþ„ 26. og 30. jan., var
till. tekin til eimniar umr.
Forseti tók málið of dagskirá.
Á 32. fumdi í Sþ„ 31. jam„ var tilll. emn tekin
til ei'nniar umr.
Flm. (Þórartnn Þórarinsson): Henra forseti.
Það er aðalefni þeirrar till„ sem hér er til
umiræðu, að Alþ. álykti að sfcora á ríkisstj. að
láta nú þegar endurskoða tollalögim með það
fyrir augum, að inmflutnimgstolliar á efmum
og vélum til iðmaðarims verði himir sömu og
nú er á efnum og vélum tll fisfcveiða. Ríkisstj.
skal strax og þessiari endurskoðun ©r lokið
leggja fyrir Alþ. frv. um breyt á tollalögunum í samiræmi við hana.
Það ©r kunmara hv. alhm. em frá þurfi að
segja, að undamfaima daga hefur farið fram
í kaupstöðum og kauptúnum lamdsins skráning á atvinmulausum mönmum, og það hefur
komið ií Ijós, að atvimnuleysd er nú mjög mikið, meira em það hefur semnilega verið hér á
landi rnokkru sinni seinustu 20—30 árin. Að
einhverju leyti kanm þetita að stiafa af þeirri
sitöðvun, sem hefur verið hjá útgerðimnl og
óþarft er að rekja hér, og vonandi breytisi
þetta því verulega til hatnaðar, þegar útgerðin ihefst nú að nýju eftir þær tafir, sem orðið
hafa á rekstri hemnar. Em þó held ég, að það
hljóti að liiggja í augum uppi, að þótt útgerðin starfi með sæmilegum blóma, muni það
favergi nægja, eins og kiomið er í okkar þjóðfélagi, til þess að tiryggja lamdsmönnum næga
atvimnu, m. a. með tilliti til þess, að vtnnufæru
fólki miuni fjalga nokkuð ört næstu árin. Jafnvel þótt rtokkur aukming yirði i sjávarútvegimum og lamdhúnaður héldist i sæmilegu horfl,
getum við ekki búizt við þvi, að það nægi til
þess að tryggja rnæga atvinmu í landimu á
komiamdi árum. Ég faeld, að memm geri sér það
lika ljóst, að það er efcki faægt að búast við
því, að hægt sé að fjölga fólki í verzluminni
eða við þjónustustarfsemi, það væri miklu
frekar æskilegt, að starfsfólki fækkaði þar í
sumum greinum. Af þessu telðir það, að það
er óhjákvæmilegt, að umnið sé að 'því að auka
iðnaðaiBtarfsemina i lamdinu og efla sem allra
flestar iðnaðargreimar. Til þessaðná'þvímarki,
þarf að sjálfsögðu að gera ýmsajr ráðstafamir,
en ein sú þýðimgarmesta í þeim efnum feilst tvímælailaust í því frv. eða 'þeirri till., sem hér
Jiggur fyrir, þ. e, að feffla rniður tolla á vélum
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og hiráefnum til iðnaðarins, eins og þar er
lagt til, eða m. ö. o„ að þessir tollar verði nokkuð svipaðir og eru núna á véiuim og eifni til
fiskveiða, en í flestum tilfellum earu þeir engiir
eillegar þá mjög lágir, í kringum 4% eða um
það bU.
Ég hef átt tal við ýmsa forustiumenn iðnaðarins að undanffömu, og mér hefur virzt það
vera sameiginilegt álit þeiirra, að það yrði iðnaðtnum mjög til styrkitar, ef slík tollalækkun
nseði íram að ganga og rsett er um í þeasari
till. Ég nefni í því samibandi m. a. jámiðnaðinn, sem hefur haft við verulega erfiðleika að
glíma að undanfömu og veruleigur samdráttur hefur orðið í. Forustumemn hans hafa sagt
mér það alveg hikilaust, að fátt miundi vera
honum til meiri styrktar en að tollar yrðu
feildir niður á efni til hans svo og einnig á
vélum, sem hann þarf að nota. En þó ber þess
að gæta S þvi sambandi að taka verður tillit
til þess hiuta jámiðnaðariins, sem hefur með
höndum framleiðslu á vissum vélum og þarf
þar af leiðandi að keppa við erlenda framleiðslu. Veirið getur að haga verði toUabreytingunni í sambandi við þá firamleiðslu á þann
veg, að hennl verði veitt einhver tollvemd.
Eins og fram kom í sambandi við fjári. og
áður 'hefur verið minnzt á hér á Alþ., hefUr
ríkisstj. látið vinna að nokkurri endurskoðun
á tolialöggjöfinni að undianfömu í framhaldi
af því loforði hennar, að sökum gengisbreyíingarinnar yrðu toilar lækkaðir um 200—230
mlllj. kr. miðað við óbreytt tollalög. Það mun
nú vera nokkuð óvisst, hvað úr þessari endurskoðun hjá hv. ríkisstjórn verður, en ég
reikna híns vegar með því, að þótt hún verði
nokkur, sem maður vornar, muni hún hvergi
nærri vera fullnægjandi í samræmi við þá till.,
sem hér liggur fyrir, og þess vegna sé þessi
ályktun Aiþ., sem hér er lagt til að gerð verði,
jafnnauðsynleg, þótt eitthvert firv. komi fram
hjá rikisstj. um tollabreytingu. Að sjálfsögðu
yrðu bomar fram till. í samlbamdi við þetta
frv. ríkisstj., ef það kæmi fram, en eigi að
síður þá er nauðsyniegt að fram fari ýtarlegri
og meiri rannsókn á toltelöggjöfinmii með tilliti til þess að fúllnægt verði þeim þörfum
iðnaðarims, sem þessi tillaga fjallar um. Ég
segi þetita til að mótmæla því, sem aðeins hefur komið fram, að þessi till. verði óþörf, ef
það kemur eittJhvert sérstakt tollafirv. frá ríkisstj. mæsitu daga. Ég tel, að þessi endurskoðun verði jafnnauðsymileg eftir sem áðúr og
þess vegna sé rétt af þinginu að samþykkja
þessa «11., burtséð flrá því, hvaða frv. kemur
frá ríkisstj. allra msestu daga, sem snertir
gengislœkkunina alveg sérstakJega.
Ég sé ekki á þessu stigi ástæðu til að fara
fleiri orðum um þetta mál, en leyfi mér að
leggja tiil, að umr. verði frestað og till. vísað
til allshn.
Dðmsmrh. (Jóharnn Hafstein): Herra forseiti.
í>að eiru örfá orð í samibandi við þessa þáltill.,
sem ég vildi láta koma fram. Ég er í fyrsta

lagi sammála ihv. 1. flm., að þessi till. sé efnisAlþt. 1967. D. (88. löggjaiarþing).

lega ekki óþörf, vegna þess að fram kunni að
koma breyt. á tollialögum frá ríkisstj., sem eru
í 'beinum tengslum við gengisbreytimguna. 1
sambamdi við hinar fyrirhuguðu tollabreytingar, sem ég skal ekiki fara imn á og síðar koma
ef til vill til umr. hér í þihgimu, var því lýst
yfir af hálfu fjmrh. fýrír hönd ríkisstj., að að
svo miklu leyti sem ríkissjóður heffði tekjur
afgangs vegna gengisbreytingarínmiar,— m. ö. o.
að það væri hægt að falla frá uppbótum eða
styrkjum, hvort heldur sem menn vilja nú
kalla það, til sjávarútvegsins vegna hennar,
— mundi ríkisstj. verja þeim fyrst og fremst
til þess að hafa áhrif á verðlagið innanlands
í þá átt að draga úr kjaraskerðimgu almennings
með lækkun tolla á ýmiss konar almennri neyzluvöru í landinu. Þá kom einnig fram af hálfu iðnmrh. fyrir hönd ríkisstj., að gæta yrði þess í sambamdi við þessar ráðagerðir, að iðmaðurimm
kæmi ekki til með að standa verr að vigi en
hann stóð eða hefði staðið fyrir toilabreytingar af þessu tagi. 1 endurskoðun á tollskiránni
í sambandi við gengisbreytinguna voru þessi
sjónarmið höfð í huga, þ. e. áihrifin á verðlagið, sem tollabreytingim gæti hafit gagnvart
almenningi, geta ríkissjóðs og aðstaða iðhaðarins. En það eru, eins og fram kemur í grg.
þessarar tiill. og ræðu hv. 1. film., ýmis sératriði, sem snerta iðnaðinn af öðrum ástæðum í sambandi við toMalöggjöfima, og það
verður mönnum að visu ijósara nú en þeimn
hefur oft veirið áðúr, 'þegar menn sjá svo berlega, hversu vaitur eða ótraustur okkar aðalatvinnuvegur, sjávarútvegurinm, er. Við höfurn
að vísu oft áður séð léleg aflabrögð og verðfaiil á sjávarafurðum, en einmitt vegna þess
sjáum við, hveirsu mikila þýðingu hefur almenn
effiimg iðnaðar í liamdinm sem höfuðátvinnugreinar, til þess m. a. að taka á móti þeirri
miklu áætiluðú fóiiksfjölgun, sem gert er ráð
fyrir hjá okkur íslemdimigum á toomandi áratugum, því að jafmtframt þessu heffur verið
réttilega bernt á, að hvað sem liði nú aflabrögðum firá ári til árs og við stoulum segja
árferði, gæftum og öðru silitou, væri uppi viss
ótti, sem ef til vill og vonandi er eikki eins
ástæðumikill og sumir haffa haldið, um að
við værum alvaríega fiamir að ganga á okkar
fiskistofna. Þess vegna væri lítið um það að
ræða að bæta hag okkar af útgerðinni í framtíðimni bara með meiiri aflabrögðum, heldur
þyrfti til að koma mieiri hagnýting afilans í
landinu en áður. Án þess að ég vilji nokkrar
deiiur um þetta mál heffja, er nú eins og fyrri
daginn ýmsum óeðliilegum stjómarráðstöfúnurn eins ag lánsfjárhöftum og hóflausum innflutningi erlemdra iðnaðarvara toemmit hér um.
Haffi þetita leitt tii þess, að iðnaðurinn hafi átt
erffitt 'Uppdrátitar að umdamfömu. Það hafa
aldrei verið geirð önirnur eins átök til þess eð
effla fjárfestimgalánaaðistöðu iðnaðarins og á
undanfförmum ámm, og er óþarft að víkja
firekar að því, hins vegar er mér Ijóst, að hann
hetfur átt erfiða rekstraríánaaðstöðú, eins og
reyndar aðrar atviinnuigreimar, og í sambandi
við lækkun tolla, sem menn toafa ofit talað um
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að undarafömu, er það mikill misskilningur,
að þær tollalækkanir, sem átt hafa sér stað
fraim tll þessa, eða tollabreytingar, hafi á uradaraförraum árum verið iðnaðinum raokkuð í
óhag. Ég hef reyradar áður að því vikið, að ég
held, að hað sé nokkuð í jámnm ýmiss konar
hagræði fyrir iðraaðinn í tollum og anmað óhagræði. Hitt er svo annað mál, og um hað verður ekki deilt, að hann hefur staðið í miklu
meiri samkeppni við innfluttan iðnvaming,
en bað er á flestum ef efcki ölium sviðum við
miög hátt tollverndaðan iranflutning og oft og
tíðum vörur, sem kannske er greiddur af 80—
120% toliur eða eitthvað því um iíkt.
Það er efcki af þessum ástæðum, vegna vafasamra stjómarráðstafana, sem nú er talað um
sameinimgu iðnfyrirtæfcja í vissum greimum,
eins og segir í grg., heldur er það eitt af þeim
atriðum, sem menn hafa viljað athuga á undanfömum árum, til þees hreiralega að styrkja
aðstöðu iðnaðarins og þá fyrst og fremst með
aufcnu hagræði. Menn hafa talið, að stærri
etniragar í rekstrinum væru þessari atvinnugrein hagkvæmari en htnar mörgu smáu einingar, sem við yfir höfuð búum bar við i einu
eða öðru formi, aranað hvort beinlínis í samruraa eða sameíningu að einhverju marki, t. d.
með sameiginlegum innkaupum til iðnaðarins,
sameiginlegri sölu, þó að ekki væri um belnan samruraa að ræða eða samsteypu á fyrirtæktum. Ég hygg, að það hafi verið árið 1966,
að Félag ísl. iðnrekenda ósfcaði eftir bví, að
ríkisstj. hlutaðist til um athugun á bessu máK,
og helzt með því að kveðja til erlenda sérfræðinga, sem hefðu nokkra reynslu, og var
þá helzt bent til NorSmanna, sem hefðu
nokkra reyraslu að bessu leyti. Ríkisstj. ákvað
eftir þessa beiðni, sem fram var borin af Félagi ísl. iðnrekerada, að fá hlngað norskan sérfræðing til þess að virana að könnun þessa
máls. Hann gerði það í samráði við iðramrn.
í samráði við Iðnaðarmálastofraun Islands og
skilaði síðan grg. um málið, sem að sjálfsögðu
hefur verið kynnt iðrarekendum og öðrum aðilum á sviðt iðraaðariras, og síðan hafa verið
uppi tilraunir og tilhmelging ±11 þess að reyna
að styrkja aðstöðu vissra iðngreina eða iðnfyrirtækja með eins koraar samnina eða sameiningu. Þetta er út af fyrir sig kanraske ©kkert lausnarorð á þessu sviði, en í vissum tilfellum gæti það orðið til hagræðis. Þvi er auðvitað ekki að neita, að þetta hefur kannske
að nokkru ileyti leitt tll þesis, að ©rfiðleikar,
sem hvert einstakt fyriirtæki hefur átt við að
búa, hafa orðið til þess að ilaða menn frefcar
saman, en það var auðvitað alweg Ijóst frá
öndverðu, að hér á landi mundu meran karanske
að eðlisfari vera nokkuð treglr til slífcrar
stiefnubreytingar, að stuðla að samiruna og
samvinnu fyrirtækja, og ýmiss konar Ijón mundu
verða þar á veglnum. En mín skoðun var sú,
að það væri alveg tómt mál um þetta að tala,
bæði almennt í sambandi við athugun málsins og í elnstökuim tilfeíllum, ©f frumkvæðið
kæmi ekki frá iðnrekanduim sjálfum. En það
hefur verið að 'þessu situðlað, og ©ins og kunn-

ugt ©r, var tekin upp á fjárlög raúna bæði fjárveiting til aðlögunar á sviði iðnaðarins og iðnþróunarráðs. Hvort tveggja hefur veirið vlð
það miðað að geta aðstoðað þau eirasitök fyrirtæki á iðnaðarsviðimu, sem vildu sameina sig
eða bæta aðstöðu sína með slíkum hætti, með
því að veita þeim aðstoð, tæknilega og ©fnahagslega fyrirgreiðslu eða aithugun á þessum
málum í aðalatriðum í þeirri veiru, að mifcið af
því fé, sem nú er veitt á fjárl. og var áður
tekið af öðrum lið, eftirstöðvum frá stóriðjunefnd, yrði varið til þess að greiða að hálfu
móti eigin framlögum iðnrekenda undirbúningskostnað við slíkiar hagræðingarráðstafanir,
sem 'hér gat verið um að rœða.
Það ©r oft vitnað til Japaraa, að þeir
hafi naer alveg tryggt iðraaði síraurn heirnamarkaðinn. Islendingar ihafa nú lika verið
anzi drjúglr i þvi að tryggja Japönum sinn
heimamarkað, og á ég þar við veiðarfærin,
sem skiptar skoðanir hafa verið um. Af hálfu
stjómvalda hefur verið reynt að framfylgja
þeirri stefnu að undanfömu að stuðla að þvi,
að við byggjum að okkar heimamarkaðí, og
í samkeppni við erlendan markað með því að
láta hvorki upphæð friamboðanraa ráða úrslitum né heldur lán, sem boðin væru með hinum erlendu tilboðum. Og það ©r auðvitað út
frá þeirri grundvallarstefnu, að heimamarkaðuriran ©r efldur og styrktur, og um þoð erum
við víst alveg sammála flm. þessarar till. og
ég og reyndar aðrir hæstv. ráðh. innan ríkisstj., að okkiur er þetta mjög mikilsvert. Ég get
aðeins nefnt sem dæmi í þessu sambandi, að
ríkisstj. stuðlaði að þvi fyrir sitt leyti, að yfirbyggingar bifreiða í sambandi við hægri aksturinn, sem eru mjög miklar í biili, gætu farið
fram hér heima, en yrðu ekki keyptar erlendis frá, þó að þar væri gert lánstilboð, sem var
freistandi frá því sjónarmiði, að hér hefur
verið erfitt að kría út lánsfé innanlands á s. 1.
ári. Hins vegar þykir mér vænt um að geita
tekið það fram, að það var metið svo af aðilum, að bæði verð og gæði mundu vera samkeppnisfær af hálfu hinraa íslenzku verktaka
hér. Og sama sjónarmið var ©innig ráðandi,
þegar ákveðið var, eins og kunnugt er, að
öyggja bæði ríkisskipin fyrir norðan. Það
muraaði nokkru á verðtilboðum, ekfci ýkja
miklu, og að mati rikisstj. var verðmunurinn
talinn vera svo litill, að það væri þjóðhagslega rétt að byggja þessi skip hér innanlands,
enda þótt þessi smávægiiegi verðmismunur
væri. Ég held, að ég muni hað rétt. Ég skal
nú ekki alweg fullyrða það, að hér hafi í raun
og veru verið um 8% verðmismun að ræða,
en þó var fyrirvari um það, að erlendu tilboðin væru föst tilboð, okkar íslenzka tillboð hins
vegar háð verðbreytingum, þanraig að um það
er lýkur getur verðmismunurinn náttúrlega
orðið meiiri. Hins vegar var líka auðveilt að fá
lán með hlnum erlemdu tilboðum, en innlenda
sklpasmiðastöðln gat ekki boðið fram slíkt
lánsfé, og það er þess vegna sem Seðlabankiran vinraur nú að bví á vegum eða fýrir hönd
ríkisstj. að stuðla að því að aðstoða bæði með
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lánsfé til skipasmíðanna og lengri eðaskemmri
lán eftir atviikum í þau tseki og vélar, sem
til þessara skipa verða keypt.
Ég skal svo ekki fjölyrða um það, sem áður
hefur borið á góma. Ríkisstj. hefur af sinni
hálfu viljað stuðla eftir mættl að því, að aimemnt mætti efla skipasmíðarnar héir innanlands og sérstaklega smiði fiskiskipanna, og
kemur þar margt til álita. I sambandi við
dráttarbrautimar, sem mundu nú fyrst og
frernst stunda viðgerðaþjónustu, er um tollfrelsi að ræða, en afbur emdurgreiðslu á tollum í sambandi við skipasmíðastöðvamar, enda
þótt mönnum hafi fundizt þetta nokkuð þungt
í vöfum.
Fyrir iðnaðinn almennt vil ég líka minna á
eitt atriði í 1. um tolleftirlit, sem liggur fyrir
þinginu núna. Þar er gert ráð fyrir þvi að
velta lán, greiðslufrest skulum við kalla það,
á tollum, þannig að iðnfyrirtæki og inniflutningsfyrirtæki geti með vissum tryggingum
tekið út vamig og greitt hann eftir lemgri eða
skemmri tima, og þar heiftir jatfnan verið rætt
um það, að greiðslufrestuirinn væri lemgri, þegar um iðnaðarframleiðslu væri að ræða, sem
virðist vera sanngjamt eðli málsins vegnia.
Við höfum að vísu heyrt það í seinni tíð, að
stjómarvöldin hafi ekki sinnt því að skapa
verkefni fyrir inmlemdu skipasmíðastöðvamar
og látið byggja skipin eriendis. Þeim, sem til
þekkja, er Ijóst, að þetta er á mi'klium misskilningi byggt, því að það er ekki fyirr en á aHra
síðustu ámm, sem imnlendu skipasmíðastöðvamar hafa verið þess umfcommar að byggja
stálfiskiskip fyrlr útveginn í landinu, en áður
fyrr vom náttúrlega ýmis tréskip byggð hér,
og ég neiita því efcki, að situndum hafi hér
fyrrum kannske verið farið óvanlega í það að
kaupa tréskip erlendis, sem við Islemdingar
sjálfir vorum þá færir um að srníða. Á árinu
1946, þegar flutt era imn 46 fiskisfclp, eru engar stálskipasmíðar hér 5 landinu. Árið 1961 eni
flutt inn 11 fiskiskip, 1962 10 fiskiskip, 1963
31 fiskiskip, 34 fiskiskip 1964. 10 1965, 11 1966
og 23 komu tll landsins 1967. I þessu samibandi
vil ég minna á, að það er í raun og veru ekki
fyrr en 1963, sem smíði fiskiskipa er komin
í gang hér. Samkv. yfirliti er framlteiðslu stálskipa hagað 'hér þannig í landinu, að 1955 er
smíðað eitt skip. Það er Magni hér í Reykjávík, 184 rúml. Eitt skip var srníðað hér 1967,
201 rúml. Það er Albert, viarðskipið og björgunarskipið Allbert. Síðan fara þeir á árumum
eftir 1960 að búa sig undir að hefja sklpasmiðar hér, og á þvi ári eru byggð fjögur stálskip hérlendis. Það voru minni skip, samtals
211 rúmil. Eitt skip var stmíðað 1964, 202 róml.,
eitt skip 1965, 27 rúml., þrjú skip 1966, 723
róml. og 6 sklp á árinu 1967, 1700 rúmtl. Þetta
eru nú ekki í heild nema 3248 róml., en þó er
það svo, áð þessar sklpasmíðasíöðvar, sem
hafa verið að byggja sig upp, hafa meiri aflcastiagetu en þama kemur fram, og ég hygg,
að þær mundu með eðlilegri eftirspum og eðlllegri lánsfjáröflun geta afkastað stvoma 6—10
skipum á ári eins og nú er. Sumar þeirra hafa

mikla stækkunarmöguJeika, og ein þessara
skipasmiðastöðva hefur ekki getiað hafið starfsemi sina enn, og á ég þar við sklpasmíðastöðina á Isafirði.
Á árinu 1964 var gerð áætlun af háJfu stjómarvalda um byggingu drátfarbrauta og skipasmiðastöðva og síðan hafa hær verið á framkvæmdaáætlun. Það er rétt, að þeim hefur oft
reynzt erfitt um vik og þær talið fjáröflunina
ekki ná nógu langt Oft hetfur það statfað af
því, að þær hafa í raun og veru fengið það,
sem um var beðið og áætlað, en áætlanimar
hafa raskazt og skipin orðið miklu dýrari í
smíðum. Vlð skulum segja, að þetta hafi verið margvíslegir hyrjunarörðugleikar við þær
algeiru frumsmíðar, sem hér hefur verið um
að ræða. En þessar skipasmíðastöðwar lotfa þó
góðu. og það 'hatfa miklir framtaJcsmenn að
þeim staðið, og það er eiitt, sem visí er, og
með það hefur ekki verið farið dult af hálfu
stjórniarvalda, að þau vilja leggja mikið kapp
á og eru reyndar næstum daglega að stuðla
að iþví nú, að þessar skipasmiðastöðvar fái
verkefni, því að vegna erfiðleika útgerðarinnar 'hefur verið litil eftirspum á smíðum innanliands nú s. 1. hálfa árlð. En það nœr ekki
aðeins tiJ eftirspumar innanlands, heldur líka
til koupa á sfcipum erlendis frá. iSg hef þess
vegna fengið upplýsingar um þau fiskiskip,
sem voru í smiðum ytra eða erlendis og um
var samið á fyriri hiluta ársins 1967 að fenginni viðurkenningu Fiskveiðasjóðs. Þetta voru
samtals 5 skip, sem er náttúrlega ekki há taJa
miðað við endumýjunanþörf, sem sennilega
hefði mátt áætla, að væri eðlileg 15—20 skip.
Og auk þeesara 5 skipa var árið 1967 fengin
viðurkenning Fiskveiðasjóðs Islands á tveim
öðmm fiskveiðiskipum, sem komu til landsins
á s. 1. ári, en segia má, að aillur undinbúningur
og a. m. k. vilyrði hafi verið gefin um fyrir
þann tíma.
Það eru auðvitað veigamikilar tollabreytingar fyrir iðniaðinn, þegar lækkaðir em tollar á
ýmsum efnisvörum til iðmaðar og vélum og
tækjum, eins og hér er viklð að af hálfu
þeima, sem þessar till. flytja. ToJlar af iðnaðarvörum eða vélum til iðnaðairins vonu lœlekaðir
fyrir þremur eða fjórum áirum ún 35% niðun
í 25% og 5 sumum tiltfelilum enn þá neðar,
niður í 15% og 10%. Hér er auðvitað mjög
æskilegt að ihatfa vakandi auga fyrir mögulelkunum á því að geta lækkað bessa tolla enn
þá meira eða fellt þá niðiur, eins og taiað er
um, eða gert 'þá a. m. k. „nominaJa", eins og er
á ýmsum svlðum í samibandi við tolila til sjávarótvegs og landbúnaðar, en þar er við þáerfiðleika að striða, hversu tollamir hafa verið
veigamikið atriði hjá okkur á undantfömum
árum i tefcjuöflun til ríkissjóðs. Það mál hetfur
svo verið rætt almennt og er eins og kunnugt
er i athugun á milli stjómmálaflokkanna,
hvemig við getum lækkað okkar tolla yfir
höfuð og almennt í sambandi við þátttöku
okkar í samvinnu annarra þjóða á sviði tollamála og viðskiptajmála. Allt knýr það á um
það, að við finnum aðrar tekJuötflunarlelðiT i
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ríkara mæli en verið hefur, og er mömmm nú
að verða ljóst, að bað faefur eikki siður þýðingu fyrir iðnaðimn en sjávarútvegimn.
Ég skal svo ekki, iherra forseti, orðlengja
neiitt um þessa tiJl. að sinni, en vil aðeins í
lok máls míns endurtaka það, sem ég sagði
í upptoafi, að slík athuigun, sem hér er farið
fram á, er ekiki óþörf, þó að lagt sé fram
toMafrv. eða brtt. frá ríkisstj., sem takmarkaðar eru við tiltekin og önnur tilvik en hér
er um að ræða.
Flm. (Þórarinn Þórarinsson): Herra forseti.
Ég get að ýmsu leytl verið hæstv. ráðh. þakklátur fyrir þær undirtektir, sem þeissi tiM. féikk
hjá honiurn. Ég gat ekki anmiað skilið en hæstv.
ráðh. teldi það nauðsynlegt og rétt, að slík
athugun færi fram og hún væri ekkert háð
því, þó að það kæmi fram á næstunni sérstakt
tolialækkunarfrv. frá ríkisstj., sem væri fyrst
og fremst í tengsTum við gemgisfellinguna. Ég
reikna að sjálfsögðu með 'því, að í því frv.
ríkisstj., þegar það kernur fram, verði verulegt tillit tekið til iðnaðarins og bar verði að
fiinna ákvæði um það, að faann fái ýmsar veruleigar tol'lalækkanir frá því sem nú er, en hins
vegar reikna ég með því, að það sé ekki faríð
svo nákvæmlega út í ýmis atríði, ekki gerður
sá skilsmunur, sem er stundum vandasamiur,
á iþví, hvað er toráefni til iðnaðarins og hvað
á að teljast venjiuleg verziunarvara, og þess
vegna verði sú atfaugun, sem þessi tiil. felur
í sér, nauðsynleg eftir sem áður.
Ég vænti líka, að það hafi falizt í þessium
orðum ráðh., að hann sé samþykkur þeirri
meginstefnu, sem felst í till. og sem er sú, að
iðnaðurinn búi við svipuð tollaákvæði og sjávarútvegurinn. Við þurfum að fara að venja
okkur af þeim hugsunarhætti, að iðnaðurimm
eigi að búa við eimhver ömmur og lakari kjör
en aðrir aðalatvinnuvegir þjóðarimnar, sjávarútvegur og landbúnaður, því að svo mikilvægir 'Sem þessir atvinmuvegir eru og sjálfsagt er
að hajda þeiim áfram og efla þá, eftlr því sem
kostur er, verðum við samt að gera okkur það
fullkomilega ljóst, að þegar ailt kemur til alls,
er iðnaðurinn að verða mikilvægasti atvinnuvegur þjóðarimmar, ef hér á í framtíðinni að
tryggja næga atvinnu fyrir alla og þjóðinni
batnandi lifskjör.
Ég var ekki sízt ánægður yfir þeiri viðurkenningu, sem kom fram í orðum hæstv. ráðfa.,
að það væri komið á daginn, að þótt sjávarútvegurinn væri mikilvægur, væri hann ekki
eimhilítur til að standa undir rekstri þjóðarbúsins. Því miður skapaðist sá hugsumarháttur hér hjá mörgum aðifanm og ©kki sízt á
hæstiu sitöðum rneðan bezt gekk með aÆlaibrögð
og verðlag var hæst á síldarafurðum, að eiginlega þyrfti ekki um aðrar atvinniuigreinar héf
að hugsa en sjávarútveig og stóriðju, Við þyrftum ekki að leggja svo mikið upp úr því að
efla hér landbúnað eða iðrnað. Við gætum leysl
þainn vandia með því að flytja inn iðnaðarvörur og landbúnaðarvörur. Þetta var sú

sitefna, sem mjög var hér ríkjandi fyrir tveim-

ur til þremur árum og sem mótaði þá stefnu,
sem þá var fylgt í inmflutnimgsmálum, sérstaklega hvað snerti iðnaðinm. Það hefur órneitanlega að undanförnu verið faieypt inn alveg
hömluilaust hvers konar iðnvamingi með þeita
afleiðingum í mörgum tilfeliluim, að iðnaðurimn hefur dregizt verulega samam. Þeir erfiðleikar, sem nú eru í sjávarútveginum, sýna
það alveg svart á hwítu, hversu gagnlegur og
nauðsynlegur sem sá atviinnuvegur er, að það
er ekki einhlítt fyrir þjóðlna að byggj'a á homum einum og ekki heldur þó að landlbúnaðurinn komi þá til viðbótar, hiðldur er kennske
mikilvægast af bessu öllu að efla þriðja atvinnuveginn, sem er iðnaðurimn, ef þjóðin á
að búa við batnandi iífskjör hér í framtíðinni. Við iþurfum ekki annað en líta til annarra þjóða í þessum efnum. Þær þjóðir, sem
fyrst og fremst byggja afkomu sína á því að
framleiða hráefni eins og sjávarvörur og landbúnaðarvorur, faafa nú í dag miklu lakari afkomu en himar, sem eru ilengra komnar í iðnaði, og þeiss vegna verðum við að læra af þessari reynslu og leggja höfuðkapp á það að
veirða iðnaðarþjóð, og í þeita efnum á ég ekki
fyrst og fremst við það, að það verði einhver
örfá stóriðjufyrirtæki eins og álbræðsla, sem
bjargi okkur í þeim efnum, faeldur þurfi að
keppa að þvx að hiafa iðnaðinn sem fjölbreyttastan og iðngreinamar sem allra flestar, eftir
því sem okkar vinmuafl og fjármagn leyfir.
Hæstv. ráðh. vildi halda því fram, að það
hefði ekki verið svo mjög þrengt að iðnaðinum á undanfömium árum vegna lánsfjárskorts
og vitnaði til þess, að fyrir baráttu mína og
imargra annarra góðra manna og líka stundum með stuðningi hæstv. ráðh. hefur Iðnlánasjóður verið nokikuð auikimn á undanfömum
árum. En ég heild, að það sé öllum Ijóst, sem
nokkuð kynna sér þessi mál, að þrátt fyrir
þessa tiltölulega smáu aukningu Iðnlánasjóðs,
toefur iðhaðiurinn átt við vaxamdi lánsfjárörðugleika að toúa undamfarim ár, og það liggur
í því, að þó að iðnlánasjóðslánim faiafi faeldur
aufcizt, hefur þrengzt stórkostlega á himum
almenna lámamarfcaði. Þaiu höft, sem Seðlabankinn toefur tekið upp í þessum málum,
binding sparifjárins, hafa lelitt til þess, að viðs'kiptabankamlr og sparisjóðimir hafa ekki
getað veitt atvimnuvegunum sömu þjónustu og
áður og það hefur ekki sízt toitnað á iðnaðinum. Þess vegna þarf ekfcert að vera að deila
uim það, að þegar litið er á þetta mál i heild,
faefur aðstaða iðnaðarins í lánamálum farið siversnandl á undanfömum árum. Þeirri staðreynd verður ekki á móti mælt, að sú stefna,
sem rifcisstj. faefur látið Seðlabamkamn fyigja
í þeissum málum með frystingu spartfjárins,
hefur orðið til þess að toæði iðhaður, sjávarútvegur og lamdbúmaður hafa búið við stórum
meiri lánsfjársfcort en iþó var áðuir, og það
þýðir efckert toeldur fyrir faæstv. ráðh. að vera
að mæda á móti því, að aiukinn innfluitmingur
iðniaðarvarn seinostu árin faafi þrengt að íslenzkum iðnaði. Það eru svo fjölda mörg dærnl
til um þetta, að það er raiunar alveg óþarft
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að vera að svara þessari fullyrðingu ráðh.
mokkuð, vegna þess að reynslan talar svo
skýrum orðum um það, að þessi fullyrðing
hans sé ekki rétt. Við getum ilíka gert okkur
það mjög Ijóst, að það þarf ekki nema tiltölulega lítið af innfluitningi iðnaðarvara til þess
að kippa grundvellinum undanreksitriíslenzkra
iðnfyrirtækja. Okkar markaður er svo ákaflega litill, að í flestum greinum má segja, að
hann rúmi eikki nema 1—2 fyrintæiki. Ef svo
eru fluttar inn iðnaðarvörur, jafnvel þó að
þœr taki ekki nema 10—15—20% af markaðinum, er þar með búið að kippa möguleikanum undan því, að íslenzkur iðmaður geti þrifizt. Hann verður helzt að siitja að markaðinum öilum, ef hann á að hafa nokkum starfsgrundvöll. Þetta verðum við að gera okkur
ljóst, að meðan við eiru-m að byggja iðnaðinn
upp og gera hanm samkeppnisfænan, verðum
við að láta hann njóta sem mest hins innlemda
markaðar, jafnve'l þó að það kosti það, sem
ýmsum þykir ekki góður kostur, að það er
verið að -beina erlendum iðnaðarvörum frá
landinu á meðan. Ég hygg nú, að hæstv. ráðh.
skilji þetta líka, og hann hefur sýnit það í vissrum tilfellum eins og í samtoandi við Hampiðjuna, að hajm hefur fullan skilmmg á þessu.
Hins vegar’ sýnist mér á ýmsu því, sem befur
komið fraim alveg seimustu dagana, að innan
ríkisstj. sé hins vegar eikki ríkjandi nægur
skilmingur á þessu. og þar sé sú stefna enn þá
nokkuð milkto ráðandi, eins og hefur komið
fram alveg nýiega af hálfu eins ráðh. og eitt
stjómarblaðið hafði eftir honum, að það verði
að halda dauðahaldi í verziunarfrelsið og það
eigi að stefna alveg blákalt að því að útiloka
hér aUar atvinmugreinar, sem þurfi á einhverri
tollvemd eða vemd innfilutningsbafta að halda.
En það er einmitt þessi stefna, sem hefur allt
of mikið ráðið gerðum ríkisstj. á undanfömum árum. Ef þessarl stefnu væri fylgt út í
yztu æsar, þýddi það náttúrlega það, að það
ætti hvorki að reka landtoúnað né iðnað á Isr
landi, a. m. k. eins og sakir standa í dag, því
að þessir atvimnuvegir hjá okkur eru emn á
því stigi, að þeir eru ekki samkeppnisfærir
við þanm landbúnað, sem hefur bezta aðstöðu
erlendis, eða þann iðnað, sem þar er bezt rekinn. En ég held nú, að ef þessari stefnu væri
fylgt og aililar þær atvimuugreimar látnar hverfa
úr sögunni, sem þurfa eins og ástand er í dag
á einhverri tollvemd eða einhverri imnflutningshaftavemd að halda, yrði nú heldur lítið
um atvimnu hjá mörgum í iandinu og þá
yrðu nú lífskjörin talsvert verri em þau eru
í diag, því að þó að við höfum sjávarútveg,
sem á að hafa hér sæmiileg starfsskilyrði,
ef rétt er á málum haldið og þó að við
höfum hér áibræðsto, sem þarf ekki að borga
neina tolla og lægri skatta og ódýrara rafmagn em ísienzk fyrirtæki, jafmvei þó að við
hefðum þessar tvær atvinmugreimar, heid ég,
að yrði nú erfitt að halda uppi sæmilegum
liífskjörum í iandinu, þegar búið væri að leggja
niður allan landbúnað og allan iðnað, eins og
raumverulega felst í þessari stefnu eins ráðh.

sem ég var nú að vitna tii. En ég er ekki að
beina þessum orðum að hæstv. iðmmrh. Mér
finmst það, að hans skilningur í þessum efnum
hafi frekar farið vaxandi með árumum hér á
Alþ. heldur en hið gagnstæða, og þess vegna
vænti ég þess, að að þau sjónarmið ýmis, sem
hanm hefur haldið fram núna og komu fram í
seinustu ræðu hans, að það yrði að láta íslemzkan iðnað ganga fyrir, þó að hann væri kamnske
í sumum tilfellum dýrari en sá erlendi, eins
og má nefrna í samlbamdi við skipabyggingamar é Akureyri, þá sé það eigi að síður rétt
stefma.
Ég sé svo ekki ástæðu til þess að hafa um
þetta fleiri orð mú að sinni, en ég endurtek
áneegju mína yfir þeirn ummælum hæstv. ráðh.,
að barnm telur, sem mér skildist alveg greimilega hjá homum, að harnn telur þá athugum,
sem 'þessi till. feiur í sér, mauðsymiega, og
jafnvel þó að eimhverjar lagfærmgar fáist í
sambandi við þá tollalagabreytingu, sem er
hér framundan á Aiþ., sé eigi að síður nauðsynilegt að vimna að þeirri heiidarendiurskoðun, sem í till. felist, og í samræmi við þá
stefnu, sem þar kemur flram.
Dómsmrh. (Jóhamn Hafstein): Herra forseti.
Ég sagði nú í fyrri ræðu minmi, að ég hefði
emgan áhuga fyrir því að hefja meirnar deilur
um þessi mál og skal heidur ekki gera það.
Hitt er jafmnauðsynlegt, að við gerum okkur
rétta grein fyrir ihlutumum og höfum réttan
skilning á þvi, hvað er að gerast í sambandi
við iðnaðinn, hefur verið að gerast og er væmtarnlegt. Það er langt í firá, að fyrir mér hafi
vakað bennan tíma, sem ég hef farið með iðnaðarmál, að það væri alveg þýðingarlaust að
hugsa um iðmað að öðru leyti em örfá stóriðjufyrirtæki, eiins og áibræðsiuma. í mjög miikium umr., sem fram fórtu um það mál hér á
þlngi, kom greiniiega firam, að ég hef aiitaf
haft trú á því, að að tvemnu leyti a. m. k. mumdi
þessi áibræðsla geita orðið islenzkum iðmaði almenmt tii verulegrar og stórkostilegrar styrtotar. Ég hef átt viðræður um það við samtök iðnmekenda og fleiri, að þeir aithuguðu málið, og
einnig beðið hina eriendu aðiila að leggja sitt
af mörkum til þess að athuga, hvaða möguleikar þyrftu að vena hér fyrir herndi til þess
að hægt væri að taka upp iðnað í atominium,
simáiðmað í aiuminium og vinmslu úr því hráefni, þegar það væri til hér í lamdimu. Em
samkiv. upplýsingum, sem margoft voru gefnar hér í þinginu og öltom er kumnugt um,
sem til þekkja, er áliðnaðurinn einmitt langmestur í þeim lömdum, þar aem áitoræðsfar
eru. Þetta sést glöggt, þegar maður ber samam t. d. Dami og Norðmemin. Nú er það svo, að
ég mundi telja eðlilegt, að slík athugum færi
fram af hálfu þeirra, sem þessa atvinmugrem
stunda, en mér dettur ekki í hug annað en
að hér hafi skapazt miiklir möguleikar. En í
ofanálag við þetita er það orkan, sem iðnaðinum er hvað nauðsyniegust, en hún var fyirst
og fremst tryggð með samningnium við álbræðsiuna. Það hefur ævinlega verið svo í sögu
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okkar, að þegar atórar framkvæmdir hafa átit
sér stað í rafvirkjunum og framkvæmdum á
því sviði, hefur það orðið aflgjafi, eiins og
skiljanlegt e-r, til iðnaðarframleiðslu, sem
stundum hefur búið við þau erfiðu kjör hér
á landi að hafa enga orku til simnar framleiðsiu eða ailt of dýra orku. Ása þess að ég
vilji taka upp deilur um rafmagnsverðið til álbræðslunnar, verður ekki uim hina staðreyndina deilt, að einmitt vegna iþess raforkusaimnings, sem við hana var gerðuir, geita aðrir aðilar, bæði einstaklingar og iðnfyrirtæki, fengið ódýrari orku en ella, og einnig eru hafnar
þær miklu virkjanir í sambandi við hana,
sem eflaust munu halda áfram, hvort sem við
bætast fieiri álbræðslur í sambandi við þá
virfkjun eða ekki. Hér heflur komizt af stað
sú mikilvæga þróun, sem á skömimum tiíma
á eftir að verða iðnaðinum gifurleg lyftistöng.
Hv. þm. taldi, að hann befði Iagt miikið af
mörkum tii að efla Iðnlániasjóð. Mér þykir
vænt uim, að hann hefur a_ m. k. haft hug til
þess, en ég verð að segja það eins og er, að
í sambandi við þá ilöggjöf og fyrirgrelðsliu og
fjáröflun til þess sjóðs hef ég orðið ósköp lítið
var við aðstoð eða hjálp þessa hv. þm. En það
ber að taka viljann fyrir verkið og reyna að
virkja þetta afl þá betur í framkvæmdinni.
Iðnllánasjóður hefur þó ekki vaxið minna á
s. 1. árum en svo, að hann hefur haft til sinnar ráðstöfunar rúml. 130 millj. kr. á s. 1. ári.
Fyrir örfáum árum voru það bara nokkrar
millj. kr„ sem sjóðurinn hafði tii ráðstöfunar,
en á síðustu 4 árum eða svo hygg ég, að ráðstafunarféð hafi vaxið úr einum 30—40 millj.
kr. upp í það, sem niúma er. Þetta er m. a.
vegna þess, að sjóðurinn hefur meiri tekjur
sjéifur. Það er iðnlánasjóðsgjaldið, sem sett
var á mieð Jögum 1963 og iðmaðurinn greiðir
að vísu sjálfu.r, en -það er sennilega um 20
millj. kr. á ársgrundvelli núna. Við þetta bætist enn fremur, að árlegt ríkiasjóðsframlag
hefur hækkað. Á árinu 1963 var það aukið
upp í 2 millj., en síðan hefur iþað verið hækkað upp í 10 miilj. frá ríkissjóði. Einnig hefur
verið stofnuð hagræðingardeiid við Iðnlánasjóð. Fjáröflun til hennar gekk því miður iila
á s. 1. ári, þegar við vorum komnir niður í
þann öldudai, sem fyrst og fremst stafaði af
erfiðleikium útvegsiins. Hagræðingardeiidin mun
þess vegna ekki hafa haft til ráðstöfunar
nema um 15 milij. á s. 1. ári, en auk þess hlutaðist ríkisstj. til um aðra fjáröflun tii sjóðsins eða lánsútvegun tU sjóðsins. Þess er einnig að geta, að lánsihelmlldimar höfðu verið
hækikaðar í 1. og auk þess voru framkvæmd 1.
um breytingar á tausaskutdum í föst ián, sem
samtais námu á milli 130—140 miilj. kr. á s. 1.
ári. Ég er ekki viss um, að meiri vöxitur hafi
verið í öðrurn stofniánasjóðum atvinnuveganna
á sambœrilegu tímabili en í Iðolánasjóði eða
mögulelkum hians til fjárráðstöfunar.
Það er einnig gott til þess að vita, að iðnaðurinn hefur ekki staðið verr að vígi um almenn rekstrarlán en aðrar atvinnugreinar.
Hann hefur haldið sínu hlutfallli í rekstrar-

lánunum hjá öðrum bönkum en Iðnaðarbankanum. Allir þrír ríkisbankamir, Útvegsbanki,
Landsbanki og Búnaðarbanki, hafá lagt af
mörkum mikið rekstrarfé tiil iðnaðarins, en
auk þess hefur Iðnaðarbankinn sjálfur eflzt
í ríkara mæli en flestlr aðrir banikar á undanfömum árum, þar sem innlánaaukningar
hafa jafnan verið mestar hjá iðnaðinum, og
ber það að vísu ekki vatt um neinar sérstakar þrengingar á þessu sviði. Mér er hins vegar
ljóst, að héma þarf að vinna ötullega að, og
ég tel, að það sé mjög veigamiikið nú, m. a.
vegna erfiðleika hjé iþessum atvinnugreinum
og öðrum, að stuðla að því að ajuka eða gera
sérstakar ráðstafanlr tii að auka rekstrarfjáröflun.
Hér hefnr verið til umr. að taka upp endurkaup á afurðavíxlum og framleiðsluvíxlum
iðniaðarins. Það hefur verið sínum takmörkunum háð. Engu að síðuir hefur Seðlabankinn
hafið slík endurkaup og sett um þau reglur, en
ég veit hins vegar, að iðnaðinum sjálfum finnst
þœr enn vera of þröngar. Það munu þó hafa
verið í ýmsum endurkaupalánum um 35 tnillj.
kr. nú um s. 1. áramót, og aMt telur þetta þess
vegna nokkuð saman.
Það er svo loksins eitt atriði, sem við hv.
4. þm. Reykv. erurn ósammáia um, þrátt fyrir
það, að við séum nú í meginatriðum sammáia.
Hann viii í raun og veru setja innflutningshöft á erlendan iðnaðarvaming, því að hann
taldi, að það væri stórhættuiegt að taka upp
heiimild til þess að flytja inn erlendan iðnaðairvaming miðað við 10% af heimamarkaðinum. Það væri stórhœttuiegt og gæti alveg
kippt fótunum undan þróun þessa iðnaðar. Þá
er í raun og veru ekki um annað að ræða en
að banna bara innflutning á iðnaðarvamingnum. Þama er ég alveg á öndverðum meiði, og
ég fullyrði, og athugun miun leiða það i Ijós,
og þessi n. mætti gjarnan reyna að kynna sér
það, að innfiutningur á iðnaðairvörum hefur
stórstyrkt margar greinar iðnaðarins á undanfömum árum. Ég sagði i minni fyrri rseðu,
að það hefði skapað ýmsa örðugleika, en það
hefur líka rifið iðnreksturinm og iðnaðarframleiðsluna upp úr þeim öldudal, sem stafaði frá
erfiðum tímum innfluitningshafta og banna
hér á þessu landi. Og ekkert sýndi betiur en
hin miiikiia iðnsýning 1966, að fjölmargar greinar iðniaðarins, sem verið höfðu :þá og undamfarið í samkeppmi við erlenda framleiðslu,
höfðu tekið algeriega stakkaskiptum, og mér
er vel kunmugt <um marga, sem furðuðu sig
á því, hvað íslenzki iðnaðurinm á ýmsum sviðum, sem hann áður jþótti lítils eða einskis
megnugur á, var kominm langt og framleiddi
góða og samkeppmisfsera vöru, bæði að verði
og gæðum. Þess vegma er ég algeriega á móti
'því að loka íslenzka iðnaðinm inni, og ég teldi,
að það mundi verða homum stórhættulegt, og
ekki sízt, — ég segi það aiveg eins og er, —
á tímiurn eins og á undanfömum árum, þegar
Islendingar hafa tagt svo mikið fyrir sig
ferðaiög til annarra ilamda og hiaft nokkuð
rúmar hendur með gjaideyri og amnað til þess
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Flm. (Þórarinn Þórarinsson): Herra forseti.
Við eruim orðnir svo sammála um margt ég og
ráðh., að það er kannske rétt að fella þetta
spjall ndður, vegna þess að við erum þá frekar að tala um aukaatriði en aðalatriðið. Ég
gladdist alveg sérstaklega yfir þeirri yfirlýsingu, sem kom fram hjá hæstv. ráðh. nú sáð-

stjórnarframkvæmdum, að iðnaðurinn byggi
við sömu aðstöðu og landbúmaður og sjávarútvegur, vegna þess að þetta er einmitt það,
sem ég hef margsinmis verið að halda hér
fram á Alþ. á undanförnum árum, og þá við
takmarkaðar umdlrtðktir. En ég vil ibenda á
eitt atriði sem dæmi um iþetita, þar sem jafnrétti skortir milli þessara ativinnuivega og mér
hefur þrátt fyrir góða viðleiitni ekkl tekizt að
fá hæstv. iðnmrh. tiil að fallast á. Hann minntist hér áðan á iðnlánasjóðsgjaldið, sem iðnaðurinn greiðir til Iðniánasjóðs. Þess er aflað
með mjög svipuðum hætti og fjár er aflað
í stofnlánadeild landbúnaðarins, þ. e. a. s. bændur greiða sérstakan launaskatt i stofnlánadeiidina og fá frá ríkinu jafnhátt framlag.
Sjávarútveguiriun greiðir líka ákveðið gjald tii
Fiskveiðasjóðs með sérstökum útflutningsskatti og fær á móti jafnhátt framlag frá ríkinu. Hinis vegar er það þannig, að iðnlánasjóðsgjaidið, sem iðnaðurinn borgar, hefur tvö
seimustu árin verlð meira en 20 millj. kr., en
framlag ríkisins er ekki nema helmingurinn
af því eða 10 millj. kr. Þama vamtiar t. d. á,
að iðnaðurinn sitji við sama borð og aðrir atvinnuvegir. Því er að vísu haidið fram í þessu
sambandi, að iðnaðurinn borgi ekki þetta gjald
vegna þess, að hann geti iagt það á neytenduma Þetta er með öllu rangt. Og t. d. núna,
eftir að verðlagsákvæðin ná orðið til allra
vara, er alrveg útilokað að iþetita sé hægt. Verðlagsnefndin sér um það. Það er lika alveg eins,
að þegar um verulega samkeppni er að ræða
á markiaðnum, þá ræðúr ekki seljandinn verðinu á vörunni, heldur verður hann að haga
sér eftlr því, þess vegna er útilokað í því tilfelli, að það sé hægt að leggja þetta iðnlánasjóðsgjald á vöruna.
Ég ætla nú ekki að fara að mumnhöggvast
við ráðh. að þessu sinni neitt sérstaklega um
álbræðsluna, en ég vildi aðeins segja það í
sambandi við hana, að álsamningurinn er einmitt sönnun þess, hve iilia er búið að íslenzkum iðnaði, því hinu erienda fyrirtæki hiefði
ekiki dotitið í hug að koma himgað með sinn
rekstur, ef það hefði ekki fengið margs konar
undanþágur frá þeim kjömm eða skyldum, sem
lagðar eru á ísl. iðnað. Álbræðslan fær t. d.
undanþágu frá öilum tollum. Fjarri fer því, að
iðnaðurinn fái það í dag, því að hann verður
að borga 25% todi af fiestum vélum, sem hann
fær, og hann verður að borga upp undir 100%
í sumum tilfelium af hráefni, sem hann fær
til starfsemi sinnar. Ég er ekki að segja það,
að álbræðslusamning'urinn sé til fyrlrmyndar,
og ég tel hann það ekki á ýmsum sviðum eins
og t. d. í samibandi við raforkuiverðið. Ég sé
engin rök mæla með því, að við seljum raforkuna 27% ódýrara en Norðmenn til slíkra
fyrirtækja. En ég hieid hins vegar hvað tollamálin snertir, að þá geti álbræðsilusamnimgurinn verið til fyrirmyndar um það, hvemig á
að búa að íslenzkum iðnaði.
Ráðh. minntist á, að hann hefði ekki miíkið
orðið var við stuðning minn við Iðnlánasjóð.

aist, að það skorti mjög á það í löggjöf og

Ég 'hield að ráðh. meinl þettanúekki, þótthann

að kaupa þar iðnvaming, sem ég held að vœri
nokkuð öruggt, að hefði borið af því, sem
nwnn áttu kost á hér. Hefði þetta hiaft í för
með sér margvislega örðugleika og ekkert síður fyrir íslenzka iðnaðinn sjálfan. Á sumuxn
sviðum, þar sem mönnum hefur fundizt vera
hiarkalegur innflutningur, elns og t. d. á kexi
og brauðvörum og því um líku, er það þó
staðreynd, að þar hefur íslenzka framleiðslan
aukizt þrátt fyrir allt og náttúriega stórum
batnað. Það er emgum blöðum tun þetta að
fletba, og kefði mátt vera fýrr, að siíkar umbætur hefðu komið fram.
Um samdrátt í iðnaðinum skal ég svo ekki
fara að ræða. Það hefur svo oft verið gert
héma, en skýrslur Hagstofunnar og skýrslur
þær, sem komið hafa frá iðnrekiendum sjáifum, segja það, að það hafi verið töluvert ör
þróun og vöxtur á vissu tímabili undanfarinna
ára, síðan lítill vöxtur, en um samdrátt hygg
ég, að tæpast sé að ræða, nema e. t. v. þegar
við sjáum niðurstöðumar fyrir s. 1. ár, sem er
alveg einstakt í sinni röð hjá okkur Islendingum. Og sjálfir hafa iðnrekendur talið, að
hagvöxtuirinm í iðnaði sé líitiii árið 1966, en lítill
hagvöxtur er auðvitað ekki samdráttur, nema
menn noti einhverja alveg sérstaka merkingu
í orðunum. Og 7—8% hagvöxtur var tiálmn vera
hér í iðnaðiinum á árunum 1962—1963, og auk
þess, eins og ég sagði, hafa komið hér upp
nýjar atvinnugreinar, mættu vera miklu fleiri.
Þar á ég fyrst og fremst við skipasmíðar, gosdrykkjagerðir og ýmisilegt fleira og margar
umbætur á siviði iðnaðariins. Meginatriði málsins er það, sem við erum alveg sammála um,
hv. 1. flm. og ég, að hvað sem segja megi um
innbyrðis afstöðu hinna þriggja atvinnugreina
hér á landi, iðnaðar, landbúnaðar og sjávarútvegs, verði iðnaðurinn í vaxandi mæli framtíðaratvinnuireksturinn. Það er enginn vafi á
því að minum dómi, en þá verða bæði þm. að
vera reiðubúnir til þess í löggjöf og við afgreiðsiu fjáæi., sem að mlklu leyti er dreifing
á fjármunum í landinu, að vera reiðubúnir til
þess að taka tillit til þessara staðreynda, en
þar situr iðnaðurinn auðvitað við allt annað
borð en landbúnaðurinn og sjávarútvegurinn.
Ég er sammála Þórami Þórarinssyni, hv. 4.
þm. Reykv., um það, að það væri kannske
út af fyrir sig praktískiast að vera ekki að
framleiða þessar landbúnaðarvörur. Við gætum fengið þær ódýrari, ef við flyttum þær imn,
en ég býst við því lika, að við mundum vera
sammála <um hitt, að Island verður ekki lengur tsiland, ef við hættum og leggjum niður íslenzkan landbúnað, frernur en iðnað eða sjávarútveg.
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aegi þetta, því að hamm fylgist áreiðanlega það
vel með þingmálum, eikki sízt í sambandi við
iðnaðarmál, sem iheyra undir hans m„ að hann
mun áreiðanlega minmast þess, að ég hef hér á
Aiþ. mairgsinnis fiutt hæði itill. við fjárl. ogsvo
sérstaklega um aukið fjármagn til Iðniánasjóðs.
Og miðurstaðan hefur rnú oætast orðið sú, að
eftir að ég hef verið búinn aJð flytja slíka till,
svoma 2—3 simnium, að þá hefur ríkisstj. komið á eftir og hsekkað tekjur sjóðsins eitthvað.
En hins vegar fiinnst mér, að það sé aiveg
óþarfi fyrir hæstv. ráðh. að vera upp með sér
af þessum 10 millj. kr., sem Iðmlánasjóður
fær frá ríkissjóði og sem er mörgum sinnum
lægra en tilsvarandi framlög, sem landbúnaður og sjávarútivegur fá. Ég held, að þegar Iðnlánasjóður var stofnaður á kreppuárunum,
1934 eða 1935 held ég að það hafi verið, þá
var ríkistillagið 25 þús., og það mun mönnum
eikki þykja nein stór upphæð nú. En sennilega
munar ekki miklu á því, að það sé eins sitór
hliuti af rikisútgjöldunum þá eims og 10 millj.
kr. eru í dag. Eg held, að fjárl. hafi þá verið
upp á 12 eða 13 midlj. kr„ en nú eru þau upp
á 6 milljarða, svo áð ég held, að tillagið tii
iðnaðarims, sem er reiknaJð á þennan háfct, hafi
ákaflega lítið aukizt miðaJð við það, hvað ríkið hefur aukið kostnað sinm á ýmsum öðrum
sviðum.
Þá vildi ráðh. ihajlda því fram, að það væri
rétt að halda uppi sajmkeippni við íslenzk fyrirtæki með inmfluítmimgi erlendra iðnaðajrvara.
Og megimröksemd hans fyrir iþessu var sú,
að þetta mundi bvetja íslenzka framleiðendur
till þess að vanda vöruna. Og að því leyti taldi
hann, að orðið hefði meiri þróun í þessum
efnnm hjá íslemzkum iðinaði en áður fyrr. Ég
held, að þessi fullyrðing hiams sé alveg römg.
Ég er alveg samnfærður um það, að ef við
rekjium þróun iðmaðarims flrá því að hann hóf
starfsemi sína og fram til dagsins í dag, korni
það í ljós, að þar hefur ailfcaf verið um stöðuga þróun að ræða, þrátt fyrir erfiðar aðstæður hafi iðmrekenduir allitaf verið að sækja fram,
alltaf verið að toæta bœði framleiðni og vöruvörndun. Ég held, að það sé ekki hægt að haida
því fram með samni, að þar hafi nokkuirm tíma
verið um verulega sitöðnum að ræða. Ég heid,
að þó að memm toemdi á það í dag, að ýmisiegt
fari öðru vísi í íslenzkum iðnaði em æbti að
vera, þá sé ekki hægt að kemma því um, að
íslenzkir iðnrekendur eða aitiviinnurekemdur hajfi
ekki haft vllja tii þess að fylgjast með tímanum og vinna ibæði að aukinmi framleiðni
og vöruvöndum. Ég dreg það í efa, að hægt
sé að fimma atvinnurekendur amnars staðar,
sem hafa sótt öllu meiira fram en íslenzkir iðnrekemdur hafa gert á undanfömum 30-40 árum, þegar tiliit er tekið til þess, hve raiiklu
erfiðari þeirra aðstæður hafa verið em yfirleiitt
hliðstæðra stétita annars staðar. En það sýnir,
að það er aiveg óhætt, við geturn alveg hiklaust treyst íslenzku framtaki og íslerazkum
atvimmurekemdum, ef sœmiiega er í hemdurmar
á þeim toúið.

Ég vii segja, að það er aiveg undraverður

áramgur, sem hefur náðst hér í mörgium iðmgreimum og var búinn að nást löngtu áður em
þessi innfiutnimgur núv. riíkiisstj. kom til sögunrnar. Ég held, að það stafi af vanþekkingu
hæstv. ráðh. á ísilemzkum iðnaði tii lengdar,
þegar hanm heldur því fram, að það hafi eigimlega engin þróun að ráði átt sér stað fyrr en
nú alira síðustu árin, að farið var að flytja
inm erlemdar iðmaðajrvöirur. Það er bæði vanþekking og vamibrú á íslemzku framtaki, sem
kemur fram í þessum orðurn ráðh. eða fuiiyrðingu, em við verðum ibara að horfast í augu
við það, að ef við viljum viðhaJda islemzkum
iðnaði og gefa honium starfsskiiyrðl, þá verðum við í sumum tilfellum að útiioka erlemda
framieiðsiu. Og það er ekkert sérsitakt hjá
okkur að gera þefcta. Það eru margar stærri
þjóðir, sem hafa toebri aðstöðu tii að reka vel
iðnað en við, sem verða að gera þefcta. Meira
að segja Bamdaríkim hafa stundum gripið
til vemdarráðstafama fýrir vissar iðngreinar
þar í landi. Við þekkjum það í sambamdi við
okkar sjávarútveg, að við erum ailtaf að mæta
alis komar hömlum í sarmbandi við söiu á sjávairaíurðum í öðrum lömdum, vegma þess að viðkomandi þjóðir eru að vemda sína framleiðslu.
Og meðan okkur hefur ekki tekizt að búa iðnaðinum að öllu leyti samkeppnishæf skiiyrði,
þá verðum við að veita honum vissa vermd,
ekki aðeims í sambamdi við tolia, heidur oft
og tíðum í sambandi við immflutmimg. Nú, það
er iíka gtert, og ber að viðurkemma það. Það
er gert á ýmsum sviðum enm í dag, að það
eru ©kki fluttar inn eriendar iðmaðarvörur í
vissurn greimum, og ég áliit, að það sé rétt. Em
svo verðum við líka í samibamdi við þamrn imnfiutning, sem ihefur átt sér sitað á undanfömum árum, að gera oklkur það Ijóst, að hamm
hefur áfct sér stað umdir krimgumsitæðum, sem
voru alveg sérstaklega óhagstæðar fyrir iðnaðirnm. Það er búið að viðurkenma það, að seinustu árim hafi gemgisskráningin verið römg,
þess vegma hafi gengimu verið breytt. Og það
gat að sjálfsögðu ekki átt sér stað undir óhagstæðari skiiyrðum fýrir iðnaðinm að hefja stórfelldan innflutning á erlemdum iðnaðarvörum
em þegar gemgisskránimgim vor hornurn í óhiag.
Og það iþýðir ekkert fýrir hæstv. ráðh, að mótmæla því, að fjölmargar iðmgreimar hafi dregizt veruiega samam og jafmivei lagzt alveg niður vegna þessa innflutnings. Ég er alveg óhræddur við að játa þessa vermdarstefmu, þegar um það er að ræða, hvort við eigum að
byggja upp iðngreinar í landinu, sem kanmske
hafa veika aðstöðu til að byrja með. Ég kýs
mikiu frekar, að það sé farið imm á þá braut,
em að við leyfum ótakmarkaðan innflutning á
erlendum vörum með þeim aflleiðingum, að
þessi atvinmugrein geiti efcki risið á legg.
Umr. (atkvgr.) fresitað.
Á 33. fumdi í Sþ„ 1. febr., var fram haldið
einni umr. um tiil.

321

Þingsályktumartillögur ekki útræddar.

322

Lœkkun tolla. — Hagnýting fiskimiðanna.

ATKVGR.
Till. vísað til allston. með 37 shlj. atkv. og
umr. freatað.
Á 47. fundi í Sþ., 27. marz, utan dagskrár,
mælti
Þórarinn Þórarinsson: Herra forseti. Alþ.,
bæði deildir og Sþ„ kýs sérstakar starfsmefndir til að íhuga vissa málaflokka, og tii þeirra
er að jafnaði vísað þeim máium, sem flutt eru
í d. eða Sþ. Svo er fyrir mælt í þingsköpum,
eg hygg í 18. gr. þingskapa, að n, skili áliiti,
og meira að segja eru sett svo þröng ákvæði,
að eigi má taka mál að nýju til umr. fyrr en
a. m. k. einnl nóttu efitiir að nál. var útbýtt. Ég
minnist á þetta hér vegna þess, að ég flutti
ásamt nokkrum þm. öðrum till. á haustþinginu um lækkun toila á efni og vétium til iðmaðarins. Sú tili. var tekin til meðferðar hér í
Sþ. fljótiega eftir að framhaldsþingið hófst og
var afgr. tiil alLshn. 1. febr. s. 1. Það eru senn
liðnir nær tveir mánuðir síðan þetta mál fór
til hv. ailshn., og hefur þó enn ekki komið
neitt álit frá henni.
Hér er um hið mikilvægasta mál að ræða,
sem ég tel ekki þörf á og eikki heldur viðeigandi að ræða nánar hér, en ég vil aðeins minna
á það, að þegar þeitta má'l var hér til umr. í
þinginu, þessi ti'lil., var toemni vel tekið af
hæstv. iðnmrto., sem sagðist fullkomlega viðurkenna nauðsyn iþess, áð slík atitougun færi
fram, og áróttaði það einnig, að það frv. um
todlalækkun, sem þá var í undinbúningi, mundi
ekki leysa þenman vanda, vegna ,þess að því
væri fyrst og fremst ætlað annað verkefni, eða
það að lækka dýrtiðina og draga þemmig úr
þeim byrðum, sem almemmingur þyrfti að taka
á sig vegna gemgisfellingarimnar. Ég vii nú árétta það við hæstv. forseta og hv. formamm
allshn., að þeir hlutist til um það, að nál. verði
lagt fram í þessu máli það tímamtega, að till.
geti fengið þinglega afgreiðslu.
Nefndaráliti frá minni tol. allshn., á þskj.
492, var útbýtt 2. apríl, em till. var ekki á dagskrá tekin framar.

9. Hagnýting fiskimiðanna umhverfis
landið.
Á 21. fundi í Sþ„ 12. des„ var úttoýtt:
Till. til þál. um undirbúning heildarlöggjafar um hagnýtingu fiskimiðanna umhverfis
landið [74. mál] (A. 132).
Á 30. og 31. fumdi í Sþ„ 26. og 30. jan„ var
till. tekin til fyrri umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Alþt. 1967. D. (88. löggjafarþing).

Á 32. fundi í Sþ„ 31. jan„ var till. enn tekin
til fyrri umr.
Flm. (Jón Skaftason): Herra forseti. Á þskj.
132 höfum við 10 þm. 'leyft okkur að flytja tlll.
til þál. um undirbúning heildiarlöggjafar um
hagnýtingu fiskimiðanma umhverfis landið.
Till. er efnislega á þessa leið, með teyfi hæstv.
forseta:
„Alþingi ályktar að kjósa 9 manna n. til þess
að undirbúa setningu heildanlöggjafair um hagnýtingu fiskimiðianna umtoverfis landið. Skulu
fimm nm. kosnir tolutbundinni kosningu í Sþ„
en Hafnammsóknastofnunin tilnefni tvo nm„
Landssamband ísl. útvegsmanna einn nm. og
heildarsamtök sjómanna eimn nm. N. skal
hraða störfum eftir föngum, og grelðist kostnaður við störf toemmar úr ríkisisjóði.“
Með vaxandi fiskiflota Islendinga og tilkomu
stórvirkra veiðitækjia hefuir iþörfin á skipulegri
nýtingu fiskimiðanna umtoveirfis landið orðið æ
brýnni. Skilningur landsmanna á þessu fer líka
vaxandi, og bera ýmsar samþykktir frá útvegsmönnum og sjómönnum síðustu ára þessu
glöggt vitni. Þiátt fyrir -þesisa sfaðreynd, þá
hefur fav. Alþ. ekki enn þá séð ástæðu til þess
að undirbúa reglur og staðfesta þær í löggjöf,
tf' stuðlað gæti að toeppilegri nýtingu miðanna, svo mikið sem Islendingar eiga þó undir
slíku. Við svo búið má ekki lengur standa að
áliti okkar fim.
Sú tiilaga, sem hér er flutt öðru sinni, gerir
ráð fyrir skipun n. tdi þess að attouga þessi
mál vandlega og gera síðan tili. um löggjöf
um skipulega nýtingu miðanna, er miði að því
að tryggja svo sem ibezt má verða hámarksarðsemi við veiðamar, án þess þó að gengið
sé of nærri fiskistofnunum. Er leitazt við að
tryggja áhrif þeirra aðila að þessu undiirbúningsstarfi, þ. e. a. s. sjómanna og útvegsmanna,
sem mestra hagsmuna eiga hér að gæta. Auk
þess er giert ráð fyrir, að fiskifræðimgamir
okkar vinni að þeseu máli, enda verður að

ætla, að þeir hafi samkvæmt lærdómi sínium
og þekkingu beztu aðstöðuna til þess.
Ég sé svo, berra forseti, ekki ástæðu til þess
að bafa lamga framsögu um þessa iþáltill. Hún
er hér flutt í annað sklpti, og á síðasta þingi
flutti ég fyrir toenni nokkuð langa framsögu
og get vísað til hennar, ef einhverjir hafa áhuga á að vita um það, sem 'þar var á drepið,
en auk þess fylgir till. sjálfri niokkuð ítarleg
grg. um efni hennar.
Ég legg svo til, herra forseti, að tHl. þessari
verði að þessari umr. lokinni vísað til síðari
umr. og hv. allston.
Umr. (aitkvgr.) frestað.
Á 33. fundi í Sþ„ 1. febr., var fram haldið
fyrri umr. um till.
ATKVGR.
Tlll. vísað til síðari umr. með 37 shlj. atkv.
og til allston. með 39 stolj. atkv.
21
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Nefndaráliti frá meiri og minni hl. allshn.,
á þskj. 512 og 540, var útbýfct 5. og 8. apríl, en
till. var ekki á dagskrá tekin framar.

10. Lýsisherzluverksmiðja á Hjalteyri.
Á deildafundum 22. jan. var útbýtt frá Sþ.:
Till. tll þál. um lýsisherzluverksmiðju á Hjalteyri við Eyjafjörð [93. mál] (A. 219).
Á 20. fundi í Sþ., 24. jan., var tiU. tekin til
meðferðar, hvemig ræða akyldi.
Að till. forseta var ákveðin ein umr.
Á 31. fundi í Sþ, 30. jan., var tdll. tekin til
einnar umr.
Flm. (Hjalti Haraldsson): Herra forseti. Þessi
tiU., sem hér liggur fyrir á þekj. 219, er um
það, að athugaðir verði möguleikar á því, að
komið verði á fót lýsisherzlu á Hjalteyri við
Eyjafjörð, og hvort möguileiikar væru á því að
komast að samningum á hagBtœðum grundveUi við eigendur mannvirkja þar narður frá,
þeirra mannvirkja, sem koma til með að hafa
notagildi fyrir væntamlega verksmiðju. Ég mun
ekki í bessari stuttu ræðu minni fara inn á
rekstur slíks fyrirtækis eða það, ihversu okkur
er miikil nauðsyn að koma sJiku fyrirtæki á
fót. Hvað þetta snertir, bendi ég á skýrslu
Jóns Gunnarssonar verkfræðings um þetta efni
til stjómar Sildarverksmiðja rikisins frá 10.
júní 1966, en í þeirri skýrslu eru tekin af öll
tvímœli um það, hversu þýðingarmikið fyrirtækið er og arðbært. Þessi skýrsia er vafalaust
hv. þm. kunn, svo að ég mun ekki rekja eæni
hennar frekar. Ég mun hins vegar dvelja við
þá hlið málsins, sem snýr að staðsetningu
verksmiðjumnar, og benda á, hversu Hjalteyri
við Eyjafjörð er vei fallin til þess að koma
slíku fyrirtæki þar upp.
Bygging verksmiðju sem þessarar yrði vafaIaust allkostnaðarsöm, og í þeiim fjárhogsþrengingum, sem okikuir virðast fyrirbúnar,
yrði sú nauðsyn brýnust að komnast sem allra
ódýrast frá slíku. Nú viiil svo til, að einimitt
á Hjalteyri aru fyrir manmvirki, sem fáila
munu vel á þann grunn, sem fyrirtæki af
þessu fcagi byggist á. Þar er vel uppbyggð síJdarverksmiðja, sem að því að mér er tjáð, hefur yfir meira plássi að ráða í lýsisgeymum en
nokkur ömmiur verksmiðja hér á lamdi, eða 7
þús. tonna geymarými. Það eitt út af fyrir sig
er fjárfestimg upp á miklar fjárhœðir, en það
kemiuir fleira til. Húsaikoetur er baraa geysimikill annar, sem kæmi að miklu gagnl í sambamdi við gerð herzlutveirksmiðju. Ömmur mannvirki, svo sem kyndistöð, rafstöð og vatnsveita,
eru þarna mjög góð, og nuundi alit sJíkit þjóna
vel í þessu augnamiði. Síðast em ekki sízt má

svo nefna bólverkim, sem þarna eru, nýlega
endurbyggðar bryggjuir imnan á eyrinni, en þar
er aðdýpi mikið og hallinn á marbakkanum
45 gráður, þ. e. dýpið eykst um 1 m við hvetm
m, sem hann lengist fram. Þarna hafa athafnað sig 7 þús. tonma skip og jafnvel stærri í
einstaka tilfellum. 1 verstu veðrum, sem þama
koima, er örugg höfn við eyrina. HjaJteyri er
í góðu vegasambandl við Akiureyri. Og ef maður má nefma svokallaða Norðurlandsáætlun,
þá skaðar ekki að geita þess, að eltt af fyrstu
verkum, sem þarna koma til greina, er endurbygging vegarins frá Akuireyri tll DaJvíkur, og
tengjast þá með enn beitri samgöngum þéttibýliskjamarnir út með Eyjafirði að vestan,
Hjalteyri, Hauganes, Litli-Árskógssandur og
DaJvík. Og muncli ekki einmitt þessi verksmiðja falla veJ í þann namma, sem hugsaður
er í sambandi við uppbyggimgu á Norðurlandi,
því að tilkoma slíkrar verksmiðju m/umdi leiða
af sér ýmiss konar iðhað, sem hleypa mundi
fjöri í atvinnulifið. Vel mætti hugsa sér, að
með aukinni flutningatækni á sí'ld yrði tilkoma
þessarar verksmiðju til þess, að meiri áherzla
yrði lögð á að flytja síldina til bræðslu á
hafnir norðanlands. Hleypti hún þamnig lífi
í þá staði fyrir norðan, sem barizt hafa í bökkutn hin síðari ár, og þá ekki hvað sízt Hjalteyri, þar sem allt aitvinnulíf ‘hefur lagzt í
dróma, en eins og kemur fram í sambandi við
atvinmuleysisskráningu, sem þar hefur nýverið
verið gerð, eru flestajr fyrirvinnur að heiiman
við isð leita sér atvinnu annars staðar.
Ekki sakar að geta þess, að það mun hafa
verið gerð áætlun áður um byggingu lýsisberzluverksmiðjiu á Hjalteyri. Hún var framkvæmd á þeim árum, þegar síldarleysið var
hvað mest fyriir Norðurlandi, og málið daifct
niður aæ þedim sökum.
Að þessu slepptu lamgar mig svo í örfáum
orðuim að víkja að skýrslu Jóns Gunnarssonar
verkfræðings, er hann skilar stjórn Síldarverkamiðja ríkisins, eins og ég áður sagðl, 10. júní
1966, en það ætla ég að gera þrátt fyrir það,
að sennilega er þessi skýrsia í höndum flestra
þm„ því að henni var útbýtt í hinu háa Aiþ.
skömrnu eftir að henni var skilað. En áður
en ég geri grein fyrir niðursitöðum Jóns, vil
ég aðeins víkja að því, að árið 1964 seljum
við Norðmönnum 27 þús. og 800 tonn af síldarlýsi. Það ár vair síldarlýsisframieiðsla IsJendimga 80 þús. tonn. Þetta magn herða síðan
Norðmenn og flytja út aftur, og eitt af því
fáa, sem þeir halda leyndu í sínum verzlunarskýrslum er það, hvert þeir seija sína hertu
fiskolíu. Hvað smjörlikisframleiðsluna áhrærir,
bendir Jón á, að vélar séu til í landinu til að
framleiða mun meira magn af smjörlíki en við
þurfum að nota. TiJ þess að hægt sé að fullnýta afkastagetu þessara verksmiðja, þurfi þær
að geta flutt út, en til þess þurfl þær að fá
ódýrara hráefni, en þetta ódýra hráefni sé einmitt hert síldarlýsi. Enn fremur mundi slík
verksmiðja, sem hér um ræðir, geita fluitt inn
í tankskipum aðrar olíur, sem tii framJeiðslunnar þarf, svo sem jurtaolíur, og bretnsað
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og hert þær og afgreitt til verksmiðjamna eftir þörfum, en allt þetta mundi ekki elnasta
lækka verð á smjörlíki til innanlandsnotkunar, heldur og einnig gera útæilutning á smjörlíki framkvæmaniegan.
Þá kem ég að niðurstöðum Jóns, en þar
stendur orðrétt, með ieyfi hæstv. forseta:
„Ég tel timabært, að toyggð verði lýsisherzluverksmiðja á íslamdi. Afurðimar eru seljanlegar, reksitur verksmiðjunnair hagkvæmur og
mjög hagbvæmuir eftir 5 starfsár, þegar vélar
eru orðnar afskrifaðar. Það eir þó ekki eingömgu veigna fjártoagslegirair afkomu verfksmiðjunnar, að ég mæli með því, að hún verði
toyggð, heldur einnig vegna þess, að Islendingar þurfa breiðari markaðsgrundvölil fyrir sína
síldarlýsisframileiðslu en þeir hafa nú. Þeir eru
orðmir mokkuð stór aðiili á markaðmum, en aðeims einm kaupandi, Unilever, kaupir beint eða
óbeint um 80% af framleiðslunnL Verðið, sem
fæst fyrir síldarlýsið, er langtfyrir neðanhieimsmarkaðsverð á feiti og olíum, sem notaðar eru
ásamt síldarlýsi við framlleiðslu á smjönlíiki og
„shortening". Sú staðreynd, að verð á fiskolíunmi
er langt fyrir neðan heimsmarkaðsverð t. d. á
soyabaunaolíum, stafar af þvi, að á soyabaunaolíumml er heimsmarkaðsverð, em ekki á síldarlýsi.“
Og síðar segir Jón:
„Þegar Unilever kaupir soyatoaunaolíu, þá
verður hann að grelðia heimsmarkaðsverð fyrir hana, en verðinu á íslemzka síldarlýsinu ræður hann, iþar sem hamm kaupir um 80% af
framleiðslunmi og ekki er sem stendur um
aðra kaupendur að ræða. Viiji framleiðemdur
ekki selja fyrir það verð, sem Umilever ákveður, þá þarf hann ekki mema að bíða með að
kaupa þar tiil framielðendur eiru orðnir þreyttir og samþykkja hans verð. Þeir geta ekki
amnað. Þeir hafa ekki anmam markað. Meðam
þetta ástamd helzt, er eklki hægt að búast við,
að Islemdingar og aðriir framleiðendur síldar•lýsis fái sannvirði fyrir það samamborið við
aðrar olíur, sem eru á heimsmarkaðsverði.
Unilever breytir ekki ótiilmeyddur þessu ástamdi. Það er tii hagsmuna fyrir hann að
•halda 'því við. Herzluverksmiðja, sem hér um
ræðir, mundi veira visir að því að skapa breiðan markaðsgrundvöli fyirir síldarlýsið, svo
hægt væri að fá fyrir það sanmvirði."
Og í öðru lagi segir Jón:
„Með lýsisherzluverksmiðju fá Islendiingar
reynslu í hreiinsun og herzlu síldarlýsis. Með
fullikominmi efmarammsókniarstofu í sambandi
vfð lýsistoerzluverksmiðju geta þeir unnið með
nýjum og ætíð fullkomnarl vinmsluaðferðum
á lýsi tii að gera úr því fuillkomnari og verðmeiri vöru.“
Og í þriðja lagi segir toamn:
„Lýsisherzluverksmiðja gerir útflutning á
smjörliki og „shorteming" framkvæmanlegan
og gæti gefið góða raun, einnig skapast
grundvöllur fyrir iðmað úr ýmsum úrgangsefnium."
Þessi skýrsla Jóns er svo greinileg og niðurstöður hennar svo afdráttarlausar, að ástæðu-

laust er að vefengja hana. Hún bendir okkur
ótvírætt í þá átt, hversu okkur er nauðsynlegt
að korna slíkri verksmiðju á fót, fyirst og
fremst til þess að torjótast úr þeim viðjurn,
sem við erum í, hvað verzium með síidariýsi
áhrærir. Mundi þetta þannig gjörbreyta viðhorfi allra þeirra, sem við síldveiðar og siidarverkurn fásit hér á landi.
Þessi till. mín hmigur að því, að það verði
athugað, hvort hægt sé að komast að samkomulagi við eigemdur mannvirkja á Hjalteyri
um mýtingu þeirra í þessu skynL Femgist það,
yrði húm okkur auðveidari í uppbyggingu, hún
kæmist fljótar i giagnið en ef ætti að fama að
reisa hana frá grunmi amniars staðar, húm
mundi toleypa nýju lífi í atvinnuiíf norðanlands og steimgrá báknin á eyrdnmi fengju nýjan svip í augum þess fóliks, sem nú eigrar í
kringum þau vonsvikið. Mimmimgin um toorfið
líf og umsvif gefur því eikki brauð. Það er
á okkar valdi, hv. samiþiingsmenn, að gæða
þetta nýju lífi. Vera mín hér á hinu háa Alþ.
endist senniiega ekki tii þess að fylgja þessu
máli eftir, en ég leyfi mér að vona, að hv. þm.
úr Norðurl. e. veiti því ibrautargemgi og það
fái náð fyrir augum þimgheiims. Ég fer svo
fram á það við hæstv. forseta, að málimu verði
vísað til allshn.
Umr. (atkvgr.) fresitiað.
Á 32. fumdi í Sþ., 31. jam., var fram haldið
einmi umr. um till.
ATKVGR.
Till. vísað til ailshn. með 43 shij. atkv. og
umir. frestað.
Nefndaráiit kom ekki, og till. var ekki á
dagskrá tekin framar.

11. Hlutverk Seðlabankans.
Á deildafundum 21. jan. var útbýtt frá Sþ.:
TUl. til þál. um hlutverk Seðlabankans [95.

mál] (A. 221).
Á 31. fundi í Sþ„ 30. jan., var tili. tekin til
meðferðar, hvermig ræða skyldi.
Að till. forseta var ákveðin ein umr.
Á 32. og 34. fumdi í Sþ„ 31. jan. og 7. febr.,
vair till. tekin tii eiinmar umr.
Forseti tók máiið af dagskrá.
Á 38. fundi í Sþ„ 14. febr., var till. enm tekim til einmar umr.
Flm. (Þórarinn Þórarinsson): Herra forseti.

Þótt áhyggjuefnin séu mörg hér á landi um
þessar mundir, hygg ég, að aiiiir séu sammála
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um, að eitt sé stærst og aivarlegast, en það
er atvinmuleysið, sem <nú er komið til sögunnar. Viegna sérstaks góðæris á undanfömum
árum hefur verið hór á landi næg atvimna.
Nú er hins vegar svo komið, að atvinmuleyBi
er orðið mjög verulegt og fer stöðugt vaxandi,
þannig að ef ekki verður á þessu toreyting til
bótaa hið fyrsta, virðisit állt stefna til þeirrar
áttar, að ástandið í þeim efnuim verði engu
betra en það var hér á kreppuárunum fyriir
etyrjöldina. Að sjálfsögðu eru rnargar ástæður, sem valda því, að toannig er komið, og
skal ekki verða gerð tilraun til þess hér að
reyma að rekja þær, aðeims vikið að eimni
þeirra, sem tvímælalaust er ein hin veigamesta. Og þar á ég við þaran lánsfjárskort,
sem atvinnufyrirtækin ihafa átt við að búa á
undamförmum árum og misserum. Hinn mikli
lánsfjárskortur, sem atvinnufyrirtækin hafa
þuirft að glima við og toæði toefur komið frarn
í sambandi við skort á stofnlámum og rekstrarlánum, er tvímælalaust eimhöfuðástæðan til
þess, tovernig nú er ásitatt í atvinnumálum
landsims. Þegar fyrirtækiin skortir fé til rekstrar og líka til framkvæmda, leiðir það af sjálfu
eér, að þau toljóta að draga rekstur simn saman, og sum þeirra hafa jafnval þurft að hætta
stiarfrækslu sinni alveg. Lánsfjárskorturinm
stafair að sjálfsögðu af fleiri en einmi ástæðu,
em eim höfuðástæða hans er tvímælalauat sú
stefma, sem Seðlabamkimn toefur iátið framfylgja á undanfömutm árum og er í algeru
ósaimræmi við þanm tilgang, sem homurai er
ætlaður samkv. þeim lögum, sem um hanm
gilda. Þessi lög eru frá 24. marz 1961, og segir
svo í 2. gr. þeirra, með leyfi hæstv, forseta:
„Hlutverk Seðlabanka Islands er: 1) að annasit seðlaútgáfu og vinrna að því, að peningamiagn í umfeirð og framtooð lámsfjár sé hæfilegt miðað við það, að verðlag haldist stöðugt
og framleiðslugeta atvinmuveganma sé hagnýtt
á sem fyllstan og hagkvæmastan hátt.“
M. ö. o.: lögin gera ráð fyrir, að það sé eitt
af aðalvenkefmum Seðlabanfcans og í raun og
veru fyrsta veirkefni hans að sjá til þess, að
penimgamagn í umferð og framboð lámsfjár sé
hæfilegt til að tryggja það, að framleiðslugeta
atvimmuvegamna sé hagnýtt á sem fyllsitan og
hagkvæmastan hátt.
Þetta skýlausa ákvæði um tilgamg Seðlabankans hefur á umdanfömum árum verið
framkvæmt á þamn hátt, að stöðugt hefur verið dregið úr þeirri þjómustu við ativinnuivegima,
sem bann hefur veitt. Áður var það t. d. regla,
að Seðlatoankinn keypti af sjávarútveginum
fraimleiðsluvíxla, sem nam 67% af upphæð
þeiirra. Nú er hims vegar svo komið, að toanra
kaupir ekki nema 55% af upphæð siiíkra vixla,
og sjá allir, að hér er um verulegan samdrátt
að ræða, sem hdýtur að koma sér iiHa fýrir
þessa atviramugreln, Lán til landbúnaðarins eða
kaup á framleiðsluvíxlum harns toafa verið
dregin saman á sama hátt.
En þó er þetta ekki alvarlegasti samdrátturinn, sem toeíur átt sér sitiað í þessari starfsemi Seðlabamkans. Lamgalvarlegasti saimdrátt-

urimn er fólginn í því, að samkv. 11. gr. 1. um
bamkamn toefur verið tekiinn upp sá háttur að
fyrirskipa viðskiptaböntoum og sparisjóðum að
aftoenda homum til toiradingar verulegan hluta
af því sparifé, sem toeimur inn tll þessara aðila. Nú mun vera svo komið, að um 1900 mUlj.
tor. af sparifénu eru frystar í Seðlabankanum
á þennan hátt. Þetta leiðir að sjálfsögðu til
þess, að viðskiptabamikamir toafa ekki getað
fuiiraægt þjómustu sirnni við atvinmufyrirtækin
á sama hátt og áður var og eins og til er ætlazt af 'þeim, því til við'bótor því, að sparifé
hafi þannig verið tekið af þeim, er þeim ætlað að kaupa stasrrl hluita af framleiðsluvíxlum sjávarútvegs og landbúmaðar em áður átiti
sér sað. Afleiðiragamar af 'þessu háttalagi Seðlabankans eru líka augljósar. Þær birtast í því,
að fjöldi fyrirtækja toefur lent í stórfeildum
vanskilum, með vanskilum er ekki hægt að
haJda uppi rekstri til langs tímia, og þá er
ekki um anmað að ræða en að draga reksturimn saman eða leggja hamn alveg niður. Og
sú hefur líka orðið reyndin í stórum stíl. Og
það er þetta, sem veidur því, reyndar ásamt
mörgu öðru, en er þó veigamesta ástæðam til
þess, að samdráttur hefur orðið í atvinnulífimu og atvinnuleysi toefur skapazt, og fer það
nú, að því er virðist, sívaxandi. Það berast
alltaf nýjar og nýjar fréttir frá atvinmufyrirtækjum., sem eru að segja upp starfsfólki og
fækka því við sig meira og minrna.
Ég hygg, að sú sitaðreymd, að atvinmuleysi
fer mú vaxamdi, hljóti að leiða athygli manna
að þvi, að það verðuir að breyta stefmu Seðlabankans frá því, sem nú er, og færa hana til
samræmis við seðlabankalögin sjáif. Hvað sem
menn vilja segja um frystingu sparifjár á
þeim tíma, þegar svokölluð ofþemsla ríkir,
held ég, að það sé viðurkemmd regla í öðrum
löndum, að hún eigi alls etoki við, þegar svo
er komið, að atvinmuiífið er að dragast saman og atvinma fer mirnnkandi. Ég held, að það
sé viðurkennd regla í öllurn löndum, sem fylgja
heilibrigðri efnahagsstefnu, að þegar samdráttur er í atvimnulífi og atvimnuleysi kemur til
sögunmar, sé m. a. unmlð gegn því á þann hátt
að veita meira lánsfé tll atvinnuvegamma, að
lækka vexti, að örva atvimnustarfsemima og
örva fjárfestinguna á þeraraam hátt.
Ég heid, að allir alþm. ættu því að geta orðið sammála um þessa till., þegar þanmig er
ástatt, en hún er á þann veg, að Alþ. ályktar
að skora á níkisstj. að hlutast til um, að Seðlabanki Islands kappkosti að fUlilnægja því hlutverki, sem toonuim er ætlað í 1. frá 24. marz
1961, að vinraa að því, að framboð lánsfjár sé
hæfHegt mlðað við það, að framlelðslugeta atvinnuveganma só bagnýtt á sem fyllstam og
hagkvæmastan hátt. Ég tei þetta svo augljóst
og sjálfsagt mál, að óþarft sé að hafa um það
fleiri orð að þessu simni, en ieyfi mér að
leggja til, að umr. verði frestað og tlll. vísað
til allshn.

Umr. (atkvgr.) frestað.
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Á 39. fundi í SJ>„ 15. febr„ var fram haldið
einni umr. um tiil.
ATKVGR.
Till. vísað til allshn. með 41 slhlj. atkv. og
umr. freetað.
Nefndanáliti frá meiri og minni hl. alishn.,
á þskj. 514 og 543, var útfoýtt 5. og 8. april, en
till. var ekki á dagskrá tekin framar.

in með annarri reglugerð, sem áfcvæði að
festa sumartímann.
Nú er þar skemmst frá að segja, að litlu
etftir að till. mín kom fram á þtagi, lagði rikisstj. fyrir þingið frv. til 1, um tímaireiknimg á
Islandi, þar sem gert er ráð tfyrir þvi að
hætta að færa klukkuma ýmist aftur á bak eða
áfram tvisvar á ári og taflca upp sama tímareikning allt árið. Þess vegrna, heirra forseti,
tel ég, að efni þessarar tiíl. sé fuMmægt, og tek
ég hana hér með til baka.
Tiil. tekin afltur.

12. Sams konar tímareikningur
allt árið.
Á deildafundum 5. febr. var útbýtt frá Sþ.:
Till. til þál. um sams konar tímareikning
allt árið [118. mál] (A. 252).
Á 34. fundi í Sþ., 7. febr., var tiH. tekin til
meðferðar, hvernig ræða skyldi.
Að till. forseta var ákveðin ein umr.
Á 38. fundi í Sþ., 14. febr., var till. tekin til
einmar umr.
Porseiti tók málið af dagskrá.
Á 40. fundi í Sþ., 21. fefor., var till. aftur tekin til einnar umr.
Flm. (Karl Guðjónsson): Herra forseti. Ég
hetf leyft mér að flytja hér tUl. til þál. um
sams konar tímareikntag fyirir ailt árið. TUefni þeiirrar til'l. er það, að s. I. 20 ár hefur verið í gildi reglugerð, sem dómsmm. gaf út í
febrúarmánuði 1947 um það, að hér skyldi
gilda annar tímareikningur að sumrinu en að
vetrimum,

og jafnlemgi iiefiir kllukkan verið

færð til, færð fram um einm tiima í apríimánuði, og aftur við vetrarkomu hefur henni verið setokað. Þetta fyrirkomulag kiann að hafa
átt sér nokkum rétt á þeim tíma, er það var
upp tekið, en eftir þvfi sem tímar hafa iiðið
fram og tækniþróun orðið rneirl, hefur þetta
valdið stöðugt meiri vandkvæðum, enda eru
nú margar þær þjóðiir, sem um eitthvert skeið
höfðu tvöfaldan tímareikniing, foúnar að leggja
hann niður. 1 tiil. minni felst þvi það, að ég
legg til, að Alþ. skori á ríkissitj. að afrnema
reglugerðina, sem ákveður tivenns konar tímareiknimg, og taka upp sama tímareikning fyrlr
ajllt árið. 1 1111. er ekki fjaliað um foað, hvort
reglugerðin yrði einfaldlega atfmumin og þá
látlnn giilda sá tímareiknimgur, sem í gildamdi
1. er gert ráð fyrir, en hann er sá, að íslenzkur meðaltími skuli talinm sá sólartími, sem
gildir á 15. lengdarbaug fyrir vestan Greenwidh, þ. e. a. s. þá gildi sá tími, sem nú er í
gildi á vetuma. En eiinnig hefði ég alit eiins
getað hugsað mér, að reglugerðin yrði atfnum-

13. Stjónunálasamband við
Austur-Þýzkaland.
Á deildafundum 6. fefor. var úthýtt frá Sþ.:
TUl. til þál. um stjómmálasamband við Austur-Þýzkaland [123. rniál] (A. 258).
Á 34. fundi í Sþ„ 7. febr., var tiU. tekin til
meðiferðar, hvemig ræða skyldl
Að till. forseta var ákveðin eta umr.
Á 38. fundi
einnar umr.
Forseti tók
Á 41. fundi
ta til einmar

í Sþ., 14. febr., var 1113. tekin til
málið af dagskrá.
í Sþ„ 28. fefor., var 1191. aftur tekumr.

Flm. (Magnús Kjartansson): Herra forseti.
Hér er borin fram till. um framkvæmdaatriði
í sitjóm utanrikismála, og ætti að vera ástæðulauist að hafa um hana mörg orð. Efni henrnar
er það, að Islendingar taki upp forxnlegt stjómmálasamband við Deutsche Demokratische Repuiblik, sem í daglegu tali er nefnt AusturÞýzkaland. Það er sjálfsögð regla í utamríkissamskiptum okkar, að við höfum formlegt
stjómmálasambamd við rikl, sem við höfum
viðskipti við. Austur-Þýzkaland hefur um langt
skeið verið í hópi htana foeztu viðsfciptaianda
okkar, verzlumarsamsikiptta hafa verið fjölþætt og hagkvæm Islendingum, og við höfum
raunar notið margvíslegrar fýrirgreiðis'Iu Austur-Þýzkailands utan venjulegra verzlunarramma, fengið þar t. d. ágæt lán í sambandi
við skipakaup. Samt er Ausitur-Þýzkaland etaa
rneiri háttar viðskiptalamd okkar, sem við hötfum ekki formlegt stjómmálasamfoamd vlð. Ástæðan er öllum kunmi; þau póiitísku vandamál, sem upp komu 'í Evrópu etftir síðustu
heimsstyrjöild, skipttag Þýzkalands í tvö ríki,
kalda stríðið og sú afstaða vestur-fþýzka rikisins að neita að viðurkenna Austur-Þýzkaland
og slíta stjómimálasamibandi við ÖU þaiu ríki,
sem létu slíka viðurkenntagu í té. Ég skal fús-
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lega viðurkenma, að íslenzkum stjómarvöldum
var nokkur vorkunn, 'þótt þe.u neituðu að viðurkenna Austur-Þýzkaland formlega, meðan
HaJIsteim-kemnimgin var í gildi. En nú hafa
þeir ámægjulegu atbuirðir gerzt, að vestur-þýzk
stjórnarvöld hafa breytt þessari afstöðu sinni,
og þau eru nú sjálf tekin að sækjast sérstaklega eftir stjómmálasambamdi við ríki, sem
áður höfðu viðurkennt Austur-Þýzkaland.
Þamnig hefur nú um skeið verið stjómmálasamband á mHll Austur-Þýzkailands og Rúmemiu, og nýlega tóku Vestur-Þjóðverjar oftur
upp stjómmálasaimibajnd við Júgóslaiviu, enþeir
höfðu áður siitið því stjómimálasajmbandi, einmitt vegna þess, að Júgóslavar höfðu viðurkenmt Austur-Þýzkaland. Einnig hafa vesturþýzk stjómairvöld að undamfömu sótzt eftir
stjórnmálasambandi við fleiri ríki, þeirra á
meðal Pólland og Tékkóelóvakíu. Þannig er
broít fallin eina frambærilega ástæðan fyrir
því, að við höfum haft aðra afstöðu til Austur-Þýzkalands em til aiilira ammmarra viðskiptalanda okkar. Ástæða er til að benda á, að það
væri röng og háskaleg afstaða, ef við biðum
aðeins átekta og létum önnur ríki um allt
frumkvæði í þessu máill. Ausitiur-ÞýzkaJamd er
mikllvægur markaður, eims og öllum astti að
vera sérstaklega ljóst nú, begar viðskiptaörðugleikar steðja að, og við eigum að beita utanríkisþjónustu okkar til þess að tryggja okkur
sem bezt sambönd og sem vinsajmllegust skipti
við öll viðsklptalönd ofckar.
Vitað er, að í mörgum Evrópiuríkjum er nú
ræfct um viðurkenmimgu á Austur-Þýzkalandi,
og á því sviði kunna fljótlega að gerast tíðindi, sem sumir hafa ekki áfcfcað sig á enn þé.
Hlnn nýi forsrih. Dama, Baunsgaard, hélt t. d.
rseðu á þingi nýlega, lýsti þar stuðningi við
austurlajndamæriÞýzkalands, Oder-Neisse mörkin, og kvað rétt að athuga viðurkennlngu á
Austur-Þýzkalamdi í saimbandi við hugsanlegan öryggissáfctmála í Bvrópu. Vel kann svo að
fara, að ríki, sem keppa við okkur um markaði í Austur-Þýzkalojndi, verði á undan okkur,
ef við höldum að okkur höndum, m. a. í þeim
tilgangi að tryggja sölu á ajfurðuim sfcnum.
Austuir-Þýzkaland er nú eitt af mestu iðnaðarrikjum heims og á sífeJilt umfiamgsmeirl, alþjóðleg verzlunarviðskipti. Þá sfcaðreynd ber
okkur að meta af fullu raunsœi í samræmi
við hagsmuni ofekar sjálfra.
Það er alkumnugt, að Þýzkatandsmálið er
það vandamál, sem enn veldur mesturn viðsjám i Evrópu, og lausn á þvi vandamáli mundi
stuðla mjög að öryggi í okkar heimshluía.
Vissuilega geta fslendingar ekki tagt mikið af
mörkum á þvi sviði, em sajmt skulum vlð ekkl
varnmefca ofekur svo, að við fceljum okkur einskis nýta. Ég tel engium vafa bumdið, að hin
nýja utamríkissfcefna vesfcur-þýzkra stjómarvalda, að ná sem effllilegustum ríkjasamskiptum við Austur-Evrópuilöndln, sfcuðlar að friðsamlegri þróun; eimmitt eðlileg samvinna um
hagnýt viðfangsefini eyðir sanáfct og smátt fordómuim og leysir upp tiifinmingahnúta. En
rökrétt afleiðing þessarar stefmu er, að menn

viðurkemni þá staðreynd, að þýzku ríkim eru
tvö, hvort sem þeim líkar hún befcur eða verr.
Slík viðurkemnimg á óumflýjanlegri staðreynd
er forsemda þess, að málefmi Evrópu þróist
á friðsamilegam hátt. Með því að viðurkenma
Austur-Þýzkajland værum við að framkvæma
almenina og eðlilega reglu í utamri'kissamskiptum okkar. búa i hagimn fyrir útflutmingsframleiðslu okkar og við stuðluðum um leið
að okkar leyti að þvi, að samskipti Evrópuríkja þróuðúst á raunsssjam og friðsamlegan
hátt. Ég vil leyfa mér að vænta þess, að hv.
alþm. bregðist vel við þessajri einföldu till.
Ég vil svo leggja til, að málimu verffli að
umr. lokinmi vísað til hv. utamrmm.
ATKVGR.
Till. visað til utanrmn. með 34 shlj. atkv. og
umr. fresfcað.
Nefndarálit kom efeki, og till. var ekki á
dagskrá tekin framar.

14. Verzlun með tilbúiim áburð.
Á deildafundum 7. febr. var útbýtt frá Sþ.:
Tili. til þál. um verzlun með tilbúinn áburð
[124. mál] (A. 261).
Á 34. fundi i Sb., 7. febr., var till. tekin til
meðferðar, hvemig rœða skyldi.
Of skammt var liðið frá útbýtingu till. — Afbrigði leyfð og samþ. með 37 shilj. afckv.
Að till. forseta vair ákveðin ein umr.
Á 38. fundi í Sþ., 14. febr., var tiii. tekin til
eiinmar umr.
Flm. (Hjalti Haraldsson): Herra forseti. TiU.
sú, er héir liggur fyirir á þsfcj. 261 um verzlun
með tilbúimn áburð, er flufct til bess fyrsit og
fnemat að reyna, ef mögulegt er, að fá létt af
þvi ófremderástandi, sem mú ríkir i þeim málum. Fyrri hlutinn er um bað, að Alþ. kjósi 5
manna n. til að gera till. urn breytta og bætta
tllhögum um sölu og framleiðslu tilbúins áburfflajr. Sá hluti tiil. er alveg saimhlj. nál., sem
svofcölluð ábuirðamefnd skitaði 3. okt. s. 1. Þessari áburðamefnd var komið á fót af Rannsóknastoænun landbúnaðarins, Búnaðarfélagi
Islands og Stéttarsambandi bænda. Ámi Jónsson tiilraumastjóri og Friðrik Pálmason búfræðikandidat tóku sseti í n. fyrir Rannsóknasfcofnun landbúmaðarins, Agnar Guðnason og
Óli Valur Hansson ráðumautar hjá Búmaðarfétaginu voru fyrir hömd Búnaðarfélagsins og
Kristján Karlsson erimdireki fyrir hönd Stéfctarsambands bæmda. 1 X. kafla áliitsins segir
svo, með leyfi hæstv. forsefca:
„Vegma vaxandi þýðimgar tilbúna áburðarins
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fyrir landbúnaðinn, leggur n. miikla áherzlu á,
að sérstökum aðila eða n, verði falið að vera
stjóm Áburðarverfcsmiðjunnar til leiðbeimingar um nánari ákvarðanir varðandi hlutföil
blandaðs áburðar og framboð áburðar hverju
sinni."
Þessi 'liður tíli. gerir ráð fyrir því, að farið
verði eftir till. þessarar n„ er búnaðarsamtö-kin skipuðu til þess að aitlhuga þessi mál, og
fjölyrði ég því ekki tfrekar urn þennan þátt
hennar.
Um síðari þátt tiM. er það að segja, að tflm.
vilja, að 1. um etakajsölu á áburði verði afnurnin. Þeir telja það óviðunaradi, að riikið afhendi iilutafélagi ríkÍBeimkasöliu til þess eins
að skjóta á bak við hana óvinsælli framleiðslu
á áburði, sem anmars muradi ©kki seljast. Ég
hika ekki við að fuliyrða þetta, því að þeir
muniu vera teijandi orðnir þeir bændur, sem
kaupa mundu kjama, ef þeir ættu á öðru
kost.
Það var vitað, þegar Áburðarverksmiðjara
var byggð, að hún var ekki góð. Eira önnur
verksmiðja sömu tegundar Ihafði áður verið
byggð í veröidinni, og það var þegar reynsla
af henrai og húra lögð niður í slnrai upprunalegu mynd að tveimur árurni liðnum tfrá því,
að hún var byggð. Verkfrœðimgar, serai lumuðu á þessarl viitneskju, voru vanvirtir í sambandi við þessa verksimiðju, en ístenzka verzlunarvitið og Marsháli sálugl sögðu, að við
skyldum reisa svona verksmiðju, og það var
líka gert.
Fljótt kom það í iljós, að framleiðslan var
ekki eimsi og hún átti að vera, og jafnsnemma
fór að bera á óánægju bænda með áburðinn
og sífellt meitri og meiiri ásókn frá þeirra hendi
um að fá annan erlendan köfnunarefnisáburð
hjá Áburðareinkasöiu rikisins. Það varð að
koma í veg fyrir bað, og þá var streitzt við
það hér á hinu háa Aiþ. ár eftir ár eða 3 ár
i röð að koma gegnum hingið heimild til
handa ríkisstj. til þess að tframselja rikiseinkar
söluna á áburðinum í hendur Áburðarverksmiðjunni hf. En allt siíkit strandaði á andstöðu bænda. En þá rekur einhver augun í
heimildina, sem felst í einkasöluilögunum til
handa ríkisstj. að tfraimselja réttinn i hendur
öðrum aðilum, og þar með var sá agnúi af
höggvinn, og síðan hafa bœmdiur orðið að
kaupa upp köfnunarefnisframleiðsJiu Áburðarverksmiðjunnar hf., áður ©n óskir þeirra hafa
verið uppfylltar um anrnan áburð, hversu óánægðir sem þeir ammars hafa verið.
Þá er ástæða til þess að fjölyrða nokkuð
um fraimkvæmd verztanarínmar, etas og hún
er frá faemdi Áburðarverksmiðjunnar. Ég ætla
að lesa hér upp bréf, sem bærndum barst í
aprfl 1967. Það varpar ofuríitta Ijósi á þessa
viðskiptahætti, þótt það segi ekki alla söguna.
En jafnframt bið ég hv. allþm. að vera minrauga þess, að tii eru 1. nr. 63 frá 30. mai 1947
um tilbúinn áburð og immftatning á honum,
sem kveða svo á, að engtan megi flytja tan
áburð nema hann hafi fengið heimild til þess

frá landbúnaðardeild atviranudelldar háskól-

ans. En hér kemur bréfið, með leyfi hæstv.
forsefa:
„Heiðraði viðskiptavimur.
Nokkrar raddir hafa verið uppi um það að
undanförnu þess efnis, að viðskiptavtair vorir
hefðu ekki nægilegt tfrjálsræði um vaJ áburðartegunda, sem þeir kynraiu að óska eftir. Sú
veraja er gömul, að áburðarsala ríkistas hafi
ósikað eftir, að áburðairparataniir bærust ekki
síðar en i desembermámiuði ár hvert. TU þess
að tryggja, að sá erlendi áburður, sem ísilenzkur landbúnaður þartfnast árlega, sé fáanlegur,
er það viðskiptaleg nauðsyn að hafizt sé harada
síðsiumars eða snemma haiusts um að leiita tilboða og gera kaupsamntaga um væntaralega
nauðsynlegar teguradir og magra þess áburðar,
sem nota skai á næsta árí. Til þess að mæta
óskum um meira vaifrelsi í áburðarteguradum,
höfum vér ákveðið að breyta htanl gömlu
venju um að óska eiftir pöntunum í des. og
förum nú fram á, að paratarair fyrír ábuirð til
notkunar á árinu 1968 hafi borizt eigi síðar
en 31. júlí 1967. Með þessu móti er unnit að
taka meiira tillit til betama óska yðar við
samningsgerðir og tiiboðaötflun í erlendan áburð en anraars væri fært, ef pantanir berast
eigi fyrr en eftir, að kaupsamningar hafa verið gerðir. Óþarft værí þá oð vera að lelta álits
stofnana, svo sem Rannsókniastofnunar landbúnaðarims, Búnaðarfélags Islands eða Stéttarsambands bænda, eins og gert faefur verið, um
það, hvaða áburðartegumdir sé heppiiegast, að
inn séu ftattar hverju sinni fyrir íslenzkam
landbúnað.
Rétt er að taka það hér fraam, að ekki skal
gert ráð fyrir því, að umnt verði að fuilnægja
pöntunum í erlendan köfnunarefnisáburð í
metra magni en bví, serai nemiur þörf tii landstas umfram það, sem Áburðarverksmiðjan í
Gufunesi framieiðir. Til slkýrtagar á því, hvað
hér er átt við, skai te'kið dæmi. Ef heildarþarf landsins fyrir fareimt köfnunarefni er 12
þús. sraiál. á ári og Áburðarverksmiðjan faefur
til söta af framleiðsta stani 8 þús. smál. af
hretau köfnumarefni, mundi hver viðskiptavtaur vor geta relknað með að fá % htata af
köfnuniarefnisáburðarpöntun stani afgreidda
með Kjarna, en % htata með tamfluittu köfnunarefnl, amnaðhvort í eimgildri tegund eða
tví- eða þrigildum áburðl eftlr eigin vaJi."
Og í 'lok bréfsins er storifað undir þetita af
áburðarsölu rikisins og Áburðajrverksmiðjunni
hf.
Um það leyti, sem hyrjað var að framieiða
Kjarna, voru sefctar reglur um það, hvernig
ganga mætti frá honum í stoeraiimu. Ekki mátti
hilaða horaum hærra upp en 12 potoa í stæðu, og
það varð að vera mamngengt miilli stæðarana.
I framkvæmd er þetta þannig, að tan í skemmumar er látið etas og hey í faiöðu, 26—30
pofcar í hæðiraa og hvergi manngeragt á miili.
Afleiðingta er sú, að neðstu pokamlr eru
runnir saman í eiran ktamp, og að því leyti
befur Áburðarverksmlðjan staðið vlð það ioforð að selja okkur girófkomaðan áburð. Það
hefur gjamara verið eiltit korn í pokaraum, sem
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bændur hafa orðið að berja sundur með barefli, áðúr en J>elr bafa haft mögiuteika til að
bera faanm á. Þegar svo bæmdur hafa verið að
kvarta um það, að áburðurinn væri eikki góðuir, klingiir stöðugt sami sömgurimm í eyrum
þeiirra, og það hefur heyrzt hér etanig, að bændur kynnu bara ekkert með þetta að fara. Þannig er áburðaretokiasalan í höndum Áburðarverksmiðjunnar hf., og væri kannske hægt
að tína fleira til, ef út í þoð færi.
Það er ekki alveg út í faött, að áburðurinn
sé ekki góður. Reynslan virðist vera að sanna
það, svo að ekki verður um deilt. Árið 1900
eða um síðustu aldaimót var heyfengur af
hverjum ha 36.9 hestburðir, en er nú 33.5 hestburðir af ha. Síðan árið 1960 hiefur hann fárið
jafnt og þétt mtonkamdi. Mönnum er gjarnt
að leita orsaka í slæmu tíðarfari, og vitamlega.
á það sinn þétt í þessu, svo og það, að bœndur hafa stóraukið beit á rseifctiað land. En á
síðari árum hefur kialið í Jamdtou valdið svo
geigvænlegum usla, að ekki virðist einlleikið.
Heilir landsihlutar hafa verið undirlagðir af
þessu ár eftir ár, og hvað eftir amnað hefur
orðið að gera sérstakar ráðstiafanir til þess að
bjarga búfénaði frá feili og bændum frá því
að flosma upp. Sífeillt hefur sá grumur orðið
áleitnari, að hér væri elfcki allt með íelldu,
magtoorsajkanma. væri að leita í öðru em árferði, og 'það verður varla anmað sagt em þeir
hafi femgið þetta staðfest á mjög gretoangóðan hátt. En það er með tilraunum þetai, sem
farið hafa fram á vegum tilraumaráðs jarðrætotar, samanburðartilraumum, sem gerðar
hafa verið með köfnumarefnisáburð, Kjarma,
anmars vegar og kaltosaltpétor hims vegar, og
hafa þá verið notuð 70 kg af fosfórsýru á ha
og 100 kg af 'kalí. Meðalmotkum af köfnumarefnisáburði á ha í lamdinu er 100 kg. Og með
þvi köfnunarefnismagni gaf kalksaltpéturinn
9% hestburði meira af 'ha en Kjarni frá Gufumesi. Við þessa niðurstöðu verður ekki kemmt
um slæmu árferði, klajufaslkap eða kunnáttaleysi bœnda. Hér hefur rigmt jafnt yfir réttláta og ramgláta og þetkktag visimdamanma og
natni beitt við. Það virðilst því fullkomin ástæða til þess að gefa þessu gaum, staldra við
og hyggja að þvi, hverjú þetta veldur um hag
bænda, og emn fremur, hvort það sé réttlætamlegt, að ríkið herði svo verzlumarfjötrama að
bændum, að þeir verði að kaupa vöru, sem
þeim er í óhag.
I landinu er alls 100 þús. faa ræktaðs lands.
Sé uppskerutapið 9% ihestburðir á ha, þýðir
það 950 þús. hestburði fyrir heildtaa. Sé það
metið til fjár og þá geirt ráð fyrir því, að
hestburðurinm sé seldur á 300 fcr., verður tapið 285 millj. kr. árlega. Við þetta má svo i
rajumimnl bæta því, að stórauika hefur orðið
inmflutming á fóðurbæti vegnu vömtomar á faeyi,
þammig að tjónið hefur orðið ernn þá rneira.
Og hér er raumar ekki öll sagan sögð enn þá.
1 þessum tilraumaniðuirstöðum toemur það eimnig í ijós, að siteinefmataniihBld fóðursins, serni
vex upp af Kjamamum, er faetailmgi minma
pm í því fóðri, sem upp vex af kalksaltpétri.

Sjúkdómar í búfé faafa farið sívaxamdi upp
á síðkastið, og marga þeina má reikja beirnt
til vömtumar á stetaefni í fóðri. Tjón bæmda
af þessum sökum er mikið, og ég veit ekki til
þees, að neinm hafi reymt að meta iþað til fjár.
Þegar á þessar staðreymdir >er litið og einmig
þá, að efnahagur hvers bónda byggist fyrst
og frernst á viðskiptum hans við lamdið og
fénaðinn, sem banm er með umdir höndum,
verður mammi fyrst ljóst, bve gífúrieg hœtta
er hér á ferðum. Mér sýmist, að mörg þau
vandkvæði í sambandi við lamdbúnað, sem
blásta eru upp og mikluð fýrir sér, verði etas
og hjóm við hliðima á því, sem hér um ræðir.
Hærri lám úr stofnlánadeild, breyting iausaskulda í föst lán, eftirgjöf á tollum og vélum
er allt gott á stoa vísu, em hvað stoðar það
bóndamn, ef hanm stemdur á dauðri jörð með
sjúkan búpemtag? Ég beld, að hér sé um svo
mikið alvörumál að ræða, að hjá því verði
ekki komizt að taka það til yfirvegumar. Hvers
virði er íslemzkum lamdbúmaði, þegar allt kemur til al'ls, framleiðsla Áburðarverksmiðjunnar
í Gufumesi? Áburðarverksmiðjan kostaði á sínum tíma 130 millj. kr. Remtam af því fjármagni
er ekki nema lítHil hluti af þvi tjóni, sem
bændur verða fyrir árlega vegma uppskerubrests. Mamni dettur í hug, að e. t. v. gæti það
orðið drýgsta framlagið í Bjargráðasjóð Islamds að loka henmi eða a. m. k. að losa svo
um fjötur þanm, sem bimdur íslemzka bændur
svo við hana, að þeir neyðast til þess að kaupa
þessa framJeiðsiu hemnar sér i ólhag.
Ég vil að lokum vara við því, að litið sé svo
á, að hér sé um etokamál lamdbúnaðarims að
ræða. Þetta er mál alilrar bjóðiartamair. Ég vil
svo að lokum fara fram á það við hæstv. forseta, að málimu verði visað til allsfam. og umr.
frestað.
Umr. (atkvgr.) frestað.
Á 39. fundi i Sb., 15. fetar., var fram haldið
etani umr. um till.
ATKVGR.
TiU. vísað til allsfan. með 38 sfalj. atkv. og

umr. frestað.
Nefndarábt kom ekki, og till. var ekki á
dagskrá tekin framar.

15. Aðstoð við síldveiðiskip á fjarlægum
miðum.
Á 34. fundi í Sþ„ 7. fetar., var útbýtt:
TUl. til þál. nm aðstoð við síldveiðiskip á
fjarlægum miðum [125. mál] (A. 262).
Á 38. og 40. fundi í Sþ., 14. og 21. febr., var
till. tekto til fyrri umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
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Á 41. fundi í Sþ., 28. íefbr., var till. enn tekin til fyrri umr.
Lúðvík Jósefsson: Herra forseti. Ég flyt hér
á þskj. 262 tiM. til þál. um aðstoð viS síldveiðiskip á fjarlægum miSuim. Till. þessa flyt ég
ásamt Karli G. Sigurbergssyni, en hann var
hér á þingi sem varamaSur, en er nú vikinn
af þingi, því að aUlangt er síSan þessí till. var
lögð fram.
ASalefni þessarar 'þáttill. er fþaS, að lagt er
til aS fela ríkisstj. að gera hið fyrsta nauðsynlegar ráðstafanir til stiuðnings síldveiðiskipum,
sem veiSar stunda á fjariægum fiskimiðum á
komandi sumri og hausti. I þeim efnum verði,
eins og segir í till., m. a. lögð áhetrala á eftirfarandi:
að gera síldarsöltun á miðunuim mögulega,
að auka flutninga á síid til vinmslu í landi,
að hafa tiltækar á fiskimlðumum allar helztu
nauðsynjavörur till útgerðarrekstursins,
að hafa á fiskimiðúnum nauðsynlega þjénustu fyrir skipshafniir, eins og t. d. læknisþjónustu,
að skipuleggja öryggisþjónustu á miðunum,
m. a. þannig, að tryggt sé, að skipin geti
haft eðlilegt talstöðvarsamband við land.
1 till. segir enn fremur: „Til þess að hafa
á hendi undirbúning og sjá um framkvæmdir
sarnkv. till. þessairi skipi sjútvmirh. 5 manna
n. og skuilu í henni vera a. m. k. 2 fulltrúar
útvegsmanna og sjómanna.
Heimilt ©r ríkisstj. að veirja allt að 10 millj.
kr. til framkvæmda samíkv. þessari þál."
Síðan þessi till. var lögð frarn, hefur hæstv.
sjútvmrh. skipað n. manna til þess að fjalla
um það mál, sem þessi tiM. er um, en sú
nefndanskipun er á talsvert mikið öðrum
grundvelíli en þessi tiM. er, þar sem ráðh. hafði
gert ráð fyrir, að n. kynnti sér þetta mál og
gerði till. um það, hvað helzt væri hsegt að
gera varðandi þau vandamál, sem þarna hafa
komið upp, en anmað átti verkefni þessarar
n. út af fyrir sig ekki að vera. Hún átti sem
sagt fyrst og fremst að vera attougunamefmid,
n. til þess að gera till. um, hvað helzt væri
hægt að ráðast í. En þessi till. miðar að því
að slá því föstu, að tiltetenar aðgerðir þurfl
að gera, og einnig því, að rébt sé að skipa n.
til þess að hafa á hendi ínamtovæmdir í málinu. Og þessi tiil. slær því einnig föstu, að
nauðsynlegt muni vera að gera ráð fyrir
nokkirum beinium fjárútlátum í sambandi við
þessar ínamtevæmdir.
Það er skoðun mín, að það geti ekki leikið
neinn vafi á því, að hér sé komið upp stórfellt
vandamál í sambandi við þýðingarmikla grein
í okkar framleiðslulífi. Það hefur sem sagt
gerzt, einkum á s. 1. ári, að síldveiðamar, sivo
mikið isem við höfum byggt á þeim, hafa tekið mjög veruilegum breytángum. Hin eiginlega
sumarsíldveiði hefur færzt verulega tll. Lítil
veiði varð á gömlu veiðisvæðunum yfir sumartímann, þ. e. a. s. S mániuðumuim júní, júlí, ágúst
og sept., tiltöluilega mjög Mtíl veiði, en á þessAlþt. 1967. D. (88. löggjafarþing).

um tíms leitaði síldin mjög langt norður í
höf, og síldarflotinn eða sá hluti síldarflotans,
sem það gat, leitaði þar á eftir, til þess að
hægt væri þó að halda uppi nokkrum veiðum.
En síldtveiðin á þeim miðum, sem áður höfðú
verið einna drýgst fyirir síldveiðiflotann, vorð
ekki fyrr en komið var fram í október, nóvemiber og desembermánuð og þá djúpt út af
Austurlandi. Það, sem geirðlsit á þennan sérstaka hátt á s. I. ári, hafði í raunimni einnig
gerzt árið á undan, þótt það væri ekkl jafnáberamdi eða í jafnritoum mæli og það var á
s. 1. sumri, en þá var það svo, að yfir miðsumarið var um mjög litlla síldveiði að ræða.
Nokkuð hafði þá verið um síldveiði að ræða
fyrst að vorinu til eða fyrri hluta sumars, en
svo féll í rauninni öll veiði niður yfir miðsumarið og hófst ekki aftur fyrr en komið
var fram um miðjan septembermánuð, eða
sem sagt nokkru fyrr þó en varð á s. 1, ári.
Það heifur eimnig komið frajn, að það er mjög
almenn skoðun síldveiðiskiipstjóra og fiskifræðinga, að líkur bendi til þess, að sildargöngurmar muni haga sér nokkuð svipað á
þessu ári og þær gerðú á s. 1. ári, það megi
sem sagt búast við því, að síldin haldi sig
yfir sumarmánuðina aHlamgt frá landimu og
helzt iaf öllu langt norður í höfum.
Við stöndum því frammi fýrir mjög miklu
vamdamáli i þessum efmum, og spumingin er
aðeins sú, hvemig eigi að reyma að bregðast
við þessum vanda, þarnnig að okkar veiðifloti
geti eigi að síðúr skilað þarna fuMum aifköstum og náð eins mitelum afila tfl lands og eins
verðmiklum og mögulegt er. 1 þeim efmum
tel ég, að nokkur atriði séu alveg augljós,
hvað gera þurfi. Við getum ekki vænzt neins
venulegs árangurs af okikar sumarsíldveiðum,
ef við stöndum að framkvæmdinni á svipuðum
grumdvelli eða á svipaðan hátt og við gerðúm
á s. 1. ári. Þá reyndtet þetta mjög erfltt fyrir
flotamn. Bn síðan hafá emn orðið breytingar
til híns verra varðandi rekstur sfildveiðlflotams,
og ég er hræddur um, að þœr breytlngar verði
til þetss, að sáralítið verði um það, að sildarskipin reyrni að halda uppi rekstri á sama
grundvelli og þau gerðu á s. I. sumri að öllu
óbreyttu. Síldim hélt sig mjög norðariega lemgi
vel, og í áUlamgam tíma var það svo, að segja
má, að velðisvæðið væri 700—800 mílur og
jafnivel yfir 800 mílur frá lamdimu. Það ©r þvi
augljóst, að það er erfltt fyrir 200—250 eða
þótt um 300 tonma sklp væri að ræða að ætla
að sækja á síldarmiðim, sem liggja svo langt
frá landimu. En síðan í fyrrasumar hefur sú
breytimg m. a. orðið, að verð á ölíu hefúr
breytzt mjög mikið frá því, sem iþé var. Ég
hygg, að verðbreytingin sé til iþessa tíma rétt
í teringum 45%, sem olían hefúr hækkað, en
þetta gerir það að verkum, að það er svo til
óhugsandi <að senda bátana á þessi mið, eins
og þeir voru þó sendir á s. 1. sumri.
En hvað er þá helzt til ráða? Við sáum
það, að á s. 1. surniri var taílsvert af síld flutt
til vimnslu í lamdimu imeð stórum flutningaskipum af þessuim fjarlægu miðum. Einkum
22
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var þar um að ræða tfliutning hjá tveimur sitórum flutningaskipum, tankskipum, öðru, sem
gert var út héðan frá Reykjavík, og hinu,
sem gert er út af Síldarverksmiðjum ríkisins.
Þessi skip munu hatfa flutt til vinnslu í landinu, til bræðslu, um það bil 80 þús. tonn af
síld, af þessum fjarlægu miðum aðallega. Og
þá komur auðvitað upp sú spuming, hvort
ekki sé tiltækilegt að auka eitthvað við þennan flutningafilota, hvort ekki sé tiltækilegt að
gera aðilum í landinu, sem hér faiafa faagsmuni
af, auik þess sem landsmenn allir hafa hér hag
aí, gera þeim aðilum kleift að leigja eða kaupa
hentug flutningaskip í þessu skyni tii þess að
auka verulega við þetta flutningsmagn. Ég vil
benda á, að álíka mikið síldarmagn og þessi tvö
stóru skip fluttu á s. I. ári, eða í kringum 80
þús. tonn af sild, sem síðan er unnin í bræðsiu,
mun getfa í útflutningsverðmæti varla undir
160—180 millj. kr. Það er því til nokkurs að
vinna, ef hægt væri að tvötfaida þetta flutningsmagn eða þretfalda það, og þar er ekki
eingöngu um verulegan ávinning að ræða fyrir þá síldveiðisjómenn, sem hér eiga hlut að
máli, eða þá síldarútgerðarmemm, sem veiðiskipin eiga, heldur er faér vitanlega um hagsmonamál þjóðarheildarinnar að ræða. 1 þeim
efnum vil ég aðeins iminna á það, að þó að
maður tæki rétt aðeims í þrengstu merkingu
hagsmuni rikissjóðs, er aliveg víst, að af 160
mlllj. kr. verðmæti, sem verður til aukins útílutnimgs hjá landsmönnum, mun rikissjóður
fá a. m. k. þriðja part, eða í kring um 501—60
millj. kr. í auknar innfiutningstekjur vegna
meiri innflutnings, sem gæti orðið vegna meiri
gjaJdeyrísöflunar, svo að hér er auðvitað um
mlkið fjárhagslegt hagsmunamál fyrir ríkissjóð að ræða og að sjálfsögðu fyrir þjóðarheildina.
Ég tel þess vegna, að það eigi að grandskoða
það, hvort ekki sé tiltækllegt að gera einhverjum aðilum í landinu kleift að komast yfir
aukinn flutningasfcipakost. Ég get ímyndað
mér, að sumir þeir aðilar, sem eiga síldarverksmiðjur, vildu gjarnan ráðast í slíkar framkvæmdir, etf þeir fengju nokkum st.uðnlng
ríkisvaldsins til þess. En bað er auðvitað
ekki auðvelt að kaupa hentug tflutningaskip
eða taka á leigu fyrir þennan iðnað okkar,
nema til kæmi einhver stuðningur, t. d. i forimi
ríkisábyrgðar í sambandi við fjárhagsskuldbindingiar. Ég gæti vel ímyndað mér, að þessir
aðilar mundu hafa áhuga á bví, ef möguleikar væru til stuðnings frá hálfú ríkisvaldsins
í þessum efnum. Viissuilega kemur eirnnig til
athugunar, að sá stóri aðili, sem hér á hlut
að máli, Síldarverksmiðjur ríkisins, geri nokkru
mieira en þær þegar faatfa gert í þessum efnum til þess að auka við tflutningagetu sína.
Þebta er atriði, sem ég tel, að þuirfi að skoða,
og það sem fyrst.
Þá kemur hér einnig til a/tfaugunar, hvemig
megi gera mögulegt að salta nokkuð af þessar.i ágætu vöru, sem þarna er um að ræða,
á sjálfum fiskimiðunuim. Og þá gæti að sjálf-

ar, sem fyrir eru í iandinu og hér hafa beinna
hagsmuna að gæta, gætiu ráðizt í það að taka á
leigu hentug skip af venjulegri gerð, sem sigidu
á miðln með síidartunnur og salt og annað, sem
með þarf, og að þau gætu í beinu samstarfi
við fiskiskipin á miðunum gert það mögulegt,
að nokkur síldarsöltun yrði um iborð í fiskibátunum, sem síðan gætu þá losað sig við síldina, kannske sem hálfsaltaða vöru, en það er
einna sennilegast, yfir í þessi flutningaskip
og síðan yrði síldin flutt í þeiim tii landsstöðvanna og þar yrði tfuillgengið frá hetini til
útflutnlngs síðar. En það er nokkum veginn
víst, að það verður miklum erfiðleikum bundið að ætla sér að gera út okkar síldveiðiskip
til síldarsöltunar á þessum fjarlægu miðum á
þann hátt, að síldarskipin fari með tómar sildarbummur og salb með sér og ötl vimma eigi sér
stað um borð i síldarbátunum, en þeir eigi
síðan að sigla með vöruna fullverkaða annaðhvort til erlendra eða inmlendra hafna. Það
tel ég fyrir mitt leyti mjög hœpið, en að sjálfsögðu er rétt að atfauga þenmam möguleika
einnig.
Þá er eimrnig um það að ræða, að ráðizt
verði fyrir forgöngu réttna aðila í það að
flytja nokkuð af síld af miðunum til anmarrar
vinnslu í landi. Það getiur bæði verið um að
ræða að flytja síld tií flrystingar í landi, en
þá yrði hún flutt ísvarin í fhitningaskipum
eða sumpart í veiðiskipum, eða þá að þessi
síld yrði fluibt í hemtiugum fllutmimgaskipum ísvarim til söltunar í landi. En þessi mál þartf
að sjálfsögðu að atfauga vel og í samráði við
þá aðila, sem hér eiga mestira faagsmuna að
gæta og hiytu að verða að taka sinn þátt
í þeirri áhættu, sem faér er um að ræða, í
sambandi við rekstur sinn í þessum efnum.
En ég tel, að reynslan faafi þegar sýnt, að
það muni verða hægt að komast nokkuð áfram
eftir þessum leiðum, iþó að hér sé vissulega
um mikimn vanda að ræða að koma síldinni
í svo góðu ástandi til larnds, svona langa leið,
þannig að hún geti orðið sú útflutningsvara,
sem vlð faöfum yfinleltt fllutt út, t. d. undir
nafninu Islandsverkuð saltsíld, því að ég vil
veikja athygli manna á því í sambandi við
þetta mál, að þar er um að ræða sérstakt úrval af síld, sem flálHð heflur undir þá vöru,
sem héðan hetfur verið fllutt út frá iandiuu
sem saltsíld, — vöru, sem svo að segja engar
þjóðir faafa faaft að bjóðá aðrar em Islendingar, því að þó að Norðmemm og aðrir faatfi nokkuð stumdað framleiðslu á saltsíld hér á íslamdsmiðum, hafa þeir ekki haft neima aðstöðu til
þess og efcki getað boðið hliðstæða úrvalsvöru
og ekki heldur getað tfemgið jafhfaátt verð
fyrir símia saltsíld á mörkuðum ihér í krimgum
okkur og við Islendingar faöflum getað, vegna
þess að við höfum vailið úr faið bezita. Þar hetfur verið um meira úrval að ræða en tflestir
ókumnugir gera sér grein fyrir, því að þegiar
við faöfum verið að framlieiða okkar saltsild,
hefur það verið einna algengast, að við faötfum
ekki aðeins gert krötfu um það, að sildin kæml

sögðu komið til greina, að síldarsöltiunarstöðv-
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helzt ekki meira en svona 8—10—12 tíma
gömui, heldur höfum við þá strax, þegar síldin hefur komið að lamdi, látið fram fara ýtarlega flokkun & síldinmi, og það hefur þótt
mjög gott, ef hægt hefur verið að ná um
helmimgi eða svo út úr þeim síldarfarmi, sem
annars var talinn vera heefur tii söltunar.
En það er ekki aðeins þessi flokkun, sem
hefur átt sér stað, heldur hefur svo hitt gierzt
á eftir, að eirnum eða tveimur mánuðum eftir
að síldin hefur verið látin í tuimraar hefur
síðan verið steypt hverri eimmi og eimiusitu síld
úr hverri tiummiu eðá svo þúsundum tumma
skiptir á hverju síldarpJani og þá öll sildim
emdurflokkuð. Og þegar þetta allt hefur átt
sér stiað, höfum við verið búnir að framleiða
þá síld, sem við höfum sellit sem sérstaka Islandsslld á hærra verði en aðrir hafa selt á
mörkuðum hér í krimgum okkur, og þetta
hefur í raumimmi verið aiger úrvalsvara, Það
mun sýna sig, að það verður hýsma erfitt að
ætla að framleiða þessa vöru með þeim hörðiu
kröfum, sem til hemmar hafa verið gerðar,
á þann hátt að flytja hana mokkurra sólarhrimga siglimgu til landsihs af miðúnum, þrlggja
til fjögurra sólarhringa siglimgu af miðumum
tiil lamds, jafnvei þó að farið sé vel með síldima, að ætla að fá út úr síldinni þanmig þá
vöru, sem við höíúm raumverulega verið að
framteiða sem IslamdssSid. En bó tei ég, að
reymslan hafi sýnt, að það mumi vera hsegt að
komast nokkuð áfram eftir þessum leiðum, en
það verður býsma kositmaðarsamt.
Ég tei, að það liggi fyrir á ótvtræðan hátt,
að frammi fyrir þessum vanda stöndum við.
Við þurtfum þvi að hetfjast handa nú þegar
að fela eimhverjum aðila að gera það, sem tiltækilegast þykir að gera til úrbóba í þessum
efnum, til þess að við getum náð meiri framlelðslu tll landsims og aukið við okikar útflUitnimgsverðmæti fram ytfir það, sem anmars
yrði. En það þarf að gera hér miklu melra.
Við 'höfum rekið okkur á það i sambandi við
þemrnan vanda, að flskiskinin voru komin svo
langt frá iandi, að þau gátu ekki tengur haft
vemjuiegt talsíöðvasamband við land. Stöðvar
þær, sem skipin faöfðu, drógu ekki til lands.
Og skipin gátu ekki, þegar þau voru komim
svoma langt frá landi, haft samband, mema þá
með aðstoð skipa, sem voru eimhvers staðar
á miðri leið til iands, en það ætti líka að
vera tlltölutega auðveit að skipuieggja það,
að á miðri leið á miHi lands og þessara fjarlægu fisklmlða væru skip, sem gætu anmast
þá þjónustu við flotamm, að hanm gæti verið
á eðlilegan hátt i símasambandi við lamd, svo
nauðsymlegt sem það er í mörgum tilfelium.
Þetita verður að gerast tfyrir beirna forgöngu
ríkisvaldsins, og ég býst við, að það ætti að
vera hægt að ráðsstafa þeim skirpuim, sem ríkið ræður ytfir, til þess að anmast silika þjórnuistu við flotamn. Em iþað er vitanlega ekki
frambæritegt á neinm hátt að standa þannig
að málum, að svoma langt frá landi og svona
lamgt norður í höfum eigúm við 2—3 þús'
fiskimenn á okkar síldveiðiflöta, sem hefúr

þá eJtki möguleika til þese að hafá neitt eðlilegt samband við lamdið. Það verður að gera
ráðstafantr til þess að komast yfir siík vandamál. Og um leið þarf að skipuleggja það, að
á þeesum fjarlægu miðum séu aðstoðarskip,
eitt eða fleiri, við síldveiðiflatanm, sem m. a.
hefðu inmanborðs hæfan læikmi með nauðsynleg tæki og iyf í sambandi við þá slysahættu,
sem memn vita að fýlgir einimitt hinum vélknúnu tækjum, sem þama er um að ræða,
em það er orðið aðkaliamdi mál að koma því
fram að vei.ta þessum fiskiskipum lækmisþjónustu, a. m. k. að vissu marki. Þá er eimnig
ljóst, að það þarf að skipuleggja það, að á
þessum fjarlægu miðum verði til staðar ýmsar rekstrarvörur útgerðarimmar, sem aðkaliamdi er að hafa tlitælkar. Það iþarf að vera
möguteiki á því að láta fiskislklpim fá nokkra
olíu tii rekstrar síns á miðumum og ýmiss
konar varahluti, sem iþarf til veiðanna í sambandi við veiðarfærin og í sambamdi við útbúnað skipanna.
Þau vandamál, sem ég hef hér minmzt á,
eru öll þanmig, að það leikur emginn vafi á
því, að það þarf að leysa þau. Það getur að
visu verið hægt að velja þar á milli nokkuð
mismumandi leiða, og það er auðviitað sjálfsagt, að sú n., sem vaiim verður til þess að
hafa hér framikvæmdir á faendi, hafi úrskurðarvald um það, hvaða leið verður valim í hverju
eimstöku tilfelli. Em á því á eklki að leika neinn
vafi úr því sem komið er, að það þarf að
fela eimfaverjum ábyrgum aðila framkvæmdavald í þessum efmum. Og ég held, að það geti
ekki verið um neimn anmam aðila að ræða em
rikisvaidið sjálft, sem verður að taika að sér
forystu varðandi framkvæmdir í þessum efnum. Himir fjölmörgu fisikifaátaeigemdur, sem
hér eiga hlut að máli, eru alilt of marglr og
allt of dreifðir og of smáir til þess, að þess
sé að vænta, að þeir geti teyst þessi vandamál. Hið sama er að segja um síldarverksmiðjueigendur, síldiarsaltemdur og aðra siíka.
Þeir hafa ekki yfir nægu vaidi að ráða í þessum etfnum varðandi ýmis þýðimgarmikiil atriði,
til þess að þeir geti teyst iþessi mál að fullu,
em það er ríkisvaidið eitt, sem ræðúr yfir því
valdi, sem til þarf, til þess að hægt sé að
vænta lausmar, sem gæti orðið að eimhverju
gagni. Það er t. d. alveg vitað mál, að það
verður ekki ráðizt í það af meimum að taka
á teigu aJlldýr skip, sem flytja siíldartunmur
á miðin eða standa þar að bví, að hægt sé
að salta isild á þessum fjarlægu mlðum, nema
menn viti nokkurn vegimm álweg fyrir vist,
hvaða stuðmimgs sé að vænta frá hálfu hims
opinbera eða favaða verð muni fást fyrir þá
síld, sem þarna yrði verfeuð, því að vitanlega
yrði hér um talsverðan aukiakostmað að ræða
frá þvi, siem er í sambandi við það að verka
síldlna með venjulegum hætti í landsstöðvum.
En ef eimhver óvissa verður ríkjandi um
þetta, jafmvei fram á siumar, er það gefið mál,
að útkomam verður sú, að himir fjölmörgu
síldarsaltemdur bíða og bíða eftir þvi, að síldim komi á mið svo nærri lamdinu, að hægt
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verði að salta eitthvað, þó að seint verði, eins
og gerðist á s. 1. ári. Þá stóð þetta svo glöggt,
að það reyndist mögulegt að salta langleiðina
upp í samninga í nóv. og des. og seinni hluta
okt., en það er engan veginn víst, að svo mundi
fara, ef engar sérstakar ráðstafanir yrðu gerðar nú fyrir þetta ár, að það reyndist unnt að
salta upp í þá samninga, sem við getutm gert
um sölu á saltsíld svona seint á árinu. Við
gætum því hæglega stiaðið fnammi fyrir því,
að um sáralitla síldarsöltun yrði að rasða, ef
ekki yrði reynt að búa í hiagirara i þessum efnum og gera einhverjar ráðstaíainir til þess,
að síldin yrði söltuð á hinum fjarlægu miðum
í t. d. júlí og ágústmánuði. Ég hield líka, að
það þýði ekkert annað en horfast í augu við
það, að til þess að koma fram einhverri viðuraandl lausn í bessum efnum verður að leggja
fram eitttovert fé af opinberri hálfu. Og ég
álit líka, að iþað sé þess virði, að það eigi að
gera það. Og ég tei, að þó að t. d. ríkið þyrfti
að leggja fram í þessu skyni 10 miMj. kr. eða
svo, sé ekki verið að leggja raunverulega bagga
á rikissjóð. Ég iheld, að hann fái þá upphæð
borgaða og það margfaldlega i auknum gjaldeyristekjum og þar af leiðandi í auknum tekjum á eftir. En af þvi tel ég, að það sé kominm tími tll þess að taka ákvörðun um það
faér á Alþ„ að í iþessu ekymi skuli varið einhverri tiltekimmi upphæð eða allt að tiltekimmi
upphæð, og í þessari till. höfum við miðað við
það, að heimiilt yrði að veita í iþessu skyni 10
millj. kr. úr ríkissjóði. Þessi mál veirða ekki
leyst þannig, að þetta kosti hið opimbera ekki
neitt. Haldi memm það, fer srvo, að það verður
ekkert úr framkvæmdum.
Ég hef nú vifcið að nokknurai faelztu atriðunum í sambandi við þeitta vandamál, en ég
veit, að allir hv. alþm. hafa hugleitt þessi
vandamál og þeir toiafa toeyrt iþé, sem eru
kunnugir þessum vamdamálum, ræða um þau,
þvi að 'það eru margir, sem bera kvíðboga út
af því, sem hefur veirið að gerast í þessum
efnum. Ég sé því ekki ástæðu til þess að
leragja mál mitt öllu rneiira að þessu simni,
en ég tel, að það sé nauðsymlegt að samþykkja
tiill., sem fer í þá átt, sem þessi till., sem hér
er til umr., fer, þrátt fyrir þá raefndarskipum,
sem nú faefur átt sér stað af hálfu sjútvmrh.,
en sú mefndarskipun er aðeims um það að athuga þetita vandamál og um það að gera till.
til stjómanvalda um það, hvað helzt skuili gert.
Bn ég tel, að það sé kominn timi til þess og
það megi 1 raunimni ekki tapa þar neinum
tíima, að það eiigi að setja niður framkvæmdanefnd, sem hafi á hendi framkvæmdir í þessum efnum, því að um það er ekkert að vUlast, að við þurifuim hér að taka til bendinni
og gera ýmsar ráðstafamir. Sú m„ seim hæstv.
ráðh. hefur skipað, getbur komið að fuilu gagni.
Hún kannar alla þætti málsins og gerir sínar
tlll. um það, hvaða leiðir skuli toelzt velja, en
þegar toún er toúin afi gera sínar tlll„ stöndum
við líka frammi fyrir því, að það verður að
fela etnhverjum aðila beint framkvæmdavald
og það verður einnig að gera samþykktir um,

að það megi verja eiinhverjum fjármumum til
þess að leysa þeranan vanda.
Ég leyfi mér svo, hæstv. forseti, að leggja
til, að að lokinni þessari umr. verði þessari
till. vísað til hv. fjvn.
Dómsmrh. (Jóhann Hafstein): Herra forseti.
Eims og fram kom í ræðu tov. 4. þm. Ausitf.,
hefur hæstv. sjútvmrto. nýlega skipað m .tii
þess að rannsaka og gera till. um margtoáttaða þjónustu við síldveiðiskip og síldveiðisjómeran á fjarlægum miðúrn, og sjálfsagt tekur
margt ttl ýmissa þeirra þátta, sem er vikið
að í þessari tiM. En ég vildi aðeims vífcja að
einum þætti þessarar tilil., þar setm talað er
um að hafa á fiskimiðunum nauðsynlega þjónustu fyrir skipshafnir, eims og t. d. læknisþjónustu.
Hv. þm. rekUT minmi til þess, að á s. i. ári
var samþykkt breytimg á læknaskipumarlögumum, þar sem heimilt var að ráða á kostnað
ríkissjóðs lækni til þess að veita þjónustu við
sildveiðiflotamn. Það lámaðist ekki á s. 1. sumri
að ráða lækni til þessarar þjónustu, og lágu
til þess ýmsar orsakir, sem ég skal ekki fara
út í, en þó er það svo, að sáldveiðim var stunduð ammars staðar og með öðrum hætti en áður var, og átti það sinn þátt í því, að við
vorum vamibúnir að geta veitt þessa þjónustu.
Þegiar kom fram á haust, voru gerðar ýtarlegar ráðstafamir til þess að fá lœkni, og um
tíma stóð læknir til boða, en af ýmsum ástæðum varð ekki úr þvi að simrai, að samið yrði
eða komið yrði við iœknisþjónustu.
1 sambandl við þessair tilraunir vildi ég geta
þess, að þá kom ýmislegt í Ijós um það, að
töluverðum vamdkvæðúm er háð að koma slíkri
læknisþjómustu fyrir, em mjög ýtarlegar viðræður fóru fram milli fuUtrúa í dómsmim. eðahellbrigðisstjómariranar, Lækma/élags Islands og
Landssambands ísl. útvegsmanma. Á s. 1. hausti
ályktaði einnig ráðsteifna Sjómannasambands
íslands um nauðsyn þess að útbúa varðskipin
þamnig, að þau gætu veltt betur en áður læknaþjónustu í sambandi við slldvelðina eða veiðar
á fjarlægum miðum, og upp úr öllu þessu
varð svo það að ráði, að ég í desembermárauði
skipaði n. manna til þess að gera till. um,
með toverjum hætiti væri hægt að koma fyrir
læknisþjónustu á hinum fjarlœgu miðurn. 1
þessari n. voru 4 menn, en forstjóri Landhelgisgæzlunnar, Pétur Sigurðsson, var formaður
n. Frá Sjómanraasajmibaradinu var Pétur Sigurðsson alþm., frá Læknafélagi Islands Hannes Pinnbogason læknir og Gunnar Hafsteinsson frá Landssambandi ísl. útvegsmanna. Þessi
n. hefur nú skilað mér álitsgerð fyrir um það
bil viku, þar sem hún geirir ýmsar till. um
það, hvernig hægt sé með mismunandi hætti
að stuðla að því, að lækraisþjórausta sé fyrir
hendi, og það er nú unnið að því að framkvæma þessar till., en ég geri einnig ráð fyrir
því, að rn. munt hafa samiráð að þessu
leyti við þá n„ sem hæstv. sjútvmrto. hefúr
sklpað, þegar fyrir liggja athuganir heranar
og tiU., og má vera, að fram kurani að koma
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atriði, sem geri auðveidara en eJJa væri að
fcoma fyrir þessari læknisþjónustu.
1 stórum dráttum bendir n. á fleiri atriði,
og bau eru, skuluim við segja, í aðalatriðum
3—4. Þar er fyrst að nefna, að við gerum skirá
yfir erlendar strandstöðvar, aem liggja næst
síldveiðisvæðunum, eins og þau voru t. d. í
siuimar, og er þá sennilega helzt átt við Norður-Noreg, og þar væri tiigreind kallbylgja
sfcöðvarinnar og svo upplýsingar um þá læknisþjónustu, sieim þar er að fá, og skráin vierði
gerð tiltæk öllum síldveiðiskipum og komi síðar í íslenzka sjómannaaimanakinu. Ég hef
falið Landhelgisgæzlunni að gera þessa skrá,
og hún hefur tekið það að sér og mim þegar
vera byrjuð að vinna að henni.
1 öðru lagi verði reynt að gera samkomulag
við þær þjóðir, sem hafa aðstoðairskip á þessum slóðum til læknisþjónusitu, um að íslenzk
síldvelðiskip megi leiba aðstoðar þeirra, ef á
þarf að halda, og sú Skrá, sem ég nefndi áðan, innihaldi einnig nauðsynlegar upplýsingar
um þessa þjónustu. Dómsmm. mun hafa samband við utanrm. til þess að taka upp athugun á þessu máli og samninga við þjóðir, sem
hér gæti verið um að ræða, og mundu það þá
helzt vera Sovétríkin annars vegar og hins
vegar Norðmenn. En hvað okkur sjálfa snertir hefur einikum verið bent á iþað, og lágu
fyrir um það óskir frá þessari ráðstefnu hjá
sjómannasamtökunum, sem ég nefndi, að útbúa islenzku varðskipin betur. Þó að haft sé
í huga, að ýmis skip hafa veitt síldveiðiflotanium vissa þjónustu og fylgt honum eftir,
virðast engin þeirra henta fyrir læknisþjónustu og ©fcki heldur t. d. sildarleitarskipið okfcar nýja, sem heldur sig efcfci á þeim slóðum,
sem sildarflotinn er, heldur er þá að lelta síldar annars staðar. Böndin berast því helzt að
því, að þau sfcip, sem holzt gætu verið tiltæk
í þessu sambandi, væru varðsklpin og þá fyrst
og fremst stærstu varðskipin, og þá á ég við
þrjú varðskip, annars vegar Óðin og Þór, sem
nú eru fyrir, og svo það nýja varðskip, sem
smíði verður lofcið á nú i vor. Laindhelgisgæzlan hefur þegar hafið undirbúning að þvi að
fcoma fyrir betri aðstöðu tii læfcnisþjónustu
í þessum þremur skipum, í jþví, sem verið er
að smiíða, og þelm gömilu, sem fyrtr eru. Það,
siem fyrst og fremst þarf, fram yfir þann útbúnað, sem þar var áður, er, að fcoma þarf
fyriir skurðstofu með sfcurðborði og tæfcjum,
ef gera þyrfti fyrstu aðgerð í sérstakri neyð.
En öll þessi skip eru þar að au'ki góð skip
og gangmik.il tiil þess að fcoma sjúklingum,
sem eru í mikluim hás'ka, hið fyrsta til lands,
eftir að fyrsta Iæknisaðgerð í vissum tilfellum
hefur farlð fram.
Þá vífcur n. einnig að því, að það mundi
auðvitað vera mikið til öryggis í þessu sambandi, ef fyriir hiendi væri tiltæk stór tveggja
hreyfla þyrla, eins og Landhelgisgæzlan hefur
haft hug á að afla sér, en ég held, að ég hafi
a. m. k. sagt frá því, í Ed. fyrr á þingtímanum, að í foili hafi ráðagerðum um kaup slíkrar þyrlu verið frestað. Þær reymdust allmiklu

dýnari en við höfðum gert ráð fyrir. Þess í
stiað er nú verið að athuga möguleikana á
því að fá leigða um tíma tvo flugbáta fyrir
Landhelgisgæzluna, en þeir mundu sjálfsagt
í sumum tilfeJiium geta komið hér einnig að
góðu haldi. Á það er einnig að líta, að þyrluþilfar er á þessum stærri varðskipum, ef hin
litla þyrla Landhelgisgæzlunnar gæti hjálpað,
og þá á ég við það, að fjarlægðin verði eikki
of mikiil fyrir hana, og hefur það einnig nokkurt öryggi fólgið í sér. Þessi útbúniaður á
varðskipunum, aukni útbúnaður til læknisþjónustu, mundi, að ég hygg, efcki aðeins geta
fcornið að notum fyirir sáldveiðiflotann, heldur
gæti það e. t. v. stuðlað að betri læknisþjónustu í neyðartilfellum á afskekktari stöðum
i landi lika. Það þarf að vera hægt að tafca
sjúklinga um borð, þar sem læfcnir væri eða
kæmi skjótlega, t. d. með þyrlu, og sfcurðsitofa
eða aðstaða til skurðaðgerða, sem eifcki væri
fyrir hendi í landi.
Ég vildi láita þessa getið í sambandi við umr.
um þetta mál og einmig hins, sem ég hef
minnzt á, að það er nú unnið áfram eð því
í dómsmrn. að gera ráðstafanir tíl þess, að við
séum að þessu leyti betur búnir undir næstu
síldairvertíð em áður var, bæði með þessum
ráðum, sem ég hef nefnt, og öðrum, sem síðar
kunna að koma í ljós við nániari athugun.
Félmrh. (Eggert G. Þorsteinsson): Herra
forseti. Ég bafði því miður efcfci aðstöðu til
þess, þegar framsaga var flutt fyrir þessu
máli, að heyra upphaf hennar, en í því, sem
ég heyrði af framsöguræðunmi, eru þau atriðl,
sem ég vildi gera örstuttar aths. við.
1 fyrsta lagi er það rétt frá skýrt, áð m.
lét fyrir rúmium hálfum mánuði sfcipa sérstaka n. til þess að fjaiia um þau vandamál,
sem till. þessi fjaiilar um, og var það gert
eftir mjög náfcvæma og vandlega athugun
málsins þar á undan í viðræðum við forustumemm hlutaðeigandi samitaka, þá sérstaklega
Farmanmasambandsins og Sjómannasambandsins, og niðurstaða þeirra viðræðna varð sú,
að boða skyidi til fundar með um 20 fuiltrúum, hvað og gert var, 20 fuhtrúum frá öllum
þeim aðilum, sem iþama eiga hiiut áð máli,
og var sá fundur haldinn í sjútvmm. Niðurstaða hans varð sú, að með öðrum hætti yrði
ekfci betur að málinu staðið heldur en þeim
að skipa 5 manna n. með fulitrúum frá þeim
aðilum, sem þar hafa nú tiinefnt sína fulltrúa, þ. e. a. s. í fyrsta lagi sáldarsalteindur,
í öðru lagi síldarbræðslurnar, mjöiframleiðendur, í þriðja lagi síldarsjómenn og í fjórða liagi
Landssamiband ísi útvegsmanna, og að einn
fulltrúi yrði frá m. sjálfu. Þetta var einróma
niðurstaða allra þeirra aðilia, sem beinan hiut
edga að máli í samlbandi við veiðar og vinnsiu
aiflans á hinum fjarlægu miðum.
Ég vil einnig taka undir það með hv. 2.
flm. þessarar till., að við stóðum á s. 1. surnri
frammi fyrir gjörsamlega breyttu viðhorfi tii
veiðanna, hvað fjariægð snertir, frá því, sem
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áður hafði verið. Hér hafði skapazt nýr og
mjög óvæntur vandi. Það er spá þeirra, sem
gerst þekkja til í þeim efnum, að sá vandi
geti einnig legið fyrir á komandi sumri. Og
það er einnig rétt, að þetita vandamál hefur
ekki farið fram hjá neinum, og hv. alþm. hafa
eðlilega brotið um bað heilann, með hverjum
hætti bezt yrði úr þessum vanda iieyst. En
sannleikurinn er hims vegar sá, að allar þær
ágætu tilil., sem fram hafa komið um þessi
efni, bæði frá einstaklingum á opinberum vettvangi og félagasamtökum, hniga ekki allar
í sömu átt. Mernn eru sammáta um, að mæta
þurfi vandanum með einihverjuim hætiti, em
sumir telja nauðsyn á að leggja áherzlu á aðra
hluti en hinn hópuirinn gerir ráð fyrir, og
miargar skoðanir eru uppi í þessum efnum.
Eins og hæstv. heilbnnih. hefur skýrt frá,
hefur hans m. haft einn þátt þessa vanda til
meðferðar frá s. 1. hausti, og er lausm hans
nú komin á verulegan rekspöl, eins og hamn
hefur skýrt frá. Bn vamdamálið er mikiu
margþættara og flókmara en svo, að á því
verði snarlega ráðin fuilniaðarlausn. Er hægt
að sameima síldarsöltunina allri þeirri þjónustu, sem nauðsynleg er við þessa fljótandi
borg, sem við eigum þama 600—700 míiur
norður í hafi? Er hægt að sameima aðra þjónustu, sem yrði þá fyrst og fremst viðgerðarmenn á hinum dýrmætu fiskleitartækjum og
froskmenn tii þess að loea úr skrúfum skipa,
og síldarsöltunina og vimmslu aflans, auk þess
að auka sjálfa bræðslusíldarflutnlngana? Síldarflutningaskipin björguðu því, sem bjargað
varð, á s. 1. sumri með vistafluitningama tii
skipanna og var þó öllum iljóst, að þar var
ekki nema um hluta af einum þætti þessa
vanda að ræða, og útilokað er að gera ráð
fyrir því, að síldarflutningaskipin geti annað
þessu ein, þó að við þaiu hafi verið notazt á
s. l. sumri.
Þessi vandamál liggja öll fyrir, og eins og ég
sagði, allir hlutaðeigandi aðilar, sem rnættir
voru á umræddum fundi í m„ voru einróma
sammála um, að með öðrum hætti yrði ekki
betur að þessu máli stiaðið heldur en að n.
þessara umræddu aðila, sem nú hafa tilnefnt
fulltrúa í n„ ynni að lausn vandans, því að
það er grundvallarnauðsyn við lausn þessa
máls, að við sjáum þá mynd í heiliu lagi, en
ekki í öllum þeim pörtum, sem okkur hafá
birzt að undanfömu í blöðum og samþykktum
samtaka, að við sjáuim hvernig bezt megi að
lausn vandans standa, hver hugsanlegur kostnaður við hanm sé og hverjir eigi að bera þemnan kostnað. Það er þess vegna útilokað að
slá fraim í dag einhverri ákveðimni, tiltekimmi
tölu, hvort sem það væri frá ríkisins hálfu
eða einstaklinganma, nema maður viti, hvaða
upphæð sé um að ræða, hvað þetta sé fjárhagslega stórt dæmi, svo að þarna fáist viðunandi lausn á þessu mikilvæga vandamáli.
Um vandann eru allir sammála, en það hafa
ekki verið einróma till. tii lausmar honum,
hvað þá heidur, að ljóst sé, hve fjárhagsleg
hlið lausnarinnar er stór, og þess vegna erfitt

að áætla og deila óþekktri tölu í sundur af
óþekktri kostnaðarhlið.
Ég sannfærðist um það enn frekiar af ræðu
hv. þm„ að vandinn er æðl margvíslegur umfram það, sem ég hef áður heyrt. Og ríkisstj.
hefur enn þá ekki sem slík sagt, eins og hefði
mátt skilja af hans oæðum, að hún tæki engan þátt í lausn vandans. Það ræðst m. a. af
því, hvað þessi vandi er stór, hver sé hugisanlegur ágóði af þessum veiðum fyrir þjóðarheiidima og þá um leið iþá, sem þarna eiga
hlut að máli. Ég nefni bara aðeins eltt atriði
í sambandi við söltunina. Það er uppi mikill
áhugi á því fajá nokkruim hielztu veiðiskipum
flotams, að fá að sigla með sinn eigin söltunarafla beint á sölumarkaðinn. Ýrnsir saltendur
í landi ihafa dregið í efa þessa aðferð til sölu
og telja, að hún gæti skaðað allsherjarmarkað
okkar fyrir hina góðkunnu Islandssíld, sem
hv. ræðumaður minntist á. Þar höfum við verið með úrvalshráefni og fyrst og fremst haldið uppi okkar háa verði vegna þess, hve varan hefur verið góð. Er hugsanlegt, að söluferðlr fiskiskipainna okkar gætu að einlhverju
skaðað þennan markað? Um þetta eru, eins
og ég segi, fullyrðingar í diag, en ég vil ekki
setjast í dómarans sæti um það. Ég treysti
þeim aðilum, sem mállð hafa nú til meðferðar, að gera um það raunhæfar tiill. Áherzla
var á það lögð af m. hendi, að n. hraðaði svo
störfum sem kostur væri, og ég þekiki það til
þeirra manna, sem n. skipa, úr öðrum slíkum
starfsnefmdum, að 'þeir draga ekki úr ferðinmi,
emda allt fulltrúar þeirra aðila, sem beimma
hagsmuma hafa 'þarma að gæta.
Þetta vildi ég láta koma fram við umr. um
þetta mál, sem hafa staðið, eins og ég sagði,
um nokkurra mánaða skieið, em femgu þemmiam
erndi hjá fulltrúum alira þeirra aðila, sem
þarna eiga hlut að máli, og gerðu einróma
þá ályktum, að umræddrl n. skyldi komið á
fót og hún skipuð fuiltrúuim þelrra aðila, sem
nú eiga þar fulltrúa.
Jón Skaftason: Herra forseti. Það mál, sem
hér er verið að ræða, er að flesitira dómi ákaflega mikilvægt og vandmeðfarið. Hv. 4. þm.
Austf., -sem tialaði fyrir þeiirrl þélitiU., sem faér
er verið að ræða, ræddi hana ailýtarlega, og
er ég um þau atriði, sem hann vék að, í flestum tilfellum algerlega sammála og skal því
ekki eyða mörgum orðum í að endurtaka þau.
Það er auðséð, að það er mjög nauðsyhlegt,
að eimhver ákveðimm aðili taki að sér forustuma í sambandi við þær umdirbúnlngsaðgerðir,
sem hér eru nauðsyniegar. Ég fsgma því þeirri
nefndarskipun, sem hæstv. sjútvmrh. vék hér
að. Ég tel, að n. sé vel skipuð og megi búast
við góðum tiill. firá henmi, þegar þar að kemur.
En það er eitt, sem mig langar til að víkja
örfáum orðum að, í samibamdi við störf n„ og
það er, að hún hraði störfum sínum eins og
mögulegt er. Það er öllium Ijóst, sem starfa
að þessum atvinnuvegi, verkun og síldarvinmslu,
áð mjög miklu lengur má ekki dragast, að
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ákveðnar tiill. séu setitar fram og það tryggt,
að hægt verði að framkvæma þær í tíma.
Ég vil sérstaklega vikja að eimiu atriði, seim
undirstrilkar þetta mjög vet. Og það er, að nú
er orðið timabært eða verður alla vega næstiu
vikiurnar að hefja sölusamninga við erlenda
kaupemdur saltsíldar. Síldarsöitiun hetfur á undaníömum árum verið mjög verulegur þáttur
í okkar þjóðarbúskap. Heildarverðmæti útfluttrar saltsíidar hefur numið urn það bil 1/10
hluta af heiidarútflutningi landsmanna undanfarandi ár og numið um 600 millj. kr. eða
einhvers staðar þar um bil. I þeiim samningum, sem nú þarf að taka upp við erlenda kaiupendur saltsíldar, muniu þeir vafalaust spyrja
mjög mikið að því, hvemig Islendingar hyggist bregðast við 'þeim breyttu aðstæðum um
göngu síldarinnar, sem voru til staðar á s. 1.
ári, og margir gera ráð fyrir, að síldin muni
halda sig á svipuðum slóðum og s. 1. ár og
kannske jafnvel enn fjœr landinu en þá var.
Það hefur ábyggilega verulega mikil áhrif á
afstöðu þessara kaupenda, hvort þeir telja
fyrir fraan sennilegt, að við verðum í þeirri
aðstöðu að geta afgreitt það samningsmagn,
sem þeir ©m reiðubúnir að kaupa og telja sig
þurfa að fá.
Nú er aðstaðan gerbreytt, ef síldin heldur
sig á svipuðum slóðum og í fyrra, frá því, sem
verið hefur allt fram undir s. 1. ár. Áður höfðu
Islendingar svo að segja einokunaraðstöðu um
að afgreiða þessa mjög mi’kiilvægu framJeiðsluvöra, þar sem síldin gekk svo til upp að landssteinunum og við faöfðum aðstöðu til þess að
verka hana í landi og vanda þá verkunina
umfram það, sem aðrir höfðu aðstæður til að
gera. Nú hins vegar, ef síldin faeldur sig á
svipuðum slóðum og í fyrra, ©r hún mikilu nær
t. d. Noregi en íslandi, og þar af leiðandi hafa
Norðmenn mjög vaxandi möguleika til þess að
koma inn sem seljendur saltsiíldariinnar og
keppa um markaðina við okkur. Þess má enn
fremur geta, að Rússar hiafa mjög verulega

aukið fiskiveiðiflata sína á undanfömum árum, og faefur verið á síldarmiðumum bæði hér
við land og úti á faafinu sísitækkiandi floti rússneskra veiðiskipa, og það er ekkert leyndarmál, þó að frá því sé skýrt, að við því má
búast nú þegar á þessu ári, og faefur raiunar
gætt þess áður, að Rússar eru orðnir keppendur okkar um vissa markaði saltsíldar og
þá fyrst og fremst uim Finnlandsmarkaðinn.
Ég held þess vegna, að iþað sé mjög nauðsynlegt, að sú n„ sem hæstv. ráðh. faefur skipað
fyrir um hálfum mánuði, hraði mjög verulega
sitörfum og skili till. sem fyrst.
Hæstv. sjútvmmh. vék að því hér áðan, að
menn yrðu að gera sér grein fyrir, hvað það
kostaði, áður en nokkuð yrði ákveðið. Vissulega er nokkuð til í því. Bn ég bið hsestv.
ráðh. að taka það líka með í dæmið, hvað það
muni kosta þjóðina sem heild, ef síldarúthald,
sem við höfum stundað, leggst að mestu leyti
niður. Við höfum átt á miðunum dýr og fulikornin skip, hátt á annað hundrað á s. 1. ári,
og á þeim hafa starfað þúsundir íslenzkra sjó-

manna. EJf mjög verulegur hluti þessa flota
kemst ekki á veiðar af ýmsum ástæðum, sikortir hann verkefni, og liggur þvi nœst við að
álita, að hann hljóti að reyna að fara á miðin
hér við land til þorskveiða og annarra slíkra
veiða, en eins og menn vita faafa fiskifræðingar talið, að sóknin hér við land i þorskstofninn og aðra skylda fis’kstofna sé nú í aílgeru hámarki. Ég hefld þvi, að það þyrfti að
taka ákvörðun um það nú mjög fljótlega af
hálfu hæstv. ríkisstj., hvort hún sé reiðufoúin
að setja ákveðið fjármagn til þess að standa
undir þeim undirbúningsráðstöfunum, sem
nauðsynlegar eru vegna komandi síldarúthalds.
Það er ekki hægt að loka augunum fyrir þvi,
að það mun kosta ríkissjóðinn eitthvert fé,
og það er eðlilegt, að fyrst ríkisvaldið hefur
te'kið að sér forustu í þessu máli, sem ég tel,
að það hafi gert í reyndinni með skipun þeirrar n„ sem hér hefur verið minnzt á, þá sé
nauðsynlegt, að nú þegar verði ákveðið af
háifu hæstv. ríkisstj., að verja nokkru fé til
þessara framkvæmda. Það er svo rétt, að fleiri
aðilar eiga hér mikið undir en hæstv. ríkisstj.,
og það er eðiilegt að leita samráðs við þá, og
það er einnig eðlilegt, að þeir aðilar séu reiðubúnir til þess að leggja fjárhagslega eitthvað
af mörkum, svo að undirbúnlngsstörfin geti
borið nauðsyntlegan árangur. En þvi miður
hygg ég, að fjárhagslegar aðstæður þessara
aðila séu nú þannig, að lítil fjárráð séu þar
fyrir hendi nú og þess vegna þurfi þeir peningar, sem til þessa eru nauðsynlegir, að koma
annars staðar frá, a. m. k. til að byrja með.
Ég sé svo ekki ástæðu til iþess að fara fleiri
orðum um þetta. En ég vil endurtaka, að það
er mjög áriðandi, að undirbúningsstörfum öllum verði hraðað. Ef það dregst úr hömíliu að
fá till. frá 'þessari n„ er hætt við því, að þær
komi okkur að litlu gagni, a. m. k. í sambandi
við sölu á saitsíld á yfirstandandi ári.
I.úðvík Jósefsson: Hena forseti. Ég vil taka
það fram í beinu fraanfaaldi af því, sem ég
hafði hér sagt áðúr, að ég tel, að skipun
þeirrar n„ sem sjútivmih. hefur beitt sér fyrir,
sé góðra gjalda verð og geti vissulega haft
þýðingu. Ég er því ekki óánœgður með skipun þeirrar n. út af fyrlr sig. En það, sem ég
hef bent á í þeim efnum, er það, að sú n.
leysir ekki vandann. Henni er aðeins falið
þaff verkefni að reyna að gera sér betur grein
en nú er fyrir vandamálinu og gera till. Bn
ég tel, að það þurfi einmitt að gera það, sem
lagt er til í tili. okkar á 'þskj. 262, að það þurfi
að ákveða að fela ákveðmum aðila framkvæmdavald í þessuim efnium og að það þurfi
einnig að ákveða, að t. d. sjútvmm. hafi heimild til einhverrar fjárgreiðslu í þessu skynl
Ég óttast það, að beðið verði enn um nokkum tíma eftir till. þessarar n„ sem hæstv.
ráðh. liefur skipað, og síðan verði á eftir farið að koma fyrir Alþ. og lelta þá eftir heimildum eða koma fram með frv. til lagasetningar og þá verði ýmsar mjög nauðsynlegar ráðstafanir í þessum efnum í rauninni þannig
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settar, að það sé ekki hægt að koma þeim
fram. Ég tei því, að það falli fullkomlega
samian, það sem hæstv. ráðh. hefur giert í þessum efnum með skipun sinnar n„ og það að
samþykkja þá tUl., aem hér llgguir fyrir, sem
felur fyrst og fremst þetta í sér, að það er
lagt til, að hann skipi n. tU þess að haffa á
hendi framkvæmdir í málinu og hann hafi
nokkur fjárráð tii framkvæmda. Ég vil t. d.
benda á það, að ef horfið yirði að því ráði,
sem ég tel fremur líklegt, að ráðizt verði í það
að kaupa fleiri hentug flutningaskip en við
eigum nú, t. d. með því að gera einhverjum
síldarverksmiðjum möguiegt að kaupa slik
skip eða þá með því að ýtia á það, að Síldarverksmiðjur ríkisins bæti við sig 1—2 skipum,
þá þarf að hefjast handa i þesum efnum nú
þegar. Menn kaupa ekki 4—5 eða upp í 10
þús. tonna flutningaskip, eftir því hvað menn
viija veira stórtækir í þessum efnum, menn
kaupa þetta ekki eins og smjörstykki í búð. Það
þarf nokkum aðdraganda til. Og það þarf að
breyta þessum akipum til þess að gera þau
í rauninni fullkomlega hæf til þess að standa
í flutningum sem þessum. Það tekur líka tíma,
og þessi skip þurfa að verða tilibúin eftir 2—3
mánuði, ef vel á að vera. Það er því ekki mikili tími tii stefnu í þessum efnum. Ég tel þvi,
að það sé orðið aðkaliandl að skipa hér framkvæmdamefnd.
Hæstv. ráðh. lagði á það nokkra áherzlu, að
það hefðu þegar komið fram hjá þeim, sem
við hefði verið rætt um þessi mál, mismunandi skoðanir. Þær haida áfram að verða,
meira að segja eftir að framkvæmdanefnd hefur vertð skipuð og meira að segja eftir að allt
árið er liðið. Það verða uppi mismunandi skoðanir um það hjá mönnum, hvað sé hentugast.
Það er enginn vafi á því, að við vitum um
það, að það eru tii fiskibátaeigendur nú, sem
hafa hug á því að fara með einhverjar tunnur í skipum sínum norðúr í höff á komandi
sumri, salta þar í tumniumar, og þeir ætla sér
að sigla beint af miðunum út tii Sviþjóðar
eða markaðslandanna og seija slldina þar
beint. Þeir hafa hug á þessu. Ég fyrir xnitt
leyti álít, að þarna sé auðvitað hreyft einni
leið. En það er enginn vaffi á því, að þama
er leið, sem þarf í rauninni enga sérstaka aðstoð frá hálfu rikisvaldsins tii þess að framkvæma. En þarna er korniið að vandamáli, sem
Síldarútvegsneffnd hlýtur að fjalla um, og hún
verður að segja til um það, hvort hún vill
fallast á það, að síld verkuð með þessum hætti
og með því eftirliti, siem hægt er að koma við
í svona tiifellum, fær að ganga upp í söiusamninga Síldarútvegsnefndar á mörkuðum,
sem hún -heffur hafft mjög stáfar og strangar
reglur um varðandi sölu aff hálffu okkar iandsmanna. Svona tiM. verða auðvitað uppi, og
það verða uppi aðrar og mismunandi tili. um
það, hvað sé hentugast að gera og hvað sé tiltækilegast að gera. En ég er ekkert viss um
það, að þó að við ákiveðum framkvæmdanefnd,
að hún hitti endiiega á þær leiðir í hverju
tilfelli, sem óumdeilanlega eru þær happa-

dirýgstu. En hér er bara um svo augljósan
vanda að ræða, sem við verðurn að leysa að
meira eða minna leyti og höfum etkki tíma til
þess að tefja okkur við allt of iengi og velta
fyrir okkur, -að við þurfum að fara að snúast
við vandanum á þann hátt, að við felum einhverjum ábyrguim aðiia að haffa framkvæmdir
á bendi um það, sem gera á. Það verður ekki
heldur nokkur leið í þessum efnum að bíða
efftir því, sem mér fannst, að hæstv. ráðh.
gerði alimikið úr varðandi þetta vandamái.
Það verður ekki heldur hægt að bíða eftir því,
að það liggi fyrir fulinægjandi útreikningar
um alLan kostnað í sambandi við það, sem
gert er í þessum efnum. Ég býst vlð því, að
hér yrði fyrst og ffremst um það að rœða aff
hálfu ríkisvaldsins, að það veitti tiltekimn
stuðning á móti firamiagi frá öðrum, sem hér
haffa hagsmuna að gæta. Og það verður auðvitað að taka 'þar nokikra áhættu um það,
hver þessi endaniegi kostnaður yrði. En ég
hygg, að það verði nokkuð seint, ef nákvæmir
útreikningar eiga að liggja fyrir um það, hvað
hvað eina i þessum efhum muni kosta.
Ég vil sem sé leggja áherzlu á það, að það
er enginn ágreiningur við mig um það, að sú
n. hafi vertð skipuð, sem hæstv. ráðh. heffur
skipað. Ég tei, að það haft út af fyrtr sig verið gott, að hún var skipuð. Ég vona, að þeir
menn, sem í þá n. hafa valizt, séu þegar búnir
að gera sér eitithvað frekari grein fyrir vandanum. En ég þykiist liíka alveg viss um það,
að sú n. getur ekkert gert annað en að leggja
sínar upplýsJngar um þetta vandamál, þegar
þær eru tilbúnar, fyrir ráðh. En þá held ég,
að það væri mjög gott, að ráðh. hefði í sínum
höndum samþykki frá Ailþ. um það, að Alþ.
hafi beimlínis falið honum að setja á laggirmar
framkvæmdanefnd til þess að reyna að ráða
fram úr þessum vanda og Alþ. haffi falið honum
eða heimilað honum að rnega verja ailt að 10
millij. kr. úr ríkissjóði í þessu skyni. Ég býst
við því, að ríkið hefði þurfft að fá viðbótarheimild við þetta, sem væri um það að mega
ganga í ákveðnar ábyrgðir í sambandi við
skipakaup eða skipaleigur. En slikar heimUdir
vildi ég ekki setja inn í þái., taidi, að það yrði
að leita eftir lagasamþykkt um slíkar ábyrgðir, þegar það lægi fyrir, hverjir það væru, sem
vildu fá beina ríkisábyrgð í samibandi við kaup
t. d. á skipum tii þessaira flutnimga.
Ég vil segja það í tiiefni af því, sem hæstv.
dómsmrh. sagði hér um lækniisþjónustuna, að
ég fagna því, að það heffur fiaríð fram nokkur
athugun á þessu máii og það er unnið að því,
að hægt veirði að sinna þessum vanda að einhverju leyti. En ég vil aðeins segja það sem
mína skoðun, að ég hield fyrir mitt leyti, að
það ætti ekki að vera neinn vandi fyrir okkur
að búa þamnig um einn lækmi, t. d. í okkar
gamla sáldarrannsóknarskipi og varðskipi, Ægi,
sem hæstv. ráðh. nefndi nú ekki einu sinni
á naffn, af því að ég veit, oð það er orðin
meiningin að fara að láta það skip hvíla sig.
Ég er ekki í neinum vafa um það, að læknir
gæti haft miklu betri aðstöðu í þvi skipi án
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mikillar breytingar l>ar um borð en starfsbræður hans norskir hafa á þeim skipum, sem
fylgja norska flotanum í ýmsum tllfellum. Ég
tala nú ekki um, að hægt væri með líitilli
breytingu að útbúa aðstöðu fyrir ilækni í varðskipinu Þór og varðskipinu Óðni. Það þairf
ekki að gera nein stárvirki til þess, að það
ætti að vera sæmandi fyrir tekni að vera þar
um borð og vinna þar. En að sjálfsögðu þarf
að setja nokkuð af tæfkjum þar um borð, það
er rétt. En slíkt ætti að vera viðráðanlegt út
af fyrir sig. En ég held, að ef eimhvetrju af
þessum skipum ríkisins væri ráðsitafað um
2—3 mánaða tima til iþess að vera á hinum
fjarlægu fiskimiðuim með síldveiðiHLotianum,
ætti að vera hægt að koma þar fyrir þeiirri
læknisþjónustu, sem okkuir ber í rauninni
skylda til að reyna að ihafla þarna á þeissum
fjarlægu slóðum, þar sem vinna iðulega 2—3
þús. sjómenn. En ég fagna því, ®ð þessi mál
eru til athugumar hjá hœsitv. dómsmrh., og
vænti þess, að þar verði eitthivað úr framkvæmdum, hvemig svo sem þessi mál að öðru
leyti veltast á næsta sumri.
Ég skal svo ekki fara um þetta fleiri orðum, en vænti þess, að í samtoamdi við þau orð,
sem hér hafa fallið hjá þeim tveimur hæstv.
ráðh., sem hér hafa talað í þessu máli, verði
þessari till. tekið vel og horfið að því ráði,
sem er eitt meginatriði tiil., að samþykkja
nauðsynlegar framkvæmdiir í máliinu.
Félmrh. (Eggert G. Þorsteinsson): Herra
forseti. Það er nú ekki oirðið ákaflega mikið, sem á milli ber í iþessum umr„ annað en
það, að hv. 4. þm. Austf. vill, að Alþ. samþykki ákveðna fjárveitingu til ráðstöfuimar fyrir mig í þessu skyni, og sízt ætti ég að hafa
á móti því, til jafmfrjálsnar ráðstöfumar og
hér er urn að ræða. Það, sem ég vildi einungis
vekja athygli á með orðum miínum hér áðan,
var það, að hvort sem ég þarf að koma fyrtr
Alþ. eða fjmrh., vil ég geta mieð nokkrum rökum bent á, hvemig ég ætla eða hvernig mitt
m. eða ríkisstj. eða hvað menn vilja nefna
það, ætlar að nota þetta fé. Ég er ekki að
tala um, að það þurfi að vera upp á aura eða
krónur, heldur svona nokkium vegiimn, að það
sjáist, hver fjárþörfin í heild sé. Ég teldi eðlilegt, að ég yrði spurður um þetta hér á þingi,
ef ég kæmi með slíka beiðni faingað, og ég
hygg, að það yrði eins með minn ágæta kollega,
hæstv. fjmnh., að hanin vildi nokkuð vita um,
hvemig þessu fé yrði dreift. Það var hugmyndin að baki orðum mínum.
Varðandi það, sem hv. 2. þm. Reykn. lagði
áherzlu á í sinni ræðu, vil ég emdurtaka það,
sem ég sagði í upphafi, en hann lagði fynst
og fremst áherzlu á 'það, að n. hraðaði sárnum
störfum. Það er undirstrikað í skipunarbréfi
til nm„ að lögð sé áherzla á það af hálfu
ríkisstj., að n. hraði svo störfum sem frekast er kostiur á. Og ég tel það nokkra tryggingu fyrir því, að svo verði gert, þegar höfð
er hillðsjón af því, ihvaða aðilar skipuðu fuiltrúa í nefndlna.
Alþt. 1967. D. (68. löggjafarþing).

Pétur Sigurðsson: Herra forseti. Venjulegum fundartima er lokið, svo ég mun stytta
mál mitt mjög. Ég geri ráð fyrir því, að flm.
sé mikið í mun að koma iþessu máli til n.
núna, og ég held, að i sjálfu sér séu allir
sammália um það, eims og mér heyrist á öllum hv. ræðumönnum, sem hér hafa talað, að
þeir séu sammála um það, að leita þurfi úrlausnar á þeirn vandaimálum, sem faaffa komið
upp í sambandi við síldveiðamar á s. 1. eumri.
En allt bendlr til, að bað geti jafnvel einnig
orðið fyrir hendi á komanda sumri.
Sú tili., sem hér er til umr„ er í sjálfu sér
ekki annað en samsafh ályktana og samþykkta frá fjölmörgum aðiJium, ráðstefnum og
fundum sjómanna og útgerðannanna og annarra hagsmunasamtaka, sem eiga hagsmuna
að gæta í sambandi við bessar veiðar. Hún er
mjög ýtarleg og tekuir yfir marga bætti þessara vandamála. I sjáJfu sér þaTf ekki að ræða
þetta frekar, gætum við ihaldið, eftir þær umr„
sem hér hafa farið fram. Það hefur komið
fram, að í tveimur m. heffur verið unnið og
er unnið að lausn þessara vandamáia, siem
þama er bent á, og í seinni ræðu hv. flm. kemur það helzt fram hjá honurn, að honum liki
ekki, að sú n„ sem er að rannsaka málið á
vegum sjútvmm., hiafi ekki iþað framkvæmdavald, sem hv. fim. vil'l, að hún fái. Mér finnst
nú eiginlega, að þama sé verið að deila um
keisarans skegg. Ef elnhverjar ekynsamlegar
till. koma frá bessari n„ sem stendur að þessari rannsókn, verður auðvitað séð um það, að
þær nái fram. Það eru alJir jafnsammála um
það, að það þurffi að leita að og finna lausn
á ákveðnum vandamáJum. Ég faeJd hins vegar, eins og þessi till. geffur tileffni til, að við
séum kannske ekki aiveg á réttri leJð, og ekíki
heldur samkv. þeim orðum, sem fféJlu hjá hv.
flm. Ég bald, að við þurfum ekki að leggja
mikinn kostnað eða starff í það að leita að
eða festa kaup á fleiri skipurn til bess að
fflytja faráefni faingað til lands af fjarlægum

miðum í verðJitla eða verðlausa grútarframleiðslu. Hins vegar ber okkur auðvitað að
leggja höfuðáherzlu á að flytja til verkunarhaffna hér á -landi síld, sem getiur ekki aðeins
orðlð uppbyggjandi fyrir okkar atvinnulíf,
heldur eins og biingað tll -undirstaða að okkiar
útflutningi. Það er, eins og hv. 2. tom. Reykn.
réttilega benti á, niauðsynlegt fyrir okkur,
jafnvel þótt við yrðurn að leggja þar í kostnað, sem sjáJfur atvinnuveguirinn stæði ekki
undir, til þess að við gætuim þá haldJð í okkar dýrmætu markaði, sem við höifum fyrir
þessar vörur. En ég geri ráð fyrir því, að það
séu fleiri en við, sem faöffum tekið tfl máls um
þetta faér inni, sem hafi nokkiurt vit á þeim
hluturn, þótt þeir eigi ekki sæti hér á bv.
Alþ„ enda hafa þegar verið gerðar allýtarlegar tilraunir á þessu sviði, þótt þeim sé hvergi
nærri lokið, og auðvibað þurfum við að halda
þeim áfram. Samt sem áður er ég algerlega
fylgjandi því, að það verði þegar að hefjast
handa í sumar um það, að slík hráefni verði
flU'tt til verkunarhafna hér á landi.
23
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Herra forseti. Ég skal ekki tefja tímann
lengur. Eins og ég tók fram í byrjun rœðu
mimnar, teJ ég mauðsyniegt, að þessi till. komist til n„ sem þá ieiti sér umsagnar þeirrar
vinmunefndar, sem þegar er að vinna í þessu
máli.
Út frá þeim orðum, sem hv. frsm. lét faila
um það, sem dómsmrh. upplýsti hér áðan i
sambandi við varðskipin, þegar hann bernti á
okkar gamla varðskip Ægi, vil ég segja, að
það er auðvitað miklu fleira, s&m kem-ur upp
í þessu máli, en það eitt, hvað við teljum sæmandi fyrir einn lækni. Það kemur líka upp
það vandamál að ráða fram úr óskum þeirra,
og það er ekki nóg að segja: Gjörið þið svo
vel, þarna er skip, farið þið um borð. — Þeir
veirða að fást, þeir góðu herrar, til þess að
fara um borð í þessi skip, og þeir fara ekki
fyrr en þau eru búin þeim útbúnaði, sem þeir
teija mauðsynlegan til þess að veita fyrstu
hjálp. Og þess vegna var horfið að því ráði
að útbúa öll þrjú nýjustu varðskipin eða tvö
þau nýjustu og það, sem er í byggingu, þarnnig, að þau gætu veitt þessa hjálp á fjairlægum
miðum, auk þess sem þau gætu komið að notum hér í kringum landið, bœði á íjarlægum
og afskekktum stöðum, og eins þegar árar
líkt og nú hefur gert hjá okkur hér í vetur
og s. 1. vetur. Þá er þetta auðvitað tii öryggis
fyrir ailan landsiýð.
Við skulum ekki gleyma öðrum þætti þess
að hafa varðskip á fjarlægum miðum, þar sem
kannskie á þriðja þúsund íslenzkir þegnar eru
eaman komnir á stóru svæði. Það er hér
minnzt á í þessari tili., að það sé nauðsynlegt,
að það sé hægt að hafa eðlilegt talstöðvasaimband við <land. Engir aðilair á íslenzka fiotaniurn eru betur hæfir til iþess en elnmitt íslenzku varðskipin, ekki aðeins við lamd hér
heirna úr mikiilli fjarlœgð, vegna hins góða
tækjakosts, sem þar er um borð, heldur og
við erlendar etrandstöðvar. Þar fyrir utam eru
þessi nýrri varðskip mjög ganghröð og geta
komið og veitt aðra hjálp en beima slysa- og
læknishjálp, eins og við höfum nýlega gott
dæmi um hér við strendur okkar lands. Þar
fyrir utian eru þessi skip útbúin þyrluþilfari,
og það þarf ekki emdilega að vera, að sú
þyria sé staðsett þair um borð eða komi héðam
frá Islamdi. Vegalengdim frá strömdum Noregs
út á þau mið, sem skipim stunduðu sínor veiðar á á s. 1. surniri, er hverfándi iítii miðað við
vegalengdina þaðan og hingað heim, og slík
þjónusta gæti aðeins komið að motum frá
strandstöðvum þar og reyndar frá hjálparskipum, sem eru á miðunum fýrir aðrar þjóðir, og sjómanmasamtökim hafa m. a. semt sínar
þakkir til fyrir frábæram stuðming, sérstaklega á s. 1. sumri. Ég tel sjálfsagt, að þegim
yrðu tilboð, sem sjómamnasamtökin hafa fengið, t. d. frá Sovétríkjunium, frá samtökum sjóroanna þar, en það boð hefur legið fyriir frá
þeim, að siík aðistoð yirði áfraim veitt, ef við
mundum óska eftir því. Það hefur verið mjög
eindregin ósk sjómannasamitiakanna hér við
dómsmrh. — og það kemiur m. a. fram í tiil.,

sem hann lýsti hér áðam, frá þessari n„ sem
hanm skipaði — að það verði jafnframt ieitað
aðstoðar þessara aðila til þees að geta mœtt
slysurn og veikindum sjómamna okkar á fjarlægum miðum.
ATKVGR.
Till. vísað til síðari umr. með 33 shlj. atkv.
og til fjvn. með 34 shlj. atkv.
Nefndaráiit korni ekki, og till. var ekki á dagskrá tekin framar.

16. Embættaveitingar.
Á deildafundum 13. febr. var útfoýtt frá Sþ.:
TiU. til þál. um embættaveitingar [132. málj
(A. 280).
Á 38. fundi í Sþ„ 14. febr., var till. tekin til
fyrri umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 40. fundi í Sþ„ 21. febr„ var till. aftur tekin til fyrri umr.
_ Flm. (Þórarinn Þórarinsson): Herra forseti.
Ég hygg, að það hafi veirið á s. i. sumri, sem
blaðið Alþýðumaðurinn á Akureyri birti skxá
eða lista, sem áreiðanlegia vakti athygli um ailt
land. Þessi listi var um veitimgu sýslumjanmsog bæjarfógeitaembætta síðan núv. ríikisstj. kom
til vaida. Þessi listi sýndi það, að á þessum
-tíma hafa verið veitit miili 10 og 20 slíkra
embætta eða a. m. k. talsvert á ainnain tug, og
hann bar það með sér, að eingöngu hefðú
komizt í þessi embætti menn, sem fýlgdu sama
flokki og ráðh„ sem embættin veitti. Og það
var af þeim ástæðum, sem listinn vakti eins
mikla athygli og raun bar viitni um. Mér er
sagt, að -þegar þessi iisti birtist í Aiþýðumamninum, hafi hann vakið alveg sérstiakam úlfaþyt, eða fjaðraþyt væri kianmske rétitara að
segja, í þeim flokki, sem hafði átt dómsmrh.,
sem að þessum embættisveitingum stóðú, og
það hafi fyrst verið teikið tiil bragðs að gera
lisita yfi-r veitingiar á skólastjóraembættum,
sem höfðu farið fram á sama tíma. Og sá listi
mun hafa leitt það í ljós, að það kom mjög
sjaldan fyrir, að sá maðu-r, sem hiiaut skólastjóraembættið, væri ekki úr sama flokki og
ráðh., sem embættið hafði veitt. Því aðeins
mun það bafa komið fyrir, að ekki fannst
ílokksmaður ráðh., sem sótti um embættið, að
leiita varð tii annarra.
Dómsmrh. var nú það hygginn, að hann
beitti ekki þelrri hefndaraðgerð að biirfa listann yfir skólastjórastöðúmar, heldur notaði
hann sér það við næsta tækifæri, þegar hann
veitti alivænt embætti í Reykjaivík, að setja

þar mann úr Alþfl. Hann þekkti sinn sam-
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starfsflokk, og þar með féll bessi deiia niSur.
En hins vegar hefur það gerzt núna nýilega
og nokkru eftir að þeesi tllil. var fiutt hér á
Alþ., að það hefur komið fram í stjómarblöðunum annað dæmi, sem ekki varpar sáður
ljósi á þetta mál. Félag ungra sjálfstæðismanna hér í borginni, Heimdallur, hélt nýlega
fund, og eftir því sem Morgunbiaðið segir s. 1.
laugardag, var rætt um það þar, hvaða afleiðingar stjómarsamstarfið við krata hefði
haft fyrir Sjálfstfl. Meðal iþeirra, sem þar töluðu, var einn af varaþm. Sjálfstfl., Guðmundur
H. Garðarsson, sem sat hér á Alþ. s. 1. haust, og
eiftir því sem Morgunblaðið seigir frá s. 1. laugardag, fórust honum orð eitthvað á þessa
leið, með leyfi haestv. forseta:
„Benti hann jafnfrnmt ú þá staðreynd, að
Aiiþfil. væri nú að verða embættis- og ríkisstarfsmannaflokkur, sem ættl hverfandi lítil
ítök iheðal launþega og ativinnurekenda, og
væiri því lífsspursmál fyrir flokkinn að þenja
út rikisbáknið með það fýrir auguim að koma
fleirum sinna manna á rikisjötuna. Flokkur,
sem ekki ætti fylgi nema innan ríkisbáknsins,
væri ekki líkilegur til stórræða í atvinnumálum þjóðarinmar."
Enn fremur segir svo í Morgumblaðimu, að
því er manni virðist um heildarskoðum fundarmanna þar, með leyfi hæstv. forseía:
„Þá kom fram sú skoðun, að óeðlilegt væri,
hve ungkratar -misnotuðu ýmsar opinberar
stofnanir, svo sem húsnæðismálastjórn, framkvæmdanefnd byggingaáætlunar o. fl„ í þágu
flokks síns. Þótti þetta raunar leiða í 1JÓ3,
hvert hugur þeirra stefndi.“
Ég hygg, að það sé óþarfi að láta iþessum
uimmælum fylgja mikla skýringu. Þau skýra
sig sjálf, og 'þau sýna mat hinna ungu sjálfstæðismianna á því, hvernig annar stjórmarflokkurinn hagar símurn vinnuhrögðum í sambandi við embættisveitingar, eða með fáium
orðum sagt, á bá leið, að hann leggur fyrst
og fremst áherzlu á það að tryggja sina aðstöðu með því að koma sér sem bezt fyrir
inman ríkisbákmsins, eins og þeir orða það í
sambandi við stöðuveitingar.
Nú veit ég, hvert verður svar stjómarsinaa
við því, sem ég nú hef sagt, og ég hef nú
ekki gemt annað en að viitma í málgögn þeirra.
Þeir munu spyrja: Var iþetta ekki eitthvað
líkt því, sem var áður fyrr? Hefur það aldrei
þekkzt fyrr en núna, lað það hajfi átt sér stað
pólitískiar embættisveitingar? Ég skal alveg
fullkomilega játa, að iþað hiafa átt sér stað
pólitískar embættaveitingar áður en núv. ríkisstj. ikom til valda. Þær hafa átt sér stað
ailla tíð síðan ríkisstj. kom inn í landið og
hér voru pólitískir ráðh. En hitt hygg ég að
sé óuimdeiilanlegt, að þær hiafi aidrei verið
meira áberandi og addrei farið rneira í vöxt en
nú allia síðustu árin. Og það sýna gleggst
þæir tilvitnanir, sem ég hef viitmað í. En ég
hygg, að þetta alilt saman sýni, að það sé orðið fuilkomlega tímabært að tiaka þessi mál til
nýrrar athugunar og þá sérsitaklega með það
í hiuga, hvort ekki sé hægt að finna eitithivert

annað kerfi, anmað fyrirkamulag við emibætitaveitingar en það, sem nú er, þ. e. að það séu
fyrst og frernst pólitísiklr ráðh., sem veiita. öll
helztu embætti ríkisins. Það er vissulega óheilbrigt ástand, að þannig skuli vera komið, að
það skírteini, sem mestu skiptir, ef menn ætla
að komasí í embætti, er ekki prófskírteinið
eða reynslan, heJdur flokksskírteinið. En óneitanlega er ástiandið hjá okkur orðið þannig
í dag og hefur smátt og smútt á undanfömum áratugum verið að fæiast í iþað horf. Ég
bald, að þegar mienn gefa sér tíma til þess
að athuga þetta, án alls ofstækds og án þess
að vera of mikið bundniir af floklkum sínum,
hljóti þeir að komast að þeiirri niðurstöðu í
þessum efnum, að iþað sé hedlbrigðast fyrirkamulag, að embætti séu veitt eftiir því, hverjir hæfileikar og þá ekki sízt hver reynsila
þeirra manna sé, sem um embættið sækir. Við
eigum þess vegna að taka saman höndum um
það án tillits tii þess, hvað faefur verið að
gerast í landinu á undanfömium árum eða á
umdanförmum áratugum, að reyna að finna
eitthvert annað heppiiegra fyrirkomulag en
það, sem nú er búið við í samibandi við embættaveitingiar.
Það er með þetta í huga, sem sú tiM. er
flutt, sem ég mæíi nú fyrir. Efni hennar er
í meginatriðum það, að Ailþ. álykti að kjósa
5 manna nefnd hlutfallskosningu í Sb. til að
undirbúa heildarlöggjöf um embættaveitingar
og starfémiannairáðningair mkisins og rákdsstofnana, þar sem stefnt sé að iþví að tryggja sem
óháðast og ópólitískast veitimgarvald og starfsmannaval. N. skal kynna sér löggjöf og reglur
um embættaveitingar í öðrum lömdum og þá
reynslu, sem þar hefur fengizt í iþessium efnum. Þá skal n. einnig afla sér álits félaga
emibættismanna og annarra opinberra starfsmanna um það, hvemig þeáir tielji þessum málum vera bezt skipað, þannig að framangredndur tflgangur náist.
Ég held, að það sé óþarfi að skýna þessa till.
með mörgum orðum, vegna þess að hún gerir
það sjálf nokkuð glöggt. Það er í fyrsta lagi
ætiazt til, að það sé verkefni þessarar n. að
kynna sér, hvernig þessu er hátitað í öðrum
löndum og hvað við getum lært að þeirri
reynslu, sem þar hefur fengizt, og svo í öðru
'lagi, að það sé haft samráð við samtök embættismanma um það, hvaða till. þeir hafi
fram að færa í 'þessutm efnum tiil tryggingar
því, að það séu ekki pólitísk skírteini, sem
ráði því fynst og fremst, hvemig embætti eru
veitt.
Ég sé svo ekki ástœðu til þess að hafa þessa
framsögu lengri að sinmi. Ég faéld, að allir
faljóti að sjá og viðurkienna, favað amar að hér
í þessum efnum, og lí raiun og veru játi menn
nauðsyn iþess, að reynt sé að hefja embættaveitingar upp úr þeirri niðurlægingu, sem þær
eru komnar í, vegna þess hve pólitísk áhrif
hafa ráðið þar miklu á undanfömum árum.
Ég vil segja það, að ég hef orðið 'þess var, að
yngra fólkið faefur alveg sérsitakan áhuga fyrir
því í þessum efnum, að faorfið sé frá því
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fyrirkomulagi, sem hefur verið ríkjandi í þessum málum á undanfömium áratugum og ég
hef nú verið að mimmast á.
Ég viJ vænta þess, að sú þn. eða þeir þm.,
sem fjalia um þetta mál í n., líitii rneira á málið frá heildarsjónarmiði og framtíðarsjónarmiði, en ekki fyrst og fremst frá því sjónarmiði, hvaða flokkar fari nú með vöid eða
hvaða flokkar séu líkleglr til að fara með þaiu
framivegte. Þeir gæti að því, hvað sé heilbrigðast og réttlátast í toessum efnum og hveruig
hægt sé að koma emlbættaiveitingum þannig
við, að þeir hafi a. m. k. sem oftaisf forgangsréttinn, sem eiga hann skilið vegna hæfiieika
3iinna og reynslu.
Ég teyfi mér svo að leggja til, herra forseti,
að umr. verði frestað og málinu vísað til
allshn.
Menntmrh. (Gylfi Þ. Gíslason): Herra forseti. Ég er hv. flm. þessarar till. sammála um,
að brýna nauðsyn beri til þetss, að hlutleysis
sé gætt við embættaveitimgar og að sem óháðast og ópólitiskast mat fari fruim á hæfileikuim þeirra rmanma, sem um opiniber embætti
sæki, og hæfileikar og starfsreymsla skuli ráða
úrslitum um það, hver hlýtur embætti, sem
laiust er tiil umsóknar. Hins vegtar er það skoðun mín, og hún byggtet á vandlegri ihugun
og talsverðri reynslu í þessum efnum, að mjög
erfiitt muindi vera að setja algildar og bindandi regiiur fyrir veltingarvaldið um það,
hvemig velja skyldi úr hópi umsækjenda
hverju sinni. Það, sem ég sérstaklega vildi
benda á í þessu sambandi, er, 'að ég teldi það
vera mikið spor aftur á bak, beinlínte ólýðræðteiiegt, sem örlar þó á í þessari tiil., að láta
veitingarvaldið ekki vera í höndum þeirra
þjóðkjörnu fulltrúa eða þeirra manna, sem
Aiþ., hln þjóðkjörma samkoma, kýs til þess að
fara mieð æðsta vald í landimu. Jafmmikilvægt
vald í iýðræðisþjóðfélagi og veitimgarvald þarf
og verður að vera i höndum mianna, sem hægt
er að sækja til ábyrgðar fyrir það, ef þelr
gera rangt. Þetta er einn af hyrmingarsteinum lýðræðteþjóðféiags, þetita er einm af hymingarstelnum frjáls þjóðfélags. Bf þjóðfélag
lætar veitingarvald mikllvægra, oplnberra embætta vera í höndum embætttemanna, sem
ekki er hægt að sækja til saka fyrir það, ef
þeir misbeita valdi sínu, er mjög hætt við því,
að það veitingiarvald spilliíst, það sýkist, og
fyrir þvi er margföid reynsla 'hértendis og etrlemdis á fyrri öldum aðaliega og jatfnvei á
fyrri áratugum þessarar aidiar. Það á að vera
og þarf að vera kjami, einm af thornstieinum
lýðræðteins, að (hægt sé að gagnrýna þá með
árangri, sem mtebeita veitimgarvaldlnu, og jafnvei sækja þá til saka með því að vikja
þeiim frá, ef þeir misbeita valdi sínu faerfilega.
En það mundi ekki vera faægit að gera, ef
veitingarvaidið væri í faöndum einthverra stofnana í þjóðféteginu, sem í raun og vetru væru
ábyrgðariauear.
Þettia atriði, sem ég nú nefwdi, var kjaminn í þeirri deilu, sem hér sitóð um áratugi

milli stjórnarvalda annars vegar og Háskólans
hins vegair um það, bvermig hiaga stkyldi veitingu embætta við Háskólann. Sú deila etr sem
betar fer hjöðnuð. Á henni hefur ekki bryddað síðan nýju háskólalögin voru sett 1958, enda
ekikert tilefni gefizt til þess, að siík deila hætfist aftur. En á það má minna, að það var
skoðun Háskólans í áratugi.að Háskólinn sjálfuir ætti að hafa sjálfdæmi umveitingu embœtita
imnan sinna vébanda, og þetta sjálfdæmi Háskólans var í reynd virt um mjög langan aidur af veltingarvaldinu, þ. e. a. s. af memntmrto.
Ég skal ekki rifja upp þá sögu í einstökum
atriðum eða þær miíklu cteidur, sem hér urðú,
en það varð að lokum skoðun veitingarvaldsins, og það veit ég, að var þá skoðún Eramsfl.
að afstaða Háskólans væri algerlega röng.
Nefnd voru ýmis dæmi um, að Háskólinn hefði
mtebeitt þetssu vaidi símiu og það væri kannske
ekki við öðru að búast em hann mistoeitti því,
því að hann væri ekki hægt að sækja tii saka
fyrir slíika misbeitingu. Ef deiid misbeitti því
valdi, sem hún taldi sig hafa, var ekki hægt
að víkja þeirn prófessorum frá, það var hægt
að gagnrýna þá, en etkki hægt að víkja þeim
frá. Ef ráðto. aftar á móti mtebeitti sínu vaidi,
var alltaf mögutegt fyrir þjóðkjöma fulltrúa
á Alþ. að víkja faonum frá fyrir þá mtebeitingu, og það er kjarni málsims.
Eramsfi. hafði m. a. forustu um að kveða
þessa hugmynd um sjálfdæmi Háskóians í kútinn. Og það tel ég, að hafi verið réfct. Af
hálfu Háskólans hefur þessuim hugmyndum
ekki verið haldið á loft síðan þeirri reglu var
slegið fastri, sem er nú í giidandi háskólaiögum, að veitingarvaldið er aðeins bundið að
því leyti, að það má ekki veifca manni prófessorsemtoætti við Háskólann, ef sértsitök dómnefind befur talið hann óhæfan til þess að
gegna embættdmiu. Að því leyti og því leyfci
einu er veitingarvaldið bundið, og segja má,
að það sé ekki óeðlilegt. Að öðru leyti hefur
Háskólitnn nú ií dag aigerlega viðurkemnt óstkoraðan rétt mennitmrh. tii þess að beita veitingarvaldimu eftir sinni toezta samvizku. Og
aldrei hefuir komið tiil nokkurrar deilu í þau
11 ár, sem ég hef gegnt þessu embætti, við
Háskólann, og mun ég þó ihafa veitt fteiri
embætti við Háskólann en nokkur fyrirremnara mlnma.
Það var sérstaklega þetta atriði, sem ég
vhldi vekja athygli á, til þess sérstaklega kvaddi
ég mér hljóðs, að þó að ég sé sammáia þeirri
grundvallarhugsun, sem að baki tiii. er, að
hiluitieysi eða óhlutdrægni sé sjálfsögð og nauðsynteg í saimbandi við emtoættaveiitingar, vildi
ég vara við bjaritsýni um iþað, að hægt sé að
setja nokkrar almennar reglur, nema þá reglu,
sem ég nefndi áðan varðandi háskólæmbætti,
eiitthvað því um líkt, en eikki setja aimenna
reglu, sem tryggi fuliíkomið réttolætl í þessum
efnum. Og sérstaktega vildi ég vaira við að
táka veitingarvaldið úr höndum pólitiskra
ráðh. Það getur hvergi ainnars staðar verið
í lýðræðisiþjóðfélagi, hvort sem mönnum líkar
það betur eða verr. Ailt annað er iíkiegt, að
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leiði til miklu meiri vandræða og missmíða,
jaínvel til miklu meiri spililimgiar en hefur átt
sér stað og þarf að eiigia sér stað, þó að veiting’arvaldið sé í höndum pólitískra ráðh.
Auk þess vil ég vekja sérsitiaka athygli á
því, að hv. frsm. fór með mjög raimgt mál, og
á þvi vii ég vekja sérstaka athygli, þegar
hann sagði, að deilur hafi farið í vöxt á undanfömum árum um veitingu opinberra embætta. Hér er sanmleikianum aJgeirlega snúið.
Það eru miklu minni deiiluir nú á síðairi árum
um veitingu opinberra embætta en tíðkuðust
áður fyrr. Það er hver sjálfum sér nsestur, og
það er bezt, að ég greini frá iþví, sem mér
vlðkemur í þessum efnuim.
Mér er sagt það, að ég 'hafi veitt fleiri embætti en nokkur íslenzkuir ráðh. fyrr eða síðar. DÉg hef sjálfur ekki látið fram fora neiraa
atbugun á þessu, en mér /þykir ekki ósennilegt, að þetta muni vera rétt Það er kunnara
en frá þurfi að segja, að menntmrh. á hveirjum tíma veitir fleiri stöðúr en nokkur annar
ráðh. í íslenzkri ríkisstj. vegna fjölmennis
skólastjóra- og kennarastétitarinnar, og það er
því ekki nema alveg eðlilegt, fuBkomlega eðlilegt að iraaður, sem gegnt hefur embætti
menntmrh. í 11 ár, hafi eingöngu, þó að ekki
væri annað en bara svið skólastjóra og kennara, veitt fleiri stöður en nokknr anmar íslenzkur ráðh. fyrr og síðar. En á því vil ég vekja
alveg sérstaka athygli, að í þessi 11 ár man
ég ekkl eftir, að orðið hafi opinber deila um
nema eina veitingu á skóiastjóra- og kennairastöðu. Það kann að vera, að mig misminni.
En í fljótu bragði, — ég er óundirbúinn undir
þessar umr. — man ég efcki eftir nema einni
opinberri deilu um veitingu mina á skólar
stjóra- og kennaraembætti. Þar hafði ég veitt
eirabættið þeim manni, sem hafði lengstan starfsaldur, hafði lengi verið skólastjóri uitan Reykjavíkur, en deilt var á mig fyrir það að bafa
ekki veitt embættið mifclu, mlfclu yngri rnanni,
sem hafði nokkru meiri mienntun. M. ö. o.:
hér var um það að ræða, hvont taka ætti tillit
til starfsajldurs og reynslu, hér var um að
ræða starfsaldur og reynslu úti á itandi, hvort
ætti að taka meira tillit tii þess ama eða
menntunar, sem miklu yngri miaður hafði óneitanlega meiri. Hlutaðeigaindi skólanefnd
mœlti raeð uraga manrairaum með meiri menntunlma, fræðsfamálastjóri mæilti með eldri
manrainum með tengri starfsaldurinn, og ég
valdi hann og hafði meðmæli frá fræðsfamálastjóra iraeð því. Út úr þessu spumnust nokkur
blaðaskrif á síraum tíma fram og til baka, og
við því er ekkert að segja. En iþetita er elna
deilan, sem ég man eftir í 11 ár um ráðstafarair á embættum á sviði memntamála.
En það er ábyggilega flestum kunnugt og
mörgum, sem hér eru inni, að áðuir fyrr liðu
varla 2—3 ár og höfðu ekki gert um áratugi,
avo að ekki risu upp stórkostlegar deilur um
skólastjóraembætti, um kemmaraembætti, um
prófessoraembætti við Háskólaran, svo að ég
nefni þessi tilteknu dærml. Þesear deifar hafa
svo að segja algerlega hljóðmað. Ég hef fylgt

þeirri reglu í öll þessi 11 ér, að veita eldrei
skóiastjóra- eða kenmarastöðu gegn baeði tilil.
fræðslumálastjóra og hfaitaðeigandi skólamefndar eða meiri hl. heranar. En eins og kumnugt
er, eru þær embættaveitingarreglur, sem þarna
gilda, þær, að áður en menmtmrh. veitir stöðu,
fær hann tiii. frá fræðslumálestjóra aranars
vegar og frá skólanefnd eða fraeðsfaráði hins
vegar. Á undanfömum áratugum hefur það
hvað eftir aranað komlð fyrir, að ráðh. úr ÖUum hinum flokkumum hafi veiltt stöðu gegn
bæði till. fræðsfamálastjóra og hlutaðeigandi
skólsnefndar eða fneðsluráðs. Ég skapaði mér
í upphafi þá starfsreglu að gera það aldreí,
heldur að gæta þess ávallt að hafa ammaðhvort
fræðstamálastjóra eða meiri hl. skólamefradar
eða fræðsluráðs á bak við þá veitingu, sem
ég framkvæmdi, ekki vegna þess, að réttur
menntmrih. sé ekki ótvíræðúr tU iþess að vetta.
stöðuna eftir beztu samvizku, og ég tel, að
þeirri regfa ætti ekki heldur að breyta. Þessu
vildi ég líka vekja alveg sérstaka aithygli á,
að í þessum efnum hefur, án þess að nokkrar
sérstakar reglur hafi verið settar, nokkrar
bindandi reglur hafi verið settiar, tvímælalaust stefnt í rétta átt og til hins beitira. Það
hefur verið hægt með hóflegri og skynsamlegri framfcvæmd, án þess að blndandi reglur
væru fyrir hendi, sem ég tel að væri mjög
erfitt að setja og gætu í mörgum tilfelfam
skapað meira ranglæti en regfaleysi, ef því
fylgir réttlæti. Ég er efcfci í nokkrum vafa
uim það, að þær deifar, sem fyrr á árum urðu
uim embættaveitingar, og þé ekki sízt t. d.
á sviði skólanna, voru skólastarfinu mjögskaðlegar, skólastjóra- og kanmarastéttinini tii tjóns
og til trafaia í sitarfi, og iþess vegna tei ég
tvímælalaust hafa horft tii mikilia bóta, að
þessar deiiur skuli nú í reymd svo að segja
aigerlega vera úr sögumni. Ég tiei, að ísiienzkum skóium og íslenzkri kennarastétt hafi fátt
verið betur gert á undanfömium ératug en
eimraitt þetta, að firra skólana, firra skólastjórastéttina, firra keimarasitétitina hinum stórskaðlegu og mjög hvimleiðu dieiium, sem áðuir fyrr áttu sér alltof oft stað um veitingar
embætta á þessu mikiivæga sviði þjóðlífslms.
Umr. frestað.
Á 41. fundi í Sþ., 28. febr., var tili. tekin tii
frh. fyrri umr.
Forseíi tók málið af dagakiré.
Á 43. fundi í Sþ., 6. majrz, var enn fram
haildið fyrri umr. um tiil.
Flm. (Þórarinn Þórarinsson): Herra forseti.
Það er nú þannig mál iraeð vexti, að ég á eingöngu ótalað vlð hœstv. iraemmtmrh., em mér
skilst, að hann sé hér í húsinu. Mundi ekki
vera mögulegt að fá haran á fundinn? (Forseti: Ég vil vekja athygli hv. þm. á því, að
hæstv. menmtimrh. er mœttur). Já, ég skal iíka
halda áfram máli mínu. Að vísu er nú orðlð
ailllangt liðið síðan þessi tliil. var hér seinast
til umr., um það bll hálfur márauðuir, og ég
þess vegna búinn að týna niður sumu af því,
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sem þá var sagt og ástæða hefði verið til að
gera aths. við. En að nokkrum atriðum tel ég
samt rétt að vikja, á®ur en málið fer tii nefndar.
Það var ýmislegt aithyglisvert, seirn kom fram
í ræðu mennitimrh. Hann játaði, að vissulega
hefði margt gerzt, sem væri þannig vaxið, að
það væri æskilegt, ef væri hœgt að setja regluir, sem tryggðu betur ðháðar og ópólitískiar
embættaveitingar. En jafnframt 'þessu komst
hann að þeirri niðurstððu, að hann hefði veitt
fleiri embætti en noikkur ráðh. annar og það
mundi ekki vera nema í eitt skipti, sem hann
hafi verið gagnrýndur fyrir embættisveitinigu.
Sér maður á því, hverjir það eru, sem mætti
segja að væru vondu stirákaimir í ríkisstj.
Hæstv. ráðh. og hans flokksmenn veita þamnig embætti, að það er efckert að því að finna,
hvemig það er gert, — þeir eru sem sagt góðu
drengimir í stjóminni — en samt játar ráðh.,
að bað sé nauðsyniegt og heppilegt, að það
fengjust settar reglur, sem tryggðu betur ópólitískar embættaveitingar, og þá veit maður
nú sem sagt af því, hverjir það eru, sem gera
sig fyrst og fremst seka í þeim efnum. Það
aru ráðh. Sjálfsitfl. Það er í þeseu eins og svo
mörgu öðru, sem þeir Alþfl.-menn flytja góðu
málim. Sjálfstfl. kemur með vondu málin.
Sjálfstæðisráðh. eru ranglátir og pálitfekir í
sinum embættaveitingum, en það eru Alþfi,memn ekki. Það er hins vegar þannig vaxið,
að það virðast ekki allir vera á þessu máli.
Ég skal aðeins rifja upp litla sögu i því sambamdi.
Það var á einum verzlunarstað, það skiptir
ekki máli, ihvont það var heldur kaupstiaður
eða kauptún, en má segja einum verzlunarstað hér úti á landi, að skóiastjórastaða Josnaði og vildu að sjálfsögðu ýrnsir sækja um
Jiana, því að menn viija heidur vera skólastjórar en kennarar, og á þessum stað var
m. a. kennari, sem var flofcksbundimn í Sjálfstfl, En af einhverjum ástæðum gerðist það,
að nokkru áður en að því kom, að embættið
væri veitt, sagði hann sig úr Sjálfstfl., og
nokkru síðar urðu menn varir við það, að hann
var kominm i Aliþfl. Niðursfaðan varð líka sú,
að það var ihann, sem fékk skólastjórastöðuma. Ég er út af fyrir sig ekkert að lasta það,
þó að memn gangi úr S.iálflstfi. Ég álit það
vera ákaflega eðlilegt. Bn hltt finnst mér
ekki vera eðlilegt, að þegiar menn ganga úr
Sjálfstfl., fari þeir að ganga í Alþfil., þvi að
mér fimnst, að það sé nofckum veginn sama
tóbakið, hvor flokkurinn er, að þvi leyti, að
nokkuð svipað sé með þessa flokka, a. m. k. að
einu leyti sé svtpað með svorna floklka og fætuma á Bakkabræðrum, að það sé ekki hægt
að þekkja þá S sundur, svo líkir eiru þeir orðnir í starfshátitum símum nú i seimmi tíð. Ég
nefni það aðeins sem lítið dæmi í þessum efinum, að a. m. k. forustumenm þessara fiokka
virðast hafa nákvæmlega sömu skoðunima eða
sömu afstöðuma tll þess verkfaJls, sem nú
stendur yfir. Meira að segja hæstv. menntmrh.

ráðh., til þess að mótmœla því, að nú væri
tefcin upp verðtrygging á launum, og jafnframt varið þá steflnu, sem mú er haldið uppi
í peningamálum, mikllu ákveðnar en nokkur
ráðh. Sjálfsitfl. 'hefiur gert, svo að af þeim ástæðum, að það sé eimhver murnur á flokkunum, finnst mér ekki ástæða til þess, að menn
séu að færa sig úr Sjáifistfl. yfir í AJþfl. Það
valda þvi aðrar ásitæðúr, eins og rnenn kumna
kamnske að skilja í sambamdi við þetta mál.
Annars liggja fyrir viitmisbutrðir, sem hafa
verið rifjaðir upp hér í iþimginu og efcki hefur
verið mótmæit. Ég las uipp við fyrri umr.
málsims frásögn Morgunblaðsins afi fiundi ungra
sjálfstæðismanna, þar sem þessi mál voru
rædd og þar sem þeir komust að þeirri niðurstöðu, að Alþfl. legði nú meginfcapp á að koma
sínum mönnum fyrir í nikiskerfinu. Ég hief
hveirgi séð því mótmæit afi hálfiu Alþfl., og
þvi var efcki heldur mótmælt af hæstv. rnernntmrh., þegar hann talaði hér síðast, enda eru
dærnin allt of augljós til þess, að það sé hægt.
Þess vegna held ég, að hæstv. ráðh. ætti ekki
að spila sig eða ráðh. Alþfil. sem einhverja
góða drengi í þessu máli, en ráðh. SjáJfstfl.
sem vondu strákania, vegna iþess að ég held,
að þeir séu nokkum veginn jafnsekir í þeim
efnum að hyggja fyrst og fremst að sírnum
flokksmönmum, þegar um embættaveitingar er
að ræða.
Hæstv. ráðh. sagði, að vissuJega væri nauðsyn á því að setja reglur eða Jeita eftir reglum, sem tryggðu betur óháðar og ópóJitískar
embættaveitingar, en taldi hins vegar á þessu
öll tormerki, Ég skal fylililega játa það með
honum, að það getur verið vandasiamt að finna
þær reglur í þessum efmum, sem tryggi algerlega hlutlauisar og ópólitfekar emibættaveitingar. En þeim mun frekar er líka ástæða til
þess, að menn kymni sér reynslu amnarra þjóða
í þessum efnum og leiti eftir þeim fordæmum, sem bezt hafa gefizt í þessu sambandi,
eins og lagt er til í þeirri tiil., sem hér er tii
omr. Hæstv. ráðh. virtist vilja sfcilja þessa till.
á þá leið, að tilgamgur hernmar væri sá að færa
veitingavaldið sem mest í hemdur embœttismanna úr höndum ráðh. eða þjóðkjörinna
fuiJltrúa. Það er alger mfeskilmimgur hjá ráðh.,
að slíkt komi fram í 'þessari tiil., því að það
er hasgt að hugsa sér ýmisilegt emnað fyrirkomulag í þessum efinum em það, að anmaðhvort fari póJitfekur ráðh. rnieð aðalvaldið eða
það séu sérstaklr embættisimemn, sem séu til
þess kjörmir að veita embætti. Það má þvert
á móti vei hugsa sér, að þetita verði gert enm
lýðræðfeJegra, á þamn hátt, að mernn, sem segja
má að standi í enn þá nánara sam.ba.ndi við
fólkið og séu belnni fiuilltrúar þess em ráðh.,
fái aðstöðu til þess að Jiafia áhrif á það, hvemig embætti eru veiitt.
Hæstv. ráðh. mimmti hér á eiitt fyrirkomulag
í þessum efnum, og það er veJtimg kemnaraog skólastjóraemibætta a. m. k. við hima iœgri
skóla. Em þar eru sérstakar sfcóianefindir, sem
fyrst láta í ljós álit sitt um usmsækjemdur. I

hefur gengið fram fyrir skjöldu, fremst allra

öðru Jagi segir svo fræðslumálastjóri sitt álit,
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ingar hefðu alltaf átt sér stoað og hefðu farið
og þó að það séu að sjálfsögðu gaiilar á þessu
mjög í vöxt á undanfömum árum. Og ég sannfyrirkomuilagi, eims og t. d. það, að ráðih. er
aði það m. a. með þeim dærnum, sem ég rakti
látinn tilmefna formann skóianefndar og getur
fyrr í ræðu minni, m. a. imeð því að miinma á
þess vegna haft viss áhirif á það, hver niðuriistann fræga í Alþýðumannínum og með því
staða nefndarinnar verður, og fræðsiumálaað rifja upp þær niðurstöður, sem urðu á
stjóri er líka starfsmaður, sem héyrir undir
fundi ungra sjálfstæðismamna hér í toæmum,
memntmrh., er það áreiðantegt, að þetta fyrirþegar þeir ræddu um þessi mál. Hitt er það,
komulag hefur orðið til þess að gera þá misnotkun, sem befur átt sér stað í iþessum eín- * að þetta er komið svo mikið í vemju, að embætti séu veitt pólitískt, að mernn eru eiginum, miklu minini en hún senmiilega hefði eJla
orðið, ef þetta veitimgarvaíld hefði eimgöngu iega orðnir ónæmir fyrir þessu og hættir
að kippa sér nokkuð upp við það, þó að slíkt
verið í faöndum ráðh. Slíkt hið sama mætti
gerist. Og það gerist líka í sívaxandi mæli,
hugsa sér í samhandi við veitingu amnarra
að memn sæki Iítið urn emtoœfcti, öll meiri faáfctembætta. Það gæti t. d. komið til athugumar
ar embætti, vegna þess að þeir telja það nokkí sambandi við veitingu á embæittum sýsiumanna og bæjarfógieta, að t. d. væri leitað álits um veginn víst fyrir fram, að það sé búið að
sýsiunefnda og bœjarstjórma um umsækjend- ákveða, hver eigi að fá embættið, og þess
ur, áður en embættin væru endamlega veitt. vegna sé tilgangslaust að vera að sækja um
Ég hygg t. d„ að það hefði haft sín áhrif í
það. Ef við gerum samamburð á þessu fyrr og
saimbandi við tvær mjög umdeildar veitingar
nú, er það alveg táknrænt, hvað það eru mú
á sýslumamnsstöðum, ef það hefði tegið fyrir miklu færri umsækjemdur um mörg meiri háttáður, hvart hefði verið viðhorf sýslunefnda og ar embætti em áður átti sér sitað. Og ástæðan
bæjarstjórna á viðkomamdi stöðum. Þar á ég
er sú, að menn, sem koirna til greima margir
við veitingu sýslumannsembættisins í Gullhverjir, telja ástæðuilaust að vera að sækja um
bringu- og Kjósarsýslu, sem átti eér stað fyrir
emtoættin, vegna þess að það sé búið að ákveða
nokkru, og einnig veitingu bæjarfógetaemtoættþað fyrir fram, ihver eigi að faljóta bau.
isins á Akureyri. Ég býst við, ef viðkomandi
Ég skal ekki tefja tímamn öilu meira með
aðilar, sem ég mefndi, hefðu verið beðnir um
því að vikja að því, sem fram kom í ræðu
álit í þessum efrnum, þ. e. a. s. sýsiunefndiimar
hæstv. menntmrh. Þó viidi ég segja það að
og bæjarstjómimar, hefði komið alveg ákveðlokum, að hamn var að tala um það, að
in skoðun fram um það, hiver umsækjendamna
það væri búið að brjóta rniður hið mikla vald,
ætti að ganga fyrlr, og það síðan getað faaft
sem Háskólimn hefði faaft í sambamdi við emheppileg áhrif á afstöðu dómsmrh. Þannig
bættaveitimgar áður fyrr. Mér virðist, að það
mætti hugsa sér þetta á fleiri sviðum. Það
sé nú ©nn jafnsterkt og það hefur áður verið,
má t. d. benda á það, að í Bamdaríkjumum er
og ég minni aðeins á í siambandi við það, sem
það venja, að ýmsar meiri háttar embættaveiter kunnugt af blaðaskrifuim, bæði faefur það
ingar eru beimlínis toomar umdir þingið, þannkomið fram mjög gneinillega í Morgumblaðinu
ig að ráðh. tilnefnir menn í semdiherrastöður og Vísi, að einn af okkar allra efnilegustu
og vissar ráðheirrastöður, en þessir menn fá
ungu vísindamönmum varð að yfirgefa land
ekki emtoætti nema viðkomandi þn., sem um
á seimasfca ári vegna þess, að hann hafði verembættaveitingamar fjállla, samþykki, að þær
ið fullkomlega sniðgengimn af læknadeild Háséu réttmætar. Og það hefur m. a. í tíð núv.
skólans í sambandi við embættaveitingu. Og
forseta komið fyrir, a. m. k. einu sinni eða
ráðh. treysti sér ekki í því tilfelli að risa gegn
jafmvel oftar, að maður, sem hanm hefur útúrskurði læknadeildarinnar, þó að mér sé það
mefnt sem semdiíheirra, heflur ekki fengið empersónulega kumnugt, að hiarnn hajfði mikinn
bættið vegna þess að svo ákveðin amdstaða
áhuga á því, að umræddur víeimdamaður
hefur verið gegn faonum í viðkomandi þn. Ég
þyrfti ekki að fara af landi burt. Ég nefni
álít, að við þuirfum að kynna okkur allar
þetta ekki vegna þess, að ég vilji vekja deilslíkar erlendar fyrirmyndir með það fyrir augur um þetta mál sérstaklega, það er úr ®ögum að finna það fyrirkomuilag, sem sé líklegunni í faili, en ég taldi mér eikki anmað fært
ast til þess að tryggja sem óháðast og óhlutsamt en að minma á það, vegna þess að ráðh.
drægast veitingarvald. I hvers höndum þetta talaði svo borgimmannlega um, að það væri
veitingarvald á svo að vera endanlega, er
alveg búið að brjótia niðúr vald Háskólans
matsatriði, hvort það á að vera í höndum pólií þessurn efmum, og lézt fagna þvi mjög, að
tísks ráðh. eða ekki, en hins vegar er hægt
það hefði verið gert. En menn geta bezt séð
að takmarka það mjög mikið með þeim aðþað á mjög rökstuddum greinum um þetta
ferðum, sem ég ihef hér bent á og tryggja
mál, sem birtust á sínum tíma bœði í Morgmundi, eins og ráðh. vlrtist telja nauðsynlegt,
umblaðinu og Vísi, að hér var um mjög alvarsem lýðræðislegastar embættaveitingar.
leg mistök áð ræða. Það ikiom iíka fram hér
Ráðh. mimntist nokkuð á það, að gaginrýni i umr. fyrir örskömmu, að mér virðist, eð Háá embættaveitingar væri ölilu mimni núna en skólinn fari síniu fram aílveg eins og menntmfaún hefði áður verið og það væri þess vegrna
rh. sé ekki til. Það upplýstist, að Háskólinn
rangt, sem hamn taldi sig hafa eftir mér, að
hafði sett takmarkanir uun aðgang að tamnmeiri dellur væru um embæftaveitimgar mú en
lækmanámi, án þess að ráðh. faefði haft
áður. Ég beld, að ég hafi ekki minnzt meitt
mimnstu hugmynd um iþað eða læknadeildln.
á iþað, heldur sagt, að pólitískar embættaveitMér fimnst því, að ráðh. þurfi ekki að tala
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neitt borginmannlega um, að það hafi eitthvert afrek verið unnið í þessum málum, eiitthvert vald brotið niður, sem hafi verið mjög
hsettulegt, hvi að það viirðist «n þá vera í
fuiiu gildi.
Ég sé svo ekki ásitæðu til toess að halda
uppi frekari tnnr. um þetta. mál aS sinni, nema
eitbhvert sérstakt tlleflni gefftet ti'l.
Dómfimrh. (Jóhann Hafsteln): Herra forseti.
Ég faafði nú hugsað mér að leiða hjá mér
umr. um þessa till., þáltill. um embættaveitingarnar, taldi þetta alitaf ómerkiilega tiil., og
verður hún þeim mun ómerkilegiri í minum
augum sem ég heyri meira talað fyirir hemni.
En hitt er svo annað mál, að það hefur nokkuð spunnizt inn í umr., sem gefur mér tiiefni
til þess að leggja nokkur orð í belg. Og það
er þó eitt gott við þessa tiílil., að hún er ekki
flutt út af neinni sérstakri emtosettisveltingu
eða í sambandi við deiæur um einstaka embsettisveitingu, sem oft leiða til þess, að umræður og rökræður um máilin eru blönduð
mairgvíslegum sjónarmiðum öðrum en þeim,
sem snerta eínisfallð málsins, bœði persónuiegum og ýmsum öðrum. Frá því sjónarmiðl er
í sjálfu sér ágætt að fá tækifæri tii þess að
ræða nokkuð um embœtitaveitingajr, án þess
að taugaóstyrfcurinn hafi gripið um of um
sig í 'þlngliði eða öðrum, þegar deilt er oft
harkalega um slíkar stjórniaraibhiafnir.
Það er í sjálfu sér ekki nema gott til þess
að vita, að þm. vUja vera rétitlátir og hiutlausir í stjómarathöfnum og vilja, að það
komi til framkvæmda, að silíkar reglur séu
setitar hjá okkur, sem tryggi það sem bezt,
eins og mér skilst að ætlunin sé með þessari
þáitiil. En ég er hins vegar sjálfur þeirrar
skoðunar, að tilil. út aff fýrir sig sé byggð
á verulegum grundvallarmteskiiiningi á okkar
stjómskipunariögum og okkar venjubundna
þingræði. En ég skal ekki fara nánar út í þá
sálma.
Það var talað um áðam a/ hv. 1. flm., að
„ef menn væru sekir í embættaiveitingum", og
augljóst væri, hverjir væru þeir ,,seku“. Það
átfcu að vera við ráðh. Sjálfstfl. og þá sennllega
etana helzt ég, sem embættaiveitiingar í okkar
hópi heyra öllu helzt undir. Tailað var um
„jafnseka" stjómarflokka o. s. frv. Ég ætla af
þessu tilefni að fára yfir þær emibættaveltingar, sem ég faef staðið að í minni stjómartíð,
og alveg sérstaklega vegna 'þess, að það hefur
verið sagt í umr. af hv. 1. flm., að menn þyrftu
að hafa flokksskírteini upp á vasann til þess
að fá embætti, sýslumBnnBemibætti og dómanaembætti og önrour slík emibæbti, og reynslan af embættaveitingum sannaJði það. Ég hef
hér fyrir framan mig Iteta yfir embætfcaweitingar í dómarastöður og sýslumaninsem'bœtti
og fógeta, samtais 19, á þeim rúmum fjórum
árum, sem ég hef haft veitingarvaldið.
Ég skial fara fljótt yfir sögu. Himn 30. apríl
1964 var Asiberg Sigurðsson skipaður sýsiu-

jroaður í Barðastrandarsýslu. Ásberg Sigurðsson

hefur setið faér á þingl, og viita aliir, að h&nn
er sjálfstæðismaður. Umsækjendiur með Ásberg Sigurðssyni voru Bárðúr Jakobsson og
Pétur Gautur Krtetjánsson, báðir sjálfstæðismenn. Hvemlg átti að veita mainni úr öðrum
flokki embættið? Eða er hœgt að veita embætti
möinnum, sem ekki sækja um það? Og átti ég
ekki að veita neinum aff þessum þremur sjálfstæðismönnum embættið, bara af þvx að þedr
voru sjáJffstœðismemn, en auglýsa að nýju og
litast um eftir öðrum í emibættið?
Hinn 23. maí 1964 var skipað í tvö dómaraembastti í Hæstarétiti. Eiroar AmaJds var skipaður í annað og Logi Einairsson í hiitit. Um
þessi embœtti sóttu nokkrír aðrir menn, bæði
sjálfstæðismenn og framsóknarmenn. Ég hygg,
að bað hafi sótt fcveir framsókniarmenn og
fjórir sjálfs'tæðismeron, og eirnn af þessum 4 er
Logi Einairsson. Hiron, Eimair ArnaJds, var fcalinn áður AJþýðuflokksmaður, en hvorugur
þessara manroa hafði nokkium tírna baft pólitísk afsklpti, og mér er ókunmugt um, að þeir
haffi nokkum tíma verið innriitaðir í nokkur
stjórmmálafélög, enda held ég, að ‘þeesi veiting
dómaræmbættanroa hafi aldrei verið gagnrýnd af neinum.
Hiron 3. júlí 1964 skipaði ég Hákon Guðmundsson
í
yfirborgardómaraembættið
í
Reykjavík. Aðrir 8 mienn sóttu, þar af 7 sjálffstæðismenn. Mér er ekki kunrougt um, að
Hákon Guðmundsson faaffi nokkum tíma haft
neitt skírteini upp á vasann u.m, að haron væri
sjálfstæðismaður.
Hiron 3. júlx 1964 skipaði ég í yfirsakadómaraemhættið í Reykjavík. Þórður Bjömsson
hlaut stöðuna.
Hinn 8. maí 1965 skipaði ég Friðjón Þórðarson í sýslumannsembættið í Snæfelisnessýslu.
Aðrir umsækjendur voru Benedlkt Blöndal,
Jón Magnússon og Jón A. Ólafsson. Friðjón
var áður sýslumaðúr í DaJasýsIu, eins og
kunnugt er. Hitt voru alilt yngrí menn, og ég
veit, að tveir beirra eru sjálfstæðismenn. Um
þaron þriðja veit ég ekkí, hvort h&nn heffur
verið eða er eintevers sitaðar í flokki.
Hinn 7. júlí 1965 sklpaði ég Yngva Ólafeson
í sýslumannsembœttið í Dalasýsilu. Um embœttið sóttu eironig Bárður J&kobsson, Beroedikt
Blöndal, Guðlaugur Einarsson, Pétur Gautur
Krfstjánsson, aJlt sjálflstœðismenn. Yngvi Ólafsson hafði lerogstan embætttealdur af þessum
mönnum í bjónustu ríkisins. Ég átti ekki kost
á að skipa rnann úr nieinum öðruim ílokki.
Hinn 3. nóv. 1965 skipeðl ég Unmstein Beek
í borgarfógetaembœtti í Reykjavík. Það sóttu
sjálffstæðismemn um þetta embæfctl, en mér er
ekki kiunrougt um, að Unmsteimm Beck haffl
mokkum tíma verið sjálfstæðtemaður eða faaft
roeitt skíirteini upp á það, að 'hajnm væri flokksbundinn sjálfstæðismaður, hieldur þvert ámóti,
Mér hefur verið sagt, að faamm væri í öðrum
flokki.
Hinn 6. nóv. 1965 skipaði ég Eiroar Ingimundarson í bæjajrfógetaemlbæfctið í Hafnarfirði. Um það sóttu Bjöm Sveirobjörnsson og
Jóhann Gunnar Ólafsson, og það mál er evo
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kunnugt og var svo miikið um það deilt hér
á síraum. tíma, að ég skal ekfcert fara frekar
út í það að þessu sinni. Það yrði aðeins til
þess að ýfa upp dedlur. Það er efcki það, serni
fyrir mér vakir, heildur það að gera >hv. Sþ.
grein fyrir þeim embættaveitingum, sem ég
hefi stiaðið að.
Hinn 22. des. 1965 skipaði ég Benedifct Sigurjónsison í dómaraembœtti í Hæstarétti. Það
hefur ekki farið dult, að hann væri framsóknarmaður. Um þetta embættl sótitu tveir sjéJfstseðismenn og tveir framsóknarmenn.
Hinn 22. des. 1965 skipaði ég Elías I. Elíasson í 'bæjarfógetaembeettið á Siglufirði. Hann
var fu'Utrúi í dómsmrm. og hafði starfað þar
leragi, og aðrir, sem sóttu, voru miklu yngri
starfsmenn, a. m. k. á ríkisiras vegum í stjómarráðirau, en það voru tveir aðrir sjálfstæðilsmerara, sem sóttu. Aranar halði verið starfsmaður ríkisins á öðrum vettvangi, en var að
vísu eldri maður, eiran framsóknamiaður, sem
var yngri, starfsmaður í fjirarn.
Hinn 25. ágúst skipaði ég Hafisteta Hafsteimsson í lögreglustjóraembeettið í Bolungarvík. Um það sótti einnig Þorstetara Geirsson,
Ég hygg, að hann sé sjálfétæðismaðúr líka.
Þetta vom jafngamlir menn. Em um lögreglustjóraembeettið gildir það, að það á að skipa
í það að fenginni till. hreppsnetfindarinnar, og
hún mseilti með Hafsteini Hátfsteinssyni.
Hiran 5. des. 1966 skipaði ég í sýslumannsembættið í Suðúr-Múlasýslu. Valtýr Guðmundsson hiaut embættið. Það var eraginn annar
uraisækjandi.
Hinn 20. des. 1967 skipaði ég í borgardómaraembætti í Heykjavík. Magnús Thoroddsen
htaut embœttið. Það var eraginn annar umsækjandi.
Hiran 20. marz 1967 skipaði ég Halldór S.
Rafnar í borgarfógetaembeetti í Reykjavik.
Um það sóttu þrír aðrir iraenn á svlpuðu reki
og Halldór, en Halldór hatfði eindregin meðmæli yfirborgarfógeta.
Hiran 18. mai 1967 sfcipaði ég Priðjón Sfcairphéðinsson í yfirborgarfógetiaemhœttið í Reykjavík. Um það sóttu tveir aðrir meran, Jónas
Thoroddsen og Unnsteiran Beek. Priðjóm Skarphéðinssom var tangelztur sem lögfræðingur af
þessum mönnum og hafði eiranig gegnt þeirn
stöðum, að ég toygg, að það toafi ekki þótt
álitamál, að hann hlyíii þessa stöðu, en hann
var nú því miður efcfci með sjálfstæðissfcírteini upp á vasaran.
Himn 16. júlí 1967 sfcipaði ég Jónas Thoroddsen bæjarfógeta á Afcranesi. Um það sótitu 4
aðrir menn, ungir menn og sumir ópölltísfcir,
era mér var kuranugt um, að sumir voru sjálfstæðismenra. Um hina veit ég efeki. É,g get
netfnt ,þá Jónatan Þármumdsson, umgarn, etfnilegan lögfræðing, og Sverri Einarsson, einnig
efnilegan lögtfræðing. En Jónms Thoroddsen
var langelztur þessara mamna og hatfði áður
gegnt sjálfsitæðu embætti, vertð borgarfógeti
í Reykjavik,
Hinn 21. júraí 1967 skipaði ég Ófeig Eiríksson í bæjarfógetaembættið á Akureyri. Um það
Alþt. 1967. D. (88. löggjafarþing).

sótti einn anraar, Sigurður M. Helgason, sem
leragi hatfði gegnt tful'ltrúastöðu í embœttinu.
Þama getur verið álitamál, og ég ætta aðeins
að s,taldra við það, hvemig eigi að skipa í
embætti eins og þetta. Það sœfcir um bað fiulltrúi, sem er búinn að veira þar mjög lemgi
og hefur gegnt sínu fulltrúaBtarfi óaðfinmanlega, efitir því sem mér er bezt kunnugt um,
og oft gegnt embættinu í fjarveru fiógetams,
Ég hef áður lýst því sjónarmiði mfinu, að ég
hef látið ráða og hafit í huga í samfoandi við
embættaveitingar, bæði í samlbamdi við þetta
mál og önnur, hvaða öðrurn embætitum menn
hatfi gegrat, og ég hetf viljáð leggja á það áherzlu, að eftir þeim sé muraað, sem gegnt
hafia Iélegum embættum um langam tíma eða
hinum minni, iþegar betri embætti eru veitt.
Það hafði ég í huga og geirði þingirau grein
fyrir á sínum tíma í sambandi við veitingu
Eiraars Ingimundarsonar fyrir bœjarfógetaembættinu í Hafraarfiirði og sýsluraianmsembættirau í Gullbringu- og Kjósarsýslu. Ófeigur
Eirikssora hafði verlð fuMtrúi á Siglufirði á
sínurai tíma og gegnt 'þvfi embœtti í fjarveiru
fógetans. Síðan hatfði hamm vertð bæjarfógeti
í Neskaupstað. Það voru auðvitað foæði raokfcuð
lítiil emtoætti og afskekfct og svo mjög, að þegar Neskaupstaðarembeettið var auglýst, etftir
að Ófeigi var veitt Akuireyrt, sótti emginm um
það embætti. Það stendur nú fyrir dyrurai að
gera aðra tilraun. Era ég féfck tfráfiarandi bæjarfógeta á Akramiesi, serai hafði létið af embætti fyrir aldurs sakir, til þess að gegraa þessu
emfoætti fram til vorsims.
Hv. 1. flm. þáltíll. vék t. d. að því, að það
gæti verið rétt að hafa þá aðferð að láta
sýslunefndir og bæjarstjórrair segja álit siitt,
þegar á að veita síöður sýslumanna og bæjarfógeta og það hefði t.d. kamnske getað haft
áhrif á dómsmrh., þegar embættíð var veitt
í Hatfnarfirði. Ég man efcki betur en fiaðir
mtan segði mér það, að þegar hann sótti um
Akureyri á sínum tfima og sýsluraiaransembættið í Eyjafjarðarsýslu — hamitt var foá komungur 'lögfræðingur og hiafði verið fiulltrúi þar
hjá embættinu — era Steingrímur Jánsson,
sem þá var sýslumaðúr á Húsavfik sótti um
emfoættið, reyndur embœttlsmaðúr og stjómmálamaður á merkurn tíma hér, eins og kunnugt er, og miklu eldiri, að þá komu áskoranir
frá sýslunefndum og ágætum vinumi hams> í
Eyjafirði og á Akureyri um að horaum yrði
veitt embættið, era Stetaigirfimi Jónssyni var
veitt embættið og siðan föðúr míraurai Húsavik
eða Þingeyjarsýslam réttara sagt. Og ég hygg,
að það mundi oft fara svo hjá sýslunefndunum, að þeir, sem hefðu starfiað etaihvem tíma
með þeirai, amraaðhvort sem fulltrúar eða embættismenn, hlytu meðmælta, og þá mundu
kanmske miiklu fremur persónuleg sjóniairmið
ráða en hjá þeirai ráðh., sem á þó að vera
pólitóskt ábyrgur gerða sirana í sambamdi við
embættaveitímgar. Þessu vildi ég mú leyfia mér
að skjóta hér inn.
Htan 9. ágúst 1967 veitti ég foorgarfógeita-

embætti í Reykjavífc Sigurði Helgasyni, en
24
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um það embætti sóttu alls 4 meran, 3 aðriir
fulltrúar. Þetta voru aiilt ftnlltrúair, og alHr
himir fulltrúarrair voiru sjálfstæðismenn og
höfðu ailir reyrazt vel í sinum störfum, en
Sigurður HeJgason hiaut þetta embætti.
Það getur vel verið, að aðirir í mirarai stöðú
hefðu veitt edmlhver af þessurn embættum öðruvísi en ég. En menn sjá bara af þessu, hvað
það er fráleitt að halda því fram, að það sé
alveg óumdeilanlegt og hafi sérstaklega í
seinni tíð veirið augljóst, hiveirsu erobsettaveitingarnar séu pólitískar. Það sjá menn af því,
sem ég hef gert greira fyrir. Það er i fjölmörgum tilfeiilum, að eragtan efi er á þvi, hver
af eðlilegum, almennum ásitæðum á að hljóta
embættið. í öðrum tilfelfam er áðeins eiran
umsækjandi og í mörgum tilfieJfam einungis
sjálfatæðismenn, sem sækja um embættið, og
svo er ég ásakaður fyrir það að veita sjálfstæðismönnum og eragum öðrum embætti.
Memn verða að vita svolítið, hvað þeir eru að
tala um, og þess vegraa er það svo langt í frá,
að listinn í Alþýðumamninum, sem hv. 1. flm.
vitmaði til, hiafi nokkuð siararaað hans mál, að
pólitískar embættaveitingar hafi fairið í vöxt,
vegraa þess að þetta var aldrei nema hálfkveðin vísa. Það var eragin greta gerð fyrir þvi,
hvemig á hefði staðið í samhiandi við embættaveitingamar, eins og ég hef verið að reyraa
að gera grein fyrir hér um þær embættaveltiragar, sem ég hef sjálfur staðið að.
Að öðmm þræði hef ég veitingar á iæknisembættunum. Ég held, að það séu ein 18—20
læknisembætti, sem ég hef veitt. Ég hef ekki
heyrt neinn tala um þær embættaveitingar, en
ég mtanist hins vegar firá fyrri tíð töfavert
mikllla deilna, sem staðið hafa um læknaembættaveitingar og ekki sízt af pólitískum
ástæðum.
Mér þykir vænt um að hafa fengið tækifæri
til þess að geta geirt <hv. Sþ. grein fyrir þessu
máli, eins og ég sagði áðan, í þeirri von, að
meran geti talað fardómalaust og rólega um

stöðum úti á laradi, af því að meran fást ekiki
til þess að sækja þangað. Og þair er engum
pólitískum ástæðum fyrir að fara.
Aðetas vegraa þess, að það hefUr verið margstaðhæft, að embættaveitingamar hafi óumdeilanlega orðið miklu pólitlskari í seirani tíð,
vil ég minna á, að í dómsmálaráðherratíð
framsókmarmanna, þegar þeir fóm með embættaveitingamar fré 1935—1942, eru veitt 13
sýsJumiarans- og bæjarffógetaembætti. Ég skal
ekki fara ffrekar út í þessar embættaveitiingar
að öðm en því, að 12 framsókraarmönraum eru
veiitt þessi embætti, og eiran sjálffsitæðismaður
hlaut embætti í þessari tíð. Fyrsitu embættin
fimm eru auglýst, etas og þá var veraja og
talið, að rétt væri að gera og heffur ailtaff verið gert um þau embætti, sem konungur veitti,
en þau svara til þeirra embætta, sem forseti
veitlr nú og er beimlínis orðið buradið með lögum frá 1954, en var þá venja. Fyirstu fimm
embættta eru auglýst. Síðara em embættin ekkl
auglýst úr því. En fyrir utara það, sem ég
sagði áðan, em fjögur aff þessum embættum
veitt gagrastæbt ákvæðum laga. Menmimir uppfylla eikki skilyrði til þess að setjast í embætti,
til þess að vera skipaðir í embætti, en iþað eru
fjórir ungir framsókraarmenn á þessum tíma
settir í embætti til þess að öðlast reynsfana,
sem lögira gera ráð ffyrlr að þeir haffi, hjá
sjálfum sér, til þess svo að hægt sé að skipa
þá eftir þrjú ár.
Það var deilt mikið um Hafnarfjörð. Ég
skal ekki rifja það upp, en dómsmrh,, sem þá
fór með völd, auglýstl ölil iþau 10 embætti,
sem kom til greina áð skipa í meðan hann
var dómsmrh., nerna eiitt, Hafnarfjörð. Hann
skipaði í embættið án auglýsiragar. Hefði ég
haft sama hátt á og ekki auglýst embœttið,
og við skulum segja, veitt yngsita maraninum,
Bimi Sveinbjörnssyni, embættið og honum
hefði enzt aldur til að halda bví tiil sjötíu ára
aldurs, þá hefðu engir átt kost á því að sækja
um þetta embætti 5 meira en hálffa öld, í 55

þessi mál, án nokkurra æsiraga út af einstök-

ár.

um aðgerðum í sambandi við embættaveitingarnar,
Það er misskitairagur hjá hv. 1. flm., að það
sé táknrænt fyrir það, hve embættaveittagamar séu orðraar pðlitískar, hve fáir sækja um
embættin úti á landi. Bn það er ekki táknrænt fyrir það, að þær séu pólitískar. Það er
varla hægt að fá meran, hvi miður, héðan úr
Reykjavík eða nágremnl til þess að sækja um
ágætis emhætti úti á landi, beztu embættin.
Þetta er bara af því, að meran vllja ekkl vera
úti í dreifbýli, sem káUáð er, eða úti í kaupstöðunum og kauptúrauraium úti á laradi, og
sjálfum finnst mér þetita mjög geigvænlegt,
og ég hef verið alveg uradrrandi á því, hversu
ungir lögfræðlngar og aðrlr sækjast lítið eftir
því að hyrja sinn feril í embættum úti á landi.
Og þetta á við mörg fieiri embætti eða störf,
sem mér er allvei kumnugt um. Mér er kunnugt um, hvað hefur verið erfitt um vik t. d.
vlð að fá jafnvel meran til þess að táka að sér

Ég ætla mér alls ekki á nokkram hátt að
gera neina tilraun til þess að hvítlþvo mig af
þeiim embættaveitingum, sem ég hef staðið i.
En það hefur verið dregin upp ákafflega röng
mynd og geffið í skyn allt araraað um þær
emibættaveitingar en rétt er og satt, og ég er
saranfærður um og haí það mifela tirú á réttsýni hv. 1. flm. þessajriair till. og sérstaklega
vegna þess, hve hann vill Jegigja milkla áherzfa
á, að meran séu réttlátir og hlutlausir, að haran,
eftir að haffa fengið þessa greiniargerð um þær
emhættaveitiragajr, sem ég hef staðið að, taJi
nokferu varlegar um bær og gefi nokferu minma
í skyn um póliitlískar og óréttlátaír embættaveitingar en haran heffur gert fram að þessu.

stjóm útlbúa bankanna, sem eru þó með beztu

Umr. frestað.
Á 44. fundi í Sþ„ 13. marz, var enn fram
haildið fyrri umr. um till.
Enginra tók til máte.
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ATKVGR.
Till. vísað til síðari umr. með 38 shlj. atkv.
og til aHshn. með 37 shilj. atkv.
Nefndarálit kom ekki, og tiM. var ekki á
diagskrá tekin framar.

17. Endurskoðun á rekstri ríkissjóðs
og ríkisstofnana.
Á deildafundum 13. febr. var útbýtt frá Sþ.:
Till. ttl þál. um endurskoðun á rekstri ríkissjóðs og ríkisstofnana, bar sem stefnt yrði að
aukinni hagkvæmni og sparnaði [133. máll
(A. 281).
Á 38., 40., 41. og 43. fundi í Sþ„ 14., 21. og
28. febr., 6. marz, var 1111. tekin til fyrri umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 44. fundi í Sþ„ 13. marz, var tili. enn tekin til fyrri umr.
Flm. (Halldór E. Sigurðsson): Herra forseti.
Við afgreiðslu fjárl. fyrir áramótin síðustu
lýstum við í minni hl. fjvn. því yfir, áð við
mundum síðar á þessu þimgi bera fram till. til
þál. sem fæli i sér, að kosin yrði sérsitök n.
til þess ásamt hagsýslustjóra að endurskoða
rekstur ríkissjóðs og ríkisstofnana með það
fyirir augum, að stefnt yrði að hiagkvæmni og
sparnaði í rekstrinum. Ástseðan til þess, að
við leggjum þessa till. hér fram og lýstum
því yfir í sambandi við fjájrlagaafgreiðsluna,
er sú, að þrátt fyrir margyfirlýsta stefnu
hæstv. ríkisstj., hefur staðreyndin orðið sú á
síðari árum, að útþensla riikiskenflBins hefúr

vaxið með hverju nýju fjáriagaári. Þeitta hefur verið, þrátt fyrir þessar yfiirlýsingar, og
hefur þessi útþensla ekki veirið nema að nofckru
leyti ákvörðuð af Alþ„ heldur af ríklsstj.
sjálfrl að verulegu leytl.
Enn fremur hefur það gerzt, að þó að Alþ.
væri búið að ganga frá fjáiri., hefur hæstv.
ríkisstj. að einum eða tveimur mánuðum liðnum tekið fjárl. og breytt þeirn að verulegu
leyti. Þetta áitti sér stað 1965 og aftur á fjári.
1967, og þetta á að eiga séir sitað á fjári. 1968.
Þau vlnnubrögð, sem hafa verið viðhöfð í
sambandi við iþessa 'afgrelðslu á fjárl., hafa
veirið þau, að héir á hv. Alþ. hiefur verið lagt
fram frv„ sem befur gengið hér deilda á milli
og farið í fjhn., en fjvn. hefur ekkert haft
um það að segja, favemig iþessi breyting faefur
átt sér stað eða hver áhirif hún heíði á fjári.,
sem voru nýafgroidd. vegna þess að fjvn. hefur á engan hátt fjalláð um málið. Það er
okkar skoðun, sem að þessari till. á þskj. 281
stöndum, að með þessu sé verið að taka fjár-

veitingavaldið að nokkru leyti úr höndum
Alþ. og gera fjvn. mjög áihirifalitla um afgreiðslu fjári. Við höfum lífca áður að því vi'kið, að fjárl. eru undirbúin i fjmm. og minni
hl. Alþ. hefur ekkeirt um þanm undirbúning
að segja. Það er aðeins sá táimi að haustimu,
sem hann hefur til að vinma að fjáriagafrv.,
sem áfarifa minni hil. Alþ. gætir að nokkru
ráði.
Það hefur iíka sýnt sig, að sá tími, sem er
valinn tiil þess að vinna að fjáriagaafgreiðslunni, hefur verið mjög takmarkaður, og hefur
það orðið fjáriagaafgrelðslunni að sumu leyti
til tjóns. Við teljum þvi, að nauðsyn beri til
að taka þessi mál öll til endurskoðunar, sjálft
ríkiskerfið og vinmubrögðin við fjárlagaafgretiðsluna, bæði að undirbúningi fjárl. og eins
ef ætti að breyta fjári., eins og gert hefur
veirið nú þau ár, sem ég vitmaði til, þá ætti
sú breyting að vera geirð í samráði við fjvn.
og fjvn. femgi að vinna að faemmi. Það er með
öllu óhugsamdi, að Aiþ. geti umað því, að nýafgreldd fjári. séu meðhöndluð eims og gert
hefur verið af af hœstv. nífcisstj. mú í þrlðja
simm með þeirri breyíingu, sem mú liggur fýrir hv. Al'þ.
Ég mun ekki í samtoamdi við þessa tlll. fara
almemmt út í að ræða iþessi mál eða útþensiu
ríkiskerfisims, vii aðeims taka það fram, að
ekki mum vera að þvi horfið, að stefna ríkisstj. miðisit við að draga úr bessairi útþenslu,
því að fyrir þessu hv. Alþ. liggja frumvarpsbáilkar um brunamálastofnum, siglingamálastofnun, um faeilbrigðlsieftirlit, sem aJlir mumu
ganga í þá átt að auka útþemslu ríkiskerfisins mjög verulega. Em þar sem ég geri ráð
fyrir iþví, að í sambamidi við frv. 'það, sem hér
liggur fyrir um ráðsitöfun hæstv. ríkisstj. í
sambamdi við breytingu á fjári., verði þessi
mál almemmt rædd, mun ég ekki fara út í alimemmar umr. núna.
Ég vil umdirstrika það, að við viljum með
þessari till. lelta eftir þvi að fá samstöðu á
Alþ. um að gena Alþ. áhrifamieira um fjáriaga-

afgreiðsluna og það verði bezt gert með því,
að fjvn. verði gerð virkari um afgreiðslu fjári.,
og þar á ég við undirbúnimg fjári. og þær
breytingar, sem kynnu að verða gerðar á fjárl.
eftir að þau hafa verið afgreidd, og að nauðsyn bert til að emdurskoða rekstur ríkiskerfisins í heild og þess vegna beri að kjósa n.
til þess, eins og hér er lagt lil.
Ef um samstöðu um þetba mál væri að ræða
frá hemdi hæstv. ríkisstj., erum við flm. þessarar till. til viðtals um iþað að gera á hemni
breytimgu, sem gemgi í þá átt, sem ég hef
hér rætt.
Ég legg svo til, faerra foraetl, að að þessari
umr. lokimni verði málinu vísað til siíðari umr.
og fjvn.
Fjmrh. (Magnús Jónsson): Herra forseti.
Það er vissulega góðra gjalda vert, ef menn
vilja leggjia slitt lið til þess að draga úr kostnaði við ríklsrekstuirinn og bemda á raunhæf
úrræði í þá átt. Og vissulega ber að þakfca
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alla jákvæða viðleiitni, sem að því marki stetfnir. H’ns vegar get ég ekki að því gert, að
mér finmst till. þessi, eins og hún er tfram
sieitt og eins og allur rökstuðnimgur hemmar
er, ekki benda til þess, að iþað vaki fyrir hv.
flm. að leggja sérstaklega jákvætt til þessara
mála. Og það harma ég. Röksituðmingur till.
er allur með 'þeim tosetti, að það verður, held
ég, ekki anmað sagt en mneð iþví að fallast á
hana væri í rauminni fallizt á yfilrlýsingu um
það, að sérstaklega illa hetfði verið haldið á
fjármáluim ríkisins mú síðustu árim. Hetfðu hv.
flm. haft áhuga á þwí að fá jákvseða afstöðu
til tUl., hygg ég, að þeir a. m, k. við nánari
athugun mumdu sjá, að bessi rökstuðnimgur
fyrir henni er ekki ákatfilega sfcynsamlegur.
Mér sýnist, að till., eins og toúm er, sé nánast
yfirlýstog um vamtraust á iþá memm, sem í dag
og umdanfaxim ár hafa farið með embsetti
fjmrh., og það þurfi í raunimni að setja þá
umdir sérstakt etftirlit.
Ég hetfði ekkert á móti því, að fjvn. Alþ.
hedfði meiri aískiptl af fjárl., og ég bemti á
það við afgreiðsilu fjárl. fyrir áraimót, að mér
fyndist það vei geta komið til athiugumiar að
finma eitthvert form fyrir því, að fjvn. gæti
betiur fylgzt með umdirbúnimgi fjárl. En fullyrðtog um það, að mú sé alveg sérstök nauðsym á því að setja miður hvorki meiira né
minna en 7 manma n. til þess að rammsaka
alian rekstúr ríkissjóðs og ríkissitotfnama vegna
þess að það hafi ekki verið vel haldið á þessum málum, það get ég ekki fallizt á, og kannske láir mér það emgimm. Auðvitað má endalaust nm þetta deila. Það toefur ætíð verið
vtosælt etfni á Alþ. að tala um það, að óhæfileg eyðsla væri í ríkisbúskapnum, og vissulega er ekki að efa, að það mætti koma þar
við etahverjum auknum spaimaði, enda heíúr
verið markvisst unnið í þá átt, ekki aðetos
af núv. fjimrh., toeldur fyirirremnurum hans
mieð ýmsum toættl, þó að ég htos vegar leytfi
mér að halda því fraim, að það hafi aldrei
verið gert með kerfisbundnairi toætti en etamitt nú, banmig að bessar tflullyrðtogar séu algerlega út í hött, að það sé etatover sérstök
niauðsyn mú til þess að gripa tom i þessi mál
með þeim hœtti, sem toér er geirt ráð fýrir.
Fjárl. hatfa vitanlega. hækkað í tíð núv. ríkisstj. Þau toatfa hækkað í tíð allra ríkisstj. frá
ári til árs. Ég man addrei til þess, að fjárl.
hafi lækkað, tover sem með embœtti fjmrh.
hetfur tfarið, og hlufcfallslega toetfúr hsekkún
þeirra efckert verið meiri mú em oft áður. Og
það getfur auiga leið miðað við það, sem toefur verið að gerasit í okkar þjóðfélagi, með
stækkum þests, með margvúsiliega aukimni þjónustu, sean AJlþ. hetfúr seitt löggjöf umi á Jiverjnm tima, þá hefur tiilkostniaður við ríkisbúskaptan í heild stórlega vaxið. Og af þetai
sökuim toafa auðvitað fjárl. toœkkað ár frá ári.
Þetta breytir auðvitað ekkl því, að það er
nauðsynlegt að koma við alliri þeiirri toagkvæmmi, sem hægt er að beita. Og ég hygg,
að alilir fjmrto. toafi reymt það efltir beztu getu.

Það eru nú um það bil tveir áratugir siðan

ég fór að hafa afskipti af fjármálum ríkisins,
fyrst sem sitarfsmaður í fjmrm. og hafamdi þá
nána samivinmu um áratoil við þáv. fjmrh.,
fyrrv. formamn Framstfl., og síðam ýmist sem
formaður eða eigandi setu í fjvm. og loks núma
á þriðja ár sem fjmrh., þannig að ég toef
nokkra yfirsýn yfir það, að ég hygg, hvermig
að þessum málum hetfuir verið umnið á þessum
tíma. Ég held, að það tfyrsta, sem skipulega
hetfur veirið gert í sambamdi við hagsýslumál
og kertfisbumdmar aðgerðir til spamaðar við
rSkisreksturinn, hatfi verið flrv., sem umdirbúlð
var í ráðherratíð Jóhanns Þ. Jósefssomar, um
ráðsmamn ríkisins, þar sem gert var ráð fyrir
að setja á stotfn sérstakt embeetti, manm, sem
hetfði mjög víðtækt vaid til þess að gera ráðstafanlr til spairmaðar í ríkisirekstrtoum. X»etta
frv. náði ekki fram að ganga, m. a. vegma þess,
að þáv. samstarfsfllokkiar töldu, að með þessu
móti væri aUt of miklð vaJd iagt í hendur
fjimrh. og því ekki hasgt é ‘það að flaJlast. Sdðam gerist það nofckru sdðar, að femginn er
starfsmaður frá AmerSku, isérfræðtogur, till
þess að kanma rekstiur mkistas, og hann skilaði um það allýtarlegri álitsgerð. 1 fjmrto.-tíð
Eyetetos Jónssomar voru gerðar ýmsar ráðstafanir í þá átt að koma við spamaði, sem
etos og ætíð hefur komið á daginm reymist torveldara em menn élíita. Etau simmi var hugeumin sú, að það ætti að skila öllum ríkisbifreiðum. Niðurstaðan varð sú, að það var skiiað eimni bifreið. 1 anrnað skipti átti að fækka
töluvert mlkið starfsmönmum hjá ríkimu. Ef
ég mam rétt, varð niðúrstaðlan sú, að það var
sagt upp etoum dyraverði. Ég er ekki að segja
þetita til þess að gera lítlð úr þeim vilja, sem
lá að baki hjá þeim mæta mammi, sem þá var
fjmrto., heldur aðeins til þess að bemda á, hvað
þægilegt er við þessi verkefni að fást. Tvæm
eða brjár sparnaðarnetfndir hatfa verið starfamdi og gert langair álitsigeirðir, m. a. skilaði
spamaðamefnd, sem startfaði í tíð vinstri
stjómartonar, langiri álítsgerð. Og sú áldtsgerð
var svo fengto amnarri sparaaðaimefmd selmna
á starfstíima þeJrTBr stjómar. Ég veit ekkl til,
að nokkuð af því, sem sú n. bemti á, hafi verið tefclð þar til meðiferðar á þamn hátt, að það
toafi verið reynt að framkvæma <það. Ég efa
ekki, að það hafi vetrið vilji fyrir bví, em
það hefur reynzt vera miiklu ©rfiðara em allt
þetta áróðurstal manna otft og tíðuim bendir
til, að þetta mál sé. Þetta er alit miklu flóknara og vamdasamara.
Ýmiss komar ömnur viðledtni hefur verið í
þessa átt. 1 tíð vtasíiri stjóraarinmiar var sett
í lög, að þriggja manma n., svokölluð bremsunefnd, skyldi fá tU meðtferðair allar nýjar
ínammaráðnimgar tojá ríkdnu. É|g áiít, að þetiba
hafi verið mjög jékvæð ráðsitöfun, og bessi n.
er starfandi emn í dag. Það er svo mikið álitamál að vísu, tovað hetfur tekizt að spoma gegm
fjölgun ríkisstarfsmamna með þessum hætiti.
Það hefur komið á dagton, þegar sett var á
laggirmar fyrir stiuttu laumamálamefmd í fjimrm.
og farið var að kanma þessi mél og kryfja til
mergjar, þé vlrtisí reymslan vera sú, að það
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væri mjög vaíasamt, hvað hefði tekizt að
spoma gegn manmaráðnhngum, því að niðurataðan mundi í mörgum tilfeJhum hafa verið
sú, að stofnanirnar hefðu bara lausráðið
mennina, þegar þeim var meitað um að fastráða þá, þannig að það hafi verið mjög takmiarkað, hvaða árangur af þessu varð. Engu
að síður var á baik við þetta góður vilji, og
ber síður en svo að lasta það.
I tíð fyrirremmara mínis var rikisendurskoðanda sérstaklega falið aS sinna hagsýslustörfum og hafa yfiiretjóm þeirra með faöndum og
sérstakiir trúnaðarmenn settir jafnframt með
honum, m. a. -formaðfair fjvm., til þess að gera
tilL um, hvað auðið væri að gera í spamaðairátt. Síðan hefur það gerzt, sem er það síðasta
í þessum efnum, að komið hiefur verið á fót
sérstaikri fjárlaga- og hagsýslhudeild í fjmrn.
umdiir yfirstjóra hagsýslustjóra, sem er hugsun mokkuð svipuð þvi, sem á smum tíma
kom fram í írv. um stofniun embættis ríkisráðsmanns. Og ég hygg, að það sé samdóma
áliit allra, ekki aðeims ríkisstj., heldur einnig
annarra, sem þessum málum hafa kynnzt, og
m.a. fjvn.-manna, einnig úr mimni hl., aðþetta
hafi verið mjög jákvæð ráðstöfum, sem gæti
leitt tihl góðs i þessum efnum, því að það hefur
komið í ljós, bæði í athugunum þeirra einstöku nefnda, sem að þessu faafa unnið, og
eimnig þelrra faagsýslutrúnaðarmanma, sem
starfandi voru áður en hagsýsilusitofnunin tók
til starÆa, að það væri í rauninni ákaflega
erfitt að vinna að þessu, nema samfellt væri
að því unnið af einihverjuim ákveðnum aðila.
Og þó að það þyki kannske ekki viðeigandi
af mér að vera að stæra mig af því, sem gerzt
hiafi á síðustu árum í þessu efmi, vtl ég þó
ieyfa mér að faalda því fram, eins og ég sagði
áðan, að það faafi alldrei áður verið unnið
mieð kerfisbundnari hastti að þessum máium
og fleiri ráðstafanir gerðiar tii þess að reyna
að taka rekstur rfkhsstoffaama föstum tökum.
Það er svo enn þá auðvhtað margt, sem er
faægt að gera í þeosa átt og að verður ummið,
og mér er fulhkomhega Ijóst, að iþað er þörf
á því að taka ýmis mál í þeseum efmum fastari tökum.
Það mun hins vegar koma á daginn, og
mönmum verður það vafalaust ljóst, þegar farið verður að ræða hér frv. um ráðstafanir til
lækkunar á útgjöldum ríkissjóðs, að það er
ekkert auðveit mál að draga úr útgjöldum ríkisins, nema þá fareimihega að bneyta löggjöf,
sem Alþ. faefur sett Það er auðvhtiað hægt að
lækka verulega rikisútgjöld, ef menn vhlja
draga úr þeirri þjómustu, sem rfkið veitir
borgurunum. En ég efast um það, að menn
séu reiðubúnir til þess. Það kiemiur auðviitað á
daginn á siínum tíma, favað rnenn hiugsa í því,
en mér skillst í rauninmi, að þessi till. feli það
ekki 'í sér, heldur eigi hún nánast að vera
>um það eitt að endurakoða rekstur rikissjóðs
og stofnama hans, rfkisstofnama, með það í

hugia, að koma eigi við aukinni hagkvæmni

og sparaaði. Þetta tei ég sem sagt að sé í
fuUum gangi nú og gersamlega ástæðulaust,

a. m. k. með þvi faugarfari, sem þessi tiil. virðist vera flutt, að fara að setja upp sérstaka
7 manna þingkjöma m„ til þess að vinna að
þeim málum við hlið þeirra mamma, sem bezt
þekkja til >í þessum efnum. Það mun ekki
skila neiinni jákvæðri niðurstöðu. Ég hins vegar tel, eims og ég hef áður sagt, að það getí
vel komið til mála, að fjvn. eða undimefnd
henniar starfi iengur en Alþ. starfar og fái
sórstaka aðstöðu til þess að fyhgjast með því,
sem gert er í þessum efnium, að kama á framfæri ábendingium sínum varðandi einstök atriði. Hitt held ég, að öhlum hv. þm. hljóti að
vera Ijóst, að 'það er aiuðviitað ekki hægt fyriir
minni hl. fjvn. að undhrbúa fjárl., og ég efast
satt að segja um það, að hv. þm., sem að
þessari till. standa, hafi hugsað það mál til
hlítar. Fjárl. eru eitt helzta vandamál og viðfangsefni hverrar ríkisstj. og eru spegilmynd
af þeirri stefnu, sem ráðandi er í efnafaagsmáhum, að meira eða minna heyti, og hlýtur
það auðvitað þess vegna að vera á ábyrgð
rikisstj., faveraig hún semiur þessi fjárl. Ég er
í stórum vafa urn það, að stjómarandstæðingar, bvarjir sem þeir eru á hiverjum tíma,
mundu kæra sig ákaflega milklð um að vera
settir í þá aðstöðu að eiga að bera ábyrgð á
því, hvernig fjárl. eru samin, sem eins og ég
segi, hiljóta alltaf að markast af þvi, hvaða
skoðanir ríkisstj. hefur á fjármáhunium ahmennt
í landiinu og hvaða steffau faún vihl í þetm
fylgja. Þess vegna held ég, að það sé mjög
erfitt >að koma því við í einstökum atriðum,
að fjárlagaundirbúningur sé unninn af einfaverri þingkjörinni n. Það hlýtur fyrst og
frernst að vera fjmirfa., sem undirbýr fjárl., og
hann gerir það á sina eigin ábyrgð og kemst
ekki undan því. Hitt er alht amnað mái, þó
að fjvn. fengi aðsitöðu tii að fylgjast með einstökum þáttum hagsýslustairfá og gæti komið
sinum sjónarmiðuim að. Ég held, að það hafi
hins vegar verið mjög jákvæð ráðstöfun í
samhamdi við fjárlagaundirbúning, sem gerð
var fyrir nokkrum árum, að láita formamm fjvn.
fylgjast með undirbúmimgmum. Hamm er á
bverjum tima að sjáhfsögðu forustumaður
stjómarliðsims >í fjvm. og faeffar þá aðstöðu til
þess að fylgjast með máiumum frá fyrstu tíð
og hefur þanmig betri aðstöðu tif þess að útskýra þau, þegar fjvn. fær þau ttl meðferðar
á Alþ.
Það má nú kammske á það benda hér í þessari thhl., að það er vafasamt, að það sé mikið
samræmi í till. sjálfri og rökstuðnimgi faemmar, þar sem tahað er um í tUl., að þessi 7
manma n. eigi fyrst og fnemst að starfa að
aukmum spamaði og hagkvæmmi í ríkisretkstri,
en sáðan er það fært fram sem rök fyrhr tiliL,
að ríkisstj. faafi eftkr samþykkt fjárl. á undanfömum árum breytt fjáirl. Hún hreytti fjáirf.
í þessium tilfellum öhlum thl lækkiumar, þannig
að varfa verður húm ásökuð fyrir það, að það
sými aukma eyðsfaithhhneighngu, þanmig að bvað

sem segja má um þá ráðstöfum út af fyrir sig,

er húm auðvitað emgin rök fyriir þessari till.,
eins og faún er orðuð.
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Vitanlega má ótalmargt segja um það mál,
sem þeissi till. efnislega snentir, og skai ég
ekki lengra fara út í þá sálma, merna sérstakt
tilefni gefist tid. Eins og ég áðan sagði, hef
ég síður en svo á móti (því, að hv. þm. og hv.
stjómarandstæðingar vilji Ijá sitt lið til þess
að fást við þetita mikla vandamál, sem eru
rikisútgjöildin hverju slnni, og hjáipa till þees
að kryfja það til mergjar, ef það er gert í ednlægni í þá átt að leiggja jákvætt tiil mála, en.
ég held naumasit, að hv. flm. geti lagt mér
það til lasts, þó að ég lýsi andstöðu minni
við þessa till., eins og hún er formiuð og eins
og rökin fyrir hemni eru. Mér sýnist sanmast
sagna, að þessi rökstuðningur með till. bemdi
maumast til þess, að hv. ftan. -hafi mikinn áhuga á, að till. væri samiþ. Ef svo væri, hefðu
þeir orðað hana á einhvem anman veg og
byggt rök sín upp með öðrum hætti.
Flm. (Halldór E. Sigurðsson): Herra forseti.
Ég gat þess -hér áðan, að ég ætlaði mér ekki
að fara út í aimennar umræður um fjárlagaafgreiðslu eða stefnu hæsitv. ríkisstj. um meðferð fjármála eða efnahagsméJa. Hæstv. fjrnrh.
gaf að vísu nokkurt tilefni til slíks, en ég mun
nú samt ekki fara langt út í það.
Hæstv. ráðh. saigði, að það gæti ernginn láð
sér það, þó að hann vildi ekki ganga inn á
það, að illa hefði verið á fjármáium haldið
hin síðustu árin, a. m. k. umd.tr hans stjóm,
og ég ætlast ekki til þess af hornum, að hann
geri það. En ég held, að iþað sé jafmsamngjarmt
að fara ekki heldur fram á það við mig né
aðra stjómarandstæðinga, að við viðurkennum það, að vel hafi verið á þessum málum
haldið hin síðustu ár, því að það væri fjarri
öllu lagi og mjög ósamngjarmt. Og ég heid,
að það geti enginn láð okkur það, þó að við
höldum því fram, að útþensla í ríkisikerfimu
hafl veirið mlkil, því að staðreyndimar sanna
sitt mál þar um, eins og mjög lítHs háttar er
drepið á í grg. fýrir tilll. okkar hér á þskj.
281. Hægt væri að fara út 1 fanga upptalningu
á því, en ég mun ekki gera það að simni. Ég
vil líka segja það um spamaðartahð, að þrátt
fyrir það þótt ég og fleiri stjórnarandstæðingar hafi deilt á hæsitv. ríkisstj. og nokkuð
mikið fyrir það að hafa á emgan hátt sýnt
viðleitni í því að draga úr rekstri ríkisins eða
gera hanm hagkvæmari, þá mium ég þó aldrei
eða við aðrir í stjómaramdstöðumni þau ár,
sem núv. valdhafar hafa setið é valdastóhim,
hafa lagt fram eims mikið eða krafizt eins
margra fyrirheita og framkvæmda í spamaði
og iþessir ráðamenn hafa sjálfir giert á sínum
fyrstu árum. Þar skortir okkur mjög á að
hafa fundið upp svo mörg sparmaðarfyrirheit
og þeir hétiu á fyrstu tveimiur árum aínum hér
í valdastólunum. Hitt vita aiiir, að þeir hafa
gleymt, er til framkvæmdanna átti að koma,
og á það höfum við deilt og það með rétitu.
Ég þartf ekki að eyða orðúm að því, að útþensla í ríkiskerfinu hefur verið geysilega
mikil, og það er ekki óeðlilegt, þó að Alþ.
vilji, eirnnig minni hl„ fá að kynnast þvi, hvort

hér hatfi verið skynsamileiga og rótt á málunum haJdið, þegar m. a. það er hatft í huga, að
í sambandi við vinmudeillur í haust var fuiltrúum frá verkalýðsfólögunum boðið að setjast upp í Jiagsýslustofnum og kynna sér undirbúning og gerð fjárl. Það er því ekki umdarlegt, þó að alþm. vilji ©kki fá verri aðstöðu
til þess að kynna sér undlrbúning og gerð
fjárl. en þessum mönnum var boðið upp á.
Ég álít því, og það er Ijóst, og ætia ég eJcki
að fara að deila við hæstv. fjimrh. um það,
að það hlýtuir auðvitað að vera svo, að hæstv.
ríkisstj. á liverjum tima ber ábyrgð á fjárl.
og meiri hl. Alþ. markar þá fjármálastefnu,
sem mörkuð er með fjárl. hverj-u sirnni, en
það segir ekki það, að mirnni hl. ætti ekki að
fá að kynnast málunum betur en nú er.
Ég held því fram, að með iveggja mánaða
vinmu á hausti, eins og giert er nú, hafi mirnni
hl. í fjvn. ekki þá vimmuaðstöðu, sem hann
þarf að hafa til þess að geta tekið að sínu
leyti þátt í undirbúnimgi og afgreiðslu fjári.,
og þessu þarf að breylia. Ég held því Uka
fram, að útþenslan í ríkiskerfinu hafi verið
það miikil á síðustu árum, að það sé fullkomin
ástæða til, að Aiþ. láti aithuga það, hvort hér
hatfi verið nógu skynsamlega og vel á máiurn
hialdið. Og ég heild því í þriðja lagi fram, að
það sé óeðliJegt og ekki viðumandl vinmubrögð,
vinnubrögð, sem AJlþ. geti ekki unað við, að
mikið af fjárl. sé tekið og þeim breytt að
tveimur máuuðum liðmum tfrá samþykkt þeirra
og það sé gert uppi í tfjmrn. og fjvn. Alþ. eigi
engan kost á því sem slík að virnna að því
máli eða kynna sér þetta. Þess vegna álít ég,
að það þurfi að breyta hér viinmubrögðum frá
því, sem nú er, og vegna þess er þessi tili.
okkar fjórmenningamna flutt.
Fjmrh. (Magnús Jónsson): Herra forseti.
Það voru aðeins örtfá orð. Hv. þm. sagði, að
það hefði emgin ríkisstj. tfarið á stúfana með
jatfnmörg fyrirheit um sparmað og þessi ríkisstj. Ég hef nú ekki talið það saman á undamfömum árum, hvað hatfa verið mörg fyrirheit
gefin um spamað, en ég mumdi ráðleggja hv.
þm„ áður en hann fuiHyrðlr mikið um þetita,
að lesa ræður tfjmrh., sem sat é árumum 1950
—1958, og athuga, hvort hiamn fyndi ekki einhver slik fyrirlieit. Ég JieJd, að öll þessi fyrirheit raunar, hvort sem þau voru gefin af honum, mér eða öðrum fyrirrennurum mínum,
hafi verið í þeim anda, að menn Jiafi lýst vilja
sínium til þess að kanma viss úrræði til spamaðar og það ihiatfi svo gengið með ýmsum
hætti, hvemig það hefur tekizt.
Pumktamir, ég man nú ekki, livað þeir voru
margir, sem hv. þm. las upp hér í vetur í nál.
fjvn., sem ég stóð að á sírnurn tiírna, áður en
ég varð fjmrh., og hefur verið fært mér mjög
til lasts, að ég hafi ekki framkvæmt, þeir voru
settir fram á símum tima sem ábemding frá
fjvn. til fjrnrh. og til athugumar, og ég get
fullyrt það, að hvert einasta þessara aitriða
hefur verið tekið til rækilegrar athugunar.
Sumt atf þeiim hetfur þegar verið framkvæmt
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og það í rauninni meiri hluti þeirra en jafnval heifði mátt gera ráð fyrir miðað við það,
sem áður hefur gerzt í þeim efnum.
Um önnur atriði er það að segja, að það
betfur ekki þótt tiltækilegt að framJkvæma
þau af ýmsum ástæðum, sem ég skal ekki
fara út í hér, því að eins og hv. þm. sagði,
vil ég ekki heldur fara almennt að ræða hér
um stefnuna í rikisfjármálum, nema það, sem
þessi tili. gefur beinlínis tiletfhi til. Vissulega
er alltatf óendanlega margt ógert í þessuim efnum, og svo sem ég sagði í minni ræðu áðan, skal
ég seinastur manna verða til þess að halda
þvi tfram, að 'það sé ekki margt, sem þyrftl að
gera og nauðsynlegt væri að gera í þessum
etfnium. Hiitt hygg ég, að við hv. frsm. og
aðalf-lm. þessarar till. vitum báðir álíka vel,
að það er margt, sem forimlega séð væri hægt
að gera og áreiðamlega imumdi horfa til sparnaðar, en af ýmsu-m ástæðuim ekki fæst samkomulag um að gera. Þar kemur tii greina, sivo
að við tökum dæmi, sameining stofnama, sem
hefur verið bent á otft og tíðum, að hægt væri
að koma við. Ég mam eftir þvi á sínum tíma,
fyrir mörgum árum, að ég filiuitti frv. um að
sameima tóbaks- og áfengiseinkiasölumar, en
það þótti þá alls ekiki geriegt að gera það.
Þar kornu til greina tforstjóravamdamál, og
það gerðist svo ekki tfyrr en í tiíð núv. stjómarflokka, að þetta var gert. Ég er út af fyrir
sig engan að saka um iþað, þó að þetta hatfi
tekiö á annan áratug, firá því að það var byrjað að tala um það, em svona er með fleiri.
eznbætti. Það sitja fonstjórair ytfir þessum stofnumum, og það vill vera dálitið erfitt að koma
sér niður á það, hver þeirra eða hvor á að
víkja. Þetta nefni ég aðeins sem dæmi um
erfiðleika við að framkvæma ýmsair 3vona aðgerðir, sem þýðir ekkert anmað en gera sér
rauntaætfa grein fyrir.
Varðamdi það, að verkaAýðsforimgjum hafi
verið veitt aðstaða til að fylgjast með undirbúningi fjárl. og þess vegna sé það óhæfa að
veita ekki fuUtrúum minmi ihl. á Alþ. aðstöðu
til þess, þá er hér um misskilning að ræða.
Fulltrúar verkalýðssamtakanna tfengu enga
aðstöðu til að fylgjast með umdlrbúningi fjári.
Þeim var boðið það, þegar þessi vandamál
risu í haust, að þeir femgju að kynma sér rœkilega, etftlr því sem þeir ósikuðu, þær röksemdir, sem lægju að baiki einstokum fjáriagaliðum, og fengju að kynna sér fjárlagaplögg, ef
þeir hefðu áhuga á, með það í huga að koma
með ábendingar um það, hvað þeiir teldu að
mætti spara í ríkisrekstrimum. Þetta er auðvitað aðstaða, sem fjvn. fullkomlega hefur,
vegna þess að hún fær ölil gögn í hendur, etftir að fjárlagafrv. taetfur verið liagt fram, þamnig að hér er um enga sérstæða aðstöðu að
ræða, sem mönnum utiam þings hafi verið ve-itt
umfram þm. að þessu leyti. Þetta vildi ég
aðeins að kæmi fram, svo að það ylli ekki
misskilningi, því að ég tel viitamlega, að þeð
væri með öllu óeðliilegt, að einhver samtök úti
í bæ, hversu góðra gjálda verð sem þaiu væru,
femgju að fylgjast með undirbúningi þessarar

viðamiklu löggjafar og mikiHvægu umtfram það,
sem hv. þm. hefðu aðstöðu tii.
Það er svo aðeims eitt að lokum, sem ég
vildl bemda á, að það hefur aldirei verið aðstaða fyrir mimni hl. -til að fylgjast með undirbúningi fjárl., ekki í tíð nokkurrar rikisstj.,
þannig að hugleiðingar um það, sem kom
fram í þessari till., eru aiveg nýjar af nálinni.
Það getur vel verið, að það geti komið til athugumar að veita mimni hl. bætta aðstöðu í
þessu samibamdi, eins og ég áðan sagði. Bn ég
mófcmæLi því, að það eiigi áð rökstyðjast mieð
því, að það sé einhver aiveg sérstseð óreiða
á ríkiistfjármálium nú, sem geri það óumfiýjanlegt, að þetta aðhald. Alþ. sé tekið upp. Og ég
er nú sannast sagna ósköp hræddiur um það,
að ef þessi óreiðuamdi er rikjandi í fjmrn.,
miuni engim þn. geta fengið miklu áorkað í þá
átt, þarnnig að hugleiðimgar hv. flm. um etaihverjar betnumbætur á stjóm ríkisfjármála
með 7 imamma þn„ orki ekki rniklu i þá átt,
sem þeir virðast stefna.
Ég viil svo aðeims að lokum endiurtaka það,
áð ég er fuilkomlega til viðræðu um öll úrræði til þess að auðvelda fj-vn. AJiþ. sín sitörf.
Það skal ekki á mér standa. Ég hef fullan
skiinimg á þýðingu hennair og ætti kannske
flestum þm. tremur, af því að ég hef átt þar
svo lengi sæti, að skilja þau vandamál og viðfamgsetfni, sem hún hefur við að glíma. Ef
ætlazt er til þess, að hún geti veruiega sinmt
hlutverki sírnu í þá átt að koma með raunhæfar ti.ll. um spamað í rikisreikstrinum og
kynma sér þau vandamál, þainf hún auðvitað
að hafa betri aðstöðu em hún hefur í dag. Ég
hef ekkert á móti því, að á efnislegum og málefnalegum grundveili sé það athugað, hvort
hægt sé að veita fjvn. eða u-ndimefnd hemnar
eimhverja bætta aðstöðu til þess að fylgjast
með því, sem er að gerast á vegum hagsýslustofnunarinnar, fá uppiýsingar um það, sem
þar er verið að vimna að, og koma að sinum
ábendingum. En ég ítreka það, og eins og ég
áðam sagði, vona, að menm skilji þá afstöðu,
að miðað við þær röksemdir, ef röksemdir á
að kalla, sem liggja að baki þessari tili., get
ég með engu móti á hama falllzt og talytl að
telja saimþykkt siiíkrar till. vamtraust á mig.
ATKVGR.
TilL vísað til siðari u-mr. með 35 shlj. atkv.
og til fjvn. imeð 39 stalj. atkv.
Nefndarálit kom ekki, og till. var ekki á
dagskrá tekin framar.
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18. Akreinar á þjóðvegum.
Á 38. fundi í Sþ., 14. febr., var úitbýtt:
TUl. til þál. um að skipta í akretaar Mindhæðum á þjóðvegum [135. mál] (A. 286).

Á 40. fundi i Sþ., 21. fetor., var tiii. tetdin til
mieðferðar, hvernig ræða skyldi.
Að till. forseta var ákveðin ein umr.
Á 43. fundi í Sþ., 6. miarz, var till. tekin til

einnar uimr.
Forseti tók máilið af dagskrá.

Á 44. fundi í Sþ., 13. miairz, vair till. aftiur
tekin til einnar umr.
Flm. (HaUdór E. Sigurðsson): Herra forseti.
Á þskj. 286 hef ég ásaimt hv. 3. þm. Norðuirl. e„
Xngvari Gíslasyni og hv. 1. þm. Ausfcf., Eysteini
Jónssyni, flutt till. til þál. um að skipta í akreiiniar bltadhæðum á þjóðvegum. Btas og fram
kernur í grg. þessarar þáltill., er hún flutt í
sambandi við þá breyttagu, sem hér á að gera
á umferð, að nú sfculi framvegis vera hægri
umferð á landi hér í staðtan fyrir vtastri
uimferð, sem hér hefUir áður verið.
Við flm. teljuim það mikiið gáleysi, ef ekki
á, áður en til þeirra framkvæmda keimur, að
gera verulegar breyttagar á þjóðvegum landstas, því að þar teljuim við, að langsamiega
mesta hættan miuni vera. Það er enginn vafi á
því, að sú hætta, seim mest mun verða samfara þessari breyttagu, verður á blindhæðum
og bltadbeygjum úti uim landið, þar sem bifreiðir mætast, án bess að ökumennimir séu
undir það búnir, og hta. ósjáiiíráðu viðbrögð
þeirra, af þeim muni hættian stafa. Það er
mikil nauðsyn að gera iþessa breytingu, sem
hér er iagt til í till., þó að ekki hefðl verið að
því ráðl horfið að hverfa til hægrl umferðar
frá vinstri umferð. En við toá breyttagu teljum við, að það sé óafisakanlegt annað en að
iáta þessa fraimkvæmd eiga sér stað og það
verði að keppa að þvi, að koma etas miklu
og hægt er af þessu verki í frajmkvæmd fyrir
breytinguna og vinna svo sleitulaust að því
næsta sumar. Okkur er það ijóst, að vegasjóður hefur ekki fjármagn tii þess að stana þessu
verkefni, og þess vegna leggjum. við tii, að
lám verði tekið til þessara framkvæmda í sambandi við framtovæmidaiáætliujn þá, setm við gierum ráð fyrir, að iiæsitiv. rikisstj. leggi hér
fraim síðar á þessu þingi. Við teijuim það mjög
áriðandi og með öllu óafsakianiegt að getra
ekki þessar úrbætur á þjóðvegum landstas,
etamitt í samtaandi við iþessa breyttagu á umferðinni.
Ég legg svo til, herra forseti, að umr. verði
frestað og till. vísað til hv. fjvn.

Landbrh. (Ingólfur Jónsson): Herra forseti.
Ég hygg, að fllestir aJþm. muni vera sammála

um það, að það hefði verið heppilegra að
flytja þessa tili. fyrir ári siiðan eða um það

leyti, sem lög um hægrihandarakstur voru
sett. En það segir hér í grg. með tUl.:
„Með ákvörðun Aliþ. um að fresta í engu
framkvæmd hægri umferðar verður ekki hjá
því kcnmizt að gera rótitækar ráðstafanir til
lagfærtagar á vegakerfi tandsins svo fljótt
seim unnt er.“
Ég er því samimáJa, að það sé nauðsynhegt
að koma í veg fyrir siys og iagfæra bltadbeygjur, ég er alrveg sammála fllm. um 'það.
En að flytja þessa till. í tllefni af því, að
framkvæmd l.um hægri umferð var ekkifrestað nú fyrir nokikrum dögum, það er ekki nökatuðntagur, sem er eðillegur. Það hefði verið
eðiiHegt að flytja þessa till. fyrir ári, ef tiili.flutntagur etas og þessi gæti annars komið
að nokkru gagni. Það þarf ekki að flytja tiill.
hér á hv. Alþ. um áskorun tii þess að koma
í veg fyrir siys. Það eiru aliir sammáta. um,
að gera þurfi. En þegar 1. um hægrihandarakstur voru sett, var aidirei gert ráð fyrir því
að iagfæra allar bltadbeygjur á vegum lanidstas, og a. m. k. suimiir af þeim, sem eru flm.
að þessari till., voru samþykkir því að tareyta
um til hægri aksturs, án þess að hafa fyirr
en nú flutt tiil. um það að tagfæra aliar blindbeygjur.
Vogamálastjóri hefur gefið mér grg. um
þessi mái, bltadtaeygjuir og þær framkvæmdir,
sem gerðar hafa verið vegna tareytingar á umferðarlögunum, og segir ’hiann m. a„ með leyfi
hæstv. forseta:
„Við undirbúntag i. uim breytingu úr vinsitri
í hægri akstur kom aldrei til tais, að unnt
yrði að breyta öllum biindtoeygjum og taltadhæðum í sambandi við uimferðarbreyttaguna,
þar sem slíkir staðir skipta þúsundum á þjóðveguim landsins og kostnaður við akretaaskiptingu á þeim öllum yrði gífurlegur. Á s. 1. sumri
var, eins og kunnugt er, lokið við að fiytja
öil umferðarmerki af vtastri yfir á hægri
vegarbrún, að undanskildum merkjum á fjölfjömustu vegumuim ailira næst Reykjaivík. Verða
þau merki færð í beinu sambandi við H-daginn. Einnig verður á H-dagtan breytt akretaamerkjum á öllum bltadhæðum og bltaidbeygjum á þjóðvegum, þar sem umferð hefur verið
skipt í tvær akretaiar. Þessir staðir eru alls
150 á öllum þjóðveguim landstas. Þá er etanig
gert ráð fyrir, að fyrir H-dag verði 40—50
talindihæðum og taltadbeygjum skipt tii viðbótar, en sú skipttag komi ekki til fnamkvæmda
fyrr en á sjélfan H-dagtan. Reynslan hefur
sýnt, að ef blindhæð á mjóum vegi er skipt
þannig, að tvær akreiniair skapist aðeins á
sjálfri iiæðtani, eykst slysahættan í stað þess
að mtanka, vegna þess að þegar búið er að
skipta hæðtani, draga menn ekki úr ökuhnaðanium yfir sjélfa hæðitna, og skapast þá árekstrarhætta rétt hanidan við hœðtaa, ef vegurinn þar er ekki með tveimuir akretaum á
nokkrum kafla. Bifreið, siem ekur með 70 fcm
hraða, fer um 20 m á sekúndu íhverri. Tveir
bílar, sem mætast handan vlð blindhæð á þeim
hraða, nálgast hvor annan með 40 m hraða
á sekúndu. Er því talið niauðsyniegt, að beggja
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vegna skiptra bitndhæða þurfi vegur aS vetra
7 m breiSur á a. m. k. 100 m kafta hvorum megin. Þarf því mjög víða að breikka vegima um
2 til 3 m á 200 m kafla við hverja bltndhæð.
Getur kostnaður við sMkt numlð 30—100 þús.
kr. eða enn faænri upphæðum efitir ástæðum
á hiverjum stað. Blind'hæðir og blindbeygjur
enu tangflestar á hinum ruddu vegum, sem
endurbyggjast eiga á næstu árum. Á þessum
veguim yrði kostmaður við skiptimgu á blindbeygjum og blindhæðum það mikill, að hamn
mundi í möngum tiilvifcuim náflgast kositraað við
aflgera endurbyggingu vegarins. Því hagar þó
svo til, að ekki er æskilegt að emdurtoyggja
gamtan veg í náfevæmlega sömu veglímu og
hann var. Er því hætt við, að mjög kostnaðarsamar framkvæmdir við skiptimgu blindhæða
á faimum 'gömlu ruðnimgsrvegum yrðu till þess,
að endaniegri emdurbyggimgu þeirra yrði siegið á frest um tangt árafail. Yrði það að tefljast
mjög óœsfcileg þróun, þar sem þessdr vegir eru
yfirleitt mjög ógreiðfærir og enfiðir eða ófærir
yfiirflerðar að vetrartagi. Öðru máli gegmir að
sjáifsögðu um blimdhæðir og bMmdtoeygjur á
þeim vegum, sem teijast uppbyggðir og fullgerðir. Þar yrði skipting á blimdhæðum og
blimdbeygjum varamleg emdurtoót á vegumum.
Bngar tölulegar upptýsimgar liggja fyrtr um
það, hvað mikið er af tolimdbeygjum og blimdhæðum á þjóðvegum hér á tandi, em líktega
nema þessir staðir þó þúsumdum. Ekkl Ilggur
heldur nieitt fyrtr um það, hve mikið af biindbeygjum og blindhæðum eru á fullgterðum,
upphleyptum vegum og hive mikið á ruðmimgaveguim, og er því óg'enlegt að gena sér nokkna
raunhæfa gmeim fyrir kostnaði við sMkar framkvæmdir.
Ekki verður talið fnamfcvæmiamlegt að skipta
öllum blindbeygjum og blindhæðum hér á
tandi fyrir H-daginm. Hins vegar er þess að
væmta, að fnamkvæmdamefnd hægri umferðar
miuni með öflugri umferðarfiræðslu geta dnegið mjög úr slysum á þessum stöðum með því
að brýna það fyirir mönnum að aka gœtiiega
og gena alltaf ráð fyrtr því, að foifirelð gieti
komið á móti á bliimdhœð eða við tollmdbeygju,
og verði memm því að haga aksitnl í samnæmi
við það á hverjum sitað."
Þetta er grg. vegamátasitjóra, sem upplýsir:
1) hvað gent hefur verið á blimdtoeygjum og
blindfaæðum, 2) faversu mifcið verfcefni það er,
ef ætti að gera tvöfalda aknedm alls staðar
þar sem þanmig hagar til, 3) að meiiri hlutinm
og aemmilega mikiil meiri fatoti af tolimdbeygjuim og blindhæðum enu á óruddum vegum,
þanuig að ef þær yrðu tagfærðar á þessum
vegum, væri um tvívenkmað að rseða, þar sem
gera má ráð fyrlr, að í stað gömlu, ruddu veganna verði ekki lagðir nýir vegir nákvæmlega
á sama stiað og þeir mú enu. En sjálfsagt er
að gena aiilt, sem unmt er, tii þess að koma
í veg fyrir slys og flýta því, eftir þvi sem
unmt er, að korna tvöföldum akretoum á þltodhæðlr og bltodlbeygjur. Þertta ber vitanlega að
gera. En að gena það fyrir H-dag eða að ljúka
þvi á næsta sumri er vitamlega algenlega óAlþt. 1967. D. (88. ISggjafarþtag).

framkvæmanlegt, em mér skiist þó, að hv. flm,
ætlist til, að faað verði giert. Ég heid, að það
veirði að gena sér grein fyrir því, að þetta er
ekki mögulegt og faefur aldnei verið álitið
mögulegt, emda ekki um það rætt, þegar lög
um hægri umferð voru samjþ. hér á síðasta
þimgi. Og eims og ég sagði áðan, eru a. m. k.
siumir af fHm. þesisiarar till., sem samþykktu
þá tagatoreytingu.
Ég held, henra forseti, að iþað sé ekki ástæða
til þess að tafca flelra fram í sambondi við
þessa tiJl. "&g vil aðeims lýsa vilja mímum og
vegamátastjómarinnar i því að bæta svo úr
í þessu efni sem unrnt er, til þess að komið
verði í veg fyrir slys. Bn áreiðamlega er það
rétit, sem vegamálastjóri segir, að það dugir
bezt, að memn sými aðgæzto og bað verði fullkomim fræðsla um þetta, áður en breytimgin
tefcur gildi. Og memrn verða fyrir slysum á
bltodtoeygjum og á blindihæðum í dag, þegar
víkja á ttl vinstri, ef það en ekki munað, þegar þannig stendur á, að það getur alfltaf komið bifneið á móti. Og vowandi verður það svo,
að þegar skiptir um til faægirf, þá mimnist memn
þess, að memm verða að vena á hægri kanti,
þegar ekki sést, hvað fram undan er.
Flm. (Halldór E. Slgurðsson): Herra forseti.
Hæstv. fjmnh. kvartaði umdan því áðam, að
till. sú, sem ég tiataði fyrin :þá, væri vamtraust
á sig sem náðfa. og hiamm gæti efcki stutt faama.
Hæstv. samgmrfa. kvartar mú yfir því, að ég
skuli ekki, þegar lögim um faægri umferð voru
saaniþ., hafa vamtreyst sér svo mikið, að ég
flytti þá undireims tiflfl. um að framkvæma
þetta venk, sem þessl tflfli. fjaflllar um.
Nú er það ekki miinm iháttur að treysta
faæstv. samgmrlh. mema hæfilega mikið. Geri
ég það þó ©ins og veirðugt er. En ég hef aflltaf
gent ráð fyrin þvi, að þegar búið væri að afgreiða faér lög um hægiri umferð, mundi verða
horfið að því náði að skipta í ateretoar af faálfu
þelrra, sem sjá um firamfcvæmd vegamáta. Ég
hafði aflltaf tiaflið það sjálfsagt, úr því að þetta
var afgredtt sem lög, og ég fliafði gent ráð fyrir því, eims og ég geœði faér í vetur greta fyrir,
að ef þetita næði fnaim að giamga, þá yrði að
búa vegateerfl tandsmamma umdir þessa breytingu. Og ég emdurtelk það, sem ég sagði hér
áðan, að það er ekki gent í því að reyna að
fyrirbyggja slys eða umdirtoúa þessa breytimgu
eins og barf að gena og á að gena, nema venulega verði ummið í þessu máli,
Það eru emgto ný sanmimdi að segja bað, að
bezta vömim gegn siysum sé aðgæzlta. Það vitum við alltaf, að það er. En svo er um ótalmargt, sem iög eru sett um, að það mætti
koma í veg fyrir það, ef fufllkomto aðgæzla
væri viðhöfð, og ekki þyrfiti af faemdi stjórnvalda að sjá um framkvæmd á. Þess vegna
eru það ékki neta rök í þessu máfli og það er
iíka jafnöruggt, að slysiahættan á blindlbeygjum og blindhæðum eykst við þessa breytimgu.
Það leiðir af sjálfu sér, að mömmum, sem eru
vamir að aka á vtostri kamíi, mium hætta tli
að gnipa tfll þess, ef þeir þunfa að mæta öðr-
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um ökuraanmi og ósjáilfráð hreyfing á sér stað.
1 því ligKuir hœtitan.
Ég fagraa þvi, sam kom fram síðast í ræðu
hæsitiv. ráðh., að afllit yrði gieirt til þesB' að hraða
þessu máli. Bn i framhaildi af því vil ég epyrja
hæstv. ráðh.: Mun hanm beita sér fyrtr því,
að í framkvæmdaáætlum verðl útvegað lámsfé
tiil þess að reyna að koma þessu í fraimkvsemd?
Mér er það fuilíkoimlega Ijóst, að iraeð tekjum
vegasjóffe verður mjög takimarkiað geirt í þessa
átt. Ef hæstv. ráðh. meinar eitíhvað iraeð því,
að aMt verði gert til þess að reyna að hraða
þessu eims og mögulegt er, þýðir það, að það
verður að útvega fjármagm til þess að lámi.
Ég spyr iþví hœstv. ráðh., hvort stefnt sé að
því af heradi hans.

Landbrh. (Ingólfur Jónsson): Herra forseti.
Ég velt efcki, hvort ég hef talað sfcýrt áðara,
em það er ekki að heyra, að hv. 3. þm. Veslurl.,
Halldór E. Sigurðssom, hafi skilið það, sem ég
sagði, því að haran var að itala um það, að
hanm hefði ekfci fyrir flram viljað vantreysta
mér, þegar lög um hægri handar akstur voru
sett, og þéss vegma haifi hanm ekki fyrr em raú
flutt þessa till. Em það er hvort ibveggja, sem
hefur skeð, að hann hefuir ekki skiiið það,
sem ég siagði áðam, eða ekki viljað skilja það,
og faanm hefur ekki faeldur viljað sjá, þegar
faamn ferðast um vegi Tandsiins, því að þegar
hanm ferðiast um vegi landsims, má hamm sjá,
að á mörguim blimdbeygjium og blindhæðum
hafa verið gerðar tvær eíkreimar, mjög mörgum, 'þanmig að síðara lög um hægri handar
akstur voru sett, faefur vierið ummið ötullega
að þessari breytimgu. Em vegraa þess að blimd'beygjur og bTimdhæðir eru óteljandi á veguim
landsins, er melra eftir em það, sem búið er
að vinma að.
Hv. þm. verðúr mú, faeild ég, að fyrirgefa
mér, þó að ég faaldi 'því fram, að hanm hafi
bæði faeyrt og skillð það, sem ég sagði áðan,
og h'ann hefur lika séð það, sem gert hefur
vertð á vegumum, em hanm faafi við þessar
uirar. viljað láta líta sivo út sem vegagerðim
hafi haldið að sér hömdum. Em sá málfllutmimgur dugir ekfci og duigir ekki þessu méli til
framdráttar.
Ég sagði áðam, að vegageirðim hefði hug á
þvi að bœta úr þessu, efltir því sem umrat væri,
um leið og ég flulilyrti, að þeitta væri ófraimkvæmaraliegt á stuttuim tíma og ibeiraiínis emgin ihagsýni í þvi að geira írvær akreimar á blimdbeygjutm og blimdfaæðuim á iþedim vegum, sem
eru óuppbyggðir, eims og kom fram í skýrslu
og grg. vegamálastjóra.
Það, hvort aflað verður fjár sérstaklega til
þessara framkvæmda í ár, kemur vitaralega
fram síðar. En ég vænti þess, að ef till. kærni
fram um fjáröflun, veirði hv. 3. þm. Vesturl.
hjálpJiegur við það, ef tiil faans yrðl leitað, og
a. m. k., að haran snerist ekki öfuigur, ef kæmi
nú tilil. um sérstaka fjáröflum, kamnske öðru
vísi en að lárai. En vitamlliega iraætti virana að
þeseum framkvæmdum favorfl sem vært fyrir

lánsfé eða fé, seiri aflað væri með öðrum
hætti.
Flm. (Halldór E. Sigurðsson): Herra fonseti.
Ég vil aðeiras taka það fram, að það er mifcill
misskilnimgur, að mér gamgi iMa að skilja
hæstv. ráðh. Það hefur teklzt til þessa, og ef
ég faeyri raægjamliega ti'l hans, sem mér gengur
oft illa, þvi að hanm talar orðið svo lágt,
hæstv. ráðh., þá tefcst mér að skilja. Og það,
sem ég skildi, var það, að ef ég hiefði flutt till.
strax efltir að 1. voru afgreidd, hefði það verið varatraust á ráðh., af því að ég treysti honuira ekki tii þess að koma þessu vertti éfram.
Hlns vegar faef ég séð, að lítið hefur verið
aðfaafzt í 'þessu máli, og þess vegna er till.
frann borin.
Út af iþví, sem hæstv. ráðfa. sagði, að það
mundi semmiilega ekki á mér sfarada, ef hiaram
leitaði efltir nýjum fjáröflumarleiðum, þé vii ég
geta þess, að ég hef staðið iraeð hæstv. ráðh.
í því, að aflhemda homum 100 iraillj. í aulkmum
sköttum á edrau og siama þimgimu til að starada
að aukinmi og bættri vegagerð, en áramgurimm
hefur orðið sorglega lítill.
ATKVGR.
Till. visað til fjvn. með 46 shlj. atkv. og
uimr. frestað.
Nefndaráliti frá minmi hl. fjvn., á þskj, 620,
var útbýtt 17. aprííl, en till. var ekki á dagskrá
tekin frarnar.

19. Lausn vetrkfalla.
Á deildafumdum 12. mairz var útbýtt frá Sþ.:
Till. til þél. um lansm verkfalla [156. mál]
(A. 357).

Á 44. fundi í Sþ., 13. marz, var tiill. tekim til
mieðfeirðar, hvermig rseða skyldi.
Að till. forseiba var ákveðim elm umr.
Á 75. fundi í Nd., 14. marz, uitan dagskrár,
mælti
Lúðvík Jósefsson: Herra forsieti: Ég vildi
ræða hér nokkuð þtogskapareglur uibara dagskrár og fá að beima orðumi mínuim sérstaklega til hæstv. forseta Sþ.
Eins og kummugt er, fluttum við hér s, 1.
mánudag, 4 alþm., tiiM. til þáil. uim lausn verkfallanraa. Við stóðuin að þessari tiM., 2 þm,
Alþb. fyrir þess hönd og 2 þm. Eramsfl. fyrir
hönd þess flökks. Sama diag og vlð lögðum
fram þessa till. og herani var útbýtt hér á Alþ.
snerum við okfcur till hæsitv. forseta Sþ. og
óskuðuim eftir því, að útvarpsumr. færi fram
um þessa till. og húra gætl flarið fram sem allra
fyrst vegna eðli málstos. Hæstv. forsetl brá
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fljótt við og í fuillu saimrætmi við þimgsköp, og
strax sama dag haÆSi taamin saimiband við hina
flokkana hér á iþiinigi uim þessa beiðmi þessara
tveggja filokka, og þemman saima dag ræddu
þsir þessa beiðni, og hæsitv. forseti tUkynnti
okfcur svo þá, um kvöldiS, að þeir gaatu ekki
faillizt á beiSni okfcar um iþaS að hafa útvarpsumr. strax kvöldið eftir, á þriðjudagskvöld,
eims og við höfðum óskað sérstaklega eftir,
em þeir gætu failizt á það, að umr. yrði á
fimmtudagsfcvöld.
Dagimn eftir, á þriðjúdag, var sivo forsvarsmftnnum ailra flokka stefnt saman með forseta Sþ. og skrifstafustjóra Ailþ., eims og venja
er ti'l, tiíl þess að ganga frá umr, ýmsum
formsatriðum þeirra, og iþegar á þann fund
kom, setti ég fram þá ósk, að umr. gseti farlð
fram einum degi fyrr eðá á miðvifcudag, en
þá brá svo einfcemmilega við, að hæstv. forsirh.
aagði þá aJlhvatsifceytlega, að þessi umr. skyldi
efcki fara fram íyrr em eftir viku, Og þegar
hann var að því spurður, tavort það stæði >þá
efcki lengur það samþyfcki, sem þeir taöfðu
gefið, stjómarflokkamlr, fyrir því, að þessi
umr. færi fram á filmmhudag, fékfcst ekfcert
áfcveðið svar um það, en tains vegar heimtaði
hann sfcýrslu af skrifstofustjóra um það, hvernig yfirleitt taefði verið shaðið að útvarpsumr.
að umdianfömu. Sú sfcýrsla var tekin saman,
og forsvarsmenn flokkamimafemgu þessasfcýrslu,
og aftur var málið rætt í gærdag, og emm var
ítrekuð okkar fcrafa um útvarpsuimr., eims og
við teiljum, að við eigum samkv. þiingsfcöpum
alveg ótvíræðan rétt til, en engin málalok
hafa enn femgizt.
Nú er alveg augljóst samkv. þimgsköpum,
að til þess er ætlazt, að begar silík beiðmi sem
þessi kemur fram, sé taafður allur taraði á um
það, að útvairpað sé umr. 1 55. gr. þihgsfcapa
segir um þessi efni: m. a. þetta:
„Nú óskar þimgfilokkuir, að uimr. verði útvarpað, og snýr iþá formaður flofcksins tillmæium símum til forseta. Sfcai fortseti þegar tiikymna það formömmum amniarra þimgtflofc'ka, em

þeir ieita samþyfckis flokks sims svo fljóttf sem
auðið er“, — ég vek athygll á þessu orðáiagii:
„svo fljótt sem auðið er. ÚtVarpa skal umr.,
þegar samþykfci aiira flokika kemur til.“
Og emm segir í 57. gr. þimgsfcapa um þessi
atriði:
„Dag og stumd útrvarpsumir. skal tilkynma

í útvarpi og á þimgfumdi svo fljótt sem ummt
er."
Það fer ekkert á rnilli máia, að þetta orðalag er ekki haft í þingsk'öpum, mema til þess
sé ætlazt, að þegar svoma stemdur á, þá sé
allur himn imesti hraði hafður á um það að
ganga í gegmum formsatriði varðamdi svorna
umr., til þess að umr. geti raumveruiega farið
fram. Nú er aufc þess svo ástatt í þessu efni,
að >hér er flutt till. um stórtfelld vandamál,
sem segja má, ‘að öl'l iþióðin standi nú frammi
fyrlr, þar sem meginhlutinm af atvimmulífi lamdsmajnma hefur stöðvazt, og taér er flutt tili. um
það, hveirmig lagt sé til, að Alþ. taki á þessu
máM til þess að reyna að fá laiusn á þessu

stórvamdamáli og síðan fiarið fram á það samkv. þingsfcöpum, að uimr. um þetta mál verði
útvarpað. En þá bregður svo við, að það er
reynt að koma í veg fyrir það, að þingfilokkar fái notið síns rétitar, reiynt að tefja það
á aiilan hugsanlegan hátt, að umr. fari fram,
en við slífct verðúr vitaniega efcfci urnað.
Það er ekkent um það að villajst, bæði þekkja
hv. þm. það af reynsiu, og eirns kemur það
líka glöggt fram í þeirri skýrslu, sem skrifstofustjóri þingstims tók samam um útvarpsuimr., að sá háttur hefur verið á um úitvarpsumr., þegar þeirra taefiur verið ikrafizt, að þœr
hafia jafinan farið fram mjög fljótlega. Það er
auðvitað svo, að í sumum tiilfeililum er ekki
óskað eftir útvarpsiumr. fyrr en aliiöngu eftir
að máli hefur verið útbýtt. Það fcann að koma
upp við meðferð máteins síðar, að óskað sé
eftlr útvarpsumr., en frá því að ósk fclemur
fram er auðvitað aiveg gTeimilegt, að það er
i fyrsita lagl skylda að taka málið tU afgreiðsiu
og að vimma að því svo fljótt sem auðið er að
ákveða umr. Það sýmir sig líka við attaugum,
að yfirleitt hefur verið um það að ræða, að
dráttur hefur varið i 2, 3, 4 og upp í 5 daga,
og þá alila jafrna í fiullu saimkomulagi milli
fiokka. Æðl oft taefur verið um taelgi að ræða,
þegar 3, 4 eða 5 dagar hafia ilðið firá þvi að
krafa kom fram, helgih heflur þá faJllð inn
í timann og lemgt hamm. Bn að staðlð sé gegn
þvi að útvarpað sé umr. og mál tefcið á dagskrá, eins og í þessu tiiffeJHl, þess þekki ég
engin dæmi. Og ég get ekfci gengið inn á það,
að þó að hasstv. rikiöstj. viljl víkja sér undan
því að ræða það alvariega mál, sem hér er um
að ræða, og þoli sízt aff öMu, að það sé rætt
í átaeym aiþjóðar, sé réttur tekinn af þm. eða
þimgtflokkum. samkv. þimgsköpum, og af því
endumýja ég hér enn eimu simmi kröfu okkar
um það, að hæstv. forseti úrskurði um það,
hvemær þessi umr. fari frtaim, og að hún verði
látln fara fram efcki seirnna en amnað kvöld.
föstudagsfcvöid. Það er augljóst mál, að með
þvi að draga þessa umir. er í raunimmi verið
að víkja sér umdam því, að hægt eé að taka
á því vamdamáli, sem fyrir liggur, á þarnrn hátt,
sem lagt er tiil af þeirn, sem að þessari till.
standa.
Ég væntl þess, að það dragist mú ekki lemgur, að ákvörðun verði tekin í þessu máili. Allur fyrirsiláttur um bað, að umr. um málið af
hálfu Alib. geti spiillt fyrir llausn þess, eir vitanlega út í bláinn. Það er þvert á móti að okkar dómi, sem að þessari tiM. stondum, skvida
Alþ. að láta sig skipta þetta stóra og mikla
vamdamál, sem hér er um að ræða, em vikja
sér ekki unfen þvi eða sitia aiuðum hömdum.
eims og þimgið hetfur gert að verulegu leyti að
umdanförmu. Ég tel því, að það sé sjálfsagt að
taka afstöðu til þess, hvort þammig eigi að
smúast við vamdanum, sem 'lagt er til í okkar
till., og á bamn hátt, sem þimgsköp mæla fyrir
um, og vænti þess, að hœstv. forseti verði við
þessuri beiðni, sem ég ítreka emn elnu sirnni.
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sem fram kom hjá hv. 4. þm. Austf., að ekki
hefur náðst samkomulag milli þingflokkamma
um það, hvemær útvarpsumr. skuli fara fram
um þá þáltiill., aem þeir hafla flutt sameigimlega, þm. Alþb. og FramBfl. Það er eirnnlg réfct,
að samkv. þimgsköpum iber forseta Sþ., þegar
svo ber við, að þingflokkarmir korna sér ekki
saman um, hvenœr slík útvarpsumr. skiuli fara
fram, að ákveða það, — og ég legg áherzlu
á, að iþað er forseta Sþ. að ákveða það, en
ekki að úrskurða það.
Eíms og fram kom í ræðu hv. 4. þm. Aiustf.
áðan, var það fyrst í gær, sem það Já emdanlegia fyrir, að ekki mæðist fullt samkomulag
um þetta mJJJl þingifSiokkaninia, og ég, sem forseti sameJmaðs Alþ., hef þenmlg haflt sólarhrimg
til umhugsunar um máltið. En í samlbandi við
umr. mllli þingflokkanraa, sem hv. þm. rakti
hér áðan, kom það m. a. fram, að það er mat
þelrra aðila, sem hlut eiga að máli í deilunni,
sem yfir stendur, svo og sáttasexnjara ríkisins,
að eins og máilin standa núna, sé ekki heppllegt, að stjórmrnálafllokkarnir hefji um málið
harðvítugar deilur á opimberum vettvangi eins
og í útvarpimu. Þetta hef ég sjélfur kannað
mieð viðtölum við fyrírsvarsmemin Ibeggja deöuaðila, og hæstv. forsrh. upplýsti þetta sama
á fundi með fulitrúum þiragflokkamna í gær.
Hann hafði eiramig rætt málið við sáttasemjara. Ég mun því, eins og þetta mál sfcendur,
reyna að mefca það út frá raiáJavöxfcum, hvenær
hepptlegt sé, að þessi umr. farl fram.
Eins og hv. 4. þm. Austaf. gat um, hefur
skrlfstofa Alþ. teklð saman yfirlit áUt frá áriniu 1953 um það, hve langur aðdragamdi haíi
verið að útvarpsumr., þegar þær hafa farið
fram samkv. beiðni einhvers flokks. Það yfirlit sýnir, að ef miðað er við útbýtingu mála
i þimglnu, þá hafa liðið að meðaltali allt að
19 dagar, þar til uimr. helflur farið fram. En
þá er þess skylt að geta, að li fcveimur eða
þrernur tilfellum hafa llðið 2—3 mánuðir frá
því, að máli var útbýfct, og þangað til útvarpsumr. fór fram. Ef þessuim fUfellum er
sleppt, er meðaitalið, sexn ilðið hefur frá útbýtingu máis, og þar til útvarpsumr. hefur
farið fram, 10% dagur. Þammig hygg ég, að
miðað við aðsitæðuraar, sem nú er um að
ræða í sambandi við vinnudeiliuina, og máJavexti alla, hafi verið Jiafður aJveg fuJJur hraði
á þvi, sem aflhuga þuirtfti, og það fyrst, hvort
samkomulag næðist miJIi þingflokkanna um
útvarpsumr. Og ég vil undirstrika það, að um
það er enginn ágrelningur. Það er enginn ágreiningur 'mllili þlmgflofckamna. um það, að
fram fari útvarpsumr. um þálfill. Ágrelningurinn er aðeins um það, hvaða dag úbvarpsuimr. skuli fara fram. Ég mun því strax, þegar ég teJ mélavexti vera þannig, að Iþað sé
æskllegt, að útvarpsumr. fari fram, taka ákvörðun um það og ekki draga þá ákvörðun
lenigur en þörf er á.
Eystebvn Jónsson: Herra forseti. Ég teJ það
mjög alvarlegan atburð, að það sýnist nú eiga
að nota forsefavaldið á Aflþ. til iþeas að koma

í veg fyrir það, að þáltiU. sú, sem flutt hefur
verið hér fyrir hönd tveggja flokka, verði tekin til umr. og þinglegrar meðferðar á eðillegan hátt og m. a. til útvarpsumr. Ég hygg, að
þetta sé nokfeuð einstakur atburður í sögu
Alþ., þegar þess er gætt, að hér er um málefni að ræða, sem er aðkallandi, sem er svo
aðkallandi, að það igetur skipt íiugum milJj.
fyrir þjóðina, hvort það er leyst degimutm fyrr
eða síðar. Hér er ekki um venju-legt mál að
ræða, sem er hægt að fara raieð eftir sinni
hentisemi og tafea til við í tómii, þegar gefsfc
frá öðrum máluim, heJdur er hér um allt annars konar málefni að ræða. Hér er um máJefni að ræða, sem viitaskuld ætti að vera sjálfsagður hlutur að taka á dagskrá strax og það
kemur fram, svo að það geti fengið þinglega
mieðferð, annaðhvort orðið fellt eða samþykkt.
Nú ©r það ljóst af því, sem hér hefur komið fram, að sá, sem fynst og fremst stendur
á móti því, að útvarpsumr. haifi fengizt um
þetta mál á eðHlegum tíraia, er hæstav. ríkisstj.
Það er hún, sem hefur mótspymu gegn þvi
við hæstv. forseta, að þefcta raiél fái eðlilega
meðferð. Ég vil leyfa mér að skora á hæsfcv.
forseta að láta ríkisstj. eltkí náða þessu, heldur taka málið til meðferðar í síðasta lagi annað kvöld til útvarpsumr., eins og óskað hefur
verið eftir, og 'þá fari atkygr. fram um það,
hivart Alþ. vtU leysa málið á beim grundvelJi,
sesn lagður er í iþálfciU., eða efcki.
Það er óhugsandi annað em umr. um þetta
mál í heyranda hljóði verði tll góðs, það er
aJveg óJxugsandi annað. Það getur efcki verið
ávinnlragur af bví að grúfa eig níður og þykjast efcki sjá þann varada, sem fyrir liggur, og
koma í veg fyrir eða neifca að ræða Jiann í éhieym alþjóðar. Það er þurag ábyrgð, sem þeir
tafca á sig, sem kotna í veg fyrir, að uppásfcuinga um að leysa delluraa fái eðlUega þingmeðferð og geti orðið tekin tiJ meðferðar
sfcrax, og eins og ég sagði, anniaðhvort felld
eða samþ. AJveg vafalaust má telja það tjón,
sem þjóðira ihefur toeðið af verkfölJunum, í
hundruðum millj., og það fer efckert é mUJi
mála, að daglegt tjón miðað við bann árstíraia,
sem nú er, skiptlr miHJónatugum.
Nú kynni eirahver að segja, að það væri verið að leysa þefcta verlrflall annars staðar, reyna
það, og móJið vseri bvi Alþ. óviðkomandi. Em
því fer svo fjarri, að það sé AJþ. óviðkomaradi,
þegar slíklr voveiflegir atJburðlr gerast, að
vitaskuld ber AJþ. að gera það, sem það getur, tll þess að leysa deiluraa. Það er skylida
þees. Það er skylda þess að horfa ekki á það
aðgerðalaust, að iþessu fari fram, ef menn
eygja efmhverja skynsamlega leið tU þess að
leysa málið. Og ég held því hiklaust fram, að
sú lelð, sem stungið er upp á í þéltilJ. stjórnaramdstöðuílokkanna, sé bæði skynsamleg og
sanmgjörm, eins og á stendur. Detti elnhverjum í hug að halda því fram, að þetta sé eingöngu málefmi atvlmmurekemda og laumþegasamtakanma, bá er Jiollt að miramast þeirrar
staðreyndar, að þessi deila er til komtn vegraa
þess, að 'hæstv, ríkisstj. beifcti sér fyrlr því, að
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þlngmeirthluti hennar nam úr löguim ákvæðið
um að greiða vísitöliuiuppibœtiur á kiaup. Deilan á þvi upptök sin öll, gersamJega öll, í löggjöf, sem sett toefur verið á Alþ. fyriir frumkvæði ríklastj.
Það ©r því ljóst, hvemig sem á málið er iitið, hvort sem liitið er á þá þjóðarógætfu, sem
gkolilið hetfur ytfir með þessu verkfaili um hábjargræðistímann, eða liitiið er á efini málsins
í þrengri merkingu og hvernig það er til komið, — þá er það augljóst, að þetta mál er í
alLra fyllsta máta málefni, sem kemur AJþ.
við.
Þessi deila er sem sé fyrst og fremst deila
hœstv. ríkisstj. og þar með i raun og veru
deiia Alþ., því að Aiþ. ber ábyirgð á rikisstj.
Það er ektoert annað en ósæmiilegur orðaledtour að segja, að þetita málefni sé, eins og
það er í eðili sínu og eins og það er til komið,
málefni launþegasamtakanna og aitvinnurekendanna einna og málefni, sem ekki komi ríkisstj. iandsins eða Alþ. nokkum skapaðam hlut
við.
Varðamdi það, sem hæsitv. forseti ræddi hér
áðan, að hann hefði borið þeitta undir aðra
eða faatft af iþvi fregnir, hvað aðilar máisins
annars staðar á öðrum vettvangi álitu um tilhögun starfa á Alþ. og umr. um þessi efni
hér, þá verð ég að segja, að það hlýtur fyrst
og fremst að vera Alþ. sjálfs að ákveða,
hvernig það toagar afskiptum sinum af slíkum þjóðarvanda, sem hér Jiggur fyrir, og það
er skylda 'hæstv. forsetia Sþ. að sjá um að láta
ekki nein önnur öfl hafa áhritf á ákvarðanir
sínar i því etfni. Það er hans skylda fyrst og
fremat sem forseta þingsins að sjá um, að
máletfni þau, sem fyrir koma, fái þinglega og
eðliiega meðiferð. Það ©r ekki hams verk að
toafa vit fyrir mönnum á AJþ. Það er hans
verk að sjá um, að mál tfái hér eðliilega og
þinglega meðferð. Og þetita geta engir utan
þings haft meitt ákvörðunarvald um, enda
bera þeir enga ábyrgð á stönfum Alþingis.
Menn hafa borið sér það í rnunn, og það
kom nokkuð fram hjá hæstv. förseta, og vafalaust hefur það verið hiatft mjög að yfirvarpi
í sambandi við þá pressu, sem hæstv. ríkisstj.
hefur lagt á, ti.1 þess að koma í veg fyrir, að
þetta máJefni verði rœtt í áheym alþjóðar,
að það gæti spillt fyrir lausn deilunnar, að Aiþ.
ræddi þetta mál, þannig að þjóðin hlýddi á
í útvarpi. Það gæti spiiilt fyrir lausn deiiunnar.
Vitanlega Mýtur slik stooðun að vera á algerum misskilningi byggð, ef ekki á einfaverju
aiiit öðru og mitolu verra eðlis. Hvemig getur
það spiillt fyrir þvi að leysa deilu af þessu
tagi, að málavextir séu ratotir fyrir þjóðinni
í umr. og síðan fari fram aittoivgr. um það,
hvort menn viija aðhyllast þá iausn, sem fram
hetfur verið lögð? Etf toún er samþ., er málið
þar með leyst. Ef sú uppástunga er felld, hvílir skyldan á þeim, sem feJila faana, að greiða
fyrir því, að önnur lausn fáist, Það er því
með öllu ótougsandi, að þetitia geiti spillt fyrir
málinu, slíkt er með öllu óhugsandi.
Er þá líklegt, að umr. sjálíar spiUi fyrir

málinu? Ég viJ í þvi sambandi aðeins minnast
á örtfá atriði. Ég skaJ etoki faalda hér langa
ræðu utan dagskrár. En mundi það geta t. d.
spillt fyrir laiusn þessarar deilu, að það toæmi
greinilega fram, um favað sé dieilit og hverjar
séu rætur deilunnar? Mundi það geta spiUt
fyrir iaiuisn deilummair, að þjóðin gæti gert sér
grein fyrir því, að rsatur faennar Uggja í því,
að verðJagsuppbót, sem Jögtfest var á laun,
var niumin úr gildi? Mundi það geta epillt
fyrir lausn deilunnar, að þjóðin, gerði sér þetita
fullkomiega ljóst? Mundi það geta spillt fyrir
lausn þessarar deilu, að þjóðin fengi að vita,
hver sé málstaður vertoalýðsihreyfiingarinnar í
þessari deiJu, hvað það sé, sem hún leggur
áherzlu á að fá fnam, og favemig hún faaldi á
málinu á þessu stigi? Slikt mundi vitanlega
hatfa upplýstst í umr., sem £ram faetfðu farið
um máiið. Og í því samibandi er rétt að upplýsa það, sem lausJega hetfur toomið fram áður, að verkalýðurinn er etotoi nú að berjast
fyrir því að fá tfullar verðiagsuppbætur á öll
laun, há og lág, faoJt og foolt, faeldur hafa
aðilar verkalýðstoreyfingar’immar i þessarl deilu
fyrir ærið löngu, og mér er næst að halda
mjög snemma í deilumni, gefið þeer upplýsingar, að þeir gætu feJJt sig við, að full verðlagsuppbót næði ekki lengra en til 11 þús. kr.
launa á mánuði, en eftir iþað yrði uppbótin
skert. Mundi það hafa getað splilt fyrir lausn
deilumnar, að það hetfði jafnframt verið upplýst í slíkum umr., að verkalýðsfaneytfingin
faefur boðið tfrarn, að þessi uppbót yrði innleidd í áföngum, þannig að nú strax yrði aðeins tekimn inn í ikaupið faelmingur af þeiirri
faækkun vísitölunnar, sem kominn er friam, og
síðan í vor eitthvað meiira og svo áfram í áföngum og ekki fýrr en alira sJðast á árinu
yrði greidd full vísltöluuppbót á lægstu iaunin? Mundi iþað geita spilJt tfyrir lausn þessarar
deilu, að þetta kæmi stoýrt og greinitega fram,
elns og það falyti að koma, etf umr. um þetta
mál fœru tfram í útvarpi frá Alþ.? Þjóðin
þyrtfti þá etoki að tneysta á þær sundurleitu
frébtagletfsur um deiluna, sem koma í sjónvarpi og útvarpi og sannast að segja eru sumar þaninig, að menn eru alveg jafnnær um,
favað það raunverutega er, sem fyrir liggur,
eins og tounnugt er. Mundi slitot geta spilJt
fyrir lausn deilunnar? Ails etoki. Mundi það
spilla fyrir því, að deilan leystiot, að það
kæmi greinllega tfram í slikum umr., sem er
staðreynd, að ríkisstj. gæti leyst þessa deilu
með því að rétta út höndina, — etf hún vildi?
Mundi það geta spiUt fýrir iausn deilumnar,
að þetta. væri upplýst i almennium umr. og
rökrætt firammi fyrir þjóðinni? Ég álít, að
slíkar umr. hJjóti að verða til þess að auka
stórkostlega líkumar fyrir því, að deilan leysist fljótt, m. a. vegna þess að sJSkar umr. mundu
sýna svart á favítu, faversu launiþegasamitökin
fara hér faógværlega í satotmar, og enn fremur mundu slíkar umr. gera það aJveg ljóst,
hver eru upptök deilunnar og, að faæsitv. rítoisstj. hetfur það í sinni faendi og þingmeirifalutinn að leysa þessa deUu, eins og ég orðaði

395

Þingsályktunartillögur ekki útræddar.

396

Lausn verkfalla.

það áðan: með þvi að rétita út höndina, og
firra þjóðina því gíffúrlega tjóni, sem hún bíður nú daglega við þetita verkíaiH, og koma i
veg fyrir, að við það baatitist.
Hitt er náttúrlega annað mál, við vitum það
og það hefUr komið fram, að hæstv. ríkisstj. hefur eikki áhuga á þesisum umr., og það
er vegna þess að mínu viti, að hún telur, að
slíkar umr. mundu þyngja pressuna á ríkisstj.,
mundu þyngja kröfumar til ríkisstj. um að
leysa deiluma, því að hún getur leyst hana.
Það er kannske mannlegt, að ríkisstj. freistist
til þess að líta þannig á, en það er ekki skynsamlegt af ríkisstj. að ganga að þessu máii
með slíku hugarfari, og iþað er ekki að mínu
viti verjandi eða eðlilegt að reyna að þvinga
hæstv. forseita, eins og ríkisstj. er að gera, til
þess að nota forsetavald sitt til að koma í veg
fyrir, að þessi deila verði tekin fyrir hér á hv.
Aiþ. á þinglegan hátt og í heynamda hljóði.
Eg skai ekki reyna meira á þolinmæði hæstv.
forseta í sambandi við þestsar umr. utan dagskrár, en ég vil enda þessi orð með því að
leggja hina ailra mestu áherzlu á þá áskorun,
sem hv. 4. þm. Ausitf. fhitti og er að vísu
sameiginleg ósk þeirra, aem að þessari þáiitill.
standa, áskorun tii hæstiv. forseta um, að hann
taki till. á dagskrá og effni til útvarpsumr.
um hana í síðasta lagi anmað kvöld.
Forsrh. (Bjarni Benediktsson): Herra forseti.
Af ummæium hv. þm. Austff., sem hér hafa
talað, er ljóst, að jafnvel himum skýrustiu
mannium getur sitiunduim mjög skotizt í sínum
málfflutningl og gagnrýni. Hiv. þm. taia báðir
um það, að þeir vtlji haffa vemjulega þinglega
meðferð á þessu máli. Nú skuluim við athuga,
hver hin venjulega þimglega imeðferð á slikum
till. er. Þeim er útbýtt í þingimu, síðan er
venja og boðið samkv. þimgsköpum, að á fundi
í sameinuðu þingi er tekin ákvörðun um það,
hvernig málin skuli rædd. Það er margra ára
venja nú orðið, að fundur til þess er á miðvikudegi í hvertri viku, og síðan er rnálið tekið
á venjulegan þimglegtah háfct næsta miðvikudag tll efnislegrar umr. Þefifca er sá venjulegi
máti, sem farið er eftir um þáltill. Nú segja
hv. iþm., að vegna þess, hversu iþessu máli sé
varið, hefði ábt að hafa ednhvem annan háitt
á iþví en þann vemjulega þimglega 'hátt, Em þá
er ekki hægt að komast hjá því að lxta á efni
sjálffrar till. Með leyfi hæsibv. forseta, hljóðar
hún svo:
„Alþ. ályktar að ffela ríkisstj. að beita. sér
þegair í stað fyrir lausm verkfallanna með lagasefcningu um verðtryggimgu launa í samræmi
við það, sem verkaJýðshreyfingin heffur sett
fram.“
Um þetta fjallar þáMill. Það er sem sagt
áskorun á ríkisstj. að sieimja frv. og bera firam
á Alþ. frv., sem samkv. stjómarskrá og þingsköpum ber að leggja fram fyirir aðra hvora
d. Nú er það mál ffyrir sig, að af hálfu ríkisstj. hefur því margofft verið lýst yfir, bæði hér
í hinu háa Alþ. fyrir jól og nú effitir að þingið
kom saman afftur, eins ufcan Alþ. í alþjóðar-

áheym, bæði í úfcvarpi og sjónvarpi, að ríkissfcj. telji ekki ráðlegt að hera fram slikt frv.,
a. m. k. eins og málefni sfcamda mú. Það er því
alveg ljóst, að ríkisstj. er þessari till. andvíg,
við skuilum segja með réfcfcu eða röngu.
Hv. þm. geta baft þá sannfæringu, að það
sé eðlilegt að ráða fram úr þessu máli með
löggjöf, eins og þeir leggja tid í tiil. að skora
á ríkisstj. að beiita löggjöff. En það er vifcað
mál, að ríkisstj. er þarma anmarrar skoðumar.
Af hverju er þá verið að faira krókaleiðina,
sem hefur í för með sér tafsamari meðferð,
ajukastig í meðfferð málsins, að leggja það
fyrst fram í Sþ., eins og hér er róðgert, í stað
þess, að hv. þm. beri sjáifir fram frv. um það,
sem hér er lagt til? Það er sá eini eðlilegi
þimglegi háttuir til þess að fá úr því skorið
á Aiþ., hvort frv. í því fonni, sem hv. þm.
sjálfir telja ráðlegt, heffur fylgi eða eikki. Þeir
hefðu geitað lagt slikt frv. ffnaim á mánudaginn
var. Þá hefði með þiinglegum hætti 1. umr.
þess vel getað farið fram í anmiarri hvorri d.
þegar s. 1. þriðjudiag, ám þess að nokkur afbrigði hefðu verið höfð frá venjulegri, þingtegri meðferð. I stað þess æUast þeir til, að
aðili, sem er amdvígur þessiari meðferð, setjist
niður og semji frv. leiðbeimimgariaust frá hv.
þm. um efni þess í einstökum atriðum, því að
nú kom það glögglega fram hjá hv. 1. þm.
Austff., að það llggur engan veginn ljóst fyrir,
hverjar kröfur hv. stjómanamdstæðingar gera
um effni slíks frv. Hamn segir, að verkalýðshreyfingin haffi mjög fallið fxá upphafflegum
kröfum um verðtryggimgu launa, sem áður
varu fram fiuibtar. En úr því að hv. þm. segjast haffa um þetta hugmymdir, aff hverju setja
þeir þær ekki fram í frv.-formi og fá þamnig
skorlð úr því á hiinm skjófcasiba, eðlilega, þingleiga hátt, hvort Alþ. vUl fallast á þeirra hugmyndir um þetta eða ekki, þegar þær eru settar fram á efnistegan hátt, formiegan hátt og
þanmig, að ljóst sé, hvað fyrir hv. þm. vakir?
Það er því alveg ljóst, að hv. þm. hafa í
þessu efni þegar frá upphafi ákveðið að viðhafa eikki þamn eðiilega, venjuilega, þingliega
máta til ákvörðunar löggjafarmálefnum. Það
er hins vegar algerlega rangt, að ríkisstj. haffi
út af fyrir sig hiafft á móti því, að þessi tUl.
fengi skjóta afgreiðslu í þingimu. Það liggur
þvert á móti ljóst fyrir, að s. 1. mámudag, eins
og málin horfðu þá, voru flokkar út af fyrir
sig fyllilega til viðræðu um það að hafa útvarpsumr. um málið — og um útvarpsumr. er
enginn ágreiningur í sjálfu sér, — þegar á
fimmtudagskvöld. Það er að vísu miklu meiri
'hraði en venjuiega á sér sitað, þegar útvarpsuimr. eiga að fara fram, em það sýnir, að það
stóð út af fyrir sig ekki á ríkisstj. í þessum
effmuim. Það, sem gerisit, er hins vegar það, að
um miðjan dag á þriðjudag kemur viitneskja
um það, að sáttasemjari hefuir nýjar, ákveðmar
hugmyndlr um það, hvernig deiluna eigi að
ieysa. Eftir að þær tilll. voru orðmar mönnum
kunmar, létu forustumemn beggja aðila, bæði
veirkalýðsmeffndarinmar, 18 manma mefndarinmar svoköliuðu, og vinmiuveitemda, uppi, að þeir
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teldu mjög óheppilegt, að almennar útvarpeumr. ættu sér stað um máilið frá Alþ. meðan
verið værf að kanna til hilítiar, tovort hægt væri
oð ná samkomulagi á þessum grundvelli. Er
ég faafði heyrt skoðun þessara aðila beggja,
spurði ég sáttasemjara uim hans sikoðiun. Hann
sagðist eikki vilja blandia sér í störf Alþ., en
hann sagði, að það lægi Ijóst fyrir, að ef menn
hefðu hug á að vinna að skjótri lausn málsins, væri útvarpsumr. á þessu stigi óheppileg.
Það eru þessi atvilk, siem hreinlega valda
þvi, að stjómarflokkarnir hafa talið ótoeppilegt, að útvarpsumr. um þeitta mál færu fram
á þessu stigi, að það yrði vikið frá venjulegri,
þingiegri reglu til þess að trufla umleitanir,
sem gefa a m. k. nokkra von um lausn málsins. Nú á það eftir að sýna sig, hvort lausnin
finnst eftir þessari leið eða eikkt En það er
miiklll ábyrgðarhlufti fyrir þann, sem vUl knýja
fram umr. á þessu sitigi þvert ofan í yfirlýsingar, svo að ekki sé sagt tiimæli forustumanna
beggja aðila um, að opinberar deilur, harðvítugar deilur, sem óneitanlega hiytu að verða,
væru látnar eiga sig, látnar bíða meðan menn
væru að reyna að finna lausn á þessu mjög
ertfiða máli. Það er eins og haft er etftir einum glöggum og gegnum stjiórmmálamamni, að
hann eigi að hafa sagt, að þær viðræður, sem
toafa átt sér stað í útvarpi og sjónvarpi að
undanförnu milli forusíumanina aðila, vœru
svipaðar því eins og menn ætluðu að fara að
semja um lausn deilunnar gegnum hátalara
á sjáifu Lækjartorgi. Það var glöggur og
greindur maður, margreyndur, sem gaf þessa
lýsingu á þessari samningsaðferð. Hafi sú lýsing á þeim firéttaflutnimgi, sem fram toefur
farið nú þegar, verið réttmæt, á hún enn þá
frekar við þá aðferð, sem hér er verið að
stinga upp á. Hér er verið að reyna að knýja
toæst/v. forseta með ögrunum tii að hafa umr.
á þeim tima, þegar aðilar iþeir, sem eru að
semja um málið, biðjast undan slíkum umr.
Málið er að öðru leyti í toöndum forseta.
Það er síður en svo, að ríkisstj. hafi reynt
að beita hann nokkurri þvingun. Hann hefur
þetta á sínu valdi, og umr. fara að sjálfsögðu
fram, þegar hann telur það ráðlegt, en það eir
ástæðulaust að víta hann fyrlr það, þó að hann
fylgi venjulegum, þinglegum hætti, eins og
málavöxtum er varið.
Lúðvík Jósefsson: Herra forseti. Það má nú
öllurn ljóst vera, sem ihlýtt hafa á þessar umr.,
að það, sem einkum er nú borið fyriir af hálflu
rikisstj. í sambandi við það, að ekki er hægt
að fá fram umr. um þetita mál á þann hátt,
sem þingsköp gera ráð fyrir, er Iþað, að aðilar
þeir, eins og sagt er, sem standa nú í samningum, hafi óskað eftir því, að þessar umr.
færu ekiki fram og þeir teldu það óheppilegt,
að almennar útvarpsumr. um málið færu fram.
Þeitita er rangt. Ég hef talað við formamn
stærsta verkalýðsfélagsims í landiinu og fonseita
stærsta verkamamnasambamdsims í landinu og
aðra þá, sem mest hafa um þessi samningamál að gera, og þeir hafa algerlega þvemeit-

að þessu sem tilhæfulausu, og þeir hafa sagt,
að þeirn væri það fyllilega Ijóst, að einmitt
framkoma þessarar tili. á Aiþ. og það, sem
hefði gerzt í sambandi við toana, hefði einmitt ýtt nokkuð á eftir því, að eitthvað
hreyfðist í þessum rnálum, m. a. frá hæstv.
ríkisstj., svo að það er algerlega rangt, enda
er þessi till. flutt í fuillu samráði við þá aðila,
sem toér eiga tolut að máli, að það séu þessir
aðilar, sem séu að ósika eftir því, að þessar
umr. fari ekki fram. (Gripið fram í.) Já, í
samráði við þá.
Það er skoðun, að ég hygg, langiflestra forustumanna i íslenzkri verkalýðshreyfingu, að
þær deilur, sem nú toatfa komið upp, statfi
fyrst og fremst af þvi, að rikisstj. skarst í
þessi mál á þann hátt, sem allir viita að hún
gerði. Hún breytti lagaákvæðum þannig, að
hún raskaði þeim kjarasamningum, sem áður
höfðu verið gerðir. Kippt var í burtu einu
mikilvægu ákvæði samningamna með lögum.
En það leiddi síðan til þeirra átaka, sem við
stöndum frammi fyrir nú. Þetta kom skýrt
fram í umsögn AlþýðusamtoandsinB og Alþýðusambandsþings varðandi þetta ákvæði, sem
samþ. var hér uim breytingar á 1. um vísiitölu.
Auðviitað er það líka hrein fjarstæða að
halda því fram, að Allþ. megi ekki ræða slíkt
stórmál sem það er, sem hór er um að ræða,
og það þurfi að spilla þessu máli, þó að umr.
fari fram af hálfu Alþ. um þetta stóra vandamál. Sannleikurinn er sá, að það eru fledri
en verkfallsmenn, sem fimna það. Það kom
m. a. fram í einu blaði Sjálfstíl., því eina blaði,
sem hér er gefið út nú í verkfallinu, að það
væri furðuilegt, að Alþ. skyldi sitja auðum
höndutm meðan slikt ástaind væri rikjandi í
landimu sem hér er ríkjandi nú, það væri alveg furðulegt. Og það ér ekfci ríkisstj. tí'l
sóma að standa frammi fyrir því að koma
í veg fyrir það, að Alþ. taki á þessu máli á
þann toátt, sem eðlilegt er.
Hæstov. forsrto. ræddl mikið um það hér, að
óþtnglega væri staðið að flutmimgi málsims af
hálfu okkar, sem að þessari þáltill. stöndum,
og hann ráðleggur það í sífellu, að við ættum
að flytja frv. til laga um vísitölugreiðslur á
laun. Við höfðum vallð þá leiðina að fá fram
viljayfirlýsimgu Alþ. um það, að rikisstj. beitti
sér fyrir lagasetningu í þessa átt, en vildum
ekki binda það beinlínis, hvemig fyrirkomulagið ætti að vera í sambandi við þessa lagasetningu, því að það væri milklu heppilegra
að reyma að leita nokkuð eftir samkomulagi
við þá aðila, sem hér eiiga hlut að máli. Við
höfum þá reynslu, að þegar við leggjum hér
fram frv., þá fást þau ekki afgreidd. 1 mesta
lagi fara þau til n., og þaðan koma þau aldrei
atftur. Það er auðvitað iþað, sem hæstv. forsrh.
hefði viljað í þessu efni. Við vituim, að frv.
frá okkar hálfu um það, hvermig reglur skyldu
verða hér eftir uim greiðslu á vísitölu, hefði
ekki verið samþykkt. En það var ekki ólíklegt, eins og málin stoandia, að meiri hl. Alþ.
fengist tiil að lýsa toví yfiir, að harnn teldi rétt,
að það yrðu í gildi lög um greiðslu verðlags-
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uppþótar á laun, og óskaði eftir því við ríkiastj., að hún beitti sér fyrir lagasetningu um
þetta efni. Til þess stóðu vonir, og á þennan
hátt var auðvitað fullkomlegia þinglega aS farið, eins og við fórum að, að leggja þetita flram
í þál.-formi.
Það er svo auðivitað augljós fyrirsláttur hjá
hæstv. forsrh., að það hefði breytt einhverju
í þessu máJi, þó að við hefðium fiutt frv. í
staðinn fyrir þál. Ætli hann hiefði ekki getað
lagzt á málið, eins og hann hefur geirt, reynt
að koma í veg fyrir, að eðliiegar umr. færu
fram um málið og að það ksemi hér á dagskrá, ef hann hefði viljað leggja sig fram, þó
þetta hefði verið flutt í frv.-foirmi. Það hygg
ég, að engimn efist um. Nei, sannileikur máleins er sá, að ríkisstj. viil ekki standa frammi
fyrir þjóðinni og ræða þetta mál. Hún vili
það ekki. Hún vill skjóta sér undan þvi. Og
hún vill ógjaman, að það sé dregið fram, sem
er hið rétta í þessu máii. Hið rétta er það,
að ekki hefðu verið nein verkföU hér í dag
og við hefðum ekki tapað þeim hundruðum
miilj. kr., sem við erum að tapa nú á þessari
vinnusitöðvun, ef rikisstj. hefði ekki knúið
fram gegn yfirlýsimgum verkalýðssamtakanma
í landimu og mótmælum þeirra þá iagasetningu að feila niður ákveðinn hluta aí hinum
raunverulegu kaupgjaldssamningum, sem giltu
4 landimu, þ. e. ákvæðin um vísitölugreiðslur á
laum. Hefði ríkisstj. þá farið eftir aðvörunum
okkar í mlnni hl. hér á AJþ., og hefði hún þá
hlýtt á verkalýðssamtökin í landinu og metið
þau einhvers, þá hefði aldrei komið tll þessara deilna. Það vita ailir og viðurkenna nú
orðið, — og ég ætla, að hæatv. ríkisstj. viðurkenni það í dag, þó hiún þraiuki emn gegn því,
að tefcið sé á málinu á eðlUegian hátt, — að
það verða að veira 4 gildi elnhver lagafyrirmæli um vísitölugreiðslu á laiun. Það er engín
von til þess, að það verði vinnufriður í landinu, ef slík lagaákvæði eru ekki tU.
Ég vii svo alveg sérstafclega mótmæla því,
að það sé réttmætt að víkja hér frá belnum
og skýrum ákvæðum þingsfcapa í sambandi
við að ákveða útvarpsumr. um þessa tUJ.,
vegna þess að fram hafi komið tilmæli afl
háifu þeirra aðila, sem 4 þessari deUu stamda,
þanmig að þeir telji, að það sé óheppilegt, að
þessajr umr. fari fram. Slikt er úr lausu loíti
gripið. Engin slík tilmæli hafa komið fram,
ekki frá aðilunum sjálfúm. Vitanlega geta verið einstakir menn, sem telja, að það sé bezt
að vinna að þessu öllu í pukri, en það er ekki
beiðni frá þeim samtökium, sem hér eiga hlut
að máli. Það er ekki beiðni frá þeim samtökum og ekki frá aðálforustuimönmium þelrra,
sem mestu ráðá um það, hvort þessar vimnudellur standa lenguir eðá skemur eða hvort
samið verður eða ekki. Þeir hafa ekiki sett
fram nein slík tilmæli.
Ég endurtek svo enn eirnu simni tilmæli mín
tiú forseta, því að það er hann, sem ræður í
þessium efnum um framkvæmd aJJa á þessu
máii. Ég endurtek tilmæli mín til hians um
það, að hann ákveði 'það nú, eims og þingsköp

gera ráð fyrir, að umr. fari fram um þessa
tiil. og ekki seinna en annað kvöJd. Það er
vitanlega aiveg tómt mál að tala um það, að
það sé vilji til þess, að útvarpsumr. fari fram
um þessa till., og haida því svo jafnframt
fram, að menn séu að koma í veg fyrir það,
að umr. fari fram, af því að það muni spilla
fyriir samningum í deilunni. Forseti á að ráða
þessu máli, en ekki rtkisstj., og því geri ég
þá kröfu til hæstv. forseta, að hann ákveði
nú i samræmi við þingsköp, að þessar umr.
flari fram.
Eysteinn Jónsson: Herra forseti. Það var
fróðlegt að heyra hugmyndir hæstv. forsrh. um
það, 'hvað væri eðlileg þimgmeðferð á máli eims
og þessu. Það værl, að þáltill. væri tekin til
meðferðar á venjuJegan hátt, þ. e. eftir nokkra
daga, um það, hvemig ræða skuli, og súðan
liði vika, þangað til hún kæani á dagskrá.
Hér er um að ræða till. um að leysa verkflaJJ, sem staðið heflur lengi og vaJdið óbœtanlegu og náiega ómælanlegu þjóðartjóni. Till. er
um ákveðna lausn á verkfallinu, og það getur
skipt þjóðima milljóniatugum, hvort verfcfallið
er ieyst einium degi fyrr eða síðar.
Við þessar ástæður telur hæstv. forsrh. það
eðlileg vtnmubrogð, að till., sem fjallar um að
leysa þetta mál, híði á aðra vifcu eftir því að
vera rædd. Ef við berum þetta saman við
þær kröflur um meðferð þingmála, sem hæstv.
ríkisstj. gerir og það oflt um málefni, sem
ekkert liggur á, fáum við svona hér um bil
mynd af heilindunum 4 þessu hjá forsrh.
Hæstv. rikisstj. krefst þess hvað efltir annað,
að máiefni séu aflgreidd, tekin fyrir tafarlaust,
stundum nálega nokkrum mínútum eftir að
þeim er útibýtt, og aft er farið fram á, að
iagafrv. séu gerð að lögum á einum eða tveimur dögum, en, ævinlega tekin fyrir strax, og
ef stjórninni þykir mikið við liggja aflgreidd
við hverja umr. á fœbur annarrL Oftast verður stjómarandstaðan við iþví að greiða fyrir
málum á þessa lund. Þetta er oft gert um
mál, sem ekki varðá þjóðina sérstaklega miklu,
hvort aígreidd eru deginum fyrr eða síðar.
En hæstv. forstfh. hefur það að fyrirslætti
núna, að um till. varðandi lausn verkfallsins
megi 'hafa aila hentisemi, eins og um venjulega þáltill. sé að ræða. VitanJega er okkur
það algjörlega ljóst, öJJum, sem þekkjum nokkuð tU þingstarfa, að það er með öllu óeSliIeg
og alveg sérsitök meðferð á þáltill. afl þessu
tagi að taka hana ekki fýrir með mjög litlum fyrirvara.
Hv. 4. þm. Austf. heflur svarað tali hæstv.
forstfh. um það, að allt öðtfu máli heflði verið
að gegna um frv. Við vitum svona hér um bU,
hvernig heflði verið fárið með 'það. Það hefði
orðið nákvæmlega sama sagan. Þeir heflðu látið úbvarpsumr. fara fram um það, þegar þeim
sýnðist, ef þeir hefðu getað fengið forseta til
þess að taka sitt sjónarmið tU greina, síðan,
eíns og hv. 4. þm. Aiustfl. sagði, sett það í n.
og ekki afgreitt það þaðan frekar en þeim
sýndist.
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Hæstv. ráðh. sagði, að í þessari þáltill. fælist
tæplega lausn á verkfallinu. Það er auðvitað
á algjörum sandi byggt að taalda slíku fram,
því ef þáltill. væri samþ., yrði sú ríkisstj., sem
nú situr, amnaðhvort að beita sér fyrir lagasetningu á þeim grundvelli, sem ihún leggur,
eða fara frá. En ef þáltill. er feUd, þá liggur
Ijóst fyrir, að -þessi lausn á verkfallimu er ekki
fáanleg og þá unnið að því að reyna að ieysa
það eftir öðrum leiðum. En iþá bæru þeir líka
ábyrgð á því, sem á eftir færi, sem felldu þá
leið, sem í þáltill. er mörkuð.
Þetta er hin eina málsmeðferð, sem hœgt er
að sætta sig við mótimælalaust, sem sé að
þáltill. sé tekin fyrir tafarlaust og útvarpsumr. fari fram ag iþað komi í ljós, hvort þingvilji er fyrir þessarl lausn eða ekki.
Það mundi ekki taka haastv. rikisstj. nema
örstutta stund að gera sér fulla grein fyrir
því, hvað í frv. æititi að vera, ef þáltitU. yrði
samþ. Það gæti hún gert á einfaldan hátt
með því að kynna aér viðharf laumþegasamtakanna og hvað þau hafa sett fram í deilunni,
og það er að mestu le-yti kunnugt, eins og
ég gat um áðan í minni fyrri ræðu.
Það er nú komið fram, að það, sem hér
hefur verið sagt um óskiir aðilanma eðá hugmyndir þeirra um það, að útivarpsumr. mundu
spUla fyrir málimu, er úr lausiu lofti gripið,
a. m. k. hvað anman aðilann smertir, enda má
nærri geta, ihvort aðilar launþeganna eru mótfailnlr þvi, að barizt sé á Alþ. fyrir þelrri
lausn, sem í þáltill. felst, þar sem einmitt er
tekið undir þeirra málamiðlunarmálstað og
útvarpsuimr. mundu því vitanlega verða af
hálfu þeirra, sem þessa þáltill. flytja, eindreginn stuðningur við þeirra málstað.
Nokkum veginn hygg ég iþeim ljóst vera,
sem vanir eru að fást við þessi mál, að slíkar umr. mundu mjög flýta fyrir lausn deilumnar, af þeirri einföldu ástæðu, að hæstv.
ríkisstj., sem faefur þetta mál í sinni hendi,
mundi fá á sig auikimn þunga almeranimgsálltsins í þá stefnu, að skerast strax í leikiran
tU þess að le-ysa þetta mál.
Ég fullyrði, að það er enginn þjóðárvilji
fyrir því að halda uppi þessari dýru deiiu til
þees að knýja fram lækkiun á því kaupi, sem nú
er um deilt. Ég er alveg samnfærður um, að
hæstv. rikisstj. mundi hafa stuðning miki-ls
meiri hl. þjóðarimnar, ef hún vildi taka undlr
þann mélstað, sem í þéltiil. felst, og gera þær
ráðstafanir, sem þyrfti í framhaldi af þvi,
til þess að það kaupgjald, sem þar er ráðgiert
og fuUtrúar verkalýðshreyfingartnmar sætta
sig við, geti orðið greitt áfalialaiust af ísl. atvtnniuvegum.
Hæstv. ríkisstj. mundi áreiðanlega fá mjög
viðtækan stuðning við þá sitiefnu, sem í þáltill.
felst, en því miður vill hún ekki aðhyllast
faaraa, heldur berja höfðimu við steininn. Ég
er smeykur um eða réttara sag-t ég er alveg
viss um, að það er af því að ríkisstj. treystir
ekki á þennan mátetað sinn, að hún leggur
svo mikta. vlnrau í að koma í veg fyrír útAlþt. 1967. D. (88. löggjaiarþing).

varpsumr. um þé lausn, sem stjómarandstæðingar hafa stumgið upp á.
Ég vU ekki niíðast á þoiimmæði hœ&tv. forseta, en enn einu sinni taka umdlr þau tilmæli, sem fram hafa komið um, að útvarpsumr. verði látin fara fram í síðasta lagi annað kvöld. Hæstv. forsrh. sagði, að það væri
mlkll ábyrgð þeirra manna, sem vildu knýja
fram umr. um þetita mál í faeyranda hljóði.
En ég vii segja, að 'það er þung ábyrgð þelrra,
sem koma í veg fyrir, að þetta mál sé rœtt
hreiinskiinislega í útvarp, svo að aliir hieyri,
hvermig þessi mái starnda og hvaða till. hafi
komið fram á Alþ. um að leysa vandamn, og
rök þeirra, sem ekkl viija leysa málið með
því móti, sem í þáltill. stemdur, en haida deiiunni áfram.
Það er alveg óhugsandi, að slikar amr. gætu
gert annað em greiða fyrir lausm, jafnvei þótt
þáltill. yrði felid. Umr. mumdu knýja hœetv.
ríkisstj. tU þess að leysa þetta mál, og láta
þannig undan siga í málirnu.
Þórarlnn Þórarinsson: Herra forseti. Ég skal
reyna að fylgja þeim fyrirmjælum, sem hæstv.
forseti hefur gefið hér um rwðiutima, enda
þótt þingsköp mæii svo fýrir, að þm. hafi
jafnan rétt til þess að giera stiutta athugasemd um þingsköp. Ég ætia mér ekki að fara
að endurtaka þau rök, sem hér hafa komið
fraim fyrtr þeirri kröfu, að umrædd þáltUl.
verði tekin tii umr. Þau eru svo sjáiísögð og
aiugljós, að mér finnst óþarft að vera að endurtaka þau. En þeirri skoðún, sem hér hefur
komið fram af hálf-u hæstv. forsrh., vii ég eindregið mótmæia, að frjálsar umr. séu líklegar
tii þess að spUila fyrir lausn mála.
Það glima tvö stjórmarkerfi í heiiminum í
dag, eimræðiskerfi og lýðræðiskerfi. Lýðrœðlsker-fið byggist á því, að frjálsar umir. séu tU
þess að tryggja iausn mála og fá himar beztu
niðurstöður. Eimræði byggir hins vegar á þvi,
að frjálsar umr. séu óhieppilegar, það sé óheppilegt að hafa marga flokika, fteiri en einn
og annað þess háttar, því að það spiUi fyrir
lausn málamna. Mér fimnst hæstv. forerh. vera
að nálgast ákaftega mikið þenrnan hugsumarhátt, þegar hann er fartnn að prédika hér í
ræðustólnum á Alþ., að frjálstar umr. séu líklegar tU þess að spilla fyrtr tausn mála. Ef
við erum lýðræðismenn, (þá verðum við að
byggja á þeirri trú og -þedm skoðunum, að
frjálsar umr. greiði fyrir taiusn mála, en ekki
hið gagnstæða. Og ef ríkisetj. treystir á málstað slnn, þá á hún jafman að óska eftir
frjáisum umr., em þagga þær ekki niður. Það
gerir líika éreiðamlega tover sú ríkisatj., sem
treystir því, að taúm hafi rétt fyrir sér. En
ásitæðan tU þess, að rikisstj. -berst nú gegn
frjálsum umr. með forerfa., -byggist á þvi, að
hanm treystir ekki á mátetað simn, taann þorir
ekki að ræða harnn í alþjóðar áfaeym.
Það atriði, sem ég vUdi amrnars sérstaktega
benda á í þessu samibandi, er það, að forsrh.
hélt þvú fram, að það mundi ekki vera þingmeirihluti fyrir þessarí tUl. Ég tel, að það sé
26
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fullkomiega ókannað, tovort svo sé. Á hlaupáredaginin kom út töiuibliað af blaðinu Skutii,
sem er gefið út á ísafirði. Ábyrgðarmaður
þess er Birgir Pinnsson, ihæistv. forseti sameiraaðs Alþ., og einn þeirna raiamma, sem hefur
atkivæðisrótt hér á Alþ. í þessu blaði, sem
hann er ábyrgðarmaður að, birtist forusitugrein, þar sem rætt eir um víisitöluna og verkföiilim, og þar segir m. a. á þessa leið, með
leiyfi hæstiv. forseta:
„Vart verður annað með sanni sagt, em að
verkalýðshreyfingin sé hógvær i kröfum sínuim. Ekki er minnzt á grunmkaupshækkun,
aðeins farið fram á að fá leiðrétt kaupgjald,
sem svarar aukimni dýrtíð. I þessu sambamdi
skyidu memn toaffa hugfast, að sú leiðrétting,
sem farið er fram á, hefði femgizt orðalaust
og án nokkurra átaka, ef lögbimding um visitöluhækkum hefði ekki verið mumim úr gildi.“
Þetta stemdur í forustugreim í iþví blaði, sem
hæstv. forseti Sþ, Birgir Fimnsson, er ritstjóri
að, og stemdur það nafnlaust, og verður ekki
anrnað séð em þetta sé á harns ábyrgð. Mumdi
sá maður, sem akrifað hefutr þeitta í sitt blað,
vera á móti þeirri till., sem hér liggur fyrir?
Og ég spyr hins sama um marga hiv. Alþýðuflokkismenn, sem hafa talað á sömu ieið. Ég
held iþess vegna, að það sé engan veglnm rétt,
sem forsrh. fullyrðir, að það sé vist, að þessi
tiill., sem hér er um rætt, ef toiún kæraii til
atkvæða, hefði ekki þingmelrihluita að baki
sér. Og það er vegma þess, sem við flm. tih.
ieggjum alveg sérstaka átoerzlu á, að húm fái
afgreiðslu á Alþ. sem allra fyrst og komi ekki
síðar til umr. en á morgum.
Magnús Kjartamsson: Herra forseti. Það er
þegar Ijóst af reymsluinni, að sú kemning
hæstv. forsrih., að wmr. stjómmál'amanma um
þetta stórfellda vandiamál, sem nú er við að
etja í íslenzku þjóðfélagi, aéu til skaða fyrir
lausm dieiiumnar, á að toans mati etoki við
sjálían hanm, iþví að þegar sú þáiitiill. var lögð
toér fram á þingi, sem við erum að ræða hér,
þá gerðust þau tíðimdi um kvöldið, að hœstv.
fomrh. tryggði sér rúm toæði í útvarpi og
sjónvarpi með ýmsar staðtoæfingar, sem toæði
voru rangar að mimmi toyggju og surnar a. m. k.
orkuðu tvimælis. Hanm kom fram iraeð þær
á báðum stöðuraum, aiuðsjáamlega í tiilefni af
þessari till. Hæstv. forsrh. virtist vilja tryggja
sér eimkarétt til þess að tala frammi fyrir
þjóðinmi um þetta vamdamál, em raeita öðrum
um sama rétt. Og þetita er náttúrlega megimástæðan til þess, að þannig er tekið á þessu
máli, að hæstv. ríkisstj. vill ekki þurfa að
ræða við aðra um iþetta mál, toúm vill tryggja
sér eiinkarétt til þess.
Hæstv. ráðh. sagði, að það væri óeðlileg aðferð að flytja hér þáltili. <og ætilast til þess,
að hæstiv. ríkisstj. byggi tll frv. um þetta mál,
því að toún toefði lýst því yffir afftuir og aftur,
að hún væri andvíg þessari tiltoögun. En hér
er aðeiras verið að fylgja gömlu fordæmi. Þegar viðreisinarstjómim var stofnuð, lagði toúm
einnig niður vísitölugreiðslur á kaiup. Og hún

gerði meira. Húm bannaði með lögum, að um
slíkt yrði saimið milli verkalýðsfélaganna og
atvinnurekemda. Samt gerðust þau tóðimdi síðar í sammingum við verkalýðsfélögim, að þessi
sama ríkiisstj. bjó til frv. og lagði fyrir Alþ.
og fékk iþað samþykkt, eiramitt um þetta atriði, vegna þess að hún toafði lært af reynslunni vegna amdstöðu og baráttu aimennings,
að það væri ekiki stiætt á þeirri steffnu, sem
toún hafði reynt að fraimkivæma í iandlmu. Og
þá sörnu ályktum ber bæstv. ríkisstj. að draga
af iþeim átökum, sem mú eru, iangsamlega
víðtækustu og breiðustu venkffölium, sem nokkum tíma toafa verið háð hér á lajndi, þar sem
menn standa tolið við hlið algjörlega án tillits
til filokkaágreinimgs. Af svona staðreyndum
eiga ríkisstj. að læra.
Ég vil mjög taka umdir það, serni tov. síðasti
ræðumaður sagði toér áðám, að þessi till. okkar var flutt til þess að sanmreyma það, bvort
afstaða meiri hl. AJþ. væri ekki þreytt. Hamm
vitniaði taér i Skutul, sem geffimn er út á ábyrgð toæstv. forseta Sþ„ em það má vitna
í margt fleira. Nokkru áður em verkföil hófust samþykkti verkalýðsmálanefnd Alþfl. einróma stuðning við kröfu varkalýðssamtakamna
um fullar vísitölubætur é kaup og skoraði á
ráðh. Alþfl. að beita sér fýrir því, að sú steína
nœði fram að ganga. Alþýðutolaðið birti tvívegis forustugreiraar þessu máli til stuðnimgs.
Og þann 1. marz s. 1. kom út eintak aí Alþýðumamninum á Akuireyri, sem er í mjög
nánum tengslum við einra af þm. Alþfl. hér
á þingi, hv. 9. 'landsk. þm„ og þar var greint
frá því á forsíðu, tover væri afstaða verkalýðsmáianefndar Alþfl., og tekið uradir það
mieð þeirn orðum, að ef ráðh. Alþfl. tækist
ekki að leysa þetta mál innian ríkisstj., þá
bæri þeim að segja af sér, vegraa þess að
Aiþfl. yrði að iita á sig sem floikk ailþýðunnar. Allt þetta gefur til kymma, að ofstaða þm.
Alþfl. toljóti að vera breytt, og mig grunar,
að andstaða hæstv. forsrh., sem vill ekki, áð
þetta mál fái hér skjóta afgreiðsilu, stafi ekki
endilega fyrst og freimst aff umr. sjálfum, faeldur af þeirri atkvgr., sem átti að fara fram
á eftir. Ég toýst við, að hæstv. forsrto. haffi
óttazt, að það væri ekki ölduragis víst, að
'þessi tiilj yrði felld og að það sé það, sem
veldur, fírekar en sjáifar umr.
Forsrh. (Bjami Benediktsson): Herra forseti. Ég skal ekki lengja þessar umr. Ég vil
einungis lýsa því yfir, að það var etoki al
rnínium tovötum, að ég var beðiran um viðtal
við sjónvarp og útvarp s. 1. mánudag. Það var
leitað mjög fast á mig aff þessum stofrauraum
báðum, og mér var óhægt um að taila við
þær, em lét undam þrábeiðni sérstakiega sjónvarpsins að gera það þó. Hitt er anmað mál,
að aðilar haffa átt þess fyllilega kost að koma
símum skoðunum að í þessum fréttastofnunum, og þess vegna var úí aff fyrir sig ekki
óeðlilegt, að það væri eiranig leitað til fulltrúa
rikiisstj. uim hetinar skoðun, em sázt toef ég á
móti því, að hv. stjórmarandstæðiragar eigi
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þar sambærilegan rétt og aðrir, og hef ég
aldrei foeitt mér á móti því.
Varðamdi það, að það sé flrá mér komið að
standa á móti útvarpi þessara uimræðna, þá
ítreka ég 'það, sesm ég hef sagt og er óhaggað
og óhagganlegt, að af hálflu forustumanna,
anmars vegar vinnuveitenda og hins vegar 18
manna n„ hefur sú ósik og sú skoðun verið
látim uppi bseði við forseta Sþ. og ríkisstj.,
að þessar útvarpsumr. væru ekki látnar fara
fram, eins og sakir standa, meðan verið væri
að kanna iþá sáttamöguleika, sem memn þóttust eygja með till. sátitasemjara s. 1. þriðjudag.
Þetta er staðreymd málsins, og á þessu er
byggð sú afstaða, sem stjómarflokkamir hafa
tekið, og eins og 'hæstv. forseti sagði, þá hefur ihann miðað sína ákvörðun í málinu við
þær skoðanir, sem þanma hafa komið fram.
Hvort þesslr aðilar, sem í samntngunum standa,
og sáttasemjari toafi hins vegar meiri og betri
hugmynd um það, hvað leiða kunml til skjótrar lausnar deilunnar, eða þeir pólitísku, hörðu
baráttumenn, sem hafa haildið uppi uimr. hér
í dag, um það getuir hver gert upp slnn huga
og þá hvað fyrlr hverjum vakir.
Hv. 1. þm. Austf. sagði hvað eftir annað,
að hann væri með getsakir í garð sinna andstæðinga. Ég skal ékki vera með neinar gietsakir í garð minna andstæðinga. Verkin tala
um þeirra hugarfar.
Birgir Finnsson: Herra forseti. Ég skal
reyna að forðast að lengja 'þessar umræður,
en iþað er tvennt i málflutmingi hv. þm. Austf.,
sem ég hlýt að mótimæla. Það er annars vegar það, að ríkisstj. hafi beitt mig etnhverjum
þvingunum í sambandi við ákvörðun um, hvenær útvarpsumræður skuli fara fram. Því fer
víðs fjarri. Eins og hv. 4. iþm. Austf. ralkti og
fram kom í minnl ræðu áðan, þá var það
fyrst í gær, sem það lá endanlega fyrir, að
ekki næðist samkamuilag milli þingfiokkanna
um þetta atriði, og tel ég, að ekki hafi neinn
óeðliilegur dráttur á þvi orðið að taka þessa
ákvörðun. I öðru lagi hlýt ég að mótimæla
því, þegar vefengt er, að rætt hafi verið við
forustumenn samningsaðila í saimibandi við
þetta mál. Sá tmaður, sem ég hief talað við og
ég veit, að hœstv. forsrh. hiefur lika talað við,
er sjálfur forseti Alþýðusamhands Islands, og
fná hiinum aðilanum, frá vimnuveitendum, höfum við báðir rætt við Björgvin Sigurðsson.
Auik þessa hefur hæstv. forsrto. rætit málið við
sáttasemjara, eins og margoft hefur komið
fram í iþessum umræðum.
Ég hygg, að það hafi verið 1. þm. Ausitf.,
sem varpaði fram þeirri spumingu, hvort menn
teldu, að það gæti á nokkuim hátt verkað
truf'landi á samninga, að þetita mál yrði tekið
hér til umræðu. Mér firnnst reyndar, eins og
imálavextiir eru, að hiann hafi svarað þessu
ejálfur, því að þegar hann var að lýsa því,
hvað hiann geti hugsað sér, að þaiu lög, sem
sett yrðu, fjölluðu um, iþá var það alls ekíki
það sama, sem felst í umræddri þáltilil. Þáltill. felur það í sér, að það eigi að lögbinda

allar kröfur annars aðilans. Eims og þáltill.,
sem liggur hér fyrir á þskj. 357, er orðuð,
ber hún þetta með sér.
Hv. 1. þm. Austf. lýsti því hér áðan, að það
væri ýmislegt annað en það, sem lí þáltill. feist,
sem hann gæti hugsað sér, að yrði lögfest.
Eims og málin standa, þ.e. að hreyfing er á
samninguim deiluaðila og það liggur fyrir, að
sáttasemjari er kominn nálægt 'þvlí, eftir því
sem heyrzt hefur, að toera fram sáttatill., þá
toygg ég, að ekki sé heppHegt, að hér á Alþ.
fari fram umr. um till., sem felur það i sér,
að gengið verði að fylistu kröflum annars
deiluaðiiians.
Eins og ég lít á vimnudeilur, samninga
vimmuveitemda við launþegasamtökin og þá
löggjöf, sem við toúutm við, tel ég, að oft geti
komið til greima, ef vinnudeUa hefur staðið
lengi og ekki hefur náðst fullt sarokamulag,
en biilið milli deiluaðila orðið mjótt, að Alþ.
skerist í leikinn með því móti að lögbinda
sáttatill., sem búið er að reyna við. Mér er
þess vegna spuim: Hvort mundu hv. flm. þessarar margumræddu till. viija greiða fyrir því,
ef svo kynni að fara í þessari deiiu, að bllið
væri orðið það mjótt, að ekki mumaði miklu,
en sáttafiil. næði samt sem áður ekki fram
að giamga, að sú sáttatill. yrði lögtoundin með
hraði hér á Alþ.?
Hv. 4. þm. Beykv., sem kviaddi sér hljóðs
héraa áðan, las upp setmingu úr Skuitli, úr
grein, sem skrifuð er áður en verkfailið hófst,
þar sem réttilega er fram tekið, að út af fyrir sig séu kröfur himna lægst iaunuðu í verkalýðshireyfimgunmi ekki miklar. Hv. þm. gerði
um leið það, sem honum er oft lagið, að hann
las ekki nema iítinn hluta úr þessari grein
og sleit 'þar mieð samhengi hennar. Þetta
hendir oft þennan hv. þm., þegar 'hanm vitnar
í einhver blöð amdstæðimga sinna hér á Alþ.
Ég viil þess vegna, með íteyfi hæstv. forseta,
lesa niðurlag þessarar Skutulsgreinar, en það
eru í hemni ýmiss ikonar hugteiðimgar um
kjarabaráttuma og þá dieilu, sem var í uppsigllmgu, þegar greimin var rituð. Grednim endar með 'þessum orðum:
„Eimhvem veginn hefur atvikaröðin verið
sú á undanföraum árum, að iþegar verkamemn,
sem oftast hafa mátt ríða á vaðið, hafa, á
stundum eftir harðvítuga barátitu, fengið sín
kjör bætt, þá hafa betur launaðar stéttir komið í kjölfarið og talið sjálfsagt, að þær fengju
sömu prósentuhækkun, — oft reyndar meira
á toærri grunn, svo að toilið toefur sífellt breikkað. Þá er og athyglisvert, að hin síðarnefnda
barátita hefur oft kostað minni átök. Þessi
meimsetmd, að himir lægst launuðu megi aldrei
fá sín kjör bætt, án þess að aiUar aðrar stéttir
þjóðfélagsins þurfi að korna á eftir, er búin
að vera þjóðfélaginu dýr og verkamömnunum
sjálfum til mestrar óþurftar. Úrelt skipulag
samtaka iþeirra á hér vissiuilega sinn þátt. Og
ríkisstjómir hafa ekki iþorað að höggva á
bnútinm, sem svo síðar hefuir orðið þeim að
falli. Hveraig væri nú, þegar þjóðln á vlð jafnmikla efnahagsörðugleika að etja og hún á í
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dag, að reyna á þjóðhoUustuna með þvú, að
hinar betur settu stéttir þjóðfélagsins létu það
vlðgangast, að hinir verat settu fengju teiðréttingu, án þess að hið sama gilti yfir aila
linuna? Ef þetta gseti gerzt, væri árelðanlega
um lítinn vanda að ræða. Verkföll eru engum
til góðs, en geta verið ili nauðsyn. Þann heiga
rétt má ekki misnota á sama hátt og ekki
má misnota sér óttann við a/leiðingar þeirra
gagnvart foeibendumum sjéJfium. Vonandi leysast vandamálin hið fyrsta og án átaka."
Þannig lauk þessari Skutuisgrein, sem hv.
4. þm. Reykv. las. Ég vil teyfa mér að beina
því til hans, að hann fougteiði nú þetta niðurlag greinarinnar.
Eysteinn Jónsson: Herra forseti. Það er aðeins, hæstv. forseti, til þess að foera af mér
eima sök. Hv. þm. Vestf., Birgir Flnnsaon,
sagði, að ég hefði sagt rangt írá efni þáltill.,
þvú að hún væri um það að fela ríkisstj. að
beita sér fyrir löggjöf, sem fæli í sér upphaflegu kröfur verkalýðsféteganna í deUiumni. En
ég hefði sagt, að efni þáltiU. væri annað. Ég
sagði rétt frá efni þáltiU., því að efni hennar
er að fete, hæstv. ríkisstj. að beita sér fyrir
löggjöf, sem byggi á því, sem verkalýðsfélögin hafa sett fram, og þegar þéltUl. kom frarn
og var undirbúin, taöfðu fulltrúar verkaJýðsféteganna sett fram þá afstöðu, sesm ég lýati.
Þá höfðu þeir ekki upphaflegu kröfumar á
oddinum, heldur iþá afstöðu, sem ég lýsti, og
það höfðum við kynnt okkur mjög vel, eins
og kom fram i sjónvarpeviðtali, sem haft var
við formann Framsfl., sem er annar flm. tUil.,
sem sé þetta, að það væri skert vísltala, sem
barizt væri fyrir, og foún gæti orðið innleidd
i áföngum á þann hátt, sem ég greindi frá.
Þess vegna er ekki i þáJtill. gert ráð fyrir
þvi að lögfesta fyrstu kröfur annars aðilans.
Þórarinn Þórarinsson: Herra forseti. Ég
satla mér aðeins að nota mér rétt þingskapa
tU að bera af mér sakir. Því var haJdið hér
fram af 5. þm. Vestf., að ég hefði vttmað
rangt eða vlllandi í forustugreinina i Skutli,
og þvi til sönnunar las hann upp niðiuriag
þessarar forustugreinar, en ég foeld, að það,
sem elnmiitt kom fram í þesau niðurlagi, styrki
það, sem ég var að halda fram. Ég sagðist
draga þá ályktun af þessari grein í Skutli, að
hv. þm., sem er ábyrgðarmaður iþessa blaðs,
gssti ekki veríð andvígur efnistega þeirri tUI„
sem taér taefur mest veríð rætt um. En sú till.
fjaliar einmitt um það, að það sé faliizt á þá
tUl. verkaJýðsfélaganna að lögfestsa verðlagsuppbót á lága kaupið, en það komi engin uppbót á kaup, sem er umfram 11.000 kr. á mánuði. Það vlta aJlir, að það er þeitita, sem tUl.
fjalter raunverulega um. Og það, sem kemur
fram í niðurlagi þessarar greinax í Skutli, er
einmitt iþað, að iþað eigi að fara þessa teið.
Þetta sýnlr elnmitt þess vegna miklu betur
en sú tilviitnun, sem ég las upp hér áðan, að
hv. þm. talýtur að vera efnisJega samþykkur
þessari till., sem hér liggur fyrir, því að ég

sé, að fov. þm. er að lesa till., en hún er um
það, að lögfest sé verðtrygging launa í samræmi við það, sem verkalýðsfélögin hafa sett
frum. Og það er átt við það, sem verkalýðsfélögin foafa sett fram nú í samningum sínum við atvimnurekendur, en eikki himar upphaflegu kröfur, sem boraar voru fram. Þetta
hefur verið margskýrt af flm. tiJl., m. a. af
Qlafi Jóhannessyni í sjónvarpinu í gær og við
önnur tækifæri. Sem sagt, till. er fullkomlega
í samræmi við niðurtegsorðin í Skutli, sem fov.
þm. var að lesa hér upp áðan og taldi að fælu
í sér hina réttu laiusn á málinu. Þetta er aiukin
sönnun fyrir þvi, að iþessi fov. iþm. 'hlýtur að
vera þessari till. samþykkur efnislega, og ég
hygg, að 'hið sama hljóti að gUda um marga
aðra hv. þm. Alþfl. Það taefur komið fram
bæði í verkalýðsnefnd þeirra og víðar, að þeir
teJja eðlilegt og sanngjamt, að faJlizt sé á
þessar lágmarkskröfur verkaJýðsféJaganna.
Ég ítreka því aftur, að þessi tUl. á að koma
sem fyrst til umr. á Alþ. og úrskurðar, vegna
þess að það er öU ástæða til að álíta, að það
sé mieiri fol. þm. að baki taennar, ef hún kæmi
hér til meðferðar.
Lúðvik Jósefsson: Herra forseti. Það var aðeins örstutt í tUefni af því, sem fov. 5. þm.
Vostf., forseti Sþ„ sagði hér. Mér fannst koma
fram hjá honum í því, sem hann sagði, svo
háskaJegur misskilningu.r, að það iberl að mótmæla slíkri skoðun. Hann sagði, að hann teldi
óheppilegt, að umræða t. d. um þá þáltill., sem
hér er um að ræða, fari fram á meðan sáttatill. frá sáttasemjara gieiti komið fram, Auðvitað hJýtur það að liggja fýrir í svona deilum, að tii slí'krar till. getur komlð frá sáttasemjara fovenær sem er, aJJan tímann. Á þá
gersamlega að loka fyrir allar umr. á AJiþ. á
meðan þjóðin stendur jafnvei í margra mánaða verlcfalli, af því að það geta komið tiU.
frá sáttasemjara? Vitanlega getur þetta ekki
staðizt á neinn hátt. Það, sem forseti á að
gera í þessu tilfeUi, það er það, að hann á að
flara eftir þingsköpum og tryggja þingflokkum og þingmönnum þann rétt, sem þingsköp
ætJast tU, mál yrði fluít, beðið um útvarpsumr. Samkv. þingsköpum á að flýta því eins
og kositur er, að þetta getl átt sér stað, og
þm. verða svo vitantega að bera ábyrgð á því,
hvernig þeir standa að flutningi máJa og
rekstri méla á Alþ. En það er ekki á verksviði foæstv. forseta að foafa vit fyrir þm„ eins
og foann virðist vUja gera, og að hann eigi
þannig að víkja tU foliðar málium um svo og
svo langan tíma og afstýra því, að þau komi
til umr„ vegna þess að einfover, eins og t. d.
sáttasemjari, kunni að bera fram sáttatill. í
málinu. Þetta er vitantega aJveg fráleitt.
Ég skal svo ekki ræða þetta máJ neitt frekar hér, en ég ítreka það enn einu sinni, að ég
tel það mjög alvarlegt mál, ef forseti verður
eJcki við þeirri kröfu, senu fram er komin um
það, að ákveða útvarpsumr. um þessa till. i
fullu samræmi við þingsköp, en þingsköp ætlast til þess, að þetta gangi allt mjög fljótt
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fyrir sig, eins og ég hef hér lesið upp úr
þingsköpunum.
Forsrh. (Bjarni Benediktsson): Herra forsetl. Ég held við þunfium ekki annað en þessar omr. utan dagskrár tll þess að sýna, hversu
því fer fjarri, að forsetavaldi á Aiþ. sé beitt
til 'þess að koma í veg fyrir umr. á þingi um
þetta mál. Hér hafa menn talað utan við
reglur þingskapa og langt umfram það, sem
venja er til í sliíkum umr., en forseti hefiur
eikki amazt við því né aðrir, einmltt vegna
mikilvægis málsins. Það liggur hins vegar
ljóst. fyrir, eiins og ég sagði i uppfhafl, að ef
hv. þm. hefðu viljað flytjá frumtill. sína á
venjulegan, þingiegan hátt í frumvarpsfiormi,
og setja fram, hvað fyrir þeim raiumverulega
vakti, þá voru möguleikar þeirra til þess að
fá venjulegar, þfaglegar umr. slíkir, að horfur
eru á, að frv. hefðl verið tekið tii 1. umr. s. 1.
þriðjudag. Það, sem svo gerist, er það, að þeir
aðilar, sem eru að leita efitir samkomulagi í
málinu og eru að semja, hafa talið almennar
útvaTpsumr. á þessu stigi málsins óheppiiegar,
og það er eftlr þeirra tHmælum, sem við höfum talið eðlilegt, að það væri ekki verið að
víkja frá venjulegum reglum þimgskapa, heldur hafður sá háttur á, sem einmitt þingsköp
og margra ára þingvenja ætlast tH, þegar mál
er filutt í því formi, sem hér er geirt. Þetta er
óhagganlegt.
En ég stóð ekki upp til að ítreka þetta.
Það var búið að segja þetta áðúr, og því hefiur ekki verið hnekkt í umr., heldur til þess
að vekja athygli á öðru, sem er í raun og
veru mjög merkilegt og nú hefur komið fram
með yfirlýsingum hv. stjórnarandstæðinga.
Þeir hafa sagt, að upphafi þeirra erfíðleika,
sem nú sé við að etja, þessa verkfalls, sé, að
numið var úr lögum fyrirskipunin um fulla
verðtryggingu launa og í stað þess sagt, að
þetta ætti að vera firjálst samningsatriði, eins
og launin eru í heild. Hins vegar halda þeir
því fram, og ég geri ráð fyrir, að þeir viti,
hvað þeir segja um það, að í þessum frjálsu
samningum sé verkalýðshireyfingin búin að
hverfa frá ýmsum meglnatriðum löggjafarinnar, sem var afnumin í haust, þannig að þá
er fengin staðfesting í þetm sammfagum, sem
nú hafa átt sér stað, að löggjöfin hafii verið
úrelt og það hafi verið af fullkomnu tilefni,
að hún var numin úr 1., úr því að aðilar hafia
nú í frjálsu samkomuilagi og efitir því sem hv.
þm. segja fyrir s. 1. mánudag tekið upp allt
aðra stefnu og gert allt aðrar till. en lögfestar voru þangað til 1. var breiytt í haust. Þetta
sýnlr, að það hefur verið skynsamlegt, og það
var eðlilegt að láta aðila fjalla um þetta mál
með frjálsum samningum. Það hefur þegar
leltt til mjög mlkilvægs árangurs frá því, sem
var, og gagnstætt t. d. yfirlýsingum hv. Pramsfl. á 'hans aðalfundi nú fyrir skemmstu og
fjölmörgum yfirlýsingum afi ihálfu hv. stjómarandstæðinga hér á þingi. Þetita er mjög athyglisvert og sýnlr, að stefna stjómarimmar í
snáltau hefur verið rétt og að það er vænileg-

ast og liklegast að láta aðila sjálfa semja um
þetta mál, enda hefiur ríkisstj. á ellan veg,
sem hún hefiur megnað, reynt að greiða fyrir
þelm saimningum, en það verður ekki umflúið, að þessir hv. þm. eru nú að reyna að trufla
þá samntaga og reyna með öllum þeim mætti,
sem þeir hafia, að koma í veg fyrir, að þeir
leiði til farsæls árangurs.
Magnús Kjartansson: Herra forseti. Ef við
eigum að fara að ræða sjálfi efinisatriði þessa
máls, eins og ihsestv. forsrh. gerði hér áðan,
væri ástæða til að mælast til þess, að hæstv.
forseti gæfi lengri ræðutíma en iþann örstutta,
sem hann skammtar okkur þm. Ef það ætti
að fara að ræða þau atriði, sem hæstv. forsrti.
vék að hér áðan, ýmiss konar stefnuotriði í
sambandi við þetta visitölukerfi, þarf langan
tíma til þess að gera grein fyrir afstöðu sinni,
þanmig að einhver mynd verði á. Ég hef skilið
þeesar umr. þannig, að við værum aðetas að
ræða þingsköp, þessa furðulegu afstöðu stjómarflokkanna að vilja koma í veg fyrir almennar umræður stjómmálaflokkanna frammi fyrir þjóðinni.
Hæstv. forsrh. sagði, að það sýndi mildi
hæstv. forseta, að hann skyildi leyfa umr. eins
og þessar hér i dag, og auðvitað var viss
broddur í þessu hjá hœstv. forsrh. Hann var
að áfellast hæstv. forseita fyrir, að hann skyldi
ekki vera húinn að íakmarka þessar umr. fýrir löngu. En það er ekki um iþað að ræða,
hvort við ræðum málin hér í þessari stofnun,
heldur var um það að ræða, að við ræddum
málin frammi fyrir þjóðinni allri. Menn verða
að minnast 'þess, hvemig ástaitt er núna. Um
það bil tveir þriðju allrar verkalýðshreyftagarinnar eru í verkfalli. Þetta er vandamál,
sem fólk ræðir og hugsar um um land allt, og
þetta fólk á heimtingu á því að fá að vita afstöðu flokkanna til þessa máls. Því ef nokkuð er i kjama stjóramálanna. um þessar mundir, eru það þessi vandamáL
iSg vil algerlega mótmæla þeirri afistöðu
hæstv. forsrh., að þetta séu mál, sem eigi að
leysast í einhverju pukri. Það eru yfir 20 þús.
manna, sem hafia tekið á sig þungar byrðar
að undanfömu til iþess að iknýja firam réttlætismál, og þetta íólk á fiulla heimtingu á
því að fá að fylgjast með öllum þáttum málsIns og fá að taka ákvarðanir sínar sjálfit á
lýðræðislegan hátt. fig vil minna hæstv. forsrh. á það, að það er ekki á valdi neinnar
samninganefndar að taka ákvarðanir um það,
sem samlð verður um að iókum. Þeesi mál
verða lögð fyrir verkalýðsfélögin um land allt,
og þau verða þar rædd á almennum fundum,
og þar verða ákvarðanlmar teiknar. Þetta mál
verður aldrei leyst í neinu pukri. Þetta er mál
þjóðarimnar allrar, og þjóðfa á heimtfagu á að
fá að vita gjörsamlega, hver er afiataða manna
tll þess.
Það hefur verið ákeflega. eftirtakamlegt, að
ráðh. Aliþf l, hafia ekki tieikið þátt í þessum umr.
hér í dag. Og það er engin tilviljun. Þeir vita
óskðp vel, að sú afstaða, sem var túlkuð í Al-
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þýðumanninum & Aikureyri og ég vlitnaði hér
til áðan, að þeim bæri að segja af sér, ef þeir
létu slíkt ástand viðgangast eins og nú er
komið upp, eir skoðun mikils hlu.ta Alþýðuflokkðkjósenda i landinu. En sem sagt: Þessi
pukurafstaða er algerlega flráleit. Það fólk,
sém stendur í veirkföllunum um land allt, á
heimtingu á að fá að fýlgjast með málavöxtum á öllum stigum málsins.
Á 46. fundi í Sþ„ 20. marz, mælíi
forseti (BF):
Till. til þál. á þskj. 357 hefur verið tekin
aftur af flm. Verður iþví ekki úr útvarpsumr.
þeirri, sem ákveðin hafði verið um þá tili.
Till. tekin aftur.

20. Sumarheimili kaupstaðabama. •
Á deildafundum 14. marz var útbýtt frá Sþ.:
Till. til þál. um sumarheimili kaupstaðabama [163. málj (A. 375).
Á 46. fundi í Sþ„ 20. maTZ, var till. tekin til
fyrri umr.
Flm. (Einar Ágústsson): Herra forseti. Ég
hef nú áður úr þessum ræðusfóli, oftar en einu
sinni, gert grein fyrir þeirri nauðsyn, sem ég
og aðrir þeir, sem að þessari þáltill. standa,
teljum á því að auka mögulelka kaupstaðabama til sumardvalar í sveit, og þess vegna
get ég nú farið fljótt yfir sögu hvað það
snertir. Þó vil ég leyfa mér að rifja það upp
í örstuttu máli, að það var ilengi háttur kaupstaðarbúa að koma börnum símum í sumardvöl á sveitaheimili. Það var talið eftirsóknarvert, hollt og þroskavænlegt fyrir bömin. Nú
hefur orðið hér mikil breyting á, hvað snertir
möguleika til slíkirar sumardvalar. Það eir hin
mikla fólksfæfckun í sveitunum, sem veldur
þessari breytingu. Það er ekki lengur til neinn
vimnukraftur á heimilunum ti-I þess að taka
við þessum sumargestum, en þönfim fyrlr þessa
sumardvöl hefur að sjálfsögðu ekki minnkað,
heldur stórvaxið með breyttri búsetu Islendinga á síðari árum, þar sem vlð erum nú
kommir í stórum stíl í borgiir, þar sem áður
voru aðeins lítil þorp og fódkið flest í sveitunum. Það eru ýmie félagssamtök, sem hafa
komið auga á þessa þörf, sem þama heflur
skapazt, og talsvert starf hefur verið umnið
í því skyni að bæta þarma úr.
Ég vil enn á ný og af þessu tileflni undirstrika það og sízt vanmeta það starf, sem
ýmsir áhugamenn hafa innt af höndum til
þess að skapa þessi skilyrði, sem hér um ræðir. En þetta er bara alls eklki nóg. Vajndamálið er stórt, þrátt fyrir þetta, og vaxandi. Af
þessari vömtun leiðir svo það, að foreldrar

hafa í vaxandi mæli verið að reyna að koma
bömum í vinnu, eða þá, að þau hafa ekfcert
haft að gera, og er það kannske þó það alilra
versta. Það er því að mínum dómi tvöföld
hætta á ferðum: annars vegair sú, að kaupstaðabömm missi af iþeim skóla, sem sveitin
og sveitalífið hefur verið og ætti að vera, og
hins vegar sú, að þau ráðist til óheppilegra
starfa við sjávarsiíðuna, eða há í þriðja lagi,
sem líklega er verst, að þau ráfi iðjulaus og
hatfi ekkert að gera og leiðist þá stundum til
þeirrar iðju, sem er ekfci heppileg fyrir fólk
á þessum aldri. Það er auðvitað mikið verkefni að koma upp slíkum dvalarstöðvum, og
má vera, að möimum vaxi iþað í augum. En
versta tjónið er þó, ef ekki fæst það úr hverjum æskumanni, sem hann toýr toezt yfir. Ég
vil nú treysta því, að skilningur Alþ. og
sveitarstjóma sé þrátt fyrir allt svo mikill,
að fyrr eða síðar, og þá heldur fyrr en síðar,
verði ráðizt í að bæta úr þeim vanda, sem
hér er vakin athygli á.
Þegar till. var hér til meðferðar í fyrra, var
hún send ýmsum aðilum til umsagnar, eins
og löngum er háttur n. Meðal þeirra umsagna,
sem bárust, var bréf frá flræðslustjóranum í
Reykjavík, en vandamál æsfcufólks mun líklega hvergi og áreiðanlega hvergi vera meira
en bér, og þá eimnig þau vandamál æskufólksins og aðstandenda þess, sem þessi till.
fjalilar sérstaklega um. Með leyfi bæstv. forseta langar mig til að lesa tvær stuttar mgr.
úr þessari umsögn fræðslustjiórans í Reykjavík, en hann hefur vegna margháttaðra afSkipta sinma af æskulýðsmálum höfuðbargarinnar, bæði sem embættisimaður og ekiki síður
sem æðsti maður skátahreytfingarimnar, mlkla
reynslu, og má ihiklaust telja hann einn þann
rnann, sem beztan kunnugleika hetfur á þeiim
mélum, sem hér um ræðir. 1 þessu bréfi segir:
„Reykjavíkurborg hefur í vaxandi mæli
styrkt iþá aðila í Reykjav'ík, sem hatfa haldið
uppi sumardvalarstartfsemi fyrir böm úr borginni. Þessi starfsemi hetfur yfirleitt verið á
vegum félagasamtaka, sem hatfa reynt að
sinna sem flestum umsóknum, en takmarkað
dvalartímann oft frá einni viku og allt að tíu
vikum. Mest er eftirspumin fyrir yngri böm,
allt frá þriggja ára alidri, en hún mimnkar,
er ofar dregur í aldurstflofcka."
Og síðar segir, með leyfi forseta:
„Á s. 1. ári var reynt að kanna, hve mörgum umsóknum var ekki hægt að sinna af
hálfu þeirra aðila, er Reykjavíkurborg styrkir. Erfiðlega gefck að afla þessara upplýsinga,
og liggja til iþess margar orsakir. Þess vegna
er vart hægt að gera sér glögga grein fyrir,
hve mikil þörfin er á aukmum sumardvölum
fyrir böm hér í borg. Ég tel þó emgum efa
bundið, að þessi þörf er fyrir hendi hér í
Reykjavík, og þá einniig í öðnum þéttbýlishwerfum landsins og því eðlilegt, að þessi mál
séu sett í athugun, hvemig svo sem það verður gert.“
Eins og hér kemur fram, tielur fræðslustjórinn þörfina vera fyrir hendi og mælir með at-
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hugun á málinu. Þetita var raunar líka skoðun allra hv. nm. í allston. á s. 1. þingi. Ágreiningurinn var ekki um það, að vandamálið
væri ekki fyrir hemdi, og hieldur ekfci um það,
að athugun ætti að fara f-ram. Ágreiningurinn
var um það, hvaða (háttur væri hafður á þessari athugun. Við, sem mynduðum minni hl. n.,
töldum réttast að fara iþá leið, sem í þáltill.
er bent á, þ. e. a. s., að það verði athugað að
stofna heimili, eins og þar er nánar kveðið á
um. En meiri hl. allshn. toar, eins og stundum áður, mest traust til hæstv. ríkisstj. og
vildi fela málið í forsjá hennar og vísa málinu til ríkisstj. Það má raunar segja, að það
sé afgreiðsla út af fyrir sig og leggi, a. m. k.
ef rétt er á haldið, nokkra skyldu á hæstv.
rikisstj. til þess að sinna þeim málum, sem
þannig er vísað til hennar af Alþ. Það hefði
kannske mátt sætta sig við þá afgreiðslu,
a. m. k. -frefcar en ekki neitt, og þess vegna
mundi ég ekki hafa hreyft þessu máli nú í
þriðja sinn, ef þessi uppástunga meiri hl.
hefði verið framfcvæmd. Ef till. hefði í raun
og veru verið vísað til hæstv. ríkisstj., þá tel
ég vist, að eitthváð hefði verið athugað um
þessl mál. En einhverra hluta vegna hiaut
tiil. aldrei fuilnaðarafgreiðslu. Meiri hl. n. skilaði aldrei áliti, og síðari umr. fór þar af leiðandi a-ldrei fram.
Mér finnst 'það vera lágmarkskrafa, að til-l.,
sem boraar eru fram á Alþingi Islendinga,
a. m. k. þegar þær fjalla um ekki ónauðsynlegri mál en uppeildi æskulýðsins, fái þinglega
meðferð og einhverja afgreiðslu, og það er
þess vegna, að ég vil leyfa mér að gera þessa
kröfu til Alþ., sem ég ræðst í það að flytja
þessa till. eina ferðina enn. Það er enn þá
nægilega mikill tími eftir af þinghaldinu tii
þess, að tóm gefist til að athuga till., ekki
sízt, þegar um ræðir, eins og í þessu tilfelli,
till., sem flestum hv. alþm. er að fomu fari
nokkuð kunn, og umsagnir liggja fyrlr frá
ýmsu-m aðilum, sem þessi mál hafa látið sig
varða, flestar jákvæðar, þó ekki allar. Ég vil
ekki leyna því, að kinkjuþing sendi allshn.
umsögn um þessa ti-H., þar sem Jagt er til, að
málefni kaupstaðabarna og sumardvöl þeim til
handa yrðu áfram í höndum áhugamanna, en
jafnframt bæt.t við, að vitanlega þyrfti að
styrkja þetta áhugamannastarf enn að mikluim mun. Nú mundi það auðvitað flást athugað í þessu sambandi, ef þessi till. yrði samþykkt, hvort sú tilhögun gæfi foetri raun,
þannig að ástæðulaust virðist að leggja till.
fyrir róða af þeirri ástæðu einni, að aðrar
leiðir gætu komið til greina. Það mundi þá
koma í ljós við skoðun málsins.
Ég hygg, að öllum hv. þm. séu enn í fersku
minni þeir eirfiðleikar, sem ungmenni, og þá
sérstakJega hér í þéttbýlinu, áttu við aS glíma
á s. 1. sumri í því efni að fá eitthvað að gera.
Þá var hér virkilega vandamál að þessu Jeyti.
Sumarvinnan e.r auðvitað nauðsynleg mörgum úr skólaæsku landsinsaf fjárhagsástæðum.
Sízt skal ég gera lítið úr því, Þau eru ekki

fá ungmennin bœði fyrr og síðar, sem hafa

hrotizt menntabrautina fyrst og fremst fýrir
það sjálfsaflafé, sem sumarvinnan hefúr skapað þeim. Það giiti, þégar ég var í skóla, á
mínum skólaárum, og það giidir vafalaust enft
í dag, þó að aðstæður séu að visu mikið breyttar. En sumaratvimnan er ekki éihasta niauðsynleg vegna peninganna, þó að þeir séu góðir og nauðsynlegir, aðrar ástœður vega einnig
þungt þar. Iðjuleysið er foöl, sem marga hættu
skapar, ekki sízt fýrir fólk á þessu aldursskieiði. Þessu þurfa yfirvöld landsins að gefa
gaum og vera tilbúin að mæta. Það ér að
vísu rétt og sjálfsagt að viðurkenna það, að
á nndanfömum veltiárum, nokkuð mörgum,
liefur verið nóg atvinna fyrir allar vinnufærar hendur og þá skólafólkið líka, en á s. J.
sumri skipti mjög um til hins lakara, og þá
var það raiunhæft vandamál, a. m. k. hér í
Reykjavík, sem horgarstj-ómin komst efcki hjá
að sinna, að útvega skólafólki atvinnu, því að
tugir þess, ef eikki hundruð, gemgu þá án þess
að hafa neitt að gera.
Ég sé það á síðustu samningaviðræðum, sem
áttu sér stað milli verkalýðs og atvinnurefcemda,
að a. m. k. verkalýðsfélögin hafa ekfci gleymr.
þessu ástandi, sem ríkti hér í fyrraisumar,
og það er vissulega gott til þes® að vita, að
6. liður i yfirlýsingu hæstv. ríkisstj., sem gefin var út í sambandi við laiusm verkfailsins,
fjallar einmitt um þetta mál og er einhvern
veginn þannig, að athuguð verði atvinnumál
unglinga, sem e.ru við nám, og stuðlað að
sumaratvinnu fyrir þá. Ég tel, að þetta sé
mjög góð og tómabær yfirlýsing, og vonast til
þess, að efcki verði látið sitja þar við orðin
tóm, því að fýrir vinnuna -er full þörf.
En ég bendi þara á það, að iðjuleysi og
verkefnaleysi er einnig ófoollt þeim, sem eru
yngri en sú skólaæska, sem hér mun aðallega
vera átt við. Ég hygg, að það muni vera nemendur framhaldsskólanna, sem fyrst og fremst
er átt við í yfirlýsingu hæstv. ríkisstj. En
þetta gildir engu síður, a. m. k. verkefnaþörfin, þó að maður flali ekkl kamnske um fjárhagshlið þessa máls, í sambandi við þá, sem
yngri eru. Einnig þeir þurfa að foafa sín verkefni við að fást, og þess vegna er það, sem ég
a. m. k. og við flm. allilr leggjum mikla áherzlu
á það, sem segir í 2. mgr. þessarar ti-11., að að
því sku-li stefnt, að á slíkum sumarheimilum
hafi foömin viðfangsefni, sem geti orðið þeim
að sem mestum andiegum og tókamtegum
þroska. Svo er talið hér upp, þ. á m. ræktunarstörf, gæzla ihúsdýra og umgengni við foau. Vitanlega er þessi upptalning al-lsendis ótæmandi
og fjöldamargt annað, sem fcemur ti-1 greina.
Mér dettur t. d. í hug, að hugsanleigt væri nú
í iþessum heyforðaskorti, sem virðist hafa stungið upp kolliniu-m nú undanfarin surnur, a. m. k.
í sumum landshilu-tum, hvort ©kfci væri hægt
að nota þann vinnukraft, sem þama gæfi sig
fram, til heyöflunar. Það kæmi fyllilega til
grein-a og áreiðaniega í góðar þarfir. En allt
það eru -náttúrlega foollaleggingar, sem ástæðulaust er að h-alda áfram foér og mundi verða

athuigáð, ef þessi till. næði fram að ganga.
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Ég sé, að næst á dagskrá þesea fundar er
önnur þáitlU., tlll. frá hv. þm. Austf., Jónasi Péturssyni, um skylduþjónustu ungmenna.
Mönnum kann kannske að finnast, að tiU. séu
famar að nálgast hvor aðra, an svo er þó ekki.
Þessi skylduþjónustuhugtmynd hefur oft skotið upp kollinum, og það getur vel verið, að ýmislegt verra væri hægt að gera ungu fólki heldur en það að ætlast til nokkurrar vtnnu af því,
sérstaklega. ef það væri fellt inn í námsbrautina. Ég ætla ekki að rœða þá tiU. neitt sérstaklega, en er þó hræddur um, að slík lagaboð mundu mæta talsverðri mótapymu. En hér
er ekki um neitt lagaboð, neina skyldu að ræða
í 'því málí, sem ég flyt 'hér. Hér er aðeins veirið
að skapa aðstöðu fyrir þá, sem hana vilja
þiggja, og aðstöðu, sem ég tel, að nauðsynlegt
sé að skapa.
Ég skal ekki tefja tímann meira en orðið er.
Ég vænti þess, að þegar iþessari umr. lýkur,
verði till. visað til ihv. allshn. og síðari umr.,
og leyft mér að ætlast til þess, að hv. allshn.
skili áliti og láti till. fá þimglega afgreiðslu að
þessu sinni, svo að ekki þurfi að koma til þess
enn þá einu sinni, að hún verði óútkljáð á Alþingl.
ATKVGR.
Till. vísað til síðari umr. með 34 shlj. atkv.
og til állshn. með 33 shij. atkv.
Nefndaráliti frá minni hl. allshn., á þskj. 673,
var útbýtt 19. apríl, en till. var efcki á dagskrá
tekin framar.

21. Skylduþjónusta ungmenna.
Á deildafundu-m 18. marz var útfoýtt frá Sþ.:
Till. tll þál. um skylduþjónustu ungmenna

[165. mál] (A. 384).

Á 46. fundi í Sþ., 20. marz, var tiU. tekin til
fyrri umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 47. fundi í Sþ., 27. marz, var till. aftur tekin til fyrri umr.
Flm. (Jónas Pétursson): Herra forseti. Till.
sú á þskj. 384, sem ég hef leyft mér að flytja,
er um skylduþjónustu ungmenna. Þessi hugmynd hefur verið áleitln við mlg síðustu árin,
og iþar fcom, að ég þoldi ekki lengur mátið, og
þess vegna iiggiur tiU. hér fyrir. Til iþessa liggja
að meginefni tvær ástæður. Annars vegar eru
hin uppeldislegu eða þjóðfélagslegu rök Hins
vegar hin -þjóðbajgslegu. Þáð er siú nauðsyn,
sú þörf, sem þjóðfélaglð hefur á starfsorku tU
þetrra framkvæmda, sem knýja á -tii að byggja
hér upp betra land og tU að styðja búsetuna

um allt land. Leltast þarf við á evo mörgum

sviðum samfélagsins að veita lágmarksaðstöðu
fyrir fólkið, hvar sem er, til margvislegra samskipta. Þjónustuskylda ungmenna msetti verða
drjúg til hjálpar í þeim efniuim. Og einmitt slík
störf eru vel fallin tU aukins andlegs þroska.
I sambandi við þetta mál er mér sérstaklega
í minni setning eða kafli úr hátiðaræðu Ólafs
Thors, þáv. forsrh., sem hann flubti af svölum
alþingishússins á 10 ára afmæli lýðveldisins og
útvarpað var tU þjóðarinnar. Þykir mér vel við
eiiga að minna á þau orð hér einmitt í framsögurseðu fyrir þessu máll. En ÓJafur komst
svo að orði:
„Æskan í landinu verður að gera sér Ijóst,
að á sérhverjum Islendingi hvilir sú þunga
akyida að afkasta imeiru en einstaklingar annarra menningarþjóða. EUa fáum vér ekki haldið hér uppi frjálsu menmingarríki, þar setn ein
lög ganga yfir alla, þar sem réttiur þegtnanna
er einn og skyldan ein og hin sama. Þessari
skyldu verður æsfculýðiurinn að rísa undir. Að
launum fær hver og einn að heita Islendingur,
teljast til sérstæðrar gáfu- og menningarþjóðar, sem á sér fegra föðurland en nokkur annar.“
Ég held því ekki fram, að Ólafur hafi hér
sérsitaklega átt við vinnuskyldu. En að baki
þessum ummælum Uggur djúpur skiiniingur á
eðli þjóðlífs okkar, að það kostiar okkur nokkuð, já, mikið, að vera frjáis þjóð í frjáisu landi.
Og einmitt það ætti að efla skiining á því, að
við Islendingar eigum ekki auðvelt með að
vera lausir við þá skyldu flestra anniarra þjóða,
sem lögð er á borgarana, herskylduna, án þess
að við tökum á herðar okkar skyldu í öðru
formi, einmitt í líkingu við það, sem hér er
lagt til með -þáltill. iþeirri, er fyrir li-ggur.
Fóstra vor kallar á starfsfúsar hendur. Um
það er ekki að villast. Hiitt er ekki minna um
vert, að æskufólk okkar hljóti menntun og
þroska huga og handa, og það er í mínu-m
huga enn mikilvægara. Að þeim árangri er
fyrst og fremst stefnt með skylduþjónustunni,
því að

menmtum

og

þroski touga og faamda

styðu-r bezt að þeim þjóðfélagsumhótum, sem
fyrir okkur v-aka. Þanmig myndast tengsl milli
þegns og þjóðfélags, og þannig mœttu verða
að allsherjarveruieika hrifningarorð skáidsins:
„Svo traiust við Island mig tengja bönd,
ei trúrri binda son við móður."
Hermann á Þinge-yrum barðist fyrir þegnskylduvinnu um aidamótin. Sú hugsjón átti þá
erfitt uppdráttar, og var taiið, að eitunhvöss
ferskeytia hefði þá drepið ta-ana. Víster, að ekki
hefur borið mikið á þessari hugmynd framundir síðustu árin. Rétt er þó að nefna, að
Björgvin Vigfússon sýslumaður á Efra-Hvoli
var mikill áhugamaður og taismaður þegnskylduvinnunnar.
En við, sem munum tímana u-m fyrra stríð
eða lítið eitt lengra aítur, eigum ekki svo
erfitt með að skilja, að hugmyndin félli ekki
í þjóðlífið þá. Við voru-m að vísu að komast

yfir það að svelta. Bn kjörin voru þó um
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margt kröpp og þeir vafalaust fleiri, sem tæpast máttu missa daga frá starfi, svo að ekki
væri afkomummi teflt í hættu. Nú er öldiin
önnur. Nýtt þjóðfélag imeð nýjum möguleikum. Ixærdómsþjóð, sem nú þarf þó að> gæta þess
að hafa viðfangsefni við taæfi æskufólksins.
Það bar á því á s. 1. ári, að erfitt væri að
fá störf við hæfi ýmissa ungmemma, er skólum laiuk. Skortur verkefna og viðfangsefna
er mesta hættan á leið þroskans. Ég ætla
ekki hér að fjölyrða svo mjög um þau viðfangsefni, sem væru hæfileg við framkvæmd
vimnuskyldiunnar. Mér eru ofarlega í huga
skógrækt og landgræðsla. Störf við byggingar
samfélagsins, sjúkrahús, skóla, félagshelmili,
xþróttamamnvirki. Við samgöngumál, við brýr,
vegi, hafnir og flugvelli. Við bjómustustörf í
sjúkrahúsum, skólum, vistheimilum, og jafnvel
Póst og sxma, hjálp við ranmsóknarstörf, störf
sem jöfrnum hömdum eru í þágu sveitarféJaga
og ríkis. Ég held, að störfim skorti ekki. Em
mikllvægt er með alia stjórm og forstöðu í
framkvæmd þessa máls, að þar sé gætt ýtrustu hagsými og spamaðar í meðferð þeirra
fjármuma, er til framfcvæmdarimmar þarf, og
þó fyrst og fremst, að forsfcaða öll sé með
réttu hugarfari. Ég verð að segja það hér,
að það kröfuh-ugarfar, sem mú virðist mjög
ráðamdi, sem réttlætir að taka svo til orða,
að loft sé lævi blandið, skapar ekki hið rétta
umtaverfi við framkvæmd þjónustuskyldummar. Kjörorð þessarar hugsjónar er taófsemi og
að gera fyrst kröfu til sjálfs sín. En ef þeir,
sem verða ieiðbeimemdur, ráðsmemn og verkstjórar eiga ekki þetta hugarfar, er tæpast að
væmta, að þeir inmræti það tajá æskufólkimu.
1 stutitu máli er girumdvöllur þessarar taugsjómar og sá andi, sem þar verður að svífa
yfir vötmum: Burt með Kains-hugsunarháttinn, sem spyr: Á ég að gæta bróður míns?
Þvert á móti þarf spurningin að vera: Hvað
get ég gert fyrir föðurlandið?
Það kann að v©ra áilitamál með aldursmörk,
sem í till. eru, 14—18 ára, og lengd vinmuskyldumnar. Sú n„ sem Alþ. kýs, athugar það
mál allt námar. Ég tel, að það komi vel til
greina, að Skylduþjónustan korni að eintaverju
leyti í stað skyldunáms hjá nememdum, ef
eintaverjir þeirra skyldu sérstaklega óska eftir
þvi. Ég segi þetta af því að margvísleg störf
eru sumum ungmennum tvímælalaust ekki síður menmtabrumnur em bókmámið.
Ég tel till. þessa timabæra. Um hana hafa
verlð ákveðnar tvser umr. Till. er um nefndarkosningu á Alþ. tiíl könmumar málinu. Ég geri
þvi ekki tiM. um, að taemni verðl visað tll n.
Við tvær umr., t. d. með viku millibili, ættu
hv. aiþm. að geta gert það upp við sig, hvort
málið er þess virði að kjósa þá n., sem hér
er lagt til. Og ég vildi voma, að Alþ. tæki þá
afstöðú.
Þetta mál er í mínum tauga liður í margvíslegum þjóðfélagsumbótum. Ég ritaði tvœr
greimar í Morgumblaðið i haust og vetur, þar
sem ég vék að skyldúþjónustuixni ásamt
mörgu öðru í stjómsýslu ofckar, þar sem rótAlþt. 1967. D. (88. ISggjaforþlng).

tækra breytimga væri þörf. Ég rakti þar 11
pumkta í skattamálum, tryggingamálum, launakerfi, skylduspamaði, verðtryggingu. Ég er
ekki byltingarmaður í vemjulegum skilningi þess
orðs. En þegar verzlumarárferði og tíðarfar
og jafnvel fiskifang tekur á sig byltingarsvip,
getur blóðið hitmað, jafnvel í stilltustu mömnum. Við þurfum gerbreytingu í skattamálUm
okkar, í fjármálum okkar á mörgum sviðum
og við þurfum að taka upp þjónustuskylduna.
Þessi tiH. fjallar urn þamm þátt eimam, og ég
vil því ekki hér hasla völl á víðara sviði nú.
En eins og áðúr segir eða elms og ég áðan
sagði, geri ég ekki tiH. um að vísa þessu máli
til n., em að því verði nú að lokinmi þessari
umr. vísað til síðari umr.
Sigurvin Elnarsson: Herra forseiti. Ég ætla
ekki að ræða till. efnislega, heldur bera fram
fsp. til hv. flm., ósköp eimaflda: Æítlast hann
til, að ungmemni vimmi kauplaust við þessa
skylduþjónustu, eða hiugsar hanm sér, að umgmennim eigi að fá kaup? Það er ekkert á
þetta mimmzt í till., em í sjálfú sér getur
skylduþjónustan verið bæði kauplaius og með
kaupi. Ég held, að það skipti ekki litliu máli
að fá einhverja vitneskju um það strax,
hvemig hv. flm. hugsar sér það. Annars þykir mér ekki beim-t viðeigandi, þegar frsm. máls
leggur 'það til, að mál fari ekki til n. Ég vil
geira það að till. minmi, að málimu verði vísað
til allshn., ef efcki kemur önmur till. fram.
Flm. (Jónas Pétursson): Herra forseti. Ég
var að sjálfsögðu við því búirnn, þó að ég
gerði ekki till. um það, að málinu yrði vísað
til n„ að þé kynni sú ósk að koma fram eða
till. hér á hv. AJþ„ og vitanlega sker Alþ. úr
um það. Hims vegar vakti það fyrir mér, eims
og ég sagði, að þar sem eru tvær umr. um
þetta mál og það er aðeims um nefndarskipun, þá taldi ég það mjög koma til greina að
láta tvær umr. nægja.
Að öðru leyti er ekki óeðlilegt kanmske,
að þessi spurning kæmi flram hjá hv. 1. þm.
Vestf. um, hvað ég taugsaði miér um kjörin
í framkvæmd vinnuskyldummar. Ég skal alveg
segja það, hvermig þetta mál er í mímum huga.
Ég hef ekki hugsað mér, að unglimgarnir
ynnu fyrir kaupi, heldur taefðu þeir það, sem
kallað e-r frítt uppitaald.
ATKVGR.
Till. vísað til síðari umr. með 30:2 atkv og
til allstan. með 36 stalj. atkv.
Nefndarálit kom ekki, og tlll. var ekki á
dagskrá tekin framar.
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22. Endurskoðun stjómarskráriiinar.
Á delldafundum 21. miarz var útbýtt frá Sþ.:
Till. til þál. um endurskoðun stjómarskrárinnar [168. máJ) (A. 402).

Á 47. fundi í Sþ., 27. mairz, var tUl. tekin tifl
fyrri umr.
Flm. (Gísli Guðmundsson): Herra forseti.
Ég hef á þsikj. 402 leyft rniér að hafa forgöngu
um, að hið háa Alb. fái til meðferðar á ný
tH'l. til þál., sem Karl Krisitjánsson fyrrv.
alþm. flutti á síðasta þtagi um emdu-rskoðun
stjómarskrárinniar. Um leið og ég mæli nú
fyrlr töl. í þetta sinn, vil ég leiyfa mér að
beina þvi til hv. þm. og þá ekki sízt þeirra,
sem ekiki hafa áður setið á Alþ., að þeir kynni
sér nánar í handritum þtagstas þá mjög svo
athyglisverðu og snjöllu framsöguræðu, sem
flm. tili. í fyrra flutti um hana. En till. kom
etoki aftur til umr. og varð ekki afgreidd.
Flm. tiU. á síðasta iþtagi lét þess getið í
framsöguræðu sinni, að tiill. væri etoki flutt
sem flokksmál, og það er hún heldur ekki í
þetta stan.
Ég leyfi mér að vekja athygli hv. þm. á
því, að nú er aldarfjórðungur liðinm og einu
ári betur næstum síðan AJþ. ályktaði hinn
22. maí 1942 að kjósa 5 manna mþn. til að
gera breyttagar á stjómskipunarlögum ríkistas. En hinn 8. sept. sama ár, þ. e. a. s. 1942,
ályktaði þtagið fretoar um þetta mál og þá
m. a. að bæta mönmum í n., þanmig að í henni
ættu sœti tveir fulltrúar frá hverjum þelrra
flokka, er fulltrúa átrtu á Aiþ. þá, og voru
þeir menn kosnlr, þanmig að n. varð undir
árslokta 1942 skipuð 8 mönnum. Það var þessi
8 manna n„ sem undtabjó þá sitjómarskrárbreyttagu til bráðabtagða, sem tók gildi um
leið og lýðveldið var stofnað. En eftir lýðveldisstofnuntaa var enn á ný borin fram
till. til þál. um framfcvæmd á gagngerðri endurskoðun stjórnskipumarlaganna. Sú tUl. mun
hafa verið samþ. hinn 3. marz 1945. Till. hljóðaði þannlg:
„Alþ. ályktar að feta. rikisstj. að skipa 12
manna n., 3 eftir tilneflningu hvers þtagflokks,
er verði mþn. í stjómarskrármáltau til ráðgjafar og aðstoðar. Jafnframt er stjómarskrámefnd helmitað með saimlþ. ríkisstj. að
ráða sérfróðan mann til öflunar gagna og
undirbúntags málsins. Kostnaðurinn greiðist
úr itíkissjóði."
M. ö. o„ eftta að tUl. frá 3. marz 1945 hafði verið samþ., var starfandi að tilhlutan Alþ. 8 mamna
aðalnefnd og 12 marnna aðstoðamefnd, eða
samtals 20 maima n. að því að endurskoða
stjómarskrána og semja stjómarskrá handa
lýðveldinu, og þessari 20 manna n. var fengtan sérfróður maður til aðstoðar. Það leynir
sór ekki, enda vitantegt, að þessari n., þessari
20 manna n. og reyndar n„ sem áður haifði
starfað, 5 manna n. og 8 maimia n. einnig,

var ætluð ýtarteg emdunstooðum á stjómarskránmi, að gera tlll. um lýðveHdisstjómarskrá.
Svo liðu tímar, og árið 1947 hafði 20 manma
n. enm ekki lokið störfum. Þá var það, að
borin var fram og samþ. ný till. á Alþ., þar
sem stungið var upp á því, að ríkisstj. skyldi
skipa 7 manma n. til að endurskoða stjómarskrána, og jafnframt var, að ég ætta, hta eldri
20 manna n. leyst frá störfum. Þessi 7 manna
n. s'kilaði aldrei áliti, og iþað mun almennt
talið, að hún sé fyrir löngu hœtt störfum.
Þetta er sagan um endurskoðun stjómarskrárinnar og u.m það, sem umnið hefur verið
að hinni nýju 'lýðveldissrtjámarskrá. 1 framsöguræðu sinni í fyrra fór þáv. flm. till.
nokkrum orðum um iþetta efni, um þessa sögu
og velti þvi fyrta sér, hvemig á því stæði, að
þessar n. frá 1942, 1945 og 1947 hefðu aldrel
lokið störfum. Um þetta sagði hann, með
leyfi hæstv. forseta:
„Hvað var þessu valdandi? Hvað gerði altar
þessar n. vanmáttugar til að ganga frá heildarendurskoðun stjómarsikrárinnar? Það var
flokkapólitíkta", sagði þm. „Aindtan var að
vísu relðubútan, en iholdið hjá flotokunum var
veikt. Andtan viðurkenndi, að stjómarskrá
ætti að miða við aldta. Holdið, þ. e. a. s. flokkapólitíkin, vildi, að miðað værl við sína hagsmuni í næsta leik.“
Það var sýnilega skoðum Karls Kristjánssonar, þegar hann flutti málið í fyrra, og ég
er ekki fjarri því að gera það etanig að minni
skoðun, að flokkssjómarmiðlð hafi valdið
nokkru um, að það hefur ekki tekizt enn að
semja lýðveldisstjómarskróna. En það mun
einmitt vera út frá þessari skoðum, frá þessu
sjónarmiði, sem flm. till. í fýrra ákvað að
leggja það til, að n„ sem nú fengi þetita verkefni, yrði skipuð með mokkuð sérstökum hætti.
Og vil ég nú leyfa mér að koma að efni till.
í till. er gert ráð fyrir því, að stofnað sé
til endurskoðunar á stjámarsfcrá lýðveldisins
Islands á þann hátt, að ríkisstj. verði falið að
skipa til þess 9 menn samkv. tilnefningu nokkurra aðila, þanmig að þtagfl. á Alþ. titaefni
4 nm„ sinn manntan hver, þ. e. a. s. ekki meiri
'hl. n., tagadeild Háskóta Islands 2 menn,
Hæstiréttur 3 menn og 1 þetara formann n.
Alls eru þetta 9 memn. Þetta er um nefndarskipunima og megtaverkefnlð, sem n. er falið,
er samkv. till. að emiduirstooða stjómarskráma.
En í þessari 1111. eru sérsitaktega tUgretad 8
atriði í stjórmarskrámmi, sem n. er samkv. tilL
fallð sérstaklega að taka til athugunar, og
þó að hv. þm„ sem áttu hér sæti í fyrra mtanist trúlega þessara atriða og þetarar grg.,
sem fylgdi þeim, þá vil ég mú gera greta fyrta
þeim og e. t. v. bæta við motokrumi ummælum,
sem ekki fylgdu þessu máll í fyrra.
Hið fyrsta efnisatriði, sem í 1111. er gert ráð
fyrta, að n. taki til sérstakrar athugunar, er
forsetaembættið, þ. e. a. s. embætti forseta Islands, hvort fyrirkomutag æðsrtu stjórmar Islands sé svo hepplleg seim það gæti verið og
bvaða skipan henmar mundi vera bezt við
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hœfi þjóðarimnar. Ég vil strax taka það fram,
að þessi atriði yfirleitt, sem ihér eru tilgreimd
í tiU., þessi efnisatriði, það eru mál, sem
kunnugt er um, að hafa verið ofarlegia á baugi
með þjóðinni. Þuma er yflrieitt ekki neitt,
sem mönnum þarf að koma á óvart Það hafa
verlð rædd á ýmsum vettvangi öll þessi atriði
opinberlega, og svo er einnig um þetta, sem
varðar æðstu stjóm Jandsins. Það eru uppi
ýmsar till. um þetta embœtti og voru raunar,
þegar embættið var stofnað um leið og lýðveldið. Sumir hafa talið, að forsetinn ætti að
hafa allmikU völd, jafnvel svipað vald og forsætisráðherra, eins og gerfst sums staðar erlendis. Suroir hafa jafnvel álitið, að lýðveld’ð
þyrfti ekki á neirnum forseta eða öðrum þjóðhöfðingja að halda. Bn sú skoðun varð oifan
á við lýðveldisstofnumina, að forsettnn skyldi
hafa þá aðistöðu, sem hann hefur nú, svipaða
aðstöðu og menn töldu konunginn hafa á sínum tíima.
Hið næsta efnisatriði, sem n. er falið samkv.
till., er að fjalla um skiptingu Alþ. í deildir,
hvort hún sé ekki úrelt orðin og ein málstofa
hentari. Þegar deildaskipting var upp tekin
á löggiafarþingum 19. aldar, var -það yfirleitt
svo, að d. voru ekki kosnar á sama hátt, sums
staðar í annarri d. blönduð kosning og þannig var það hér. 1 Ed. sátu í öndverðu 6 konungkjörnir þm. og svo aðirir, sem kjömir
vom af þtngtnu. Þegar hin komungkjömu
þingsæti voru afnumin, komu svo landskjörnir þm. i Ed., en eftir að landskjörið var fellt
úr gildi, hefur Ed. verið kosin í Sþ, eiins og
hver önnur n. Ýmsum virðist, að grumdvöUurinn fyrir deildaskiptingunni sé í rauminnt
í burtu fallinn, nema iþví aðeims að memm
vilji taka upp tvemns komar kjör til Alþ., eima
tegund kjörs til Nd. og aðra tegund kjörs til
Ed. Það hefur að vísu verið fært fram sem
rök fyrir deildaskiptimgunmi, að á þenman
hátt hlytu mál meiri og betri athugun heldur
em ef þingið ynni í einni málstofu, og má
vera, að nokkuð sé til í þessu. En þá hefur
jafnlramt verið bemt á það, að slíkt öryggi
mætti tryggja og ekkl minna með sérstakri
meðferð á hverju þingmáli umfram það, sem
nú tíðkast, t. d. með iþví, að til staðar væri
sérstök þn„ sem færi yfir öll mál, eða sérfróðir memn.
Næsta efnisatriði til sérstakrar athugunar
samkv. till. e,r aðgreimimg löggjafarvaids,
framkvæmdavalds og dómsvaids, en löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald eru hinlr
3 meginþættlr ríkisvaldsins samkv. kemningu
fræðimanna. Það er varpað fram þeirri spumingu hér, hvort ekki sé þörf skýrari ákvæða
um þessa greiningu. Ég minnist þess, að í
kringum 1950, þegar fyrstu fjórðungssamböndin voru stofnuð og falð svonefnda Stjómarskrárfélag, sem hvort tveggja hélt uppi umr.
um þessi mál, þá var mikið um þetta efni
rsstt og memn héldu því fram, að þessum
þremur þáttum ríkísvaldsins væri meirablandað saman í framikvæmd em æskilegt væri. Ég
ætla ekki að hætta mér iangt út í fræðiefni

í þessu sambandi, en ég minmist þess, að í
framsöguræðu í fyrra var m. a. á það bent,
að eftir hverjar kosmingar tæki Aiþ. sér fyrir
hemdur að kveða upp dóm eða úrskurð, að
vísu löglegan samkv. stjómarskránni, en úrskurð, sem í raun og veiru ætti að heyra
undir dómstóla, þ. e. a. s. úrskurð um gildi
kjörbréfanna.
Það tíðkast sums staðar, að þeir, sem fara
með framkvæmdavaldið, vimni ekki að sjálfu
löggjafarstarfinu á þirngl. Eiga þess jaflnvel
ekki kost að sitja á þingfundum, nema sérstakiega standi á, og eru ekki þingfuUtrúar.
Sumir halda því fram, að iþetta sé ekiki aðeins heppilegt fyrir embættisframkvæmdir,
heldur geri bað einmig þjóðþingið sjálfsitœðara gagmvart framkvæmdavaldinu. Ég hef
fyrir mitt leyti tilhneigingu til að álíta, að
þetta sé hvort tveggja rétt í sjálfu sér, hvort
sem reynslan leiðir í ljós eða hin nánari athugun, að það henti hér í okkar fámenna
ríki. Ég held, að það verði varla um það
deilt, þegar máJið er áhugað niður í kjölinn,
að það séu því fylgjandi töluverðir ókostir,
að einstakir þm. fari með mikiJsvert framkvæmdavald, án þess að ég útskýri það nánar, hvers konar framkvæmdaviald ég á við.
Eimnig held ég, að það ihafi mlkið til síns
máls, að AJþ. mundi vimna á airnan hátt og
verða sjálfstæðara í starfi, ef eikki væru öllum þessum störfum stýrt af forustumönnum
metri hl. á þingi, sem sæti á í rikisstj. Ég
segi það án tillits tll iþess, hverjir fara með
völd á hverjum tíma.
Hið næsta efnisatriði, sem n. er sérsitaklega
falið, er athugun um þjóðaratkvæði, hvort
tiitækilegt sé að setja ákvæði um, hvenær
rétt sé og skylt að láta fara fram þjóðaratkvgr. og, hvað hún gildi. AJþ. hefur einstaka
sinnum ákveðið með ályktun að léta fara
fram þjóðaratkvgr. um tiltekin mál, og stundum hafa till. um slíkt kiomið fram á Aiþ. án
þess að ná samþykki. Ég hef það fyrir satt,
að

í

stjómskipunarlögum

sumra

þjóða

séu

beinlínis bindandi ákvæðl um þjóðaratkvæði
og glldi þeirra. Okkar þjóðaratkvgr. hér á Islandi hafa yfiirleltt verið þess eðlis, að þær
hafa fremur verið ráðgefandi en bindandi, þó
að segja megl, að að jafnaði hafi verið eftlr
þeim farið. Ég minnist þess, að uppi hafa
verlð fyrir skömmu sérstakiar till. um það hér
á þingi, að undirbúa löggjöf um þjóðaratkvæðl, en ef slík löggjöf yrði sett, yrði að
sjálfsögðu eðlilegt, að faún væri í sjálfum
stjómskipunarlögum iaindsins.
Næsta efnisatriðið, hið sjötta í röðinni, er
kjördæmasfcipunin, hvort ekkl sé rétt að breyta
kjördæmaskipuninni á þá leið, að landinu öllu
verði skipt í einmemmimgsfcjördæmi, þar sem
aðalmenn og varamemn verði kosnir saman
óhlutbundnum kosnimgum, en uppbótarmenn
engir. Það fyrirkomulag við aJþingiskosningar var í gildi frá öndverðu eftir emdurreisn
Alþ., að þm. voru kosnir í kjördæmum, og
fóru þá saman sýslur og kjördæmi og síðar

kaupstiaðlr. Kjörnlr voru ýmlst einn eða tveir
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fulltrúar í hverju kjördsami og kosning óhliutbundin eftir sama fyrirkomulagi og þá var
i gildi í Danmörku, og sama fyrirkomuilagið
er enn í gildi í engilsaxneskum ríkjum. Þetta
breytfcist svo, þegar nokkuS var liðið á þessa
öld, og urðu þm. í eimu kjördæmi fleiri en
tveir og þá tekim upp hlutfallskosnimg, auk
þess, sem raunar gerðisf áður, að inmleidd var
hlutfallskosning hinna landskjömu þm., sex
að tölu.
Árið 1934 var svo þessum ákvæðum um
kosningar til Alþ. mjög breiybt, og var þá i
gildi þremns konar kosning þm.: Kosning í
kjördæmum, einn eða tveir þm., kosning í
fjölmennasta kjördæmlnu, Reykjavík, nokkrir
þm. kjörnir hlutfallskosningu, og svo að lokum nýmælið, þm. þingflokkanna eða uppbótarmennimir, sem kaliaðir hafa veríð, eða
landskjömir þm. á lagamáli.
Árið 1942 var enn gerð breyting á kosningum til Alþ. Þá voru teknar upp hlutfallskosningar í tvímenningskjördæmum.
Svo leið og beið. N. þær, sem ég nefndi áðan, voru settar á laggir til þess að semja
lýðveldisstjómarskrá, án árangurs. En 1959
var gerð hin síðasta breyting á kosningum til
Aliþ., þegar landinu var skipt í 8 stór kjördffimi með hlutfallskoeningu, en ákvæði um
þm. flokkanna jafnframt látin haldast. Ég
held, að það sá ekki ofmælt, að þetta fyrírkomulag frá 1959 mælist nofckuð misjafnlega
fyrír og að iþeir séu nokkuð marglr í landimu,
fleiri ©n áður voru, þótt þelr væru raunar
margir, sem sjái missmíð á þessu fyrirkomulagi. Því er það, að niú í setani tíð hefur þeirri
skoðun, að mér virðist, vaxlð fylgi, að rétt
sé að breyta fýríirtcomiúlaginu emm á ný og
taka upp óblandað kosningafyrirkomulag. Með
því á ég við, að allir þm. verði kjömir á sama
hátt og að þeir verði kjömiir í einmenningskjördæmum, landinu verði skipt í elnmemningskjördæmi og kosningamar fari fram í
þeim og hlutfallskosningar og uppbótarsæti
flokkanma verði þá um lelð úr sögumni. DÉg
hef m. a. veitt þvi athygii, að þessi skoðun
viirðist eiga nokkuð áberandi fylgi að fagna
hjá himum yngri kjósendum um þetfca leyti,
og ég álít, að það eigi að athuga þennan
möguleika mjög gaumgæfilega.
Það er talið nauðsynlegt til framkvæmdar
lýðræðinu, að í þjóðþimgi séu flofckar og að
stjómmálabaráttam eða stjórmmálastarfsemin
sé liáð í flokkum, einnig utan þings. Sumar
þjóðir eða stjómendur telja nóg, að flofckurimn sé einn, en hér og í nágranmalöndunum
hiafa menn efcki verið sama sinnis. Ef lýðræðið og þingiræðið eiga meirí þroeka fýrir
höndum, verða langlíf í veröldtani, þá finnst
mér, að við gætum vel hugsað okkur, að sá
tími gæti komið, að hægt vœri að komast af
án þessara flokka, þvi að ýmsa ókosti hefur
floklkafyrirkomulagið eða flokksræðið, eins og
marglr nefna það nú á tímum. Vera má,
að ég eigi eftir að komast á aðra skoðun, en
mér finnst, að það væri á margan hátt miklu
þeillavænlegra fyrir þjóðina, að stjóraarskrú’

in og löggjöfin yfirleitt bætti aftur að þekkja
orðið flokkur, en orðið flofckur var ekki til
í stjómarskránni, svo ég murni, fyrir 1930,
og að kjósemdumir greiddu atkvæði um rnenn,
en ekki flokka fýrst og fremst, sem auðvitað
þarf ekki að koma í veg fyrír það, að menn
skipi ®ér í flofcka eða að flofckur styðji tiltekna frambjóðendur. Bn eigi að síður er hér
um tvennt að ræða, nokkuð ólífct.
Þó að ég segi það, að vel sé hægt að hugsa
sér, að lýðrœðið næði þeim þroska, að einhvem fcima væri hægt að komasfc af án flokka,
þá er ég ekki að halda iþví fram, að svo sé
nú, og þegar ég segi, að ég teldi það ekki illa
farið, þó að islenzk löggjöf hætti að þekkja
orðið stjómmálaflokkur, hætti að hafa það
í sínum fórum, þá er ég ©kki þar með að
segja, að það þýði, að flokkastarfsemi eða
flokkar leggist niðúr. En mér hefur aJItaf
fundizt, að með stjómajrsfcrárbreytingunni frá
1930 hafi flokkahugtakinu verið gert óþairflega
hátt undir höfði, og ég er eiginlega orðinn
ákveðnari í þeirri skoðún, eftir þvi sem árín
líða.
Fletra skal ég ekki segja um þetta atriði,
en hér er sem sagt æfclazt til, að n. fjalli um
það, hvort ekki sé rétt að Ibreyta kjördæmaskipuninni á þá lteið, að landinu öllu verði
skipt í einmenningskjördæmi, þar sem aðalmenn og varamenn verði kosnir saman óhlutbundnum kosningum og uppbótarþm. engir.
En sjöunda atríðið fjallár eiinmitt um þingflokkana, sem ég var að minnasfc á áðan,
hvort ekki sé þörf lagasefcningar um skyldur
og réttlndi þingflokfca, þar sem þeir eiga rétt
til uppbótarþingsæta samkv. stjómarskránni.
Nú má náttúrlega segja sem svo, að ef það
yrði afleiðingta af endurskoðun þess efnisatriðis, sem nefnt er í 6. tölulið, að uppbótarþingsætin yrðu felld niður, þá þarf auðvitað
ekki að nefna uppbótarþingmennina sem rök
fyrir því að setja þurfi sérstök stjómarskrárákvæði um flofcka, þingflokka. En vitanlega
er hægt að hugsa sér, að eifctihvert af þessum
atriðum yrði afgreltt jákivætt, en annað ekki,
og er þá eigi að síðúr þörf á iþví, að hvort
tveggja sé athugað samhliða í þessari n. En
það er í sjélfu sér algenlega fráleitt, sem miú
stendur í stjóraarskránmi og kosningaJögunum, að einhverju, sem heitiir þingflokkar, séu
ætluð hvorkl meira né minma en 11 þingsæti
á Alþ., og að samt séu engin ákvæði um það
í 1., hvers konar fyrírbrígði flofckar séu. Þeim
er aðeins fenginn 'þessi rétitur, en ekki lagðar
á þá skyldur. Ég held, að iþað séu varia dæmi
til þess, þó að oft 'hafi verið sett lög á Alþ.
um félög og samtök, að þeitfca hafi ekki fylgzfc
að, skyldur og rétttadi. Ég held, að það sé
almiemnt viðurkemnt, að réttindum veittum
með lögum, eigi að fylgja skyldur ákveðnar
með lögum. Það er vitanlega sifct af hverju,
sem kærni til gireiina að setja í löggjöf um
þingflofcka eða flokka, t. d. það í fyrsta lagi,
með hverjum hætti stofna skuli flokk og hvað
til þess þurfi, að eihhver samtök geti kallazt
flokkur félagslega séð. Mér er sagt, að í sum-
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um löndum séu lagaákvæði um fjármál flokka.
Og eæ þingflokkar eiga að hafa svo og svo
mikið að segja um framboð t d., er náttúriega
ekki óeðiilegt, að eitthvað stamdi um það í
lögum, hvemig þeir stouli þá bera sig að því
að framkvæma þetta, þammig að lögtegt sé.
Þá kem ég loks að síðasta atriðinu í till.,
siðasta ábendimgaratriðinu, og það er ný skipting landsins í samtalkaiheildlr, favort ekki sé
æskilegt að taka inn í stjómarskrána ákvæði
um skiptingu landsins í fyllki eða aðrar nýjar
samtakaheildir, sem hafi sjálfsitjóm í sérmálum, enda leiti n. um þetta álits sýslunefnda,
bæjarstjórna, borgarstjómar Reyikjavikur, fjórðungssambanda og Sambands ísl. sveltarfélaga.
Þetta, sem hér er rætt um, skipting landsins
í fylkl með sjálfstjóm í sérmálum, er mál,
sem oftar en einu sinni hefur verið rætí sérstaklega hér á Alþ. Það hafa legið fyrir Alþ.
till. um þetta efni. Slík till. liggur ekki fyrir
þessu þingi, og er ástæðan sú, að hér í þessari þáltlil. um endurskoðun stjómarskrárinnar er m. a. um sama efni fjailað.
Hugmyndin um skiptingu landsims í fylki
með sjálfstjóm í sérmálum er upprunmin að
ég ætia fyrir 15—20 árum eða svo á fjórðungsþingunum eða í fjórðungssamfoöndunum norðanlamds og ausitan. Og ég held, að fyrir þessu
sé mjög miki'll áhugi í þessum landstolutum og
víðar. Ég held, að svona fyrirkomulag, að
skipta landinu í nokkuð sjálfstæðar heildir,
sem þó lytu lögsögu ríkisvaldsins, væri mjög
þýðingarmikii aðgerð í þá átt að stuðla að
vemidum og eflingu landsbyggðar, og ég veit
ekki, hvort við g’etum gert nokkuð áhrifameira í iþá átt. Ég faiefði gjaman viljað rœða
meira um þetta atriði, en vegna þess, að hér
er um fleira fjalllað og af því að þetta hefur
verið svo miikið rætt á þingi fyrr, ætla ég ekki
að gera það nú.
Eins og ég tók fram í öndverðu, er þessi
till. á þskj. 402 nú enduirflutt á Alþ. Hún er
um það fyrst og fremst, að komið verði á fót
enn einni n. til þess að reyna að koma þvi
í framkvæmd, að lýðveldisstjómarskráin, sem
heitið var fyrir aldarfjórðungi, verði sett. Og
hún er um það, að n. verði tii á þann sérstakia hátt, dálítið frábrugðinn sumu því, sem
áðuir foefur gerzt í þessum máium, að Alþ.
sjálft faafi þar ekki meiri hl., ekki þingflokkarnir, faeldur stofnanir, sem við treystum vel
á þessu sviði og ekki öðrum betur til þess að
gefa ráð. Síðan eru í till., eins og ég nú hef
rakið, talin upp nokkur þau atriði og útsikýrð
nokkuð, sem gert er ráð fyrir og í raun og
veru lagt fyrir n., ef till. verður sarnþ., að athuga sérstaklega. Þessi atriði eru 8 talsins.
Ég hef nú gert grein fyrir þeim öllum. Mér
kemur ekki til hugar að halda þvií fram, að
þessi upptaining sé tœmandi, það sé ekki
fletra, sem kæmi tii mála, að n. taki til athugunar og væri jafnvel mjög mikilsvert, að
hún tæki til athugumar, jafiwel eins mikils
vert og sumt af því, sem ihér er nefnt. Það
eni hér vitanlega engin höft lögð, en hér eru
þau atriði fyrst og fremst nefnd, sem þeim,

sem að þessari tiil. standa, hafa verið hugstæðust í sambandi við endurskoðunina.
Ég leyfi mér að mimma á það í þessu sambandi, að í fav. Nd. hefur á þessu þingi verið
flutt frv. til stjómskipiumarlaga um breytingu
á stjómarskrá lýðveldisins Islands, á þskj.
264. Það frv. hefur iþegar verið til umr. í
þeirri 'hv. d. og er nú til meðferðar í n. Þama
er beinlínis gert ráð fyrir lagabreytingum,
belnlímis gert ráð fyrir, að AJþ. samþ. breytingar á stjómarskránni. Ég er nú fyrir mitt
leyti þeirnar skoðunar, að það foenti ekki á
þessu stigi að vinna þannig að málinu, heidur verði málið að hljóta iþá endurskoðun að
lokum, sem það áitti að fá, að við alþm. verðum að koma því til leiðar og bdða með það
að ætlast til, að Alþ. samþykki sérsitök þmfrv.
um stjómarskrárbreytingar.
I þessu frv. eru sum þau atriði, sem í till.
á þskj. 402 er gert réð fyrir, að væntanleg
stjómarskrámefnd athugi sérstaktega, eins og
t. d. þjóðaratkvæðið og það, sem foér er kallað
ríkisvald og alþjóðlegar stofmamir. En eiitt atriðl, sem nefnt er sérstaktega í till. minni, er
þar umdir fyrlrsögninmi „Samskiptl við önnur
ríki“, nauðsyn ákvæða, er mairki rétt rikisstj.
og Alþ til samninga við aðrar þjóðir. En einnig eru í þessu frv. önnur atriði, sem ekki eru
nefnd sérstakiega í till. á iþsikj. 402, en ég
teldi sjálfsagt, að sú n., sem kosin yrði á
Aiþ, tæki einnig til athugunar og reyndi að
komast að niðurstöðu um.
Ég skal svo ljúka máli minu um þessa till.
Ég vil leyfa mér að leggja tii, að faemni verði
að lokinni þessari umr. vísiað til 2. umr. og
allshn.
Umr. frestað.
Á 48. fundi í Sþ, 5. apríl, var fram haldið
fyrri umr. um tiU.
Forsrh. (Bjami Benediktsson): Herra forseti. Með till. þeirri, sem hér er flutt, er
hreyft við meginatriðum okkar stjómskipulags, og ýmis þau atriði, sem þar eru sérstaklega tekin til umr., eru þess eðlis, að þau eru
fullkominnar íhugunar verð, auk þess sem hv.
flm. faélt hér að ýmsu leyti athyglisverða ræðu,
og vlldi ég því gera máUð niú að nokkru umræðuefni.
Trú manma á þýðingu ýtarlegra stjómskipunariaga eða tíðra hreytinga á þeim er ákaflega misjöfn. Ég minnist þess, að þegar ég
var ungur kennari við Háskólann og var staddur niðri í kennarastofunni, sem þá var hér
í þessu húsi, heyrði ég tvo gamia kennara
tala um þessi efnl. Annar þeirra var Guðmundur heitinn Hannessom prófessor, margfróður maðuir, hafði m. a. foaft afskipti af stjómmálum, setið á þingi, las mikið og bar ætíð
fram nýjar hugmyndir, þ. á m. margar og
roargbreytiiegar um hreytingar á stjómtoáttum. Honum fannst stundum lítið undir till.
sínar tekið, og heyrði ég, eins og ég sagði,
á tal foans við prófessor Óiaf Lárusson um
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þetta efni. Hann spurði Ólaf af hverj.u hann
léti ekki uppi skoðanir á einhverjum nýjum
till„ sem GuSmundur þá hafði verið með. Ólafur hafði aldirei nein opinber afskiptl af
stjómmálum, a. m. k. ekki á efri árum, en var
einn mesti lögfræðlngur okkar tíiha og bezti
réttarsögufræðingur, sem þá var á Islandi.
Ólafur sagði, að hann hefði takmarkaða trú
á þvílíkum breytingum, sem væru byggðar á
kenningum, bollaleggimgum, vegna þess að
það væri atlburðarásin sjálf, iþróun réttarins
og þjóðfélagsins, sem krefðist vissra breytinga og þegar sú þörf væri fyrir hemdi, vœru
breytingarnar gerðar, hvað sem ýmsum misjafnlega skynsamlegum bollaleggingum frá
fyrri tíð liði.
Mér famrnst þessar órðræðúr þá þegar vera
harla athyglisverðar, því að það er mjög til
íhiugunar, að einmitt í þeim löndum, þar sem
stjórnarfar er eimna óstöðugast og mesit rimgulreið hefur iðulega komið upp í sitjórnarhátt-

um, þar hafa verið settar bœði ítesitar og ýtarlegastar stjómarskrár og er þar skemmst
og fremst að mimmast Prakiklands. Það eru
ekki nema hinir beztu fræðimemn, sem kunna
skil á öllum þeim stjómarskrám, sem Frakkar hafa sett sér eftir byltimgiuna rniklu 1789.
En flestar hafa þær stjómarskrár dugað tiltöluLega skamman tima og þó einna bezt og
lemgst þau stjórmskipumarlög, sem einumgis
voru sett til bráðabirgða eftir sityrjöldima 1870
—1871 og menm ætluðu þá einungis að una
við skamma hríð, em entust þjóðinni á henmar bezta framfaratíma frá 1870 fram tll 1940.
Við sjáum einmig, að ef memn ætla að koma
fram breytingum með stjórmarskrá, stjórmr
lagabreytingu, sem efcki eiga rætur í því þjóðfélagi, þar sem þessari nýju skipan á að koma
á, þá vill oft fara á allt amman veg heldur en
til var stofnað. Má þar t. d. bera saman annars vegar þróunina í Þýzkalandi eftir 1918 og
hins vegar í Japan nú eftir ósigiur þeirra
1945. Báðar þjóðimar höfðu beðið mikinn ó-

sigur og 1918 var talið, að það væri mikill
vinmingur fyrir lýðræðið í heiminum, að keisaradæmið í Þýzkalandi væri afnUmið. Það var
að vísu að nokkru leyti gert fyrir aðgerðir
Þjóðverja sjálfra, en efcki síður vegna þess,
að bandamenn settu það sem skilyrði, að keisarinn væri sviptur völdum og mýju stjómarfyrirkomulagi komið á. Ég held, að flestir,
sem eru kummuglr þýzkri sögu, líti nú eftir á
þannig á, að ef keisaradæmi hefði haldizt,
þótt einungis væri að nafni til eins og hefur
haldizt í Japan eftir 1945, þá hefðu verið
mikto mlnnl likur til þess, að Hitler hefði
getað hrifsað til sín völdin, og sú óheiliaþróun
hefði orðið, sem raum ber vitni um og efcki
einungis varð til mikillar ógæfu fyrir Þýzkaland, heldur fyrir allan heiminn, eins og ekki
þarf mörgum orðum um að fara Það var einmitt af þessari reynslu, sem Bandaríkjamenn
höfðu lært og féliust þess vegna á, að keisaradsemið í Japan fengi að haldast, þó að keisarinn væri að mesitu sviptur þeim völdum,
sem hann áður hafði. Það hefur orðið tii þess,

að þróun í Japan hefur þrátt fyrir hinn mifcla
ósigur, og þrátt fyrir kjarnorkusprengjuimar,
sem sœrðu þjóðina holundarsáiri, orðið miklu
heillavænlegri heldur en margir bjuggust við.
Við sjáum líka um það skýr dæmi, að jafnvel hinar inestu breytingar að formi til leiða
til sáralítiUar breytingar í raun og veru.
Hv. 6. þm. Reykv., sem er allra manna
kunmugastur því, sem gerzt hefur í Sovétríkjunum, vakti athygU á þvá í vetur eftir sænskri
heimUd, að það hefði verið sáralítill munur
á lifnaðarháttum Stalíns einræðisherra í Sovétríkjunum og zarsins, sem ríkti þar áður.
Það hefði nánast verið sams konar uppeldi,
sem dóttir Stalíns féfck, og böm keisarans
áður fyrr. Báðir voru sem sagt algerir einvaldar í sáralitlum tengstom við fólkið umhverfis sig. Þetta er mjög athyglisiverð staðreynd. Stundum, þegar við fordæmum kommúnismann fyrir hans einiræðistilhneigingar og
það afbeldi, sem honum hefur fylgt, þá gleymum við því, að hann hefur einmitt náð völdum í þeim rikjum, þar sem ekkert lýðræði
þekktist áður, eins og í Rússlandi og nú í
Kína. Almenningur unir ekki öðrum stjómarháttum, hann þekkir efcki annað. Þrátt fýrlr
breytingu á stjómlögum og þrátt fýrir að allt
annað vekti fyrir mönnum í upphafi, þá varð
þetta að fara aftur í sama farið og þjóðimar
voru vanar við, því að án þess að breytingar
eigi rætur að rekja í sjálfu þjóðiífinu verða
þær oft til þess að hafa þveröfug áhrif við
það, sem menn höfðu gert ráð fyrir.
Við sjáum hins vegar, að einmitt í þeim
ríkjum, þar sem stjómarfar er fastast og öruggast og á annað borð eru sett stjómlög, þar
hafa stjórnlögin að meginefni til staðið langa
ihiríð. Þar er skemmst frá því að segja, að
í Bajndaríkjunum er enn i gUdi að meginefni
til og formi stjómarskrá sett 1787. I Sviþjóð
eru enn stjómarlög að meginstofni til frá
árunum 1808—1809. I Noreigi er enn í helgi
höfð stjómarskráin frá 1814. 1 Dammörku hafa
að vísu verið settar nýjar stjómarskrár hvað
eftir arnnað, en að stofni tU er stjómarskráin
hin sama og sett var 1848. Þar sem staðfastleiki hefur verið einna mestur og hv. tiUögumaður einmitt vitnaði í um örugga og góða
stjómarhætti, þar hefur aldrei nein skrifuð
stjómarskrá verið sett, í sjálfu Bretlandi.
Þar eru engiin skrifuð stjómiög til, sem hafi
meiri helgi heldur en hiver önnur lög.
Þessi dæmi, sem ég hef nú rakið, sýna
annars vegar, að setning stjómiarskrár færir
enga örugga tryggingu fyrir farsælli framþróun, hvorki fyrir því, að breytingar verði
í þá átt, sem fyrir mönnium vaklr, né að öryggi haJdist, og hins vegar að jafnvel gamlar stjómarsikrár, eins og í Bandarifcjumum og
á Norðurlöndum, hafa efcki staðið á móti eðlilegri þróun og í raun og vera gerbreytingu
þeirra þjóðfélaga, sem hafa búið við þessi
gömlu stjómarskrárákvæði. En vitanlega er
það svo, að þó að bókstafurimn sé enn sá
sami í mörgum atriðum og flesfcum atrlðum
í þessum stjómarskrám, er margt skilið öðru
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visi en áður, öðru vísi framkvæmt. Framekki var vitnað í aðra ályfctun. Og skýring
kvæmdin hefur fylgzt með tímamum, en stjómfrsm. á þessu orðadagi er svohljóðandl:
lögin sjálf hafa haldizt tiil öryggis og til frek„38. brtt. er lika orðabreyting, en skýrar
ari tryggimgar fyrir réttarskipun í landinu og
orðuð en í stjóraarfrv., þar sem það er þannig orðað eins og það sé ekkl ályktun að vísa
samhengi um stjórnarhætti. Það er hollt, að
menn minnist þessara lærdóma, sem eru öllmáli til stjómiarinnar.“
Þetta er auðvitað megimatriði málsins, að
um þeim kunnir, sem eitthvað hafa fengizt
það er ein tegund álykitunar að vísa máli til
við bessi efni, einmitt þegar verið er að tala
stjómarinnar, og þess vegna breytti Alþ. orðaum, að það standi mjög upp á okkur Islendlagi, sem hafði áður haldizt frá 1874. Þelr
inga um setningu stjómarskrár.
máltötramenn, sem þetta báru fram og voru
Nú er það svo, að okkar þjóðfélag hefur
þróazt eftir, að því er segja má, norrænni
ailir sammála um, voru ýmist fremstu lögfyrirmynd. Við vorum fré 1262 og fram á okkfræðingar Islands bæði þá og síðar og mestu
ar diaga fyrst hiluti af Noregi, síðan af hinu
og beztu smekkmenn á íslenzkt mál, sem liíað hafa um okkar daga. Það voru Jóhanmee
dansk-norska riki og loksins af hinu , danska
Jóhannesson, Einar Amórsson, Karl Einarsríki. Konungdæmið i þessum löndum var, formson, Bemedikt Sveinsson, Magnús Torfason,
Iega ætíð, einn aðalþáttur þeirra stjórnskipSigurjón Friðjónsson, Stefán Stefánsson frá
umariaga, en veldi konunga var auðvitað mjög
ólikt á ólíkum timum, og á síðustu árum okkFagraskógi, Þorleifur Jónsson frá Hólum,
Magnús Kristjánsson, Pétur Jónsson, Bjami
ar samneytis við Danmörku var konungur
Jónsson frá Vogi og Sigurður Stefánsson frú
hættur að hafa raumveruieg völd, en var meira
Vigur. Ég hygg, að akkur farisit ekkl að tala
sem form til þess að tryggja samhengi og til
þess að grípa inn í á sérstökum neyðarstundum máltötra hjá þessum mönnum eða þeir
um, heldur en hann sinnti daglegum stjómarhafi ekki kumnað að laga einfalda setningu
störfum, ef svo mætti segja.
eftir iögmáli íslenzkrar tungu. En fordómamÞað er engin skömm fyrir okkur, heldur er
ir gegn okkar gömiu stjómarafcrá eru svo
það eðli máisins samkvæmt, og sýnir, að við
miklir í hugum surnra manna, að þeir gera
sér alls ekki grein fyrir, hvorki upphafi ýmkunnum að meta það, sem vel hefur gefizt og
okkur hefur ekki brugðizt, að sú stjómarskrá,
issa orðatiltækja þar né efni þeirra, og að
sem við enn búum við, er að formi til að
þau eru i einu og öllu rökrétt, eins og þetta
meginstefnu í sömu átt og raurnar stofni eins
litla dæmi sýnir.
og stjómarskráin, sem við fengum 1874 og
Hitt er svo annað mál, eins og vikið er að
rækllegia í þessari till., að íslemdimgar ætluðu
var sniðin eftir samtíma stjómarskrám bœði
sér um 1944, bæði áður og nœst á eftit, að
í Danmörku, Noregi og Vestur-Ervrópu, eftir
þvi sem menn töldu þá 'halzt til fyrirmyndar
endurskoða stjómarskrána og semja nýja,
heiillega lýðveldisstjómarskrá, og það tókst
í hverju einstöku atriði.
ekki eins og menn böfðu þó ætlað sér og lagt
Það er óneitanlega dálítið kynlegt, þegar hv.
flm. þessarar tiM. segir t. d. í síðasta þætti
töluverða vinnu í. Hv. þm. fer um það mörgum orðum, hvernig á þessu standi. Ég var í
sinnar vel skrifuðu grg., með leyfi hæstv. forseta:
þessuim n. og formaðúr þeirrar siðustu, og ég
„Margt er t. d. óhæft í orðaliagi ýmissa þekki afurvel bæði hvermiig stóð á 'þessu tali um
þörf á allsherjarendurskoðun stjórnarskrárgreina stjórnarskrárinnar. Dæmi: 56. gr. hljóðimmar og á hverju sú emdurskoðun strandaði.
ar þannig:
Það voru tvær orsaklr, sem sérstaklega
„Nú iþykir þingdeild ekki ástæða til að gera
gerðu það að verkum, að menn þá œ ofan i æ
aðra ályktun um eitthvert málefni, og getur
töluðu um, að það þyrfti að endurskoða alla
hún þá vísað því tii ráðh.“
stjórnarskrána. Annars vegar voru það ekki
Héir segir, aðra ályktun, eins og skírskotað
mjög margir, en mjög áhirifamiklir memn, sem
væri til eimhverrar ályktunar, en þá viðmiðvildu draga stofnun eða enduirreisn lýðveldis
unarályktun er hvergi að fiinna. Þefta er ruglá Islandi og sögðu: Það á alls ekki að snúa
andi í meðferð máls og Ihiugsunar og fer alls
sér að endurreisn lýðveldisims edms. Það á að
staðar illa, en ek'ki sízt í löggjöf. Dæmið er
gefa sér nægan tima til þess að endurskoða
einfalt sýnishorn af göUuðu málfari á stjómalla stjóraarskrána. Ég efast ekki um, að
arskránni og nefnt sem sönnun þess, að í
þeir hafi að sínu le-yti alveg meint þetta. Þetta
þeim efnum er líka þörf á endurskoðun. Ekki
hefur vakað fyrir þeim. En það vakti líka
getiur talizt sæma þjóð, sem telur sig með
fyrir þeim að draga málið á langinn, að koma
réttu eiga göfuga tungu og glæsilega, að hafa
í veg fyrir, að skiinaður yrðl við Dani á meðatjámsklpunariög sín í máltötrum. Auðviitað
an á heimsstyrjöldimni stóð. Þetta er önnur
er þó meet um vert, að stjómskipunarlögin
orsökin.
verði efnislegt hellubjarg, sem íslenzka lýðHin orsökim er svo sú, að á þessum árum
veldið geti grundvajMiað á heMibrigða þjóðfévar einnig ætíð harðlega deilt um kjördæmalagsstarfsemi og trausta um ókomin ár.“
skipunina, og við vitum það og þekkjum það
Það er fróðlegt að athuga, hvemig þessir
héðan úr þingsölunum, t d. frá 1959, eins og
svokölluðu „máltötrar" eru tll komnir. Þetía
vitrnað er í í grg. hjá hv. flm„ að þeir,
ákvæði er samþykkt samhljóða í hv. Nd. Alþ.
sem hafa verið á móti endurskoðun kjör1919 tii breytingar á eldra orðalagi, þar sem
dæmaskipunarinnar, hafa aUtaf sagt: Það á
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ekki að endurskoða kjördæmaskipunina eina
út af fyrir sig, faeldiur emdursikoða alla stjórnarskrána, og það ©r flasfemgi að taka kjördæmaskipunina eina út úr. Ég efas.t ekki um,
að þessir memn hafi meimt þetta og þetta faafi
i raun og veru vakað fyrir >e>im. En það, sem
annars vegar ýtti undir talið um þörf á
al'lsfaerjarendurskoðun stjórnianskrárinnar, var
þetta, að þeirri kenningu var faaldið uppi af
þeim, sem voru á móti eða viidu frestun endurreisnar lýðveldisins, og fains vegar æ ofan
í æ af þeim, sem vildu koma í veg fyrir
nýja ieiðréttingu kjördæmiasikipunarinnar. Nú
er það auðvitað rétt, að það eru mörg fleiri
atriði í stjómarskránni en kjördæmaskipunin
ein, sem hafa þýðlngu. Bn það er athyglisvert, 'þegar hv. þm. segir, af faverju ekki faafi
tekizt að endurskoða stjómarskrána í faeild,
á 3. siðu í grg., með leyfi hæstv. forseta:
„Rétt er að leitast við að skilja, favað það
muni heJzt faafa verið, sem gerði óvirkar
nefndir þær, sem skipaðar voru ein á fætur
amnarri til að faalda áfram og ljúka endurskoðun stjómarskrárinnar. Líkast er sem á
þær hafi falilið faerfjötur, sem þær með engu
móti faafi getað af sér böggvið.
Flm. þessarar tiU. teiur á því emgan vafa,
að flokkapólitikin, sem skiptir löggjafarsamkomunni í eimtóma minmifatabaflokka, eigi hér
aðalsök. Sú nærsýna faugsjón fuillitrúa slíkra
flokka að gera ekkert, sem flliokki þeirra gæiti
til ógagns orðið í næstu lotu eða öðrum tli
ávinnings, toiefur orðið neftadumum sem faerfjötur."
Síðan segir hann á síðu 5:
„Kjördæmaskipunin og iþimgmannakjörsreglumar, sem 31. gr. stjórmarskrárinnar segir fyrir um, er aðalgrundvöllur stjómmálalífsims í
landinu."
Þetta tek ég fyllilega undlr. Og flm. faeldur
áfram:
„Hvort ýtir þestsi grundvallarskipan undiir
samstöðu eða sumdurþyikkju ? Og hvort er
faeppiilegra, að slíík skipan gerl? Allir geta séð,
að falutfallskosningar í stórum kjördæmum
ýta sterklega undir flokkadrátt, og uppbótarsætin, sem þingflokkar hljóta tiil jöfnunar í
ofanálag með útreikningi fýrir allt lamdið,
herða á flokkadrættinum og gera faann að
verulegu leyti að biindingsleiik. Afleiðimgim er
líka: Fjórir minnifalutaflokkar á Alþ. Engin
akilyrði til að mynda ríkisstj., nema samsteypustjórn með iþeim torossakaupum, er slíkum stjómarmyndunum fylgja. Varla nokikur
hreln lina fyrir kjósandainn að átta sig á.“
Nú vill þarnmig til, að ég faef aatíð verið því
fylgjandi, ef ég einn ætti að ráða kjördæmaskipun, að kosið væri í elnmiemningskjördæmum. En engu að síður falýt ég mjög að mótmæla þeim öfgum, sem hér koma fram. 1
fyrsta lagi, að það sé núv. kjördæmaskipun
að kenna, að hér séu eimgömgu mimnihlutaflokkar. Sannleikurinn er sá, að alit frá því,
að Sigurður Eggerz lét af völdum á árimu
1915, hefur aldrei verið faægt að mynda starfhæfa fareina meirifalutastjóm á Islandi. Síðan

faafa flokkar ætíð orðið að faafa samvinnu sín
á mllili til þess að skapa nægan meiri hl.
Þettia er óhaggamleg staðreymd, og þetta gerðist löngu áður em falutfallsikosmimgar voru almenrnt teknar upp. Og ég vU segja, að svo
faefur þetita verið í raun og veru allt frá því,
að við fengum stjómima imm í landið. Frá því
að þingræðið hófst, faefur okku.r mistekizt að
hafa nokkum mieirihlutaflokk, jafnvei þanm
tíma, sem faluti þm. var konumgkjörinn og tilmefndnr af rikisstj. sjálfri.
Ef við lítum á fyrsta tímabilið, þá sjáum
við, að Heimastjómarflokkurinm, sem tekur
við völdum og ber ábyrgð á Hanmesl Hafstein
sem ráðfa., hanm faefur eklki samifaeldni ttl þess
sjálíur að velja sér ráðhema, enda voru þetta
menn hlaupnir saman úr mismumandi flokkum frá fyrri tíð, með mismumamidi skoðum á
mönmum og máiefnum. Það voru danskir
stjómmálamenn, sem réðu því, að Hannes var
valimn ráðfa. Og Hannesi, þessum mikla stjómmálamanni, tókst ekki að faalda sínum flokki
betur saman em svo, að sumir hans allra eimdregmustu stuðningsmenn, eins og Hanmes
Þorsteinsson, gengu frá faomium um næstu
kosmingar. Raunim varð svo sú, að þegar
Hanmes verður aftur ráðherra 1912, þá klofnar faans flokkur strax á þingimu 1913, þanmig
að Hanmesi verður ómögulegt að stjóma.
Sjálfstfl. gamli klofmaði, eftir að faafa umnið
frægam kosmingasigur 1908, á þimginu 1911, á
öðru þimgi sinma valda. Þegar faiamn fékk
ráðh. aftur 1914, þá klofnaði hann strax á árinu 1915.
Þetta tal um, að við faér búum við minnifalutaflokka og filokkaóreiðu, vegrna þess að við
höfum falutfailskosnimgar, það á sér enga stoð
í okkar sögu. Okkar saga er allt öðru visi.
Hún kennir okkur allt amnað.
Við skulum líka lita á það, að það er að
vísu rétt, og ég tel það til fyriirmynidar, að
Bretar og Bandaríkjamemm og yfirleitt þeir,
sem sótt hafa lærdóma síma foeimt til Breta,
eims og þeirra samveldismemn, þeir faafa etnmenningskjördæmi. En er meiri festa í þessum löndum en á Norðurlömdum, þar sem eru
falutfallskosnimgar? Nei, það hefur hvergi á
okkar dögum verið rneirl festa í lýðræðisþjóðfélögum en eimmitt í Norðurlöndumum
þreimur, Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Jafmaðarmemm faafa réðið 1 iþessum löndum, sums
staðar 20—30 ár óslitið, að stríðsárunum einum umdamtekmum, þegar þeir tóku memm inn
í stjórn með sér, vegna þess að þeir töldu sig
styrkari þá í baráttummi.
Það eru alls ekki íhtatfallskosningamar, sem
þarma skiera úr. Þeer geta sums staðar og hafa
sums staðar valdið eða átt þátt í að auka
filoikkaóreiðu og ósamlyndi. Það er rétt. Em
þar sem sæmUegt samlyndi er á miUl fólks og
verulegur pólitiskur þroski, eims og á Norðurlöndum, iþá segir sagan allt amnað. Við skulum eimnig líta á okkar sögu. Alveg ám tiliits
til þess, favort menn eru sammála múv. ríkisstj. og múv. stjómarflokkum eða ekki, þáerþað
einmiibt fyrst eftir að algerar faLutfallskosningar
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eru festar i lög á íslandi, eftir 1959, sem bér
hefst veruleg festa í stjómarfari. Frá kosningumuim 1959, eftir aS faiutfallsfcosmingar eru til
fuilis lögboðnar, þá hefst mesta festutimabil,
aem menn hafa séð í íslenakum stjómmálum,
lengsta samfeilt stjómartímabil, svo að þeir,
sem eru að leita eftir festu, samfaengi, hljóta
að sjá, að það er eitthvað meira em lítið bogið
við þessa atfaugasemd og þessa grg. hjá hv. þm.
Auðvitað verður aldrei fram fajá því komizt, að eln faöfuðorsökin til þess, afi ekki tókst
að koma á neinu samkomulagi um endurskoðun stjómar&krárinnar, var fullkomið ósamkomulag um kjördæmaskipunina. Meðan
ekki var neitt samkomulag um það atriði, þá
var í raun og veru þýðingarlaust að halda
áfram með hitt. 1 síðustu n„ þar sem ég var
formaður, þá var það þannig, að favorki hv.
Alþfl.-menn né fav. sósialistar, Sameiningarflokkur alþýðu, fengust til þess að gera neinar áðrar tilL, em sögðust bara vilja faafa hlutfallskosningar. Einstakar aðrar till. femgust
þeir ekki til að gera. Hv. framsóknarmenn
fengust engar till. til að gera um neitt annað heldur. En loksins herti faimm ágætl vinur
vor, Karl Kristjánsson, upp hugann og lagði
fram till. um, að það ætti að taafa stjómlagaþimg, án þess að leysa þann vanda, hvemig
til stjómlagaþingsins ætti að kjósa, em ef
menn gátu á annað borð komið sér saman
um kosningu til stjómlagaþings, þá var galdurinn leystur.
Það var einmitt ósamkomiulag um kjördæmaskipunina, um það, faver ætti að hafa
úrslitavaldið í landinu, sem þama faar á milli.
Ég hef alltaf talið, að það væri út af fyrir
sig aukaatriði, og tel emn, að það sé aukaatriði, hvort höfð séu einmenningskjördæmi
eða falutfaUskosningar, það, sem langsamlega
mestu máli skiptir, sé, afi það sé sæmilegt
jafnrétti á milli manma, favar sem þeir búi
í tandinu, — það skipti langsamlega mestu
máli. Og það var aldrei faægt, jafnvei ekki
fyrir mig, sem kaus faeldur einmenningskjördæmim, að ná samkomuliagi við Framsfl., sem
setti einmenningskjördæmin á oddinn, vegna
þess að ég gat aidrei fundið anmað út em að
þeir ætluðu sér að láta Reykjavik vera einmenmingskjördæmi og kjósa eimm þm„ eða því
sem næst. Það var aldrei hægt að skilja, að
anmað vekti fyrir mönmumum, og aUt þeirra
tal um einmenmingskjördæmi miðaði að þessari hiugsum. Og memn, sem ekki komust lengra
í því að gera sér greim fyrir eðli stjómskipunarinnar, þess vanda, sem við var að etja,
það var ekki vom, að þeir hefðu mikið Ul máia
að leggja, enda sögðu þeir vönduðustu og
beztu sig úr n. og sögðust ekki leggja sig
í veru þar, vegma þess að þeir fengu ekki að
bera fram neimar tidl. fyrir símum mönmum.
Endirinm var svo sá, að við sjálfstæðismenn
sömdum tUl„ eða meginstofn að tUl. sem umræðugrundvöll, em við fengum ekki nokkum
manm til þess að tala um þær við okkur. Við
gáfumst þá upp og gerðum opinberlega grein
fyrir, hvemig málið stóð. Þar með var þessi
Alþt. 1967. D. (88. löggjaiarþing).

tilraun úr sögummi. Auðvltað ber engimm á
því frekar áfayrgð faeldur em þeiir, sem ég hef
nú greimt og hv. flm. lýsiir réttilega. Fim.
þeesarar tillögu telur iþað engam vafa, afi
flokkapólitíkin, sem skiptir löggjafarsamkomunni í eintóma minnifalutaflokka, eigi hér
aðalsök. Sú nærsýna hugsum fuHtrúa slíkra
flokka, sem geri ekkert, sem filokki þeirra
geti til ógagms orðið eða öðrum tU ávinnings,
faefur orðið nefndarmönnum sem faerfjötur.
Það var þröngsýnin í kjördæmamálinu, þetta
að vUja ekkl með nokkru móti sleppa þeirri
sérstöðu, sem Framsfl. hafði tekizt að akapa
sér á undanförnum áratugum, sem gerði það
að verkum, að það var ómögulegt að leysa
með honum þetta mikia vandamáh Það varð
að leysa það með öðrum. Ég lagði tii á þessum tima, um það voru ekki aliir sjálfs.tæðismemn sammála, að menn reyndu að koma sér
saman um eitthvert ákveðið hlutfali um það,
að landsbyggðin faefði meiri rétt, þannig að
það fylgdi einhverju ákveðnu falutfaJli, svo
að jafnskjótt og það raskaðist, þá vaeri heimilt að breyta kjördæmaskipuninni, án þess
að til stjómarskrárbreytingar kæmi. Ég vUdi
jafnvel láta það vera opið, hvort þetta vwiri
gert í því formi, að landinu væri þá innan
þessara marka skipt i einmenningskjördæmi
eða í hlutfallskosningakjördæmi. Það fékkst
aldrei á þetta hlustað eða undir það tekið.
Ég verð að segja, að það ar eittfavað ánægjulegasta, sem ég faef séð, ef hv. flm. talar nú
fyrii' sinn flokk, þegar faann segir á siðu 5:
„Lýðræðið krefst jafnréttis fyiriir þegnana til
stjómarfarsáfarifa." Þetta er meginatriðið, að
menn játi, að þama á jafnrétti að gUda. Og
ég segi, að nú orðið, eftlr þá reymsilu, sem ég
hef fengið á þeim árum, sem iliðin eru frá
1953, þegar við vorum að reyna að koma saman tíll. um þetta, tel ég 'það mikilu meira um
vert að hafa jafnrétti og faafa fullt jafnrétti
heldur en hvernig kjósa á, hvort það er gert
í hlutfallskosningum eða einmenningskjördæmum, sem eins og reynslan sýnir er algjört
aukaatriði varðandi stöðugleika stjómarfars
á IsLandi eins og á öðrum Norðurlöndum.
Hitt sker úr, favort menn eiga að missa rétt
við það að búa í þessum landsfaluta miðað
við það að búa annars staðar. Margir okkar
faafa sannast að segja lagt sig undir réttmæita
gagnrýni með því að vilja halda lengur en vlð
er að búast, að allur fjöldinn uni visswm forréttindum fólksins úti á landi. Það faefði verið betur, að sumir fleiri faefðu sýnt á því
sams konar skilning og sams koniar faóf og
við höfum gert, bæði í þessum till. okkar og
eins þegar kjördæmaskipunin var ákveðin
1959. Það getur engtnn borið á móti því, að
einnig samkv. þeirri kjördæmasikipan er stórlega ívilnað landsfólkinu eða fóikinu úti í
strjálbýlinu. Og það skyldi þó aldrei vera, að
það sé nú farið að tala um allsfaerjarendurskoðun stjórnarskrúrinnar, vegna þess að sá
timi fari að koma, að enn þurfi að jafna með
nýrri breytingu á kjördæmaskipunninni að
mati jafnglöggskyggns manns og fav. flm.?
28
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Miðað við þetta meginatriði, þá verð ég að
segja, að önniur atriði stjómarakrárinnar hafa
tiltölulega litla þýðingu og það skiptir í raun
og veru ekki öllu máli, hvort við höldum
t. d. þjóðhöfðingja í sama taorfi og gert hefur
veirið frá 1944, þjóðhöfðingja, sem er að stajrfi
og stöðu smiðinn eítir því konungdæmi, sem
við höfðum þá búið við utn langan aldur og
þar með átti mjög rætur sínar að rekja í ís'lenzku þjóðlífi. Ég verð að 'halda því fram,
að kenningar eins og voru mjög uppi um
tíma, en sem betur fer heyrast nú orðið trauðlega nefndar, að við ættium að taka upp sams
konar forsetadæmi og í Bandaríkjunum, eigi
ekki við á tslandi. Það kemur fram hjá hv.
flm., sem ég er honum alveg sammála um,
að íslendingar hafa aldrei viljað una neinum
einum manni of valdamiklum. Þar að auki
bætist það við, að í stjómarkerfi Bondaríkjanna er sá klofningur, sem er að vísu skiljamlegur, að þeir verða að hafa það vegna sinmar
miklu mamnmergðar, vegna þess hvemigþjóðfélagið er sett sarman úr óteljandi ólíkum
þáttum, mikiu margflóknara taeldur en við
þekkjum taér á iandi, en taefur stundum stórlega orðið til þess að veikja þeirra. stjómarfar. Ágreiningur á milii forseta og þingis, eins
og var á mitli Wilsons og þingsdms eftir 1919,
við skulum taka jafnougljóst dæmi og Versala-friðarsamningana, ágreiningur, sem varð
til þess, að Bandaríkin gemgu aldrei í Þjóðabandalagið og hefur e. t. v. átt verulegan þátt
í því ásamt öðru, að seimrni beimsstyrjöldim
brauzt út, vegna þess að þetta varð ti'l þess,
að Bandaríkim drógu sig inm í sína skel, tóku
upp einangrunarstefnu, serai þeim heíði ekki
liðizt, eæ þeir hefðu verið þátttakemduir í Þjóðabamdialagtnu. Það er athyglisvert einmitt þessa
dagana, að einn gleggsti stjómmálaritBtjéri
og rithöfundur í Bandaníkjunum er með getgátur um, af hverju Johnson Bandaríkjaforseti hafi niú dregið sig í hlé. Hanm segir:
Jotamson var út af fyirir sig ekiki í svo mikilli
hættu að ná ekki kjöri á flokksþingi demókraita, og hann hafði líka al'ia möguleika til
þess að verða kosinm forseti. En eins og dæmið liggur, þá var útilokað, að taanm femgi nógu
sterkam þingmeirihluta til 'þess, að það vœri
ihægt fyrir hamm að stjóma, og taanm sá fram
á þá sjálfheldu, sem hanm vildi ekki setja
sjálfan sig í.
Þessi kiofningur á miili Bandaríkjaforseta
og Bandaríkjaþings, sem taivað eftir anmað
hefur komið upp, hefur gert óendanlega mikla
bölvun í þessu 'iamdi, sem amnars má telja
um margt tii fyrirmyndar um stjómaitaættl.
Hitt hefur verið miklu nær mínium tauga, enda
bemti ég, held ég, einna fyrstur manna á það
í ritgerð, sem ég skrifaði árið 1940 eða 1941
í Andvara, að við ættum að taka okkur til
fyriirmyndar eða það gæti komið tii álita að
taka okkur tll fyrirmyndar Svissland og láta
forsrh. jafnframt vera forsefa landsins. En
þó að sú hugsum hafi hvað eftir annað hvarflað að mér síðan, þá verð ég að játa, að það
eru svo gjöróiíkar aðstæður, að við getum

ekki tekið Sviss okkur til fýriirm.yndar nema
að sáralitlu leyti. Pormlega er það svo, að
í Sviss eru 22 kiantónur, sem kallaðar eru, og
samkv. sambandsstjómarskrámni hafa þessar
kantónur hver um sig fullveldi, þammig að
sambandsstjómin í Bem er einumgis eins komar framkvæmidastjóm, sem verður um margt
að líta á kantónumar, sem ihaía mjög ólika
stjórnskipun imnbyrðis, sem sinm jafmoka. Til
viðbótar kemur svo það, að í Sviss, þá má
segja, iað sé föst samsteypustjóm, einmitt það,
sem vinur vor flm. telur rnesta ógæfu á Islandi, að menn hafi orðið að sœtta sig við.
Bn þar byggist allt kerfið á þvi, að þar er
föst samsteypustjóm, þanmig að al'lir flokkar,
sem vissan styrk hafa, hafa, þótt það sé ekki
berum orðum tekið fram í stjórnarskrámmi,
rétt til iþess að taafa sœti i ríkisstj., sem skipuð er 7 mönnum, auk þess sem þar er tekið
tillit til þess, að 'þeir verða að vera frá mismiunamdi málhéruðum o. s. frv. Þessar einstöku
kantónur eru ákaflega ólíkar að stærð, að aiuðiegð, að máli. þannig að þetita þjóðfélag erokkur í raun og veru að möigu teyti ákaflega torskilið og fjarlægt. Bn það er rétt, að 'þeir láta
við það sitja með æðstu stjómima, að forsrta.
ar jafmframt forseti, hanm situr bara eitt ár ;
sernrn, síðan gemgur þetta á milli og skiptist
nokkum vegimm þannig, að flestir, sem í stjóro
komast á annað iborð, geta gert. ráð fyrir því
að verða forseti áður en yfir lýkur.
Pljótt á litið gætum við nú kannske sagt,
að þetta mundi skapa spamað fyrir okkur.
En erum við viasir um, að þetita geri svo mikinn sparoað, ef á málið er betur litlð? Mundi
nokkrum mianmi t. d. hér héðan af detta í hug
aniniað em að æðsti maður landsiins hverju
sinni væri látinn taka setur, við skulum segja
eitt ár í senm, úti á Bessiasitöðum með þeim
kostnaði, sem því fylgir að búa þar? Ég geri
ráð fyrir, að memn teldu annað lítt viðtalítandi, m. a. vegna þess, að risnuskilyrði hafa
menm nú ekki í heimahúsum, og þótt ráðherrabústaðuirinm sé góður, þá verðum við að
játa, að það er þó veglegra og meira við nútimahæfi að hafa Bessosfaði til slíkra þarfa.
Ég held þess vegna, að út af fyrir sig geri
menn al'lt of mikið úr þeim kostnaðarmun,
sem af þessu mundi sitafa.
Ég verð taér að skjóta þvi inm í, þótt það
korni ekki beint þessu máll við, að bugmyndir
þær, sem sumir memn hafa um kostnaðinm,
sem stafi af forsetaembættinu eims og nú er,
eru algjörlega fjarstæðar. Við skulum taka
dæmi. Sumir kemna farsebamum, að þeð verði
halii á þessum búskap. En búskapurinn heyrir bara ekki á nokkurn hátt undir forsetamm.
Hanm hefuir beðið sig umdan allri ábyrgð á þeim
búrekstri. Ég hygg, að búrekstur þar hafi í
fyrsitu verið settur upp í samráði við Svein
heitinm Björnsson, sem fékk þó skjótt móg af
honum. Siðan hefur þetta verið rekið algjörlega sjálfstætt Það er rétt að segja frá því,
að fyrir 2—3 árum fékk ég með samþykki
ríklsstj. þrjá ágæta menn tiil að gamga í n. til
þess að koma betri skipan á þenman búskap.

437

Þingsáiyktunartillögur ekki útræddar.

433

Enduiskoðun atjórnarskrárinnar.

Þetta vom framúrskarandi taæfir menn, hver
í sinni grein. Það var farið eftir þeirra till.,
sem miðuðust ekki á nokkurn taátt við pólitík
eða greiðasemi vlð neinn mann. Tjónið á búakapnum hefur aldrei verið meira en eftir að
þeirra till. náðu fram að ganga. Og nú nýlega hefur verið ákveðið að leggja búið á
Bessastöðum alveg niður, flytja burt allar þær
skepnur, sem ríkið á þar, og hverfa frá þessari tilraun, sem forsetaeanibættinu hefur verið
óviðkomandl og aðrir bera ábyrgð á bæði nú
og áður en forseti Islands.
Annað dæmi um, hvað vitleysan getur gengið langt, þá er mér sagt að það standi í einu
blaði, að ferð forseta með föruneyti vestur
um taaf til Kanada á heimssýninguna þar og
að heimsækja Islendinga í Winnipeg eðaGimli
á Islendingadag og síðan til Bandarikjanna
haíi kostiað eitthvað um 21—22 millj. kr. Ég
hef kannað þetta og kynnt mér til hlítar,
hvort ÖU gögn kæmu fram, og eftir þeim
gögnum, sem ég hef fengið, þá kostaði þetta
innan við 550 þús. kr. Menn geta sagt, að það
sé mikið fé. Það er rétt, það er mikið fé,
550 þús. kr. eða 530 þús. kr., en það er a. m. k.
töluvert minna en 21 millj., etns og menn bera
í munn sér. Sannast sagna er með ólíkindum,
tavemig menn flnna upp aðrar eins fjaretæður og þessa. Fram tajá tainu verður aldrei
komizt, og ég veit, að Islendingar ætlast ekki
til þess, að fram tajá 'því verði komizt, að
bæði æðsti rnaður landsins og ráðherrar verða
öðru hvoru að fara úr landi, bæði á ýmiss
konar fundi og þegar þeim er boðið. Ég vil
segja, að þeir gera oft ákaflega mikið gagn
í sinium ferðúm. Það er ekki vegna þess, að
þetta séu slíkir snillingar. En vegna þess, að
menn fá færi á að tala við valdamikla menn,
að skýra fyrir þeim íslenzk sjónarmið, sem
þeim eru flestum gjöreamlega ókunnug áður,
þá hefur með þessum ferðum mörgu verið
komið fram í kyrrþey, margur ávinningur
fengizt fyrir okkar þjóð, sem elia hefði ekki
náðst. Og hvort sem við taöldum sérstökum
forseta eða ekki, þá verður siíkum ferðum
haldið áfram. Það á ekki við um ráðh. eina
efia æðsta mann íslendinga. Þeim verður ekki
haldið í landi, meðan öll þjóðin er á stöðugu
ferðalagi, eins og segja má, að verið hafi
undanfarln ár, — kannske úr hófi fram hjá
okkur öllum, — en vonandi koma þeir tírnar
aftur, að menn geti veitt sér eitttavað svipað
og gert hefur verið síðasta áratuginn.
Menn mikla mjög fyrir sér kostnaðinn af
þessu embætti. En gerir forseti Islands þá
ekkert gagn? Er hann gagnslaust djásn til
prýði, eða hefur taiann þýðingarmikiu hlutverki
að gegna í okkar stjómskipan? Menn geta
sagt, að ráðh. geti tekið á sig risnu og ferðalög til útlanda og annað þess taáttar, sem forseti gegnir að nokkru nú. Það er vissulega
rétt En sumir segja nú, að við gerutm nóg
bsði af veizlutaöldum og ferðalögum, þótt við
bættum þessu ekkl við. En látum það eiga
sig. Aðalatriðið er taiitt, að bæði núv. forseti
og fyrtrv. farseti faafa á vissum tímum taaft

úrslttaáhrif, algjör úrslitaáhrif, á þróun íslenzkra stjómmála. Menn getur mjag gxeint
á uim, hvort þessi átarif séu taeppileg eða ekki.
Ég hef gagnirýnt það, sem Sveinm Bjömsson
gerði áður en taann varð forseti, þegar hann
siklpaði sem rikisstjóri með sams konar valdi
og forsetl fékk síðar ubanþingsstjómina. Ég
taldi, að það væri ekki heppilegt, og þegar
forsetimn blandar sér í stjómmál, verður hamn
að þola gagnrýni eins og aðrir, fram Ihjá því
verður ekki komizt. En það er ekki einungis,
að Sveinn Bjömsson hefðl úrslitaáhrif með
skipun utanþingsstjórnarinnar. Allir kunnugir vita líka, að hann hafði úrslitaátariif 1950
um skipun samsteypiustjómar Framsfl. og
Sjáilfstfl. þá. Eg þori að fullyrða af töluverðum kunnuglei'k, að þó að Sveinn Bjömsson
hiafi ekki beint séð fyrir iþá lausn, sem fékkst,
hefði sú lausn ekki fundizt, ef taans afskipti
hefðu ekki komið til. Það er alveg öruggt.
Ákvörðun Ásgeirs Ásgeirssonar um skipun
minnihlutastjómar Alþfl. 1958 taafði vitanlega
mjög mikil átarif á gang xslenzkra stjórnmála.
Menn geta sagt: Þetta hafði óheppileg áhrif
eða heppileg átarif. Um það greinir menn á. En
það er ekki hægt að neita því, að Alþ. var
komið í sjálfheldu. Þess vegna var eðlilegt, að
ríkisstjóri hefði afskipti af málinu, þó að
deila mætti um, hvernig hans afskipti ættu
að vera. Alþ. var komið í sjálfheldu 1950, og
það mátti eins þá einnig deila um, hver afskipti forseta ættu að vera, en hamn hafði afskipti, sem gerðu það að verkum, að tveir
stærstu flokkamir tóku þá saman taöndum.
Á sama veg taafði Ásgeir Ásgeirssen afskipti,
þegar Aiþ. var komið i sjálfheldu eftir afsögn
vinstri stjómarinnar 1958. Og mér er sannast
að segja spum: Hafa menn gert sér grein
fyrir, hvernig á að leysa slíkan vanda, þegar
Álþ. lendlr ií slíkri sjálfheldu eins og þessi
þrjú dæmi sýna? Ef við ætlum að halda þingræði, getum við þá leyst þenrnan vanda án
þess að hafa hlutlausan forseta, sem ekki
blandar sér í daglegar stjómmáladeilur, taeldur nýtur alþjóðartrausts sem góður landsfaðir, ef svo má segja?
Ég jáita, að 'þetta er umdeilanlegt. Ef menn
geta bent á aðra hagikvæmari lajusn, þá er
sjálfsagt áð attaiuga hana, en ég hef ekki
enn þá taeyrt eða séð, að slíkt taafi verið fram
flutt. Vissulega taljóta menn að vera opniir
fyrir þeirri hugsun, hvort hægt sé að hafa
nægilega hlutlausan þjóðhöfðingja í nábýlinu
í okkar landi, Það er alveg rétt. Þetta er
mikið vandamál. En enn taöfum við ekkl komið auga á aðra taagkvæmarl lausn en fundin
var 1944, og slík iausn fæst ekki nema því
aðeins, að menn þeiir, sem taafa reynslu og
þekkingu á vandamálum, sem við er að etja,
leggi ráð aín saman. Til þeaa þairf enga allaherjarendurskoðun stjómarskrárinnar, taeldur
bara að menn tali frjálslega um vandamálin, sem við er að etja, bæði taér innan salarveggja Alþingis og í blöðum og annare staðar
á alþjóðarvettvangi.
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Ég hef töluvert velt fyrir mér, hvort það
væri rétt að skipta Aliþ. í deiidir. Ég skrifaði
um það sem ungur maður mjög stóra bók,
sem ég geri ráð fyrir, að fáir hafi lesið, en
ég komst þair ekki að neinni ákveðinni niðurstöðu um þetta mikla vandamál, og ég verð
að segja, eftir að ég er búinn að siitja á Alþ.
í eittihvað 26 ár, þá er mér engan veginn örugglega ljóst, hvað sé heppilegast í þessu.
Ég hygg þó, að það sé greinilegt, að við þurfum ekki á deildaskiptingunni að haida vegna
þess, að það sé ekki hægt að tryggja sómasamlega meðferð mála á Alþ. án þeirrar
deildaskiptingar, sem við höfuim. En því verður ekki neitað, að deiidaskiptingin í núv. formi
veitir minni hl. töluverðan rétt um ieið og
hún skapar töluverða hætitu á, að sú sjálfhelda verði á Alþ., að meiri hl. fái ekki ráðið,
hann geti ekki myndað þá stjóm, sem hann
faefur bæði meiri hl. á þingi og hjá þjóð til að
mynda. Þess vegna bneigist ég að því, þrátt
fyrir það að ég vil ekki gera lítið úr rétti
minni hl. og viðurkenni, að það á ekki að
ganga á hans hiut, að við eigum að hverfa
frá deildaskiptingunni, enda er það ráðgert
í samningum stjómarflokkanna frá s. 1. hausti,
að á kjörtímabilinu verði leitað samráðs og
sámkomulags við stjómmálaflokkana í heild
um, hvort þessari breytingu sé hægt að
koma á.
Þriðja atriðið, sem sérstaklega er minnzt á
í þessari tiiil., er um aðgreiningu löggjafarvalds,
framkvæmdaivalds og dómsvalds. Þetta er gert
sæmiiega hjá okkur og þó ekki eins og skyldi.
Þar hefur í raun og veru langsamlega minnsta
þýðingu þetta, að Alþ. skuli sjálft úrskurða
um giildi kosninga sinna meðlima. Sú ákvörðun ibyggist ekki á neinum ruglingi á valdi
löggjafarvalds og dómstóla, heldur á þeirri
gömlu kenningu, að AJlþ. átiti að vera fuilvalda, það átti að vera æðsti yfirráðandi i
sinni grein og ekki se.lt undir eftirlit af hálfu
neins annars, hvorki rikisstj. né dómstóla, og
dómstólarnir eru >þó eftir okkar sklpan valdir
af ríkisstj., og fulitrúar þjóðarinnar eiga
samkv. þessari kenningu þess vegna ekki að
vera seldir undir neitt eftirlit af hálfu annarra handhafa ríkisvaldsins.
Nú á dögum, eftir að hér er orðið rótfast
lýðraeði, hefur þetta sáraliitla þýðingu. Það er
meira kenning en þýðing. Hitt hefur auðvitað
raunverulega þýðingu, hvort menn vilja í alvöru taka dómsvaldið af framkvæmdavaidshandhöfunum, þ. e. a. s. af sýslumönnum og
lögrieglustjórum, og iláta dómsvaldið einnig í
héraði vera í höndum manna, sem eingöngu
fara með dómsstörf. Þetta er það, sem á
bjátar hjá ofckur um næga skiptingu á milli
handhafa dómsvalds og framkvæmdavalds.
En þessu er samfara sá galli, að ef þetta
veirður gert, verður dómsvaldið flutt utan úr
héruðunum og annaðhvort al'lt til Reykjavikur eða í stærstu kaupstaðina úti á landi. Þar
mieð missa héruðin þá hefð, þá upphefð, getum við sagt, sem er fyrir sýslumemnina í því,
að þeir eru lika dómarar, þá mundi verið að

sameina vaidið, færa það frá landsbyggðinni
tiil borgarbúa. Það er þessi annmarki, sem
hefur gert það að verkum, að við, sem vitum
um þennan kenningariega galla, ef svo má
segja, 'þennan fræðilega ágalla, við höfum
aldrei viljað gera það að till. okkar að taka
dómsvaldið af sýslumönnum, líka vegna þess,
að þó að það sé fræðilega rangt að hafa þetta
hjá mönnum, sem að öðru leyti að langsamlega mestu leyti heyna undir ráðh. og ríkisstj.,
þá getum við ekki sagt með samni, að þetta
hafi komið að sök á Islandi. Ég kannast ekki
við nein dæmi þoss, að sýslumemn hafi í dómsstörfum nú á dögum lotið fyrirmælum ríkisstj. eða annarra æðri embættismanna. Þeir
hafa verið menn tii þess að leysa sitt verk
<af hendi. Okkar fámenna þjóð krefst þess, að
við verðúm um sumt að gera minni kröfur
til aifullkomins stjómvalds faeldur en aðrar
stærri þjóðiir. Fram hjá þessu verður ekki
komizt.
Að hér þurfi að gera sérstakar ráðstafanir
til breytinga á stjórmarháttum vegrna samskipta við önnur ríki, fæ ég ekki séð. Okkur
faefur í faeild lánast þau vel, og ég tei t d.
ekki, að það væri mikill vimningur þó að fara
ætti að bera hin viðkvæmustu utanríkismál
undir þjóðaratkvæði, svo sem er vikið að.
Það er yfirleitt reynslla, þar sem þjóðaratkvæði
hafa verið, að þau verka mjög í íhaidsátt.
Það er hæði í Sviss og eins á Norðuriöndum,
þar sem þau hafa verið prófuð. Þess er
skemmst að minnast varðandi jarðeignaskatt,
eða hvað það nú hét, í Danmörku fyrir nokkrum árum, að hann var feildur vegma þessarar
tilhneigingar, sem verður vart og sýnist vera
einkenni þjóðaratkvæða, þeirrar íhaidssemi,
sem þar kemur fram. I Sviss er fconum haidið burtu frá kosningarirétti með þjóðaraitkvæði
í kantónunum flestum. Ég held, að slíklr
stjómarhættir hernti okkur ekki sérstaklega
vel. Það getur vel borið við, að mál sé svo
mikilsvert, að það sé rétt að bera þaS undir
þjóðaratkivgr. Þá höfum við hielmi'ld til þess,
ef svo vill í skerast, en að setja um það
ákveðnar reglur fyrir fram, það fæ ég ek’ki
séð, að verði til mikils góðs.
Um kjördæmaskipunina hef ég rætt áður og
skal ekki endurtaka það, sem ég sagði. Ég
ítreka einungis, að það verður að vera meginkrafa varðandi kjördæmiaskipunina, að sem
mest jafnrétti sé á milli borgaranna. Fullikomið jafnrétti þar getur verið ófáanlegt, eins og
hvarvetna annars sitoðar, en meginkrafan
verður að vera sem mest jafmrétiti. Við annað
sætta Islendingar sig aldrei. Menn verða að
átta sig á því, allir, að þegar menn eru búnir
að sjá, að þelr verða ekki minni Islendingar
eða óþjóðhollari við að búa hér við Faxafióa
heldur en annars staðar, þá láta menn ekki
í þessum ibyggðum bjóða sér það að vera eíkki
'hálfdrættlngar á við aðra um frumstæðustu
mannréttindi, þau sem ráða mestu um það,
hvernig landinu sé stjómað.
Þingfiokkar hafa þróazt í flestum löndum
án þess að mikið væri um þá sagt í stjómar-
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skrám. Eitthvað mun nú hafa verið að þeim
vikið í gömlu Weimar-stjómarskrájnni þýzku,
sem entist lítið og varð ekki haldgóð, og fleiri
dæmi eru slík. En engar iþjóðir, þar sem
stjómfrelsi hefur orðið rótfast, hafa sett fyrirmæli um þingflokka í sína stjómarskrá mér
vitanlega og sé ég ekki, að við mundum bæta
okkur mikið á því.
Þá keimur að síðasta atriðinu, sem að er
vikið í þessari till. Em það er það, sem hv.
flm. hefur hreyft hér áður á þingi, í fyrra í
samvinnu við okkar góða Vin Karl Kristjánsson, um að taka hér upp fylki, eins og þeir
kalla það, sem er þekkt úr Islandssögunni
undir nafninu amt, því að ömt voru hér um
skeið. En það var eitt fyrsta verk, þegar Islendingar fengu innlenda stjóm 1904, að afnema þessi ömt. Þau voru dansfct fyrirbæri,
sem hafði verið innleltt hér á mestu niðurlægingaröldum, á 17. og 18. öld, og Islendingar töldu sig alveg geta verið án, eftir að þeir
fengu innlenda stjóm. Nú er iþað svo, að ömtum er haldið á himum Norðurlöndunmm. Það
kallast amt í Danmörku, í Noregi er það kallað fylki, en ég ittan nú ekki, hvað það er
kallað í hinum. Þeir kalla yfirmennina landshövding, a. m. k. í Svíþjóð. Ég man ekki, hvað
það er kallað í Finnlandi, En það er fróðiegt,
hvað margir búa í þessum fylkjum í þessum
löndum hverju um sig. Auðvltað eru þau mismunandi miannmörg, en samkv. heimild, sem
ég geri ráð fyrir, að miði við ástandið kringum 1960, þá var meðajlfólksfjöldi fylkja í Pinnlandi þannig, að þar voru 370 þús, manns að
meðaltali í fylki, í Svíþjóð 280 þús., í Noregi
200 þús. og x Danmörku 176 þús. Við skulum
taka Noreg til samanburðar. 1 einu fylkl í
Noregi eru þá að meðaltali ámóta margir og
á öllu Islandi. Nú hygg ég að vísu, að fámennasta fylkið í Noregi hafi í kringum 1960
haft í kringum 70 þús. íbúa. Á sama tíma voru
allir Islendingar utan Reykjavítour og Reykjaneskjördæmis ámóta margir og í þessu eina
fylki. Með því að fara að sitofna slík fylki
er því verið að taka upp fyrirmyndir, sem
má vel vera að eigi við í miklu stœrri löndum, en þær eiga ekki við í okkar landi eins
og reynslan sýnir, því að það var eitt hið
fyrsta, sem menn sögðu, eftir að þeir réðu
alveg sínum eigin málum, þeir sögðu: Burt
með ömtin. Síðan hafa orðið þær stórkostlegu
samgöngubreytingar, að jafnvel í ungdæmi
okkar hv. flm., þá held ég, að hann hafi einu
sinni verið 14 daga landveg frá Þórshöfn
hingað til Reykjavíkur á okkar skólaárum,
og þótti ekkert einsdæmi. Nú er þetta farið
á klukkiutíma eða einum og hálfum tíma. Og
getur nokkrum dottið « hug, að það yrði til
þess að gera imeðferð máia einfaldari að fara
að setja nýjan mtllilið með öllum kostnaði og
fyriihöfn í okkar litla þjóðfélagi, sem nú þegar er svo að segja sligað af sinni yfirbyggingu, yfiirþyggingu, sem við verðum að játa
að kostar mjög mfkið fé? Við viljum hafa
þessa yfirbyggingu, þvi að við eiruim og viljum veira sjáifstæð þjóð, en við eigum ekki

þar fyrir að gera okkur leik að því að hafa
þetta kostnaðarmeira og umsvifameira en það
þarf að vera og efni stianda til.
Áður en hv. þm. lýkur umr. um fylkin, á
hann eftir að svara einni spumingu, sem ég
beindi til þeirra félaga í fyrra: Hverjir eru
þeir, sem eiga að standa undir kostnaði við
fylkin? Eiu það ibúamir sjálfir, sem eiga að
jafnia niður á sig sjálfa gjöldum, eða eiga
þeir íbúar, sem 'búa i fyilki, að hafa rétt til
þess að jafna niður gjöldum á þá, sem búa
í öðrum fylkj'Um? Þetta er mergurinn málsins. Út af fyrir sig gætum við hér ekki haft
á móti því, að það yrðu stofnuð fylki, ef menn
vildu taka upp stærri samtakaheildir milli
hreppsfélagia og sýslufélaga úti á landi og
bera af þvi kostnaðinn sjálfir. En ef þeir œtla
að fá til umráða fé frá öðium, þá er þar með
verið að taka upp skaittlagningu, sem ekkert
sjálfstætt fólk, hvorki á Isilandi né amrnars
staðar, sættir sig við. Menn vilja fá að ráða
sjálfir því fé, sem á þé er lagt, og láta sina
umboðsmenn ráða því, en ekki láita umboðsmenn einhverra annarra ráða því að geta
skattlagt menn, án þess að það sé undir sfeattgreiðandann borið. Þetita eru auðvitað meginatriðin í öllu bessu fylfejatajli og sýna, hversu
þetta er annaðhvort lítið hugsað hjá hinum
gjörhugula flm. eða þama er á bak vlð sú
hugsun, sem hann hefur efefei kjark til að
segja hreinlega frá, að fyirir honum vaki.
Ég játa, að það verður auðvitað að gera
ýmsar breytingar á okfear stjómarskrá, eftir
þvi sem timar líða. Ég hygg, að það sé langbezt að giera þær smárn saman, eftir því sem
atvik standa til og þróun timanna segir til
um, alweg eins og gert hefur verið í Bandaríkjunum og á Norðurlöndum, alveg eins og
Danir gerðu, — var það ekki 1954 eða 1955,
sem þeir tóku upp eina þingdeild og gerðu
koniur jafnréttháar körlium um erfðarétt til
krúnunnar? — alveg eins og Svíar gera nú,
að þeir eru að setja eina þingdeild hjá sér,
en láta stjómlög að mestu leyti vera óbreytt
frá því, sem þau voru, þegar þau voru sett
fyrir 160 áium. Eins er það, að við eigum
smám saman að breyta, eftir því sem þörf
og atvik standa til. En við skulum átta okkur á því, að það er fyrst og fremst stjómmálaákvörðun, sem er verið að taka, þegar
þá breytingu á að gera. Það er ákvörðun um
það, eftir hvaða reglum eigi að starfa að
stjómmálum í landinu og hvaða rétt borgaramir eiga að hafa. Þetta er ©kki frœðilegt
atriði nema að sáralitlu leyti, og það er óneltanlega dálítið hlálegt, að hv. flm., sem segir,
að það megi ©kki blanda saman framkvæmdavaldi, dómsvaldi og löggjafarvaldi, ætlar svo
að setja hæstaréttardómara og prófessora í
lagadelldlnni til þess að gera tiill. um viðkvæmustu stjórnmáladeiluefnin í landlnu, þau
sem, eins og hann alveg réttilega segir um
kjördæmaskipunina, allt valdið í landiniu er
í raun og veru háð að tokum. Þess vegna
skulum við ekki vera að gera þetta flóknara
fyrir okkur en efni sitanda til. Það eru al-
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memraar umræður, skýringur fyrir alþjóð, sem
á þarf að halda í þessum efnum. Bf alþjóð
kemst að þeirri niðurstöðu, að breytinga sé
þörf, þá verður breytlngim knúin fram, þá
verður húm knúin fram í þessum sal og hvergi
anraars staðar, og síðan verður þirag rofið og
þjóðin látin skera úr.
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26. Styrjöldm í Víetnam (tiJU. IG o. fL).
Á 32. fundi í Sþ„ 31. jan„ var útbýtt frá Nd.:
TUl. tíl þál. um styrjöldina i Vietnam [115.
mál] (A. 247).

Umr. frestað, en till. var ekki á dagskrá
tekin framar.

Á 56. fundi í Nd„ 1. fe/br., var tíll. tekin til
meðferðar, hvemig ræða skyldi.
Að till. forseta var ákveðin ein umr.

23. Skýrsla ráðherra um utanríkisniál.

Á 57. og 59. fundi í Nd„ 5. og 8. feibr., var
till. tekin til einnar urair.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 61. fundi í Nd„ 13. febr., var till. eran tekin tfl einraar umr.

Á deildafundum 26. marz var úitbýtt frá Sþ.:
Till. tíl þál. um skýrsiu ráðherra um utanríldsmál [173. mál] (A. 425).
Á 47. fundi í Sþ., 27. marz, var till. tekin tii
meðferðar, hvemig ræða skyldi.
Að till. forseta var áikveðin ein umr.
Á 48. fundi í Sþ„ 5. apríl, var till. tekin til
eiranar utnr,
Forseti tók málið af dagskrá, og var það
ekki á dagskrá tekið fraimar.

24. Brúargerð yfir Álftafjörð
á SnæfeUsnesi.
Á deildafundum 28. marz var útbýtt frá Sþ.:
TUI. tíl þál. um athugun á brúargerð yfir
Álftafjörð á SnæfeUsnesi [175. mál] (A. 452).
Á 48. fundi í Sþ., 5. apríil, vair tlU. tekin til
meðferðar, hvemig rseða skyldi.
Að ti.ll. foirseta var ákveðin ein umr.
Tili. var ekki á dagskrá teikin framar.

25. Endurskoðun lagaákvæða um
meðlagsgreiðslur.
Á deildafuradum 4. apríl var útbýtt frá Sþ.:
TUl. tU þál. um endurskoðun lagaákvæða
um meðlagsgreiðslur [183. mál] (A. 507).
Á 48. furadi I Sþ., 5. apríl, var tiill. tekin tll
meðferðar, hvemig rseða skyldi.
Að tiM. forseta var ákveðin ein umr.
Till. var eikki á dagskrá itekira framar.

Flm. (Ingvar Gíslason): Herra forseti. Með
þáltill. þeirri, sem hér er til umr., er gengið
til móts við það sjóraarmið, sem á vaxandi
fylgi að fagraa meðal stjórramálamarana og ríkisstjóma í fjölmörgum löradum heims, að deiluefni styrjaldaraðila í Víetnam verði einungis
ieyst með friðsajmlegum hætiti eða við samningaborð. Þessi skoðun er rikjandi meðal
margra fremstu stjómmálaforingja vestrænna
lýðræðteþjóða, enda hafá margar ríkisstjómir
í hiraurn vestræna heiimi kveðið upp úr með
það, að Víetnam-deilan verði aldrei leysit iraeð
styrjaldaraðgerðum, heldur með samningum
einum saman. MeðaJ þeirra ríkja, sem opinberlega hafa stutt þennara málstað eða þessa
skoðun, eru nágrannalönd okkar, Dammörk,
Noregur, Sviþjóð og Finmland, og einnig, svo
að nefrad séu vestræn lýðræðtelönd, Holland,
Frakkland og Kanada. Með samþ. þeirrar þáltlll., sem hér er fram borira, yrði eikki um
villzt, hver hugur íslenzku þjóðariranar er í
þessu máli. Með samþ. tiil. er ekki verið að
skuldbinda þjóðlna á óþarfan hátt eða ríða
henni óleysaralega hnúta, heidur einungis verið
að taka uradir góðan mátetað og skynsamlega
skoðun, sem réttsýrair og firjálslyndir stjómmálamenn meðal fremstu lýðræðis- og menningarþjóða hins vestrasraa heims hafa mótað
og flutt á alþjóðavettvangi.
Auik þess sem með tfll. er lögð áherzla á
tilgangsleysi styrjaildarinnar til þess að knýja
fram lausn í Víetmam-deiliuraml, er berat á þá
hættu, sem heimsfriðnum getur stafað af
áíramihaldandi vopnaviðskiptum i landinu,
þeirri hættu, að styrjöldira hreiðtet út og verðl
til þess að kveikja alheimsófriðarbál. Einnig
kemur skýrt fram í tiU„ að áframhaldandl
styrjaldarrekstur, sem staðið heílur með litlum hléum í 28 ár, aiuiki sífeUt á lamgvarandi
hörmuragiar vietraömsku þjóðariranar, og þessi
langa styrjöld er einmitt ein aðalástæðara til
þess, hversu mjög menm láta sig varða stríð
og frið í þessu fjarlæga landi. Beiraar manraúðarástæður hljóta að mega sín miikils í skoðanamyndun um þetta mál.
Eins og fram kemur í grg. fyrír till„ er hún
í aðalatriðum sraiðira eftir ályktun hollenzka

þingsins frá því í ágúst í sumar og er auk
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þess mjög í samræmi við skoðanir U Thants
framkvstj. Sameinuðú þjóðanna. Markmiðið
er a. m. k. eitt og hið sama, að fá deiluaðila
til að setjast að samraingáborði án fyrir fram
yfirlýstra úrslitaskilyrða. 1 því sambandi telja
flestir það vera grundvaJlairatriði, að Bandaríkjamenn stöðvi ioftárásir á Norður-Víetnam
og viðurkenni Víet Cong eða þj'óðfrelsishreyfinguna í Suður-Víetnam sem sjáifstæðan samningsaðila. Og að sjálfsögðu vetrður þjóðfrelsishreyfingta og stjórn Norður-Víetnams að sýna
samningsvilja slnn í verki, bæði með því að
draga úr hemaðajraðgerðum og með því að
setjast að samningaborði án ögrandi skilyrða
löngu fyrir fram. Það má vera, að ýmsum
þyki það bera keim af nokkurri bjartsýni, að
hægt sé að knýja deiluaðila að samningaborði,
án þess að þeir optaberi skilyrði sta fyrir
sammimgum fyrir fram. Mér getur ekki dulizt
fremur en öðrum, að hér er vandi á höndum.
Þrátt fyrir langt og hairðvítugt stríð og þrátt
íyirir þá staðreynd, að styrjöldta getur engan
vanda leyst, þá er engin vissa fyrir því, að
komið sé að endalokuim styrjaldartanair. Hvorugur aðili virðist með vissu kotminn að því
marki að sigra í styrjöldimni eða knýja andstæðing sinn til uppgjafar. Styrjöldin getur
þess vegna haldið lengi áfram enn. Meðalganga þriðja aðila, sem foeita vlll sér fyrir
friði, getur því ekki byggzt á því að sanmfæra
annan fovorm styrjaldaraðilanm um það, að
hanm sé að tapa stríðimu, og sé því sæmst að
setjast að samningaborði. Slíkt tal er næsta
ósannfærandi og líklega etaskis mýtt. Það, sem
geira á, er að leiða styrjaldaraðilum fyrir sjómir, að tilgamgslaust og óimanmúðlegt sé að berjast til úrslita og þeir eigi þanm fcost sæmstan
að iúta heiðarlegri meðalgömgu um styrjaldarlok, m. ö. o. þeir eigi að lúta samningum og
sáttagerð, sem þriðji aðili er fær utm að móta.
Þess vegna er mauðsymlegt, að sáttamenn í
þeosari deilu verði valdir þannig, að þeir njóiti
trausts beggja deiIuaðUa.
Engum getiur dulizt, að hér er um vandasamt og viðkvæmt mál að ræða. En fyrir fram
verður ekki sagt, að betta sé óvtanandi verk,
og það er a. m. k. ómaksins veirt að stuðla áð
slikri málsmeðferð. Þó að ég telji ekki síður
mikils um veirt að fá Norður-Víetnamstjórn,
Sovétmenm, Kínverja og þjóðfrelslshreyfinguna í Suður-Víetnam til þess að fallast á skilyrðislaust vopmahlé og samningaviðræður, dyl
ég ekki þá skoðun mina, að vestræmar þjóðir,
etas og við, eiga fyrst og flremst að foetaa
áhrifum sínum í þá átt að fá Bandaríkjastjóm til þess að sætita sig við úrskurð nýrrar
friðarráðstefnu um Vxetmaim.
Herra forseti. Ég hef farið mjög almenmum
orðum um efnl og tiilgang þessarar till. Að
svo kommu máli sé ég ekki ásitæðu til þess að
hafa um hama flelri orð, emda treysti ég því,
að Alþ. og hæstv. ríkisstj. tiaki hana til velvlljaðrar athugumar. Vel má veira, að orðalagi
till. megi breyta í elmhverju eða bæta við hama
efnisatriðum, og er það tU athugunar fyrir þá
n„ sem fær hana til meðferðar. Ég hygg, að

þetta mál eigi að ganga til alishn., og mum
því leggja til, að svo verði gert, eftir að umr.
um harna lýkur nú.
Utanrrh. (Emil Jónsson): Herra forseti. Till.,
að ég hygg alveg shlj. þessari, hefur verið
borin fram í hv. Ed., og foún var þar til umr.
í dag, og gerði ég þair nokkra grein fyrir afstöðu mtani til þessa máls og skal því ekki
vera mjög lamgorður.
Þetta mál, styrjöldta í Víetmiaim, hiefUr tekið
upp fougi fjölda manna, bæði í okkar lamdi og
víða anmars staðair, og eru allir sammála um,
að allt verði gert, sem hægt er, til þess að
reyna að binda enda á þessa styrjöld. Það eru
miklar hörmungar, serai giengið hafla yfir þessa
vesalings þjóð, bæði fyrr og sáðar, þvi að
styrjöldim hefur sitaðið nú í hvorki meira mé
miinna em rúma tvo áratugi. Ef nokku.r leið er
að tainda hér emda á, ættu alllr góðir menn að
vera sammála um að reyma það, svo fljótt sem
unmt er.
Margar till. hafa verið gerðar. Margar þjóðir hafa reynt að foera sáttarorð á milli. Það
hafa gert bæði Bretar, Kamadamemn, Prakkar, Italir og ýmsir flleiri. Einstaklingar ýmslr
hafa líka reynt þetta sama. Aðalritari Sametauðu þjóðanma, U Thamt, faefur borið fram
till. til lausmiar þessari deilu, ekiki aðeims eima,
heldur tivær a. m. k„ og gert allt, sem í hans
valdi faeflur staðið, tll þess að bera klæði á
vopnin. Ekkert faefur dugað. Það hefur verið
gerð tiliraum til þess að fá Sovétríkin tll að
skerast í málið og reyna að beita áhriifum
sínum til þess að bimda emda á styrjöldima.
Þau hafa aftur svarað þvá, að þetta hljóti að
vera mál þeirra, sem við elgast, og ekki viljað hafast að.
Hér var borim fram í fyrra till. til þál., sem
var, ef ég man rétt, í öllum aðalatriðium shlj.
fyrri till. U Thamts. Hún kom noikkuð seint
fram, og um hama var efcki gerð ályktum, og
skal ég etoki fara frekar út í það, enda kom
þá skömmu síðar fram af hálfu U Tharnts
ömmur till., sem var í veigamiklum aitriðum
nokkuð öðruvísi. Hér er borim fram till., sem,
eins og seglr í grg. till., er í megtaabriðum
sniðta eftir álytotun hollenzka þingsins frá 25.
ágúst 1967. Það er alveg rétt, að þessi till. er
í megtaatriðúm sniðin eifltir samþykkt faollenzka þingsins, en þó vantar í hana niðuriagið á hollemzku tiU„ sem gekk í þá áitt að skora
á alla aðila, sem þetta mál smertir, að ganga
til samninga á grundveilli Gemfar-sammtagstas
frá 1954. Það er sjálfsagt mál, sem kemur til
síðar, ef svo vænlega skyildi fara, að til sammingaumleitana væri gemgið.
fig tel rétt að skýra flrá því líka, að mér
heflur borizt folaðaúrkUppa eða frásöign af nýrri
viðleitni Hollendinga tU þess að vinnia að þessum málum. Ég hef ekki femgið þær upplýsingar eftir diplómatískum leiðúm, beldur hef ég
séð það í hinu merka blaði Herajld Tribune,
frá 9. febr. s. I. Þar segir frá því, að utamrrh.
Hollands hafi lýst þvá yfir í þtagtau, að hanm
vildi búa sig undlr það að leita til annarra
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landa, og nefndi sérstaklega til Belgíu, Lúxembúrg, skandinavísku löndin og raunar fleiri
um, að þau öll mymduðú samstöðu í þessu
méili og reymdu þannig að knýja fram einhvem árangur í málinu. Ég teldi það mjög
vel viðeigandi, ef til okkar Isllendinga yrði
leitað í þessu efni, að við tækjum þátt í þessu
og gerðumst aðili að þessum hópi smáþjóða
um það að leitast við að fá enda bundinn
á styrjöldina.
Ég tel, að þessi hollemzka till., sem hér hefur verið borin fram, fari í rétta átt. Þar er
borin fram till. um það að skora á báða deiiuaðila og raunar má segja alla deiluaðtöa um
það, að þeir gangi til saimeiginlegTa sáttafunda og leitist við að binda enda á málið. Ég veit að vísu, að það getur vel verið
eimhver smámeiningarmunur um orðalag, og
teldi þess vegna sjálfsagt, eins og frummœlandi iagði hér til, að það yrði gert hlé á umr.
hér á einhverju vissu stigi og málinu vísað
til n„ sem þá væmtanlega yrði allshn. þessarar
d„ tll þess að fjalla um málið. Þessari till.
var í Ed. vísað til allshn., og miætti þá vel
vera, að allshn. beggja deilda hefðu eitthvert
samráð um aígreiðslu þess.
Þegar tili. var samþ. í hoilemzka þinglnu,
var hún ekfci samþ. shlj., heldur var hún
samþ. þar mieð 77:54 atkv., þanmig að það var
ekki einhuga samstaða um hana. En það, sem
ég vildi leggja áherzlu á, er, ef hægt væri að
ganga þanmig frá orðalagi ályktiunarinmar, að
mienm gætu orðið um hana nokkuð sammála.
Sömuledðis vildi ég, að það kæmi kanmske
fram, — ég er ekki að geira það að meimu aðalatriði, en ég get vel hugsað mér, að það kæmi
fram, að ef til okkar yrði leitað af hálfu Uuns
utanrrh. Hollands eða eimhvers í bams stað
um siamstöðu með þeim lömdum, sem hann
fær samstöðu við um að gamga í málið með
eins miklum krafti og mögulegt er, þá mundum við verða þar 'þáíttakemdur. — Pleira hef
ég svo ekki að segja á þessu stlgi máJIsins.
Sigurður Bjarnason: Herra forseti. Um það
verður ekki deilt, að styrjöldin í Víetmam er
mlkiil harmleikur, sem hefur í för með sér
ógæfu fyrir þjóð þessa fjarlæga tands. Sú staðreynd verður ekki smiðgemgin, þrátt fyrir það
að memn greini á um, hver beri meginábyrgðina á þeim þjáningum, sem fólk þessa ógæfusama lands hefur orðið að þola. Um bað skal
ég ekki fjölyrða. Á það verðúr þó að foenda,
að á Gemíar-ráðstefnunmi 1954 var vopnahlé
gert í Víetnam. Á þessari ráðstefmu var samið um það, að Víetmam skyldi skipt í tvemnt
um 17. brelddargráðuma, í Norður- og SuðurVíetnam. Norður-Víetnam varð áhrlfasvæði
kommúmistastjórmar umdir forustu Ho Chi
Minhs, en Suður-Víetnam varð ábrifasivæði amdstæðinga kommúnista. Báðir aðilar skuldbundu
sig til að flytja herlið siitt á brott frá yfirráðasvæðum hims. tbúuim Víetnams var gefið
tækifæri til þess að velja á milil búsetu í
Suður-og Norður-Víetmam. Varð afleiðimg þessa
vaifrelsis sú, að á árumum 1954—1955 fluttu

a. m. k. 850 þús. manms frá Norður-Vietnam
til Suður-Víetnams. Aðeims 100 þús. manms,
aðallega hermenm, sem toarizt höfðu undir
stjóm kommúnista, fluttu frá suðurhluta landsins til norðurhlutams. Gefa þessar tölur nokkra
hugmynd um afstöðiu fólksihs í Víetnam til
stjórmairimnar í Hanoi á þessum tíma.
1 samþykkitum Genfar-ráðstefnunnar var geirt
ráð fyrir, að 17. toreiddargiráðam yrði bráðabirgðalandamæri mitli fyrrgreimdra landshluita.
Vlðurkenmt var sjálfstæði Víetnams í heild
og réttur fólksins þar til þess að njóta frelsis
og lýðræðislegra stjómiarhátta á grundvelli
frjálsra og leynilegra kosmimga í landimu ölliu.
En hvert varð svo framhald af samþykktum
Genfar-ráðstefnumnar 1954?
Kommúnistastjómin í Norður-Víetmam flutti
nokkura hluta af heirliði símu frá Suður-Víetrnam, eins og samið hafði verið um. En hún
skildi emgu að síður verulegam hluta liðsafla
síns eftir í Suður-Víetmaim. Þetta lið varð síðan kjaminn í hreyfimgu Víet Corng í landinu.
Þéttrlðið net af flugumönnum kommúniBta
var ofið í Suður-Víetmiam. Þebta lið hóf þegar
virka andstöðu við stjómima í Saigom. Augljóst er, að kommúnistar undir fomstu Ho
Chi Minhs höfðu geirt ráð fyrir iþví að getanáð
skjótum undirtökum í Suðúr-Víetnam. Þess
vegna féllust 'þeir á vopmahléið 1954. Em þegar þeir sáu, að tök þelrra voru ekki eins sterk
og þeir höfðu haldið, þóttust þeir illa sviknlr.
Víet Cong tók nú að færa sig upp á skaftið.
Átökim hörðmuðu stöðugt og urðu að blóðugum hermdarverkum. Efckert samkomulag náðist um frjálsar kosmiingar í öllu landinu, eins
og Genfar-ráðstefnan hafði gert ráð fyrir. Með
vaxandi þunga í sókn kommúnista óskaði
stjóm Suður-Víetnaims aukins stuðnings Bandaríkjanna og fékk harnn. Fyrr en varði var
styrjöldin í Víetniam orðin að stórstyrjöld, sem
leiddi ómælanlegar hörmumgar yfir þjóð Víetnams í suðri og norðri. Sovétríkin tóku nú
eirnnig að veita kommúnistastjórmimni í Hamoi
öflugan stuðning með vopnaaendingum í stórum stíl.
Ég skal ekki' rekja sögu áitakanna í Víetnam frekar. En af tilefhi þeirrar till., sem
hér liggur fyrir, vil ég segja það, að vitanlega
er æskilegt, að lýðræðissimnaðar og friðelskamdi þjóðir um heiim allan toeiti áhrifum sínum til þess að koma á frlði í Víeímam. Hims
vegar hlýtur aðild kommúnista að flutmingi
þessarar till. að vekja nokkira tortryggni. Má
raunar segja, að það sœti nokkurri furðu, að
þm. Pramsfil. skiuli hefja eintoliða samstiarf við
kommúnista um tilllögugeirð um afstöðu Islamds til utamrikis- og öryggisimála. Það hefur
verið gæfa íslenzku tojóðarimnar siðustu áratugi, að allir lýðræðisflokkar hennar hafa
staðið samiam um mörkum íslemzkrar utamríkisstefnu. Ber mikla mauðsym til þess, að slíkt
samstarf lýðræðisflokkanma um utamríkismál
haldi áfram, hverjir sem sitja í stjórn landsims á hverjum tíma.
Um sjálft efmi þessarar tili. vil ég segja
þetta: Það hlýtur að vera ósk Islemdimga, eina
og annarra friðelskamdi þjóða, áð vopnahlé
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komist á í Víetnam og deila hinna stríSandi
aðiiia leysist með flrlðsamllegTim hœtti. En hinn
kaldi og blóðugi verulelki er sá, að þar geisar
nú stórstyrjöld, sem vel getur breiðzt út.
En væri það hyggilegt eða líklegt til þess
að hafa heillavænleg áhrif yfirleitt, að þessi
litla þjóð færi að blanda sér í stórátök í fjarlægum heimsh-lutum með opinberum yfirlýsingum? I þessu sambandi má gjaman rifja
■það upp, að Islendingar vlldu ekki segja Þjóðverjum og Japönum stríð á hendur, þegar síðari heimsstyrjöldinni var að ljúka, þótt slík
stríðsyfirlýsing af okkar hálfu væri gerð að
skilyrði fyrir stafnaðild að samtökum Sameinuðu þjóðanna. Lýðræðisflofckamir hér á Alþ.
snerust gegn því, að Island færi að lýsa yfir
stríði á hendur öðruim þjóðum, þótt til málamynda væri. En ég man ekki betur en hv.
þáv. þm. Sameiningarflokks alþýðu, Sósf-1. léðu
máls á því. Ég leyfi mér einnig að vekja athygli á því, að engar till. voru fluttar hér
á Alþ., þegar Norður-Kórea og Sovét-Kína
réðust á Suður-Kóreu á sínum tírna.
Niðurstaða mín er því sú, að tillöguflutningur sem þessi sé heJdur yfirborðslegur. Það
er að vísu sagt, að hollenzka þingið og raunar þjóðþing fleiri þjóða hafi gert svipaðar
ályktanir á s. 1. ári. En Holland er gamalt
AsíuveJdi, þótt nýlenduveidi þess sé nú hrunið. Auk þess fer því víðs fjarri, að það þurfi
að vera eðlilegt og sjálfsagt, að við Islendingair höldum okkur til jafns við Holle-ndinga
hvað snertir áhrif í -aJiþjóðastjómmálum.
Ég treysti fulltrúum Islands á vettvangi aJþjóðastofnana til þess að meta bað í samráði
við hæstv. rikisstj., tovemig við isilendingar
getuim stutt friðsamilega lausn mála í Víetnam.
Að öðru Jeyti tel ég sjálfeagt, að þessi tiM. fái
þinglega mieðferð og athugað verði, hvort
hægt sé að gera hana aðgengilegri en hún nú
er. En að sjálfsögðu kjósa Islendtngar ekkert
frekar en að hinum ógæfusamlegu átökum og
homileik ljúki í Víetnam.
Þetita viildi ég, að kæmi fram við fyrri hluta
umr. um þessa till.
Jónas Árnason: Herra forseti. Ég ætla ekki
að hefja hér deiJur við hv. 2. þm. Vestf. um
striðið í Víetnam eða upptök iþess, orsakir þess
ástands, sem nú ríkir þar. En ég vil aðeins
benda á eltt atriði, sem sýnir, hversu vel
grundaðar eru fullyrðingar hans. Hann tekur
sem dæmi, að -þegar skipting -landsins er ákveðin, bráðablrgðaskipting, — því að í Genfar-samkomulaginu var það eitt helzta ákvæðið, -að hún yrði aðeins til bráðabirgða, þessi
skipting, 'það áttu að fara fram kosningar að
tveimur árum llðnum, Bamdaríkjamemn neituðu að vísu að fallast á þetta samkomulag, —
en hv. 2. þm. Vestf. orðaði það svo áðan, að
miklir fólksflutningar faefðu átt sér stað, ég
man ekki, favaða tölur hann nefndi, en það
var óJíkt faærri tala, sem hafði farið suður yfir þessa landamerkjalíniu helduren norður yfir,
og þetta átti að vera til marks uim -þan-n hug,
sem víetnamska þjóðin bar til stjórnarinnar
Alþt. 1967. D. (88. löggjafarþing).

í Hanoi. I bók, sem morskiur blaðamaður skriíar um stiríðið í Víetnom, Vlctar Virnde, ég hygg,
að hann sé sósíaldemókrati, þar neíhir hann
þetta atriði og skýrir frá jþví, áð þetta fól-k,
sem flutti suður, er yfirleitt kaþólskt og flutti
fyrir áfarif prestastéttajrinmar í landinu, og
röksemdin, sem að því var haJdið m. a., var
sú, að guð væri einnig að flytja suður yfir
þessi landamæri. En viðhorf víetnömsku þjóðarinnar tiJ stjómarinmar í Hanoi, bar sem
forsetinn var og er Ho Chi Minh, það kemur
fram í fullyrðingu Eisenhowers í ævisögu
hans, þar serni hanm segtr, að ef hefði verið
efnt tii þessara kosninga, svo sem til stóð,
hefðu 80% af Víetnömum kosið Ho Chi Minh
sem forseta. Og núna í næstsíðasta heftl tímaritsins Newsweek skrifaði Walter Lippmann
um þessi mál. Walter Lippmann er sem kunnugt er einn viirtasti sérfræðingur bandarískur
í alþjóðamálum. Lesend-ur Tímans þekfcja þann
ágæta man-n. Tíminn hefur eimkarétt til þess
að birta sfcrif hans hér á landi og virnnur þar
með miikið og -þarft verk við oð kieinna Islendingum að hugsa af viti um alþjóðamál og
ekki sízt stríðið í Víetnam. Það færi betur,
faeld ég, að hv. 2. þm. Vestf. iæsi a. m. k. þesisi
skrif Tímans betur. En WaHter Lippmann segir í þessari gretn, ítrefcar þetta, að þessar
kosmingar, sem til stóðu, vildu hvorki Washington né Salgon fallast á, vegna þess að
það hefði tryggt Ho Ohi Minih og hans mönnum völdin í landimu. Þetta er sem sé aðedns
fyrir hálfum mánuði, sem WaJiter Llppmann
segir þetta.
Ég ætla sem sé ekki flrekar að agnúast við
þennan faáttv. þm. út af þeesum málum, en
hins vegar hafði ég -búið mig undir að flytja
hér alllanga ræðu í sambamdi vtð þessa till.,
sem ihér liggur fyrir. Ég sé hins vegar ekki
ástæðu til þess að flytja hana núna eftlr ummæli h-æstv. utanrrfa. hér áðan. Ég stend hér
upp aðeins tiJ þess -að segja fláein orð. Ég vll
ekki láta hjá líða að tjá hæstv. utanrrh. þakkir mínar, innilegar þafckir, fyrir ummœli hans
hér áðan. ’&g var fárinn að ótitast það, að
von mín um samstöðu, sem um munaði, hér
hjá þingflokkumum um þetita máJ væri að
bregðast. Ég þykist hins vegar sjá núna, að
hún sé að rætast. Ég efast ekfci um það, að
þeirri n., sem fær þessa tUi. til athugumar,
muni takast að finna það form á hennJ og
það orðalag, sem aJlir þingílokkamlr ættu að
geta sætt sig við, og ég efast ekki heJdur um
það, að hún muni hiraða svo störfum, að þess
verði ekfci langt að bíða, að öUiuim hetminum
verði það Ijóst, að við IsJendingar ætlum að
Iwggja fram það, sem í ofckar v-aldl stendur,
tiil þess að stöðva faarmleikinn í Víetnam. Það
er því miður ©kki oft, sem þeir faiutir gerast
hér á þingi, að maður hiafi ástæðu til þess að
standa upp og láta í iljós fögnuð slnn yfir
meðferð máJa. Þær stundlr eru því mlður ekki
margar. En þeim mun dýrmætari eru þær,
þegar þær gerast, og ég vii sem sagt ítrefca
þafcfcir minar fyri-r það að faaía fengið að Ufa
eina slíka stu-nd faér í dag.
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Flm. (Ingvar Gíslason): Herra forseti. Ég
vU taka undir með síðasta ræðumanni um
þafckir til hœstv. utanrr'h. fyrir það, hvernig
harui hefur tekið á þessu máli, því að það
gerir hann vituríega.
Aftur á móti þótti mér illt að heyra, að
sumu leyti, til hv. 2. þm. Vestf., vegna þess að
hann fór hér að rifja upp atriði, seim við flm.
höfum forðazt að gera. Við höflum ekki verið
með neitt hnútufcast í einn eða neinn í sambandi við þetta mál, heldur irieynt að fá samstöðu þingslns um það að tafca undir skynsamlega skoðun, sem nú er mjög vaxandi fylgi
fyrir víða í heiminum. Hv. þm. fór að rifja
upp a. m. k. eitt atriði í sambandi við sögu
Víetnams á síðari árum, og það hefði svo
sem verið ástæða tii þess að gena það líka
miklu nánar, og ég var búinn að búa mig undir það að gena iþað mjög rækllega hér í ræðu,
ef á þyirfti að halda. En mér sýnist nú, að
þess sé efcki þörf. En í tilefni af því, sem hv.
þm. sagði, langar mig tiil þess að víkja hér að
einni tilvitnun, aðeins stiuttiri tiilivitnun, því að
ég ætla ekfci að níðast á ihæstv. forseta um
tímann núna. Ég veit, að það skiptir máli að
geta haldið áfram því máli, sem hér er einnig é dagsfcrá. En mig langar til þess að vísa
hér til einhverrar berorðustu gagnrýni, sem
ég hef heyrt um stefnu Bandaríkjanna í Vietnam, en hún kemur fram í ræðu prófessors George McKahtns í ComeHháskólanum í
Bandaríkjunum, en þar segilr prófessorinn svo
m. a. í lauslegri þýðingu:
„Stefna Bandaríkjanna hefur verið röng frá
fyrstu tíð. Okkur hefur tekizt að treysta þá
skoðun í sessi, að víetnamsfctr föðurlandsvinir
eigi einskis annars úrkosta en fylkja sér undir fána Ho Chi Minhs."
Enn fremur segir prófessorinn, og það er
vert, að við tökum eifltir iþeim orðum, vegna
þess að þar er komið örstuitt inm á Genfársamkomulagið:
,,Svo kom Gemfar-samkomulagið og kvað skýrt
á um það, að Víetnam væri eitt land. 1 einhliða yfirlýsingu sinmt i Genf töJiuðu Bandaríktn aðeins um Víetnam í eimtölu, en nefndu
hvorki Suður- né Norður-Víetmam. Eigi að
síður tóku Bandaríkjamemm til við að mynda
sérstakt rí-ki í suðurhluta landsims, og enn
gerðum við þá skyssu," segír himn, bandaríski
prófessor, „að ímynda oktour, að við gætum
sett á laggiimar lífvænlega ríkisstj., án bess að
hún hefði nægilega traustan þjóðemislegan
grumdvötil á að sitanda."
Ég hygg, að þessi tilvitmuðu orð þessa bandaríska prófessors snerti kjarna þessa rnáls, án
þess að ég ætli að fara að rífja þetta mál
frekar upp, en það hefði ég getiað, ef mér
hefði fumdizt, að ástæða væri til, en ég vil
ekki fara að munnhöggvast hér við hv. 2. þm.
Vestf. um þetta atriði. Ég vil aðeins ítreka
þakklr mínar til hæstv. uitanrrh. fyrir þeer
góðu. undirtektir, sem till. fær hjá homium, og
ég vil emdurtaka það, sem ég sagði í frumræðu minni, að vitanlega erum við flm. þess
albúnir að breyta orðalagi till,, ef það má

verða frekar til þess, að hún hafi framgamg.
Ég sé nú ekki heldur ástæðu til þess að
ræða, þó að það væri kannske viss ástæða til,
að hv. 2. þm. Vestf. furðaði sig á því, að við
framsóknarmemn skyldum flytja hér till. ásamt Alþb.-mömnium einum saman. Bn ég vil
aðeins benda honum á það, ef hanm veit ekkl
um það, og öðrum hv. þm., að við gerðum þó
nokkuð til þess að fá samstöðu manna úr
fleiri ftokkum um þemmam tlMöguflutnimg, en
það heppniaðist ekki.
Pétur Sigurðsson: Herra forseti. Ég ætla
efcki að ræða efnisleiga mál þetita að þessu
simni, ég á sæti í þeirri n., sem fær mál þetta
væntanilega til meðferðar. En út af síðusitu
orðum hv. 3. þm. Norðuirí. e. um 'það, að hann
og aðrir flm. þessarar till. hafi gert ítrekaðar
tilnaunir til þess að fá þm., að mér skMst
stjómarflokkanna, til þess að taka þátt í þessum tillöguflutmingi, þá sé ég ástæðu til að
skýra nokkru nánar frá, í hverju var fólgin
sú ítrekaða lei-t, a. m. k. þessa hv. þm„ sem var
að ljúka máli sínu, í samibandi við þemnan
tillöguflutning. Hann mun hafa leitiað hér i
hv. Nd. til tveggja þm. úr röðum stjómarftokkanna, eins úr röðum sjálfstæðismanna,
það var ég, og svo hins vegar eins af þm.
Alþfl., og bað okfcur um að vera meðflm. að
þessari till. með tveimur framsófcnarmönnum
og tveimur Alþb.-mönnum. Út af fyrir sig gerði
það lítið til, þótt svo væri sikipað um flm. tiM.,
ef mönnum hefði sýnzt svo, að till. setti það
skilið og hvernig að benni var unnið, að menn
reyndu að safnost saman frá öllum flokkum
til þess að ná benmi fram. En mér fannst efcki
þanmig að þessu staðið hjá flm. Þeir afhentu
t. d. mér till. í miðri vifcu. Það var á þelm
tíma, sem stjómarflofckamir voru á fundum
dag og nótt út af örðugleikum sjávarútvegsins og höfðu liitinn tíma til að taka mél 6em
þetta fyrír til umr. Þingftokksfumdir hjá ofckur, þar sem við áttum að geita rætt þetta,
vom síðan ekki baldnlr fram yfir helgina,
eftir að við fengum þetta afhient, og þegar ég
ræddi við þennan ihv. þm. um það, að ég hefði
ekki enm getað rætt þetita í mínum þingftokki,
sagði hann: Gott og vel, ég þarf endilega að
lieggja máiið fyrir Alþimgi núna. — Og þar
með var það tekið úr minum höndum og enginn tíml til bess að reyna að skapa þá nauðsynlegu samstöðu um þeitta nauðsynlega mél,
sem hv. þm. befur taliað um.
Væntanlega koma fram skoðanir bæði mín
og annarra þm„ sem ekki eiga beina aðilid að
flutningl tiM„ þegar hún kemur til meðfterðar
allshn. d., og þess vegna, eims og ég tók fram
í byrjun þessara fáu orða minna, mun égekki
ræða þetta efnislega að stmnii,
ATKVGR.
Till. vísað tll allshn. með 24 shlj. atkv. og
umr. frestað.
Á 94. fundi í Nd., 9. apríil, uitan dagsfcrár,

mælti
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Ingvar Gíslason: Herra forseti. 'Ég hef leyft
mér að kveðja mér hljóðs hér utam dagskrár
til þess aS minnast á viss atriði í sambandi
við þinghaldið otg gang þimgmála. Einkum
vtl ég gera aS umræSuefnl störf n. og afgreiðslu þelrra á málum, sem til þeiinra hefur
veiriS vísað.
Þingið hefur nú setið síðan 10. okt. og aðeins tetkið situtt jólafrí, a. m. k. styttra en oft
áðuir. Hins vegar er gangur þingmála þannig,
að .n. liggja á málum vikum eða mánuðum
saman, þangað tiil í eindaga er komið, þangað til komlð er að þinglokum, sem ríikisstj.
ákveður, hver vera skuli, og ekki virðast miðuð við afgreiðsiu og fultoaðarathugun fyrlrliggjandi mála, heldur einihverjar privatástæður hæstv. ríkisstj. Nú skilst mér, að 'húið sé
að ákveða þimglotk. Ríkisstj. hetfur ákveðið
þinglokin laugardaginn í páskavikunni, að þvi
er fregnazt hefur. Það hýðir, að eftir eru 7
virkir þingdagar. Þingið á eftir að starfa 7
daga. Nú er vitað, að þingið á eftlr að ljúka
ýmsum föstuim og óhjákivæmileiguim skylduverkum, svo seotn eldhúsdagsumræðum o. fl„
sem tima tiekur, og vafalaust er eitt og annað
eftir af málum, sem ríkisstj. leggur áherzliu
á að knýja fram. En hvað um ýmis ötnnur mál? Hvað um frv. og iþáiltiM. einstakra
þingmanma? Það er hætt við, að ýmis slík
mál lendi í undandrætti hjá hv. Alþingl að
þessu sinni, m. a. vegna þess, að n. gefa sér
ekki tíma til að vinma að þessum málum.
En til hvers er þá verið að semda mál’ til n„
ef þær simna efcki málum, sem til þeirra er
beint. Það er skylda þn„ að sinma af alúð
hverju því máli, sem til þeirra er vísað. Nefndum er það emgin afætlun að gefa út nál. um
mál, sem þær fá tifl meðferðar, ekki sízt þegar um mál er að ræða, sem lemgi hafa legið
fyrir n. Það er áredðamlega mikið af slíkum
málum óatfgreitt hjá n. á þessari Ihv. d„ málum, sem lengi hatfa verlð tdl athiuguimar í m„
en ekki fá nelna atfgreiðslu eða seinkar mjög
óhæfiflega,
Nú, þegar komlð er fast að þimglokum, vil
ég sérstaklega minnast á edtit mál, sem lagt
hefur verið fyrir þessa ihv. d. Mér er málið
sérstaklega skylt fyrir það, að ég er 1. ftai.
þess, og ted eðlilegt og sjáltfsagt, að málið fái
atfgreiðslu, að málið komi a. m. k. frá nefnd.
Þetta er till. til þál. um styrjöldima i Víetmaim.
Till. þesisari var vísað til hv. allslhn. fýrirmærri
tveimur mánuðum og hetfur nú legið þar allan
þenman tíma, og nál. hiefur ekki verið gefið
út. Þetta verður að tedjast óhæfileguir diráttuir
og lítil fyrirmyndarvinnuibrögð atf m. að láta
slíkt mál liggja svo leingi óafgreitt. Nú vil ég
leyfa mér að spyrjast fyrir um það hjá hv.
deildarforseta, ef hann getur svarað því, eða
hjá formammi allshn. sjálfum, tovað líði störfum n. varðandi þetta mál, hvort ekki sé að
væmta álits n. um þetta efnli? Af mörgum og
giflduim ástæðum hef ég sanmfæringu fyrir því,
að þtogmeirihl. sé í raum og veru fyrir hendi
um aðalefni og markmlð þessarar þáltffl. Ég
tel næsfcum því vist, að meiri hl. Alþingis og

þá ekki sízt þessarar hv. d. sé þeirrar skoðunar, að við Islendingar eigum að slást í hóp
annarra Norðurianda og evrópskra lýðræðisríkja, sem óhikað hafa kveðið upp úr um afstöðu sína tid styrjaJdarimmiar í Víetnam. Ég
tel næstum vist, að slikuir meiri hl. sé fyrir
heradi. Ég ræð það eklki sízt af orðum hæstv.
utamrrh. við umr. um till,, þegar hún var til
fruimumræðu í þessari hv. d. Ég held þvi, að
Alþtfl. mumi ákveðið fyilgjamdi því, að Alþingi
Islemdimga þrumi ekki eims og þurs, þegar
slíkt mál ber á góma, heldur taki jákvæða
atfstöðu til þess. Eims hef ég ástæðu tid að
ætla, að innan Sjálfsttfl. eigi slík tiM., eða tffl.,
sem fjafllar um þetta etfni a. m. k„ fylgi að
fagna. Það ræð ég m.a. <af samtali við hæstv.
forsrh. um þessa till. og meðferð hemmar fyrir
nokkru. Hann hafði að vísu sitt hvað út á
orðalag tffll. að setja fyrir siitit leyti, em hamn
var fús tll þess að stuðla að því, að tiM. um
þetta efni næði fram að ganga, tffl., sem allir
gætu orðið sammála um. Ég hef því fyllstu
ásitæðu til að ætla það nú, að imeiri hil. AIþingis telji það emga fjarstæðu, að Alþingi
ræði þetta mál og geri ályktum uim það.
Það er vel, að sú búraflega einaragrutnarhyggja, sem stundum skýtur upp kollinum í
uror, hór á landi um alþjóðamál, er á utndanhafldi hér á bv. Alþingi. Mér fimmst, að einangrunarhyggja og áberandi atfskiptaleiysi um
aflþjóðleg málefni séu jatfmósæmileg Alþimgi Islendimga og hvatvísleg eftiröpum eirflemds hugsunarháttar og skoðama. Ég held, að frjálslegar
og málefnalegar umræður um aflþjóðamál
mundu auka stóriega á gildi Alþimigis sem
þjóðfélags- og lýðræðisstofmumar og verða ríkisstj. mikill siðferðilegur styrfcur í sambandi
við mótum utanríkisstiefmu þjóðarimnar og afstöðu hennar til eimstakra vandamála á aflþjóðavettvangi, þar sem Isflendingar eru aðilar, svo sem hjá Samedmuðu þjóðunum.
Víetnam-málið er eitt þeirra mála, sem borið hefur hæst á alþjóðaviettvangi undamfarin
ár. Það hetfur ekki sízt borið hátt á vettvangi
Sameinuðu þjóðanna, en þar eru Islendimgar
þátttakendur með sömu réttindi og skyldur
og aðrar smáþjóðir. Við höfum þar vemjulega
fjölmemna sendinefnd hluta atf árinu og fast<an ambassador allt árið. Að þessu leyti hegðum við okkur því eins og aðrar stærrl þjóðir.
Og hví skyldum við þá efcki sem aðrar þjóðir leggja editthvað af mörkum skoðanadega og
með tfflögugeirð um helztu mál, seim rædd eru
á vettvamgi Sameinuðu þrjóðanma?
Ég álít, að Islendingar betfðu fyrr átt að
skipa sér x hóp þeirra þjóða, sem fordæmdu
styrjöldiina í Vietnam og hvettu til friðar þar og
samminga um framtiðarskipan máfla i landimu.
Þessi styrjöld er nefnilega ekfci eimamgrað fyrirbæri, ekki smástyrjöld, sem engin áhrif hetfur
utan vígstöðvaima. Þessi styrjöld er og hetfur
verið ógmun við heimstfriðinm, og þvi kemur hún
okkur Islemdingum við, alveg án tillits til
smæðar þjóðarinmiar eða stærðar og alveg án
tfflits til þess, hvort áhritf okkar eru mikil eða
lítil. Ég vil því mælast til þess, að hv. allshn,
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hraði afgreiðslu Víetnam-till. Það má vel vera,
að etohverjum ftontst, að aðstæðUr hafi breytzt
svo hina síðustu daga, að till. eigi ek.ki rétt
á sér, hún s'é óþörf, hún geri eikkert gagn
o. s. frv. Ef til vi'll hugsa etóhverjir svoma, og
ef til vill hugsa eihhverjir hv. allshn.-menn
svona, en hað gefur þeim engan rétt til þess
að aðhafast ekkert urn afgreiðslu till. niú, ,þegar komið er að þtoglokum. N. eiga að afgreiða
mál, sem þeim eru fengin tiil athugunar. Ef
breyttar aðstæður hafa áhrif á nm., eiga þeir
að gera grein fyrir þessum breyttu aðstæðum
í nál. Ég neita því ekki, að vissar breyttar
aðstæðUr eru fyrir hendi í Víetnam-máJtou,
frá því að till. var fyrst ilögð hér fram, og
vitamiega fagma ég iþeim breyttu aðstæðum.
En það barf alls ekki að þýða það, að till.
hafi misst giidi eða Alþingi geti því fremur
haldið áfram að sofa á þessu máii. I fyrsta
lagi er þees að geta, að ernm hiefur ekki verið
setzt að sammimgaborði um frið í Víetnam.
Stríðið geisar enn og vafamál, hversiu mikið
aðstæðurnar hafa breytzt og hiversu mikið
hefur dregsið úr styrjöldimni. 1 öðru lagi hefUr
loftárásum á Norður-Víetmam ekki verið hætt
að fuillu, en það hefur lemgst af verið taiið
frumsikilyrði virkra samningagerða. Loftárásirnar voru t. d. mjög harðar í gœr og ef til
viiil harðajri em nokkru stoni áður.
En hvað sem þessu líður, stemdur enm upp
á Islemdimga að slást í hóp samibærilegra lýðræðisþjóða um að lýsa yflr áhyggjum sínum
yfir Víetnam-styrjöldimni og óttanum á því, að
styrjöldim geti breiðzt út og magnazt I aJHsherjar ófriðarbál. Við getum með engu móti
lýst afstöðu okkar skýrar em imeð þvi, að sjálft
Alþingi sametoist um ályktum um þetta mál.
Ef mönmum sýnist ásteeða til að taka tilllt til
hreyttra aðsitæðna, er efckert við þvi að segja,
en ég tel það ótækt í máli semi (þessu, að n.
skili ekki álitt Það eiga m. að gera í öllum
máJum, ekki sízt í himum stærri máium, sema
þessi tiM. um styrjöldina í Víetmam vissulega
er.
Forseti (SB): Eg vil mú betoa þvi til hv.
þm. að fara ekki að hefja aiimemmar umræður um eitt tiltekið mál uitam dagskrár. Þiað
eru mörg mál á dagskrámmi, sem þurfa að
ljúkast i dag, en að sjálfsögðu verður mönmuim gefinn kostuir á að gera stuttar athugasemdir í tilefni af því, semi hv. 3. þm. Norðuirl. e. sagði.
Matthias Bjamason: Herra forseti. Út af
þeirri fsp., sem hv. 3. iþm. Norðurl. e, gerði
hér, og því, sem hanm sagði varðamdi störf n.,
vildi ég leyfa mér að segja nofckur orð.
Hamn gerði sérstaklega að umræðUefmi afgreiðsiu á tili., er hamm er 1. flm. að hér í
hv. d„ um styrjöldima í Víetnam. Það rniættl
ætla, að ailston. væri sennilega versta m. í
deildtoni í sambandi við afgrelðslu mála almennt, en ég vil segja henum það og öðrum
þdm., að það eru Wtölulega mjög fá mál óaf-

greldd frá allshn., og meðal þeiirra mála, sem
eru óafgreidd, er fullt samkomulag innan n.
um, eims og t. d. þingsköp Alþimgis, að afgreiða þau ekki á þessu þingi, emda veirður
að segja elns og er, að það er mjög eðlilegt,
að slíkt mál verði hér til umræðu og afgreiðslu
á tveiimur þingum, og ég hef engam >þm. heyrt
minnast á afgreiðslu á því máli.
Önnur tvö mál, sem óafgreidd eru, hefur
ekki staðið á mér sem formanmi n. að afgrelða,
og hef ég ætlað að aifgreiða annað mállð nú
tvo fundi í röð, em mm. hafa iila maett á fumdum og iþá ekki síður nm. hv. stjómaramdstöðu,
og ég hef ekki viiljað afgreiða þetta mál, af
því að það er flutt af öðrum stjómarandstöðufloikknum, að fjarstöddum fulltrúa þess
flokks i nefndtoni.
Út af þessu sérstaka máii, þessari þáltiil.
um styrjöldina í Víetnam, vil ég segja það,
að litlu eftir að þessari til'l. var vísað til allshn. og samhljóða till. í Ed. var visiað til
allshm. Ed., ákváðum við það í allshn. beggja
d. að boða til sameiginlegs fumdar nefndamma
og ræða um sameigimlega afgreiðslu á þessari
til'l. Á þann fund vanitaði nokkra nm. og
sérstakilega vantaði mm. úr hópi flokks fyrfrspyrjanda, því að það var aðeims einn framsóknarmaður af fjórum í allshn. beggja d„
sem hafðl tækifæri tll þess að mæta. á þeím
fundi, sem þetta mál var rætt. Sá eini fraimsóknarmaður, seim mættur var, var varaþm.,
sem óskaði eindregið eftir því, að málið yrði
ekki afgr„ af því að hann væri hér einn og
tiltölulega ókummugur afgireiðslu þingmála.
Fleira kom etonig til greima. N. var ekki sammála. Fulltrúar Alþb., sem mættu báðir á
þessum fundi, vildu samiþ. till. óbreytta þá
þegar á þessum fundi. Annar þm. AJiþfl. í
allshn., fu'lltrúi allshn. Ed., vildi gera breyt.
á tiill. En við hinir, allir fulltrúar Sjálfstfl.
og fulltrúi Alþfll. í Nd„ vildum vísa þessari
tiM. til utanrmm. til uimsagnar. Það varð ofan
á, og það var settur þar freetur. Ég setla auðvitað ekki að svara neitt fyrfr utanrmn., en
þó veit ég, að einmitt um það bil eða daginn
eftir að þessd sajmeigtolegi fundur allshn. d.
var ihaldinn, fór formiaður utanrmn. af iandinu, og ég ræddi við menn úr utanrmn.,
og svo viita þm. það almenmt og íuliltrúar allra
stjómimálaflokkanna, að það hefur verið reynt
að ná samíkomulagi um afgreiðslu á þessu
máli. Það haía farið fram umr„ að því er ég
bezt veit, á milli flm. eða a. m. k. einsitakra
flm. amnars vegar, forsrh. og utanrrh. htos
vegar og etonig verið rætt af stjómmálaflokkuniuim hér á Alþingi. Umsögn utanrmm. hefur
ekki borizt allshn. d. fyrr en nú fyrir senmilega tæpum þremur stiumdarfjórðungum. Þá
fékk ég bréf i hendur frá utanrmn., sem ég
vil leyfa mér að lesa upp, mieð leyfi hæstv.
forseta:
j
„Með tilvisun til bréfs allshn. Nd„ dags. 8.
marz s. I., viðvíkjandi iþáltill. um styrjöldtoa
í Víetmam, skal frtam teklð, að utanrmn. hefur
á fundi sinum hton 5. apníl 1968 rœtt þetta
jnál. Niðurstaðam af þeim umr. er sú, að meiri
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bl. n. álitur rétt að bíða utn sinn vegna
breytts viðihorfs með að afgreiða málið og sjá,
hviað gerast kann í málinu á næstunmi. Minni
hl. hins vegar var bví fylgjandi, að till. yrði
a/greidd á þeim grumdveili, sem samkomulag
mun hafa náðst um miilli flim. anmars vegar
og forsrh. og utannh, hins vegar og stjómmálaflokkunum á Alþingi verið um kunnugt.
P. h. utamiríkismálanefndar,
Sigurður Bjamasom, formaður.
Gytfi Þ. GísLason, fundaiskrifari."
Á þessu sést, að allshn. hefu.r ekiki haft tækifœri til þess að taka iþetiba mál til afgreiðslu,
vegna þess að það hefur verið reynt að ná
samkomulagi um afgreiðslu málsins þemnan
tíma, og við í allshn. höfum viljað bíða efltir
því og vlljað bíða eítir umsögn utamrmn. Það
hefur auðvitað ekki gefizt tími til að kalla
allshn. saman, því að umsögnin barst í minar
hemdur um það Ibill 15 mín. fyrir kl. 2 í dag.
Lúðvík Jósefsson: Herra forseti. Ég viil taka
umdir þá kröfu, sem hér hefur komið fram frá
hv. 3. iþm. Norðurl. e. um það, að það mál
fái eðlilega afgreiðslu, sem hér hefur verið
rætt um, þáltill. um sitríðið í Víetmam. Það er
augljóst, að þetta mál er búið að liggja hér
svo lemgi fyrir þimgimu, að það er ósœmilegit,
að það skuli ekki fá afgreiðslu, og ég tel, að
þó að allshm. hafi hér nokkra afsökun í því,
að hún 'hefur verið að bíða eftir öðrum, geti
húm eigi að síður aígreitt máilið á þamm hátit,
sem ég tel að hemmi beri skylda til. Það er
svo atriði út af fyrir sig, að vimmuhrögð hv.
n. hafa verið œði eimkemnileg, því að yfirleitt
er það nú ekki siður, að sú n. þimgsins, sem
mál fær til meðferðar, taki upp á því að senda
málið tli anmarrar n., því að þá hefði auðvitað Alþimgi sjálft getiað gert slíkt, en það hefur vitanlega dregið málið á langimn.
En eins og fram hefur komið í þeim umr.,
sem hér hafa ábt sér stað, hefúr verið giert
talsvert að því að reyna að ná víðtæku samkomulagi inrnan þingstas um afgreiðsiu þessa
má'ls, og fulit samkomulag hafði tekizt á milli
flokkamna um afgireiðslu málsins. Ég hygg,
að það séu krtagum 10 dagar eða svo, síðan
við msattum þar sameigimlega á fiundi, hœstv.
forsrh. fyrir hönd síms flokks og hæstv. utianrrh. fyrir sinm flokk, ég fyrir hömd Alþb. og
tveir af flm. tilil. af hálfu Framsfl., hv. 3. þm.
Norðurl. e„ sem hér tók til máls i dag um
þetta mál, og hv. 4. þm. Sumnil., Bjöm Fr.
Bjömsson. Og eftir nokikrar umr. á þessum
sameiginiiega fundi um afgreiðslu mátetas varð
fuilt samkomulag um að afgreiða málið á
þeim grundvelli, að aarnþ. yrði svo a,ð segja
samhljóða till. hér á Alþ. þeirri, sem samþ.
var í hollenzka þingimu um sama efni, em flm.
þeesarar þáltill. höfðu eimimitt lagt þessa samþykkt hollenzka þimgsims til grundvallar sínum tHlögiufluitmtagi hér.
En þó að hér hafi tekizt samkomulag um
að afgreiða málið, að visu með litlls háttar

fráviki í orðalagi frá því, sem Ælm. till. höfðu
gert ráð fyrir í sinmi tilil., en í raun og veru
engum efnisbreytingum, tekst samt ekki að
fá eðlilega afgreiðslu mátetas hér í þtagtau.
Og nú hefiur það komið fram, að hsesstv. forsrh. telur, að hanm geti ekki iengur staðið við
það samkomulag, sem hamn hiafði gert um afgxeiðslu máisims, vegna þess að breytingiar
hafi orðlð á um allt efmi þessa máls vegma erlemdra atburða. Það er skoðúm móm, að það
hafi auðvitað ekkert það gerzt, sem kailil á
það að breyta, hvorkl iþeiirri ti'U., siem hér var
flutt um þetta mál, né því samkomulagi, sem
þarna var gert á milli flokkamna, og ég teJ,
að hér sé um hreimam umdanslábt að ræða.
Það er verið að reyna að skjóta sér umdam
því að standa við það samkomulag, sem menn
gerðu um aígreiðslu á mikilvægu málL
Það er viitamlega jafmmikii hæfata emm og
hefur verið um iiangam tíma, að þessi hætfaulega styrjöld gæti breiðzt út og hún gæti snúizt
upp í stóraukna hættu, því að iþótt þrýstingur, sem skapazt hefur í mörgum þjóðþingum
og mörgum löndum heims of svipuðu tagi og
hór var lagt tii að verða þátttakendur í, hafi
eflaust hiaft þær verkanir á báða styrjaldaraðila eða alla, að mú sýndiust nokkrir möguleikar verða til þess, að hér hæfust viðræður
um friðarsamntaga, þá vita ailir, að styrjöldta geisar þar enm, og menm vita líka, að það
er alteemdis óvist um það, hvermig tii tekst
þarma á allan hátt, og þeir, sem eru á þeirri
skoðum, sem fram kom í þeirrt þáltill., sem
hér var lögð fyrir, eiga vitamtega að halda
siitt strik áfram, ef þeir eru þess stamis, að
þeir vilji reyna að hafa áhrif á það, að þarrna
verði deilurmar leystar með samkomulagi.
Ég tel, að það sé rétt, sem 1. Clm. till., hv.
3. þm. Norðuri. e., siagði hér, að það verð'i að
teljast allar líkur vera til þess, að það sé
mikill meiri hl. ailþm. samþykkur meginefni
þelrra till., sem hér voru lagðar fram. Það
er ekki anmað vitað en þm. úr stjórnarandstöðuftokkumum starndi allir að þessum till.,
og mjög góðar undirtektir hafa komið fram
á Alþ. af hálfu Alþfl., svo að það má telja
nokkum veginn vist, að iþað sé meiri hl. á
Ailþ. fyrir því að senda frá sér svipaða yfirlýsingu og fólst í þessum þáltill. Og það nær
vitanilega engri átt, að Sjálfstfl. komist upp
með það, eða einhverjir mernn irnnan hans,
að koma í veg fyrir, að slík saimiþykkt verði
gevð hér, eims og meiri hl. aiþm. vill láta gera
um þetta mál, jafnvel þó að það sé etahver
tregða á ferðinmi um það að úttala sig í
þessu imáli. Ég ihefði að vísu helzt kosið, að
Sjálfstfl. hefði fengizt til þess að standa hér
að sameigimtegu samkomuiliagi um afgreiðslu
á þessu máli í öllum megimatriðum, og þainmig hafði ég skiiið það alveg ótvírætt á þeim
sawikoMulagsíumdi, sem ég hef hér vitnað til,
að gæti orðið. En sem sagt, mú liggur það fyrir,
að forsrh. hefur sagt mér, að hann telji aðstæður svo breyttar i þessu máll, að hamn geti
ekki staðið að afgreiðslu málsins á þeim
grundvelli, sem hann hafði áður fal'lizt á. Þá
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etr vitaralega ekki um anraað að gera en það,
að þá á allshn. að aígreiiða málið á þinglegan
taátt og málið á að berast taér upp á Alþ. og
það á að fást úr því skorið, tavont rneiri hl.
Alþ. ©r fyrir taendi til þess að senda frá sér
svipaða yfiirlýslngu og felst i þesaum þáltiil.
Ég tetk þvi undir þá kröfu, setm hér hefur
komið fram frá 1. flm. þessarar till., og óska
þess eiradregið ai bv. allstan., að hún afgreiði
málið sem ailra fyrst og taæsitiv. forseti taki
svo málið til afgreiðslu með eðlilegurai hætti
og hér fari fram atkvgr. uim þá tiil., sem legið hefur fyrir þinginu í næstum 2 mánuði.
Forsrh. (Bjarnl Benediktsson): Herra forseti. Ég skal efcki fara að þræta efnislega um
það mál, sem hér liggur fyrir. Ég keimst þó
ekki hjá því að láfa uppi, að því miður er
það miklu alvarlegra mál en svo, að einföld
samþykkt ofckar hér, hvort heldur í Nd. eða
Sþ., muni þatr ráða efnisúrslitum. En það er
mál fyrir sig. Það breytiir efcki því, að eðlilegt er, að rétt íslenzk stjómvöld taki um það
ákvörðura, hvemig okfcar umboðsmenn eigi að
snúast í þessum vanda á alþjóðavettvangi. Og
hv. síðasti ræðumaður er því vel kunnugur,
sem raunar sá þm. gat réttilega um, sem hér
gerði fyrstur attas. utan dagskrár, að ég tók
uradir það á fundi, serai þessir hv. þm. áttu
með mér, ásamt öðrum, að eftir afvikum gæti
ég failizt á tiill. einmitt byggða á þessum orsökum um málið. Það er svo eran aranað, að
sú till. er í meginatriðum ólík þeirri till., sem
hér var gerð tiill. um fyrr á þimginu, og mun
það upplýsast, ef efni málsinis verður rætt,
sem ég er síður en svo á móti. Ég get ekfci
annað en fagnað þvi, að sjálfir tiliögumennimir skyldu vera því samþykkir að ibreyta
sinni tiill. í meginefmum. Það er mál fyrir sig.
Hv. þm. lætur að visu svo sem &g hafi ráðið
ákvörðun altohn. eða ákvörðun utannmm. Ég
var ekki á fundi í utararmra. og ekki á ailstan.furadum, þegar um þetta máll taefur verið fjallað. Hitt veit hv. þm., að ég kom til taans nú
þegar fyrir viku og sagði við haran, að vegna
hins breytta viðlbonfe, sem komið hefði í ljós
eftir yfiiríýsiragu Bamdaríkjafonseta, værí það
ljóst, að tlll. þyrftl að bneytia, og ég skoraði
á. hv. þm. að kama með þær breytingar, sem
augljóslega þyrfti að giera, tffl þess að við gætum haldið áfnam viðleittni um að afgreiða málið sameiiginilega. Hv. þm. hefur ekki sýnt
nokkra viðleitni í þá átt, og taainn. kemiur taér
upp og segir, að atvik taatfi ekki tareytzt, alyeg
gagnstætt því, sem ihv. L fim. tiill. sagði í sinni
aths. Hann lagði á það áherzlu, að atvik hefðu
mjög breytzt, og um það getur engiran deilt,
og till. á ekki iengur að efmi eða oirðalagi við
það ástand, sem nú taefur skapazt. Það er
þess vegna eðliilegt, að tav. tillögumenn séu
um það spurðir og til þess tavattir, eins og ég
gerði við þeranan hv. þm. fýrir viku: Komið
þið með þær breytiragar, sam þið teljið nú
eðlilegar, þá skuluim við taalda áfram efraistegri athugun málsiras. Það stendur fyrst og
firemist upp á þeraraan tav. þm. Það er svo í

samræmi við taans önnur heilindi, sem alllr
þm. þefckja, að hanra skiuli koma hingað og
gera árás á mig fyrir, að ég hafi stöðvað
málið.
Jónas Árnason: Herra forseti. Ég verð að
segja, að mér er ekki alveg ljóst, tavað hæstv.
forsrta. á við, þegar taanra talair um, að breytt
viðhoirf í Víetraam valdi því, að sú tiil., sem
hér er til umr, orðatog bennar, verði að gjörbreytast. Mér sýnist eiinmitt, að eins og horíir
í Víetnaim núna, sé þörfin jaínvei eran meirí
en áður fyrir slíka samþykkt. Þessi þróun, sem
átt taefur sér stað, þessi viðleitrai til firiðar í
Víetraam, serai báðir stríðsaðiiar eða allir hafá
nú sýrat og hlýtur að vera öllum fagmaðarefni,
taúra orsakast að sjálfsögðu af því fyrst og
freimst, hversu voldug er orðin og mikil sú
fylkirag, sem krefist þess, fylking ríkisstjórna
og þjóðþinga, einstakra stjómmálamanna og
aranarra átarifamanraa um taeim altora, sem er
fylgjandi þeim mátotað, sem við flm. þessarar
till., sem hér taefur verið vakið máto á, viljum, að Alþingi Islendinga efli, erada teljura
við, að till. þessi sé í fuliu samræmi við vilja
alto þorra íslenzku þjóðariranar. En þrátt fyrir
firiðarhorfur í Víetraam er ekki þar með sagt,
að tousn mátoins hafi verið tryggð, að friður
sé á næsta leiti í Víetraam og þess vegnaóþaríi
að knýja á í þessum efinurn. Þvert á móti
virðist mér, að eiramitt raúraa séu mál þessi
komin á það stig, að raauðsynlegra sé en
nofckru sirani fyrr að kraýja á um lausn þeirra,
og sú von um frið í Víetnam, sem taefur verið að glæðast að undanfömu, má ekki bregðast, því að ef svo fer, verður ástarad þessara
mála tvímælalaust enra þá verra era það hefur
þó verið hingað til. Tækifæri taefur boðizt til
friðsaimlegrar lausmar á deiilumálunum þar
aiustur frá, og ef það verður efcki notað tii
hiras ýtrasta, kanm svo að fara, að aranað siíkt
tækifæri gefist aldrei firamar. Hið sfcelfilega
stríð í Víetnam mundi magnast og átökin aukast, breiðast út, og endirinra kynni að verða
sá, sem miargir taafa lengi óttiazt, sem sé
taeiimsstyrjöld, það aitaeiimsbál, sem ef til vUl
miuradi ekki skilja eftir einn elraasta ósviðinn
blett á allri jarðarkringlunni.
Ég hef taér áður í vetur rætt um ábyrgð
okkar Islendinga í þessum efnurai. Við hefðum að sjálfsögðu fyrir löngu átt að vera opinberleiga orðnir þátttakeradur í þeirri miklu
fylkingu, sem berst fyrir friði í Víetnam. Og
nú, þegar barátta þessara fylkitnga taefur loks
boríð þann árangur, að alilraokkuð taefur þofcazt í friðarátt, sýratot mér, að það sé heríilegasta flónska og í þessu sérstaka tilíelli þó
öllu taeldur taið vitaverðasta ábyrgðarleysi að
taalda því fram, eins og maður gæti ímyndað
sér og maður taefiur taeyrt ýmsa alþm. taalda
firam, að efcki skipti lengur raiáli, hvort við
Islendingar töfcum þátt í þessari miklu fylkingu, sem berst fyrir firiði í Víetnam, eða
höldum áfiram að taalda okkur uitara við taaraa,
eins og við höfum hingað tii gert, ofckur til
harla iítito sóma.
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Það er að vísu rétt, að faiutur akkar tslendingia í þessu máli getur aldrei orðlð mikill, en
faanm skiptir máii, og faanm skiptir einmitt
meira máli nú en nokkru sinni fyrr. Ábyrgð
akkar í þessum efnum er meiri núna en
nokkru sinni fyrr, og sómi okkar liggur við
nú meira en nokkru sinni fyrr, að við gerum
það, sem í okkar valdi stendur, tU þess að
friður komist á í Víetnam. Og nú er tækifæri
tU 'þess, einimitt núna sérstakt tækifæri til þess,
kanmske aldrei framar, eins og ég segi. Ef
hún bregzt, þessi von um, að friður náist í
Víetnam, og ef faún bregzt, segi ég, og atfleiðmgarmar verða eins og ég nefndi áðan, verður réttilega á eftir taægt að fella yfir okkur
þann dóm, að við höfum með sinniuleysi okkar og ábyrgðarleysi borið siðferðilega sök á
því.
Ég vil ítreka það, að sómi Islendinga liggur
nú við, að við láitum ekki okkar faliut eftir
liggja, þegar tækifæri foýðst til þess að koma
á friði í Víetnam og farýnust er þörfiin á öflugri samstöðu í þessum efniuim. Viljii Isiendinga í þessum efnum og falutur okkar Islemdinga að voldugu átaki tiil þess að koma á friði
í Víetniam yrði staðfestiur með siamþykkt foeggja
þimgdeUda á þeirri þáltill., sem faér faetfur verið vakið má'ls á, og ég trúi því ekki, fæst ekki
til að trúa því, að Alþ. verði slitið svo, að
slík samþykkt fáist ekki.
Lúðvík Jósefsson: Herra forseti. Það var
næstia einkennileg afsökun hjá faæstv. forsrfa.
fyrir faans framkomu í þessu máli, sem hér
kom fram. Afsökumim var aðajUega fólgiin i
því, að fyrir viku hefði faamn skorað á mig
að semja breytingu við þá tiill., serni ég tel enga
þörf á að breyta á meinm hátit, og þar sem
ég faafi ekki geirt þetitia, 'þá stamdi upp á mig.
Sér er nú faver málflutninigurinm. Hæstv. forsrh. vil'l gera mikið úr því, að faiamn telji, að
nú hiafi skapazt þær aðstæður, að það þurfi
að breyta tilil. Þá ætti faanm vitamlega að koma
með símar tUl. um breiytingu. Mín skoðun er
sú, að það hafi ekkert 'það gerzt i þessu alvarlega máli, sem réttlœti iþað, að við ættum
að faveirfa frá megininniihaldi þeirrar tili., sem
hér var lögð fyrir, og í þessum etfnurn vildi
ég aðeins með örfáum orðurni minma á það,
um favað tiíU. var. Hún var í fyrsta lagi um
það, að d. tielur, að vopnafalésviðræðuim og síðar tfriðarsamnimgum verði mú faelzt tfram 'korniið með iþví: 1 fyrsta lagi, að ríkisstj. Bamdarikjanna stöðvi þegar loftárásir á Norðúr-Víetnam. Ætli það sé ekki þörf á þvi að undirstrika þetta? 1 öðru lagi að þjóðfrelsishreyfimgirn í Suðúr-Víetnam verði viðurkenmdur
sjálfstæður aðili við saimningsgerð. Ætli það
sé ekki þörf á því, alveg mú eins og áður, að
viðurkemna þetta? Og í þriðja iagi, þriðja
meginatriðið, að stjórn Norður-Víetmaims og
þjóðfreisishreyfimgim í Suður-Víeitnam sýni ótviræðan vilja af sinni toállfú, þegiar loftárásumx iimnir, að gamga til saanmimga og draga
evo úr hemaðaraðgerðum, að leiða megi til
vopnahlés. Auðvitað er jafnmiikil ástæða nú
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og áður tiil þess að umdi'rstriika þemnan vilja.
Og fyrri faluiti tiill., sem lýsir yfir ótta uim það,
að þessi styrjöld, ef átfraim faaldi, sé faættu'leg
heimsfriðinum, sú ytfirlýsing er nákvæmlega
jafnrétitmæt nú og áður.
i>að faefur þvi ekkert gerzt að mímum dómi,
sem kallar á það að breyta þessarf tUl„ sem
faér var lögð fyrir, og faeldiur ekkert gerat,
sem réttlætir það, að ekki sé sjálfsagt að
samþykkja till. á þeiim grumdvelU, sem faæstv.
forsrh. faatfði lýst yftr, að faamrn viidi afgneiða
málið á. Það er svo mál út af fyrir sig, þegar
hæstv. forsrfa. er hér að dylgja um faeiliindi
mamna, á sama tíma og harnn verðúr að viðurkemrna það firammi fyrir þingheimi, að faamn
faafi fyrir mokkrum dögum gert samkomulag
um að afgreiða ákveðið mál með ákveðinum
hætti, em verður svo að falaupa frá því, þá
getur hann borið 'þeim það á farýn, að þeir
sýni óheilimdi, sem vilja stiamda við samkamulagið, em fainir þá auðvitiað faeilimdi, sem hlaupa
frá því. En það faetfur faver sitt lag á sinmi
málfærslu og faæstv. tfansilh, l'íka.
Magnús Kjartamsson: Herra forseti. Mig
langar eigimlega faelzt til að gera atfas. við þá
afstöðu faæstv. forseiba, að við séum faér að
taka upp tíma Alþ. að óþörfú. Ég skal að vísu
ekki draga í efo, að þau mál, sem hér eru á
dagskrá í dag, séu ákaflega mikilvæg, breytimg á mörkum Eskifjarðarfarepps og Reyðarfjarðarhrepps, sala Jórvíkur í Hjaltastaðabreppi og sala jarðarinniar Þykkvabæjar í
Landbroti, en engu að síðiur faeld ég, að þetta
séu ekki svo yfirgnœtfandi stórmál, að við getum ekki gefið okkur tíma til að tala arlitla
stumd tim tiU., sem lagð var fram fyrir 2 mánuðum og ekki hefur fiemgizt afgreidd.
Ég vil sérstaklega fara fram á iþað, að
hæstv. forsrh. getfi sikýrimgu á þeim umrnælum sínum hér áðan, að faol'lenzka till. sé i
megimatriðum — faanm lagði á það þunga áherzlu — í meginatrfðum ólík þeiinri till., sem
hér var lögð fram uim styrjöldima í Vietnam.
Ég faeld, að okku.r miði ekkert áfram í þessu
máli, nema faæstv. farsifa. fáist til þess að
skýra út, hvað hanm á við. Það stoðar ekki
að vera með svona dylgjur. Enn fremur vildi
ég gjarman fá sikýringu á því, favað hæstv.
forsrh. á við, þegar faamn segir að tUl. okkar
eigi ekki lenguir við að efni og orðalagi. Ef
það er rétt hjá hæstv. ráðh., að það séu eðlileg vimnubrögð, að Alþ. móti stietfmu í slíku
máli sem þessu, foer faanium einmig skylda tii
að lýsa afstöðu sinni fyrir okkur, og við höfu,m vissulega tíma tU þess að fjalLa um þetta
mál. Það stoðar eikki að bera fyrfr sig faér
formleg vimnubrögð í n., eins og gert faetfur
verið. Hér er um allt anmað að ræða. Vandinm
er sá, að stjárnarflokkamir eru ákatflega lítið
fyrir það getfnir á þessu ári að fást tii þess
að ræða um utamríkismái. Það faefúir aftur og
aftur verið gerð tilraun tíi þess að hefja slíkar umr. faér, og eimi maðiurimn úr stjómarliðimu, sem faefur tekið þátt í þeiiim, er hæstv.
utannfa. Það faetfur margsimnis verfð skorað
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á hæstv. forsrh. eða einhvem annan málsvara
Sjálfstfl. að gera grein, fyrir afstöðu þess
ftokks til þeirra utanríkismála, eem mikilvægust eru. Enginm hefur fengizt til þess. Það
hefur verið farið fram á það hér á bingi, að
heastv. utanrrh. gæfi Alþ. skýrslu um afstöðu
ríkisstj. til hemámsmáianna og til Atlantshafsbandnlagsins í tilefni af breybbum aðstæðum. Sú skýrsla er eklki komin enn. Og ég
þykist vita, að áður en aú skýrsLa kemur, eigum við eftir að heyra þá túlkun hæstv. forseta, að vegna þess að hér iþurfi að fjalla um
sölu á eisnhverri eyðljörð, höfum við ekki tíma
til þess að sinna utanríklsmálum.
Á 101. fundi í Nd., 19. apríl, var tiil. tekin
til frh. einnar umr. (A. 247, n. 655 og 656,
663).
Forseti tók málið af diagskrá, og var það
ekki á dagskrá bekið fnamar.

27. Nefnd tíl að ramnsaka ýmis atriði
herstöðvamálsins.
Á 38. fundi í Sþ., 14. flebr., var útbýttfráNd.:
Till. til þál. um skipun nefndar samkvæmt

39. gr. stjórnarskrárinnar tíl að rannsaka ýmIs atriði herstöðvamálslns [134. málj (A. 282).
Á 62. fundi í Nd„ 15. febr., var till. tekin tU
meðferðar, hivemig ræða skyldi.
Að till. forseta var ákveðin ein umr.
Á 65., 70. og 75. fundi í Nd., 22. febr., 5. og
14. marz, var till. tekin til einnar umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 77. fundi í Nd„ 18. marz, var till. enn tekin til einnar umr.
Jónas Ámason: Herra forseti. 1. flm. þessarar till., Ragnar Amalds, sem átti sæti hér
á Aiþ. sem varamaður, þegar hann lagði tiTl.
fram, hefur nú vikið af þingi afitur, og það
kemur því í minn falut sem 2. flm. að tala
fyrir tiU.
TiU. er á þá leið, að Nd. Alþ. skipi 5 manna
n. í aamræmi við 39. gr. stjómarskrárinnar
tU að rannsaka nokkur atriði varðandi dvöl
Bamdaríkjahers á IslandL Þessi stjórnarskrárgreln, sú 39., er svo hljóðandi með leyfi hœstov.
forseta:
„Hvor þd. getur skipað n. innandeildarþm.
til að rannsaka mikiivæg mál, er almenning
varða. Þd. getur veitt n. 'þessum rétt tíl að
heimta skýrslur, munnlegar og bréflegar, bæði
af embættismönnum og einstökum mönnum."
I till. er gert ráð fyrir, að n. öðlist þennan rétt til eð heimta slíkar skýrslur. N. þessi
mundi sem sé fá aðstöðu til mjög ýtarlegrar

rannsóknar á þeim málum, sem henni yrðu
faJlin samkv. till., og mundi enda ekki af veita,
því að hér er um stórmál að ræða, hvert öðru
víðtækara, en margt hins vegar á huldu um
þau og sumt býsna skuggialegt, svo að ekki
sé meira sagt.
1. flm. hefur látið fylgja tUl. sundurliðaða
grg., þar sem sérstaklega er fjalLað um hvert
atriði iþeirnar rannsóknar, sem að er stefnt
með till. Þessi atriði eru 5. Að því er varðar
2., 3. og 4. atriði ætti ekki að veira þörf á löngum rökstuðningi umfiraim það, sem fram kemur í grg., enda hafa flest þau mál, sem þar
er að vikið, margsinnis verið tU umr., bæði
hér á hv. Alþ. og annars staðar á opintoerum
vettvangi á undanfömum árum.
Fyrsita atriðið, það sem snertir hættuna af
flugi bandarískra flugvéla með kjarnorkusprengjur um íslenzka lafthelgi, var tii umr.
hér á Alþ. ekki alls fyrir löngu í samtoandi
við aitburð, sem þá hafðl orðið í Thule á Grænlandi, þar sem bandarísk flugvél hafði farlzt
með þeim afleiðingum, að fjórar vetnissprengjur liggja þar nú týndar einhvers staðar í ísnum eða á sjávarbotni. Hættan á geislun af
þessum völdum hefur valdið því, að Grænlendingum þeim, sem búa á þessum slóðum,
hefur með öllu verið ibannað að stunda þann
veiðiskap, aem lífsafkoma 'þeiirra hefur iþó öll
byggzt á, og þessi atburður olli mikilli ólgu
i Danmörku, enda var hann sönnun þess, að
Bandaríkjamenn höfðu virt að vettugi samkomulag, sem 'þeir höfðu gert við dönsk stjórnvöld varðandi slíkt flug, að slíkar flugvélar
héldu sig fjarri þessum slóðum.
Og það var ednnig mjög eðliiegt, að menn
drægju það í efa hér uppi á Islandi í IJósi
þessara staðreynda, að hægt væri að treysta
yíirlýsingum bandarískra ráðamanna um það,
að slíkar flugvélar flygju ekki um íslenzka
lofbhelgi eða lentu á ísienzku landi. Við umr.
hér á Alþ. lýsti hæstv. utanrrh. að vísu yfir
því, að honum væri ekki kunnugt um, að slíkt
hefði nokkurn tíma gerzt, en hann hafði enga
aðstöðu til þess að taka af öli tvímæli um
þetta, enda hefuir aJdrei verið um að ræða
neitt eftirlit af Islands hálflu varðandi þetta
flug. Bandarískar flugvélar knúnar kjamorkuvopnum gátu hvað eftir annað verið búnar
að leggja hér um leið sína. Hættan, sem stafar af siíku filugi, gat árum saman verið búin
að vofa yfir okkur án vitundar íslenzkra
stjómarvaida. Og staðreyndimar hefðu þá
fyrst við okkur blasað, ef slys hefði orðið
svipað því, sem varð í Thule á Grænlandi, t. d.
þannig, að kjarnorkusprengjur hefðu fahið hér
á Selvogsbanka eða í Faxaflóanum, næsta nágrenni KeflavíkurflugvaUar, þar sem eru auðugustu fiskimið okkar. Afleiðimgar af hugsanlegri spremglmgu af þessum völdum, þœr
treysti ég mér ekki til að útlista. En geislunin ein af ósprungnum sprengjum hefði getað
orðið til þess, að á þessu svæði mundi ekkeirt
hafa veiðzt annað en eitraður fiskur um ófyrirsjáanlega framtíð.
Nú hefur það að vísu verið fullyrt af blaðia-
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mönnum, og aðspurðir hafa italsmenn i Pentagon a. m. k. ekki borið það tii baka, opinber
staðfesting hefur að vísu engin á þessu fengizt enn, en sennilega mun það rétt vera, sem
blaðamenn segja, að McNamara hafi látið það
verða eitt sitt síðasta verk, þegar hann lét
af embætti hermálaráðherra nú á dögunum,
að fyrirskipa, að slíikiu flugi með kjamorkusprengjur yrði hætt. En hitt er líka staðreynd,
að herforingjar þeir, sem mestu ráða i Penitagon, munu illa una þessari ákvörðun McNamara. Þeir hafa lengi verið á öndverðum meiði
við hann i þessum efnum og viljað halda áfram þessu flugi, þó að McNamara teldi það
orðið næsta þýðingarlitið. Og i þessu sambandi mættu menn einnig hafa það hugfast,
að þegar kjamorkusprengja féll á Spán, viar
þessu flugi með kjamorkusprengjur hætt um
nokkum tíma á eftir, en fljótlega vair það
tekið upp aftur. Og maður sá, Cl&rk Clifford,
sem nú hefur tekið við embætti faermálaráðh.
í Band&ríkjunum, er að allra dómi miklu meiri
hemaðarsinni en jafnvel fyrirrennari hans,
sem svo sannarlega gat sér þó ekki neitt sérstakt orð fyrir friðsemd eða faógværð í embættisrekstri sínum, og hver getur fullyrt, að þessi
nýi faenmálaráðh. framfylgi öllum ákvörðunum fyrirrennara síns? Sannleikurinn er sá,
að i þessum efnum getum við Isiendingar engum treyst nema sjálfum. okkur, svo að það
er eftir sem áður full ástæða til þess að
tryggja það, eins og gert er ráð fýrir í 1. lið
þessarar till., að fiugvéliar með kjamorkusprengjur fljúgi ekki uim íslenzka lofthelgi
eða lendi á íslenzku landi, tryggja þetta með
öruggu eftirliti íslenzkra aðila. Og í ljósiþeirra
staðreynda, sem við blasa eftir atburðinn í
Tfaule á Grænlandi, faiýtur það jafnframt að
vera sjálfsagt réttlætismál okkar og metnaðarmál að kanna það, hvoirt Band&ríkj&menn
hafi brotið á okkur samninga eins og á Dönum, að þvi er varðar flug með kjamorkusprengjur, og ef slíkt sannast, láta þá svara
til saka fyrir það.
Um 2., 3. og 4. atriði till. tel ég, eins og
fyrr segir, ekkl ástæðu til að fjölyTða, enda
hefur á undanfömum árum oft og rækilega
verið um þau mál fjallað, sem þar er að vikið, bæði hér á hinu háa Alþ., i blöðum og
annars stiaðar á opinberum vettvangi. Þeirri
5 manna n„ sem till. gerir ráð fyriir, er samkv.
2. -lið till. ætlað að rammsaka, með leyfi hæstv.
forseta: „hvemig á því standi, að ekki hafi
verið staðið við fyrri loforð um takmörkun
hermannasjónvarpsins við herstöðina eina.
hvers vegna sú tilfaögun var ekki ákveðin
þegar í upphafi og hver voru tiidrög þess, að
Guðmundur I. Guðmumdsson fyrrum ut&nrrh.
sagði Alþ. ósatt, 'þegar sjónwarpsstöðin var
stækkuð og málið var rætt á Alþ. 28. marz
1962.“
1 grg. er viitnað til þess&ra uimr., sem hér
urðu á Alþ. 28. marz 1962, — þær urðu út af
till., sem fram kom um takmörkun á sendikrafti sjómvarpsstöðvarinnar þar suður frá,
eða réttara sagt um það að afturkalla þá
Alþt. 1967. D. (88. löggjafarþing).

heimild tU stækkunar stöðvarinmar, sem utanrrh. hafði þá þegar veitt. Og við þessar umr.
komst 'þáv. utanrrh., Guðmundur 1. Guðmundsson, m. a. svo að orði, með ieyfi hæstv. farseta:
,3ú minnsta stöð, sem talið er að hægt sé
að fá í staðinn fyrir þessa stöð, er sú stöð,
sem þegar hefur verið leyfð. Það er algjörlega rangt, sem flm. þeasarar tiil. eru að
reyma að halda hér fram, að hin nýja stöð
muni ná svo og svo miklu lengra út en núverandi stöð hefur @ert.“
Þetta voru orð Guðmundar 1. Guðmundssonar, og nú blasir það við allra augium, að hér
var um hinar herfilegustu blekkingar að ræða.
Og með þessum bliekkingum var virðingu Aiþ.
misboðið á hinn herfilegasta hátt. Og það
hlýtur a. m. k. að vera lágmarkskrafa Alþ. í
þessu sambandi, að rannsakað sé, í hvaða
tllgangl eða hvemig á því stóð, að þessar
blekkingar voru viðhafðar hér. „Bvers vegna",
eins og 1. flm. segir í grg., með leyfi hœetv.
foraeta, „var hermannasjónvarpið ekki takmarkað við herstöðina edna þegair frá upphafi, t. d. mieð því að dreifa sjónvarpsefninu
um simakerfi?" sem þá hiefði þegar verið
hægt að nota eins og fram hiefur komið við
uimr. siðan hér á Aiþ. „I hvaða tilgangi lögðu
Bandaríkjamenn í mikinn kostnað, m. a. stœkkun stöðvaæinnar og uppsetningu sérstakra loftneta, sem virtust hafa það aðailmarkmið, að
sem fiestir Islendingar sæju útsendingar bermannasjónvarpsins?" Og loks: „Hvers vegna
hefur gengið svo tregiega að takmarka útsendingar stöðvarinnar, þrátt fyrir þau loforð, sem gefin voru fyrir 17 mánuðum?"
I þriðja lið tiii. er gert ráð fyrir þvi, að
rainnsóknaimefndin kanni, hvaða áhrif dvöl
Bandaríkjahers í landinu hefuir einkum haft
á íslenzkt þjóðlíf, t. d. „verði vandliega rannsakuð hin mikla fjármáliaspiiling, sem liengi
hefur þrifizt í skjóU hersetunnar, og reynt að
kanna, hvaða áhrif herseitan hefur haft á
uppeldi, hugsunarhátt og tunguitiak íslenzkrar
æsku í nágrenni herstöðvanna.**
Um þetta atriði, hina miklu fjármálaspiiiinigu og ómienningu, sem fylgt faefur herstöðvunum, mætti tala hér langt mál, ea ég lœt
það hjá líða að sinni. En það er sannarlega
komlnm tími til, að fram fari ýtarieg rannsókn á þessum málum, og þá ekki síður því,
sem gert er ráð fyriir í fjórða lið tiil., ,hvort
herstöðvamar geta talizt veita þjóðinni nokkra
vöm á ófriðartímum og hvort þær eru ekki
líklegri til að kalia háskann yfir þjóðina, ef
til styrjaldar dregur."
Þær röksemdir, sem fram voru bomar til
réttlætingar hersetunni á sínum tíma, svo
haldlausar sem þær voru þá, eru að sjálfsögðu orðnar vitahaidiausajr núna, með gjörbreyttri hemaðartækni og hemaðarviðhorfum,
og rannsókn á þessum síðast nefndu tveimur
atriðum, sem og raunar öllum atriðum þessarar till., ætti að vera þeim mun sjálfsagðari
núna sem fyrir stendur endurakoðun á her-

vemdarsamningnum svonefnda, sbr. yfirlýs30
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ingu hæstv. forsrh. við upphaf þings í haust.
Já, vel á minnzt: Það væri kanmske ekki úr
vegi að beina til hæstv. ríkiisstj. fyrirspum
í þessu sambandi. Hvað er að frétta af endurskoðun bervemdarsamningsins svonefnda? Er
hún þegar hafin, og ef svo er, hvernig er
henni þá hagað og hvenær má vænta niðuratöðu af henni? Það Tíður nú óðum á þingtímann, og ég býst við, að hv. alþm. muni
æskja þess að hafa einhverjar spumir af
þessu, a. m. k. áður en þessu þingi verður
slitið.
Vikjum þá að fimmta og síðasta atriði tiM.,
þar sem gert er ráð fyrir því, að rannsakað
verði, „hvaða uppllýsinga unnt er að afta um
þær áætianir, sem vitað er, að NATO hefur
gert um hugsanlega ihlutun bandalagsins um
innanrikismál þátttökulandanna, þegar þær
aðstæður skapast, að þess sé talin jþörf, og
hvort þessar áætlantr snerta Istand."
1. fim. kemst svo að orði í grg., með teyfi
hæstv. forseta:
„Lengi hefur verið vitað, að Bandaríkjastjórn
reynir að hlutast tii um innanrikismál annarra þjóða, með víðtækum fjárstuðningi við
samtök, sem hún telur sér hliðholi. Má í því
sambandi minna á mútufé, sem viðurkennt
er, að bandariska leyniþjónustan, CIA, hefur
annast dreifingu á. Slík penimgamiðlun er þó
aðeins óbein ihlutun um innanríkismál annaraa þjóða. 1 seinni tíð hafa komið fram upplýsingar frá mörgum NATO-ríkjmm um áætlanir, sem yfirherstjóm NATO mun hafa gert
um hugsanlega beina ihiutun Bandaríkjahers
í innanlandsmál hinna ýmsu bandatagsríkja,
þegar svo stendur á, að annað dugir ekki Ul
að tryggja völd NATO-sinnaðra stjómarvalda
í viðkomandi iandi."
1 grg. víkur 1. flm. síðan að þeirri áætlun,
sem NATO hafði reiðubúna fyrir Grikkland.
Á henni byggðu grisku herforingjarnir byltingu sína og komu á algjöru eimræði í landiniu. Þróun þeirra noála var að vísu ekki nákvæmtega sú, sem til var ætlazt af Bandaríkjanna hálfu, en tilgangurinn var ehnn og
hinn sami, að koma í veg fyrir stórsigur
vinstri manna, sem fyirirsjáantegur var í næstu
þingkosningum, og hiugsantega úrsögn Grikklands úr NATO.
1 grg. er minnzt á teymiþjónuetuna, CXA,
og sannarlega ekki að ástæðulausu; það má
telja vist, að hún hefur ásamit herforingjum,
grískum og bandarískum, skiputagt á bak við
tjöldin þá atburði, sem urðu í Grikklandi, þegar hin fasistíska herforingjastjóm tók völdin.
En þessi leyniþjónusta befuir víðar komið við
sögu. Eg hef teyft mér að taka með mér
þessa bók, sem nefnist „The Xnvisible Govenuaent" — „Stjómin ósýni'lega", eða „Hin
ósýnilega rikisstjóm". Hún er eftiir tvo bandaríska blaðamenn, David Wise og Thomias Rose.
Menn þessir eru þekktir í heimatendi sínu og
viðar, hafa starfað við bandarísk stórblöð og
getið sér gott orð fyrir störf sín, hlotið margs
kyns viðurkenningu. Þeir eiru rómaðir fyrir
hæfiteika, heiðarleika og óþreytándi vilja til

að teita sannteikans í hverju máli. I bók þessari, sem vakið hefúr mikla athygii, er rakinn
ferill bandarísku leyniþjónustunnar, CIA, síðan henni var komið á fót 'í íansetatíð Trumans 1947, ferill hennar og undirróðursstarfseoii viða um lönd, eins og t. d. í SuðurAmeríku, þar sem CXA hefur stutt fasistískar
herforingjaklíkur til að hrifsa völd og brjóta
á bak aftur lýðræðisöfl í hverju Landinu á
fætur öðru; í Arabaríkjum og víðar, þar sem
þeasi leyniþjónusta hefur tryggt olrubagsmuni
bandarískra auðhringa með því að skipuleggja
vopnaðar uppreisnir gegn löglega kjömum
ríkisstj. og koma til valda að nýju gerspilltum yfirstéttum; já, og i Asiu, elns og t d.
Xndónesíu, þar sem teyniþjónustan hrinti af
etað innanlandsátökum og síðan borgarastyrjöld, sem endaði með silíku manndirápsæði, að
heilu fljótin runnu til sjávar blóði lituð. Og
Þá er þama í bókinni að sjálfsögðu einnig
rakinn ferlU CIA í Víetniam, hveraig leyniiþjónusta þessi hefur magnað stig af stigi átökin, unz nú er þannig komið, að ýmsir mætir
menn heimskunnir, eins og t~ d. franski rithöfundurinn Jean Paul Sartre og -brezki heimspekingurinn Russiel lávarður, saka Bandaríkjamenn um að stefna þama að þjóðarmorði.
Bækur eins og þessi hér, samdar af hinum
ágætustu Ðandaríkjamönnum, sem mairgir
hveirjir hafa stofnað í hættu persónuiegu öryggi sínu í viðteitni sinni til að koma vitinu
fyrir þjóð sína og stjómarvöld hennar, þær
eru margar til slíkar bœkur, og ég þori að
fuilyrða það, að margt mundi vera með öðrum brag, að því er varðar opinibera afstöðu
Islendinga til utanríkisstefnu Bandaríkjanna,
margt mundi vera þar með öðrum brag, ef hv.
alþm., þeir, sem eiga sð ráðá þessari afstöðú,
hefðu gert sér meira far um en raun virðist
á vera að kynna sér slíkar bækur og meita
málin í Ijósi þeirra sannana, sem þær leggja
fram.
En slíkar sannaniir er reyndar víðar að finma
en í bókum. Hið frjálslynda brezka tímarit
New Statesman berst hingað að staðaldri í
húsið. Það iiggur hér fraimmi í testrarsal. Og
þar má i nýjasta heftinu tesa grein, sem fjallar um rannsókn, sem gerð hefur verið að
frumkvæði William Fulhrights, formanns uitanrmn. öldungadeildarinnar bandarískiu, á þeim
atburðum, sem urðu í Tonkinflóa í ágústlbyrjun 1964, þegar 'bandaríska herstjómin hélt þvi
fram, að njósnaskipið Maddox, siem hét nú
raunar tundurspiilir á máli herstjómairinnar,
hefði þar orðið fyrir árás af hálfu strandgæzlubáta frá Norður-Víetnam, titefnistausri
árás á alþjóðlegri siglingaleið. Johnson forseti
notaði þetta sem átyl'lu til að hefja loftárásir
á Norður-Víetnam og stórauka bandarískt heriið í Vtetnam, og þar með var hafin sú ógnantega þróun mála þar austur frá, sem öllum
er kunn. Fulbright beltiti sér fyrir því á sínum tíma, að bandaríska þingið veltti forsetanum heimild til þessara aðgeirða. En nú hefur hann sannfærzt um það eftir rækitega rannsókn, að Bandaríkjamenn einir báru ábyrgð á
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þeosum atbuirðum, að þeir fólu ekki í sér neina
slðferðilega eða lagalega forsendu til þeirra
aðgerða, sem Johnson fyrirskipaði. Og á því
leikur enginn vafi, að bandaríska leyniþjónustan, CIA, var þama að verki á bak við
tjöldin í siamvinnu við herstjómina í Pentagon og herformgja í Saigon. Og að sjálfsögðu
sýnir William Pulbright þann manndóm og
þá einurð að viðurkenma, að hann hafi verið
blekktur, og hann biður þjóð sína opiniberlega
afsökunar á þeim þætfci, sem 'hann átti í þessu
hörmulega máli.
En hvers vegna er ég að segja frá ölilu þessu
hér, myrkraverkum bandarísku leyniþjónustunnar? Það er vegna þess, að á hinu víðáttumikla starfssvæði henniair liggur eirnnig þetta
afsfcekkta eyland okkar hérna norður við
heimsskautsbaug, Island. Og ég minni á William Pulbright og afstöðu hans í þessu sambandi, vegna þess að mér sýnist, að af fordæmi hans mættu þeir, seim stjórna þessu
landi, margt gott læra.
Mér kemur í hug atvik, sem átti sér stað
héma vestur í Hagaskóia einn ágúsfcmorgun
núna á s. 1. sumri á ráðsteifnu norrænna æskulýðsfulltrúa. Fulltrúar íslenzku stjómmálaflokkanna voru þaraa mættir til þess að svara
fsp. varðandi utanríkismál. Hæetv. forsrh. var
fuiltrúi sins flokks. Hann var spurður álits á
stríðinu í Víetnam, hvort hann teldi ekki tórna
til kominn, að íslenzk stjóraarvöld styddu þá
viðleitni samtaka ýmissa ríkisstj. og heimskunnra einsfcaklinga að stöðva þetta stríð.
Hæstv. forsrh. brosti isínu góðlátlega brosi og
sagðist draga í efa, að við Islendingar, þessar
200 þús. sálir, værum þess umkomnir að bjarga
málunum þar eystra, leysa þann vanda, sem
við væri þar að etja. Og á undirtektum viðstaddra mátti heyra, að iþeim fannst mörgum,
að við Islendingar ættum ibýsna skemmitiiiegan
•forsirh. Gott, ef ég heyrði ekki hvíslað einhvers staðar fyrir aftan mig: „Sá, hvor manden er dog slagfærdig". Hæstv. forsrh. bætti
því við til skýringar á persónulegri afstöðu
sinni, að hann hefði ekki haft tækifæri til
þess að kynna sér málin nógu rækilega þar
eystra, tU þess að mynda sér ákveðnar skoðanir um þetta stríð.
Þefcta þótti mér skrýtið að heyra. Mér þótti
það skrýtið, vegna þess að sá, sem þetta sagði,
hafði árið 1949 talið sig vifca svo mikið um
heimsástandið, — ekki bara ástandið i einu
tilteknu lamdi, heldur ástamdið í heiminum
yfiirleitt, — að hann sfcaðhæfði, að við Islendingar ættum bókstaflega engra kosta völ nerna
leggja fyrir róða hiliutleysi okkar og ganga
í hemaðarbandalag. Nú talaði hann allt í einu
eins og aililt það, sem árum saman hefuir verið
ræfct og rifcað um stríðið í Víetnam, hefði farið frarn hjá honum. Hvernig gafc staðið á
þessu? Þó að hæstv. ráðh. væri nú að vísu
orðinn 18 árum eldri helduir en þá, þegar hann
•lét sig ekki muna um iþað að túlka ástand
heimsmálanna allra og draga ályktaniir af
því, þá dró ég í efa, að það væri nægileg skýring á þessu. Og núna, eftir að ég er aftur

setztur inn á þing og hef fengið það rækilega
staðfest æ ofan í æ, að andleg itUþrif hæsfcv.
ráðh. eru siður en svo orðin minni en þau
voru forðum tíð, og er þá býsma mikið sagfc,
þá hef ég auðvitað sannfærzt um, að þessi
skýring er alveg fráleit.
Hifct sýnist mér aftur á móti ekki ósennilegt, að hér sé um að ræða eitfc þeirra tilfeUa,
þegar menn vita orðið sivo mikið, að þeir
treyata sér ekki til þess, vegna sérstakra
kringumsfcæðna og persónulegrar aðstöðu sinnar að viðurkenma, að þeiir viti neitt.
Styrjöldin í Víetnam og framferði Bandaríkjamanna þar hefur að sjúlfsögðu orðið
þungt áfiaU fyrir þá, sem ætíð hiafa dásamað
Bandaríkin sem öflugasta og einlægasta framvörð og málstvara freisis og lýðræðis og miannrétfcinda í heiminium. Sú sfcaðreynd blasiir nú
við allra augum, að kröflum víetnömsku þjóðarinmar urn frelsi og manmrétfcimdi og lýðræði
hefur veirið svarað með tUraun Ul þess að
drekkja þessiu öUu í iblóði hiemmar sjálfrar. Og
sá, sem ber höfuðábyrgðina á þessu, er hinn
lafsaali framvörður frelsis og lýðræðis og mannréttinda, þ. e. a s. Bandaríkin.
Ég ætla ekki að þessu sinni að fjölyrða um
þær hörmungar, sem íbúar Víetnams hafa orðið að þola af völdum styrjaJidarinmar. Á þær
hörmungar hefur svo oft og víða verið minmt,
að því verður varla trúað, að nokkur hv. alþm.
sé svo skyni skroppinn, að hann þurfi þar
frekar vitnanna við. Hitt er iíklegra, að einhverjir hv. alþm. hafi ekki gert sér grein fyrir því, hversu alvarlegar afleiðingar þettastríð
hefur haft fyrir Bandaríkin sjálf heima fyrir
og hlýtur að faafa æ því meir, sem það stendur lengur.
Núna nýlega í bandairíska tímaritinu Newsweek mátti lesa grein eftir WaHter Lippmann;
Walter Lippmann er sem kunmugt er einn
viirtasti sérfræðingur Bandaríkjamna um utanríkismál. Hann skrifar iþarna um bamdaríska
utanríkisstefnu og ásfcandið heima fyrir og
kemsfc m. a. sivo að orði, með leyfi hæstv. forseta:
„Ofan á þau fjárhagBvandræði, sem við (þ. e.
a. s. Bandaríkjamenn) eigum við að stríða á
alþjóðavettvangi, hafa nú bætzt slæmar horfur í fjármálum okkar heima fyrir. Vegna þess
að ógjömingur er að segja fyrir um gang
sitríðsins (þ. e. a. s. stríðsins í Víetnam), eru
fjárlög okkar full af leyndardómum. Það eitt
er víst, að með þeim er að fuliu og öllu bundinn endi á stríðið gegn fátæktinni og afturkölluð fýrirfaeitin um hið mtkla þjóðfélag", —
eða „The Great Soctefcý‘, elns og þeir kalla
það þar vestra.
Þefcta voru orð Walfcers Lippmanns; og á
þeim dögum, sem liðnir eru síðan þau birtust,
hafa menn fengið æ rækilegar staðfest, faversu
alvarlega horfir nú vairðandi efnahag Bandaríkjanna, allt efnahagskerfið iþar. Stríðið gegn
fátæktinni, sem Johnson boðaði með pomp og
prakfc, hefur snúizt upp í æ hrottalegra stiríð
gegn hinum fátæku í Víetnam. Afleiðingarnar
af þessu eru öllum kunnar. Óeirðir magmast,
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— þar er ekki aðeins um kynþáttavandamál
að ræða, heldur líka misrétti, sem bitnar á
hivitum, — átök milli hinna ríku og hinna fátæku, óelrðimar magnast, og hatrið logar æ
heitar, og byssurnar eru látniar tala á götum
bandariskra stórborga. Margir telja, að óeirðirnajr undanfarin sumur muni virðast eins og
hreinn bamaleikur móts við þær óeirðir, sem
gera megi ráð fyrir á sumri komanda.
Núna um daginn, þegar Pueblo-deilan, deilan lum njósnaskipið Pueblo, kom upp, fyrirakipaði Jotansom, að 15 þús. imamns úr varaliði
Bandaríkjanma akyldu vigbúast, og áttu þeir
að sanna Norður-Kóreumönnum það, að þeir
feogju að komast að því fuilkeyptu, ef þeir
færu að ybbast svo við mesta herveldi heims,
að það teldi sér ofboðið. Nú nýlega skrifar
Paul Johnson, einn af ritstjórum timaritsins
New Stabesman, sem ég minntist á hér áðan
og liggur hér frammi á lestrarsal, um þetta
og ástandið þar vestra, og hann segir, að svo
geti farið, að allt varalið Bandaríkjanna og
þ. á m. að sjálfsögðu talin þau 15 þús., sem
Jotanson ætlaði að nota til þess að lækka rostann í Norður-Kóreiumönnum, allt varalið
Bandarikjanna muni á sumri komanda ekki
duga til þess að hamia gegn óeirðum í bandarískum borgum, og yrði iþá Bandarikjastjórm
að kalla heim deildir úr þeim herjum, sem
bún hiefur sent út um hvippinn og hvappinn
í nafni síns vestræna lýðræðls og frelsis.
t fáum orðum sagt, bandaríska þjóðin virðist vera að missa stjóm á sér. Og þegar slíkt
ásitand hieæur skapazt, kann þess að vera
skammt að bíða, að stjórnarvöldin taki sér
það alræðisvald, sem kynni að stofna öllum
mannréttindum i hættu. Og blLkumar eru nú
þegar margar á loftl Arttaur Schlesinger, sem
var einn nánaati samstarfsmaður Kenmedys
heitins, hefur sagt, að nú sé að renna upp nýtt
skeið McCarthyisma í Bandaríkjunum, hálfu
verra en hið fynra. Og sarna segir Amold
Toynbee, brezki sagnfræðingurinn, í viðtali,
sem tímariitið láfe áititi við hann ekki alls fyrir löngu.
Ég fór utan núna í haust og komst þar í
kynni við nokkra bandariska blökkumenn og
ræddi við þá ástand og horfur þar vestra. Og
þeir voru vægast sagt ekki bjartsýnir. Og í
kymþáttamáiunum óttuðust þeir það eknna
imest, sem ég hafði reyndar taeyrt og tesið
eftir öðru fólki af kymþætti þeirra, að framfierði þeirra leiðtoga blökkumanma, sem hæsit
brópa á hefnd, tarópa á blóð hinna hvítu, yrði
notað sem tilefmi til þess að svipta blökkumenn þeirri vemd, sem þeir taafa þó hingað
til notið af taálfu lögreglu og taerliðs alríkisstjómarinnar í Washington, og þar með fengju
hvitlr kymþáttahatarar lausan taumlnn að svala
sínum lágu hvötum við að ofsækja blökkumenn, myrða þá og brenma heimili þeirra, og
þar með hefði skapazt þarna, a. m. k. í vissum ríkjum, sama ástand og í Þýzkalandi Hitlers forðum, þegar hamn sigaði stormsveitum
sínum á Gyðinga. Og það er hætt við, að ekki
yrði 'látið staðar numið við blökkumenn þar

vesitra frekar en við Gyðimga í Þýzkalandi
Hiitlers, röðin mundi fljótlega koma að öllu
fóliki með róttækar skoðanir og öllu frjálslyndu fólki. Á næsta leiti kynni þá að vera
fasistísk ógnarstjóm um lamdið alit.
En hvað kemur þetta okfcur við og þetrri
till., sem hér liggur fyrir?
Við Istendingar höfum nú um langt árabil
næstum í einu og öllu lotið leiðsögn Bandaríkjanna á alþjóðavettvangi, og ibandarísk áhrif og ítök eru hér meiri en víða annars
staðar, a. m. k. í Vestuir-Evrópu, og háskinn
af þeim að sama skapi álvarilegri sem við erum fámenmari öðrum þjóðum, mifclu fámsmnari. Okkur er því meiri nauðsyn en flestum
öðrum að vera vel á verði gagmvart háskategri þróun mála þar vestra. Ég leyfi mér að
segja, að eins og allt er hér í pottimn búið
með bandarísk ítök og áfarif, kunni mannréttindum á íslandi að vera ógniað um leið og
þeim er ógnað í Bandarikjunum.
Og af þessum sökum fcel ég, að fimmta og
síðasfca afcriði þessarar ti'll. sé einna þýðingarmest þeirra allra, þar sem ráð er fyrir því
gerfc, að rannsóknarnefndin grafist fyrir um
þær hættur, sem yfir okkur kunna að vofa
vegna leynitegrar starfsemi, starfsemi leyniþjónustunmar CIA og heirforingjaklíkunnar i
Pentagon, þeirra herforingja, sem nú ráða æ
meiru um utanríkisstefnu Bandaríkjanna og
móta hana æ meira í anda ofríkis og ribbaldaháittar. Og þeir hafa sýnt, að iþeir svífast einskis tiil að hrinda henni í framkvæmd, ef þeir
telja nauðsyn til bera. Við Islendingar höfum
að vísu enn ekki fengið neitt fceljandi að kynnaat ribbaldaihætti þeirra, en það væri hin
herfilegasta glópska að treysta því í blindni,
að við fáum um alla framtíð að njóta sömu
notategheitanna og bliða brosins af hálfu þessarar herforingjaklíku, eins og taingað til.
Ég vitnaði áðan í orð taæstv. forsrh. á ráðstefnu norrænma æskulýðsfulltrúa héma vestur í Hagaskóla í ágústimánuði s. 1. Ég gerði
þetta vegna þess, að sú afetaða, sem hæstv.
ráðh. tók þarna, er að mímum dómi táknræn
um afstöðu íslenzkra stjómmálamanna, því
miður allt of margra íslenzkra stjómmálaímamrna, varðandi þróun alþjóðamála, sérstaklega með tilliti til bandarískrar utamrikisstefmu,
tregðu þeirra við að horfast í augu við sitaðreyndir og vlðurkemna það, sem þeir hljófca
að vita eða ættu a. m. k. áð vita. Ég gerði
þetta elnnig vegna 'þess, að þama talaði sá
maður, sem að mínum dórni hefur löngum átt
manna mestan þátt í því að móta ístenzka
utamrikisstefmu núna um mær tveggja áratuga skeið, með allri virðimgu fyirir þeim mömmum öðrum, sem hafa á sama tiíma skipað
embætti utanrrh, Það skiptir því miklu máli,
að einmitt þessi maður, hæstv. forsrh., viðurkemni það, sem hann veit. Og til þess að
sannfæra menn um, að hann viti ekki nóg,
þyrfti hann jafnframt að aannfæra moenn um,
að honum hái andlegur sljóleiki eða viitsmunaskortur, — og trúi því hver sem vilil.
Að lokum vil ég svo leyfa mér að víkja
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lítUlega að till., sem við liöfuim flutt 4 þm. í
hvorri d., þm. Alþb. og Framsóknar, um viðleítni af Islamds háilifu tiil þess að stoðva
hlldarleikinn í Vietnam, þó að till. þessi sé
að vísu ekki á dagskrá. Hæstv. utanrrh. hefur lýst yfir stuðningi sínium við þessar till.,
og sú yfiriýsing hans var áð mínum dómi eimn
af sárafáum gieðllegum atiburðum, sem hafla
orðið 'hér á Alþ. í veitur, enda þykist ég mega
treysta þvi, að með henni sé tryggður stuðningur Alþfl. við till, og þar með öruggur
meiiri hl. til samþykkis hemni. Af hálfu Sjálfstfl. hafa viðbrögð hins vegar ekki verið eins
jákvseð hingað til. Og nú virðist ýmislegt benda
tU þess, að afgreiðsla tiU. þessarar úr viðkomandi nefndum kunni nú að dragast nokkuð.
Til sliks þyrfti þó áreiðanlega ekki að koma,
ef hæstv. forsrto. brygðisit við málinu á jafndrengilegan hátit og hsestv. utannrh. hefur gert.
Jákvæður stuðningur toans mundi án efa
tryggja þá öflugu samstöðu um till., sem
hæstv. utanrrto. hefur réfctiilega bent á, að
mjög sé þýðingarmikil og nauðsynleg.
Ég vll því leyfa mér að beina þeirri ósk
til hæstv. forsrh. persónulega, að hamn veiti
umræddri tUl. okkar framsóknarmanna og
Alþb.-manna þann stuðning, sem til þarf, að
þær hljóti það samþykki og þá samstöðu,
sem væri Alþ. okkar íslemdimga til sórna. Ég
bið hann að gera þetta, ekki aðeins af umhyggju fyrir þvi fólki, sem toyggir landið í
Víetnam, heldur einnig því fólkl, sem byggir
Bandaríki Norður-Ameríku, Hæstv. forsrh. telur sig vera sérstakan vin bandarisku þjóðarinnar. Það tel ég mig lífca vera, síðan ég
dvaldist alliemgi i landi hennar á mínum yngri
ámm við hið bezta atlœti. Mér sýnist því, að
enda þótt hæstv. forsrto. og ég, einn óbreyttur
þm. Alþb., elgum ekki í mörgum máium samsitöðu, hljótum við þó að eiga fullkomna samstöðu og samleið i þessu, að vUja gera það,
sem í okkar valdi stendur, tU iþess að stöðva
það stiríð, sem stofnar í toráðan voða friði og
öryggi og hamingju ibandarísku þjóðarinniar.
Utanrrh. (EmU Jónsson): Herra forseti. Þessi
tUl., sem hér liggur fyrir, er um skipun nefndar samkv. 39. gr. stjómarskrárinnar tll að
rannsaka ýmis atriði herstöðvaimálsins. Þessi
tUl. er í 5 llðum, og ég skal leyfa mér að fara
nokkru-m orðum um hvem þeirra. Ég mun
ekki fara út í að ræða myrkraverk amerísku
leyniþjónustunnar, sem hv. flm. ræddi hér
mikið um, og ekki heldur um Víetnam eða
utanrikisstefnu Bandaríkjanna. Það er annað
mál eða önnur mál réttara sagt, sem ég tel,
að efcki eigi að blandast inn í þetta, sem hér
liggur fyrir.
Hv. þm. sagðist vera mikiU vinur Bandaríkjanna, en eftir því sem ég gat skilið ræðu
hans, gat ég ekki annað fundið en hún lýsti
botnilausu hatri á Bandaríkjunum og öllu, sem
þeirra er. Og meginatriðið í hans ræðu var
ekki einasta að ræða um þá tUl., sem hér
liggur fyrir, toeldur að neyna að tína saman
úr öllum áttum það, sem toann gat fundið,

að miður færi í stjóm Bandaríkjanna. Þar
var ekkert annað að finna en dylgjur, meira
og minna rökstuddar, en þó aðallega minna,
um utanrikisstefnu Bandaríkjanma, enda tók
hann líka fram í sinni ræðu, að það væri
hvergi hægt að treysta loforðum Bandaríkjamanna. Það var ekki mikið vináttubragð að
þessu, og ég held þess vegna, að hv. þm. hefði
gjarnan átt að láta það vera að telja sig svona
góðan vin Bandaríkjanna.
Ég skal svo rekja í nokkrum orðum þeesi
5 atríði, sem eru uppistaðan í þessari tiil.
Nefndarskipun samkv. 39. gir. stjómarskrárinnar er ákaflega sjaldgæf í okkar landi, og
ég efast um, að hún hafi nokkurn tima verið
sett á laggimar. Hún er heimiluð í stjómarskránmi, það er alveg rétt, en það hefur ekki
þeð ég man komið tU, að henni værí falið
að rannsaka mál eins og þetta. En það, sem
í þessari tUIögu felst, er þetta:
1 fyrsta lagi, hvemig Islendingar geti tryggt,
að bandarískar flugvélar toúnar kjamorkuvopnum fljúgi ekki um íslemzka lofthelgi og
lendi ekki á íslenzku landi, með hliðsjón af
þeim atburðum, sem gerzt toafa í Thuie á
Græmlandi, þveirt ofan í fyrri. yfiríýsimgar
Bandaríkjanna. Þetta slys, sem varð í Thule
fyrir 8 vikum, hiefur verið raatt hér á Alþ., og
í framhaldi af þeim umræðum fékk ég aðmírálinm, admiral Stone, á Kefflavíkurflugvelli og
sendiherra Bandaríkjanna á Islandi tU að
koma til mín og ræða þeitta og þar með, hvort
ekki værí öruggt, að það yrði ekki flogið með
silíkar sprengjur yfir islemzka lofthelgi, og ég
tel mig ihafa fengið frá þessum aðUum báðum örugga vitneskju um það, að ekki verði
flogið yfir Island með kjamorkusprengjur
innanborðs. Nú hefur það komið fyrif siðan, að fyrrv. vamarmálaráðh. Bandaríkjanna,
McNamara, tók þá ákvörðun, áður en hann
yfirgaf sibt embœtti, að hætita flugi með kjarnorkusprengjur. Hv. iþm. vildi nú draga I efa,
að þetta værí mikið að marka, þvi að þesslr
menn héldu aldrei það, sem þeir lofuðu. En
ég vUdi bara segja: Hvemig á n., sem fær
þetta mál tU rannsóknar, ef það yrði gert,
bvernig ætti hún að ganga úr skugga um
þetta? Það er yfirlýst af fyrrv. varnarmálaráðh. Ðandaríkjanna, að það verði ekki flogið með þessar sprengjur, ekki einasta yfir Island, heldur einnig alls staðar. Ef það er ekki
treyst loforðum, sem gefin eru af opinberri
hálfu í Bamdaríkjunum, hvemig á þá islenzk
n. að finna það út, hvort þetta er gert eða
ekki? Á hún að fara upp í hverja flugvél og
kynna sér það þar? Eða verður hún ekki að
reiða sig á yfirlýsingar Bandaríkjanna, >þar
til annað sannast? Ég sé ekki, hvemig n.,
þótt hún sé skipuð samkv. 39. gr. stjómarskrárínmar, getur fundið út, hvort flugvélar
Bandaríkjanna hafi þessar sprengjur innanborðs eða ekki, og geti þess vegna ekki gert
annað í málinu en leita eftir upplýsingum frá
þessari Bandaríkjastjóm, sem hún torbryggir
að vísu, um það, hvað geríst í þessu málL

Ég held þess vegna, að þetta atriði verði
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ekki kannað til neinnar folífcar, ef menn
treysfca ekki þeirri yfirlýstngra, sem Bandaríkjamenn hafa nú gefið.
Þá kem ég að öðru atriðimu, sem er um
sjónvarpið frá Ketflavik, sem mjög hefur verið tH umr. lífca á hv. Aiþ. Og úit af þvi vitnaði ég fyrir mokkru í upplýsimgar, sem aðmírállinn í Keflavík gaf okkur um rannsókn
á þessu máli. Þessi rannsókn leiddl það í ljós
þá, að af 49 rannsökuðum tilfellum voru aðeins 5, minnir mig, sem höfðu möguieika til
að ná Keflavíkursjónvarplnu, og þó ekki vei.
Hiinir 44 höfðu enga möguleika til þess að
sjá sjónvarpið. Þá sagði aðmíráilinn líka að
borizt hefði tæki frá Bandaríkjunum, sem torveldaði þetta emn, en það hafði þá ekki verið
sett upp vegna slæmra veðurskilyrða, en hefur nú verið sett upp. Og emm toiefur verið rammsafcað, til tove margra staða þetta útvarp næst
með sœmilegu móti. Og ég hef fengið um það
skýrslu frá aðmírálmum, sem toefur falið íslemzkum sérfræðingum, verfcfræðimgum og útvanpsvirkjum, að fara fyrst og frernst til þessara staða, sem þeir voiru áður á, og mæla
hvemig móttökuskilyrðin værtu. Þá kom það
i ijós, að í eirnu af tilvikumum, sem áður sáu
nokkurn veginn Keflavíkursjónvairpið, sást
það ails ekki nú, og hin þrjú, sem 'þá voru
eftlr, miklu verr em áður. Og það liggur fyrlr
umsögn frá ísienzkum sérfræðingum, sem kannað hafa málið, að 95% af Stór-Reykjavik væru
útilokuð frá því að talka á móti sjónvarpi frá
KeflavíkurflugveilII.
Hamn vlldi draga það í efa, hv. frsm., að
Bandaríkjamenn hefðu staðið við loforð sitt
um það að takmarka útsemdingamar, em mér
finnst sannast siagna, að með þessum áramgri,
sem þegar toefur náðst, sé útsendingin til
ReykjavíkuTSvæðisims mjög takmörkuð, þar
sem þeir segja, sérfræðingamir, sem unmu að
þessari rannsókn, að það séu hæst 4—5%, sem
hafa nokkra möguleika tii þess að sjá þetta
sjónvarp, og í fliestum tilfeillum sjáist það
illa.
Ég tei iþess vegna, að það sé engin brigð í
þessu fólgin og að það sé emgim þörf á að
rannsaka það öllu nánar.
Út af dylgjum tov. þm., eins og líka kemur
fram í till. og afchs. við tofuna, þá skal ég ekkert amnað um það segja en það, að ég er viss
um, að GuSmundur 1. Guðmumdsson, fyrirrennari minn í emibættinu, toefur efcki vísvitandi sagt rangt frá. Ég tel ekki iþess vegna
nelna þörf á því að skiipa neina n. til að rannsaka þetta atriði.
Þriðja atriðið, sem gert er ráð fyrir samkv.
þáltiil. að verði rannsakað, er hvaða áhrif
dvöl Bandaríkjahers á Islandi hafi einkum
haft á íslemzkt þjóðlíf, t. d. verði vandlega
rannsökuð hin mikia fjármálaspiliing, sem
lemgi hafi þrifizt í skjóli hersetumnar, og reynt
að kanna, hvaða átorif toersetan hafi 'haft á
uppeldi, hugsunartoátt og tungutak íslenzkrar
æaku í nágrenni herstöðvarimnar.

Ég toygg mú, að þó að n. væri kosim, þá
mumdi verkefnið vera mjög erfltt fyrlr hana,

því að hvermig á að gera upp á miiii þeirra
áhrifa, sem það veldur, að sjónvarpið hiafi
sézt, og hver séu áJhrifim af hinum erlemdu
kvikmyndum t. d„ sem flæða yfir landið og
hafa gert í langan tírna? Ég sé ekki mikinm
mun á því, hvort kvikmynd frá Keflavíkursjónvarpinu sé sýnd ístenzkri æstou eða öðrum Islendingum, eðia á því, að sama mynd
eða svipuð sé sýnd í íslemzku kvikmyndahúsi.
Ég heild 'þess vegna, að erfitt verði eða mumdi
verða erfitt fýrir n„ hvort sem hún toefði
heimildir 39. gr. stjómarskrárimnar á ibak við
sig eða ekki, að úrskurða, bvaðain áhrifin
kæmu, sem ég neita ekíki að hafi orðið á æskufól-k nútímans hér á Islandi.
Pjórða tlll., sem nefnd er, er það, hvort herstöðvar geti talizt veita þjóðimni motekra vöm
á ófriðartímum og hvort þær séu ekki Mklegri til þess að kalla háskamm yfir þjóðima,
ef til styrjaldar dregur. Um þetta vildi ég aðeins segja það, að ég fyrir rniitt lieyti er ekki
í vafa uim það, það er mitt persónulega mat,
að það lið, sem nú er stiaðsett á Keflavíkurflugvelli, veiti okkur mikið öryggi og kæmi
í veg fyrfr að landið yrði hertiekið, ef til
styrjaldar kæmi. Við sjáum, hvermig þetta
gekk í styrjöldinni 1939—45. Vegna staðsetningar erlends iiðs á Keflawíkurvelli tókst að
komast hjá þvi, að aðrir memn, sem talið er,
að hefðu haft hug á því að ná fótfestu hér
á ilandl, gætu geirt það, og ég er ekki í vafa
um, að það er þessu eriemda liði að þakka,
að þetta tókst ekki þá, og ég er alveg sama
sinmis um framtiðina.
Hins vegar má líka á það hemda, að eims
og hv. frsrn. minntist á, þá var það yfirlýst af
iháifu forsnh. við þingsetmimguma eða skömmu
eftir þingsetninguna í hajust, að 'þetta mál yrði
tekið upp tii attouguniar. Það hefur verfð rætt
í utamrmm. og verið rætt um það þar, hvort
við ættum að sérmemmta eimhverm. manm eða
menn íslemzka tii þess að meta toemaðarlegt
gildi varmarliðsins eða hvort við ættum að fá
erlenda sérfræðinga frá toilutiausu ríki til þess
að gera þetta. Nú náttúrlega hefur uitanrmn.
ekki sérstaklega u,m þetta að segja, þó að
það kæmi þar til umiræðu á sínum tíma. En
ég viitna 'þá til þess, sem forsrh. sagði í simni
ræðu um þetta, þegar þimgið var sett eða
skömmu eftir að þingið var sett. Og það er
áreiðantegt, að það mál verður tekið upp og
kanmað tæknilega og herfræðilega, tovort við
höfum ávimming af því að hafa vamnriiðið
hér í landinu og hvort við meguim treysía því,
að það 'geti hjálpað til að verja landið, ef til
kæmi.
1 fimmta lagi er það verkefni n. að kamna,
hvaða upplýsinga umnt er að aflia um þær
áætilanir, sem vitað sé, að NATO hafi gert um
hugsanlega íhlutun bamdalagsims í iinnamríkismái þátttökulandanma, þegar þær aðstæður
skapast, að þees sé talin þörf, og hvort þessar
áætlanir snerta Island. Ég viil nú segja það, að
þetta er í fyrsta skipti, sem ég beyri það
nefnt, að það séu uppi ráðagerðir hjá NATO
um 'það að folanda sér í Immanríkiismál lamda
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og þá alveg sérBtaktega íslands. Við höfum
fuUtrúa hjá NATO, og ég hef þees vegna leitaS eftir því við hann að fá hans umsögn um
málið. Fulltirúi okikar hjá NATO-ráðSmu i
Rrússel mætir, eðá einhver frá okkuir, á hverjum einasta fundi, setm NATO-ráðið heldur.
Þar er enginn fundur haldlnn svo, oð ekki séu
allir mættir. Ef um einihverja ákvörðum hefði
verið að ræða, sem tekin hefði verið, hlyti
okkar íulltrúi þess vegna að hafa orðið var
við hana. Þessi fulltrúi okíkar, Níels P. Sigurðsson, hefur skrifað mér svo um máilið:
„1 þáltiil., sem lögð hiefúr verið framáALþaf
5 þm. Aiþb., er m. a. óskað eftir, að rannsakað
verði, hvaða upplýsinga er unnt að afla um
þær áætlanir, sem vitað er, að NATO hefur
gert um hugsanlega íhlutun bandalagsins í
innanríkisznál 'þátttökulandanna, þegar þeer
aðstæður skapast, að þess er talin þörf, og
hvort þessar áætlanir snerta Island.
1 bessu sambandi sikal teikilð fram, að engar áætlanir hafa veirið gerðar af NATO um
hugsanlega íhlutun bandalagsins í innanrlkiámál aðildarríkjanna. Það er yfirlýsí stefna
NATO, að bandalagið skipti sér ekki af innanríkismálum aðildarríkjanna, og er því rannsókn á því atriði algerlega óþörf."
Enginn maður hefur af okkar hálfu betri
aðstöðu tii þess að kanna það og meta, hvort
um svona áætlun hafi verið að ræða, en einmitt hamn, því að þar er enginn fúndur haldinn og engin ályktun gerð án þess, að allir
fulltrúar aðildarríkjanna séu þar mættir.
Að síðustu segir hann, fulitrúi ökkar hjá
NATO:
„Aðrlr liðlr þessarar þáltlll. virðast heldur
ekki gefa tilefni til rannsóknar."
Þetta er hans mat. Ég held þess vegna, að
þessi tiUögugerð hér sé til einskfe annars ætluð en að sýna það, sem hv. 4. landsk. þm.
sagði, að lýsa því, hvað hann hefur innitega
mikla ást á Bandaríkjumum, að búa tifl sögur
um það, að þau standl fyrir þvi, að NATO
geri áætlun, — því að náttúrlega er það allt
saman Bandaríkjunum að kenma, — geri ásetlun um áhrif á innanríkfemál tstemdinga, sem
enginn, sem þekkir til, veit til að hafi verið
gerð.
Ég skal svo ekki fara miklu lenigra út í að
ræða þettia mál. Mér fimnst, að það beri ekki
vott um mlkinn vlmskap hv. þm. við Bandaríkin, enda hefúr allt hans tal og allt hams framferði að undantfömu verlð á þann veg, að það
bendir til nokkurs annars. Ég legg bvi tii,
herra forsetl, að þessi þálitill. verði felld.
Magnús Kjartansson: Herra forseti. Hæstv.
utanrrh. dró það í efa áðan, að n. eims og sú,
sem hér er gerð till. um, hafi verið sett á
lagglmar áður hér á Alþ. Þetiba er einhver
gleymska hjá hæstv. ráðh. Ég minnist þess
t. d., að fyrtr ekki ýkjamörgum árum var ákveðið að stofna sérstaka rannsóknamefnd
til þes® að rannsaka okursbarfseml á Islandi,
meðan sú iðja varðaði enn iþá við lög. Þessi
n, var kjörln, og þessi n. stairfaði, og þessi n,

náði býsna miklum árangri. Ég teil, að það
sé Ijóður á ráðl Alþ., hversu lítið við hagnýtum okkiur þetfca ákrvæði. Ég vil t. d. benda
hæstv. utanrrh. á það, að í Bamdaríkjumum,
sem hann hefur sérstakar mætiur á, eru mjög
mikil brögð að því, að þing setji n. til þess
að rannsaka öil möguleg mái. Þetta er einn
ríkasti þátturinn í starfsemi handariska þingsins, og ég heild, að við ættum að gera miklu
meira að því heldur em við höfum gert að
hagnýta okkur þessi ákvæði, en þau hafa sem
sagt verið hagnýtt, eins og ég tók fram.
Annars er það mjög til marks um afstöðu
hæstv. ráðh. til Banidaríkjanma, að hann telur
gagnrýni á bandarískri utanríkfestefnu, á
bandarisku leyniþjónustunni, á styrjöld Bandaríkjanna í Víetnam, til marks um fjandskap
í garð Bandaríkjanna. Þetta er alger mfeskilningur. Bandaríkin sjálf eru sundurtætt í afstöðunni til þessara mála. Hvergi er harðari
andstaða og hveirgi harðari gagnrýni á stefnu
Bandaríkjastjómar í Víetnam og ýmsum þáttum í bandarfeku stjómarfari en innan Bandaríkjanna sjálfra, og þeir menn, sem halda
uppi slíkiri gagnrýni, gera það ekki af nelnum
fjandskap til þjóðar sinmar, heldur þvert á
móti. Þeir vilja hefja hana upp úr þelrri niðurlægingu, sem valdamenn hafa sökkt henni í
að undanfömu.
Hæstv. ráðh. tók atriði þessarar tlll. fyrir
lið fyrir lið og taldi allt ástæðulaust í þessu
sambandi. M. a. taldi hann sig vera búinn að
ganga úr skugga um það, að engin hætta væri
á því, að hér yrðú kjamorkuslys, og hin einfaJda aðferð var sú, að hæstv. ráðh. hafði kallað til sin bandariska sendihenrann og bandarfeka hemámsstjórann og spurt þá að því,
hvort það væri ekki rétt, að Bandaríkin flygju
ekki yfir Island eða í islenzkri lofthelgi með
kjarnorkuvopn, og þeir aögðu honum, að þetta
væri rétt, og þetta er algerlega fullnægjandi
að mati hæstv. ráðh. Hann bætti þvi raunar
við, að McNamara hefði sagt, að aimemnt flug
með kjamorkuvopn værl fél'lt niður. Þetta er
engan veginn rétt. Það er ekki búið að lýsa
því yfir, að þetta fliug verði fellt niður til
neinnar frambúðar, heldur aðeins skamma
stund. Ég er ekki elnn um þetta mat, og
þetta er ekki mat manna, sem hæstv. ráðh.
telur einhverja andstæðinga Randaríkjastjórnar. Ég las t. d. fyrlr nokkrum dögum forystugrein um þetta í Berlimgske Tidemde, þar sem
þeir mtonia á, að einnig hafi verið fellt niður
slíkt flug með kjamorkuvopn, eftir að atburðimir gerðust á Spáni, en slðan tekið upp á
nýjan leik. Og Berltogske Tidende létu í ijós
áhyggjur af því, að þetita flug kyinni að verða
teklð upp aftur.
Það er mikill mfeskilningur hjá hæstv. ráðh.,
að við Islendingar getum eklkert gert tll þess
að tryggja okkur öryggi á þessu sviði annað
en spyrja bamdarfeka ráðamenn. Við höfum
hér á Islandi rikfestj. til þess að stjórna málum. Og ef við viljum tryggja það, að ekki sé
flogið með kjamorkuvopn yfir Island og kjamorkuvopn séu ekki ieyfð á Islandi, ber okkur
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sjáifum að gera ráðstafanir til þess að ganga
úr skugga um þessi atriði. Auðvitað geitum
vlð gert J>að eins og hver önnur þjóð. Við
getum komið upp otkkar eftirlltskerfi, og það
ber okkur að gera. Við gerum okkur að hreinum aumingjum, ef við tefijutm okkur ekki vera
nokkurs megnuga annars en hlusta á yfirlýsingar einihverra bandarískra ráðamanna.
Það er vafalaust rétt hjá hœstiv. ráðh., að
það fer nú að nálgast svona smátt og smátt,
að hemámsliðið á Keflavíkurflugvelli standi
við það loforð, sem átti raunar að koma til
framkvæmda að fullu á s. 1. hausti, að dátasjóravarpið yrði bundið við herstöðina eina.
Það var tiltekinn ákveðinn dagur, sem þetta
áfcti að gerast, en það gerðist ekki, og það er
aðeins vegna þess, að þefcta framtaksleysi hefur verið gagnrýnt, að hermámsliðið hefur verið að gera vaxandi ráðstafanir til að taikmarka
þessiar útsendingar. Hitt tel ég samt miklu
alvarlegra í þeesu máli til athugunar fyrir
Aiþ., og það er sú ósanna vitneskja, sem fyrirrennari hæsfcv. ráðh. lét Alþ. í té. Ég geri ráð
fyrir, að hv. alþm. viti það allir, að a. m. k. á
þjóðþlngum erlendis er litið á þingið sem ákaflega virðulega stofnun, og það er ekki þolað,
að ráðh. gefi þjóðþingum ranga vitneskju.
Hæstv. ráðh. fcelur, áð Guðmuradur 1. Guðmundsson hafi ekki gert þefcta vitandi vits.
Ég er ekki sömu skoðuraar. Það þurfti ekki
mikla atfougura til fyrir menn, sem fóru að
kanraa þetta mál, til þess að afla sér á svipstundu vitraeskju um, að iþær litlu stöðvar,
sem hœstv. ráðh. kannaðist ekki við, voru notaðar á herstöðvum hér allt umhverfis okkur.
Það er eflaust réfct hjá hæsfcv. ráðh., að það
getur verið ýmsum vandkvæðum bundið að
rtanmsaka áhrifin af hemámiirau, m. a. fjármálaspillingu og áhrif á menniragu Islendlnga og
á það æskufólk, sem elst upp í nágrenni herstöðvanna og sumt er farið að líta á enskuna
sem móðurmál sitt. En þó að þetta sé erfitt,
er þetta verkefni, sem okkur ber að virano.
Við verðum ævinlega að minnast þess, að
vegna fámennis okkar er okkur mlkill vandi
á höndum, og við veirðum af fullri ábyrgðartilfinralragu að takast á við þann vanda, þó að
hann sé erfiður. Og mér finnst eiramitt, að iþeir
meran, sem kölluðu hemámslið inn í landið,
ættu að vera öðrum frekar vakandi fyrir þessu
varadamáli.
Heldur voru það fátækleg rök hjá hœstv.
ráðh., þegar hann sagðist veira þess fullviss,
að hemámsliðið hér fcryggði okkur aukið öryggi og mundi vemda okkur frá háska í styrjöld, vegma þess að telja mœfcti, að hemámsUð hefði í síðustu styrjöld bjargað okkur frá
slíkum háska. Það hafa gerzt býsna miklir
atburðir síðan þá. Síðan hafa orðið algerlega
byltingarkennd umskipti í hertækni og hermálum, og að ætla að fara að meita ástand nú
út frá ástandinu, sem var í síðustu styrjöld,
er auðvitað hreinn bamaskapur, og ekki sízt
þegar hæstv. ráðh. heetir því við, að hann
teljl, að srvona muni þetta verða um alla framtíð eða um langa frairatíð. Það er skylda ok'k-

ar að vega og meta hlutina í samræmi við þá
þróun, sem orðin er, og ég mura víkja að
þessu svoMtið betur síðar í ræðu minni.
Hæstv. ráðh. sagðist ekkert hafa heyrt um
það, að gerðar hafi verið áætlanir um íhlutun AtlaratshafSbandalagsins um málefni aðildarríkja, ef á þyrfti að halda. Mér þykir leitt
að heyra, að hæstv. ráðh. fylgist ekki betur
með en þetta. Þessi mál hafa verið mikið
rædd í ýmsum öðrum aðildarríkjum Atlantshafsbandalagsins. M. a. er ekki ýkjialangt síðan þau vom mikið til umr. í Noregi. Þefcta
blýtur hæsfcv. ráðh að vita, ef hann fylgist
með, og ég verð að segja, að um þessi afcriði
tel ég ekki fulltrúa Islands hjá NATO vera
neitfc öruggt vitni, Ég mundi jafnvel vilja taka
flest önraur vitni fram yfir hann, þó að ég
þekki hann og viti, að hann er ágætismaður.
En staða haras hjá þeirri stofraun gerir það að
verkum, að hann er allra manna sízt til þess
failinn að gagnirýna þœfcti í sfcarfsemi stofnunarinnar.
En í samfoandi við þessar umr„ sem sprottið hafa af tiil. okkar, hefði verið ákaflega
þarflegt, ef fulltrúar stjómmálaflokkanna
hefðu rætt þessi hemámsmál á dálítið breiðari grundvelli en geirt er ráð fyrir í till. Við
skulum miranast 'þess, að enn er í gildi sú yfirlýsing þriggja stjómmálaflokka, staðfest af
bandarískum stjórravöldum, að hér skuli ekki
vera erlendur her né erlendar hersitöðvar á
frlðartímum, þau fyriirheit þessara flokka, að
hemámið væri .111 nauðsyn, sem skyldi aflétt,
þegar er aðstæður leyfðu. Síðan bandarískur
heir kom hingað öðru sinni, eru liðin 17 ár, og
allar þær forsendur, sem notaðar voru tll þess
að réttlæta hemámið, eru geTbreyttar. Samt.
hafa þeir flokkar, sem stóðu að því að ‘kalla
herinn hingað, sárasja-ldan séð tilefni til þess
að ræða um hemámið og gera grein fyrir því,
hivers vegna það sé talið nauðsynlegt enn,
þrátt fyrir þessar geirforeyttu aðstæður í veröldinnl. Þeir tala raunar ekki um hemámið,
nema þeir séu tilneyddir, líkt og það sé orðinn hluti af þeim veruleltoa, sem ekki verður
breytt af mannavöldum.
Þegar foerinn var kvaddur til Iislands 1951,
var sú ráðstöfun fyrst og fremst rökstudd með
Kóreu-styrjöldinni. Heldur var sá rökstuðningur þó langsóttur, ekki aðeins vegna þess,
hversu fjarlægur sá vígvöllur var okkur, heldur og vegna hins, að einmitt um sömu mundir
og Bandaríkjaber kom hingað, var Kóreustyrjöldin að fjara út. Víglínumar voru að
læsast fastar um þau vopraafolésmörk, sem síðan hafa orðið varanleg. En hvað sem menn
vilja segja um þetta tilefni 1951, geta sagnfræðileg rök af því tagi ekki réttlætt herseturaa 1968.
Annar rökstuðningur fyrir hemáminu 1951
var foætitan á stórstyrjöld miili Sovétríkjanna
og Bandarikjanna, og sú fjarskalega einfalda
áróðursmynd í fovítum Ult og svörtum, sem
dregin var upp í því sairabandi, Því var haldið fram, að Bandaríkin og stuðningsríki
þeirra væru vammlausir málsvarar frelsis og
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lýSrœðis og sjálfstæSis smáþjóðanna, en Sovétríkin vseru ímynd alls hins illa, kúgunar, einræðis og ósjálfstæðis. Þessi bemskuviðhorf
eru nú rokin út í veður og vind fyrir löngu.
Hvað siem öllum stjórnmálaágreiningi líður,
gera raunsæismenn sér ljóst, að heimsvandamálin eru mlklu flóknari en þetta. Og raunar
eru þeir menn orðnir afar fáir, sem telja
bandarísk síjómarvöld rísa undir þeirri trúarlegu dýrkun, sem reynt var að umvefja þau
hér á landi 1951. Ákvörðun, sem m. a. var reist
á svona hæpnum siðferðilegum forsendum,
verSa menn óhjákvæmilega að endurmeta með
hliðsjón af reynslunni. Nú er einnig svo komið, að menn hafa ekki fyrst og fremst áhyggjur af því, að Bandarikin og Sovétríkin hefji
stórstyrjöld sín á milli. Ýmis ríki í báðum
herbúðum hafa síðustu árin miklu frekar
haft áhyggjur af hinu, að risaveldin nái allsherjarsamningum sín á milli, skipti heiminum í áhrifasvæði og takmarki þannig sjálfsákvörðunarrétt annarra ríkja. Menn geta haft
mismunandi skoðanir á þeim viðhorfum öllum. En um hitt verður naumast deilt, að aðstæðurnar eru allar aðrar en þær voru 1951,
og hernámsflokkunum þremur ber skylda til
að gera grein fyrir því, hvemig þráseta hins
erlenda liðs verður rökstudd með aðstæðunum nú, en ekki með neinum sagnfræðilegum
rökum.
Önnur ríki hafa breytt stefnu sinni á undanfömum árum vegna breyttra aðstæðna, og
msetti rekja um það mörg dæmi. Það dæmi,
sem mesta athygli hefur vakið, er breytt stefna
Frakka. Þeir voru í upphafi aðalstoð Atlantshafsbandalagsins á meginlandi Evrópu. En nú
hafa þeir slitið allri hemaðarsamvinnu við
bandalagið, sagt Bandaríkjamönnum að hypja
sig úr öllum þeim herstöðvum, sem þeir höfðu
á franskri grund, rekið aðalstöðvar Atlantshafsbandalagsins úr landi og teklð hersveitir
sínar í Þýzkalondi, 70 þús. manns, undan yfirstjóm bandalagsins. Þessar einhliða aðgerðir
Frakka hafa gersamlega raskað öllum hernaðaráætlunum Atlantshafsbandalagsins; þær
hafa hreinlega hrunlð í rúst, og við blaslr nýtt
ástand, sem öll Evrópuríki verða að vega og
meta í samræmi við hin breyttu viðhorf. Foraendan fyrir aðgerðum Frakka er að sjálfsögðu það mat, að sú styrjaldarhætta, sem
menn töluðu um í Evrópu, þegar Atlantshafsbandalagið var stofnað, sé ekki lengur í samræmi við veruleikann, enda hefur hin hemaðarlega upplausn bandalagsins síður en svo
stuðlað að minna öryggi í Evrópu. Frakkar
telja hins vegar, að það verkefni, sem nú er
nærtækara, sé, að Evrópuþjóðir losi sig í vaxandi mæli undan húsbóndavaJdi Bandaríkjanna. Þar sé einnig um að ræða óhjákvæmilega öryggisráðstöfun, vegna þess að utanrikisstefna Bandaríkjanna sé í sífellu að tengja
önnur ríki Atlantshafsbandalagsins við styrjaldarátök, sem Evrópuþjóðir hafa enga samúð með.
Þegar Frakkar sundruðu í verki öllum fyrri
hemaðaráætlunum
Atlantshafsbandalagsins,
Alþt. 1967. D. (88. löggjaiarþing).

hefðu fyrri kenningar um árásarhœttu átt að
leiða til þess, að önnur bandalagsríki teldu
óhjákvæmilegt að taka á sig nýjar hemaðarbyrðar í Evrópu. En sú hefur engan veginn
orðið raunin. Öllu heldur hefur þróunin orðið
sú að undanfömu, að dregið hefur úr hervæðingu á ýmsum sviðum í Evrópu. Bretar hafa
lækkað hemaðarútgjöld sín og ætla í ár að
kalla heim um 6 þús. manna af heríiði sínu
í Þýzkalandi. Einnlg hafa Bandaríkin sjálf
takmarkað hernaðarviðbúnað sinn í Evrópu,
lagt niður herstöðvar, sem vom taldar úreltar,
og munu í ár kalla heim firá Þýzkalandi um
35 þús. manna og nokkum hluta af flugflota
sínum. Sameiginleg fækkun á henafla Bretlands og Bandaríkjanna í Þýzkalondi verður
í ár um 10%. En í Bandaríkjunum er nú mikið rætt um, að fækka þurfi miklum mun
meira i bandaríska herliðinu í Evrópu. Eisenhower, fyrrv. forseti, sem eitt sinn var yfirhersihöfðingi Atlantsfaafebandalagsins í Evrópu,
lagðl til 1966, að hersveitum Bandaríkjanna
í Evrópu yrði fækkað úr 6 herdeildum niður
í tvær, og sérfræðingar telja, að á nœstu árum verði sitefnt að því marki. Ein af forsendunum fyrir þessari ráðabreytni er sú stórfellda
aukning, sem orðið hefur síðustu árin á flutningagetu flugflotans. Heræfingar hafa sannað,
að hægt er með sáralitlum fyrirvara að flytja
bersveitir og ihergögn frá Bandaríkjunum til
Evrópu, og er nú hluti af þeim her, sem staðsettur er í Bandaríkjunum, talinn heyra til
Evrópuhemum. Þessi fækkun í iliði Breta og
Bandaríkjamanna í Evrópu hefur ekki orðið
til þess, að Vestur-Þjóðverjar fjölguðu í sínu
liði, heldur hið gagnstæða. Þegar Vestur-Þjóðverjar voru teknir í Atlantshaísfaandalagið
1955, var fastmælum bundið, að her þeirra
mætti vera 500 þús. manns. En 1966 var ákveðið að lækka þetta hámark niður í 460
þús. manns. Ýmis smáríki hafa þegar fylgt
þessu fordæmi stóru ríkjanna, nú síðast Danmörk. Islenzkum valdamönnum ber skylda til
að fylgjast með þessum aðstæðum öllum, vega
þær og meta og spyrja sig í sífellu þelrrar
samvizkuspumingar, hvort dvöl erlends hers
á íslandi sé enn þá ill nauðsyn, og gera grein
fyrir niðurstöðunum frammi fýrír almenningi.
Ein af ásitæðunum fyrir þeirri breytingu,
sem orðið hefur síðustu árin á heimaðarviðbúnaði í Evrópu, er sú stórfellda stökkbreyting á hernaðartækni, sem orðið hefur eftir
stríð, og ber þar að sjálfsögðu hæst þróun
kjamorkuvopna og eldflauga, sem geta flutt.
kjarnavopn heimsálfa á milli. Bandaríkjamenn
hafa nú glatað þeírri aðstöðu, sem þeir höfðu
í upphafi Atlantshafsbandalagsins, að telja slg
óhulta í heimalandi sínu, og hefiur sú staðreynd hafit mjög víðtæk áhrif á utanríkisstefnu þeirra í samsklptum við Sovétríkin.
þessi breytta hemaðartækni faefiur orðið tiil
þess, að margs konar hemaðarkemnimgar bafa
orðið úreltar með öllu, þ. á m. kemningamar
um gildi útvarðstöðva og faerstöðva sem nœst
hugsanlegum andstæðingi, og í samræmi við
það hafa Bandaríkim lagt niður úreltar her31
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stöðvar víða uim lönd. Breytingamar á hernaðartækni hafa einnlg haft víðtæk áhrif á
herstöðvamar hér, án þess þó að þau mál haíi
nokkru sinni verið rædd málefnalega af hálfu
hemámsflokkanna, og íslenzk stjómarvöld
vlrðast yfirleltt hofa verið óvirkir áhorfendur
að breytingunum. Þegar Bandarikln knúðu Islendinga til að gera Keflavíkursamningiinn, var
ástæðan m. a. sú, að flugþol flugvéla var þá
svo takmarkað, að óhjákvæmllegt var talið að
hafa millilendingarstað á miðju Atiantshafi til
þees að ferja flugvélar frá Ameriku til Evrópu. Þær aðstæður eru fyrir löngu gerbreyttar, og Keflavíkurffltugvödlur ekki notaður lengur til þeirra þarfa.
Þegar herliðið kom hingað 1951, var bæði
um að ræða landher, flugher og flota. Landherinn hafði með sér skriðdreka og aðrar vígvélar, og það lið gat ekki haft annan tilgang
en að takast á við her, sem gengi hér á land,
— eða a. m. k. að halda þeirri ekoðun að Islendingum, að slík landganga væri hugsanleg.
Þessd landher er horfinn héðan fyrir löngu með
vígvélar sínar, og þar með hafa Ðandarikin
staðfest í verki það mat sitt, að Islendingar
þurfi ekki að búast við neinni erlendrl innrás.
Landherinn var að sjálfsögðu hið eiginlega
„vamarlið", og þegar hann fór héðan, hefði
mátt vænta þess, að hemámsflokkamir tækju
öll hernámsmálin upp til endurskoðunar. En
svo varð þó ekki. Það var raunar táknrænt,
að Islendingar fréttu fyrst um það í alimennum fréttastofufregnum frá Bandaríkjunum,
að landherinn væri að fara. En þegar þáv.
utanrhh., Guðmundur I. Guðmundsson, var
spurður um málið hér á þingi, reyndist hann
ekkert um það vita. Bandaríska herstjómin
virtist taka ákvarðanir sínar, án þess að láta
svo lítið að bera þær undir íslenzk stjómarvöld.
Nokkru síðar hvarf flugherinn héðan einnig, en flotinn varð eftir. Hann hefur hér stjómairmiðstöð til þess að fylgjast með ferðum kafbáta á Norðun-Atlantahafi. Sú stjómarmiðstöð
var áður á Nýfundnalandi, og virtist hún einvörðungu hafa verið flutt hingað vegna þess,
að Bandarikin höfðu ekki orðlð neina raunverulega 'þörf fyrir herstöðvamar hér og urðu
að búa til handa þeim verkefni. Þá er Island
einnig smávegis hlekkur í ratsjárkerfi Bandaríkjanna, en einnig það kerfi er nú að verða
gersamlega úrelt vegna nýrrar tækni. Njósnarhnettir þelr, sem nú svifa sífellt umhverfis
jörðina, eru að taka við af þessum ratsjárkerfum á landi.
Þannig er full ástæða til að ætla, að þau
herfræðilegu rök, sem notuð voru i öndveirðu
tll þess að réttlœta heiraám Islands, séu nú
orðin úrelt með öllu. Og þetta er að sjálfsögðu mjög velgamikið atriði. Forustumenn
hemámsflokkanna hafa margslnnis lýst yfir
því, að hernámið ætti ekkl fyrst og fremst
að tryggja einangraðar vamir Islands, heldur
væri Island hlekkur i keðju; við yrðum að
leggja fram okkar hlut i þágu hinna samelglnlegu vama. En ef íslenzki hlekkurinn

skiptlr ekki lengur neinu máli, ef hinar svokölluðu sameiginilegu vamir eru nákvæmlega
jafnöflugar þótt engar herstöðvar séu hér,
hvað þá? Eigum við engu að síður að sœtta
okkur við erient hemámsilið um ófyrirsjáanlega framtíð?
Við skulum gera okkur það fullkomlega
ljóst, að Bandaríkjaher fer ekki héðan nema
við eigurn frumikvæði að brottför hans. Það
mun ekki gerast, að hemámsstjórinn komi i
beimsókn í stjórnarráðið og segi þar, að vegna
breyttra aðstæðna þurfi Bandaríkin ekki á
herstöðvunum hér að halda, þakki fyrir sig
og fari. I nærri aldarfjórðung hefúr Islendingum verið kunn sú staðreynd, að foandarísk
stjómarvöld vilja tU frambúðar líta á ísland
sem hluta af yfirráðasvæði sínu. Haustið 1945,
í lok styrjaldarinnar, meðan Bandaríkin og
Sovétríkin voru enn nánir samherjar og ekkert kalt stríð var hafið, fóru bandairfek stjóm-

arvöld fram á að fá að halda herstöðvum hér
í heila öld. Sú málaleitun verður ekki rökstudd með neinu því, sem síðar heflur gerzt..
Hún sýnir ofur einfaldlega, að Bandaríkin
litu á fsland sem hluta af siguriaunum sínum
í síðustu styrjöld. Fuil ástæða er til að halda,
að Bandaríkin haldi enn fast við þessa stefnu
sína, að hinir fjölhreytilegu samningar, sem
gerðir hafa verið við okku-r, hafi fyrst og
fremst þann tilgang að framkvæma þessa yfirráðastefnu í áföngum. Á það bendir einnig sú
staðreynd, að Bamdarikin hafa reynt að seilast til áhrifa á hin óliklegustu svið þjóðiífsins
hér, reynt að gera hemámið að hluta hins
rúmhelga dags, svo að menn hættu að veita
því athygli. Þeim hefur orðið mjög mikið ágengt á 'því sviði, en þeir fóru raunar yfir
markið með starfsemi dátasjónvarpsins og
vöktu til umhugsunar fjölmarga, sem áður
uggðu ekki að sér. En eru forustuménn hernámsflokkanna þriggja ekkert famir að huga
að þessum staðreyndum? Er þeim ekki ljóst,
að sú svokalleða öryggisstefna, sem var hoðuð
1951, er í verki augiljóslega að breytast í óvefengjanlega yfirráðastefnu, þá hina sömu og
opinberuð var 1945? Eða vilja þelr e. t. v. sœtta
sig við þá þróun til framhúðar? Svona munu
mál óhjákvæmilega þróast, ef íslenzk stjómvöld hafa þá afstöðu, að frá Okkur megi ekkert frumkvæði korna, að við séum ekki dómbærlr á hernámsmálin, heldur verðum að sætta
okkur við þrásetu hins erlenda liðs, meðan
Bandarikjunum þóknast að 'hafa það hér.
Mér er kunnugt um það, að þessar staðreyndir eru að verða ýmsum mönnum innan
hemámsflokkanna sívaxandl umhugsunajrefflni.
Og vafalaust er það til marks um þrýsting af
þessu tagi, að í stefnuyfirlýsingu ríkisstj. i
þingbyrjun var vi'kið lausdega að sérfræðilegri
athugun að frumkvæði Isliands á þessum
vandamálum, en i svari við fsp. frá mér gaf
hæstv. forsrh. síðast þá skýringu á þessu, að
ætlunin væri að sérmennta ednhvern eða elnhverja Islendinga til þess að vera hæstv.
rikisstj. tiil hadds og trausts, og hæstv. utanrrh.
kQrost eins að orði hér áðan. Ekki skal ég
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vanmeta gildi sérfræðhnga á þessu sviði frekar en öðrum. En bér er um svo örlagaríkt
stórmál aS ræða, að stjórnarvöldta geta ekki
velt ábyrgðhnni af sér yfir á neina sérfræðtoga. Það er skylda stjórnarvaldanna sjálfra
að fylgjast með allri þróun þese&ra mála og
mynda sér skoðanir á þeim, enda er það fráleit firra, að íslenzka stjómmálamenn skorti
hæfiileika tiil að fylgjast með alþjóðamálum
og hermálum og meta iþau á sjálfstæðain hátt.
En telðarvísir að slíkiu mati verður ævintega
að vera sú yfirlýsta afstaða Islendtaga, þ. á m.
hemémsflokk&nna þriggja, að hér megi ekki
vera erlendur her eða ertend&r herstöðvar á
friðartímium.
Mér finnst vera ástæða ttl þese í tilefni af
þehm umr., sem hér eru hafnar, eð skora á
forustumenn SjálfstíL, Framsfl. og AlþfL að
gera greto fyrir afstöðu stoni til hemámsvandamálsins alls. Ekkl með netoum sagnfræðilegum rökum frá tímaibili k&lda stríðsins, heidur með því að taka tillht til þeirra
aðstæðna, sem nú eru. Ég vil skora sérstaklega á hæstv. utanrrh. að rœða hernámsmálin frá þessum forsemdum, og ég vil betoa því
mjög cindiregið til forsvarsmanma Sjálfstfl. og
Framsfl., að þeir geri þjóðtomi grein fyrir
því, hvernig þeir meta þessi vandamál nú.
Umr. frestað.
Á 78. fundi í Nd., 19. mairz, var fram haldið
einni umr. um thli.
Jónas Árnason: Herra forseti. Hv. 6. þm.
Reykv. svaraði í gær því helzta, sem hæstv.
utamrrh. fann til foráttu þeirri tiil., sem hér
liggur fyrhr, og ég sé ekki ástæðu til að bæta
þar miklu við.
Ég mun aðallega gera aths. við þau orð,
sem hæstv. utamrrh. lét faiila til mín persónulega. Ég geri þessar aíhs. vegna þehrra hv.
þm., sem hlustuðu á ræðu hæstv. ráðh., en
ekki vegna þess, að ég geri mér sérstakar
vonir um það, að aths. mínar ráði miklu um
viðihorf hans eða verðl til að breyta því. Mér
er orðið það ljóst eftir ræðu hæstv. ráðh. hér
í gær, að viðhorf okkar í þessum efnum, og
þó sérstaklega á siðferðissviði þeirra, eru svo
gjörólík, að það má segja, að við tölum í þessu
efni tvö ólík tungumál. Ég get ómöguiega skUið vlðhorf hans, og honum virðist fyrirmunað
að skilja viðhorf mitt.
1 ræðu minni hér í gær varði ég allmiklum
tíma í að lýsa þeim alvarlegu afleiðtagum,
sem ut&nrikisstefna Bandaríkjanna, og þá sérstaktega stríðlð í Víetmam hefur haft fyrhr
bandarísku þjóðtoa, fyrhr ástsandlð í Bandaríkjunum heima fýrhr, þar sem nú hriktir í
öllu efnahagskerftou og átök magnast milli
kynþátta, svartra og hvítra, og milli stétta, fátækra og ríkra, þammig að nú er því spáð, að
það sumar, sem fram undan er, verði eitt hið
skelfitegaeta í allri sögu Bandarikjanna. Það
er jafnvel talað utn hættu á algerrl borgarastyrjöld í þessu sambamdi. Ég gagnrýndi þesea

stefnu mjög harðlega, og gerði -það ekki hvað
sízt af umhyggju fyrhr b&ndarísku þjóðinni,
enda sýnist mér, að hún eigi betra hlutskipti
skllið. Og mér er hlýtt til hennar af kynnum,
sem ég hafði af henni, þegar ég dvaldist alllengi í handi hennar hér fyrr á árum, og ég
tel mig vera vto bandarísku þjóðarimmar. Þetta
hélt ég, að öllum mætti vera ljóst af ræðu
minnl, samúð mín með bandairísku þjóðinni.
En nei, óneL Hæstv. utanrrh. skildi orð mín
samkv. þveröfugum formerkjum við það, sem
ég taldi mig hafa sett. Gagnrýni mín á framferði bandarískra stjórnarvalda lýsti, að hans
dómi, botnlausu batri í garð bandarísku þjóðartanar, botnlausu hatri. Ég skrifaði þetta orðrétt upp eftir hæstv. ráðh. Ef þetta mat hæstv.
ráðh. er rétit, þarf að sjálfsögðu engar vamgaveltur um það, hvemig bezt verði látin í Ijós
vinátta í garð bandarísku þjóð&rtanar. Það
hljóta menn að gera með því að vegsama og
styðja með ráðum og dáð framferði bandarískra stjómarvalda, hvað sem á gengur, og
er þá orðið næsta skammt yfir í þann siðferðisboðskap, að fullkomin vhnátta í garð
bandarísku þjóðartanar verði þá aðeins í ljós
látin, að menn sýni bandarískum stjómarvöldum fullkomtan undlrlægjuhátt.
En ef gagnrými á framferði bandarískra
stjómarvalda á að sýna botnilaust batur í garð
bandarísku þjóðarinnar, má spyrja, hvort ekki
séu einhverjir flehri sekir í þessum efnum
heldur en ég. I fréttum sjónvarpsins í gær gaf
aff sjá og heyra Robert Kennedy, sem nú hefur
gefið kost á sér sem forsetaefni í keppni við
Lyndon B. Johnson. Robert Kennedy kvaðst
gera þetta vegna þess, að með framferði sínu,
og þá ekki hvað sízt í Víetnam og utanríkismálum yfirleitt, hafi bandarfsk stjómarvöld
fyrhrgert traustl sinnar eigin þjóffar og stofnað
í hættu velferð og virðhngu hennar og mannorði
í augum heimstas. Mundi ekki þessi gagnrýni
að dómi hæstv. utanrrh. bera vott um það, að
þessi maður, bróðir hins iátna og dáða forseta, John F. Kennedy, þessi maðúr ali í brjósti
nokkuð svo vafasamar tilfinntagair í garð
bandarísiku þjóðarinnar, svo að maður látl nú
alveg vera að tala um boínlaust h&tur í þessu
samibandi? Þær skoðanir, sem ég lét í ljós
hér í ræðu mtani í gær, um það, að stríðið
í Víetnam og bandarísk utanríkisstefna yfirieitt væri megtaorsök þess hörmufega ástands,
sem nú blasir við bandarísku þjóðinni, eru í
fullu samræmi við skoðanir Roberts Kennedys,
og í fuilu samræmi við skoðanir hans eru
einnig þær thll., sem við höfum flutt hér í
báðum þd„ Alþb.-menn og framsóknarmenn
sameigtalega, já, og við hinar beztu undirtektir hæstv. utanrrh., og verður honum selnt fuilþakkað fyrlr þær undhrtetotir.
„Við verðum að horfast í augu við það, að
stríðið í Víetnam er etoki faáð í þágu bandarísku þjóðarinnar", sagði Robert Kennedy í
ræðu, sem hann flutti í CJhicago nú ekkl alls
fyrlr löngu og bandarísk tolöð lýstu þessari
rœðu sem sprengjuregni á Hvita húsið. Það
væri fróðtegt að vlta, hvað hœstv, utanrrh.

ÞingsályktunartiUögur ekki útræddar.

487

488

Nefnd til að rannsaka ýmis atriði herstöðvamálsins.

kallar siíka gagnrýni í garð bandarískra
stjómvalda.
Robert Kennedy sagði, að með hinni miklu
sókn þjóðfrelsishreyfingarinnar í Suður-Víetnam nú í siðasta mániuði hefði endaniega verið í sundur svipt þeirn blekklngavef, sem
bandarísk stjórnvöld hafa reynt að spinna í
sambandi við stríðið. Stjómvóldunum bæri að
stöðva loftárásimar á Norður-Víetnam, setjast að samningaborði og viðurkenna þjóðfreisishreyfinguna sem samningsaðila. Og nú
eftiir að Robert Kennedy hefur kunngert framboð siitt sem forsetaefni Demókrataflokksins,
hefur hann lýst því yfir, að hann mundi sem
forseti láta það verða sitt fyrsta verk að
framkvæma þessi atriði. Og þetta er að hans
dómi svo mlkUvægt, að hann hefur jiafnvel
látið liggja að því, að hann muini draga framboð sitt til baka, ef Johnson breytir stefnu
sinni í samræmi við þetta, enda standl málin
svo tæpt, að ef iþað dragist mikið lengur að
semja frið i Víetnem, geti striðið leitt tii allsherjar harmleiks fyrir handarísiku þjóðina.
Robert Kennedy gerir sér sem sé Ijóst, að
það reiðarslag, sem Bandaríkjamenn hafa orðið fyrir í Víetnam nú að undanförnu, muni
segja harkaiega tii sín í sálarlífi bandarisku
þjóðarinnar og auka enn á líkumar fyrir alvarlegum átökum og váiegum atburðum þar
vestra nú á sumri komanda. Og ég trúi því
ekki, að hæstv. utanrrh. telji, að í þessari
gagnrýni Roberts Kennedys felist einhver sérstök óvild í garð bandarísku þjóðarinnar, að
maður nú ekki tali um hatur.
En bandarísk stjórnarvöld hafa ekki aðeins
verið að glata trausti sinnar eigin þjóðar vegna
stríðsins í Víetnam. Þau hafa einnig verið
að glata trausti bandamanna sinna. Bandaríkjastjóm hefur lagt sig fram um að fá bandamenn sína til að lýsa yfir skýlausum stuðningi við hana í stríðinu í Víetnam með beinum hernaðarstuðningi. En þessari málaleitan
hefur hvarvetna verið synjað, og bandalagsríki

Bandaríkjanna

í

Evrópu,

Atlantshafs-

bandalagsrikin, hafa fylgt eftir synjun sinni
um hemaðaraðstoð með æ harðarl gagnrýni
á framferði Bandaríkjamanna í Víetnam og
bandarískri utanríkisstefnu yflrleitt. Og eitt
þessara ríkja, eitt hið voldugasta og stærsta,
hefur algerlega fordæmt framferði Bandaríkjamanna í Víetnam, þ. e. a. s. Frakkar undir forustu De Gaulle.
Og nú að undanfömu hafa þeir atburðir
verið að gerast, sem kynniu að valda því, að
brezka stjómin sæi sér ekki annað fært en að
fordæma með öllu framferði Bandaríkjamanna
í Víetnam. Núna í s. 1. mánuði lögðu 100 þm.
Verkamannaflokksins fram tiU. um slíka fordæmingu. Sú till. var svar við tili., sem leiðtogi íhaldsflokksins, Heath, hafði borið fram
um opinberan stuðning Breta við sfcefnu Bandaríkjamanna í Víetnam. 1 tilefni af þessari tiU.
sagði eitt útbreiddasta blað Bretlands, Daily
Mirror, með leyfi hæstv. forseta:
„Mr. Heath hvetur mr. Wilson tU þess að
styðja bandariska gíefnu, sem úhjákvæmllega

hlýtur að mistakast. Álit Wilsons í Bretlandi
er ekki beinlínis með mesta móti um iþessar
mundir. Það mun hrapa niður úr öUu valdi,
ef ihann lýslr yfir stuðmingi Breta við áframhaJd harmleiksins í Víetnam."
Wilson hefur að vísu enn sem komið er
neitað að hafna með öllu stefnu Bandaríkjamanna i Víetnam, en hann hefur þó ítrekað
fyrri viljayfirlýsingar breekiu stjómarimnar um
það, að loftárásir á Norður-Víefcnam verði
stöðvaðar. Hann gerði það nú síðast í sambandi við þær viðræður, sem hann átti við
Johnson þar vestra í síðasta mánuðd. Um þœr
viðræður hefur að viísu lítið verið sagt opinberlega, en það má ýmisiegt marka um þær
af ummælum Wilsons eftir á. Og bað eru ein
af þeim ummælum, sem að mínium dómi eru
sérstaklega athyglisverð: Það væri brjálæði,
segir WUson, að beita kjamorkuvopnum í
Víetnam, enda miklar Mkur á, að slíku mundi
fylgja það alheimsbál, sem torfcímt gæti öJlu
mannkyninu.
Það þarf ekki mikið hugmyndaflug til þess
að segja sér, hvað felst að baki þessum ummælum, hvaða ályktanir Wiison hefur dregið
af viðræðum sínum við Johnson. Ef Johnson
hefði gefið Wilson óyggjandi tryggingu fyrir
því, að Bandaríkin mundu ekki beita kjamorkuvopmum í Víetnam, hefði Wiison hagað
orðum sínum öðruvísi. Hann hefði notað þetta
tækifæri til þess að bera lof á Johnson fyrir
varfæmi og skilning í þessum efnium. Hann
heíði tekið af öu tivímæli um það, að það
mætti treysta Johnson og bandarískum stjómarvöldum til þess að stofna ekki mannkyninu
öllu í þann háska, sem stafa mundi af þvi,
að kjamorkuvopnum yrðl beifct í Víetnam.
Ummæli Wilsons um þetta atriði sýna það
ótvírætt, að eftir viðræður hans við Johnson
hefur hanm komízt að sömu níðursitöðu og
William Fulbright, að þrátt fyiir fullyrðingar
vissra taismanna bandariskra stjómvaida um
það, að Bandaríkjastjóm muni ekki leyfa
beitingu kjamorkuvopna í Víetnam, kunni
hún að vera komin á fremsta hlunn með að
gera það.
Wilson virðist með öðrum orðum hafa gert
sér það ljóst, að framferði Bandaríkjamanna
í Víetnam geti óðar en varir kornizt á það
stig, að óhjákvæmilegt verði fyrir bann og
ríkisstj. hans að fordæma það með öllu; áðurnefnd uimmæli hans eru viðvörun til Bandaríkjastjómar um það, að hún megi vænta
slíkrar fordæmingar. Og um það verður ekki
efazt, að með þessu er hann að láta að vUJa
alls þorra brezku þjóðarinnar, sem er farin að
þreytast á þjónustusemi hans við Bandaríkjastjórn, þó að forustumenn ííhaldsins brezka
hafi að vísu leitazt við að veiita Wiison að
sama skapi meiri stuðning til áframhaldandi
hálfvelgju í afstöðu sinni til Bandaríkjastjómar sem hann hefur orðið að sæta meiri gagnrýni fyrir hana í röðurn sins eigin flokks. Hvað
um það. Þær raddir verða nú æ háværari í
Bretlandi, bæði innan Ihaldsflokksins og
VerkanianníiflQkHsins, sem krefjast þess, að
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rikisstj. taki upp sjáifstæðari stefnu gagnvart
Bandaríkjamönnum. Og sams konar kröfur
verða einnig æ háværari í öðrum ríkjum Vestur-Evrépu, og þær hafa magnazt til muna
við atburði síðustu vikna.
Prændur akkar á Norðurlöndum hafa t. d.
aldrei verið eins hvassyrtir um þessi efni og
nú að undanfömu. Aftonbiadet í Stokkholmi,
sem er málgagn sœnskra sósíaldemókrata,
segir, að eina leiðin fyrir Bandaríkin til að
losna úr þvi öngþveiiti, sem stríðið i Víetnam
hafi leitt þau út í, sé að taka sönsum, yfirgefa Vietnam og leyfa íbúum þess að ráða
málum sínom sjálfir. Blaðið bætir við: „Ef
heppmin er imeð, mega Bandaríkjamenn e. t. v.
búast við því að fá að halda sínu eigin sendiráði."
Þessar skoðanir bergmála nú um alla Vestuir-Evrópu. Og þœr eru i samrœmi við það
enduimat gagnvart Bandaríkjastjóm og stefnu
hennar, sem að undanfömu hefur farið fram
í ríkjum Vestur-Evrópu. Ráðamemn þessara
ríkja, sem eru helztu bandamenn Bandaríkjanna, eru æ fleiri að gera sér það Ijóst,
hversu hæpið er, belinlínis frá siðferðilegu
sjón&rmiði, að lúta leiðsögn bandarískra
atjórnarvalda. Jafnframt þessu er svo afhálfu
hinna ýmsu ríkisstj. unnið að auknum viðskiptum og menningartengslum milli Austurog Vestur-Evrópu, þar sem áður ríkti hatur
og tortryggni og kalt stríð. Þess gæti sem sé
orðið skammt að bíða, að Evrópa öll tæki
undir með de Gaulle og frábæði sér afskipti
bandarískra stjóraarvalda af einkamálum sínum og benti þeim kurteisiega á að reyna
hieldur að leysa sín eigin vandamál. Að sjálfsögðu liggja ýmsar ástæður tii þessa, en þyngst
á metunum er að sjálfsögðu stiríðið i Víetnam
og það slðferðilega afhroð, sem bandarísk
stjómarvöld hafa goldið vegna þess í augum
bandamanna sinma.
Ég hef gerzt nokkuð langorður um þetta
atriði vegna þess, að ég vii að mönnum verði
það ljóst, að mín rödd eir ekki nema eln lit.il
rödd i þeirri stóru fylkingu, sem nú heldur
uppi harðrí gagnrýni á bandarísk stjómarvöld og stefnu þeirra á alþjóðavettvangi, og
slík gagnrýni ber að sjálfsögðu ekki vott um
neitt hatur eða óvild í garð bandarísku þjóðarinnar. Þvert á móti. Ég fuliyrði, að í þessari íylkimgu, í þeirri fyikingu, sem nú heldur
uppi harðastri gagnrýni á framferði bandarískra stjómarvalda, sé að finna marga beztu
vini bandarísku þjóðarinmar. Siðferðilegur
stuðningur við ofbeldisetefnu bandarískra
stjómarvalda í Viefcmam og annars staðar á
alþjóðavettvangi er að sjáifsogðu enginn greiði
við bandarísku þjóðina, nerna siður sé.
Magnús H, Gíslason: Herra forseti. Ég hef
oft orðið iþess áþneifanlega var, hvað okkur
Islendingum, mörgum hverjum a. m. k„ er oft
og eimatt tamt að ræða utanríkismál olmennt
og samskipti okkar við erlendar þjóðir af litlu
raunsæi og takmarkaðri stillingu. Er það þó
næsta furðuilegt fyirirbrigði, því að fátt er lítilli

þjóð í stórri og viðsjálli veröld nauðsynlegra
en að halda vel vöku sinni á þeim vettvangi,
gæta fullrar íhygli en hófs í dómiurn, án þess
að gleyma þvi nokkru sinni, að við, þessi 200
þús. manna þjóð, eigum jafnan rétt til freisis
og sjálfstjórnar og milljónaþjóðimar og erum
að sínu leyti engu þýðingiarmtnni þátttakemdur
í þjóðasafni heimsibyggðarinmar em hinar stœrri.
Alveg sérstaklega fimnst mér þó gæba þessarar furðulegu vanstillingar, þegar rætt eir um
dvöl hins erlenda herliðs hér á iandl og þau
mál, sem tengd eru hermi. Raunar verður varía
sagt, að hersetan sé einvörðungu utanríkismál.
Herinn er að vísu upphaflega hingað kominn
vegna samningsgerðár okkar við aðra þjóð eða
aðrar þjóðir, en dvöl hans hér venkar á og grípur með margvíslegum hætti inn í okkar eigið
þjóðlíf, og mér slcilst, að það sé okkar sjálfra
að ákveða, hvort og hvenær hiann skuli hverfa
til eigin föðurhúsa. Það er engu ldkara en að
margir okkar hafi til allra þessara mála fyrir
fram mótaða afstöðu, ‘það sé skiiyrðisJaust ágætt, allt, sem kemur úr þessum stað, en óyggjamdi óhæft, allt, sem ber að úr hinni áttinni.
Slík afstaða getur naumast nokkura tíma leitt
til heillavænlegrar niðursíöðu, í það minnsta
mundi það vera tllvMjuminni eimmí háð og er
sizt sæmandi fulltrúum á þjóðþingi.
Tiil. sú á þskj. 282, sem hér liggur fyrir til
umr. og flutt er af 4 hv. iþm. Alþb., fjallar um
að skipuð verðii n. til þess að afchuiga áhrif hersetunnar á íslenzkt þjóðlíf. Er tiiil, i 5 liðum,
sem afmarka i stórum dráttum þau verkefni,
sem rannsókn umræddrar n. ætti einkum að
beinast að. Ég æiJa ekki að fara að rekja þessa
þætti lið fyrír lið, enda hvort fcveggja að frsm.
fyrir till„ hv. 4. landsk. þm„ Jónas Árnason,
gerði það mjög skiimierkiilegia hér i gær, og auk
þess hafa alllr hv. 'þm. tilil. að sjálfsögðu á
borðimu fyrir framan sig.
En mig langar til að minnast örfáum orðum
á nokkur atriði, sem tiill. fjaJQiar uim, og þá um
leið þau andsvör, sem fram komu i ræðu
hæsbv. utanrrh., sem mér fannst raiunar mótuð af rneirí viðkvæmni og reyndar gifuryrðum
en hæfiieg.t er að hljómi úr ráðherrastóli, enda
þótt hv. frsm. tilil. flytti mál sitt af nokkrum
skaphita hér í gær, eins og sJcáldum er títt.
Öllum er það i ferskiu minni, að fyrir nokkru
glopraði bandarísk flugvél niður kjarnorkueprengjum á GrænJandsis. Að vonum settl ugg
að mönnum, hér á norðurtiveli jarðar a. m. k.
Menn spurðu sem svo: Hvenœr dettur næsta
sprengja niður og hvar hafnar hún og hverjar
verða afleiðingar þess? Dönsku stjóminni virðist hafa verið ókunnugt um ferð bessarar flugvélar yfir dönsku yfirráðasvœði og þaðan af
síður haft bugmynd um, hverja háskagiripl hún
hafði innanborðs. Má það heita furðulegt skeytimgar- og virðingarleysi gagnvart hinni dönsku
þjóð að leita ekki leyfis hennar til slíks ferða'lags. Var e. t. v. búizt við synjun slíkrar bónar og þá valinn sá kostur að teita einskis leyfis ? Hefur þessi lelkuir e. t. v. verið leikinn oftar og víðar á undanfömum árum i von um,
að ekkert óhapp henti og glæfraspilið kæmist
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því aldrei upp? Höfum við Islendingar kannske
fenglð svona heimsóknir án þess að hafa haft
hugmynd um? Hæstv. utanrrh. sagðist hafa
fengið ibandaríska sendiherrann og yfiirmann
vamarliðsins tll iþess að gefa hátíðlegt loforð
um, að flugvélar með kjarnorkuíarm legðu
ekki leið sína yfir Island og íslenzkt yfirráðasvseði. Ég efast ekkert um, að hann segi það
satt. En geitum við treyst því loforði? Ja, við
geturn, þegiar alit kemur til alls, kannske lítið
annað gert. Hv. 6. þm. Reykv., Magnús Kjartansson, talaði um, að við ættum að koma upp
eins konar eiftirlitskerfi. Ég veit nú ekki gjörla,
hvernig það er hugsað í framkvæmd, en einboðið sýnist mér að henda iþeirri hugmynd
ekki frá sér samt sem áður að óathuguðu máli.
Ég skal ekki eyða mörgum orðum að dátasjónvarpinu. Það er ekki ánægjulegt að rifja
upp þá hneisu, sem við erum búnir að hafa
af því. Þáttur fyrrv. utanrrh., Guðmundar
1. Guðmundssonar, í því máli má ekki gleymast, því miður. Hann á að lifa sem viðvörun.
Stjómmálamenn meiga aldrei gleyma því, að
þeim er einnig, eins og öðrum, þörf varúðar
á sínurn vegum. Sé það rétt hjá hæstv. utanrrh,
að fyrrv. ráðh., Guðmundur 1. Guðmundsson,
hafi ekki sagt Alþ. vísvibandi ósatit í umr. um
þetta leiða mál, þá hefur hann iþó a. m. k. látið
undir höfuð ieggjast að afla sér nærtækra upplýsiinga, og það er ekki heldur góð frammistaða.
Hæstv. ráðh. taldi erfitt að meta, hversu
mikinn þátt hersetan ætti í neikvæðri mótun
ístenzks æskulýðs og hve mikið erlent kvikmyndarusl. Vera má, að þar verði illa á milli
greint. Páa hef ég þó heyrt halda iþví fram, að
íslenzkt æskufólk, og þartf iraunar ekkl æskufólk til, sæki nokkra hollustuhætti né þrif til
hins útlenda herliðs, enda kæmi það líka iila
heim við reynslu annarra þjóða af þvilíkum
dvalargestum. Mun hitt sönnu nær, að þau
áhrif séu svo margháttuð og viðtæk, að þau
verði aldrei könnuð til neinnar hlítar af nokkurri nefnd.
Hæstv. ráðh. taldi sér ókunnugt um íhlutun
Bandajríkjastjómar og Nato um utanríklsmál
þátttökuríkja þess. Auðvitað veit ihæstv. ráðh.
bezt, hvað honum er kunnugit um og hvað eíkki.
Ég hélt hins vegar í fáfræði minni, að gervallri heimsbyggð væri kunnugt um afskipti
stórvelda af innanlandsmálum annarra ríkja
og margvístega viðleitni þeinra tdl þess að hafa
áhrif á þróun þeirra og stefnu. Rússar hafa
að sínu leyti stuðlað að iþvtí, að stjómir vinveittar þeim sætu að völduim í Austur-Evrópu.
Bandaríkin hajfa fyrir sltt teyti fajrið eins að
t. d. í Suður-Ameríku og Grikkiandi, og hver
er sá, sem ekki veit, hvað er að genast i Afríku og Asíu? Það væri geipiteg glópska að
láta sér detta í hug, að við værum ekki einnig
undir smásjánni í þessum etfnum. Heimsveldin
reyna eils staðar að hafa siín áhrif og tryggja
sína aðstöðu. Bandaríkjaimenn eru þar engin
undantekning. Hefuir CIA ekki verið að tseygja
anga sína hingað? Er hæstv. ráðh. ókunnugt
um ,það? Auðvitað er sagt, að þettaa sé ailt gert

tiil þess að tryggja. og etfla lýðræðið, en þurfum við bara nokkra lýðræðislexíu að sækja
vestur um haf? Ætli jafnvel Bandaríkin geti
ekki ýmislegt lært atf okkur í þessum efnum,
ekki síður en við af þeim? Og ekki held ég,
að við högnumst neiít á því að skipta á okkar
ófullkomna lýðræði og lýðrœði Suður-Ameríkuríkja og Grikkja, þótt aðfengið sé.
Við Islendingar erum lengi búnir að hafa
her í þessu landi, mlkils til of lengi. Ég efast
ekkert um það, að þeir, sem sömdu um hersetuna á sínum tíma, hafi trúað því, að hún væri
okkur nauðsynteg vöm, en öðrum þá að vísu
einnig. Ég hef verið hersetunni andvigur frá
upphafi og aldrei farið leynt með það. Hins
vegar ©r tilgangslaust að flara hér nú að draga
fram rök með eða móti því, að á þetta ráð
skyldi brugðið á sínium tlíma.
En þó að hæstv. utanrrh. og ýmsir aðrir góðir latendingar bafi trúað á vamargetu herliðsins við upphaf hlngaðkomu þess, finnst mér
furðulegt, ef hann álítiur taflstöðuna óbreytta
síðan, en það fannst mér koma fram í ræðu
hans hér í gær, ef ég hef skilið bann rétt.
Ég trúi þvi ekki, að hæstv. ráðh, batfi dagað
svo uppi, að hann meini þetita. Brjótist út stórveldastyrjöld nú, sem allir óspiUtir mennvona,
að aldrei komi til, þá held ég, að fáum detiti
í hug, að þessiir dátadremgir suður í Ketflavík
geti varið okkur stundinnl lengur. Þelr verja
ekki einu sinni sjálfa sig. Hins vegar bjóða
þeir hættummi beiim. Herstöð gerir það ævintega
og alls staðar. Ein kjamaflaug og herstöð
Ðandaríkjanna í Keflavík er eyðilögð. Segjum
að það sé þeirra mál. En hún gerir mieira. Hún
mundi sjá fyrir nokkrum þúsundum Islendinga um leið. Það vildi ég halda, að væri atftur
á móti okkar mál. Sjálfsagt yrði það ekki óskemmititeg tílhugsun fyrir okkur hinum megin, afkomendur hinna fomiu vikinga, að við
hetfðum iþó aldeilis lagt lóð okkar á vogarskálina tiil þess að bjarga heimimuim. En hvaða
heimur yrði það og hvers konar heimur?
Nei, herstöð tryggir ekkl frið. Herstöð tryggiir tortímingu, ef út af ber. Von mannkynsins
um fríð byggist ekki á herstöðvum. Húnbyggist á því, að þjóðlr heimsins hatfi þroska, mannvit og manndóm til iþess að teggja herstöðvar
niður.
Það er sjáltfsagt, að þessi tiil., úr því að hún
er á annað borð komin fram, fari til n. Hún
fjallar um svo alvarlegt mál, víðtækt og yfirgripsmikið, að það er einiboðið að ræða hana
betur og gaumgæfa. Ég er héldiur ekki frá því,
að hún geti tekið ýmsum breytingum ttl bóta,
eins og reyndar flestir aðrir hlutir. Og nauðsyniegt er að ná um hana sem víðtækustu
samstarfi, því að ella er ósýnt um, hvert gagn
nefndarsikipun sem þessi miundi gera. Og ég
held, að menn komist jafnan að betra samkomulagi, þegar þeir taka að ræða málin í rólegheitum i netfndum, en í meira og minna
heitum umr. á þingtfunduim. Það er óhyggilegt,
mér iiggur við að segja óþinglegt, að meina
till. athugun í n. Það eru siæm vinnubrögð.
Hitt er þó verra, að það lýsir í raun og veru
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einsýni og ofstæki, sem ég vona, að hv. alþm.
séu vaxnir upp úr.
Ég býst nú við, að við séum svona með sjálæum okkur sammála um það aliflestir, að afleiðimgar hersetunnar og áhrif á íslenzkt þjóðlíf séu mikil, margvísleg og miðuir holl. Sjálfso®t verða þau seint rannsökuð til fuilrar hlítar, og þau halda áfram að verka og verða viðvarandi, á meðan við nemurn ekki meinið sjálft
í burtu. Þess vegna eiguim við taara að ganga
hreint thl verks og óska herliðinu góðmar ferðar
helm til sín. Það er á okkar valdi að gera það.
Þá munu áhrif taersetunnar smátt og smátt
gufa upp úr þjóðlífinu. Þá verður loftið tareinna
og léttara að draga andann.
Fyrir mér er það ekkert aðalatriði, tavort
herinn fer allur á einum og sama degi eða
í áföngum smátt og smátt, en mestu skiptir
það, að farið sé með einlægni og opnum huga
að undirbúa endamlega brottför taans. Það er
eina raunhæfa lausn málsins, og um hana vona
ég, að við getum sem flestir sameinazt.
Sigurvin Etnarsson: Herra forseti. Ég hef
ekki hugsað mér að ræða þessa þáitiill. í einstökum atriðum, þó að öll séu þau atriði á
vtesan hátt mjög stórvægileg og þýðingarmikil.
Það er lagt ttl að kjósa rannsóknarnefnd til
að rannsaka ýmis atriði utanríkisimála og reyndar Inmanríkismála líka samkv. þessari till. Það
er óneitanlega rétt, að það vseri full þörf á því
að rannsaka sum af þeim atriðum, seim nefnd
eru í iþessari tiil. En eins og mú taáttar hér
á hv. Alþ., taeld ég, að sú n. yrði þannig skipuð,
að harla lítils árangurs væri að væmita af ranmsóknimmi sjálfri. Ég tel líka, að það hefði verið
æskilegri málsmeðferð, að iþetta mál hefði verið
flutt í öðru formi, þ. e. a. s. það hefði verið flutt
í þvi forrni, að það vseri eimgöngu fjallað uim
hinia erlendu hersetu hér í iandinu og þau áhrif,
sem hiersetian taefur haft á ÍBlemzkt þjóðlíf. Það
væri sannarlega nóg viðfangsefni í eitt mál, og
það dreifir aðeins þessu rnáili oð taka avona
margt saman í eina tiil. að mínum dómi. E/
það hefði verið gert, taefði væmtamlega fengizt
úr því skorið hér á hv. Alþ. með atkvgr.,
hvaða þingflokkar og hvaða þm. ætla sér að
styðja að því, að áfrtamtaaldandi herseta verði
hér í landinu. Og mér fimnst, að þjóðin eigí
heimtimgu á að fá að vita það, hver afstiaða
flokka og þm. er till málsins mú, þegiar ekki
er mema ár eftir af þvi tímablli, sean Islemdingar hafa skuldbundið sig til þess að vera
í hemaðarbandailagi. Það er það minnsta tillit, sem taægt er að taka til þjóðarinnar, að
þetta sé látið koma í ljós, þegar slíkt mál er
hér á ferðinni á Alþ. Það er bráðnauðsynílegt,
að þjóðln fái að vita það, hvemig menn rökstyðja það, að áfram skuli vera her á Islamdi,
að allar þær röksemdir komi frarni fyrir þjóðina, og þá að sjálfsögðu tainar líka, sem færðar eru gegn því. Þetta kemur ekki í ljós með
þessari till.
Tjónið, sem þjóðin taefur taaft nú þegar af
taitaum erlenda her hér í landi og öllu því,
sem honum fylglr, fyrir íslenzka tungu, menn-

ingu, siðgæði, þjóðemiskennd og sjálfstæðismeðvitund, þetta tjón er orðið svo mikið, að
það verður aldrei metið, og háskinm heldur
áfram að vaxa, eftir því sem áhrifavald hersetumnar varir lengur. Eftir því sem þau verða
fleiri árim, eftir því magnast það, og eftír því
sem stærri og stærri taluti þjóðarimmar etet upp
við deyfilyf þessarar erlendu taersetu. Það væri
hugsanlegt að breytia þessari iþáitilll. svo í n„
að hún tæki beint á þessu vandamáli og blandaði þar engu öðru imm. í. Og æskiiegast af
öilu væri það, að svo væri með málið farið
eims og tav, 1. þm. Norðuri. v. sagði hér rétt
áðan. Þá gætu orðið rökræður um það mál
eitt, og annað truflaði eikki skilning manna
á því, taver afstaða manna og flokka er og
hver rök memn hafa fraim að færa fyrlr áframhaldandi hersetu eða gegm henni.
Ég ætila ekki að vikja að eimstökum atriðum i þessari till. En ég get þó ekki látið hjá
líða að nefna eitt, þ. e. 4. lið þessarar till.,
sem hæstv. utanrrh. drap á í ræðu sinni hér
í gær, þar sem hann sagði eitthvað á þá leið,
að hann væri samnfærður um, að það hefðl
mikið vairnargildi _fyrir Islendlnga að taafa
herinn i Keflavík. Ég skildi taanm svo, að taonum fyndist þetta vamargildi ákaflega mikið
enn í dag. Ekki er ég að spyrja að því, hvað
taann hefur álitið fyrir 26—27 árum.
Mér diettur mú í hug að spyrja: Æitli taamm
mundi nú verða þessarar sammfæringar eftir
að búið væri að skjóta kjamorkuspremgju á
Kefiavíkurflugvöll? Hanm þyrfti kamnske ekki
beint að hugsa um það á efitir eða við fleiri.
En það er furðulegt að heyra slíkan málflutmimg og það af utainrrta. Það veit öll þjóðim, að
þetta varnarlið á Keflavíkurfílugveilili er engin
vöm fyrir íslenzku þjóðina, em ibráður háski.
Við vonum allir, að það komi aHdrei til heimsstyrjaldar aftur. Þá þurfum við taeldur ekkert
á þessu liði að taalda þarna. Það þarf ekki að
verja okkur á friðartímum. En ef kæmi til
taeimsstyrjaldar, getur hæstv. ráðih. eða nokkur annar ábyrgzt það, að ekki verði skotið
kjaimorkuspremgju á Keílavíkurflugvöll? Ég
ætla ekki að rökræða þetta meira að þessu
sinni, vegna þess að ég tel, að málið eigi að
koma í heild fyrir þimgið til umr. og í öðru
formi en hér er.
Eitt atriði annað skal ég aðeins nefna, sem
hæstv, utanrrh. talaði um í tilefmi af ræðu
frsm. Hanm sagðist hailda, að það væri erfitt
að ramnsaka það, hvaða áhrif hermannasjónvarpið taefði taaft á æskuiýð Islands og auðvitað
unga og gamla. Það getur vel verið, að það
sé erfitt að ranmsaka það, og hamm bemti á, að
hér hefði verið kvikmyndarual bandariskt
lengi til sýnis, sem þetta fólk hefði áður taorft
á, og hvað væru þá áhrifin frá sjónvarplnu,
hvað væri frá kvikmyndunum. Þetitia er rétt
að minum dómi. Það er erfitt að rannsaka
þetta, enda mæli ég ekki með þessari rannsókm. Ég álít hana þýðimgarlitla. En er hamn
í einbverjum vafa um það, að íslemzkt æskufólk hafi orðið fyrir áhrifum af hermamnasjónvarptnu og það hafi komið fram þau átarif
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umfram það, sem varðar kvikmyndir, s©m við
höfum haft í áratugi? Ég held, að það sé fáum blöðum um það að fletta. A. m. k. heyrði
ég ekki 5—6 ára gömui börn fyrir 10—20 árum vera að taia enskuiþrugl svona hversdagslega eins og nú gerist. Ég þekki mörg böm,
sem eru farin að kunna allmikið af enskum
arðum. Þau segja núna „good bye“, þau segja
„safe“ og miargt af þessu tagi. Nei, þau eru
búin að læra alveg furðanlega mikið af hermannasjónvarpinu. Þau lærðu þetta ekki af
kvikmyndum hér áður, enda fóru þau sjaidan þangað. En þetta hermannasjónvarp kom
inn á hvert heimili svo að segja, til bamanna
sjálfra. Ég held, að hæativ. ráðh. ætti ekki að
vera að reyna að verja hermannasjómvarpið.
En ihiann á aftur á móti þakkir skilið fyrir
það, að hann á siinn falut í því, að við erum
avo að segja ilausir við það, og það vii ég
þakka honum fyrir. Þar vann hann gott verk,
eem fyrirrennari hans gerði ekki.
Já, ég nefndi það, að hugsaniegt væri, að
þessari þáltill. fengist nú breytt í væntaniegri
n. og komið í það horf, að hersetan væri einangruð og um bana fjallað og hitt látið lönd
og leið í bili. En nú hefur hæstv. utanrrh.
lagt til, áð tilll. verðl felld, og ég skildi hann
svo, að íhann æblaðist til, að hún væri felld
án þeas að faún færi til n. Það getur verið,
að það sé misskUningur minn. Hvemig getur
staðið á því, að hann óskar eftir þvi, ef þetta
er rétt skilið hjá mér? Hefur hann ekki einhver ráð á að fá till. fellda, þegar hún kemur
frá n.? Ég sé ekki nema eitt við þá hugmynd, og það er það að fá atkvgr. um till.,
mieðan hún er í þessu formi, áður en til kæmi
að henni yrði breytt í annað form. Hún væri
látin snúast t. d. um hersetuna á Isilandi eina.
Þess vegna er upplagt að fá nú atkvgr. Þá
slyppu menn við að greiða atkv. um það,
hvort áfram skyldi vera eirtlendur her á Islandl.
Ég ætila ekki að orðlengja um þessa till.
meira, nema þá tilfifni gefist. En ég vil vænta
þess, að mállð fái þinglega afgreiðslu, till. fari
til n., og að sú n. toreyti faenni í annað og
beppilegra form og þá fyrst og fremst það,
sem ég hef nú gert að umtailsefni, að till.
fjalli um hinn erlenda her á Islandi, en hin
atriði till. verði látin bíða Ibetri tíma.
Eysteinn Jónsson: Herra forseti. Það eru aðeins örfá orð. Ég tel, að þessi tiil. sé eikki aðgengileg, en ég álít rétt, að hún fái þinglega
meðferð á þann hátt, að omr. verði frestað
og till. vísað tiil allsfan., eins og ég skildi, að
1. flm. hefðl lagt til, en toafi ég misskilið það,
vi'l ég gexa það að tilil. minni, að sá háttur
verðl á haíður.
Till. fjallar um ýmsa þætti vamiarmálanna,
mætti segja, en þau mál eru þannig vaxin,
að þau þarfnast ýtarlegrar endurskoðunar
miðað við ný viðhorf og okkar eigin reynslu.
Framsfl. hefur gert ýtarlegar ályktanir um
'þessi efni og í hvaðá stefnu sú endurskoðun

vamarmálanna eigi að ganga að hans dómi,
og er það öllum kunnugt, og mun ég ekki
rekja það hér nú.
Ég mundi telja skynsamlegt að freista þess,
að þessi till. yrði skoðuð í n. og leitað samtaka um að breyta henni í það faorf, að það
gæti leitt til samstarfs um endurskoðun vamarmálanna, því að þó að það skipti mikiu,
hvað gerzt hefur, skiptir þó enn meira máli,
hvað gert verður.
Vtanrrh. (Emil Jónsson): Herra forseti. Ég
vildi þá fyrst með nokkrum orðum, áður em
ég fer að ræða um undirtekitir hv. flm. undir
ræðu mína í gær, segja, að þó að ég segði,
að ég teldi rétt að fella þessa till., hef ég ekkert á móti því, að hún fari í n. En hins vegar lagði ég til, að till. á því stigi, er hún
kæmi fram aftur, gæti verið felld og yrði felld.
Það var ekki min meining að ætla það, að
hún yrði þegar felld við þessa umr., áður en
hún femgi þinglega afgreiðslu.
Að öðru leyti skal ég segja það, að þessum
umr. hefur verið drepið mjög á dreif, bæði
í gær og eins í dag. Það er lítið sem ektoert,
a. m. k. í dag, rætt um sjálfa tiIiL, sem faér
liggur fýrir, heidur hafa umr. belnzt að
Víetnam-styrjöldiinni, yfirgangi Bandaríkjamna
eða frammámanna Bandaríkjanna kannske
frekar, og ýmisilegt þess hátitar.
Ég get alveg tekið undir með hv. 1. þm.
Vestf. um það, að það væri rétt og æskiiegt
að taka upp málið, varnarmálim og herstöðvarnar hér tiil umr, þegar tími væri ætlaður
til þess sérstaklega. Hér liggur ekki annað
fyrir en það, að hér verði kosin n. af þinginu
samkv. 39. gr. stjórnarskrárinnar og með þeimn
réttimdum, sem því fylgja, tii þess að kanna
fimm ákveðin verkefni, Ég mimntist á þessi
fimm atriði í gær og sýmdi fram á, að mér
fanmst, að það væri óþarfi að setja þessa n.
á laggirnar svo hátíðlega eins og samtov. 39.
gr. stjómarstorárinnar, vegna þess að þessi atriðl væru etoki þannig vaxin, að þau þyrftu
neinna rannsókna með.
1 fyrsta lagi, fyrsti hliuti till. fjallar uim, að
bandarískar flugvélar búnar kjairmorkuvopnum fljúgi ekki um íslenzka landhelgi eða lofthelgi og lendi ekki á íslenzku landi. Ég vitnaði til þeirrar yfirlýsingar, seim vamarmálaráðh. Bandaríkjanna fyrrverandi, McNamara,
gaf skömmu áður en toann lét af embætti, og
að öðru leyti til umsagnar, sem þeir höfðu
gefið, yfirmaður vamariiðsins á Keflavíkurflugvelli og ambassador Bandaríkjanna hér,
að þetta kæmi ekki til mála, — ég fékk það
staðfest í þeirra svörum og þeirra tali, — við
þyrftum ekki að óttast, að þetta kæmi fyrir.
Það hefuir verið talað um, að þetta hafi nú
gerzt á Græmlandi á Thulevellinum, en þar
hygg ég, eftir því sem ég veit bezt, að hafi
verið um neyðarlendingu að ræða, þar sem
maðurinn hafi ætlað að bjarga lifi sínu með
því að lenda. En sem sagt, þetta atriði rannsóknarinnar tel ég, að ekki þurfi að ræða
vegna þeirra yfirlýsinga, sem gefnar hafa ver-
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ið, og tel e-kki ástæðu til áð rengja það, þó
að hv. flm. till. hafi hér taiað um, að Bandaríkjamenn hafi ekki haldið sta loforð um flug
yfir Grænlandi. Nú veit ég í fyrsta lagi ekki,
hvað um hefur samizt á milli danskra yfirvalda eða grænlenzkra og bandariskra um
þetta atriði, en ég ætla þó, að þessi lending,
sem var á Thulevellinuim, hafi verið neyðariending, sem maðurtan gerði tii þess að bjarga
lifi stau, sem þó ekki tókst.
Annað atriðið, um sjónvarpið frá KeftavíkurflugveUi. Ég lýsti þvi í gær líka, að það hefur verið f-ramkvæmd breyttag á útsendingunni, sem ætti að gera það möguiegt, að aðetas 5% á Reykjavikursvæðtau gætu notið
þessa sjónvarps og þó illa.
Þriðja atriðið er u-m að rannsaka, hvaða
áhrif dvöl Bandaríkjahers í landinu hefur á
íslenzkt þjóðlíf. Það held ég, að verði ákaflega
vandasöm rannsókn, og þyrfti margar nefndir
og langa rannsókn til þess, að það yrði að
fuilu upplýst, hvaðan áhrifta korna, sem tálið
er, að verki nú á ungdóminn á Isiandi, bvort
það er frá kvikmyndum, sem sýndar hafa verið, hvort það er frá heranannasjónvarptou eða
hvort það er betaltais frá islenzka sjónvarptau. Ég hef orðið þess var, að myndir i íslanzka sjónvarptau eru aJUs ekki ólikar því,
sem Keflavíkursjónvarpið hafði flutt áður.
Þá hefur nokkuð verið mtanzt á þáð og
af næstsíðasta ræðumanni alveg sérstaklega,
að herstöðvamar gætu ekki veitt þjóðinni
nokkra vöm á ófriðartímum. Ég vildi nú fara
um það nokkrum orðum frekajr. Það hefur
nú farið svo, síðan síðustu sty-rjöld lajuk og
varnarsamtökum NATO-siambandsins var komið á laggimar, að friður, fulikominn friður,
hefur haddizt í Evrópu og engtan hefur sellzt
til yfirráða á landsvæðum annarra. Hverjum er þetta að þakka? Ég tel það alveg vafalaust, að þetta ástand sé fyrst og fremst að
þakka tilveru NATO. Það er valdið, sem menn
fara eftir í þessu efni, elns og mörgnm öðrum. Ef við trúum því, að það séu fyrir hendi
varnarskilyrði nægiieg, ráðaist þeir ekkl inn
í það land. Við getum mimnzt á hlutleysi
nokkurra landa i s. L stríði, heimsstríði.
Hvemig fór fyrir Hollandi og Belgíu, Danmörku og Noregi, vegna þess að þeirra varaarmáttur var lítili? Hvemig fór fýrir Svíþjóð,
hvemig fór fyrir Sviss, af þvi að þeirra vamarmáttur var mikill? Það, sem árásarsegglr
á borð við nazistana í heiimsstyrjöldiinni óttast
og óttast eitt, er -það, að þeir geti ekki sigrazt á þeim mönnum, sem þeir vilja eiga í
höggi við eða leggja út í baráttu við.
Valdajafnvægið í Evrópu, sem komizt hefur á með tUvist NATO, er áreiðanlega sterkasta aðgerðta til varðveizlu friðartas í Evrópu. NATO-samtökin sækjast ekki eftir yfirráðum hjá einum eða netaum. Þau eru einungis tU þess sett, að vamarmáttur þessara
þjóða, sem hafa gengið í þessi samtök, verði
það sterkur, að það sjái enginn sér fært eða
vUji ráðast á þau.
Annars heid ég, að það liggi nú alveg ljóst
Alþt. 1967, D. (88. löggjafaiþiag).

fyrir, að -það er ekki ásitæða tU þess að setja
niður þá n., sem hér er lagt tU, að gert verði,
til þess að ranmsaka þau atriði, sem hér eru
nefnd. Umr. hafá aU-ajr eða mest af þeim verið um aUt aðra hluti, styrjöldina í Víetnam,
hættulega stefnu Bandaríkjastjómar og ýmis'leg-t þess háttar. Ég er tilbúlnn, etas og ég
sagði áðan, tU þess að ræða -þau atriði, þegar
það á við, en vU ekki hlanda þeim inn í það,
sem hér er flutt, þ. e. a. s. um þessa till. um
rannsóknaraefndtaa samkv. 39. gr. stjórnarskrártanar.
Hv. 4. iandsk. þm. taldi, að ég hefði tekið
of djúpt í ártani með því að segja, að hann
væri óvinveittur Bandaríkjunium eða Bandaríkjastjóm. Ég endurteik það nú, að ég tel, að
hans málfluitningur, bæði hér og annars staðar, sýni ekki mikl-a vináttu við þessa þjóð,
a. m. k. ekki við ráðamemn þessarar þjóðar.
Hann sagði, að annaðhvort væri um að ræða
fuilkomtan undirlægjuhátt hjá mér og þeim,
sem svipaðar sikoðanir hafa, eða þá gagnrýni,
sem hamn vildi nú kaila heilbrigða gagnrýni,
sem hann vUdi láta koma fram og hefu-r verið að flytja bæði hér og annars staðar. Ég
held, að það sýni ekiki mikla vináttu við
Bandaríkjaþjóðtaa að flytja sín mál á þann
veg, sem hann hiefur gert.
1. þm. NorðurL e. sagði, að menn skiptust
í tvennt, tvo andstæJða hópa, anmar teldi allt
gott, sem Bandaríkin gerðu, og htan teldi aUt
iilt, sem þau hefðust að. Ég tel, að það sé
mikið rétt í þessu. Það er stór hópur þjóðarimnar, sem hefur skipzt í þessa tvo andstæðu
hópa, anmars vegar að þykja al-lt gott sem
kemur úr einni átt, og hinn, sem þykir allt
illt, sem kemur þaðan. Þetta er hættulegast
að mínu viti. Ég tel, að menn eigi að leggja
dóm á aðgerðir Bandarikjamanna etas og
annarra eftir þeim verkum, sem eftir þá
-liggja, og ekki að hafa fyrir fram tekna afstöðu gegn þjóðinni í öiiu, sem hún gerir.
Bg tel sem sagt ekki ástæðu tU að fara ýt-

ariegar út í umr. um Vietnam-styrjöldina, um
toeildar-utainrikisstefnu Bandaríkjanna, heidur
tel ég rétt, að við höldum okkur hér við þá
5 punkta, sem lagt er til, að rannsakaðir verði
og ég hef rætt um og gefið mínar skýrtagar
á, en ekki verði teknar upp almennar umr.
um Bandarikin og þeirra stefnu i utanríkismátam.
Ég akal ekki draga úr þvi, að umr. um
Víetnam-málið og um stefnumál Bandaríkjanna
verði teknar upp hér sórstaklega, þegar það
er tU umræðu, en ég á-lít, að það sé ekki rétt
að blanda því tan í þessa umr. toér. Ég skal
svo endurtaka það, að ég toef ekki á móti
þvi, að tUl. verðl vísað tU n., en ég er jafnákveðlnn í því fyrir mitt leyti að greiða atkvæði gegn henini, þegar hún kemiur, a. m. k.
í þessu formi, sem hún er hér.
Umr. frestað.
Á 79. fundi í Nd., 21. marz, var enn fram
hajldið etani umr. um tU'l.
32
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Magnús Kjartansson: Herra forseti. Má ekki
vænta þess, að hæetv. utanrrh. komi hér og
vorði viðstaddur umir.? Ég ætiaði að avara
nokkrum atriðum í ræðu, sem hann flutti,
þegar málið var hér setaast á dagskrá. (Forseti: Ég iét hæstv. utanrnh. vita um, að umr.
mundi hefjast hér ki. 5, svo að ég á vom á
homum nú á hverri stundu. Ég skal hins vegar láta ítreka það við hann, að umr. sé hafin
og þess hafi verið óskað, að hann væri hér
nærstaddur.)
Já, herra forseti. í umr. að undanförnu hafa
komið fram tvemns konar andmæli gegn því,
að kjörin verði rannsóknarnefnd til þess að
kanna tiltekna þætti hemámstas. Hæstv. utanrrh. hetfur iagzt gegn tiii. með þeim rökum,
að ekkert sé athugavert við þau atriði, sem
taita eru upp í till., og því sé rannsókn ásitæðulaus. Hv. 1. þm. Vestf., Sigurvin Einarsson, hefur hins vegar andmælt hugmyndinni
um rannsóknamefnd á þeim försendum, að
lítils árangurs sé af rannsókninni að vænta
vegna þess, hvernig Alþ. er skipað, eða m. ö. o.,
vegna þess að hemámsstanar hiafi verið í
meiri hl. hér á þingi, sé þn. ekki treystandi
til þess að framkvæma haldgóða rannsókn.
Báðar eru þessar mótbárur byggðar á misskitamgi á eðli rannsóknar. Rannsókn á aiuðvitiað ekki að vera fólgta í því, að menn gefi
sér niðurstöður fyrir fram og leiti síðan að
þeim röksemdum etauim, sem samrýmast hinni
gefnu niðurstöðu. Það þætti lélegur rannsóknardómari, sem byrjaði á því að kveða upp
dóminn, en tiæki síðan að rannsaka málavexti
og hagnýtti það eitt úr rannsókntani, sem
honum hentaði. Að rannsókn verða menn að
ganga opnum hiuga í þetai tilgangi að komaat að öruggri niðurstöðu um flókta vandamál eða reyna að skera úr um ágreining.
Um það ættu naumast að vera akiptar skoðanir, að hemámsmálin eru mjög örlagarik fyrir Islendinga, og álUr vita, að mikili ágreiningiur er um þau efni, aem talta eru upp í
till. Einmitt af þeim ástæðum er farið fram
á rannsókn.
Það er gjörsamlega óröksrétt hjá haeatv.
utanrrh., þegar hann leggst gegn rannsókn
á þeim forsendum, að hún muni örugglega
sanna, að hann hafi á réttu að standa í hernámsmálunum. Ef hæstv. utanrrh. er í rauninni þeirrar skoðunar, ætti hann að vera
manna áfjáðastur í að Iáta framkvæma siika
rannsókn án tafar. Andstaða hans stafar annað tveggja af órökréttrl hugsun eða skorti á
heiltadum. Það er etanig aigerlega röng afstaða hjá hv. 1. þm. Vestf., þegar hann telur
rannsókn því aðeins koma að gagni, að eintómir heroámsandstæðingar framkvæmi faana.
1 því er fólgið það viðhorf að kveða upp dóminn á undan rannsókntani. Það er AJþ. Islendtaga, sem eitt hefur vald til þess að taka ákvarðanir um hemámsmálin og aila þætti
þeirra, og því er það verkefni Alþ. etas og
það er skipað faverju sinni að afla sér sem
gleggstrar vitneskju um öll þau vandamái,
og alþm. ber eins og öðrum að virða þá reglu

að hafa það heldur, sem sammara reynist. Ef
niðurstaðá rannsóknar rekst á fyrri skoðanir
manna, ber að breyta þeim skoðunum.
Ég skil að vísu efasemdiir hv. 1. þm. Vestf.
um það, að íslenzkir stjómimálamemn bregðist
þannig vlð. Það hefur lengi verið siður stjórnmálamanna hérlendis að rígfaaJda í fornar
skoðanir, enda þótt þróunin sjálf faafi gengið
af þeim dauðum. Hér er það t. d. mjög vinsœJ
ræðuaðferð að berja andstæðinga í höfuðið
með 10—20 ára gömlum tilvitnunum og telja
það ámæliBvert, að mernn faaidi ekki áfrarni að
tönnilast á slíkuim staðhæftagum fram á grafarbakkann. En þvílíkar ásakanir eru oft ómaklegar með öllu. Raunsæir stjómmálamenn
hljóta að meta vandamál hvers tima á sjáifstæðan hátt. Grundvallarskoðanir þeirra eiga
ekki að vera neinar formúlur, heldur leiðsögn
til athafna. Úrræði, sem etau stani var talið
rétt, getur orðlð alramgt 10—20 árum síðar.
Og 'þetta á einmitt airveg sérstakiega við um
faemámsmálin. Á því sviði faafa orðið ákaflega
gagngerar toreytlngar á undamfömum 17 árum. Jafnvel þótt menn séu enn þeiirrar skoðunar, að þeir hafi tekið réttar ákvarðanir,
þegar þeir köiluðu hemámið yfir okkur 1951,
geta þelr talið, að faemámið eigi emgan rétt
á sér 1968. Etamiibt þess vegna er farið fram
á rammsókn, svo að málavextimir sjálfir skeri
úr i stað stetarunntana skoðana, sem ekki eru
í netaum tengsium við nútúnann. Ég álít það
fráleitt með öllu að telja afstöðu hemámsflokkanna þriggja óumbreytamlega; því aðetas
ræðumst við við hér á þimgi, að vlð gerum
okkur vonir um að geta baft áhrif faver á
annan. Og því mundi ég telja það feng, ef
Alþ. skipaði n. til þess að ramnsaka hernámsmálin, eins þótt andstæðingar minir hefðu
meiiri fal. í n. Um þetta efni getum við mikið
iært af öðrum þjóðum. T. d. ef Ðandairíkjamönnum, svo ég víkl að fyrirmynd, sem ætiti að
vera ýmsum þm. að skapi. Bandarískar þingnefndir gera mjög mikið að því að ástunda
rannsóknarstörf, jaflnt fastanefndir þingstas
sem sérstakar rannsóknarnefndir. Nú nýlega
hefuir utanrmn. öldungadeildarlnnar t. d. rannsakað ýmsa þætti Víetniam-styrjaldarinnar og
yflrheyrt utanrrh. landstas kJukkuitímunum
saman fyrir opnum tjöldum. Þessi síðasta
rannsókn var m. a. merkileg að því leyti, að
þar kom í Ijós, að ailur þorrí nm. hafði skipt
um skoðun á styrjöldinni í Víetnam. N. faafði
með rannsóknum sínum fengið vitneskju um
staðreyndir, sem urðu til þess, að menn hurfu
frá skoðunum, sem reyndust byggðar á sandi.
Þannig eiga að vera viðbrögð manna, sem eru
vandir að virðtagu sinni. Ég tiei því fuila ástæðu til að faalda fast við tiii. um rannsóknarnetfnd. Hitt fyndist mér sjálfsagt að taka
upp viðræður um það, favort breyta ætti orðalagi tliil. eða tiiltaka verksvið rannsóknamefndarinnar á annan hátt en þar er gert, etas og
1. þm. Vestf. mæltist til. Gætu etahverjair slikar toreytingar stuðlað að samstöðu um till., er
etasætt að fallast á þá málsmeðferð.
I ræðu stani s. 1. þriðjudag vék hæstv. utanr-
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rh. enn að efnlsþáttum till. og endurtók aðeins fyrri sjónarmið sín án þess að bæta
nokkru nýju við, og ég sé ekki ástæðu til að
íara í neitt endurtekningakapphlaup við hæstv.
ráðh. Þó langar mig enn að víkja nokkrum
orðum áð því, sem hæstv. ráðlh. sagði um ráðstafanlr til að koma í veg fyrir kjamorkuslys. Hæstv. ráðh. taldi það etnn sem fyrr fuilnægjandi að hafa fengið munnlegar yfirlýsingar bandaríska sendiherrans og hernámsstjórans á Keflavíkurflugvelli þess efnis, að
það væri stefna Bandarikjastjómar uim þessar
mundir að hafia ekki kjamorkuvopn á Islandi
og Láta flugvélar með slík vopn ekki fljúga
í 'íslenzkri iotfthelgi. Endurtekningar hæstiv.
ráðh. á þessum atriðum sýna, að honum hefur
ekki emm tekizt að gera sér grein fyrir því,
í hverju vandinn er fólgimm. Hér er einmitt
um það að ræða, hvert öryggi eir fólgið í yfirlýsingum af þessu tagi. Ástæðan til þess, að
hér eru hafnar umr. um þetta mál, er sú, að
hliðstæðar yfirlýsingar (höfðu reymzt gagnslausar að þvi er tók til Grænlands. Bandaríkin höfðu heitið Döraum því hátíðlega, að kjamorkuvopn væru ekki höfð á Grænlamdi og ekki
flogið með slik vopn um græmlenzka lotfthelgi.
Samt rigndi fjórum helsprengjum yfir Grænland, og er enm verið að leiita að geislavirkum brotum. Þegar hæstv. ráðh. er spurður,
hvaða aðgerðir hann getfi hugsað sér tit þess
að koma í veg fyrlr, að slíkir atburðir gerist
hér á landi, stoðar ekki fyrir hanm að vitma
í nýjar yfirlýslngar, því að það hefur eimjmitt
sanmazt í verki, að yfirlýsingamar standast
ekkt Það þarf meira til, og ég spyr hæstv.
ráðh. emn, hvaða öryggisráðstafanir telur hanra
væniegar fyrir íslendinga á þessu sviði?
Hæstv. ráðh. gat þess í ræðu sinni, að kjamorkuslyslð við Thuleflugvöil hefði stafað af
tilraun til neyðarlendingar. Flugmaðurinn hefði
verið að reyna að bjarga iitfi siímu, og var svo
að hieyra sem þetta ætti að vera réttlæting
á atburðinuim. Ber þetta svo að skilja, að
hæstv. ráðh. mundi telja það heimllt, að
bandarískar flugvélar með kjaraorkuvopm
nauðlentu hér á landi, í Reykjavík, Keflavík,
Akureyri eða annars staðar, ef flugmennimir
lentu í vanda? Auðvitað er neyðarlending
hættulegust allra lendinga, ef kjamorkuvopn
eru innanborðs. Ef menn hafa ekki stjórm á
fairartæki sínu, er langimest hætta á því, að
slys hljótist af. Að sjátfsögðú hefði það verið
eitit af þvi, sem hæatv. ráðh. hetfði þurft að
brýna fyrir bandarískum valdamöunum, að
slíkar flugvélar mœttu ekki undir neinum
kringumstæðum nauðlenda á Islandi. Ef memn
fljúga með slík vopn, mega þeir ekki taka lífsvon sína firam yfir öryggi annarra.
En fyrst við erum famiir að tala um kjarnorkumál, er rétt að víkja öriítið námar að
þelm, því að hæstv. ráðh. hefur ekki enn gert
meina skýra grein fyrir stefnu íslenzkra valdamanma á þessu sviði. Ég geri ráð fyrir, að
yfirlýsingar hans um kjamorkumál og kjamorkuvopn á Islandi séu hugsuð sem ítrekun
á þeirri samþykkt Atlantshafsbandalagsins frá

1957, að ekki skuli höfð kjamorkuvopn S
nokkru ríki bandalagsins, ám þess að stjómarvold þess ríkis hafi samþ. það. Hinar loðmu
yíirlýsimgar hæstv. ráðh. eru eimvörðumgu innan þess ramma. Mér þykir hins vegar ástæða
til þess að spyrja, hvort hæstv. ríkisstj. hafi
ekki sjálf neima frambúðarstefnu í þessu máii.
Er ríkisstj. Islamds redðubúin til þess að lýsa
yfir því, að Island sé og verði kjaimorkuvopmialaust svæði? Að hér séu ekki kjamorkuvopn og þau verði ekkl heimiluð hér heldur
framvegis? Slik stefna væri í samræmi við
yfirlýsimgar, sem þegar hafa verið gefnar af
ýmsum löndum heims. Húm væri tvimælaAaust
í samræmi við vilja megimþorra þjóðarimmar
og framibúðaröryggi Landsmanna, og hún
mundi samrýmast einkar vel þeirri stefnu
kjaimorkurisamna að standa gegn dreifimgu
kjamorkuvopma í heiminum um þessar mundir. Ég vil fara þess á leit við hœstv. utamirrh.,
að hanm gefi skýr svör um þetta atriði.
1 ræðu minmi, sem ég flutti hér áðúr um
þetta mál, kvaðst ég vilja nota tækifærið til
þess að ræða hemámsmálim almennt, og ég
skoraði á máisvara amnarra flokka að gera
siíkt hið sarna. Ég hemti á, að þess væri emginn kostur að réttlæta hermámið með sögulegum röksemdum fná 1951, vegma þess hve stórfelildar breytingar hefðu orðið á alþjóðamálum
og hemaðartækni á þeim tíma, Ég reyndi að
setja mig í spor þeima manma, sem kölluðu
hermámsliðið inn í landið, og sýndi fram á,
að þau rök, sem þá voru notuð, duga engan
vegimn nú. Þeir memn, sem vilja sætta sig við
hemámið 1968, verða að færa að þvi mý rak,
og þeim ber skylda til þess að gera þjóðinmi
skýra greim fyrir stefinu simni. Islendingar
irnega ekki hvika frú þeirri grundvallarafstöðu,
að þeir vilji búa eimir og óháðir i landi simu.
Frávik frá þeirri stefnu verða að vera tímabumdim, og þeir mienm, sem mæla með slikum
frávikum, verða að færa fyrir því rök, sem
þeir telja fullgild. Engtn slík rök hafa beyrzt
frá fulltrúum hernámstflokkanna um lamgt
skeið. Aðeins endurtekning á staðhæfimgum,
aem urðu til við afflt aðrar aðstæður.
Þrír þm. Framsfl. hafia gert grein fyrir afstöðu simrai í þessuim umr. Hv. þm. Magnús
Gíslasom og Sigurvin Einarsson fluttu hér
mjög skýrar og afdráttarlausar ræður. Og ég
tel sérstaka ástæðu til að fagrna málflutmimgi
þeirra, vegna þess að ég veit, að hamm er í
samræmi við skoðamir yfiirgmæfandi metri hi.
framsókmarmanna um land ailt. Hims vegair
stóðu þessir þm. ekki að ákvörðuninnl um
hemámið 1951. Þeir voru andrvíglr þeirri ákvörðum þá og hafa verið það æ siðan. Það
voru önnur öfl í flokknum, sem mótuðú hima
opinberu stefmu og tóku á sig ábyrgð á þeim
ákvörðumum, sem teknar voru 1951. Einmitt
þess vegna taldi ég hina stuttu ræðu, sem hv.
1. þm. Austf., Eysteimn Jónsson, formaður
þingflokks Pramsfil., fluttl hér, mjög aithyglisverða. Eysteinn Jónsson lýsti yfir því, að hermámsmáiin þörfnuðust ýtarlegrar emdurskoðumar miðað vlð ný viðhorf og okkar eigim
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reynslu, og hann bætti því við, að nýtt mat
þyrfti að leiða til endurskoðunar vamarmála. I orðum þessa þm. fannst mér einmitt
birtast það opna viðhorf, sem ég var að lýsa
eftir. Og mér finnsrt áatæða til að vænta þesa,
að þessi hv. þm. og aðrir þeir framsókmarmenn, sem atóðu að ákvörðuninni 1951, geri
fljótlega nánari og skýrari grein fyrir breyttri
afatöðu simnl.
Af hálfu Sjáilfstifl. hsfur enginn tekið þátt
í þessum umr. enn sem komið er. Þó hefur
verið skorað sérstaklega á hæstiv. forafh. að
skýra frá skoðunum sínum, vegna þess að
hann hefur öðrum mönnium frekar mótað
stefnu ffakksina í utamríkismálum. Bn auðvitað ættu fleiri þm. Sjálfstfi. að vera sjálfgefnir þátttakeffidur í slíkum umr. Ég vil minna
á það, að hæstv. forseti þessarar d., Matthías
Á. Mathiesen, hefur að undanfömu verið formaður Þingmannasambands Atlantshafsbandalagsins og hefur eflaust aflað sér margvíslegrar og fróðlegrar vi-tneskju í því starfi.
Því aðeins höfum við not af þvú að eiga fullfarúa í alþjóðtegum stofnumum af þessu tagi, að
þeiir leyfi Alþ. Islendinga að njóta góðs af.
Þar á ekki að vera um meitt einkafyrirtæki
að ræða. Svo stórfelldar breytingar hafa orðið á högum Atlantshafsbandalagsins að undanförnu, að Alþ. Islendinga verður að vega
þær og mefaa á sjálfstæðan háfat. Ég vil því
ifareka þá áskorun mína til málsvara Sjálfstfi.,
að þeir geri grein fyrir afstöðu sinni til faernámsmálanna í samræmi við aðsitæðumar um
þessar mundir. Hins vegar má vel vera, að
fulltrúar stjómarflokkanina vilji síður taka
þátt í almennum umr. um þeasi mál í sambamdi við till. um rannsóknarnefnd. Ef svo
er, er sjálfsagt að leita samkomulags um aðra
tilhögun. Hæstv. utanrrh. sagðl t. d. í síðustu
ræðu sinni hér, að hann vildi við þessa umr.
einvörðungu binda sig við þau efnisatriði,
sem rakin eru í till. um ranmsóknarnefndina.
Og hann bœtti því við noktoura veginm orðrétt, að hann teldi æskllegt að taka hernámemálin til umr., þegar tími tii þess væri ákveðinn sérstaklega. Ég gæti mjög vel fallizt á
álíka tihhögun. Þá væri eðlilegast, að sá faáttur væri á hafður, að hæstv. ráðh. flytti Alþ.
skýrslu um þessi mál og um viðhorf og stefnu
ríkisstj. í sambandi við þau, og síðan færu
fram almennar umr. Mundi ég þá telja eðlilegt, að hlutl af iþeim umr. yrði fluttur á einhvern hátt í hljóðvarpi og sjónvarpi, eins og
tíðkast í ríkjum, þar sem það er tallð sjálfsagt verkefni fjölmiðtanartækja að kynna almenningi hin brýnustu vandamál hverju sinni.
Ég tek sem sé undir þessa till. hæstv. utanrrh. og vænti þess, að hann geri nánari grein
fyrir henni hér á eftir, hvenær hann gæti
hug&að sér, að slík umr. færi fram, og hvemig be-nni yrði háttað.
Lúðvík Jósefsson: Herra forseti. 1 þeim
umr., sem hér hafa farið fram um þessa
þáltill., hefur það komið fram, að sumir þm.
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eru ekki ánægðir með það form, sem á tlll.
er, og m. a. kom það fram hjá hv. 1. þm.
Vestf., að hann teldi, að eðlilegra hefði verið,
að till. befði í rauninni fjallað um það beinlínis, hver væri afstaðan til herstöðvamálsims
eða setu hins erlenda hers í landinu, þannig
að úr því gæti fengizt skorið faér á AÍþ., faver
afstaða Alþ. væri til þess stóra máls. Mér
finnst, að nokkurs misskilnings gæti í sambandi við þessar aðfinnstar. Sú till., sem faér
liggur fyrir, ber það alveg ljóslega með sér,
að faún fjallar einmitt um herstöðvamálið. í
lok tilil., í síðustu mgr., segir orðrétt, með
leyfi hæstv. forseta:
„1 samræmi við 39. gr. stjómarskrárinnar
faefur n. heimild til að heimta munnlegar og
bréftegar skýrslur af embættismönnum og etnstökum mönnum. Niðurstaða rannsóknarinnar
skal lögð fyrir d. eigi siiðar en 1. febr. 1969,
svo að Alþ. eigi þess kost að taka sjálfstæða
afstöðu til herstöðvamálanna árið 1969.“
Nú er það kumnugt, að við Alþb.-mjenm höfum flutt hér á undanfömum árum hvað eftir
annað till. urn það, að sagt verði upp herstöðvasamningnum og um brottför herstns úr
landinu. Þessar tUl. okkar hafa ekki fengizt
afgreiddar hér á Alþ. Við höfum staðið framrni
fyrir þeirri staðreynd, að það faefur ekki verið unnt að fá meirifalutasamþykki á Alþ. fyrir
afdráttarlausri yftrlýsingiu í sambandi við það.
Nú freistum við þess að fá fram athugun á
þessu stóra vandamáU, að fá fram athugun
á því, hvaða gUdi herstöðvamar hafi fyrir
landið, fá fram athugun á því, hvaða áhrlf
hin erlenda herseta hefur haft þann tíma,
sem hún heflur varað hér við, og þegar slík
athugun lægi siðan fyrir, rækileg athugun,
sem fram færi á þessum málum, sem mikið
hefur verið deilt uim, fengi Alþ. aðstöðu til
þess að taka afstöðu í þessum umdeildu málum.
Það fer ekkert á milli mála, að um það hefur
verið mikill ágreiniingur á milll flokka i landinu á undanfömum árum, hiver væri afstaðan
til hinna erlendu herstöðva í landinu. Og ég
faygg, að enn sé þessi ágreiningur allmikill,
þó að vissulega ættu að vera vonir til þess,
að menn vildu ífauga á nýjan leik afstöðu sina
til þessara mála með tilliti til breyttra aðstæðna. Að visu má út af fyrir sig alltaf
segja það, að margslungin og flókim mál sé
erfirtit að rannsaka til hlítar. Það er sagt, að
það muni vera erfitt að rannsaka það, hvaða
áhrif hin ertenda herseta hefur haft hér á
ýmsa þætti okkar þjóðlífs. Eflaust er það nokkuð erfifat mál. En margvístegar rannsóknir eru
hafðar í framml um málefni, sem ekki er
auðveút að fá fulla skýringu á. En þeir, sem
hafa gert sér grefn fyrir því, að það að
hafa erlendar herstöðvar í landinu um langan tíma, hafa erlenda hermenm í landinu í
mörg ár, það hafi margvíslegar hætfaur í för
með sér. Þeir geta auðvitað ekki efazt um
það, að sæmilega góð rannsókn, sem firam færi
á þessu máli, jafnvei þó að hún gæti verið
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nokkuð vandasöm og flókin, muni leiða i Ijós
ýmislegt það, sem gæti haft nokkur áhrif á
afstöðu þm. til áframhaldandi hersetu í landinu.
Það er auðvitað engin tilviljun, að allar
þjóðir leitast við að komast ihjá slíku ástandi
elns og að hafa erlenda ihert um langan tíma
í síniu landi. Reynslam hefur sýnt mönnum
það, að af slíkum hemstöðvum leiðir margvísleg vandkvæði og margvíslegar hættur. 1 þessari tiill., sem hér liggur ifyrlr, er m. a. á það
minnzt, að fram verði látta fara sérstök athuigun á því, með hvaða hætiti Istendtagar
gætu reynt að koma í veg fyrtr það, að atbuirðlr líkir þeim, sem skeðu við Grænland,
þegar herflugvél missti nlður kjamorkuspremgjur þar á ÍBÍmm, gætu komið fyrtr hér
á landi. Auðvitað vitium við það, að við þær
aðstæður, sem við húum, getur verið erfitt
fyrir okkur að ftana ráð ttl þess að koma
fullkomlega í veg fýrtr það, að slíkir atburðir
geti gerzt hér. En ég held, að það leiki engtan vafi á þvi, að auðvitað getum við Islendtagar tekið upp nokkurt eftirlit sjálfir með
því, sem er að gerast í þessum efnum í okkar landi. Það 'Uggur sem sagt fýrir, að htagað fljúga til nokkurrar viðkomiu hér í lamdtau margar herflugvélair í margs konar tilgangi á vegum hins erlenda hers. Við gæturn
sett upp nokkra athugun á því, hvemig þær
eru útbúnar og hvað þær flytja með sér hiverju
stani. Það var etamitt þetota, sem Danlr gerðu,
þegar þeir fréttu af atburðunum í Thiule. Þá
ákváðu þeir að láta sér ekki aðetas nægja
sögusögn Bandaríkjamanna um máliið, helduir
sendu þeir sína eigta menm á staðtam til þess
að hefja har athuganir á máliniu og gera umsagnir um það, hvað þama hetfði raunverutega gerzt og hvemig málið allt væri vaxið.
Við höfum nú á stuttum tíma heyrt af þvi,
að svona hættulegir atburðir ’hafi gerzt við
Spánarstrendur og við Græmlamd. Hér er erlend herstöð. Hér er mikið flogið um þetta
svæði á vegum htas ertenda hers. Hví skyldum við ekki, eftlr að hafa heyrt frá atburðum sem ’þessum, hvi skyldum við ekki reyna
að kanna það, hvaða eftlriit við gætum haft
með því, að ekki væri brotið á okkur ioforð
varðamdi slíkt flug sem þetta? Auðvitað er
hér svo rnikið í húfi, að við eigum nokkuð
á okkur að teggja til þess að reyna að hafa
hér nokkurt eftirlit á. Þetta ftanst okkur
flm. till. sjálfsagt vesrkefni í sambamdi við
þetta mál, að það sé kannað, með hvaða hætti
Islemdingar gætu haft þama nokkru meira
eftirlit á til þess að reyna að forða okkur
frá hættum af því tagi, sem þarna er um að
rœða.
I þessari till. er etanlg að því vikið, að það
verði athugað, hver séu raumveruteg áhrif 17
ára samfelldrar hersetu í landinu á t. d. uppvaxandi kynsilóð, á siðgæði í fjármálum og
siðgæði almennt í landimu. Ég efast ekkert
um það fyrir mitt leyti, að það er hægt að
efna til rannsóknar af þessu tagi og hún gæti

leitt ýmistegt það í Ijós, sem meira að segja
þeim, sem helzt hafa haldlð uppi vömium
fyrir hersetuna, mumdi ekki lítast fullkomlega
á. Og þó að athugun af þeseu tagi sé erflð,
eigum við ekki að víkjast undan þeim vanda
að láta slíka athugun faira fram. Etamitt á
grunvelli slíkrar athugunar, sem Aljþ. léti fara
fram, ætti að vera miiklum mum auðve’ldara
að taka síðan afstöðu td'l þessa máls. En etamitt á næsta árt eru nokkur þáttaskipti varðandi þessi herstöðvamál eða í sambandi við
þáttitöku landsins í Atlantshafsbandalaginu.
Ég verð að segja, að af þeim umr., sem hér
hafa farið fram, sýnist mér, að afstaða hæstv.
utanrrh. sé mjög etakennileg. Hamn vill víkja
sér undan því að takast á við það vandamál, sem
hér er um að ræða. Hanm sér enga leið fyrir Islendinga að hafa neitt eftirlit 4 í sambandi við
hættulegt flug til og frá landtau. Hamn sér
enga leið tii þess að hægt sé að rannsaka á
nelnn hátt áhrifta af heirsetunnd. Mér sýnist,
að hann gefist hér algertega fyrir fram upp
í sambamdi við þeitita vandamál og viil þá
sammfæra sig urn það, að það, sem nú sé í
þessum efnum, sé aJlt gott.
Þá er etamJg í þessari tiBl. lagt til, að fram
fari allrækileg athugun á þvi, hvert sé í rauninni, etas og nú er kornið, gildi lierstöðvanna
fyrir varnir landsins. Það neiitar þvi eflaust
engtan maður, að frá því að hinn ertendi her
fyrst kom í þessar herstöðvar og fram að
þessum tíma faafa orðið í þessum efnum gífurtegar breyttagar ú gildi slíkra herstöðva,
og af því er auðvltað full ástæða til þess nú
að láta fara fram af Islendingum sjálfum allnákvaema athugun á því og safna þar með
upplýsingum, bvaða gildi þessi herstöð hafi
fyrir vamlr lamdstas, Við, sem höfum verið
á mótt hinmi erlendu herstöð frá upphafl, tefljum enn sem fyrr, að gildi herstöðvarinnar sé
i rauntanl ekkert, hafi í rauntani aldrei verið neitt, en þó msetti það öllum vera enm Ijósara niú en fyrir 17 árum, að gildi henmar I
sambandi við vamlr lamdsins hljóti að vera
mjög lítið. En þetta er vitamtega hægt að
kynna sér, og það er samnigjamt, að lögð sé
fram fyrir Alþ. ýtarieg ramnsókn og skýrsla
um það mieð upplvslngum frá ýmsum aðilum,
hvaða gildi herstöðta hafi.
Það finmst mér ekiki sœmitegt hjá hæstv.
utanrrh. i sambandi við umr. um þetta atriði
till. að slá því etafaldtega föstu ám nokkurrar
röksemdafærslu, að herstöðta hafi enn mikið
gildi. Slíkt er vitamfega ákaflega lítils virði
að slá sliku frarn og edns og hér hefur verið
sagt i 'þessum umr., ef hann tryði því virkilega, að svo væri, ætti hamm út af fyrir sig
ekki að vera því mótfaliitam, að sérstök n.
yrði sklpuð til þess að draga fram alilt það,
sem styddi þá þessa trú hans um það, að
herstöðin hefði í raun og veru það giildl, sem
hann vill vera láta, fyrir varmlr lamdsins. Hitt
ætti svo öllum að vera Ijóst, að þessi herstöð
með hinum erlenda her felur aJItaf í sér verulega faættu, ef tiil ófriðar drægl á mllli þess
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aðíto, sem herstöðina hefur í sinum höndum
og einhverra annarra. Þó hefur herstöðin
vissulega alltaf í för með sér aukna hættu
hér fyrir iandsmenn. Og þvi verður heldur
ekki neitað, að það er veruleg hætta á þvi
vegna dvalar hins erlenda hers hér, að hin
almenna utanríkismálastefna Bandarikjanna
hafi sínar afieiðingar hér einnig fyrir okkur,
að við kunnum að sogast inn í málefni Bandaríkjanna á beinan eða óbeinan hátt, og miðað
við þá stefnu, sean þar er haldið uppi í utanríkismálum, sýnist það satt að segja ekkert
keppikefli fyrir smáríki eins og okkar að eiga
það á hættu að sogast inn í áhrifin af þeirri
utanrikismálastefmu. Það hlýtur líka að vera
kominn tími til þess, að landsmönnum sé
gerð nokkur frekari gretn fyrir því, hvenær
þess megi vænta af ráðamönnum landsins, að
talinn sé tími kominn til þess, að erlendur
her verði ekki í landinu, því að ég á erfltt
með að trúa því, að það sé opiniber fyrirætlun
þeirra, sem nú fara með stjóm í landinu, að
við skulum búa hér við erlendan her um aila
framtíð.
Þá er að því komið, að gerð sé grein fyrir
því, hvaða akilyrði þurfi yfirteitt að vera fyrir hendi til þess að hægt sé að tala um friðartíma fyrir okkur Islendinga, þannig að við
getum verið tousir við erlendan her. Satt að
segja er í þessum efnium framkoma þeitrra,
sem málum ráða í þessum efniurn hjá okkur,
þannig, að helzt er að sjá, að þeir séu famir
að sætta sig við það, að hér eigi að vera erlendur her í landinu ti'l frambúðar, hvemig
svo sem ástatt er í heimsmálum.
1 þeim umr., sem hér hafa farið fram um
þessa till., hefur verið á það bent réttiliega,
að ýmsar þear breytingar hafa orðið eimiitt nú
á siðari árum i samskiptum stórvellda og í
samskiptum þelrra landa, siem mest áhrif hafa
hér é stöðu okkar Islendinga, sem eru í þá
átt, að mjög hefur dregið úr spennunni, að
friðsamlegra verður að teljast á þessium hjara
heims en áðuir var, og því hlýtur sú spurning
að koma upp, hvort nú verði ekki etonig af
hálfu þeirra, sem stóðu fyrir því að kalla hér
erlendan her inn í landið, hvoirt niú verði ekki
að telja, að komið sé upp það ástand, að
ástæða sé til að emdurskoða hersetumálin hér.
Fram á þetta er farlð með þeirri tili„ sem
hér liggur fyrir, að efnt verði til rækilegrar
athugunar á þessum málum, Alþ. geri skýrsliu
um mikilvœgustu niðurstöðumar, svo að auðveldara verði, eins og segir í titl., fyrir Alþ.
að taks. sjálfotæða afstöðu til herstöðvaamálanna á árlnu 1969.
Hér hafa kornið fram till. um að breyta
þeasari tlll. í það form, að hér verði togt til,
að herstöðvasamnlngnum verði sagt upp og
að hlnn erlendi her verði látinn víkja úr landinu. Það þarf auðvitað ekki að taka það fram,
að iþað sitendur ekki á okkur Aliþb.-mönnium
að samþykkja slíka till. eða flytja slíka till.
Það höfum vlð gert hér þing eftir þing í mörg
ár, og vissulega væri það gott, ef hægt væri

að fá hér atkvgr. á Alþ. um slíka till. En þar
sem það hefur ekki enn fengizt, höfum vlð nú
togt það tii, að efnt yrði til ranneóknar um
þessi mál með það í huga, að fyrir gæti legið
allýtarieg skýrsla um málið sem heild og mikilvægustu þætti þess á nœsta ári, þegar tekin
verður afstaða til þess, hvort við ætlum að
halda áfram veru okkar í heimaðarbandatoginu NATO, sem að forrnii til hefur þá herbækistöð, sem hér er um að ræða í okkar
landi.
Mér finnst nú, að afstaða hæstv. utanrrh.
fyrir þessari tili. sé, eins og ég hef sagt,
furðulega neikvæð og óeðlileg í sjálfu sér, og
mér sýnist, að hann hafi ekki fært nein rök
fyrir þeirri afstöðu sinni að vilja felto till. og
þá enn þá síður fyrir því að vera því sammála, að till. fari til n., og það væri vitanlega hægt að hugsa sér allmiklar breytingar
á ihenni, en leggja eigi að síður til, að hún
verðl felld, jafnvel þó að hann viiti ekki mn
það, hvemig hiún kemur til mteð að líta út,
þegar hún kemur frá n. Mér finnst þessi afstaða hans bera vott um það, að hann vilji
ekki helzt af öllu ræða um þetta mál eða takast á við þetta stóra vandamál, sem hér er
um að ræða, ekki einu sinni iáta fara fram
sanngjarna og hliutlausa athugun á málinu
sem heild, leiða fram 'helzrtu staðreyndir málsins, til þess að þm. geti með eðlilegum hætti
tekið afstöðu til þess á næsita ári, hvort við
eigum að halda áfram þátttöku okkar í Atlantshafsbandalaginu og hvoirt við eigum að
standa að því áXram að hafa erlendan her
í okkar landi, þrátt fyirir það ástand, sem nú
er 'hér í utanríkismálum í löndunum í kringum okkur. En þrátt fyrir þessa afstöðu, sem
hér hefur komið fram hjá hæstv. utanirrh.,
sem mér finnst vera mjög neikvæð, vænti ég
þess, að þessi ttlil. fái hér þinglega meðferð.
Samþ. verði, að hún gangl til n„ þar verði
hún athuguð og að megintHgangur þessarar
tlll. verði viðurkenndur réttur og málið samþ ,
þó að hér gæti vissulega orðið um eimhverjar
breytingar á till. að ræða, eins og hefur komið fram frá þeim, sem hafa italað fyrir till.
Við því ©r ekkert að segja, en megintilganginn tel ég að þurfi að samþykkja, þ. e„ að sú
athugun fari fram, sem lagt ©r til með till.
að gera.
Sigurvin Elnarsson: Herra forseti. Það eru
aðeins örfáair atihs. út af ræðu beirra hv. 6.
þm. Reykv. og hv. 4. þm. Austí. Mér fannst
svona hálft um hálft, að ihv. 6. þm. Reykv.
væri að stiito mér upp við hillðina á hæstv.
utanrrh. u,m afstöðu tii þessa máls. Það getur
verið, að bann hafi ekki meint það, en ég
held, að ég sætti mig illa við, að það verði
skilið svo a. m. k. Afstaða min til þessa máls
er allt önnur. Ég lýstl yfir vantrú minni á
því, að sú rannsókn, sem hér er togt til, að
fari fram, bæri órangur. Og hv. 6. þm. Reykv.
túlkaði það svo, að ég byggi það á því, að
það yrðu stjómarsinnar í melri bl. í þeirri n.
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Ég væri þá líklega trúaðri á árangurinn, ef
það væru hemámsandstæðingar, sem skipuðu
hana.
Nei, ég er ekkert trúaðri á árangurinn frekar fyrir það. Ég álít hvort tveggja fjarri iagi,
þ. e. a. s„ ég álít það eikki skynsamJegt, að kosin sé pólitísk n. af þeiim pólitísku aðilum, sem
harðast deila um þetta máJl. Það er það, sem
ég hef fyrst og freimst á móti n., og ég hef
enga trú á því, að þetta bert neinin árangur.
Ef hægt væri að finna einhvem hlutlausan
aðila til að skipa slika rannsóknamefnd, er
það annað mál. Ég veit að vísu ekki, hver
það ættl að vera. Það væri hægt að hugsa
sér Hæstarétt t. d„ sem skipaði slíka rannsóknamefnd, og þó veit ég efckert, hvort það
er fullnægjandi. En að pólltísk n„ kosin af
þessum stríðandi aðitan, ætti að rannsaka
slíkt mál sem þetta, því hef ég ekki trú á.
Ég get náttúrlega ekki annað sagt, en hvað
ég trúi á og hvað ég trúi ekki á.
Hv. þm. hefur mikla trú á þessari aðferð
og hann um það. En það, sem ég lagði megináherzluna á í minni ræðu í gær, var það, að
ég hefði kosið, að þetta mál væri flutt í öðru
formi, þ. e. a. s. að ekki væri sjálfu hersetumálinu blandað iinn i önnur atriði, sem hér
eru í þeasari tiU. Þannig vwri veirið að dreifa
athyglinni frá því, sem okkur riður mest á að
ræða og koma í betri höfn en enn er orðið.
Báðir þessir hv. ræðumenn, sem hér voru að
tala áðan, vildu samt telja þetta aðalkjama
málsins, að rannsókn færi fram á þessum 5
atriðum, sem -nefnd eru í þessari ttil. En sum
af þeim a. m. k. snerta ekki beint hetrsetuna
í landinu. Fyrsta atrtðið er um, að rannsakað
verði, hveraig Islendingar geti tryggt það, að
bandarískar flugvéiar búmar kjaimorkuvopnum fljúgi ekki inn í íslenzka loftheJgi. Ég
vil nú segja það, að það þyirfti náttúrlega að
tryggja þetita, hvort sem hér væri her eða ekki
her, svo að þetta er ekki sjálft herstöðvamálið. Ég vil líka benda á, þó að ég lái mönnum
ekki að nefna þaraa bandairiskar flrugvélar, að
þá þurfum við náttúrtega að tryggja það,
hvort sem þessar flugvélar væru bandarískar
eða frá eimhverri annarri þjóð, því að ekki
geta kjamorkuhlaðnar flugvélar verið skaðlausar frá einhverri annarri þjóð.
Þá er í 2. lið þessarar tiJil. ,lagt til, að rannsakað verði, hvers vegna ekki var ataðið við
loforð um takmörkun hermannasjónvarpsins.
Úr því sem nú ©r komið, hef ég ekki sérstakan áhuga á því, að þetta verði ranmsakað.
Þegar við erurn nú tausir við iþað svona nokkum veginm, finnst mér annað meira aðkallandi en að fara að rannsaka þetta.
Þá eru ummæli Guðmundar 1. Guðmundssonar hér á Alþ„ að iþað sé rannsakað, hvemig stiandi á því, að hann hafi ekki farið þar
með rétt mál. Það skal ég eikkert segja um,
en ekki er það bundið endilega því, hvort við
höfum erlendan her í landinu eða ekki, að
þetta verði rannsakað.
I þessari tUt. eru ýmis atriði, sem dreiía

málinu, rugla það, spitöa fyrir því, að úr því
verði að snúa sér að kjamanum. Það er þetita,
sem ég hef út á till. að setja. Ég veit, að 3.
og 4. liður þessarar till. sneirta nokkum veginn beint sjálfa hersetuna í landinu.
Ég lagði aðailáherzluna á það, að þetta mál
þy.rfti að vera ílutt i >því íormi hér á hv. Alþ.,
að úr því yrði að snúa sér að aðalmálinu, því,
hvort þjóðin á að hafa áframhaldandi hersetu
í landinu eða ekki. Og ég endurtek það. Þetta
tel ég aðalatriðið. Rannsóknin, sem ætlazt er
til, að fari fram, sker alls ekiki úr um þetta.
Hún gæti kanmske ledtt í Ijós, að við hefðum
haft miklð tjón af hersetunni og mundl sjálfsagt gera það. En þar með er ekki sagt, að
út úr því kæmu belnar till. um það, hvort hér
skyldi vera her eða ekki her.
4. atriðið í tiM. er um það, hvort nokikur
vöm sé í herstöðinni á ófriðairtímum, hvort
hún mundi etkki fremiur kalla háska yfir þjóðina. Ég er alveg sammála flm. um þetta, að
hún teiði háska yfir þjóðina og það sé engin
vöm í henni. En ég vil helzt dæma um það
sjálfur fyrir mig og vii helzt ekki þurfa að
vera að hlíta neinum leiðbeiningum, allra sízt
erlendra sérfræðinga í bemaðarmálum, um
það, hvort við eigum að hafa héma her. Þó
að okkar möguteikar séu takmarkaðir tii að
dærna um þetta, eigum við að dæma um þetta
sjálfir og meira að segja hver og einn einaisti maður fyrir slg.
Ég legg aðaláherzluna á það, að sjálfan
kjama þessa máls, um hersetuna í iandinu,
eigi að flytja umibúðalaust og án þess að
blanda öðrum mátan þar inn í, og ég geri
kröfu til þess, að slikar umr. fari fram ekki
aðeins hér á Alþ. heldur frammi fyrir sjálfri
þjóðinni, svo að hún, geti heyrt öll rök með
því, að her sé hér áfram, og mótl því, að herinn sé áfram. Þess vegna er ég óánægður með
till. í þessu formi, sem hún er. Hins vegar
sagði ég í ræðu minni í gær, að það væri full
ásitæða til þess að rannsaka surnt af þessu,
sem í tUl. felst. Það væri bara annað meira
aðkallandi, og á það legg ég áherzlu. Hv. þm.
hafa nú báðir, að ég held, fallizt á þessa skoðun mína og eru jafnvel reiðubúnir ti'l þess að
breyta ttll. Og nú vil ég spyrja þá: Eru þeir
ekki reiðuibúniir til þess að breyta tiil. í þetta
horf? Ég hef skilið hæstv. utanirrh. svo, að
hann hafi ekkert á móti því, að þetta mál,
herstöðvamáJið, sé tekið tíJ umr. og þá eitt
út af fyrir slg hér á hv. Alþ. Ég væntl þess,
að þessir hv. flm. segl til, hvort þeir vilja nú
breyta þessari till. í það horf, steppa þessari
rannsókn, sleppa þeim atriðúm úr tlU., sem
ekki snerta beint hersetiu í landinu, og taka
málið upp á þennan hátt. Á það legg ég höfuðáherzluna. Ég hef reyndar skilið rœður
þeirra núna í dag þannig, að þetr séu ekki
fjarri þessu, þó að þeir töluðu ekki nógu
skýrt að minum dómi.
Utanrrh. (Emil Jónsson): Hema forseti. Ég

hef láttð í ljós við fyrrl untr. þessa máls, að
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ég teldi óheppilegt að blanda saman þessum
tlll., sem hér ligja fyrir á þskj. 282, og almennum umr. um stefnu Bandaríkjamna í
Vtetnam og um ýmislegt annað, sem hér hef’jt borið á góma, og ég lét í ljó® einnig við
það tækifæri, að ég viildi halda mig við það
fyrst og ffremst að ræða þessar tiil. etas og
þæir liggja fyrir. Nú heyri ég, að hv. 1. þm.
Vestf. er að nokkru teyti á sömu skoðun, en
hann vill ræða það sérataklega, hvoirt hér edgi
að vera herstöðvar eða eikki, og Það er allt
annað mál heldur en það, sem liggur fyrir
hér í þessari till.
Ég skai þó aðeins fara nokkrum orðum um
það, sem hér hefur komið firam nú. Það er
ekki mikið, en ég sikail ekki faira að endurtaka, 'hv. 6. þm. Reyikv. til angurs, afstöðu
mína til tiM. Ég hef gert það eteu stoni og að
hans mati tvisvar, svo að ég geri ráð fyrir,
að hann vilji ekki hafa neitt með þær að gera
í þrlðja sinn. Ég skal þá sleppa þeim lika, en
minnast aðeins á nokkur atriði, sem hafa
komið fram hér S umr.
>að er þá fyrst, að hjá hv. 4. þm. Austf.
kom það fram, að ég væri á móti því, að till.
færi í n. Ég hef þvert á móti sagt, að ég væri
þess fýsandi, að húm færi í m, Ég orðaði það
ekki nákvæmlega eins og hv. 6. þm. Reykv.
sagði áðan, en ég sagði orðrétt, etos og hér
segir í hamdriti þingskrifaranna: „Ég skal
ekki draga úr því, að þessi umr. um þau mál,
Vtetnam-málið og stefnumál Bandaríkjamna,
verðl tekto hér sérstaklega, þegar það er til
umr., en ég áiít, að það sé ekki rétt að blanda
því ton í þessa umr. hér.“ En ég skal svo
líka endurt&ka það, að ég hef eikki verið á
móti því, að till. verði vísað til n., etos og ég
hafði þá áður tekið fram, svo að það er engin ástæða til þess að ðttast það, að þetta mál
fái ekki þtaglega meðfferð. En það er ýmislegt, sem athuga þarf eigi að síður.
Það hefur nú mikið verið rætt, hvert gildi
þessara herstöðva sé. Og ég leyíði mér að
halda því fram, að þessi stöð í Keflavik eða
við Keflavíkurfilugvöll hafi gildt. En til þess
að skera alveg úr um það lýsti foirsrh. því
yfir hér í haust, þegar þingið var sett, að
rikisstj. mundi beita sér fyrir því að fá kummáttumenn til að sikera úr því.
I utanrmn. nú á síðasta ffundi kom etamitt
þetta atriðl til umr., og ég taldi þar, að það
mætti gera þessa atihugun með tvennu móti:
Annaðhvort mætti hugsa sér að fá erlendan
sérfræðtog frá hlutlausu landi til þess að gefa
þessa umsögn eða við réðumst í það, að etohver Islendingur fengi þá herfræðitegu menntun, sem tll þess þarf, að þessi athugun færi
fram, og h&nn gæti vegna sitonar kunnáttu
og þekkingar þá sagt álit sltit um það, hvaða
gildi þessi stöð hefur. 1 n. hölluðust menn að
því, fyrst og fremst af því að það væri fljótvirkara, að fá htogað sérfræðing frá hlutlausu landi til þess að gera þessa athugun.
Hiitt mundi taka nokkuð langan tíma, að fá
mamn sérmenntaðan í þessu skyni, og ég gerl

ráð fyrlr því, að hv. þm. taki það gilt, þegar
forsrh. heffur lýst þessu yfir, að það muni
verða gert. En í n. hölluðust menn að þessu,
að það væri fljótvirkara og betra, að við fengjum htogað menn frá hlutlausu landi til þess
að gefa þessa skýrsiu eða gefa þetta álit, en
hitt væri of seinvlrkt.
Þá hefur nokkuð verið rætt um það, hvort
hertan ætti að vera hér til frambúðar og
hvaða mörk ætti að setja við dvöl hans hér.
Það er ekki óeðlilegt, þó að þessi skoðun komi
fram, ég skal viðurkemma það. En ég tók það
fram í mtoni fyrri ræðu um þetta, að þó að
herinn væri ekki hér og iandið væri hlutlaust
og vopnlaust, væri ekki í þessari afstöðu
fólgto neto sú tryggtog, sem gæti gert okkur
kleift að vera nokkum vegton öruggir með
okkar hllutteysi. Hlutleysi ihefur ekki reynzt
nægjantegt í ýmsum Iöndum til þess að komast hjá innrás. Það vitum við bæði frá Noregi, Danmörku, Hollandi, Belgíu og fleiri
iöndum, sem ekki vildu blanda sér í síðustu
beimsstyrjöld, að hliutteysisyfirlýstag þeirra
dugði ekki og jaifnvel ekki sá herafli, sem
þeir höfðu með höndum, heldur voru þeir herteknir og ekki virt þeirra hlutleysisyfirlýstag.
Það var lífca sagt hér, að aðrar þjóðir vildu
komast hjá herseitu frá öðrum 'þjóðum. Það
viljum við raunar líka. Það er ekki um það
að ræða. En á meðan ástandið í heiminum
er eims og það er í dag, þar sem búast má
við kannske á hverl stundu, að til stórátaka
komi, álít ég okkar öryggi miklu betur horgið með því að hafa etahvem herafla í landinu en engan. Við horfðum upp á það á s. i.
sumri, að stórátöik fóru fram fyrir botni Miðjarðarhafs, sem hægilega hefðu getað hreiðzt
út. Bnn í dag er barizt heifftarlega í Vtetnam,
etos og kunnugt er, og menn eru ekki óhræddir um, að þessi átök geti breiðzt út, ef þeim
verður haldið áfram miiklu lengur. Þess vegna
tel ég, að á mieðan nokkur tryggtag er að
okkar mati fyrir því, að okkur sé betur borgið með þessum herstöðvum en ekki, eigum
við að halda þeim. Htos vegar er ég alveg
sammáila því, að ef mat manna á hættunni
er þannig, að hún sé ekki yfirvofandi, eigum
við að losa okkur við herstöðvamar.
Þá kom líka fram hjá hv. 4. þm. Austf.
sptimtagta um það, hvort við elgum að vera
áíram í NATO. Eins og kunnugt er, er heimilt að losa sig úr samtökunum þegar 20 ár eru
liðto frá því að í stofnun þessa félagsskapar
var ráðlzt, en það var 1949. Það var nokkuð
rætt um það i fyrra, þegar Frakkar losuðu
ston herafla undan sameigtolegri stjórn NATO,
að þá mundu fleirl þjóðir semnilega gera slíkt
hið sama eða e. t. v. ganga úr þessum félagsskap. Ég held, að ég megi ffuMyrða það, að
engto aff þeim 14 þjóðum, sem þama vora þá
eftir með venjulega þátttöku, muni gera slíkt,
þ. e. a. s. að undansikildum Frökkunum, sem
þó eru meðlimir og vilja áffram vera meðlimir
eftir þeirra eigto yfirlýstogu, þó að þeir vilji
ekkl setja sinn eigin her undir þessa sam-
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eiginlegu stjóra. En ég má segja það, að allir
þessir 14, sem eftir eru með fullri þátttöku,
lýstu því mjög greínilega yfir, að þeir mundu
a. m. k. fyrst um sinn ekki segja sig úr samtökunum. Það er enginn vafi á því, að tilvist
NATO hefur orðið til þess, að friður hefur
haldizt í Evrópu og ekki hefur komið þar til
stærri átaka. Bara það, að þessi samtök eru
til, gerir það að verkum, að það er meira öryggi í álfunni en áður.
Hv. 6. þm. Reykv. vildi ekki gera mikið úr
þeirri yfirlýsingu, sem ég fékk hjá yfirmanni
vamarliðsins á KeflavíkurflugveUi og sendiherra Bandaríkjanna hér. Hann vildi slá því
föstu, að mér skilst, að það hafi verið svikið,
sem Dönum hafi verið lofað, þ. e. a. s. að fara
ekki með þessar sprengjur yfir Graænlamd. En
eins og ég tók fram áður, var þama kannske
um að ræða sérstök áhrif, sem flugmaðurinn
var undir, af þvi að hann þurfti að nauðlenda.
Átti hann frekar að fara í sjóinn og fyrirfara
sér með það sama, eða átti hann að freista
lendingar? Ég tel það ósköp mannlegt, að
maðu-rinn hafi gert það síðara En það þurfa
engan veginn að vera fólgin í því nein svik
af há’é' Bandaríkjastjómar, vegna þess að
þetta er skyndiákvörðun mannsins að reyna
að koma sér úr lífsháska.
Ég skai ekki fara út í það að ræða mlklu
meira till. sjálfar, sem hér liggja fyrir. Ég
hef lýst minni afstöðu til þeirra. Ég tel till.
og þá rannsókn, sem þara er farið fram á
á fimrn tllteknum atriðum, óþarfa, vegna þess
að það liggi fyrir upplýsingar um sum þeirra
og um sumt sé ekki unnt að afla þessara
upplýsinga. Ég veit ekki t. d„ hvemig við
ætlum að fara að hafa eftirlit með þvi, að
engar ameriskar sprengjuflugvélar fljúgi hér
með kjamorkuvopn, hvemig við ættum að
fara að því, ef við tortryggjum Bandaríkjamennina. Ef við trúum því, að þeir haldi sín
loforð, er yfirlýsing frá þeim náttúrlega fullgild, og ég efast efckert um það, að hún sé
það. En hvemig hægt er að tryggja það, það
sé ég ekki, á meðán herinn er hér staddur
og 'hefur hér sína hækistöð.
Svo er hér slegið föstum hiut, sem ekki virðist hafa neitt sannleiksgildi, og það er fimmta
atriðið í till., þar sem seglr: „Hvaða upplýslnga
er unnt að afla um þær áætlanir, sem vltað
er, að NATO hefur gert um hugsanlega íhlutun bandalagsins í innararíkismál þátttökuríkjanna?“ Fulltrúi íslands hjá Atlantshafshandalaginu hefur skýrt frá því, að þetta mál hafi
sJIs ekki komið til umr. í bandalaginu, og þar
er enginn fundur haldinn, nema einhver sé
með frá okkar landi, þannig að þeir hlytu að
hafa vitað, ef einhverjar svoraa till. væru á
ferðinni. En méir finnst, að í þessu máli og
mélflutningi þeirra, sem fyrir tilil. hafa talað,
gæti þess, að þeir viilji anraars vegar tortryggja þær yfirlýsingar, sem Bandaríkjastjóm
hefur gefið í þessu sambandi, og í öðru lagi
að búa til sakir, sem eru ekki byggðar á neinum raunveruleika.
Alþt. 1967. D. (88. löggjafarþing).

Ég skal svo ekki hafa um þetta fleiri orð.
Era ég get vel fallizt á, eins og ég hef raunar
lýst áður, að tilil. fari til n., og kannske verður hún þar umorðuð, eins og hv. 1. þm. Vestf.
var að leggja til, og þá er að taka aístöðu
til þess, þegar þar að kemur.
Magnús Kjartansson: Herra forseti. Mér er
Ijóst, að ég er búinn að ljúka eðlilegum ræðutíma mínum hér og mun þvi aðeins bæta við
örfáum orðum út af ræðu hæstv. utanrrh.
Mér finnst ákaflega furðulegt að heyra það
hér æ ofan í æ, að við séum ekki dómbærir,
íslenzk stjómarvöld séu ekki dómbær á vandamál hemámsins. Hæstv. ráðh. hefur undir sér
býsraa stórt m, Því er meira að segja skipt
í tvo hluta; í því er sérstök varaarmáladeild,
sem á einvörðungu að fjalla um hemámsmáiin, og í tengsium við hana starfar sérstök
varnarmálaraefnd, og eflaust kann ég ekki að
telja allar þær stofnanir, sem komið hefur
verið á laggirnar í teragslum við hemámið.
Þessum stofnunum er ætlað að fylgjast með
þessum máilum af Islands hálfu, afla sér vitneskju og taka þátt í að gera stjómarvöldunum kleift að mynda sér skoðanlr um málið.
Síðan kemur yfirmaður þessarar stofnunarhér
æ ofan í æ og segist ekki vera dórnbær um hlutina; það þurfi að sérmennta einbverja menn
til þess að leggja til vitið fyrir rikisstj. Hvers
konar afstaða er þetta eiginlega? Við eraum
hér með sjálfstætt ríki og þeir meran, sem við
felum að gegna hér ábyrgðarastörafum, eiga að
gegna skylduverakum sínum. Og beirn má efcki
haldast það uppi að koma hér aftur og aftur
fram fyrir alþm. og segjast ekki veraa dómbæraira á þau mál, sem þeir elga að sinraa,
Anmars var eraindi mitt hiagað fyrst og
frernst það að miraraa hœstv. ráðh. á það, að
ég beindi til hans tveimur spumiragum, sem
hann svaraði ekki. Ég bað hann í tilefni af
utmr. um kjamorkumál að greiraa fraá því,
hvort hæstv. ríkisstj. hefði einhverja frambúðarstefnu um þau mál, hvorat hún væri
reiðubúin til þess að lýsa því yfir sem stefnu
islenzkra stjómarvalda, að Island ætti að veraa
kjamorkuvopnalaust svæði tiil framibúðar, að
kjamorkuvopn yrðú ekki heimiluð hér á Islandi. Ég bað hæstv. ráðh. að svara þessarai
spumingu, og hanra gerði það ekki. 1 anraan
stað minmti ég hæstv. ráðh. á það, að í rœðu
sinral hér áður kvaðst hann veraa Teiðulbúiran
til þess að tafca þessi mál til sérstakraara umr.,
þegar tími væri ákveðinn til þess. Ég spurði
hæstv. ráðh. um það, hvort hann væri reiðubúimn að standa við þessa yfiralýsingu sína,
hvenær hann mundi vilja hafa þá umr. og
hvemig hann vildi haga herani. Ég vil beina
því eindregið til hæstv. ráðfc, að hann svari
þessari spurraingu.
Utanrrh. (Emil Jónsson): Herraa forseti. Ég
minntist á það núna í minni ræðu, og ég
gerði það líka í gær, að ég hefði ekkl á móti
því, að hér færi fram umr. eins og þessi, sem
33
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hv. 6. þm. Reykv. er nú að biðja um, að fari
fram. Ég sagði þá, og ég skal stamda við það,
að ég skal maeta við þá umr„ þegar þetta mál
verður tekið fyrir, Mér skilst hins vegar, að
það sé rétt, að þeir, sem vilja þessa umr.
eða beita sér fyrir henni, korni þá með till.
um það og við höldum þá umr. á venjuilegan,
þinglegan hátt. Ég tel þetta vera alveg fullkomlð svar við því, sem hann er alltaf að
spyrja um.
Hitt er, hvort við höfum enga stefnu í kjamorkumálum. Vissuilega höfum við stefnu. Við
höfum marglýst því yfir, að við værum á
móti því, að hér væru geymd kjamorkuvopn,
og við værum líka á móti því, að hér væri
flogið yfir íslenzka lofthelgi með kjamorkuvopn, og við höfum fengið fyrir þessu þá
tryggingu, sem ég tel, að sé nægileg. (MK:
Ber að skllja þetta sem frambúðarstefnu ?)
Það er stefna okkar í dag, en sú stefna getur
breytzt. Það er ómögulegt að móta nú stefnu,
sem á að gillda fyrir allla eilífð. Það er mjög
fávíslegt að hugsa sér að mynda sér eða móta
sér stefnu lengra heldiur en maður sér fram
fyrir sig.
Þá 'þótti hv. þm. það undarlegt, að vamarmálanefnd og utanrm. væm efcki dómbær um
þá hluti, sem þeim væri falið að annast. Ja,
ég verð nú að segja það, að í öllum m.
og við mörg verk eru yfirmenn 'þeirra mála
ekki sérfræðingar í ýmsum atriðum, sem
framkvæmdir þelrra snertir. Ég segi fyrir
mig, og ég hygg, að það sama væiri um hv.
6. þm. Reykv. að segja líka, að ef við ættum
að fara að leggja mat á hemaðariegar aðgerðir, dygði ekkl þekking okkar til þess, heldur
yrðura við að fá þar til menn, sem við tryðum, og sem hefðu vilt á því, hvað þeir væru
að segja. Þó að hv. þm. færi að hafa hér einhverjar skoðanir um hertæknileg mál, þá
mundi ég ekki taka mlkið mark á þeim, ef
hann ætlaði að mynda sér þær skoðanir sjálfur. Hitt er nauðsynlegt, þegar um slík mál
er að ræða, að það séu fengnir til menn, sem
hafa vlt á því, sem þeir eru að gefa umsögn
um. Þó að það sé hér vamarmálanefnd, er
ekki hægt að ætlast til, að í henni séu neinir
sérfræðingar, vegna þess að við eigum enga
sérfræðinga í þessum málurni, og þess vegna
var líka sú hugsun, sem kom upp í rikisstj..
að það gæti vel komið til álita, að við reyndum að mennta einhverja menn til þess að
verða færir um að gefa málefnalegar umsagnir um þessi mál.
Það var ekfci meira, sem hv. þm. spurði um.
Umr. (atkvgr.) frestað.
Á 81. fundi i Nd„ 25. marz, var enn fram
haldið einni umr. um til.1.
ATKVGR.
Till. visað til ailshn. með 26:2 atfcv. og umr.
fresbað.

Nefndaráliti frá meiri hl. allshn., á þskj. 653,
var útbýtt 18. april, en till. var ekfci á dagsfcrá
tekin framar.

28. Lánskjör atvinnuveganna.
Á 90. fundi í Nd„ 4. apríl, var útibýtt:
Till. til þál. um lánskjör atvinnuveganna
[184. mál] (A. 510).
Á 90. fundi i Nd„ 5. april, var til'l. tekin til
meðferðar, hvernig rœða skyldi.
Að till. forseta var ákveðin ein umr.
Á 95. fundi i Nd„ 9. april., var till. tekin til
einnar umr.
Forseti tók málið af diagsfcrá, og var það
ekki á dagskrá tekið framar.

29. Heykögglavininslu- og fóðurbirgðastöðvar.
Á 61. fundi i Ed„ 22. febr., var útbýtt:
Till. til þál. um heykögglavinnslu- og fóðurbirgðastöðvar [147. mál] (A. 312).
___
...
Á 62. fundi í Ed„ 26. febr., var till. tekin til
meðferðar, hvernig ræða skyldi.
Að till. forseta var ákveðln ein umr.
Á 63. fundi í Ed., 27. febr., var tfll. tekin til
einnar umr.
Flm. (Magnús H. Gíslason): Herra forseti.
Þáltil'l. sú á þskj. 312, sem hér er til umræðu og
flutt er af mér og hv. 2. þm. Austf., Páli
Þorsteinssyni, er um það, að ríkisstj. feli
Landnáml ríkisins í samráði við viðkomandi
búnaðarsambönd að koma á fót, ef athugun
sýnir, að það sé hagkvæmt, þremur til fjórum
fóðurbirgðamiðstöðvum á Norður- og Austurlandi. Teljum við flm. till. fyllilega tímabært
orðið, að hafizt sé handa um undirbúning
slíkra framkvæmda með hliðsjón af þeim
mifclu áifölilum, sem bændur í þessum landshlutum hafa orðið fyrir af völdum fóðurskorts að undanfömu.
Pátt eða jafnvel ekkert hefur háð íslenzkum landbúnaði eins frá fyrsitu tíð og fóðurskorturinn. Bændur landsins hafa frá öndverðu og allt til síðustu ára bófcstaflega talað
átt alla sína efnahagslegu afkomu und-lr sól
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og regni. Ef grasbrestur varð verulegur eða
nýting heyja slæm sökum brigðullar og harðhnjðskulegrar veðráttu eða af völdum annarra náttúruafla, var vá fyrir dyrum þjóðarinnar allrar, svo mjög sem hún hefur allt
fram á yfirstandandi öld veirið faáð viðgangi
landbúskapar um afkomiu eina. Af fóðurskortiinum leiddi tíðum skepnufeMi og í kjölfar
hans vergang og síðan hungurdauða landsmanna hópurn. saman.
Hér hefur sem betur fer mikil og góð breyt,ing á orðið. Margfaáttaðar tæknilegar framfarir og visindi hafa komið hér til hjálpar sem og á öllum öðrum sviðum framr
leiðslunnar og þjóðlífsins yfirleitt. Grasvöxtur,
sem oft var rýr vegna vonkulda einna saman, á meðan húsdýraáburður var einvörðungu
notaður, er nú með aukinni notkun tilbúins
áburðar og vaxandi þekkingu bænda á réttri
notkun hans tiltölulega tryggur orðinn víða
um land, komi kalskemmdir ekki tll. Votheysgerð og súgþurrkun stuðla í vaxandi mæli
að því að gera bændur smátt og smátt óháðari veðráttunni með verkun faeyjanna. Notkun
innlends og erlends kjamfóðurs gerir kleift
að komast af með minni heytfeng handa búfénu en áður var unnt, þótt um kjamfóðurgjöfina í þeim mæli sem hún er nú sums
staðar orðin sé deilt og megi deila, og vissulega er þar auðgert að ofgera.
En þrátt fyrir alilt þetta, faefur þó dýrkeypt
reynela síðari ára sýnt, að enn erum við ærinn spöl frá því marki, að alllr bændur séu
ávallt öruggir um nægjaniegt, heimafengið
heyfóður, hvað sem í skerst. Það faafa hinar
gífurlegu og geigvænlegu kalskemmdir í sumum landshlutum undanfarin ár fært okkur
heim sanninn um. Þótt við notum nægan áburð og þótt víð notum hann skynsamlega,
kemur fyrir lítið að bera á dauða jörð, og
það er einmitt kalið, sem undanfarin ár hefur gerzt svo harðleikið við tún fjölmairgra
bænda á Norður- og Austurlandi, að heyfengur þeirra hefur reynzt alls ónógur til að fleyta
fram bústofninum. Pjölmargir bændur, kannske ekki hvað sízt á kalsvæðunum, 'hafa minni
bústofn en svo, að hann veiti þeim raunverulega viðunandi lífsafkomu, hvað þá að hann
megi við minnkun. Bændur og samtök þeirra
hafa brugðizt þann veg við þessum vanda að
aðstoða þá, sem harðast hafa orðlð úti, um
kaup á kjamfóðri og útvegun heys í þeim
landshlutum, sem aflögiufærir hafa verið. Sú
aðstoð faefur að sjálfsögðu verið bæði erfið
og kostnaðarsöm, en í það hefur ekki verið
horft, en Ijóst er, að leita þarf annarra úrræða til þess að mæta þessari hættu. Póðurbætisgjöf úr hófi fram er kostnaðarsöm, favað
þá ef til faennar þarf að koma ár eftir ár, og
verður að teljast neyðarúrræði. Útvegun heys,
kaup á því og flutningur um óravegu, oft við
hinar erflðustu aðstæður er einnig neyðarúrræðl, sem þar að auki getur brugðizt.
Bændur, samtök þeirra og þeir visindamenn,
sem í þágu þeirra starfa, velta nú mjög fyrir
sér, hvernig bregðast skuli við kalhættunni

og aíleiðtagum hennar. Mér er ekki kunnugt
um, að komízt hafi verið í þeim efnum að
einhiítri niðurstöðu enn sem komið er. Sú
hugmynd hefur hins vegar sfeotið upp kollinum, að fóðurbtrgðamiðstöðvar í líkingu við
þær, sem till. okkar hv. 2. þm. Ausit/. ráðgerir, geti komið að gagni. Mundu þær þá
væntanlega, ef reynsla bendir tiŒ, að hér væri
rétt stefnt, rísa upp á nokkrum stöðum norðan- og austanlands og ef til vill víðar. Mér
er feunnugt um, að málið er komið á þann
rekspöl t. d. í Skagafirði, að það hefur verið
rætt þar á búnaðarsambandsfundi og í stjórn
búnaðarsambandstas, og ég veit ekki betur
en Pálmi Einarsson landnámsstjóri hafi verið
þar með í ráðum. Munu þessir aðilar hafa
ákveðið landsvæði í huga í þessu augnamlði,
þar sem er norðvesturhluti Valihóiimsins.
Þarna er um að ræða óhemjuflæmi samfellds,
auðræktamlegs lands, sem nú er ekki notað
til neinnar faliítar og þar að auki svo vel í
sveit sett, að naumast getur beitra verið. Ég
hygg, að það sé rétt, að undirbúningi málsins
norður þar sé ekki lengra komið en faér er
frá skýrt og í bili muni hafa steytt á því skeri,
að ekki reyndist unnt að ná eignarhaldi á
öllu því iandi, sem í huga var haft, en vonir
standa til, að úr því muni rætast. Á líka lund
þykir mér trúlegt að verði farið að annars
staðar, ef hiugmyndin um slíkar fóðurmiðstöðvar, sem hér er gert ráð fýrir, fær byr.
Kosta þarf kapps um að ná eignarhaldi á
stórum og sem samfelldustium ræktanlegum
landsvæðum, sem liggja vel við samgöngum,
og æskilegast væri að sjálfsögðu, ef jarðhlti
væri þar í nánd. Vera má, að slík landsvæði
liggi eíkkl alls staðar á lausu, en Það kemur
að sjálfsögðu í Ijós við nánari athugun máisins.
1 till. okkar hv. 2. þm. Austf. er talað um
3—4 fóðurbirgðamiðstöðvar í tveimiur landsfjórðungum. Að sjálfsögðu er ógerlegt að slá
neinu föstu um þá. tölu, nema að undaagemginni vandlegri athugun. Hér er etanig aðeins
talað um stöðvar norðan- og austanlands. Þar
með er þó engu slegið föstiu um, að þeirra sé
ekki víðar þörf, t. d. vestanlands, en þyngstum búsifjum held ég, að kalið hafi nú um
slnn valdið á Norður- og Austurlandi, og því
eru þeir landshlutar etafcum nefndir hér í
þessari tiO.
Þó talað sé um beykögglavtanslu í sambandi
við fóðurfairgðamiðstöðvamar, er ekki þar með
sagt, að horfið yrði að þeirri meðhöndiun
fóðurstas þegar í uppbafi. Byrjunaraðgerðir
yrðu að sjálfsögðu i þvi fölgnar, að tryggja
stöðvunum nægjanlegt land og rækta það. 1
íramihaldi af því gæti svo komlð, til að byrja
með að minnsta kosti, að leigja þeim bændum, sem fyrirsjáanlegur fóðurskortur yrði hjá
vegna grasleysis, landspildur þessar til heyskapar. Víða er það svo, þar sem ég þekki
bezt til, að gott grasár getur verið í góðsveitum, þótt síðar og lakar spretti á onnesjum,
til dala og á þeim býlum, sem hærra liggja
frá sjó en almennt gerist, Bændur á þessuui
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jörðum geta oft ekki hafið slátt fyrr en hálfum mánuði til þrem vikum seinna en aðrir
og þaðan af meira. ÆJttu þeir kost á túnspildum hjá fóðurbirgðamiðstöðvunum, gætu þeir
hoyjað þar á meðan beðið vasri eftir sprettu
heima fyrir, lengt þannig heyskapartímann og
tryggt sér frekar nægjanlegt fóður til vetrarins. Sjálfsaigt vilja einhiverjir segja, að slíkurn
harðbalabýlum eigi ekki að halda i byggð.
Þar ber þó eins og endranær að líta til fleiri
en einnar áttar. Oft eru þetta góðar beitarjarðir til fjaMs og fjöru. Þar getur verið kjamlendi meira en annars staðar gerist, og þannig
er oft tiægt að komast þar létt af með sauðfé og hafa það þó vænt. Þar geta verið margháttuð hlunnindi, sem naumast verða nýtt
nema á jörðunum sé búið. Þannig getur eitt
og annað að því stutt, að jörðinni beri að
halda í byggð, þótt til beggja vona geti brugðizt með sprettu á túnum, þegar kaldan blæs.
Plutningur á heyjum frá fóðurmiðstöðvunum og heim til notendanna ætti ekki að vera
ýkja kostnaðarsamur né erfiðleikum bundinn,
þvi að að sjálfsögðu færi hann fram að sumrinu. Ég hygg, að þótt ekki sé í upphafi iengra
horft en til slákrar félagsræktunar og heyöflunar hjá fóðurbirgðastöðvunum, gæti hún áður en langt um líður tryggt fóðurþöríina í
veruilegum mæli, í flestum árum a. m. k. Vaeri
þá mikill sigur unninn.
Hérlendis hefur nokkuð verið fengizt við
heymjöls- og graskögglagerð. Klemenz á Sámsstöðum reið þar á vaðið með grasmjölsgerð
árið 1948 og framlelddi af þvi um 30 smálestir á ári næstu 12 ár. Suimarið 1960 hófst
Samband ísl. samvinnufélaga handa um framleiðslu grasmjöls í verfksmiðju sinni á Stórólfsvelli, og um líkt leyti byrjuðu framkvæmdir ríkisins við fóðurframleiðslu í Gunnarshoiti. Var þar í fyrstu um komrækt að ræða,
en sumarið 1964 hófst þar mjöl- og graskögglagerð. Þá hefur og verlð komið á fót
grasmjölsverksmiðju í Brautarholti á Kjalarnesi. Að því er ég hygg, var þessi fóðurframleiðsia elngöngu bundin við grasmjöl fram
til ársins 1964. Óx hún á þessu árabili úr 230
smálestum árið 1961 í 962 smálestir árið 1964.
Mest var framleiðslan 1966, 1100 smálestlr.
Heykögglagerðin hefur verið reynd í þrjú
ár. S. 1. ár gaf hún 515 smálestir á móti 815
smálestum af grasmjöli. Erfttt er að draga
ályktun um eðlilegan kostnað við þessa fóðuröflun af þeiirrl reynslu, sem fengin er. Framleiðslan hefur verið mjög misimiikil frá ári til
árs og oft og tíðum lítil mlðað við afkastagetu þurrkaranna. Rekstur stöðvanna gefur
því mjög ónákvæma mynd af þeim árangri,
sem unnt ætti að vera að ná, væri afkastagetan fullnýtt.
Lamdbúnaðarvísindamenn á Norðurlöndum
velta nú mjög fyrir sér hinum mismunandi
fóðurverkunaraðferðum. Hefur athygli þeirra
nú einkuim staðnæmzt við hina svonefndu
hraðþurrkun fóðursins og síðar kögglun. Komið hefur í ljós, að efnatap hraðþurrkaðs fóðurs er ekki nema 5—10% á móti 10—25% í yot-

heyi og 15—25% í súgþurrkuðu heyi. Kostiroir
við hraðþurrkun eru m. a. þeir, að sú heyverkun er algerlega óháð veðurfartnu og efnatapið sáralítið, sem aftur sparar kraftfóðurgjöf, einkum próteinfóðurs. Aftur á móti er
hraðþurrkunin nokkuð kostnaðarsöm. Þeir
annmarkar hafa kornið i ljós á grasmjöli og
beykögglum þeim, sem til þessa hafa aðallega
verið framleiddir, að ekki er unnt að fóðra
á þeim einvörðungu. Nú er hins vegar hafin
á Norðurlöndum framleiðsla köggla, sem eru
af stærri gerð og þar sem strá og blöð haldast nokkuð heilleg. Talið er, að með þeim
kögglum sé óþarft að gefa annars komar heyfóður. Enn er það talið kögglunum til glldis,
að mjög mikill vinnusparnaður og verkaiéttir
er að því að fóðra á þeim miðað við gjöflna
á öðru fóðri. Vinnusparnaðurinn og verkaléttirinn við heygjöfina og aukin nýting efna i
fóðrinu er talin vega fyllilega á mótl því, sem
það er dýrara í framleiðslu en annað fóður,
eftir þvi sem rannsóknir, sem fram hafa farið á þessu, benda tiil.
Hér skal engin tilraun gerð til þess að
áætla neimn koetnað við framkvæmd þessa
máls. Til þess skortir mlg flest gögn, enda má
segja, að öll áæblanagerð sé nokkuð i lausu
lofti hjá þjóð, þar sem slikur glundroði og öryggisleysi rikir í efnahagsmálum og hérogsvo
snarráðir menn halda um stjómvöl, að segja
má, að englnn viti, er hann sofnar að kvöldi,
nema búið sé að fella gengi peninganna, þegar hann vaknar að morgnl. Ljóst er þó, að til
þess að reisa 3—4 fóðurblrgðamiðstöðvar, etns
og talað er um í till., muni þurfa aillmikið fé,
og það enda þótt ekki yrðl þegar í upphafi
horfið að heykögglagerð.
Ég hygg, að þegar litið er til þess annars
vegar, hversu dýrt og erfitt hefur verið að
bæta úr fóðurskortinum, og hins vegar þess
öryggis, sem slikar fóðurmiðstöðvar eiga að
geta veitt, verði etofnkostnaðurinn ekki svo
ýkjaþungur á metum. Hér yrði efalaust í upphafi aðeins um að ræða stofnun elnnar slíkrar stöðvar í tilraunaskyni, eins og segir i till.
En trú mín er sú, að sú tilraun muni leiða
af sér áframhald á sömu braut.
Okkur tiillögumönnum sýnist eðlilegt, að
ríkisstj. feli Landnámi rikisins að hafa á
hendi forgöngu um þetta mál, enda hefur það
með höndum framkvæmd skyldra verkefna,
og leita til þess samvinnu við búnaðarsamböndin í þeim landshlutum, þar sem stöðvarnar eru reistar. Þarf ekki að efa, að þau
yrðu fús til þess samstarfs.
Horfur eru á, að stofnun nýbýla verði í
minna mæli nú um sinn en verlð hefur undanfarin ár, enda sjálfsagt umdeilaniiegt, hversu
réttmætt sé að fjölga býlum í landinu, eins
og saklr standa. Af þessum sökum má ætla,
að Landnámið hafi þegar á þessu árl nokkurt
fé afgangs frá venjulegum framkvæmdum, og
er ósýnt, að því verði betur varið & annan
hátt en til byrjunaraðgerða i þessu málL Ég
vænti þess, að hv. alþm. taki þessari tUl. vinssLmlega, Þegar allt kernur til allls, er þjóðin
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öli á einum foáti. Þegar að krepplr hjá einni
stétt, er J>að ekki einkamál hennar. Þjóðin
öll geldur þess með einum eða öðrum hætti.
Þess vegna er það ekki aðeins lífshagsmunamál bændastéttarinnar, að hún verði aðstoðuð við að verja búfénað sinn fóðurskorti,
heldur er það hagsmunamál alþjóðar. Og i
trausti þess, að sá skiiningur riki hér innan
veggja hv. Aiþ., læt ég máli mínu lofcið.
Herra forseti. Ég leyfi mér svo að mælast

til þess, að þessari umr. verði frestað og tili.
vísað tii hv. landbn.
ATKVGR.
Tliil. vísað til landbn. með 17 shlj. atkv. og
umr. frestað.
Nefndarálit kom ekki, og till. var ekki á
dagskrá tekin framar.

Fyrirspurnir
1. Breytingar á vísitölunni.
Á deildafunduim 17. okt. var útbýtt frá Sþ.:
Fsp. til fjmrh. um breytingar á nýju vfsitölunni [10. mál, 1] (A. 10).
Á 4. fundi í Sþ„ 18. okt., var fsp. teikin til
meðferðar, bvort leyfð skyldi.
Fsp. leyfð með 38 sihlj. atkv.
Á 7. fundi í Sþ„ 25. okt„ var fsp. tekin til
umræðu.
Fyrirspyrjandi (Magnús Kjartansson): Herra
forseti. Við 1. umr. um efnahagsráðstafanir
hæstv. ríkisotj. skýrði ég frá því, að ég hefði
beðið hagstofuatjóra að skýra mér frá því,
hvemig nýja vísltalan hefði foreytzt, en hagstofustjóri hefðl neitað mér um þá vitneskju.
Síðar í umr. tók hsestv. fjrnrh. á sig ábyrgðina af þessari neitun, enda þóttist ég vita það,
að hagstofustjóri hefði ekki tekið upp hjá
sjálfum sér að neita aliþm. um vitneskju um
hagfræðilegar staðreyndir. Hæstv. fjmrth. gerði
þá grein fyrir neituninni, að ekki hefði verið
tímabært að sikýra frá breytingum á nýju vísitölunni, þar sem það mál hefði verið í deiglunni. En nýja vísitalan hefur öldungis ekki
verið í neinni deigliu nú að undanförnu. Hún
er þannig til komin, að með júní-samkomulaginu 1964 var ákveðið að láta foúa til nýjan
vísitölugrundvöll, sem gœfi sikýrari og réttari
mynd af neyzlumni en sá, sem nú er í gildi.
Síðan var unnið að því að afla gagna til þess
að semja þennan vísitölugrundvöll á árinu
1965, og því verki var lokið í ársbyrjun 1966,
og þá var þessi nýja vísitala reiknuð út í
fyrsta skipti samkv. þessum grumdvelii, og það
hefur síðan verlð gert ársfjórðungslega. Jafnfiramt var reiknað aftur í tímann, breytingar
á verðlagi samkv. þessari nýju vísitölu voru
relknaðar frá því í júní 1964. Ýmsar staðreyndir um þessa útreiiknimga voru birtar í
skýrslu til hagráðs frá Efnahagsetofnuninmi,
en hún kom út fjölrituð í ágúst í fyrra. Þar var
sagt frá, hvernig ýmsir liðir vísitölunnar hefðu

breytat, en heildarútreikniingar á vísitölunni
sjálfri voru ekki birtir þar. En seim sagt, þessi
vísltala hefur ekki verið i neinni deiglu að
undanförnu, og það hefði ekki átt að vera
neitt launungarmál, hvað útreikningar á henni
hafa sýnt. Og ég verð að telja það ákaflega
ámælisvert að reyna að fela slíkar staðreyndir
fyrir alþm.
Hagskýrslugerð á Islandi er ekki það fjölskrúðug eða fullkomin, að ástæða sé til að
feJa það, sem unnið er á því sviði, og aðstaða
þm. til þess aJð kynna sér af eigin raun ýmis
vandamál, sem við er að etja, er sannarlega
ekki góð heldur. Það væri frekar ástæða fyrir
hæstv. ríklsstj, að greiða götu alþm. í slíkum
störfum, en reyna að torvelda þeim þau.
Ég bað hæstv. fjmrh. að skýra frá breytingum á vísitölunni þegar við 1. umr. um
efnáhagsráðstafanimar. Hæstv. ráðh. tók máli
mínu ljúflega, en nefndi þó aðeins eina tölu.
Hann sagði, að nýja vísitalan hefði hækkað
um 7.1% frá 1. fefor. 1966 til 1. maí í ár. En
það, sem ég fer fram á, er að sjálfsögðu fuilkomin greinargerð um allar breytingar á nýju
visitölunni á því tímabili, sem útreikningar
ná yfir, og þar á ég ekki aðeins við heildarvísitöluna, heldur eiinnig hvemig einstakir liðir hennar hafa breytzt. Ég geri mér að sjálfsögðu ljóst, að það er gagnslítið að lesa slíkar
tölur upp úr ræðustóli, og vil beina því til
hæstv. ráðh., að hann láti prenta skýrslu um
þetta atriði og útbýta henni hér meðal þm.
Ég mundi þá telja alveg sjálfsagt, að þar
fylgdi með sjálfur grundvöllur vísitölunnar.
Eins og ég hef áður vikið að, er það aligerlega
fráleitt að ætlast til þess, að Alþ. Islemdinga
lögfesti nýjan vísiitölugrumdvöll, ám þess að
alþm. bafi femgið að sjá hamm.
Fjmrh. (Magnús Jónsson): Herra forseti.
Ég tel nú ekki ástæðu til að fara að ræða hér
sérstaklega það, sem hv. þm. sagði uim, hvemig stæði á því, að Hagstofan hefði ekki dreift
fyrr út upplýsingum varðandi nýju vísitöluna.
Ég sagði það, þegar efnahagsmálin voru hér
á dagskrá, ég svaraði þá fsp. frá hv. þm„ að
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ástæðan væri sú, að m. befði ekki talið rétt,
meðan málið væri á aigeru athugunarstigi,
að vera að dreifa út einsitökum upplýsinguim,
nema hægt væri að taka málið til heildarmeðferðar. Slíkt gat verið viilandi og leitt til
mjög óheppilegra umr. um málið. Þar eem
hins vegar nú hefur verið ákveðið að leggja
til, að þessi vísitala verði lögfest, er að sjálfsögðu ekkert, sem hindrar það, að allar upplýsingar um málið séu gefnar, þá er hægt að
ræða það frá öilum hliðum og hefur að sjálfsögðu ailitaf staðið til, þegar það skref yrði
stigið, að allar upplýsingar yrðu um málið
gefnar.
Fsp. hv. þm. er þess efnis, hvernig vísitala
sú, er miðaat við neyzlurannsókn frá 1965,
hafi breytzt síðan teikið var að reikna hana
út. Þessi fsp. er nokkuð óljós, og kann svar
mitt að bera þess nokkur merki, vegna þess
að þegar átt er við breytingar á vísltölunni,
er almennt talað um heildarvísitötuna, hvað
hún hafi breytzt, og ég hef því miðað svör
mín við það.
Samkv. þeim upplýsingum, sem liggja fyrir
í aths. með frv. ríkisstj. um efnahagsaðgerðir,
voru útgjöld hinna hundrað fjölskyldna, sem
þátt tóku í neyzlurannsókninni, færð frarn til
verðlags 1. febr. 1966. Síðan hefur þessi nýi
vísitölugrunnur verið reiknaður þriðja hvern
mánuð miðað við verðlag 1. maí, 1. ágúst og
1. nóv. Ef heildarútgjöld hins nýja grundvallar 1. febr. 1966 eru sett 100, eru samsvarandi
vísitölur siðan þá sem hér segir:
1. maí 1966, 103 stig. 1. ágúst 1966, 105.2
stig, 1. nóv. 1966, 106.1 stig. 1. febr. 1967, 106.3
stig. 1. maí 1967, 106.7 stig og 1. ágúst 1967,
107.1 stig. Næsti útreikningur hins nýja grunns
verður miðaður við 1. nóv. n. k.
Þess má geta um leið, að núgildandi framfærsluvísitala hækkaði á tímabilinu frá 1. fetor.
1966 til 1. ágúst 1967 úr 133.1 stigi í 195.1 stig
eða 6.6%, en sú hækkun var til komin, áður
en verðstöðvunaraðgerðlmar hóflust. Að öðru
leyti vil ég vísa hér til grg., sem ég hef látið
útbýta til allra hv. þm. Henni fylgir yfirlit,
er sýnir meðalársútgjöld hinna 100 fjölskyldna,
annars vegar miðað við 1. febr. 1966 og hins
vegar 1. ágúst 1967 með skiptingu í neyzluflokka. Þar er og falutfallsieg skipting neyzluútgjalda samkv. hinum nýja vísitölugrunni
borin saman við skiptingu útgjalda samkv.
gildandi framfærsluvísitölu.
Nú skal ég ekki um það fullyrða, hvort
þessar upplýsingar fullnægja að öllu leyti því,
sem hv. þm. var að rseða um. Ég býst að vísu
ekki við, að þær fullnægi að þvi leyti til, að
það sé birt, hvaða breyting hafi orðið á hverju
því tímabili, sem ég gat um, á hverjum einasta lið vísitötunnar. Það er auðvitað hægt
að komast eftir því líka, ef rnenn vilja, en
eins og hv. þm. sagði, er þetta svo flókið mál
og tölulegt, að það er ómögulegt að vera að
lesa það upp hér, svo að ég valdi heldur þann
kost að láta útbýta þessu skjali, og telji menn
það ekki fuiinægjandi, er hægurinn hjá, að
frekari upplýsinga verði aflað í sambandi við

frv. um efnahagsaðgerðir, þar sem vísitölumálið er einmitt bekið til meðferðar.
Fyrirspyrjandi (Magnús Kjartansson): Herra
forsetL Ég vil þakka hæstv. fjmrh, fyrir svörin. Eins og hann sagði, er hér um að ræða
ákaflega flókið mál, en einntg ákaflega mikilvægt, og ég hef efcki aðstöðu til þess að
leggja neitt út af þeim svörum, sem hér hafa
komið frá hæstv. ráðh. að þessu sinni. En ég
vil vænta þess, að ef það kemur í Ijós, að
maður hafi hug á að fá frekari vitneskju,
liggi hún eftirleiðis á lausu.

2. Rekstur Tryggingastofminar
ríkisins.
Á deildafundum 17. okt. var útbýtt frá Sþ.:
Fsp. til ríkisstj. um kostnað við rekstur
Tryggingastofnunar ríkisins [10. mál, 2] (A.
10).
Á 4. fundi í Sþ„ 18. okt., var fsp. tekin til
meðferðar, hvort leyfð skyldi.
Fsp. leyfð með 38 shlj. atkv.
Á 7. fundi í Sþ., 25. okt„ var fsp. tekin til
umræðu.
Félmrh. (Eggert G. Þorsteinsson): Herra
forseti. Ég mun leitast við að svara þeim
skriflegu fsp., sem fram hafa verið bornar,
eftir því sem upplýsingar liggja fyrir um.
Eins og hv. aiþm. sjá, eru fsp. þessar í nokkrum liðum, þó að ótölusettlr séu, en ég vona,
að efnisröðunin á svörunum komi heim og
saman við uppröðunina á fsp.
1 des. 1966 voru fastráðnir starfsmenn við
aðalskrifstofu í Reykjavík og bótagreiðslur
hjá Tryggingastofnun ríkisins 52, lausráðnir
23, en á árinu höfðu auk þess 67 menn tekið
greiðslur, sem færðar hafa verið á launakostnað, fyrir stjómarstörf, nefndarstörf, endurskoðun, tímabundin sumarstörf og ræstingu
og höfðu hætt störfum á árinu. Launagreiðslur til þessara aðila námu allt árið 14.917.648,75
kr. Annar kostnaður við sitofnunina nam
15.525.809,02 kr. En þar í er failin greiðsla til
úthlutunarnefnda atvinnuleysistoóta, umboðsmanna og ríkissjóðs vegna starfa á skrifstofu
umboðsmanna 8.647.142,71 kr„ og er því kostnaður skrifstofunnar í Reykjavik 6.878.666,31
kr.
Samkv. lögum eru sýslumenn og bœjarfógetar umboðsmenn stofnunarinnar, og hefur
það verið túlkað svo, að þar sem sérstakir
lögreglustjórar starfa, svo sem í Hólsbreppi
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og á Kefiavíkurflugveilli, séu þeir einnig umboðsmenn stofnunarinnar. Þesslr umboðsmenn
©ru 25 talsins, en starfsmenn iþeirra, sem vinna
að tryggingarmálum, eru starfsmenn rikisins
og etkki skráðir á starfsskrá hjá Tryggingastofnuninni sérstaklega, enda ríkissjóði greiddar samtais 6 millj. kr. á árinu 1966 vegna
starfa þeii-ra manna og annars kostnaðar þar
að lútandi. -Aðalstörf umboðsmanna eru umboðsstörf fyrir lífeyristryggingar, móttaka
bótaumsókna, úrskurður bóta annarra en
heimildarbóta, útborgun bóta og reikningsskil.
Allir þessir umiboðsmenn eru innheimtumenn
ríkissjóðs, og sem slíkir innheimta þeir iðgjöld til stofnunarinnar hver í sínu umdæmi
og framlög sveitarfélaganna. Sýslumenn eru formenn stjórna héraðssamílaga, en það eru störf
fyrir hlutaðeigandi sjúkrasamlög, sem þó hlita
umsjón og yfirstjórn Tryggingastofnunarinnar.
Tryggingastofnuntn leitar að jafnaði tiil þeirra
um aðrar upplýsingar, sem nauðsynlegar eru
úr umdæminu. Umboðsmeinn eiga að endurskoða bótaúrskurði í héraði til atvinnuleysingja og greiða til úthlutunamefnda. Fyrir
þessi störf öll greiðir Tryggingastoínunin, eins
og áður segir, rikissjóði 6 millj. kr. á árinu
1966, en umboðslaun og innheimtulaun og
annar kostnaður utan Reykjavikur greiddur
á árinu 1966 nam 2.647.142,71 kr„ eða samtals
kostnaður utan Reykjavíkur 8.647.142,71 kr.
Það skal fram tekið, að umboðsmenn hafa
nokkur afskipti of slysaitryggingu og að jajfnaði eru slysabaetur greiddar til embættanna,
sem skila þeim til bótaþega. Eins og þegar
er fram tekið, eru umboðsstörfin fyrst og
fremst og aðallega unnin vegna lífeyristrygginga, ein lífeyristryggingamar bera lögum
samkv. kostnað vegna umsjónar og yfirstjórnar sjúkratrygginga. Önnur starfsemi á vegum
Tryggingastofnunarinnar er slysatryggingar,
erfðafjársjóður, byggingarsjóður aldraðs fólks,
afgreiðsla og reikningshald atvinnuleysistryggingasjóðs, lífeyrissjóðs togarasjómanna, lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins, lífeyrissjóðs
barnakennara, lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna
og lífeyrissjóðs Ijósmæðra. Þeir sjóðir, ef um
verulega starfsemi er að ræða, eru látnir taka
þátt í kostnaði stofnunarinnar, og nam þátttaka þeirra á árinu 1966 9.097.709,25 kr. Samkv. þvi er rekstrarkostnaður lífeyristrygginga
á árinu 1966 talinn alls 21.345.748,52 kr„ sem
eins og áður segir skiptist milli aðalskrifstofu
i Reykjavík og umboða utan Reykjavíkur.
Kostnaður við aðalskrifstofu var 12.938.529,78
kr„ en við umboðssikrifstofur 8.407.118,74 kr.
Þar með vænti ég, að fsp. hv. fyrirspyrjanda
sé svarað.
Fyrirspyrjandi (Skúli
þakka fyrir svörin.

Guðmundsson):

Ég

3. Verndun hrygningarsvæða.
Á deildafundum 24. okt. var útbýtt frá Sþ.:

Fsp. til sjútvmrh. um vemdun hrygningarsvæða við strendur landsins [25. mál, 1] (A.
25).
Á 7. fundi í Sþ„ 25. okt„ var fsp. tekin til
meðferðar, hvort leyfð skyldi.
Psp. leyfð með 42 sihlj. atkv.
Á 8. fundi í Sþ„ 1. nóv„ var fsp. tekin til
umræðu.
Fyrirspyrjandi (Guðlaugur Gíslason): Herra
forseti. Ég hef leyft mér að bera fram á þskj.
25 eftirfarandi fsp. til hæsitv. sjútvmrh.:
„Hvað líður framkvæmd þál„ sem samiþ. var
á Alþ. 11. april 1962, um verndun hrygningarsvæða við strendur landsins?"
Alllangt er síðan mál það, sem fsp. fjallar
um, var rætt hér á Alþ. og því ástæða til að
rifja það upp í mjög stórum dráttum. Þáltill.
sú, sem ég flutti hér á sínum tíma, hljóðaði
svo, með leyfi forseta:
„Alþ ályktar að skora á ríklsstj. að fela
Fiskifélagi Islands og fiskideild atrvinnudeildar Háskóla íslands að gera till. um tímabundna friðun ákveðinna hrygningarsvæða við
strendur landsins."
Till. fylgdi stiutt grg„ sem ég einnig vil leyfa
mér að lesa upp, þar sem hún skýrir tilgang
sjálfrar till. En grg. hljóðar svo, með leyfi
hœstv. forseta:
„Allir munu viðurkenna, að með útfærslu
grunnlínanna og útfærslu fiskveiðitakmarkanma í 12 mílur, hafi bátaflota landsmanna
verið skapað stærra athafnasvæði en áður var
og öruggara, þar sem erlendum fiskiskipum
er nú bægt frá öllum veiðum á þessu svæði.
Verður þetta að teljast góð og raunhæf þróun fyrir alla, sem þennan ativinnuveg stunda,
og tryggir vonandi undirstöðu þessarar atvinnugreinar. Það ber þó að hafa í huga í
þessu sambandi, að á undanfömum árum hefur bátafloti landsmanna aukizt mjög. Hefur
hann aukizt bæði að tölu og stærð, auk þess
sem afkastageta hans faefur margfaldazt á vlð
það, sem áður var, vegna aukinnar tækni vlð
veiðamar og tilkomu nýrra og aflasælli veiðarfæra en áður þekktust. Með hliðsjón af
þessu tel ég, að gæta verði þess, að hinum
fengsælu fiskimiðum við strendur landsins
verði ©kki eytt með ofveiði og rányrkju.
Við Suður- og Suðvesturland, á svæðinu frá
Vestmannaeyjum að Reykjanesi, munu vera
hin stærstu hrygningarsvæði, sem vitað er
um við strendur landsins. Allstór faluti af
bátaílota landsmanna stundar veiðar að vetri
tU á þessu svæði og einimitt á þeim tima, er
hrygning aðalfisikstofns okkar, þorskstofnsins, fer fram. Þegar er farið að gæta nokkurs
uggs um það hjá þeim sjómönmum, sem veið-
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ar stunda á þessu svæði, að minnkandi afli
bátaflotans á vetrarvertíð á þessum slóðum
kunni að eiga rót sína að rekja til ofveiði á
þeim hrygnmgarsvseðum, sem þar eru. Vil ég
í þessu sambandi skírskota til ályktunar, sem
skipstjóra- og stýrimannafélagið Verðandi í
Vestmannaeyjum samþykkti á fundi sínum
árið 1957 og send var sjútvmm., þar sem bent
var á nauðsyn þess að friða vlssan tíma árs
ákveðin hrygningarsvæði á tilgreindum stöðum. Tel ég því tímabært, að fiskifræðingum
okkar í samráði við þá aðila, sem aflað hafa
sér í áratugi faaldgóðrar reynslu í þessu sambandi, verði falin athugun á, favort ekki sé
nauðsynlegra aðgerða þörf í þessu sambandi,
og ef svo reynist, að gera till. til eðlilegra
úrbóta.“
Þetta var sú stutta grg., sem tiU. fylgdi.
Till. þessari var á sínum tíma vísað tll allshn.,
sem afgreiddi málið með nál., dags. 3. apríl
1962, og lagði n. til, að tillgr. yrði samþ þannig orðuð:
„Alþ. ályktar að skora á ríkisstj. að gera
hið fyrsta nauðsynlegar ráðstafanir tU að
framkvæmdar verði rannsóknir á hrygningarsvæðum nytjafiska við landlð.“
N. faafði leitað umsagnar Fiskifélags Islands
og fiskideildar atvinnudeildar Háskólans um
máUð, og voru þær prentaðar í nál. sem fskj.
Niðurstaða í umsögn Fiskifélagsins hljóðaði
þannig, með leyfi forseta:
„Fiskiþingið ályktar, að rannsaka þurfi betur en orðið er nauðsyn þess að friða hrygningarstöðvar þorsksins umhverfis landið og
felur því fiskimálastjóra að halda þessu máli
vakandi við fiskifræðinga og hlutast til um,
að löggjöf verði sett um málið, ef ráðlegt
þykir.“
Niðurstaða í umsögn fiskideildar atvinnudeildar Háskólans hljóðaði þannig, með leyfi forseta. Ég skal aðeins tafca eitt mjög stutt atriði
út úr því, sem ég tel, að þurfi að koma fram,
en að öðru leyti ekki misnota timann. En
þessi grein, sem ég vildi taka út úr umsögn
fiskideildar atvinnudelldar Háskólans, er aðeins tvær línur og hljóðar þannig:
„Það virðist því vera aUvel séð fyrir viðgangi stofnsins í venjulegu ári og tæplega
ástæða til þess að minnka sóknina af þeim
sökum."
Verður að telja, að niðurstaða allsfan. og
umsögn Fiskiþings séu jákvæðar, en umsögn
fiskideildar atvinnudeildar Háskólans siður,
þar sem hún telur, að ailvel sé séð fýrlr viðgangi þorskstofnsins í venjulegu ári og tœplega ástæða til að mlnnka sóknina af þeim
sökum, eins og þar segir.
Það, sem fyrir mér vakir með fsp., er að
fá fram, hvort áUt fiskifræðinga okkar sé enn
í dag óbreytt hvað þetta atriði snertir eða
hvort nokkrar aðrar skýringar séu fyrir faendi
á þeirri staðreynd, sem við blasir, að afli faefur farið minnkandi á favern bát á Suður- og
Suðvesturlandi á undanfömum vetrarvertíðum, þrátt fyrir stóraukna tækni við veiðamar.
Alþt. 1967. D. (88. löggjcrfarþing).

Félmrh. (Eggert G. Þorsteinsson): Herra
forseti. 1 sambandi vlð fsp. þessa, sem er endurtekin nú, að ég hygg vegna þess, að ekki
vannst tími til þess að ræða hana á síðasta
þingi, heæ ég óskað eftir því við Hafrannsóknastofnunina, að hún léti í té svör við
þessu, sem yrðu þá uppistaða í mínum svörum hér, og fer hér á eftir álit Hafrannsóknastofnunarinnar um fsp.:
„Á. Alþ. 1962 var samþ. þáltill. um ofangreint málefni. Ekki er þó hér um neina nýjung að ræða, því að segja má, að rannsóknir
á hrygningu íslenzkra nytjafiska hafi fyrst
verið framkvæmdar í byrjun þessarar aldar
af hinum fræga, danska fiskifræðingi, dr. Johannes Smith, og fékskst þá 'þegar gott yfirlit
um hrygningu þorskfiskanna faér við land. Á
árunum 1948—1950 vom aftur gerðar mjög yfirgripsmiklar athuganir á iþessu, en vegna
fjarveru og síðar andláts dr. Hermanns Einarssonar, sem stóð fyrir rannsóknunum, faefur lítið verið birt opinberlega um árangurinn
enn þá, þótt búið sé að vinna úr mestum
faluta gagnanna.
Svo sem kunnugt er, hafa þorskfiskarnir
og flestar aðrar tegundlr nytjafisks hér við
land sviflœg egg. Hrygningin fer fram yfir
botninum, og eggin fer þá strax að reka með
straumnum. Síldin faefur aftur á móti botnlæg
egg og límir þau við botninn, þar sem faentug
skilyrði eru fyrlr hendi.
Árið 1950 var framkvæmd ieit að gotstöðvum vorgotssíldarinnar, og árið 1964 og 1965
var aftur gerð Ieit að gotstöðvum sumargotssíldar með allgóðum árangri. Tilgangur þessara rannsókna var fyrst og fremst að atfauga
útbreiðslu hrygningarsvæðanna og að því er
snertir tegundir með sviflægum eggjum einnig
að freista þess að meta sveiflur og styrkleika
einstakra árganga.
Varðandi síðara atriðið sýnir reynslan, að
kerfisbundnar athuganir á þessu sviði eru
ákaflega tímafrekar og kosta metri mannafla
en stofnunin faefur til þessa ráðið yfir. Islenzku sildarstofnarnir tveir farygna í faeita
sjónum aðallega á svæðinu frá Vestra-Homi
að Reykjanesi. Eru þekkt nokkur svæði í
námunda við Vestmannaeyjar. Vitað er, að
ýsan leitar mjög i síldaregg, en ekki er enn
vitað, hvort það muni geta haft áfarif á viðkomu stofnsins faverju sinni, né heldur favort
dragnótaveiðar á þessum svæðum mundu geta
gert einfavem usla. Er æskilegt, að frekari
atfauganir verði gerðar um þessi atriðl.
Að því er snertir þorskstofninn, benda athuganir okkar til þess, að sterkur farygningarstofn hafi oft skapað sterkan árgang. Þetta
er þó ekki einfalítt, og koma til greina ýmsar
ytri orsakir, sem enginn mannlegur máttur
ræður við, svo sem fæðuskortur, óhagstæðir
straumar og veðurfar, sem getur strádrepið
eggin og seiðin fyrsfcu vikumar í lífi þeirra.
Áfarif veiðanna á hinn kynþroska hluta Sslenzka þorskstofnsins eru nú vel þekkt, og
má segja, að á hverju ári hverfi úr stofninum um 70%, og er falutur veiðanna 56%, en
34
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14% fara forgörðum á annan hátt. Mestur
hluti af ársveiðiinni á kynþroska þorski fer
fram í sambandi við brygningu hans á tímabilinu janúar—maí. AX þeim tölum, sem hér
hafa verið nefndar, má því draga þá ályktun,
að rúmlega heimingur þess fjölda fiska, sem
kemur til hrygninga, veiðist, en hitt sleppi.
Þrátt fyrir hina miklu sókn virðist þó enn
þá sæmilega séð fyrir viðhaldi stofnsins.
Hafrannsóknastofnunin telur lokun ákveðinna hrygningarsvæða til verndar þorskstofninum mjög vafasama. Það er vitað, að fiskur
breytlr göngum sínum innan heildarhrygningarsvæðisins frá einu ári til annars. Ekki vitum við heldur nákwæmlega, hvað veldur þessu.
né getum heldur sagt fyrir um það. Þegar
hins vegar ástand stofnsins er orðið slíkt, að
nauðsynlegt er að draga úr sókninni, telur
stofnunin, að raunveruleg skömmtun á aflamagni á vetrarvertið sé það eina, sem til
greina kemur. Ákveðinn verði hámarksafli
fyrir allt hrygningarsvæðið og veiðum hætt,
þegar því marki er náð. Þar sem um 70%
ársafla okkar fæat á vetrarvertíð, telur stofnunin, að mjög veigamikil rök verði að vera
fyrir hendi til þess að réttlæta svo afdrifaríkar aðgerðir.
Á fundi Norður-Atlantshafsnefndarinnar,
North-East Atlantic Fisheries Commission, sem
haldinn var í París í maí s. 1., lögðu Islendingar fram till. um lokun ákveðinna svæða
út af Norðaiusturlandi fyrir öllum togveiðum.
Svæði það, sem hér er um að ræða, afmarkast af 16° v. 1. og 65° 30’ n. tor., þ. e. frá Melrakkasléttu og austur og suður að Glettinganesi, og skiulu togveiðar bannaðar á því svæði
á tímabilinu júlí—des. um 10 ára skeið. Samtímis skal Alþjóðahafrannsóknaráðinu faiið að
hafa yfirumsjón með rannsóknum til þess að
ganga úr skugga um áhrif friðunarinnar á
íslenzku fiskstofnana. Till. þessi hlaut furðu
góðar viðtökur þeirra þjóða, sem hér ©iga hlut
að máli, og var ákveðið að skipa nefnd til
þess að kanna hana nánar. 1 þessari n. skulu
eiga sæti sérfræðimgar og embsettismenn frá
Islandi, Noregi, Þýzkalandi, Bretlandi og Sovétríkjunum, og veirður fyrstl fundur hennar
í Reykjavík í byrjun næsta árs. Er vonað, að
n. ljúki störfum fyrir næsta aðalfund Norðaustur-Atlantshafsnefndarinnar, sem haldinn
verður í Reykjaivik í mai n. k.
Það er skoðun sérfrseðinga, jafnt íslenzkra
sem erlendra, að þorskstofninn við ísland iþoli
ekki aukið álag frá því, sem nú er, og að
minni sókn muni jafnvel geta aukið heildarveiðina. Það er einnig skoðun íslenzkra sérfræðinga, að við eigum að byrja með því að
takmarka sóknina i ungfiskinn, en vitað er,
að erlendir togarar stunda miklar smáfiskveiðar á þvi svæði, sem við hyggjumst loka."
Ég væniti þess, að þetta svar Hafrannsóknastofnunarinnar dugi sem svar við fsp. hv. fyrirspyrjanda.
Fyrirspyrjandi (Guðlaugur Gíslason): Herra
fprseti. Ég vil þakka hæstv. sjútvmrh. fyrir

mjög greinargott svar við fsp. minni, en tími
til umr. er hér ekki, þar sem hann er mjög
takmarkaður, en í álitinu, sem hann las hér
og fiskifrœðingar höfðu látið honum í té,
kemur fram það sama, sem kom fram i umsögn þeirra á sínum táma, að enn væri sæmilega séð fyrir viðgangi þorskstofnsins og að
lokun hrygningarsvæða væri mjög vafasöm
aðgerð.
Eins og ég sagði, er ekki tími til umr. um
þetta, en mjög margt er hægt um þetta að
segja, sem stangast á við þá reynslu, sem þeir
menn, sem lengst hafá stundað fiskveiðair á
vetrarvertíð, telja sig hafa fengið.

4. Dreifing sjónvarps.
Á deildafunduim 24. okt. var útbýtt frá Sþ.:
Fsp. til ríkisstj. um dreifingu sjónvarps [25.
mál, 2] (A. 25).
Á 7. fundi í Sþ„ 25. okt., var fsp. tekin til
meðferðar, hvort leyfð skyldi.
Fsp. leyfð með 48 shlj. atkv.
Á 8. fundi i Sþ„ 1. nóv„ var fsp. tekin til
umræðu.
Fyrirspyrjandi (Ingvar Gíslason): Herra forseti. Ég hef leyft mér ásamt hv. 5. þm. Norðurt. e. að bera fram fsp. til hæstv. ríkisstj.
um dreifingu sjónvarps, en þessi fsp. er í
tveimur liðum: i fyrsta lagi, bvað líði dreifingu sjónvarps til Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis, og í öðru lagi, hvenœr ráðgert só, að
sjónvarpið hafi náð til allra landshluta.
Eins og menn vita, hóf íslienzka sjónvarpið
starfsemi sína um mánaðamótin sept.—okt.
1966 og náði í fyrstu til Reyikjavíkur og næsta
nágrennis, en ihefur síðan verið dreift um
mlkinn hliuta Suðurlands allt austur i Skaftafellssýslu og vestur til Breiðafjarðarbyggða, að
því er mér skilst. Má segja, að dreifingin hafi
að vissu leyti veirið hröð og etkkert nema gott
um það að segja, ©nda ihefur tæpast skort
fjáimagn til framkvæmdanna, þar sem tekjiur
af aðflutningsgjöldum á sjónvarpstækjum bafa
orðið miklar og jafnvel meiri heldur en við
var búizt. Þrátt fyrir það að um margt hafi
dreifing sjónvarpsins gengið greiðlega, eru
viss atriði, sem ég a. m. k. er ekki fyllilega
ásáttur með í þessu sambandi.
Upphaflega var gert ráð fyrir því, að sjónvarpinu yrði dreift um landið á 5—7 árum, þ. e.
á árabilinu 1966—1970 eða 1966—1972. 1 báðum þessum upphaflegu áætlunum útvarpsráðs
var gert ráð fyrir því, að aðaldreifistöðin á
Norðurlandi, Vaðlaheiðarsitöðin, yrði byggð 1967
eða 1968, þannig að Akiureyringar og nærsveitarmenn íengju notið sjónvarps 1967 og þá i

533

Fyrirapurnir.

534

DreiHng ajónvarps.

allra síðasta lagi 1968. Þessar upphaflegu áæitlanir, 5 eða 7 ára áætlanir, hafa reynzt allt
of „konaervatívar" og á eftir timanum og
geymast því aðehns sem minnisvarði um mikla
varfæmi útvarpsráðs, og skal ég ekkert um
þetta segja að öðru leytl. Reynslan hefur sýnit,
að unnt er að koma sjónvarpinu í alla landshluta á mun skemmri tíma en 5—7 árum, og
við það verður nú að standa. En það, sem
mér finnst undarlegt, er iþað, að þrátt fyrir
nýja og skemmri áætlun um sjónvarpsdreifinguna er ekki sýnt, að sjónvarpið verði komið til Norðurlands, t. d. Akureyrar, fljótar en
gert var ráð fyrir meðan útivarpsráð hélt sig
við miklu varfærnari áætlun. Það hólar ekki
á því, mér vitanlega, að sjónvarpið nái norður
til Akureyrarsvæðisins á þessu ári og það má
raunar hending heita, ef það verður komið á
næsta ári, þó að það sé hins vegar ekki alveg
örvænt. En ég vænti, að hæstv. ráðih. veiti
svör við því.
Nú má auðvitað ekki skilja mig svo, að ég
telji, að Akureyringar eigi endilega að fá sjónvarp á undan öllum öðrum. Það er ekki það,
sem ég á við. Ég held, að það hefði verið
skynsamlegt hins vegar, skynsamleg ráðstöfun, að hraða uppbyggingu sjónvarpsstöðvar
fyrir þetta landssvæði, bæði vegna þess, að sú
stöð er homsteinn allrar dreifingar um miðbik og austurhiuta Norðurlands og Austurlands raunar lika, og einnig vegna þess, að
þessi stöð nær til mesta þéttbýlissvæðis utan
Faxaflóasvæðisins eða svæðis, sem telur kannske 14—15 þús. manns. Nú kann ég ekkl að
áætla, hversu sjónvarpsnotendur yrðu margtr
á þessu svæði, en mér iþykir liklegt, að þelr
muni skipta þúsundum, varla undir 2 þús.,
mjög fljótlega.
Þó að við fyrirspyrjendur höfum fyrst og
fremst leyft okkur að spyrjast fyrir um dreifingu sjónvarpsins til Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðisins, m. a. af þehm ástæðum, sem ég
hef stuttlega minnzt á, viljum við ekki síður
fá því svarað, ef unnt er, hvenær áætlað sé
að Jjúka dreifingu sjónvarps til allra landshluta, og það er einmitt um það, sem annar
hluti fsp. okkar fjallar.
Menntmrh. (Gylfl Þ. Gíslason): Herra forseti. Spurt er um, hvað líðh dreifingu sjónvarps til Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis. Um
það er þetta að segja:
Að undanfömu hefur verið og er enn unnið
að mæltngum á Akureyrar- og Eyjafjarðarsvæðinu til undirbúnings sjónvarpi á þessu
svæði. Ekki er vitað með vissu, hvenær undirbúningsvinnu verður lokið, en stefnt er að
því, að það verði sem allra fyrst.
Svo sem kunnugt er, á sendistöð á Skála.felli að annast sendingu sjónvarpsmyndarinnar norður til Eyjafjarðar. Búið er að bjóða
út tækin fyrir þá stöð, og em tilboð nú að
berast. Verður gengið frá pöntunum á tækjunum fyrir áramót. Til þess að hraða sem
mest sjónvarpssambandi við Akureyrar- og
Eyjafjarðarsvæðið, er gert ráð fyrir þvi að

koma upp bráðabhrgðastöð á Vaðlaheiði haustið 1968, af því að ekki er hægt að ganga frá
pöntun hinnar endanlegu stöðvar á Vaðlaheiði fyrr en lokið er öllum mælingum frá
Vaðlaheiði austur á Fjarðarheiði og víðar.
Gert er ráð fyrir að byggja varanlega stöð
á Vaðlaheiði fyrir árslok 1969. Nú þegar er
búið að framkvæma hluta af nauðsynlegum
mælingum, og verður þeim haldið áfram
næsta sumar, svo fljótt sem unnt verður.
Nauðsynleg tæki verða tilbúin til þessarar
starfrækslu fyrir norðan, þegar hún getur
hafizt að mælingum loknum, og er miklu
skemmri afgreiðslufrestur á bráðabirgðastöðinni en aðalstöðinni.
Þá er spurt um það, hvenær sé ráðgert, að
sjónvarp nái til allra landshluta. Um það er
þetta að segja:
Gert er ráð fyrir, að sjónvarp nái til aiira
landahluta á árlnu 1969, og hafa verkíræðingar Landssimans gert skýrslu um það efni.
Skýrslugerðinni var lokið 13. sept. 1967. Þetta
jafngildir að sjálfsögðu ekki því, að bókstaflega allir landsmenn muni þá eiga kost á
sjónvarpsþjónustu, enda er miklum tæknilegum erfiðleikum bundið að tryggja sendingu
góðrar sjónvarpsmyndar tii afskekktra staða
og auk þess mjög dýrt. En framkvæmdum
við aðalsendistöðvar í öllum landshlutum og
helztu aukastöðvar mun verða lokið 1969.
Framkvæmdir við dreifingu sjónvarpsins eru
að sjáifsögðu bæði tæknhmál og fjárhagsatriði.
Rikisútvarpið mun hafa nægilegt fé til framkvæmdanna miðað við þá áætlun, sem gerð
hefur verið og unnið verður eftir. Framkvæmdirnar verða að fara eftir iþví, sem mælingar
og tæknirannsóknir segja til um, en þeim eru
skorður settar af áratíðum og veðri, en mikið
hefur verið unnið að 'þeim og þeim flýtit eftlr
föngum, og verður því haldið áfram. Yfirleitt
hafa framkvæmdlr við dreifingu sjónvarpsins
gengið vel fram að þessu, og mun láta nærri,
að um 140 þús. landsmanna hafi nú færi á að
hagnýta sér sjónvarp, þ. e. a. s. um mikinn
hluta Suðurlands og víða um Suðveaturland.
Hinn 28. okt. s. 1. var opnuð sjónvarpssendingarstöð á Kambanesi, og þar með nær sjónvarp til Búðardals og nágrennis. Tæki nýju
sjónvarpastöðvarinnar i Vestmannaeyjum, eem
komin voru, hafa nú verið sett upp, og er
verið að prófa þau. Verður sú stöð tekin í
notkun alveg á næstunni, og á hún að bæta
mjög þá þjónustu, sem þegar er fyrir hendi.
Eiga þá að vera til frambúðar ágæt sjónvarpeskilyrði um Ámessýslu sunnanverða, Ölfus, Flóa og Skeið og um Rangárvallasýsiu
aUa að segja má og austur í vesturhluta
Austur-Skaftafellssýslu. 1 undirbúningi er að
koma sjónvarpinu í Biskupstungur og Hrunamannahrepp, og síðar í haust verður það
væntanlega komið austur á Siðu og e. t. v. austuir í Höfn í Homafirði, en þó er ekki unnt
að fuliyrða það nú. I undirbúningi er einnig
stöð fyrir uppsvehtir Borgarfjarðar, Hvalfjörð
og Kjós. Þess vegna má nú segja, að sjónvarpskerfið nái nú austan úr Vestur-Skafta-
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fellasýslu vestur í Búðardal með nokkrum
eyðum, sem unnið er að að fylla, og verður
síðar í haust komlð austur á Síðu og e. t. v.
austur í Hornafjörð.
Vona ég, að þetta verði talin fullnægjandi
svör við fsp., sem fyrir liggja.
Benedikt Gröndai: Herra forseti. Ég vil aðeins segja örfá orð til þess að undirstrika,
hvað hefur valdið því, hvernig r&Sizt hefur
verið í dreiíingu sjónvarpsins. Það er búið
að setja upp fjölda af endurvarpsstöðvum,
sem allar eru á Suður-, Suðvestur- og Vestur'landi. Ég vil biðja menn að taka eftir því,
að allar þessar stöðvar eru innan þess hrings,
sem sendistöðin í Reykjavík nær til. Þetta eru
allt endurvarpsstöðvar, sem geta tekið við
dagskránni beint frá Reykjavík, og á því
svæðl er tiltölulega auðvelt að bæta við stöðvum. Þetta eru kallaðar endurvarpsstöðvar
sjónvarps, en eru ákaflega lltlar stöðvar, sem
kosta eins og einn bíll eða e. t. v. upp undir
% milljón, þegar búið er að toyggja kofa og
setja upp mastur. Verkfræðingar símans geta
þetta tiltölulega fljótlega.
En strax og komið er út fyrlr það svæði,
sem Reykjavíkursendistöðin nær til, stöndum
við andspænis öðrum og miklu stærri vandamálum. Þar er Akureyrarvandamálið eitt það
flóknasta í landinu, og þess vegna hefur þurft
að gera miklar tilraunir áður en hægt verður
að senda sjónvarpið norður. Að senda sjónvarpsgeisla frá Skálafelli og í Eyjafjörð er
talið mjög erfitt. Útlendir verkfræðingar hafa
margir látið í ljós vantrú á, að það sé hsegt.
En íslenzkir verkfræðingar, sem hafa mikla
reynslu af þráðlausum síma á þessu svæði, eru
sannfærðir um, að iþað sé hægt, og það eru
mælingarnar í sambandi við þetta, sem hafa
tekið þennan tíma og valda því, að Akureyrarsvæðlð er ekki búið að fá sitt sjónvarp enn.
Hv. þm. sagði af kurteisi og lítillætl, að
Akureyringar ættu ekki að fá sjónvarpið á
undan öðrum. Ég sem einn af starfsmönnum
eða trúnaðarmönnum sjónvarpsins, hef þveröfuga skoðun. Þeir eiga að fá sjónvarp eins
fljótt og hægt er, vegna þess að það er beinlínis hagsmunamál sjónvarpsins sjálfs að
koma dagskránni til svo fjölmenns svæðis,
vegna þess að þar er miklar tekjur að hafa.
Ég vil því fullyrða, að það hefur ekki verið
á vaidi Ríkisútvarpsins að hraða sendingu til
Akureyrar melra en gert hefur verið. Það
yrðu ailir fýrir miklum vonbrlgðum, ef Akureyringar fengju ©kki sitt sjónvarp seinni hluta
sumars næsta ár.
Fyrirspyrjandl (Ingvar Gíslason): Herraforseti. Ég vil þakka hæstv. ráðh. svör hans. Þau
voru skýr og glögg, og ég vœnti þese, að það
verði ekki rneiri tafir á dreifingu sjónvarpsins heldur en fram kom í orðum hans.
Varðandi það, sem hv. síðasti ræðumaður
sagði hér og þóttist hafa eftir mér, þá held
ég, að ég hafi ekki hagað orðum mínum nákvæmlega eins og hann tók upp eftlr mér,

en það er rétt, að ég var kannske ekki svo
stórtækur fyrir hönd Akureyringa, að ég teldi,
að þeir ættu endilega að fá sjónvarp á undan
öllum öðrum. En ég tek undir það með honum, og þess vegna var fsp. einmitt borin
fram, að ég álít, að það hefði átt að hraða
uppbyggingu sjónvarpskertisins þannig, að
Akureyringar og Eyfirðingar og þeir, sem á
því svæði búa, nytu sjónvarpsins sem allra
fyrst, m. a. vegna þess, að það er fjárhagsatrlði fyrir sjónvarpið, að svo verði. Ég tel
mjög líklegt, að í Akureyrarbæ, þar sem eru
yflr 2000 heimili, verði a. m. k. 1000 sjónvarpstnotendur. Mér kæmi það ekki á óvart, og ég
hygg, að í öðrum byggðum þar í grenndinni
yrði hlutfallið engu lakara, og það er alveg
áreiðanlegt, að menn bíða í ofvœni eftir því,
að sjónvarpið komi á þetta svæði, vegna þese
að menn lifa í þeirri trú, að það hefði verið
mögulegt að hraða því meira en gert faefur
verið.
Það kemur nú í ljós í ræðu hæstv. menntmrti., að það er ekki enn toúið að ganga endanlega frá tækjakaupunum vegna Skálafellsstöðvarinnar, og það undrar mig nokkuð. Ég
hélt satt að segja, að það væri löngu búið að
ganga frá þeim kaupum, og það væri þá gaman að spyrja í því sambandi, hversu langur
afgreiðslufrestur sé á slíkum tækjum, og ef
ekki verður búið að panta þessi tæki fyrr en
um áramót, hvort það séu líkur til þess, að
hægt verði að ráðast i þær byggingar á næsta
sumri, sem fyrirhugað er. Okkur er öllum
kunnugt um það, sem höfum fýlgzt með þessu,
að það eru viss tæknileg vandkvæði talln á
því, að sjónvarpsgeislinn nái alla leið héðan
sunnan af Skálafelli og alla leið norður að
Björgum í Hörgárdal og síðan upp á Vaðlaheiði, en manni skilst, að „teoretiskt" séð sé
nokkuð öruggt, að það muni takast. En reynslan á eftir að skera úr því, hvort svo verður.
En favað skeður svo, ef reynslan á eftir að
sýna, að þetta heppniat ekki? Er sjónvarpið
þ& við því búið að gera nýjar áætlanir um
það, hvemig við verður brugðizt?
En sem sagt, ég vil þakka hæstv. ráðh. fyrir svör hans. Þau voru glögg og greinileg, og
ég efast ekki um, að það muni margir fylgjast með því, sem hann hafði um það að segja.
Sigurður Bjarnason: Herra forseti. 1 framhaldi af þeim umræðum, sem hér hafa farið
fram um dreifingu sjónvarps um landið, leyfi
ég mér að minna á svo hljóðandi samþykkt,
sem útvarpsráð gerði með sihlj. atkv. á fundi
sínum 6. des. s. 1.:
„Það er skoðun útvarpsráðs, að æskilegt og
hagkvæmt sé, að sjónvarpssendistöðvamar á
Skálafelli, í Stykkishóimi, á Vaðlaheiði og &
Fjarðanheiði verðl boðnar út og byggðar samtimis í iþví skyni að tryggja sem jafnasta
dreiftngu sjónvarpstns til hinna ýmsu landshluta, og skulu þá jafnframt athugaðir möguleikar á lántöku tii þessara framkvæmda."
Afstaða útvarpsráðs í þessum efnum er þess
vegna skýrt mörkuð.
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1 framhaldi aí þessu má svo geta þess, að
Alþ. ákvað á þessu ári, er breytt var 1. uim
útvarpsrekstur ríkisins, að heiimiluð skyldi 25
miilj. kr. lántaka til þess að byggja fyrirhugaðar aðalsjónvarpsendurvarpsstöðvar, sem
tryggja elga það, að sjónvarp komist tii allra
landshluta. Enn má á það minna, að Rikisútvarpið á nú, vegna þess hversu ör dreifing
sjónvarpsins hér um Suðvesturland hefur verið, allgilda sjöði til þess að mæta þessari þörf,
þ. e. a. s. byggingu aðalsjónvarpsendurvarpsstöðvanna fyrir hina ýmsu landshluta.
Til viðbótar þeim upplýsingum, sem hæstv.
menntmrh. gaf um mælingar á vegum sjónvarpsins á s. 1. sumri, vii ég geta þess, að í
haust hafa verlð gerðar mœlingar á vegum
sjónvarpsins á Vestfjörðum, og þær standa
einnig yfir þessa dagana í Barðastrandarsýslu. Það er búið á grundvelli þeirra mælinga, sem gerðar hafa verið, að staðsetja endurvarpsstöðina í Stykkisfaólmi, 5000 watta stöð,
sem þar á að rísa. Prá Stykkiahólmi eða fyrirhugaðri stöð þar hefur siðan verið mældur
styrkur á alla helztu endurvarpestaði á Vestfjörðum. Þetta hafa verið styrkmælingar, og
samkv. þeim upplýsingum, sem ég hef frá
Landssímanum og starfsmönnum Sjónvarpsins, þá hefur árangur þessara mælinga verið
mjög jákvæður. Það liggur því fyrir, að það
er nú hægt að bjóða út og panta sjónvarpsendurvarpsstöðina í Stykkishólmi, sem á að
tryggja sjónvarp til Vestfjarða. Ég vil aðeins
í þessum örfáu orðum leggja á það áherzlu,
að Stykkishólmsstöðin verði hið fyrsta boðin
út, og tæknMega séð er ekkert því til fyrirstöðu, að unnt verði að koma faenni upp fyrir
nsesta haust, þannig að sjónvarp tU Vestfjarða verði mögulegt á þeim tíma, enda þótt.
að sjálfsögðu verði ekki búið að byggja allar
þær smáendurvarpsstöðvar, sem nauðsyn ber
tll. I þessu sambandi má benda á það, að
mælingar hafa sannað það, að til þess að
koma sjónvarpinu tU Breiðafjarðarsvæðisins
þarf ekki stóru endurvarpsstöðina á Skálafelll, eins og upprunalega hafði verið gert ráð
fyrir. Þetta sannast m. a. á því, að það er búið að setja upp allmargar litlar sjónvarpsstöðvar á Snæfellsnesi, sem taka við sendingum belnt frá liitlu Reykjavikurstöðinni, sem
upprunalega var gerð og stendur undlr því
sjónvarpi, sem rekið er í dag. En til þess að
koma sjónvarpinu lengra áfram vestur, þá er
nauðsynlegt, að sjónvarpsstöðin í Stykkishólmi verði byggð, og ég legg áherzlu á það
í samræmi við það, sem gert hefur verið bæði
af hálfu útvarpsráðs og annarra yfirmanna
útvarps og sjónvarps, að þessi stöð verði boðIn út eins fljótt og möguleitoar eru tH nú og
síðan. byggð á nsesta ári. Að öðru leyti vU ég
ítreka þá skoðun mína, sem ég hef áður látið
í 'ljós, að hraða berl drelflngu sjónivarpsins
sem mest mk um landið allt. Það er ekki
óeðlilegt, að fólk í falnum ýmsu landsfalutum
vilji fá þessi lífsins gæði sem fyrst, þegar það
sér, hversu faratt og örugglega hefur tekizt
að koma sjónvarpinu tll mesta þéttbýlisins í

landinu. En það er staðreynd, sem ekki verður snlðgengin, að einmitt fólkið í strjálbýlinu
þarf sérstaklega á því að halda, að sjónvarpinu verði tU þess kornið.
Eysteinn Jónsson: Herra forseti. Ég vil gera
það sama nú og ég hef gert í hvert skipti,
sem þetta mál hefur borið á góma hér á hv.
Alþ„ en það er að leggja áfaerzlu á, að svo
mikill kraftur verði iagður í tæknilegan undirbúning iþessara mála, að aðalendurvarpsstöðvamar geti komið upp samtímis í öllum landshlutum.
Mér skilst á því, sem hæstv. ráðh. segir, að
það muni vera mögulegt, að þannig sé unnlð,
og læt ég í ljós ánægju mina yfir því, ef ég
hef skilið það rétt. Ég skU það svo, að þetta
sé allt ihaft undlr í einu, t. d. Fjarðarhelði og
Vaðlaheiði og aðrir staðir, sem þama koma
tU greina, og sé athugað tæknilega samtímis.
Ég vil leggja mjög mikla áfaerzlu á að halda
þessari stefnu áfram og þá þannig, að það
geti farið saman að koma stöðvunum upp og
þær getl samtímis tekið til starfa. Ég legg
feikilega áfaerzlu á þetta.
Ég vil lýsa því yflr enn einu sinni, að ég
er fylgjandl því, að það verði tekin lán eins
og þarf til þessa, svo að ekki standi á fé.
Mér skilst, að sjónvarpið sé sæmilega búið fé.
Mér finnst það ekkert áfaorfsmál að taka talsverð lán til að flýta þessum framkvæmdum,
ef þarf. Og svo langar mig til þess að spyrja
um eitt, sem mér finnst ekki alveg ljóst. Þegar búið verður að koma sjónvarpinu áleiðis
í landshlutana og sietja endurvarpsstöðvar á
fjöllin í því skyni, hvermig á að koma því ofan í firðlna og dalina? Jú, það á að gerast
með aðstoð lítiUa endurvarpsstöðva, sem mér
skildist á hv. iþm. Benedikt Gröndal að mundu
kosta i kringum 500.000 kr. hver. Það eru góðar fréttir, að þessar stöðvar kosta ekki meira,
því að það er eins og hálf meðalíbúð, og ætti
því að vera hægt að dreifa sjónvarplnu til
allra byggðarlaga, ef tæknilegir erfiðleikar
koma ekki þar í veginn. En út af þessu vU
ég spyrja hæstv. ráðh.: Hvað um þann tæknilega undlrbúning, sem þarf að fara fram, til
þess að litlu síöðvamar geti komizt upp,
þeim sé ákveðinn staður og menn átti sig á
þvi, hvernig þær þurfi að vera? Er sá tæknilegi undirbúningur í gangi nú þegar, þvd að
hann verður að fara fram jafnhliða hinum,
sem snertir undirbúning stóru endurvarpsstöðvanna? Það er aiuðvitað stórfellt atriði, að
þessi tækniundirbúningur geti farið fram einnig núna, til þess að litlu stöðvamar gætu
komið í beinu órofa framfaaldi af þeim stærri
svo ekkl þyrfti að verða þama falé. Þetta er
afar þýðingarmikið atriði.
Sigurvin Einarsson: Herra forseti. Hæstv.
menntmrfa. gat þess í svari siniu hér áðan, að
ráðgert væri, að sjónvarp yrði komið í alla
landshluta á árinu 1969. Nú vil ég spyrja
hæstv. ráðfa.: Á að skilja þetta svo, að þá
verði komnar upp aðalstöðvarnar og Uka dreifi-
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stöðvamar í landshlutunum, eða telur hann,
að sjónvarpiS sé komið í alla landshluta, ef
komnar eru upp stöðvamar á Skálafelli,
Stykkishólmi, Vaðlaheiði og Fjarðarheiði?
Hvernig á að skilja þetta? Mér sýndist, að
það sé ljóst mál, að sjónvarp er ©kki komið
í alla landshluta, þó að þessar stöðvar séu
komnar upp. Eða meinar hsestv. ráðh. það,
að þá verði líka komnar upp litlu dreifistöðvamar í landshlutunum á þessu ári, 1969?
Þetta skiptir allmiklu máli, því að auðvitað
getur dregizt alllengi að koma sjónvarpi á í
ýmsum landshlutum, þó að aðalstöðvarnar séu
komnar upp.
Menntmrh. (Gylfi I>. Gíslason): Herra forseti. I tllefni af ræðu hv. 1. ,þm. Vestf. vil ég
staðfesta, að sá skilningur hans er réttur, að
gert er ráð fyrir því, að fyrir árslok 1969 eða
á árinu 1969 hafi aJlar aðalstöðvar dreifikerfisins um landið verið byggðar, þ. e. a. s. stöðin á Skálafelli, sem byggð verður á næsta ári,
árinu 1968, bráðahirgðastöð á Vaðlaheiði, sem
komin verður i notkun haustið 1968, og síðan
endanleg stöð á Vaðlaheiði og stöðin á Fjarðarheiði á árinu 1960.
Þá spurði hv. þm. um, hvort jafnframt væri
hægt að vlnna að tæknttegum undlrbúningi
undirdreifikerfisins, ef ég mætti nota það orð.
Það hefur þegar verið unnið mjög mikið verk
á þessu sviði og mjög mikilvæg reynsla fengizt á Suðurlandsundirlendinu og á Miðvesturlandi varðandi notkun mismunandi stórra endurvarpsstöðva til dreifingar sjónvarpsmyndarinnar. En á því vil ég vekja alveg sérstaka
athygli og leggja á það sérstaka áherzlu, að
hér er ekkl um að rseða neina eina tegund
dreifikerfis eða neina eina tegund endurvarpsstöðva og auk þess ekki heldur hægt að búa
sér til neitt ákveðið „módel" varðandi dreifimöguleika sjónvarpsmyndar um landið, sem
byggja megi á óyggjandi reynslu. Það, sem
gert hefur verið á því svæðl, sem sjónvarpið
núna nær til, þ. e. a. s. öllu Suðuriandi og Mlðvesturlandi, er að nota margar mismunandi
tegundir og mismunandi stærðir af endurvarpsstöðvum til þess að kanna skilyrðin til
dreiflngar góðrar sjónvarpsmyndar. Sú reynsla,
sem þegar hefur fenglzt í þessum efnum, er
ómetanleg varðandi skilyrði til dreifingar
sjónvarpskerfisins frá aðalstöðvunum norðanlands og austanlands, frá Vaðlaheiðarstöðinni
og Fjarðarheiðarstöðinni, og sú reynsla mun
að sjálfsögðu verða hagnýtt, þegar endantegar undiráætlanir verða gerðar að byggingu
þessara stöðva lokinni. En nákvæmar áætlanlr um undirdreifikerfið, ef ég mætti nota
svo ófullkomið orð, á Norðurlandl og Austurlandi er ekki hægt að gera, — nákvæmar áætlanir í elnstökum atriðum er ekkl hægt að
gera fyrr en fullnaðarmælingum er lokið frá
Vaðláheiði og frá Fjarðarhelði, þvi að aðstæður á Norðurlandi og Austurlandi eru að mörgu
leyti svo ólíkar aðstæðum á Suðurlandl og
Miðvesturlandi, jafnvel í Dölum, og þar sem

um fjöll er að rseða, að því er ekki að fullu
treystandi, að reynsila sú, sem fengizt hefur
á Suðurlamdi og Mlðvesturlandi í þessum efnum, eigi algerlega við um Norðurland og
Austurland. En það mun að sjálfsögðu verða
kannað og að því unnið, eftir því sem unnt
er að fá skorið úr allri tæknilegri óvissu í
þessum efnum.
Hv. 1. þm. Vestf. spurði, hvort ég teldi sjónvarpið ná til allra landshluta, þegar komið
hefði verið upp aðalstöðvum dreifikerfisins,
þ. e. a. s. Skálafellsstöðinni, Vaðlaheiðarstöðinnl og Fjarðarhelðarstöðinnt, eins og gert er
ráð fyrir, að verði á árinu 1969. Það er óþarfi
að viðhafa i þessu efni nokkurn orðaleik.
Auðvitað er sjónvarpið þá komið í alla landsfjórðunga, ef nota ætti það orð, og þess vegna
held ég einnig, að segja mætti, að það yrði
komið með því móti í alla iandshluta. En
það skal ég með ánægju staðfesta, að að sjálfsögðu verður ekki látið við það eitt sitja að
koma upp þessum aðalstöðvum. Öllum, sem
um þessi mál fjalla, er ljóst, að bær leysa að
visu verulegan hluta vandans, en ekki allam.
Það hefur alltaf verið gert ráð fyrir því, að
strax í kjölfar aðalstöðvanna komi heilt kerfi
af mismunandi stórum endurvarpsstöðvum í
hverjum landshtota eða hverjum landsfjórðungi um slg, og það má fasttega gera ráð
fyrir því, alveg eins og hér sunnanlands og
miðvestanlamds, að strax í kjölfar Vaðiaheiðarstöðvarinmar og Fjarðarheiðarstöðvarinnar
komi kerfi af mismunandi stórum og mismunandi endurvarpsstöðvum í þessa lamdsfjórðunga eða í þessa landshluta. Hitt er svo annað mál, að ekki hefur emn verið gerð áætlun
um það, að sjónvarpið nái ttl bókstaflega
hvers heimilis í þessum landshtotum eða þessum landsfjórðungum. 1 þessu efni mun verða
fylgt þeirri sömu stefnu, sem fylgt hefur verið við dreifingu sjónvarpsins á Suðurlandi og
Miðvesturlandl, að láta þétibbýlu svæðin ganga
fyrir, byggja fyrst endurvarpsstöðvar, sem hemta
og hæfa þéttbýlustu svæðumum, og síðam fikra
sig smám saman lemgra og lengra niður í smærri
stöðvar, sem ná til fámemnari hópa fólks.
Hygg ég, að þetta sé skynsamleg stefna í
þessum efnum, og mér vitanlega er enginn
ágreiningur um það meðal þeirra manna, sem
um þessl mál fjalla frá tækmttegu og ijárhagslegu sjónarmiði séð, að halda þannig á málum. En stefnan er að sjálfsögðu sú, að yfirleltt allir lamdsmenn geti átt kost á sjónvarpsþjónustu, þó að ég treysti mér ekki til að
segja á þessari stundu, hvenær því endanlega
marki getur orðið náð, enda heid ég, að enginn geti ætlazt til þess, að svo nákvæmar
áætlamir gett legið fyrir þegar á öðru ári
starfrækslu íslenzks sjónvarps.
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5. Framkvæmd stefnuyfirlýsingar.
Á deildafundum 30. okt. var útbýtt frá Sþ.:
Fsp. tll forsrh. um framkvæmd stefnuyfirlýsingar [34. mál, 2] (A. 34).
Á 8. fundi í Sþ., 1. nóv., var fsp. tekin til
meðferðar, hvort ieyfð skyldi.
Fsp. leyfð með 39 shlj. atkv.
Á 10. fundi í Sþ., 8. nóv., var fsp. tekin til
umræðu.

Fyrirspyrjandi (Magnús Kjartansson): Herra
forseti. Þegar hæstv. forsrh. fluttl stefnuyfirlýslngu ríklsstj. í þingbyriun, ræddi hann aðeins ýtarlega um eitt atriði, þœr efnáhagsráðstafanir, sem nærtækastar vaeru taldar. Um
önnur atriði í stefnuyfirlýsingunni lét hann
sér nægja að lesa orðalagið skýringalaust, og
eru þar því mörg atriði, sem fróðlegt væri að
fá nánari vitneskju um. Þar á meðai er ein
setning um svokallaðar vamir landsins, sem
ég hef beðið hæstv. forsrh. að greina nánar
frá.
Uiðin eru meira en 16 ár síðan bandarískur
her steig hér á land öðru sinni. T>eir þrír
flokkar, sem stóðu að hemáminu, lýstu þá yfir því, að þeir héldu engu að síður fast við
þær yfirlýsingar, sem gefnar voru, þegar Island gerðist aðili að Atlantshafsbandalaginu,
þess efnis, að hér á landi skyldi ekki dveljast
erlendur her á friðartíma. Heraámið 1951 var
rökstutt með því, að ný heimsstyrjöld væri
yfirvofandi, og var einkum vitnað til Kóreustríðsins í þvi sambandi. Málsvarar þessara
þriggja flokka lýstu allir yfir þvi, að hemámið væri ill nausyn og yrði því aflétt eins fljótt
og aðstæður leyfðu.
Síðan þessir atburðir gerðust, hafa orðið
mi-klar breytingar á heimsmálum, en samt
situr herinn sem fastast. Kóreustyrjöldin er
orðin að fjarlægum, sögulegum atburði í vitund manna. Andrúmsloft kalda stríðsins, sem
mótaði öll viðhorf 1951, hefur smátt og smátt
verið að þoka fyrir raunsærra mati. Stórveldin tvö, sem talin voru pólar andstæðusíu viðhorfa fyrir 16 árum, hafa tekið upp friðsamleg samskipti á æ flelrí sviðum. Alþjóðlegur
liðsafnaður þessara stórvelda hefur sundrazt
að mjög verulegu leyti. Til að mynda hefur
Frakkland slitið allri hemaðarsamvinnu við
Atlantshafsbandalagið og fjarlægt allar bandarískar herstöðvar. Og flest ríki þess bandalags á meginlandi Evrópu hafa tekið upp mun
sjálfstæðari utanrfkisstefnu en áður var.
Stórfelldar breytingar hafa orðið á hemaðartækni á þessu timabili og þar með á hugmyndum manna um gildi svokallaðra vama
og herstöðva. Bandaríska herstjómin hefur
einnig margsinnis breytt skipulagl herstöðva
sinna hérlendis að eigtn frumkvseði. Landherinn, sem var hér i upphafi, hefur verið kallaður heim, sömuleiðis flugherinn, sem vegna

breytinga á flugtækni hefur ekkert að gera
við millilendingarstöðvar hér á landi. Þessar
gerbreytingar á alþjóðamálum, stjórnmálum
og hemaðartækni virðast ekkl hafa haft nein
áhrif á viðhorf islenzkra valdamanna enn sem
komið er. Enn er ekki léð máls á því að aflétta hinni illu nauðsyn, hátíðleg fyrirheit um,
að aldrei skuli vera erlendur her eðaherstöðvar á Islandi á friðartímum eru enn marklaus
orð. Sé vakið máls á hernáminu, verða viðbrögð stjóraarvaldanna yfirleitt gaddfreðnar
staðhæfingar úr frystlkistu kalda stríðsins.
Jafnframt er oft beitt þeirri röksemd, að það
sé mál Atlantshafsbandalagsins sjálfs, hvort
erlendur her dveljist hér á landi, herhöfðingjar þess og sérfræðingar viti bezt, hvenær hersetu sé þörf og hvenær ekki. Islendinga skorti
sérþekkingu og dómgreind til að leggja sjálfstætt mat á það mál. Oft er það dæmi tekið,
að keðja sé ekki sterkari en veikasti hlekkur
hennar og því verðum við að sætta okkur við
hlekk hemámsins í þágu keðjunnar. Af þessum ástæðum hefur það orðið mönnum sívaxandi umhugsunarefni, hvort það séu í raun
og veru viðhorf stjómarvaldanna, að hérlendis skuli dveljast erlendur her um ófyrirsjáanlega framtíð eða jafnlengi og útlendum valdamönnu-m þóknast að nota land okkar á þann
hátt. Þær áhyggjur sækja ekki aðeins að hernámsandstæðingum, heldur og að fólki, sem
féllst á sínum tíma á hemámið í trausti þess,
að það væri í raun og veru 111 nauðsyn og
yrði aflétt elns fljótt og kostur væri á. En
framtíðarstefnan skyldi vera sú, að Islendingar búi einir og frjálsir í landi sínu. Af þessum ástæðum finnst mér setningin um hernámið i stefnuyfirlýslngu rfkisstj. dálítið forvitnileg. En hún hljóðar svo:
„Efnt verði til sérfræðilegrar könnunar af
Islands hálfu á því, hve-mig vömum landsins
verði til frambúðar bezt háttað."
Þama virðist horfið frá þeirri afstöðu, að
erlendir herfræðingar geti sagt okkur fýrir
verkum til frambúðar, og í staðinn boðað, að
við eigum sjálfir að efna til sérfræðilegrar
könnunar og nota síðan niðurstöður hennar
til þess að marka framtíðarstefnu. Af þessum
ástæðum spyr ég hæstv. forsrh., hvemig fyrirhugað sé, að þessari sérfræðilegu könnun af
hálfu Islendinga verði háttað, hverjir eiga að
framkvæma hana, að hvaða atriðum hún
muni beinast og hvemig hæstv. ríkisstj. hugsar sér, að síðan verði unnið að þvi að marka
framtíðarstefnuna. Vænti ég, að svör hæstv.
ráðh. stuðli að því, að Alþ. geti síðar tekið
upp málefnalegar umr. um þetta mikilvæga
viðfangsefni.
Forsrh. (Bjami Benediktsson): Herra forseti.
Ákvörðun um, hvort Island skuli vera varið
eða óvarið, er svo afdrifarik, að æskllegt er
að geta stuðzt við öruggt, hlutlaust mat sérfræðinga í þelm efnum. Hins vegar hafa fáir
eða engir íslendingar lagt stund á slík fræði
svo að verulegu nemi, þó að nokkrir hafi
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raunar gengið á liðsforingjaskála og allmargir
kynnzt ýmsum þáttum vamarmála við störf
í utanrm. á undanföraum árum. Á meðan
öðrum er ekki til að dreifa, bykir eðlilegt, að
eintoverjum úr þessum hópi verði femgið það
verkefni að kynna sér fræðilega sem flest atriði, er varða vamlr landsins, toseði með því
að rannsaka heimildir, sem um þær eru til
innan Atlantshafstoandalagsins, og á öðrum
vettvangi.
Fyrirspyrjandi (Magnús Kjartansson): Herra
forseti. Ég vil þakka hæstv. forsrh. þetta svar,
þótt stutt væri og segði næsta litið. Ég veit
ekki betur en um 11 ára skeið faafi verið
starfandi hér á landi nefnd svokallaðra sérfræðinga í þessu efni. I des. 1956 var gert
samkomulag milli ríkisstj. Bandaríkjanna og
ríkisstj. Islands um að setja á laggirnar sérstaka nefnd með þremur fulltrúum frá hvorum aðila. Og þessi nefnd toafði ekkert smáræðis verkefni. Það stendur í samkomulaginu,
að þessir fulltrúar, þeir Islenzku og þeir bandarísku, eigi að ráðgast um vamarþarfir Islands
og alls Norður-Atlantshafssvæðisins og þeir
eigi að gera till. til ríkisstj. sinna í samræmi
við allsfaerjar ástand í stjórnmálum og hermálum. I þessu hafa verið þrír Islendingar
starfandi í 11 ár, og þeim falýtur að hafa tekizt
að afia sér býsna mikillar sérþekkingar á
þessu tímabili, skyldi maður faalda. Ég man
ekki betur en ég hafi séð það í tolöðum nýlega, að þessir ágætu sérfræðingar Islendinga
væru staddir í Bandaríkjunum í sérstökum
rannsóknarleiðangri þar, þannig að mér finnst
það undarlegt, að hæstv. ráðh. skuli telja ríkisstj. mjög vanbúna að sérfræðtngum í þessu
efni. Ég skil varla í bví, að þeir þrír menn,
sem faafa valizt í þessa nefnd, hafi ekki sýnt
ótvíræða hæfileika í því starfi.
En ég sagði áðan í ræðu minni, að það væri
ákaflega mikilvægt, að framkvæmd yrði raunveruleg og hlutlaus könnun á þessu mjög alvarlega og afdrifaríka vandamáli, hvort við
eigum að þurfa að sitja hér uppi með erlent
hemámslið um ófyrirsjáanlega framtíð. Og
auðvltað skiptir það öllu máli, hvemig slik
könnun er framkvæmd. Við þekkjum mjög
vel svokallaðar sérfræðilegar kannanir, sem
eru í bví fólgnar, að stjómarvöld segja við
sérfræðinga sína: Við höfum ákveðið að gera
þetta og hitt, en nú skulið þið sanna með
fræðllegu orðalagi, að þetta sé rétt hjá okkur.
Þessum sérfræðingum er gefin niðurstaðan
fyrir fram og síðan eiga þeir að leggja til
röksemdimar. Þessl vinnutorögð þekkjum við
ákaflega vel í efnahagsmálum t. d„ og ef rannsókn á hemámsmálum á að framkvæmast á
þann hátt, er hún auðvitað gagnslaus með
öllu. Þá er ekki verið að leita þar að staðreyndum, toeldur verið að reyna að fela þær.
Raunveruleg og heiðarleg rannsókn á hernáminu og framtíð þess væri afar mikllvæg,
og þar koma tll greina mörg önnur sjónarmið
en þau, sem við hernámsandstæðingar aðhyll-

umst. Ég efast ekki um, að margir þeir, sem
stóðu að hemáminu 1951, hafi gert það í góðri
trú, og enn eru margir, sem virðast trúa því,
að Atlantshafsbandalagið sé vamarveggur
friðar og lýðræðis og að stórveldið, sem heyr
gereyðlngarstyrjöldina í Víetnam, sé í raun og
veru vemdari smáþjóðanna. En jafnvel fólkið, sem slíku trúir, jafnvel það fólk hefur
ástæðu til að endurskoða afstöðu sína til hernáms Islands. Mér þykir allt benda til þess,
að sérfræðileg og tolutlaus könnun mundi leiða
í ljós, að herstöðvamar á Islandi hafi ekki
lengur neitt herfræðilegt gildi fyrir Atlantshafsbandalagið og herstöðvamar hér skipti
bandarísku toersíjómina ekki lengur neinu
máli á skeiði eldflauga og vetnisvopna. Jafnvel þeir, sem vilja leggja allt í sölurnar fyrir
stórveldið og hemaðarbandalag þess, ættu að
geta látið af fómfýsi sinni, þegar hennar er
ekki lengur þörf. Ég hygg, að aðstæður séu
nú slíkar, að fólk með hinar andstæðustu skoðanir á alþjóðamálum geti sameiginlega komizt að þeirri niðurstöðu, að timabært sé að
aflétta heraámi Islands. Einmitt af þessum
ástæðum mundi ég telja raunverulega og heiðarlega könnun á þessu máli afar mikilvæga,
og þrátt fyrtr það, sem hæstv. forsrh. sagði
hér áðan, vil ég beina því til hæstv. ríkisstj.,
að hún láti einmitt framkvæma sérfræðilega
könnun á þann hátt. Þyrfti þá t. d. að veita
samtökum hemámsandstæðinga ásamt öðrum
aðlld að slíkri rannsókn, svo að tryggt sé, að
þar verði öll sjónarmið grandskoðuð. Niðurstöður slíkrar könnunar gætu síðan orðið Alþ.
grundvöllur að endurmati, sem lengi hefur verið nauðsynlegt.
Enginn vafi er á því, að svo til hver einasti Islendingur elur þá von i brjósti, að hinar erlendu hersveltir faverfi af landl brott, einnig flestir þeir, sem féllust á röksemdirnar fyrir því, að faerinn var kvaddur faimgað, og því
er það skylda Alþ. og ríkisstj. að tryggja það,
að hin illa nauðsyn haldi ekki áfram, eftir
að allar þær forsendur, sem vitnað hefur
verið til, eru úr sögunni. En í þessum fsp,tíma er að sjálfsögðu ekki ráðrúm til þess
að ræða þessi mikilvægu mál ýtarlega. Það
mun verða gert síðar.
Jónas Árnason: Herra forseti. Ég verð að
segja eins og hv. 6. þm. Reykv., að ég er litlu
nær eftir svar hæstv. forsrh. við fsp. hans.
1 hverju mundi sú endurskoðun vera fólgin,
sem fyrir dyrum stendur, hverjir mundu helzt
verða spurðlr ráða? Hvað segir reynslan okkur um þau efni?
Hershöfðingjar og flotaforingjar Atlantshafsbandalagsins hafa öðru hverju heimsótt Island
til að láta ljós sitt skína, einkum bandarískir
og þar á meðal ýmsir 'þeir, sem mestu ráða
í þessum félagsskap. Tilgangurinn með þessum heimsóknum hefur bersýnllega ávallt verið elnn og fainn sami fyrst og fremst, að sannfæra íslenzku þjóðina um það, að hún mundi
stofna sjálfrl sér, jafnvel liífi sinu og tilveru
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í hættu, að ógleymdum vömum og öryggi hins
svonefnda frjálsa heims, ef hún vísaði hinum
bandaríska her úr landi og afnœmi heTstöðvaraar. Og stjórnarvöidin og málgögn þeirra
hafa birt þjóðinni boðskap hinna borðalögðu
gesta af ámóta trúarlegri hrifningu eins og
strangkaþólskir menn flytja boðskap frá páfanum í Róm, sem, eins og allir vita, er sarnkv.
þeirra „ritúaii" óskeikull.
Þó liggur í augum uppi, að fáum mundi
síður treystandi til að ráða okkur heilt í þessum efnum heidur en einmitt þessum hershöfðlngjum. Þeir eiga hagsmuna að gæta í
sambandi við hernað. Völd þeirra og áhrif
byggjast á því, að hemaður Atlaratsbafebandalagsins og þá fyrst og fremst hemaður Bandaríkjanna sé sem víðtækastur. Það mætti jafnvel segja, að með því að viðurkenna það, sem
öllum má nú vera orðið Ijóst, að herstöðvum á Islandi fylgir ekkert öryggi, allra
sízt fyrir okkur Islendinga, heldur þvert á
móti mundu þær kalla yfir okkur hinn ægilagasta háska, ef til striðs kæmi. Með þvi að
viðurkerana slíkt væru slíkir meran ekki aðeins
að tefla í tvísýnu áhrifum sínum, völdum og
virðingu, heldur einnig beinlínis atvinnumöguleikum sínum.
Ég vildi því mega vœnta þess, að nú, þegar
fyrir dyrum stendur endurskoðun á þessum
málum, láti íslenzk stjórnarvöld af þeim ósið
að sækja allt sitt vit í hershöfðingja. Og ég
vildi einnig mega væmta þess, að sú endurskoðun verði ekkl aðeins látin taka til hinna
bandarísku herstöðva í landinu, heldur einnig
til íslenzkrar utanríkisstefnu í heild. Og ef íslenzk stjómarvöld skyldu enn ekki treysta sér
til þess að marka þá stefnu án þess að spyrja
útlendinga álits, má benda iþeim á, að ýmsir
óeinkemnisklæddir
rnenn
útlendir,
einnig
bandarískir, hafa haft sitthvað athyglisvert að
segja um þessi efni, og það ætti að vera óhætt
fyrir okkur að hlusta á ráðleggingar þeirra,
þó að þeir séu ekki hershöfðingjar, eða öllu
heldur vegna þess að þeir eru ekki hershöfðingjar.
Vegna takmarkaðs ræðutiíma verð ég að láta
í þetta sinn nægja að vitna aðeins í einn
slíkan.
Einhver glæsilegasti og einarðasti fulltrúi
frjálslyndra afla í Bandaríkjunum var hér á
ferð í vetur leið, William Fulbright, formaður
utanríkismálanefndar
bandarísku
öldungadeildarinnar. Hann kom hingað ekki til þess
að þakka íslenzkum ráðamönnum fyrir skilyrðislausan stuðning þeirra við utanríkisstefnu
bandarískra stjómvalda. Bandaríkjamaðurinn
William Fulbright kom hingað ekki til þess
að leggja blessun sína yfir það viðhorf, semi
virðist ríkjandi með íslenzkum stjórnarvöldum,
að vinátta við bandanísku þjóðina sé það sama
og að lúta í einu og öllu vilja stjómarvalda
hennar. Fulbright kom hingað til þess að setja
ofan í við þá, sem þannig hugsa. Hann mæltist tiJ þess, eins berum orðum og honum var
unnt undir þessum kringumstæðum, að við Islendingar færum að rétta úr okkur gagnvart
Alþt. 1967. D. (88. löggjafarþing).

Bandaríkjunum og öðrum stórveldum. Haran
kom tíl þess að eggja okkur lögeggjan, að við
tækjum upp nýjar umgengnisvenjur á alþjóðavettvangi, færum að standa þar uppréttir. Og
hann gerði þetta til þess að biðja okkur um
aðstoð, aðstoð í þeirri baráttu, sem hann hefur háð fyrir auknu frjálslyndi í heimalandi
sínu.
Megininntakið í boðskap hans var það, að
stærð og máttur stórveldanna og þá ekki sízt
Bandaríkjanna hafi stigið þeim svo til höfuðs,
að allt skynsamlegt vit sé þar óðum að vikja
fyrir hrokanum, the arrogance of power, valdhrokanum, sem Fulbright nefnir svo og hefur
fjallað um af mikilli skarpskyggni í bók, sem
ber þetta heiti. Þið Isilemdiragar og aðrar smáþjóðir, sagði Fulbright, hafið mikilvægu hlutverki að gegna á alþjóðavettvangl, og það er
að ganga fram í einni fylkingu og hamla gegn
þessum hroka og þeim háska, sem af honum
stafar. Það fór ekki á milii mála, að þessi
bandaríski stjórnmálaskörungur taldi það
skyldu okkar Islendinga, gagnvart sjálfUm
okkur og gagnvart mannkyninu öllu að stuðla
að samkomulagi og sáttum á alþjóðavettvaragi
og venja okkur af því viljaleysi og dáðleysi
í hugsun, sem helzt til lengi hefur einkemnt
utanríkisstefnu okkar.
Fimm mínútur eru ekki lengi að líða. Ég
verð víst að slá botninn í þetta að sinni. En
ég vil leyfa mér að endurtaka að endingu tilmæli min til hæstv. ráðamanna, sem eiga að
fjalla um þá eradurskoðun í vamarmálunum
svonefndu, sem fyrir dyrum stendur: Bátið
ykkur ekki nægja að leggja eyrun aðeiras við
því, sem hershöfðingjar kunna að hvísla að
ykkur. Leggið líka eyrun við þvi, sem óeinkennisklæddir menn hafa um þetta að segja.
Og umfram allt, hlustið á það, sem ykkar íslenzka samvizka kynni að segja um þessi
mál. Það er mikið í húfi, að hún komi sínum
sjónarmiðum á framfæri, og þó að mikill
skarkali fylgi stjómmálavafstri ykkar, trúi ég
ekki öðru en að röddin sú sé nógu sterk til
að yfirgnæfa hann.
Forsrh. (Bjami Benediktsson): Herraforseti.
Ég svaraði þeirri fsp., sem fram var borin,
eftir því sem efni hennar gaf ástæðu til. Hitt
var ekki ætlun mín og sjálfsagt ekki fyrirspyrjanda, að hér ættu að þessu sinni að hefjast almennar umr. um vamarmálefni landsins
eða utanríkisstefnu. 1 þvi er of ójafn leikur
með ræðutíma í fyrlrspumaformi, og mun ekki
standa á mér við annað tækifæri að ræða það
mál, eftir því sem efni standa til.
Það hefur legið alveg ljóst fyrir bæði í
stefnuyfirlýsingu stjómarinnar og var ítrekað
í þeim fáu orðum, sem ég mælti, að ætlunin
er, að sú sérfræðilega athugun, sem nú fari
fram, sé gerð af Islendingum og undir þeirra
stjóm, Að sjálfsögðu er nauðsynlegt að afla
sér einnig fræðslu erlendis frá, og fram hjá
því verður auðvitað ekki komizt. Ég virði
mjög mikils þá djúpu sérfræði, sem lýsti sér
í ræðum þeirra tveggja hv. þm„ sem bér töl35
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fræði. Það má fara um það ýmsum orðum,
uðu, og þeir þurfa sizt af öllu að óttaat, að
hvort þetta séu þörf frœði eða ekki. Okkur
ékki verði tlllit tekið til þeirra skoðana og
eru þau ekki sérstaklega geðfelld, en til þess
þeirra gagna, sem þeir leggja fram, svo veigaað meta röksemdlr í þelm efnum, er ákaflega
mlkil sem þau vafalaust munu reynast.
gott að hafa yfir slíkri innlendri fræðlþekkEn ég vildi aðeins leiðrétta misskilning hjá
ingu að ráða og ég tel varðandi framtíðlna,
hv. fyrirspyrjanda, sérstaklega um tvö atriði.
að það væri æskilegt, að Islendingar öðluðust
Annars vegar er það auðvitað ekki rétt, að
og fengju menn, sem réðu yfir þvílíkri þekkFrakkar hafi slitið hemaðarsamvinnu við Atingu, þó einungis fræðilega séð.
lantshafsbandalagið. Þeir hafa sagt sig úr tilÞað er sem sagt af öllum viðurkennt, að
teknum stofnunum innan Atlantshafshandavarnir eru höfuðskilyrði þess, að friður geti
lagsins, þar sem herir eru undir sameiginlegri
haldizt. Það þarf ekki annað heldur en vísa
stjórn. En enn þá eru þeir innan Atlantshafstil eins helzta sérfræðirits um þessi etfni hér
bandalagsins og halda uppi innan þess margá landi, Þjóðviljans, í morgun. Þar er skýrt
víslegri samvinnu einmitt um hemaðarmálefni.
frá því, að aðalþáttur hátíðahaldanna miklu
Það er nauðsynlegt, að menn rugli þessu tvennu
í Moskvu í gær hafi verið hersýning. Þetta
ekki saman. Þó að Frakkar hafi skapað sér
stendur sem aðalfregnin frá þessari miklu friðað ýmsu leyti sérstöðu, þá er það annað mál.
arhátíð, sem þar var haldin. Og ég veit, að
En yfirlýsingar valdamanna Frakka og nýlegallra sízt munu þeir tvelr hv. þm., sem hér
ar skoðanakannanir benda til þess, að bæði
töluðu, efast um það, að þessum mönnum,
stjómvöld og franskur almenningur hyggist
sem fyrir þeirri hátíð stóðu, var sérstaklega
halda áfram að vera innan Atlantshafsbandafriður í huga og þeir vildu sýna sinn friðarlagslns og taka þátt í störfum þess einnig eftir
hug með þessari miklu hersýningu og sýna,
árið 1969. Um þetta sker reynslan auðvitað
hversu land þeirra væri vel varið.
úr, og þarf ekki að fara fleiri orðum um það.
Allt er þetta okkur ógeðfellt, en fram hjá
Þá er það einnig misskilningur, þegar hv.
þessu komumst við ekki. Ég tel, að það vœri
fyrirspyrjandi sagði, að því er ég hygg, að
mjög vel takandi til athugunar, sem hv. síðþessi svokallaða sérfræðinganefnd, sem sett
asti ræðumaður sagði, að fá álit formanns utvar á stofn með samkomulagi vinstri stjómaranrmn. Bandaríkjanna um varnir Islands. Ég
innar við bandarísk yfirvöld á sinum tíma,
vil hins vegar segja, að fyrir fram vil ég ekki
hafi starfað frá þeim tíma og fram á þennan
skuldbinda mig til þess að fara eftir hans
dag. Þelr leiðrétti mig, sem betur vita, en ég
skoðun á þeim efnum, og ég er hræddur um,
hygg, að sú sérfræðinganefnd hafi aldrei komað svo kynni nú að fara einnig með hv. þm„
ið saman, hvorki á dögum vinstri stjórnarað þar kynni eitthvað að blandast í, sem hann
innar og enn þá síður sáðan. Vinstri stjómin
væri nú ekki alveg jafnsammála þeim ágæta
sat frá því í nóv. 1956 og fram í des. 1958, að
manni, eins og hann er í deilu þess manns
þvi er ég hygg, án þess að þessi netfnd, sérfræðvið forseta Bandaríkjanna um Víetnam-stríðinganefndin, héldi nokkum fund. Það er allt
ið, sem er allt annað mál.
annað mál, að bæði á undan og etftir, allt frá
Hér er sem sagt um mikið og margþætt
upphafi, hefur starfað sivokölluð vamarmálavandamál að ræða, sem er mjög eðlilegt, að
nefnd, — hún hefur e. t. v. breytt um nafn
verði tekið til umr. í þinginu einmitt einhvern
á þessum tíma, ég man það nú ekki, svo að
tíma í vetur, og vona ég, að færi gefist til
ég segi alveg eins og er. Þar fýrir utan hefur
þess. En ég sé ekki ástæðu á þessu stigi til
verið unnið að málunum á skrifstofu, sem fyrst
annars en svara þeirri fsp., sem að mér var
var bara hluti af utanrm., en síðan var sett
beint, eins og hún var orðuð, og við henni var
upp sérstök skrifstofa til þess að annast þessi
mitt svar eins fullnægjandi og unnt er.
máí 1 vamarmálanefnd hafa ætíð verið nokkrir menn, sérstakir trúnaðarmenn þeirra flokka,
sem að ríkisstj. hafa staðið hverju sinni og
um þessi mál hafa hirt að fjalla. Og það er
einmitt vísað til þess m. a. í þeim fáu orðum,
sem ég sagðl, að allmargir hefðu kynnzt ýmsum þáttum vamarmála við störf í utanrm. á
6. Rekstur Iceland Food Centre
undanfömum árum. Með þessum orðum á ég
ekki einungis við þá, sem beinlinis hafa unnið
í London.
skrifstofustörf i utanrm. og deild þess, varaarmáladeildinni, heldur einnig þá, sem hafa
Á deildafundum 30. okt. var útbýtt frá Sþ.:
verið kallaðir til að vinna i því, sem nú er
Fsp. til landbrh. um rekstur Iceland Food
nefnt vamarmálanefnd. Það er rétt, sem hv.
Centre í London [34. mál, 3] (A. 34).
þm. sagði, að þessir menn — og þar hafa oft
orðið ýmis mannaskipti — munu fyrir skömmu
Á 8. fundi í Sþ„ 1. nóv„ var fsp. tekin til
hafa verið staddir vestan hafs.
meðferðar, hvort leyfð skyldi.
Hitt skulum við svo játa aiveg öfgalaust,
Fsp. leyfð með 39 shlj. atkv.
að verulega fræðilega þekkingu á þessum efnum höfum við Islendingar ekki. Hér er enginn
maður, sem hefur gert að sínu ævistarfi að
Á 10. fundi í Sþ„ 8. nóv„ var fsp. tekin til
leggja stund á það, sem kallað er hemaðar- umræðu,
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Fyrirspyrjandi (Gils Guðmundsson): Herra
íorseti. 1 árslok 1965 var opnuð íslenzk matsala i London. Hafði verið stofnað sérstakt
fyrirtæki um þann rekstur, Iceland Food
Centre, og var ríkissjóður stærsti aðilinn, en
meðeigendur nokkrar íslenzkar stofnanir og
fyrirtæki. Tilgangurlnn var sagður sá aðkynna
og gera tilraun til að auka sölu á íslenzkum
matvælum, einkum dilkakjöti. Vel má vera, að
rétt hafi verið að gera slika tilraun, bótt árangur hlyti að teljast næsta óviss. Hitt drógu
þó ýmsir kunnugir menn í efa þegar frá upphafi, að tilhögun þessarar kynningarstarfsemi
væri með þeim hætti, að mikils væri af henni
að vænta sölu íslenzkra afurða til framdráttar. Svo mun einnig hafa farið, að erfiðlega
gekk með þennan rekstur, og eins og oft vill
verða undir slíkum kringumstæðum, komust
á kreik sögusagnir um tilfinnanlegt tap fyrirtækisins. Þar sem ríkið á hér falut að máli,
hefur mér þótt rétt að æskja nokkurra upplýsinga um þetta fyrirtæki og þó einkum um
skuldbindingar ríkissjóðs í sambandi við stofnun þess og rekstur. Því hef ég á þskj. 34 borið fram fsp. um málið. Ég tel, að fsp. mín,
sem er í 4 liðum, skýri sig sjálf, og hef því
ekki fleiri orð um þetta að sinni.
Landbrh. (Ingólfur Jónsson): Herra forseti.
Það er nú ekki nema eðlilegt, að þessi fsp.
koml fram, sem hér liggur fyrir. Það er vitað
mál, að það hefur ýmislegt verið sagt um þessa
stofnun, Iceland Food Centre í London, og
sumir halda því fram, að þetta væri þjóðinni
ekkl til sæmdar og frá upphafi hafi það verið 'hrein vitleysa að ráðast í þetta fyrirtæki.
Ég vil þá í fáum orðum svara fsp., eins og
þær liggja fyrir á þskj. 34.
Fyrsta fsp. er: Hversu miklu ríkisfé hefur
verið varið til stofnunar og rekstrar fyrirtækisins Iceland Food Centre í London? Svar
við þessum lið spumingarinnar er bað, að

lagsstjómin, en í henni eru 5 menn, stendur
nú í samningum við brezka matvælafyrirtækið Angus Steak Houses í London, um að það
félag fái keyptan eignarhluta Iceland Food
Centre og það taki að sér að sjá um reksturinn í London og kynni íslenzkar afurðir í hinum fjölmörgu veitingahúsum sínum í Englandi, og er þá gert ráð fyrir, að Angus Steak
Houses Ltd. eignist helminginn í fyrlrtækinu.
Hluthafar hafa frá upphafi verið misjafnlega hrifnir af því, hvemig reksturinn hefur
gengið, og hafa ýmsir viljað losna út úr fyrirtækinu, t. d. eins og Loftleiðir, og einnig mun
það hafa heyrzt stundum á forstjóra S. I. S„
að 'hann vlldi losna úr fyrirtækinu, af þvi að
það hefur verið rekið með tapi og það hefur
ekki náð þeim árangri, sem ætlað var í fyrstu.
En eftir að samningar voru teknir upp við
forstöðumenn Angus Steak Houses, hafa Loftleiðir ekki óskað eftir þvi að selja, heldur lýst
því yfir, að þær vilji vera með, og ég hef
gmn um, að þótt S. I. S. hafi áður viljað losna,
sé það hætt við að selja sinn hluta. Ríkissjóður á helming í fyrirtækinu, framleiðsluráð
landbúnaðarins, að mig minnir, % og Loftleiðir og S. 1. S. ’/8 hvor.
Framleiðsluráð landbúnaðarins og ég trúðum þvi, að það mætti eitthvað gera tll þess
að auka sölu á landbúnaðarvörum. Við höfðum séð það, að Norðmenn, Danlr, Þjóðverjar
o. fl. höfðu opnað matvælastöðvar i stórborgum heimsins og gert það með góðum árangri.
Tilgangur þeirra er að kynna þœr vörur, sem
þarf að selja, og hafa landkynnlngu með. Okkar tilgangur var sá sami, að kynna íslenzkar
vörur i þeim tilgangi áð fá greiðari sölu og
betra verð fyrir þær. Okkar tilgangur var
einnig sá, að það kæmi samvinna milli flugfélaganna og þessa fyrirtækis um það að
kynna landið og fá þannig óbeinan hagnað
af auknum ferðamannastraum til landsins eftir þessa kynningu.

ríkissjóður Islands á helming hlutafjár fyrir-

1 erfiðleikum hafa nú ýmsir lent fleiri en

tækisins, 4 mlllj. kr. Hlutaféð al'lt er 8 millj.
Ríkissjóður hefur lánað fyrirtækinu 2 millj.
kr. Þetta er það, sem ríkissjóður hefur lagt
fram.
Önnur spuming: Hvernig er háttað fjárskuidbindingum rikisins gagnvart fyrirtækinu?
Svar við því er, að ríkissjóður ber þær fjárskuJdbindingar gagnvart fyrirtækinu, sem
hlutafélagalög segja fyrir um. Ég vil þó hins
vegar taka það fram, að ef tap fyrirtækisins
verður meira en það, sem hlutafénu nemur,
kemur mér ekki til hugar annað en að hluthafamir, ríkissjóður og aðrir hluthafar, borgi
það, sem á vantar.
Þriðja spurning: Hvemig hefur reksturinn
gengið? Rekstrarhalli til þess tiíma, sem uppgjör nær til á þessu ári, nemur samkv. reikningum fyrirtækisins alls 48.963 £ eða sama sem
5.865.000 kr. Frá þessu má draga afskriftlr,
sem eru 11.138 £ eða 1.346.000 kr„ og nemur
þá rekstrartapið um 4.5 miillj. kr.
Fjórða spuming: Hverjar áætlanir eru á
döflnni um framtíð Iceland Food Centre? Fé-

Islendingar, þegar ráðizt hefur verið í fyrirtæki sem þetta. Norðmenn opnuðu sinn Food
Centre í London ári á undan okkur. I því fýrirtæki er einnig 5 manna stjóm. Meiri hl.
þeirrar stjómar fór þeirra erinda til London,
eftir að fyrirtækið hafði starfað í eitt ár, að
loka fyrirtækinu, vegna þess að það var taprekstur, sem Norðmenn vildu vera lausir við,
og þeir sáu ekki aðra leið en að loka fyrirtækinu. En vegna þess að þeir hittu mann
í London, sem ráðlagði þeim að fresta þvi að
loka, en endurskipuleggja heldur fyrlrtœkið,
var það ekki gert, og það hefur ekki verið
gert og stendur ekki til að gera héðan af, því
að Norðmenn em komnir yfir tapreksturinn
og hafa nú álit á því, að þetta fyrirtæki geti
gert norskum útflytjendum gagn.
Það er ekki unnt fyrir okkur að reka fyrirtæki til lengdar með tapi. Og ég hef ekki viljað fara fram á það, að rikissjóður legði áfram
fé í þennan taprekstur, svo nokkru næmi. Sama
máli gegnir með framleiðsluráð landbúnaðarins. Þótt það hafi haft og hafi áhuga á þessu
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máli, ©ru líka takmörk fyrir því, setm það getur eða vill leggja í það. í»að lá þess vegna
ekkert annað fyrir á s. 1. sumri en að loka,
af því að við höfðum ekki vissu fyrir því, að
við gætum endurskipulagt þetta á eigin spýtur þannig, að það væri öruggt, að við gætum
losnað við tapið. En það var um tvennt að
ræða, annaðhvort að loka eða reyna að búa
þannig um hnútana, að það væri öruggt, að
taprekstrinum væri lokið. Við vorum þess
vegna búnir að sætta okkur nokkurn veginn
við bað að loka fyrirtækinu og játa það, að
þessi tilraun hefði mistekizt, kannske að einhverju leyti fyrir óheppni. En á s, 1. sumri
komst formaður félagsstjórnarinnar, Ólafur
Jónsson, í samband við mann, sem er áhrifamikill í Angus Steak Houses. Og þeir tóku tal
saman um þetta, og niðurstaðan var sú, að
samtölum var haldið áfram. Fulltrúar frá
brezka fyrirtækinu hafa komið hingað heim,
og það lítur þannig út, að það náist samningar og samkomulag við þetta íýrirtæki um það,
að þeir kaupi thálfan eignarhlutann í Iceland
Food Centre og taki að sér reksturinn, en þó
þannig, að íslenzkar vörur verði á boðstólum,
ekki aðeins á þessum veitingastað, heldur og
í fjöldamörgum veitingahúsum þessa fyrirtækis í London, eftir því sem okkur þykir ástæða
til eða eftir því sem við höfum þörf fyrir. Og
það er þetta, sem hefur breytt viæhorfi þeirra
hluthafa, sem áður vildu losna út úr fyrirtækinu, að þeir, eftir að hafa kynnt sér það,
sem nú er verið að semja um, telja líkumar
svo miklar fyrir því, að hægt sé að koma fyrirtækinu á trausta fætur, að þeir vilja nú gjaman vera hluthafar áfram.
Það er nú svo, að það hafa ekki verið undirskrifaðir samningar enn við brezka fyrirtækið, en stjóm Iceland Food Centre segir mér,
að það séu 99% líkur fyrir því, að það verði
gert, og þeir allir, þessir 5 menn, sem eru
í stjóm Iceland Food Centre, hafa mjög mikinn áhuga fyrir þvi og álit á þvi, að það geti
orðið okkur til mikils gagns að koma okkar
vörum, ekki aðeins lambakjöti heldur öðrum
framleiðsluvörum okkar, inn í þennan stóra
veitingahúsáhring í Kondon. Reynslan sker úr
því, hvort þetta verður okkur til hagnaðar.
En ætlunin með því að semja við þetta fyrirtæki er sú, að kynna íslenzkar vörur í stórborginni og vinna upp það tap, sem orðið hefur, þannig að rikissjóður og aðrir hluthafar
þurfi ekki að láta meira af hendi, og þegar
tapið hefur verið greitt, geti þetta orðið hagnaður fyrir hluthafana.
Ég held, að ég hafi svarað þessum fsp„ sem
þama eru fram bomar, eftir því sem ástæða
er til að ætla, og vænti ég þess, að fyrirspyrjandi láti sér það nægja.
Fyrirspyrjandi (Gils Guðmundsson): Herra
forseti. Ég vil þakka hæstv. landbrto. fyrir
svör við fsp. mínum, sem ég tel eftir atvikum
fullnægjandi, Ég tel, að ýmsar fróðlegar upplýsingar hafi komið fram í sambandi við þessi

svör, en sé ekki ástæðu til að ræða málið
frekar á þessu stigi.

7. Raforkuþörf Vestur-Skaftfellinga
austan Mýrdalssands.
Á deildafundum 14. nóv. var útbýtt frá Sþ.:
Fsp. tll raforkumálaráðherra um rannsókn
varðandi lausn á raforkuþörf Vestur-Skaftfellinga austan Mýrdalssands [55. málj (A. 60).
Á 12. fundl í Sþ„ 15. nóv„ var fsp. tekin til
meðferðar, hvort leyfð skyldi.
Fsp. leyfð með 41 shlj. atkv.
Á 14. fundi í Sþ„ 22. nóv„ var fsp. tekin til
umræðu.
Fyrirspyrjandi (Bjöm Fr. Bjömsson): Herra
forseti. Við tov. 2. þm. Sunnl. höfum leyft okkur að bera fram svofellda fsp. til raforkumálarh.:
„Hvað líður framkvæmd þál„ samþykktrar
á Alþ. 5. mai 1966, um rannsókn varðandi
lausn á raforkuþörf Vestur-Skaftfellinga austan Mýrdalssands?"
Á Alþ. 5. maí 1966 var samþ. þáltill., þar
sem skorað var á hæstv. ríkisstj. að láta rannsaka til fullnustu, hvemig hagkvæmast mundi
vera að leysa raforkuþörf Vestur-Skaftfellinga, þeirra, sem búa austan Mýrdalssands,
og vinna að framgangi þess máls svo fljótt
sem auðið væri.
Á þingunum 1965 og 1966 urðu töluverðár
umr. um raforkumái austurhiuta Vestur-Skaftafe-llssýslu, þ. e. a. s. 5 toreppa, Álftavers-, Leiðvallar-, Skaftártungu-, Kirkjubæjar- og Hörglandshreppa. Eins og háttar til í héraðinu nú,
er það svo, að rafmagnslína er komin fyrir
nokkm til Víkur í Mýrdal og hún tengd Sogsvirkjunarkerfinu eða aðalveitukerfinu. Hún
flytur rafmagn í tvo vestustu hreppa sýslunnar. En við það ástand hefur síðan verið búið
og eigi lengra haldið með þá línu. Vitanlega
hafa það orðlð vonbrigði mörgum þar eystra,
að eigl var haldið áfram línulögninni. Þess
má þó geta, að línulögn þama hlýtur að vera
nokkuð dýr, og ©nm fremur er verulega langt
á milli bæja í austurhlutanum, þannig að það
fer yfir það rnark að nokkru leytl, sem raforkumálastjómin toefur sett sér í samibandi
við línulagnir á milli bæja í dreifbýlinu. En
um nauðsyn rafmagns að nútímahætti á þessum slóðum þarf auðvitað ekki að rœða, og að
því viljum við öll keppa, að sem flestir verði
aðnjótandi þessara nauðsynlegu þæginda og
fæstir afskiptlr.
Þess ber þá að minnast í þessu máli, að
Vestur-Skaftfellingar voru brautryðjendur í
byggingu vatnsaflsstöðva, og voru þá bœjar-
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lækir vlrkjaðir. Þannig fengu mörg býli rafmagn, sem þau búa við enn í dag. 1 þessu
sambandi má líka geita snillingsins Bjama í
Hólmi, sem vann æðimörg afreksverk á þessu
sviði, bæði í sinni sýslu, Vestur'Skaftafellssýsiu, og enn fremur í nálægum héruðum. Og
enn er í sýslunni búið við þessar einkavatnsaflsrafstöðvar, sem að sjálfsögðu eru farnar
að láta á sjá eftir mjög langan notkunartíma.
Og einnig eru á þessu svæði nokkrar einkadísilstöðvar.
Það hygg ég, að ekki verði um það deilt,
að leysa beri þessa raforkuþörf Skaftfellinga
af opinberri hálfu. Til þess liggja að sjálfsögðu hin fyllstu rök. Spumingin er því aðeins
sú, með hverjum hætti skuli leysa þennan
vanda, og auðvitað verða sérfræðingar að koma
til og segja fyrir um, hvert þeirra álit sé í
þessu efni. Spurningin er iþessi: Á að teygja
aðalveitulínuna austur yfir Mýrdaissand og
láta hana halda áfram gegnum hina 5 hreppa,
eða á að hyggja á smærri virkjanir eða fara
enn aðrar leiðir? Eins og ég sagði, er að sjálfsögðu treyst á, að sérfræðingar kunni bezt að
meta, hverja leið á að fara, og þess vegna
mun hafa verið borin fram þáltill., sem var
samþ. á árinu 1966 hér á hinu háa Alþ., og
óskað rannsóknar í þessum efnum. Nú viljum við flm. fsp. spyrjast fyrir um það hjá
orkumálaráðh., hvað þessari athugun líði, og
sé henni lokið, hver niðurstaðan sé.
Landbrh. (Ingólfur Jónsson): Herra forseti.
Eins og hv. alþm. er kunnugt, var samþykkt
þáltill., sem þm. Ragnar Jónsson og Guðlaugur Gíslason fluttu í lok þingsins 1966, um það
að skora á ríkisstj. að láta frarn fara athugun á því, hvemig raforkumál Vestur-Skaftfellinga eða Skaítfellinga fyrir austan Mýrdalssand yrðu heppilegast leyst. Eftir að þessi
till. var samþ., skipaði ég n. sérfróðra manna
til þess að láta þessa athugun fram fara. 1 n.
eiga sæti Jakob Gíslason formaður, Valgarð
Thoroddsen rafmagnsveitustjóri og Eiríkur
Briem, sem þá var rafmagnsveitustjórl. N.
hefur unnið allýtarlega að þessu máli. Nefndarmenn hafa farið austur og ferðazt um héraðið, kynnt sér aðstöðu og fjarlægðir á milli bæja
og þá möguleika, sem hugsanlegir væru til að
leysa þetta mál. Nál. ihef ég hins vegar ekki
fengið enn þá, en ég hef í höndunum bréf,
undirskrifað af öllum nefndarmönnum, sem
skýrir þetta mál nokkuð, og vil ég, með leyfi
hæstv. forseta, lesa þetta bréf upp:
„Með vísun til samtals yðar, hæstv. ráðh,.
við orkumálastjóra nýverið varðandi nál. um
rafvæðingu Vestur-Skaftafellssýslu austan Mýrdalssands, sbr. þál. Alþ. frá 5. maí 1966, viljum við hér með láta yður í té meginniðurstöður af athugun okkar á því máli, en sjálft
nál. verður væntanlega tilbúið innan fárra
daga.
Eftirtaldir þrír valkostir voru athugaðir:
1) Háspennulína frá Háafelli á Höfðabrekkuhálsi að Kirkjubæjarklaustri með dreifilínum

upp sveitirnar og dísilrafstöð til vara á
Klaustri.
2) Disilrafstöð á Kirkjubæjarklaustri og
dreifilínur.
3) Virkjun í Tungufljóti með dreifilínum.
Við samanburð á stofnkostnaði þessara
þriggja valkosta höfum við komizt að eftirfarandi niðurstöðum, og eru þá eingöngu teknir með í áætlunina þeir bæir, sem hafa minna
en 2 km vegalengd að meðaltali, en þeir eru
alls 74 talsins, auk annarra notenda.
Fyrstu tveir valkostimir, þ. e. háspennulína
frá Háafelli að Klaustri með dreifilínum og
dísilrafstöð á Kirkjubæjarklaustri með dreifilínum, eru álíka dýrir í stofnkoetnaði, eða um
20 millj. kr. í hvoru tilfelli.
Þriðji kosturinn, þ. e. virkjun í Tungufljóti
með dreifilínum, er svo miklu dýrari en hinir
kostimir, að hann virðist ekki koma til greina.
Ef nægilegt fjármagn væri fýrir hendi, væri
í sjálfu sér æskilegt að geta ráðizt strax í
línubyggingu austur yfir Mýrdalssand frá Háafelli, en sú lína ein út af fyrir sig ásamt
varastöð á Klaustri er áætlað, að kosti rúmlega
11 millj. kr. Með því hins vegar að byrja á
að setja niður dísUrafstöð á Klaustri, sem þá
yrði að vera nokkru betur úr garði gerð en
ef um hrelna varastöð væri að ræða, og leggja
frá henni dreifilínur til þéttbýlasta nágrennisins, þ. e. auk Klaustuns um Landbrot og Síðu,
væri hægt að rafvæða 51 býli og 11 aðra notendur fyrir sömu upphæð og háspennulínan
ein á milli Háafells og Klausturs ásamt varastöð telst eiga að kosta, eða um 11 miillj. kr.
Þessi byrjunaráfangi er aðeins rúmlega 1 km
línulengd á býli að meðaltali. 1 framhaldi af
þessum áfanga rafvæðingar sveitanna austan
MýrdaJssands yrði veitan síðan tengd við háspennulínuna á Háafelli, og dísilrafstöðin á
Klaustri yrði þá rekin sem varastöð. Við samtengingu veitunnar áætlast, að 23 býli til viðbótar fengju rafmagn frá samveitunni, það
eru bæirair neðst í Skaftártungu og í Álftaveri.
1 þessu sambandi skal þess getið, að eftir að
n. hóf starf sitt hefur verið lögð lína frá
Háafelli að Höfðabrekkuhálsi, sem kostuð er
af öðrum aðilum en Rafmagmsveitum ríkisins,
og breytir það viðhorfinu til línu austur eftir
Mýrdalssandi til hins betra. Þessi lína, sem
hefur verið lögð frá Háafellli, er um 10 km að
lengd, og við það fá 4 bæir austan Vikur rafmagn. Hér er gert ráð fyrir, að 74 býli fengju
fljótlega rafmagn frá dísilstöð á Klaustri, ef
hún yrði byggð. Það eru bæir, sem eru með
línulengd að meðaltali á milli bæja innan við
2 km, en þá eru það 43 býli, sem eru eftir.
Þar eru 2.36 km á milli bæja.
Eins og hér er sagt, væri í fyrsta áfanga
51 býli og 11 aðrir notendur, sem gætu fengið
rafmagn út frá dísilstöðinni, sem hafa ekki
nema 1 km Iínulengd á milli notenda að
meðaltali. Og þar sem það er viðurkennt, að
ekki sé vit í því að treysta á liínuna eina yfir
Mýrdalssand og það verði að byggja varastöð,
þegar tU þess kemur að rafvæða sveitimar
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fyrir austan sand, sýnist vera eðlilegt að byrja
á því að setja dísilstöðina upp og rafvæða
þéttbýlustu sveitimar næst Klaustri út frá
dísilstöðinni."
Þetta er nú það, sem n. hefur frajn að leggja
í þessu máli, og er eiginlega mest af því þegar sagt, sem þeir hafa til þessara mála að
leggja að svo stöddu, þ. e. að með því að setja
upp dísilstöð á Klaustri mætti tiltölulega fljótt
raævæða 51 býli og 11 hús til viðbótar, þ. e. 62
heimili, og vegalengdln að þessum heimilum
væri ekki nema 1 km að meðaitali. Síðan yrði
prjónað við, eftlr því sem ástandið leyfði,
þannig að þegar linan væri lögð austur, kæmu
fljótlega 23 býli til viðbótar, en 43 býli eru
með 2.36 km vegalengd að meðaltali, og það
yrði vitanlega meiri dráttur á því, að þau
fengju rafmagn
Fyrirspyrjandi (Bjöm Fr. Bjömsson); Herra
forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðh. svörin, þó
að niðurstaða n. sé mjög andstæð því, sem ég
og margir fleiri hugðum vera hiina réttu leið,
en það er að fara með línuna frá aðalveltukerfinu áfram þegar í stað. Verð ég þó að
lýsa því yfir, að mér er ánægja að heyra það,
að ganga á strax tii þess verks að reisa fullkomna dísilstöð að Klaustri. Ef það mái gengur sæmilega greiðlega fyrir sig, komast þama
æðimörg býli í samband við traust rafmagn.
Og þá er ekki hitt lakara, ef Skaftfellingar
eiga von á því að fá höfuðlínu yflr sandinn
og áfram, eftir því sem henta þykir. Að sjálfsögðu er dísilstöð að Klaustri mikið öryggi,
þegar línan verður lögð frá Höfðabrekku og
austur úr, vegna þess að Mýrdalssandur er að
sjálfsögðu mjög viðsjárverður í sambandi við
rafmagnsstaura og línulagnlr. ÞaS er vissulega mikið rétt.
Með lögum um Landsvirkjun sýndist vera
sú stefnubreytlng m. a., að hætta skyldi við
smærri virkjanir en ieggja kapp á stórvirkjanir. Og það var ekki sízt vegna þessarar
stefnubreytingar í lögum um Landsvirkjun,
sem ég hugði, að það yrði farið í aðalveitukerfið með þessa 5 fareppa i Skaftafellssýslu.
Ég á þá ósk, að hæsitv. raforkumálarth. leggi
kapp á framkvæmdir í þessu efni, þannig að
Vestur-Skaftfellingar geti hið allra fyrstafengið fullkomið rafmagn.
Landbrh. (Ingólfur Jónsson): Herra forseti.
Það er eins og hv. fyrirspyrjandi hafi misskilið mig, þar sem faann taldi, að þessi athugun
n. hefði leitt annað í Ijós en æskilegt væri.
Hann hefði óskað eftir því, að það yrði haldið áfram með línu austur yfir sand og Skaftfellingar yrðu tengdir við aðalveitukerfið og
það væri i samræmi við þá stefnu, sem hefði
verið mörkuð með landsvirkjunarlögunum. En
það er einmitt þetita, sem n. leggur til. N.
ieggur tU, að vegna þess að það þurfi að hafa
varastöð fyrlr austan — vegna þess að það er
ekkert vit í því að treysta á lánuna eina yfir
sandinn — fái þau býli, sem bezta hafa aðstöðuna, þéttbýliskjaminn í kringum Klaustur,

rafmagn út frá dísilstöð, scm hvort eð er verður að koma. Svo þakka ég hv. sýslumanninum, 4. þm. Sunnl., fyrir áskorunlna, að ég
skuli nú gera allt sem ég geti í þessu máli.

8. Skólarannsóknir.
Á deildafundum 30. okt. var útbýtt frá Sþ.:
Fsp. til menntmrh. um skólarannsóknir [34.
mál, 1] (A 34).
Á 8. fundi í Sþ., 1. nóv., var fsp. tekin til
meðferðar, hvort leyfð skyldi.
FSp. leyfð með 39 shlj. atkv.
Á 10., 12. og 14. fundi í Sþ., 8., 15. og 22.
nóv., var fsp. tektn til umræðu.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 18. fundi i Sþ., 6. des., var fsp. enn tekin
til umrœðu.
Fyrirspyrjandi (Matthías Á. Mathiesen):
Herra forseti. Undanfarið ár hafa átt sér stað
mjög mikil skrif og miklar umr. um fræðslumál okkar. Af eðlilegum ástæðum bafa umr.
þessar og skrif einkum varðað löggjöf þá, er
um fræðslumálin gildir, svo og íramkvæmd
hennar með ttlliti til þeirra mjög svo breyttu
þjóðfélagsaðstæðna, sem orðið hafa síðan löggjöf þessi var samln. Fjölmargir aðilar, sem
af skólamálum hafa afskipti, hafa látið til sin
heyra, yfirmenn fræðslumála ríkis og bæja,
sveitarstjómarmeim, skólastjórar og kennarar, svo og fjölmargir þjóðkunnir menn, sem
sérstakan áhuga hafa á fræðslumálum þjóðarinnar og hafa komið við sögu þeirra undanfarln ár.
Ég held, að það sé ekki orðum aukið, þegar ég segi, að flestar þær raddir, sem heyrzt
hafa, hafi komið fram með töluverða gagnrýni á ástand og þróun þessara mála að undanförnu. Gagnrýni þessi er að sjálfsögðu ærið misjöfn og mjög margvisleg, en flestir þættir þessara mála hafa með einum eða öðrum
hætti hlotið gagnrýni. Hér er um eðlilegan
hlut að ræða í lýðfrjálsu landi, auk þess sem
nær aldarfjórðungur er liðinn sáðan samning
meginhluta núverandi fræðslulöggjafar fór
fram, en það mun hafa verið dr. Einar Amórsson í tíð utanþingsstjómarinnar 1942—1944,
sem skipaði n. þá, sem samdl frv. að núverandi fræðslulöggjöf.
Eins og ég gat um áðan, hafa á þessum aldarfjórðungi átt sér stað mjög miklar þjóðfélagsbreytingar, — þjóðfélagsbreytingar, sem i
vaxandi mæli gera kröfur til aukinnar menntunar og fjölbreyttrar menntunar. Slíkar kröfur hljóta að kalla á sérstaka athugun á skólakerfinu i helld, á kennsluaðferðum, á kennsluefhi, á menntun kennara og á byggingarnýj-
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ungum skólahúsa. Því er þó engan veginn
þannig farið, að mér sé ekki kunnugt um, að
sitthvað hafi átt sér stað í athugun á skólamálum að undanfömu. Mér er kunnugt um,
að á vegum menntmm. hafa átt sér stað skólarannsóknir. Fræðslumálaskrifstofan hefurbeitt
sér fyrir ýmsu. Fræðsluskrifstofa Reykjavíkur
hefur létið gera mjög ýtarlegar rannsóknir á
þessum málum. Skólastjórar og kennarar gera
ýmsar tilraunir. Og til eru þau samtök, sem
sýnt hafa lofsverðan áhuga á þessum málum
ag tekið skólarannsóknir til sérstakrar meðferðar, og á ég þar við rannsóknarstofnun á
vegum Sambands ungra sjálfstæðismanna, sem
sett hefur verið á stofn og gert um þessi mál
mjög ýtarlegar athuganir og ályktanir.
Þessi mál heyra að sjálfsögðu undir menntmra., sem fer með yfirstjóm þessara máia og
á að jafnaði að fylgjast með, hvað gerist i
þessum málum, og láta gera athuganir í sambandi við fræðslumálin og gera till. um nýbneytni og nýjungar, sem talið er rétt, að teknar verði upp.
Ég hafði hugsað mér fyrlr þingbyrjun að
flytja hér till. til þál. um beUdarendurskoðun
á fræðslukerfinu, en í ræðu hæstv. forsrh. i
upphafi þingsins kom fram, að ríkisstj. hefði
ákveðið að láta þá endurskoðun fram fara. Ég
taldi hins vegar rétt, að hv. alþm. yrðu upplýstir um það, hvað gerzt hefði í þessum málum, og þess vegna leyfði ég mér að flytja fsp.
þá á þskj. 34, sem hljóðar svo, með leyfi forseta:
„1. Að hverju hafa skólarannsóknir mennitmrn. aðallega beinzt fram til þessa?
2. Telur ríkisstj., að með núverandi starfskröftum við skólarannsóknir verðl hægt að
framkvæma fyrirhugaða endurskoðun á fræðslulöggjöfinni innan hæfilegs tíma?“
Meimtmrh. (Gylfi Þ. Gíslason): Herra forseti. Fsp. þessi er í tveim liðum. Annars vegar er um það spurt, að hverju skólarannsókn-

ir menntmm. hafi aðailega beinzt til þessa.
Hins vegar er spurt, hvort ríkisstj. telji, að
með núverandi starfskröftum við skólarannsóknir verði hægt að framkvæma fyrirhugaða
endurskoðun á frœðslulöggjöfinni innan bæfilegs tíma.
Fyrri Uður fsp. veitir mér kærkomið tilefm
til þess að greina hinu háa Alþ. frá því, að
hvaða verkefnum skólarannsóknir menntmrn.
hafi unnið fram til þessa, eru að vinna og
munu vinna nú á næstunni. Síðari liður fsp.
á hins vegar sumpart rót sína að rekja til
mjög algengs og útbreidds misskilnings á þeim
viðfangsefnum, sem við er að etja í íslenzkum skólamálum nú í dag.
Ég mun fyrst fara nokkrum orðum um síðari llð fsp„ en síðan láta í té umbeðnar upplýsingar um störf skólarannsóknanna.
Flestir þeir, sem um skólamál fjalla og um
þau hugsa af alvöru, munu gera sér ljóst, að
breyttir timar kalla jafnan á breytingar í
skólamálum. Á þetta ekki aðeins við hér á Islandi, heldur hvarvetna i menningarlöndum.

Á undanfömum áratugum og árum hafa gerzt
svo gagngerar breytingar á þjóðfélagsháttum
öllum, að námsefni hefur orðið að taka miklum breytingum. Jafnframt hafa orðið framfarir í fræðsluháttum og nýjar aðferðlr vlð
kennslu og nám kornið til skjalanna. Þjóðfélagið hefur gert nýjar og breyttar kröfur
til þegna sinna og þó ekki sázt til skólaœskunnar. Borgararair — og þá ekki sízt skólaæskan — hafa þurft á nýrri og breyttri þekkingu, nýju og breyttu viðhorfi að halda til
þess annars vegar að geta komizt áfram í lífinu og hins vegar til þess að geta notið þess
í vaxandi mæli. Allt hlýtur þetta að breyta
viðhorfi skólanna i þjóðfélaginu, hlutverki
þeirra og starfsaðferðum. Fáum stofnunum
þjóðfélagsins er því jafnnauðsynlegt og einmitt skólunum að faafia augun opin fyrir þetm
þjóðfélagsbreytingum, sem eru að eiga sér
stað á hverjum tíma, til þess að verða ekki
hemtll á breytingu í heilbrigða átt, heldur
þvert á móti afl, sean ýtir undir slíka breytingu og flýtir henni. Hvort siík stöðubreyting á skólastarfi gerir nauðsynlegt að breyta
í sífellu sjálfri skólaiöggjöfinni, er auðvitað
undir því komið, hvers eðlis skólalöggjöfin er.
Sé hún þannig, að hún setji nákvæm fyrirmæli í einstökum atriðum um skólastarfið á
hverju einstöku skólastigi og á hverri einstakri
námsbraut, er auðvitað nauðsynlegt að gera
mjög oft breytingar á skólalöggjöfinnl. Skólalöggjöf einstakra landa er að þessu leyti nokkuð ób'k. Islenzk skólaJöggjöf um þann þátt
skólakerfisins, sem annast lögboðna frœðsluskyldu, lýtur að nokkrum grundvallaratriðum.
Hún kveður t. d. á um, að fræðsluskylda sé
frá 7—15 ára aldurs, að fræðsluskyldan skiptist í tvö skólastig, bamastig, sem ijúki viS 13
ára aldur, og unglingastig, sem ljúki meS
unglingaprófi. Síðan gerir frœðslulöggjöfin ráð
fyrir miðskólum, er veiti eins árs fræðslu til
viðbótar unglingaprófi, og gagnfræðaskólum,
er veiti tveggja ára fræðslu frá unglingaprófi.
Fræðslulöggjöfin sjálf kveður hins vegar ekkert á um það, hvaða námsefni eða faversu mikið skuli kennt til barnaprófs, ungllngaprófs,
miðskólaprófs eða gagnfræðaprófs. Fræðslulöggjöfin sjálf kveður ekki heldur neltt á um
þaS, hvaSa eða hvers konar kennsluaðferðum
skuli beita eða hveraig próftilhögun skuli vera.
Þegar rætt er um nauðsyn þess, að skólarnir lagi sig eftir breyttum þjóðfélagaháttum á
bverjum tíma, á það auðvitað fyrst og fremst
við um námsefni, kenmsiluaSferðtr óg próftUhögun. Fn allar breytingar, sem æskilegt kann
að vera talið að gera í þessum efnum, hefur
verið hægt að gera, er hægt að gera og verður hægt að gera án breytinga á grundvallaratriðum akólalöggjafarinnar, eins og hún er
á Islandi. Að þessu leyti er það grundvallarmisskUningur, þegar talað er um nauðsyn á
endurskoðun á fræðslulöggjöfinni í því skyni
að gera breytingar á námsefni, kennsluaðferðum og próftilhögun á fræðsluskyldustiginu.
GUdandi lagaákvæði um þá 8 ára fræðsluskyldu, sem hér er nú lögbundin, eru í lög-
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gjöf frá 1946. í>að var mjög viturlega ráðið af
höfundum þeirrar fræðslulöggjafar að hafa
hana rammalöggjöf, eins og hún er, þannig
að þeim, sem með stjóm fræðsluimálanna fara
og annast sjálfa kennsluna, séu gefnar sem
frjálsastar hendur um toreytingar á námsefni,
k.ennsluaðferðum og próftilhögun. Þó að þessi
lagaákvæði hafi staðið óbreytt í meira en 20
ár, hafa mjög margvíslegar breytingar verið
gerðar á þeim atriðum, sem eru kjami og tilgangur skólastarfsins, þ. e. a. s. námsefninu,
kennsluaðferðunum og próftilhöguninni. Ákvæði fræðslulaga frá 1946 hafa ekki staðið
í vegi fyrir siiíkum breytingum. Þess vegna
hefur þeim ákvæðum ekki verið toreytt.
Nokkru eftir að ég tók við starfi menntmrh.,
eða fyrir næstum 10 árum, skipaði ég n. til
þess að athuga núgildandi fræðslukerfi og
framkvæmd þess og gera till. um breytingar
á framkvæmd núgildandi laga eða lagasetningunni sjálfri, eftir því sem ástæða virðist
til, eins og segir í skipunarbréfi n. í n. áttu
sæti þessir menn: Halldór Halldórsson prófessor, formaður, Birgir Thorlacius ráðuneytisstjóri, Helgi Elíasson fræðslumálastjóri, Sigtryggur Klemenzson ráðuneytisetjóri, tilnefndur af fjmm., Helgi Þorláksson yfirkennari, tilnefndur af Landssambandi framhaldsskólakennara, Kristján J. Gunnarsson yfirkennari,
tilnefndur af Sambandi ísl. barnakennara, Einar Magnússon yfirkennari, tilnefndur af Félagi meimtaskólakennara, Jónas Guðmundsson
skrifstofustjóri, tilnefndur af Sambandi ísl.
sveitarfélaga, Sigurður Ingimundarson verkfræðingur, tilnefndur af Aliþfl., frú Kagnhildur Helgadóttir alþm., tilnefnd að Sjálfstfl., Páll
Þorsteinsson alþm., tilmefndur af Framsfl., og
Haraldur Steinþórsson kennari, tilmefndur af
Alþb.
Þessi n. skilaði ýtarlegri álitsgerð í ágúst
1959. Hún gerði samþykktir um námsstjóm,
um skólakerfi barnaskóla og gagnfræðaskóla,
um menntaskóla, kennaramenntun o. fl., um

fjármál skóla og um erindisbréf fyrir kennara
og skólastjóra í bama- og unglingaskóium,
fræðsluráð og skólanefndir. En n. gerði ekki
till. um 'breytimgu á grundvallaratriðum löggjafarinnar um fræðsluskyldu. Veigamestiu
brtt. n. lutu að menntaskólanámi, kennaramemntunimni og fjármálum skólanna. Aðalatriði till. um menntaskólanámið hefur smám
saman verið framkvæmt á undanföraum árum. Svo sem kunnugt er, hefur löggjöf verið
sett um kennaramenntunina, Kennarastkólanum verið breytt í stúdentaskóla, og enn fremur hefur verið sett ný löggjöf um greiðslu
skólakostnaðar. Þá hafa verið sett erindistoréf
til kenmara og skólastjóra og tilhögun námsstjóraar verið endurskoðuð.
Þegar sú niðurstaða þessarar n. lá fyrir, að
hún gerði ekki till. um grundvallarbreytingu
á skipuiagi fræðsluskyldunnar, var af hálfu
menntmra. lögð á það megináherzla að ljúka
sem fyrst endurskoðun námsskrár fyrir allt
fræðsluskyldustigið. Var því verki lokið 1961
og þá í fyrsta sinn gefin út námsskrá fyrir

fræðsluskyldustigið allt. Hefur sú námsskrá
smám saman verið að koma til framkvæmda,
og má með miklu meiri rétti segja, að hún sé
grundvöllur skólastarfsins á fræðsluskyldustiginu nú í dag en lagaákvæðin frá 1946. Þessari
námsskrá er auðvitað hvenær sem er hægt að
breyta, ef breyttar aðstæður eru taldar gera
slíka breytingu nauðsynlega. Eima verulega
mikilvæga atriðið varðandi fræðsluskylduna,
sem nú er lögbundið, er, að hún skuli vera 8
ár, eða frá 7—15 ára aldurs, Skólamálamefndin gerði á sínum tíma ekki till. um að breyta
þessu. Ég var henni á sírnum tíma sammála
um, að það væri þá ekki tímabært. Hins vegar tei ég nú, að rækileg athugun á þessu atriði sé orðin tímabær, og er toér einmitt um
að ræða eitt af verkefnum skólarannsóknanna,
sem ég mun síðar víkja að.
Annað mikilvægt atriði skólakerfisins, sem
mikið hefur verið rætt á undanfömum árum,
er einnig lögbundið, þótt ekki snerti það
fræðsluskylduna. En það er, að haldið skuli
eitt allsheirjar inntökupróf í menntaskóla um
land aUt, svokallað iandspróf. Um þetta atriði
segir gildandi löggjöf ekki annað en að inntökupróf í menntaskóla skuli samræmt um
land allt. 1 löggjöfinni eru engin fyrirmæli um
það, hverjar prófkröfur skuli gera á landsprófi. Lagaákvæði um landspróf voru lögtekin 1946, og var tilgangur iþess þá að tryggja
öllum unglingum, hvar sem er á landinu, hliðstæða aðstöðu til inngöngu í menntaskóla. Áður en landspróf var tekið upp, voru engar
samræmdar eða almennar reglur til um inntökuskilyrði í menntaskóla, og var þetta talið
valda miklu, jafnvel óverjandi misrétti varðandi aðstöðu unglinga tll þess að hefja mennitaskólanám. Á sínum tíma mun landsprófið því
yfirleitt hafa verið talið mikið framfaraspor
miðað við það ástand, sem áður ríkti.
Á síðustu árum virðist landsprófið hins vegar hafa sætt vaxandi gagnrýni, að því er virðist einkum vegna þess, að ýmsir hafa talið
það þröskuld á vegi unglinga tii menntaskólanáms. Hafa ýmsir krafizt breytinga á fræðslulöggjófinni til þess að draga úr þeim hömlum,
sem þeir hafa talið landsprófið vera á aðgangi
til framhaldsnáms. En hér er enn um grundvallarmisskilning að ræða. 1 lagaákvæðum um
landspróf felst ekkert annað en það, að sams
konar inntökupróf skuli haldið í alla menntaskóla. Ef menn vilja, eir enginn vandi að auðvelda inngöngu í menntaskólana án lagabreytingar. Hér er engin spuming um það, hvort
löggjafinn þurfi að toreyta sínum ákvæðum.
Eg geri ekki ráð fyrir, að neinn geti haft
á móti því, að samræmi sé í kröfum til inngöngu í einstaka menntaskóla. Um hitt getur
mönnum hins vegar sýnzt sitt hvað, hversu
strangar kröfur eigi að gera og hvaða kröfur
eigi að gera, en hvorugt er lögbundið. Ef menn
vilja auðvelda inngöngu í menntaskólana eða
baga vali nemenda þangað öðruvísi en nú er
gert, þarf ekki til þess að breyta neinu í
sjálfri fræðslulöggjöfinni, heldur þeim reglum,
sem starfað er eftir á grundvelli fræðslulög-
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gjafarinnar. Skólamönnuim sýnist nokkuð sitt
hvað um landsprófið. Sumlr telja það of einstrengingslegt, t. d. leggja of mikið upp úr
mlnnisatriðum. Aðrir telja það beinlínis of
þungt og segja, að fleiri ættu að komast í
menntaskóla en yfirleitt standast landspróf.
Enn aðrir telja það of létt, eins og komi fram
í því, að verulegur hluti þeirra, sem standist
landspróf, standist síðan ekkl próf upp úr 1.
bekk menntaskóianna og hefði því frekar átt
að velja sér aðra námsbraut til framhaldsnáms en menntaskólanám. Allt þarf þetta
rækilegrar athugunar við. Einmitt þetta er
m. a. verkefni skólarannsóknanna. En breytinga á sjálfri fræðslulöggjöfinni er ekki þörf
til þess að koma fram breytingum í þessum
efnum.
Það eru hins vegar beinlínis rangar staðhæfingar, sem imprað hefur verið á opinberlega, að prófkröfur í iandsprófi hofi verlð miðaðar við það að bægja nemendum frá menntaskólanámi vegna húsnæðisskorts. Landsprófsnefnd er algenlega sjálfstæð og óháð í starfi
sínu og hefur ekkert samband hvorki við
fræðsluyfiryöld né menntaskóla um prófkröfur
sínar. Öllum, sem staðizt hafa landspróf, hefur jafnan verið veitt skólavist í menntaskóla.
Þá hefur enn talsvert verið rætt um eitt atriði, mjög mikilvægt atriði, í sambandi við
skólakerfið í heild, en það er, að stúdentsaldur sé hér á iandi of hár, þ. e. a. s., að ekki eigi
að þurfa að taka 13 ár að ljúka skóiagöngu
til stúdentsprófs, eins og nú á sér stað hér
á landi. Ég er persónulega sammála þessu og
tel það eiitt brýnasta verkefnið í íslenzkum
skólamálum að breyta hér til, iþannig að unglingar geti orðið hér stúdentar einu ári fyrr
en nú á sér stað. Menntaskólanám er eflaust
ekki hægt að stytta frá því, sem nú á sér
stað. Síðasta ár gagnfræðanáms undir inngöngu í menntaskóia, þ. e. a. s. iandsprófsbekkurinn svonefndi, er einnig án efa svo þungur,
að ekki kemur til mála, að unnt væri að ijúka
þvi námsefni á skemmri tíma en nú .er gert.
Styttingin yrði því að vera á fræðsluskyldustiginu sjálfu. Hins vegar eru skólamenn mjög
ósammála um það, hvort það sé hægt og þá
á hvaða stigi innan fræðsluskyidukerfisins. Sú
hugmynd að skipta börnum og ungiingum i
bekkjardeildir eftir námsgetu á sér marga formælendur, en einnig marga andstæðinga. Hér
er um vandasöm framkvæmdaatriði að ræða,
og eflaust er nauðsynlegt að gera ýmsar tilraunir og fikra sig áfram, áður en endantegt
og gott skipulag finnst. Þessa mikilvægu breytingu er einnig hægt að gera án margumtalaðrar endurskoðunar á fræðslulöggjöfinni, ef
menn verða nægilega á eitt sáttir um, að
breytingin sé æskileg og hún er studd nægilegum kennslufræðilegum og vísindalegum rökum.
Ég hef fjölyrt nokkuð um þessi grundvailaratriði, vegna þess að mér virðist það óþarflega algengt, að blandað sé saman umtali um
endurskoðun á fræðslulöggjöfinni og endurAlþt. 1967. D. (88. löggjaíaiþing).

skoðun á skólastarfinu. Það heyrist allt of
oft, að eitthvað meira en lítið hljóti að vera
bogið við íslenzk skólamál, vegna þess að
grundvallarlöggjöfin um þau sé meira en 20
ára gömul. Af þessu virðast ýmsir draga þá
ályktun, að skipulag og starfsemi íslenzkra
skóla hafi ekki breytzt í 20 ár. En það er auðvitað herfilegur misskilningur. Lengd skólaskyldunnar hefur að vísu ekki breytzt í 20 ár,
en sjálft skólastarfið hefur tekið miklum breytingum. Námsefnið er orðið mjög annað en
það var fyrir 20 árum. Kennsluaðferðir hafa
breytzt gífurlega, próftilhögun er ekki lengur
með saina hætti og þá var. Með þessu er ég
auðvitað ekki að segja, að skólastarfið hafi
í einu og öllu ibreytzt eins mikið og æskilegt
væri og það sé nú fullkomið. Eflaust stendur
þar enn þá ótalmargt tll mikilla bóta. En það
er grundvallarmisskilningur, að ákvæði skólalöggjafarinnar frá 1946 hafi staðið í vegi fyrir
breytingum, sem margir kunna að bafa viljað
gera, en ekki hafa verið gerðar.
Þótt löggjöfin um fræðsluskylduna sé rammalöggjöf, mikilvægar breytingar á skólakerfinu
sé því hægt að gera án breytingar á henni, á
þetta ekki við um framhaidsskólalöggjöfina
og sérskólaiöggjöfina. Þess vegna hefur þess-i
löggjöf verið endurskoðuð svo að segja öll á
undanförnum árum eða er í endurskoðun.
1957 var sett ný löggjöf um Háskóla Islands.
1963 var komið á fót Tækniskóla Islands. Sama
ár voru sett ný lög um kennaramenntunina
og Kennaraskóli íslands gerður að stúdentaskóla. 1965 var iðnfræðslulöggjöfin öll endurskoðuð og sett um hana ný löggjöf. 1963 var
sett ný löggjöf um fjárhagslegan stuðning við
tónlistarskóia og 1965 um Húsmæðrakennaraskóla Islands. Undanfarið ár hefur starfað
opinber n. að endurskoðun menntaskólaiöggjafarinnar, og einnig starfar nú n. að tillögugerð um uppbyggingu Háskóla Islands næstu
20 ár.
Ég leyffi mér að staðhæfa, að allir þeir þættir íslenzkrar skólalögjafar, að menntaskólalöggjöfinni undanteklnni, sem þörff heffur verið
á að endurskoða til þess að koma fram nauðsynlegum breytingum í samræmi við breytt
viðhorf nýs tíma, hafi verið endurskoðaðir á
undanfömum árum. Um alla þætiti íslenzk3
skólastarfs gildir nú tUtölulega ný löggjöf, að
svo miklu leyti sem breytt löggjöf er skilyrði
nauðsynlegra breytinga, enda heffur aldrei verið sett jafnmargháttuð löggjöf um skólamái
á Islandi og einmitt á undanfömum árum.
Endurskoðun menntaskólalöggjafarinnar hefur
því miður gengið seinna en ég hafði vonað.
Hins vegar hefur verið hægt að gera margs
konar breytingar á deildaskiptingu og kennslutilhögun án lagabreytinga, og heffur það verið
gert. Ein af ástæðum þess, að n. sú, sem starfar að endurskoðun menntaskólalöggjafarinnar, hefur ekki enn lokið störfum, mun vera
sú, að hún vill gjarnan vita meira um árangur þeirra tllrauna, sem nú fara fram í menntaskóianáminu, áður en hún gerir endanlegar
tillögur unx nýja löggjöf á þessu sviði. Ég
36
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hef hins vegar ekki séð ástæðu til þess að aðar við þessar tilraunir, en hlutaðeigandi
beita mér fyrlr endurskoðun lagaákvæðanna sveitarfélög tatan helminginn.
frá 1946 um sjálft skipulag fræðsluskyldunn1 fyrsta lagi mengjastærðíræði í 1. og 2. bekk
bamaskóla. Umsjónarkenmarar eru Kristtan
ar, eingöngu vegna 'þess, að þau lagaákvæði
Gislason og Kristján Sigtryggsson. Notuð em
eru ekkl til neins trafala við þser breytingar,
sem hugmyndir hafa verið uppi uxn að gera
verkefni Agnete Bundgaard, danskrar konu,
innan skyldufræðslukerfisins. Eina veigamikla
sem verið hefur brautryðjandi x þessuxn efnbreytingin, sem til athugunar og umrœðu er
um i Danmörku. 1 sambandi við þessa tilraun
var haldlð kennaranámskelð um mánaðamótog gera mundi lagabreytingu nauðsyntega, er
tengtag sjálírar skólaskyldunnar t.d. með því
in ágúst—sept. s. 1., og sóttu það yfir 80 kennarar. Þess skal getið, að i maímánuði s. 1. var
að láta böm hefja skólagöngu 6 ára í stað
lagt sérstakt könnunarpróf fyrir þau böm,
7 nú. Hér er hins vegar um mál að ræða, sem
ekki aðeins hefur uppeldisfræðilega og kennslusexn tóku þátt í tilrauninni s. l. vetur, alls 7
fræðUega þýðtagu, heldur stórfellda fjárhagsbekki. Voru það álíka mörg böm í tveim öðrþýðingu, og verður tillögugerð einnig um það
um skólum sambæritegUim. Auk þess tóku
efni að miðast við það, hverjar fjárhagsbyrðbömta, sexn voxu með í tilrauninni, hið venjuar talið verður taægt að leggja á rikissjóð í
lega vorpróf 7 ára bama í reikntagi s. 1. vor.
Kristtan Gíelason taefur unnið talsvert úr niðþessu sambandi. Einmitt vegna þess, að rneginvexrkefnta, sem nú eru á döftnni í íslenzkum urstöðum þessara prófa, og verður kjami
skólamáium, lúta ekki lengur að endurskoðun
þeirra nlðurstaðna sennilega birtur fljótlega.
á gildandi iöggjöf, heidur að hugsanlegum
1 öðru lagi danska x 5. og 6. bekk bamabreyttagum á sjálfu skólastarfinu, á náms- 3kóla. Umsjónarkennari er Ágúst Sigurðeson
efni, á kennsluaðferðum, á próftilhögun, taef
námsstjóri. Þessi tilraun hófst haustið 1966
ég ekki talið rétt að skipa n. til þess að fjalla
í 3 barnaskólum í Reykjavík. Síðan á s. 1.
um þeesi viðfangsefni, þar sem taér er um að
skólaári samræmdi barnaskóli Húsavíkur
ræða viðfangsefni, sem þarfnast rannsóknar,
dönskukennslu sina í 6. bekk tUraum þessari. Tvö
víslndategrar rannsóknar, og samstarfs fræðslukönnunarpróf voru liögð fyrir börnin, annað
yfirvalda og þeirra, sem stjóma skólunum
í febr., taitt í maí. Umsjónarkennarl vann úr
sjálfum, taafa kennsluna þar með höndum.
niðurstöðum prófanna og ritaði skýrslu uxn
tilraunina s. 1. vor. Þessi tilraun heldur áfraxn
Etamitt vegna þessa taldi ríkisstj. rétt að taka
á þeesu verkefni með nýjum hætti, með þeim
á yfirstandandi skólaári með þátttöku þriggja
hætti að stofna sérstaka deild tanan menntmbamaskóla í Reykjavik og bamaskóla Húsam„ «r annast akyldi þessar rannsóknir í samvikur.
starfi við skólana sjálfa og gera síðan smám
Þriðja tilraunin er enska í 4. og 5. bekk
saman till. um þær breytingar, er til bóta
Langtaoltsskóla. Umsjónarkennarl er Haukur
mœttu verða. Þessi skólarannsóknadeild var
Ágústsson. Þessi tilraun hófst í jan. 1967 og
stofnuð 1966, og var Andrl Isaksson sálfræðvar þá miðuð við 4. bekk skólans einvörðungu.
ingur ráðtan til að veita taenni forstöðu. FastI vetur taka 4. og 5. bekkur skólans þátt í
ir samstarfsmenn hans eru þeir Jóhann S.
tiirauntani, allar bekkjardeildlr beggja árHannesson skólameistari og dr. Wolígang Edganga. Framfarir bamanna voru kannaðar
elstein, sem starfar sem sérfræðtngur við rannmeð skyndiprófum, og umsjónarkennarl befur
ritað skýrslu um starfsemina s. 1. skóiaár.
sóknastofnunlna í uppeldis- og skólamáiuxn í
Þetta var um þrjú megintilraunaverkefnin,
Berlin, en kemur öðtru hveirju hingað tiil lands
tll ráðuneytis um þessi mál. Skal ég nú greina
sem á döfinni eru.
frá helztu störfum skólarannsóknanna fram
Þá er þriðja megtaverkefni skólarannsókntU þessa:
anna, sem lýtur að námsefni og námsskrá.
1 fyrsta lagi: Aimenn könnua viðhorfa til
Hér hafa tveir málaflokkar verið teknir fyrir.
skólakerfislns. Rætt hefur verið um skóla1 fyrsha lagi hefur verið skipuð n. tiil þess að
kerfið við fjölmarga aðlla, flesta skólamenn.
sexnja námsskrárdrög fyrir eðlis- og efnafræðiEru þessar rannsóknir skráðar nákvæxntega.
kennsiiu upp að gagnfræðaprófi. Formaður n.
Nlðurstaðan er síðan skráð, sundurgreind efner Sveinbjöm Björnsaon eðlisfræðingur. N.
istega, og verða niðurstöðumar lagðar til grundskal skila till. og greinargerð fyrir 1. maá 1968.
vailar spumingaskrá, sem skólamönnum verð1 öðru lagi: Tveir sérfróðir kennarar hafa verur send innan skamms.
ið fengnir til að rannsaka og gagnrýna tvœr
1 öðru lagi: Tilraunir í skólum. Hafta er
kennslubækur í félagsfræði, sem notaðar eru
nokkur tUraunastarfsemi á skólum, sem skólaí gagnfræðaskólum. Grg. og till. um nýskipan
rannsóknir hafa umsjón og eftirlit með í samskal skila snemma á næsta ári.
Fjórða meginverkefni skólarannsóknanna
ráði við umsjónarkennara hverrar tilraunar.
Enn sem koxnið er miðast umfangsmestu tillýtur að prófum og einkunnum. Hafinn er
rauntmar raunverulega við starf að nýjungtalsverður undirbúningur að athugun þessa
málaflokks, og hefur undirbúningurlnn einkum, þ. e. a. s. tilraunir með nýtt námsefni eða
keonslu ákveðinna námsgreina á aldursstig- um miðast við eftiríarandi atriði:
um, þar sem þær hafa lítið sem ekkert verið
1) Tilgang prófa að loknu kennslustarfi.
kenndar áður. Hér skulu nefndar þær tilraun2) UpplýsingagUdi etakunna.
ir, aeaa stæretar eru í sniðum. Greiða skóla3) Aukningu á eamræmi, raungildi og áreiðrannsóknimar sem nœst helming aukakostnanleika prófa og einkunna.
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Fimmta og síðasta verkefnið, sem ég vildi
nefna, lýtur að forskólanum. Hafinn er undirbúningur að athugun þessa málaflokks, einkum skólagöngu 6 ára bama. Undirbúningurinn hefur taingað tii að mestu miðast við
könnun erlendrar reynslu.
Þá má geta þess, að forstöðumaður skólarannsóknanna, Andri fsaksson, fór nýlega í nokkurra vikna námsferð tU Frakklands, Þýzkalands, Sviþjóðar og Noregs. 1 ferð þessari leitaðist hann við að kynna sér skólarannsóknastofnanir í fyrrgreindum löndum, skipulagningu starfs þeirra og verkefnaval, og auk þess
abhugaði hann, hvort hugsanlegt væri, að fslendingar gsetu fengið ©inhverja sérfræðilega
hjáip til rannsóknarstarfa hér að skólamálum.
Varðandi nœstu störf og verkefni skólarannsóknanna er þess fyrst að geta, að 11.—16.
des. n. k. verður haldinn fundur forstöðumanns
og ráðunauta skólarannsókna. Verður þá tekin endanleg ákvörðun um vinnuáætlun ársins
1968. Undirbúningur þeirrar áætlunar er langt
kominn, svo að unnt er að gefa nokkra hugmynd um þau verkefni, sem væntanlega verður fyrst og fremst unnið að.
Þeim verkefnum, sem þegar eru hafin, verður haidið áfram. Ber þar fyrst að nefna viðhorfakönnunina, sem ég nefndi áðan. Efnislegar niðurstöður þeirra viðtala, sem tekin
hafa verið við skólamenn og ýmsa fleiri, verða
notaðar til að semja spumingaskrá um viðhorf til skóla og skólakerfis. Verður skráin
send stórum hópi skólamanna, svo og vœntanlega nokkrum aðilum öðrum.
Þá verður þeim nýjungajtilraunum, sem ég
nefndi áðan, haldið áfram. Tilraunastarfsemin verður aukin og byrjað á nýjum tilraunum.
Er undirbúninguT að einni slíkri tilraun þegar hafinn. Fylgzt verður og með nokkrum tilraunum, sem þegar em hafnar, og má í þvi
sambandi nefna tilraun með starfrænt lesgreinanám í 4., 5. og 6. bekk Uaugalækjarskóla, svo og tungumálastofu á Blönduósi.
Samdar verða nákvæmari reglur um mat á
árangri tllrauna, bæði almennt og í einstökum tilvikum.
Þá mun haldið áfraim að vinna að athugun
á námsefni og námsskrá. Rannsökuð verða
álit n. þeirra og sérfræðinga, sem þegar eru
að störfum, og ákvörðun tekin varðandi till.
um framkvæmd svo og skipun nýrra nefnda.
Enn fremur verður unnið að álitsgerð með till.
um reglur og aðferðir, sem heildarendurskoðun námsskrár á Islandi mætti mlða við. Aukin áherzla verður lögð á þær athuganir, sem
farið hafa fram á gildi prófa og einkunna, og
mun rannsóknin öll að likindum taka bæði
tll barna- og gagnfræðastigsins. 1 þessu sambandi hefur komið til greina að reyna að fá
til aðstoðar erlenda sérfræðinga.
Að síðustu má svo geta þess, að rituð verður endanleg skýrsia um tilhögun forskólahalds í nokkrum nágrannalöndum. Unnið verður síðan að frekari könnun þessa vandamáls
hérlendis og undirbúningi að tillögugerð um

lausn bess. Hins vegar mun áætliun um framkvæmd og tUhögun þeirrar könnunar ekki
liggja fyrir fyrr en að nokkrum vikum liðnum.
Meðal alveg nýrra rannsóknarliða, sem teknir verða upp á næsta ári, er sérstaklega rétt
að geta um tvo. Hinn fyrri er, að hafln verður athugun á ýmsum þáttum skólahalds í
dreifbýlinu, og er í ráði að vinna að þeirri
rannsókn í samvinnu við n. þá, sem nú starfar að menntaáætlun á vegum Efnahagsstofnunarinnar og fleiri stofnana, með styrk frá
Efnataagssamvinnustofnuninni í París. Þesai
abhugun á skólahaldi í dreifbýli verður væntanlega þríþætt. I fyrsta lagi: Rituð verði
skýrsla um tllhögun dreifbýliskennslu í nokkrum nágrannalöndum. Hefur þegar verið safnað þeim taeimildum, sem lagðar eru til grundvailar skýrslunni. 1 öðru lagi: Gerð verði áætlun um tilraun, sem miða skal að þvi að
bera saman sérstakar, ólíkar leiðir til þess að
leysa skólavandræði í dreifbýli. Verður væntanlega reynt að taefja þessa tilraun þegair á
árinu 1968. Þá verður hrundið í framkvæmd
rannsókn á sambandi námsárangurs nemenda
við félagslegan uppruna þeirra, Þessi ránnsókn hefur þegar verið undirbúin nokkuð.
Að sjálfsögðu eru skólarannsóknir á Islandi
enn á byrjunarstigi. Enn er verið að leita að
heppllegum starfsaðferðum og er eflaust þörf
á mun meiri samvinnu skólastjóra og kennara
en komizt hefur á enn þá. En skólarannsóknirnar hafa þegar sannað gildi sitt og þurfa
því að vaxa og stækka bæði að fé og mannafia. Hins vegar er vafasamt, að það, sem
þeim sé nú nauðsynlegast, aé að ráða mikinn
fjölda sérfræðinga að rannsóknunum. Mikllvægast er hitt, að verkefnin séu vandlega og
skynsamlega valin og jafnan séu nægir starfskraftar og nægilegt fjármagn til þees að vinna
að kerfisbundinni rannsókn þeirra viðfangeefna, sem viðráðanleg eru talin og brýnust
þörf er á að sinnt sé taverju sinni.
Að lokum má geta þess, að árlega er rituð
skýrsla um störf skólarannsóknanna, og kemur sú skýrsla út í janúarmánuði ár hvert.
Með þessu vona ég, að ég taafi veitt hv.
fyrirspyrjanda fullnægjandi svör vlð spumlngum hans.
l’yrirspyrjandí (Matttaías Á. Mathiesen):
Herra forsett Tími minn héir gefur mér ekkl
tækifæri til þess að hefja umræður um elnstaka þætti í ræðu hæstv. ráðh., en ég vil
þákka honum þau svör, sem taann gaf taér um
það, að taverju skóiaranmsóknir memntmm. hafa
aðallega beinzt fram til þessa, og svo skoðun
hans n því, hver verkeifni þessarar stofnunar
verði í framtíðinni.
Hins vegar gerði hann í upphafi ræðu sinnar töluvert úr þvi, að þess misskilnings gætti
mjög hjá þeim aðilum, sem ræddu þeesi mái
og um þau rituðu, að það þyrfti að endurskoða fræðslulöggjöfina, en hér væri nánaat
miklu fremur um að ræða endurskoðun á
ýmsum reglugerðum og öðrum framkvæmdar-
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atriðum, sem mundu rúmast innan þess
ramma, sem fræðslulöggjöfin kveður á um.
Enda þótt svo sé orðað taér í fsp., he-ld ég,
að engum hafi blandazt taugur um það, þegar
hæstv. forsrh. í simni ræðu gat um, að fram
mundi fara á vegum ríkisstj. allstaerjarendurskoðun á fræðslukerfinu, eins og taann orðaði
það, að að sjálfsögðu væri fræðslulöggjöfin
innifalin í þeirri athugun, sem þar er gert ráð
fyrir að fram fari. Hitt má svo vel vera, og
er sjálfsagt mikið til í því, sem hæstv. ráðh.
sagði, að það þurfi kannske ekki ýkjamlklar
breytingar á sjálfri löggjöfinni til þess að
hægt sé að gera verulegar breytingar á fræðslukerfinu, eins og það er í dag. En taitt er ljóst,
og einmitt til þess er þessi fsp. fram borin,
að menn eru mjög „krítískir" á þá taluti, þ. e.
a. s. framkvæmd fræðslukerfisins í dag. Ég
geri ekki ráð fyrir því, að þeir séu fjölmargir
hér i sölum Alþ., sem hafa á sínum skóla
árum verið undir því fræðslukerfi, sem nú er.
Ég taygg, að það sé aðeins einn hv. þm. auk
mín, sem hóf nám í milliskólum, eftir að þessi
löggjöf var samþykkt, en reynsla af ýmsum
þáttum i fræðslukerfinu hefur verið með þeim
hætti, að þeir hinir fjölmörgu, sem ég gat um
áðan í minni frumræðu, hafa talið ástæðu til
þess að gera aths. þar um. Margt af þvi, sem
hæstv. ráðh. benti á sjálfur, eru einmitt atriði, sem raunvetrulega þarf að taka til mjög
rækilegrar endurskoðunar, og það, sem égvildi
leggja sérstaka áherziu á nú, er, að þessi endurskoðun, tovort sem hún er á fræðslukerfinu
sem slíku og ekki orðalagi í fræðslulöggjöfinni, sé betur samhæfð en raun ber vitnl. Við
getum aðeins minnzt þess, að í blöðúm fyrir
nokkrum vikum eða mánuðum sáum við einmitt m. a. ritsmíðar forstöðumanns skólarannsókna, sem er formaður landsprófsnefndar —
ég taeld, að ég fari með rétt mál — og tveggja
skólastjóra um það, með hverjum taætti námsefnið eða prófefni var valið til landsprófs s. 1.
vors og m«8 hvaða hætti búast mátti við árangri nemenda með tilliti til þess, hvemig
valið hafði verið. Þessir hlutir svo og fjölmargt
annað, sem fram hefur komið og á taefur verið bent bæði af kennurum, skólastjórum,
fræðslumálastjórninni, svo og fjölmörgum öðrum, eins og ég sagði í minni frumræðu, er
með þeim hætti, að ég vil mjög taka undir
þau orð og veit, að hæstv. ráðh. og ríkisstj.
mun að sjálfsögðu leggja áherzlu á, að sú endurskoðun á fræðslukerfinu, sem gert er ráð
fyrir, megi fara fram sem allra fyrst og þá
verði tekið mjög tillit til þeirrar reynsdu, sem
fengizt hefur á því fræðslukerfi, sem við nú
búum við í dag og taefur veirið gildandi hér
um aldarfjórðungsskeið.
Viltajálmur Hjálmarsson: Herra fortseti. Aðeins örfá orð í samibandi við þessa fsp., sem
taér er til umr. Það er vissulega mjög ánægjulegt að hlýða á hinar ýtarlegu upplýsingar
hæstv. menntmrh. um skólarannsóknir og um
fjölmargt, sem verið er að vinna á sviði skólamálanna um þessar mundir. Það er auðvitað

öilum ljóst, hversu mikið er hér í húfi, og
það hlýtur þess vegna að gleðja hvem mann
að heyra um það starf, heyra svo ýtarlega frá
því starfi sagt, sem þarna er verið að vinna.
Hitt er svo annað mál, að þegar maður er búinn að heyra á ræðu hæstv. ráðh. um þessa
hluti og hefur fengið innsýn í það, hversu
margt er þarna unnið, og vafalaust vel unnið,
þá fer maður að taalda, að það hafi bara verið
ljótur draumur, sem maður þó veit því miður,
að er staðreynd, það, sem gerist nú ár eftir ár
í málefnum unglingafræðslunnar, a. m. k. á
Austurlandi, Ég skal ekki fullyrða um, tavernig það er í öðrum landshlutum.
Það hafa um hríð verið mjög miklir erfiðleikar á því, að fá skólavist fyrir ungmenni á
skyldunámsstiginu, og þeir erfiðleikar hafa
verið svo miklir, að það taefur í mörgum tilfellum reynzt ómögulegt með öllu. Ég þekki
persónulega alveg frá fyrstu hendi dæmi um
þetta. Og ég hef heyrt um mýmörg önnur
hliðstæð. Ég get aðeins vikið að einu sérstöku,
sem átti sér stað s. 1. haust. Stúlka, sem lokið
hafði námi 1. bekkjar unglingastigsins, sótti
um upptöku í 2. bekk í heimavistarskóla, því
að ekkl var kostur á frekarl skólagöngu í
hennar skólahverfi. Einkunn hennar var rétt
neðan við 8, mig minnir 7.8. Henni var synjað um inntöku, vegna þess að það sóttu fleiri
en hægt var að taka á móti og vegna þess
að aðrir höfðu hærri einkunnir. Það var leyst
úr þessum vanda þarna eftir ýmsum krókaleiðum, með því að kippa út öðrum nemanda,
sem gat fengið inngöngu í skóla annars staðar, þar sem ekki var heimavist, en hann átti
hins vegar til kunnugra að víkja. En þetta
hefur því miður ekki tekizt nema stundum,
og persónulega er mér kunnugt um annað atvik frá s. 1. ári, þar sem mál réðust þannig,
að viðkomandi fékk ekki inngöngu í skóla og
með mjög óheppilegum afleiðingum.
Þetta er vægast sagt mjög ömurlegt, að
þannig skuli vera ástatt á þeseu stigi í okkar

skólakerfi á því herrans ári 1967, þannig ástatt, að það geti komið fyrir, að böm á
skyldunámsstiginu fái ekki inngöngu í skóla.
Þetta er óneitanlega blettur á skólakerfi okkar, því að þama er um að ræða grundvallaratriði, mannréttindamál hreint og beint, það,
að allir þeir, sem skylt er að sækja skóla, fái
notið tilskilinnar kennslu. Ég sé satt að segja
engan mun á því að vísa heim 13—14 ára
gömlu bami, sem ekkert er athugavert við á
neinn hátt, og tainu, að vísa heim bami miklu
yngra og neita því um kennslu. Ég sé engan
mun á því.
Ég vildi nota þetta tækifærl, af því að verið
var að ræða skólamáiin, og vekja athygli á
þessu vandamáli. Og ég vil leyfa mér að varpa
fram tveim fsp. til hæstv. menntmrh. 1 fyrsta
lagi, hvort honum sé kunnugt um þetta ástand —■ og það raunar hygg ég hljóti að vera,
því að hann gat þess m. a. í sinni ræðu, að
það hefði verið sett n. fyrir 10 árum til þess
aJð kynna sér framkvæmd fræðslulaganna — og
í öðru iagi, ef svo er, hvað hafi þá verið gert
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til bess að ráða bót á þessu sérstaklega. Það
er sjálfsagrt hægt að gera það á tvennan hátt:
Með auknu skólahúsnœði og með betra skipulagi skólamálanna á viðkomandi landsvæði,
betri nýtingu þess skólahúsrýmis, sem þegar
er fyrir hendi.
Bjarni Guðbjömsson: Herra forseti. Það var
aðeins eitt atriði í hinni annars fróðlegu raeðu
hæstv. menntmrh., sem kom mér til þess að
fara hér í ræðustólinn.
Ég held, að ég hafi heyrt það rétt, að hann
hafi sagt, að engum, sem hafi staðizt landspróf, hafi verið meinað inngöngu i menntaskóla. I sambandi við þetta atriði er um
grundvallarmisskilning að ræða, svo að ég noti
orð hæstv. menntmrh. Ég hefði skilið það svo,
og ég veit, að það eru margir aðrir, sem líta
þannig á, að sá unglingur, sem lýkur landsprófsþrautinni og fær fyrir það einkunnina 5,
stenzt landsprófið. En mér er ekki kunnugt
um, að neinn fái inngöngu í menntaskóla með
lægri einkunn en 6. Sú einkunn er að vísu
tilbúin. Það er landsprófsnefnd, sem ákveður
þessa einkunn 6 og kallar hana framhaldseinkunn. Hún getur breytt henni frá ári til
árs. Hún getur ákveðið, að framhaldseinkunnin í ár sé 6, hún getur ákveðið á næsta ári,
að hún sé 5.50. En ég veit, að það eru margir,
sem eru í dálitlum vafa um þetta og skllja
það ekki rétt og telja, að enginn nái iandsprófi, nema hann hljóti 6 og þar yfir. Og þann
skilning fékk ég út úr ræðu ráðh., að hann
teldi það ve-ra þannig. Með öðru móti fæ ég
ekki skilið, að enginn, sem hefur staðizt landspróf, hafi ekki fengið inngöngu í menntaskóla,
því að það eru fjölmargir, mjög margir á bilinu frá 5—6, sem enga skólavist hafa fengið
í menntaskóla af þeirri einföldu ástæðu, að
þeir höfðu ekki nógu háa einkunn.
Ingvar Gíslason: Herra forseti. Ég gat nú
ekki hlýtt á framsöguræðu fyrirspyrjanda og
ekki á alla ræðu hæstv. ráðh., en ég vil þó
eigi að síður af þessu tilefnl, að þetta hefur
komið hér til umr„ minna aðeins á nokkur
atriði í sambandi við þessi mál.
Það er auðvitað mjög ánægjulegt, að það
skuli nú vera 'hafnar svokallaðar skólarannsóknir, því að það 'þurfa raunverulega alltaf
að vera í gangi slíkar skólarannsóknir, vegna
þess að tímamir breytast og það er ástæða til
þess að breyta námsefni eftir því, sem kröfumar breytast og aðstæður í þjóðfélaginu
jafnframt. En það, sem sérstaklega þarf að
athuga, og það, sem er sérstaklega áberandi
í sambandi við okkar frœðslumál, hlýtur auðvitað að vera þetta, að fræðslulögin frá 1946
hafa aldrei verið framkvæmd. Það átti að
framkvæma fræðsluilögin á 6—7 árum, ef ég
man rétt. Þá áttu þau að vera komin til fullra
framkvæmda, þ. e. 1952—1953, en þau eru alls
ekki komin til framkvæmda enn þá. En megintilgangur fræðslulaganna var, að ég held, sá,
að koma hér á 8 ára skólaskyldu og að samræma skólakerfið og gera öllum sem jafnast

að stunda skólanám, hvar sem þeir búá á
landinu og hverjar svo sem aðstœður nemehda
eru. En þetta hefur þvi miður eikki tekizt
enn þá, og ég held, að það sé ákaflega þýðingarmikið atriði, að það verði reynt að framkvæma fræðslulögin og koma þeiim í það
horf, sem þeim ber að vera, áður en við förum að gera stórkostlegar breytingar t. d. eins
og hæstv. ráðh. var að nefna, að fara að
lengja skólaskylduna og miða kannske skólaskyldualdurinn við 6 ár o. s. frv. Þá væri nær
að reyna að koma því svo fyrir, að sú skólaskylda, sem er í lögum og búin að vera í
meira en 20 ár, verði raunverUlega framkvæmd. En á þetta hefur langsamlega mest
skort að mínum dómi, og þanhig er, að menn
hafa raunverulega búið við tvenns konar skólaskyldu á Islandi, 8 ára skólaskyldan hefur
ekki verið til nema sem óframkvæmdur lagabókstafur og kannske sem atriði í upplýsingabæklingum um menntunarástandið á Islandi
á eriendum tungumálum. En í raun hefurþetta
nú verið svona, að mikill hluti af bömum og
unglingum hefur aðeins notið kannske 4—5
ára skólaskyldu í reynd. Og ég er hræddur
um, þó að þetta hafi kannske eitthvað skánað hin síðari ár, að þá sé það enn svo, að
það sé allstór hluti bama, sem ekki hefur
nein skilyrði til 'þess að njóta þeirrar skólaskyldu, sem lög gera ráð fyrir. Og það er úr
þessu, sem við verðum að bæta. Og það, sem
þá skiptir langmestu máli, er vitanlega það
að koma upp nægu skólahúsnæði í landinu.
En skólaskorturinn veldur því fýrst og fremst,
að það er ekki hœgt að framkvæma skólaskylduna, eins og lög gera ráð fyrir. Og það
er það, sem við þurfum að leggja höfuðáherzlu
á nú og á næstunni, þ. e. að efla skólabyggingamar og framkvæma tilgang fræðslulaganna, eins og hann birtist i lögunum sjálfum
og eins og þau hafa ævinlega verið túlkuð.
Hitt er satt, að það er gífurlega mikið verkefni og mikið fjárhagsatriði að koma skólunum upp og mikið, sem á hvílir, en það er verkefni, sem þjóðin verður að finna lausn á, og
ég hygg, að það megi gera, ef skipulega er
að því unnið. En eins og nú er, er því miður
ekki hægt að segja, að nógu skipulega sé að
þessu unnið. Við höfum því miður ekkl fyrir
okkur neina áreiðanlega skólabyggingaáætlun
til næstu ára, en. ég hygg, að hennar sé nú
einkum þörf i skólamálunum, og ætla ég þó
ekki að gera lítið úr því, sem þörf er að gera
í sambandi við þær skólarannsóknir, sem hæstv.
ráðh. hefur hér einkum talað um. Þær eru
mjög mikils virði, og eins og ég segi þurfa
alltaf að vera í gangi, en hitt stendur okkur
nær, að byggja fleiri skóla.
Menntmrh. (Gylfi Þ. Gíslason): Herra forseti. Það eru örfá orð í tilefni af nokkrum atriðum, sem fram komu í aths. þriggja hv. þm.
Ég ætla fyrst að vikja fáeinum orðum að
ummælum hv. 3. þm. Vestf., Bjama Guðbjömssonar, um það, að þeir, sem staðizt hefðu
landspróf, hefðu samt ekki fengið inngöngu
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i menntaskóla, af því að kraíizt væri einkunnarinnar 6, en ekki einkunn&rinnar 5. Hér er
um misskilning hans að ræða, srvo að ég sendi
aths. aftur heim til föðurhúsanna. Bandsprófið er, etas og ég tók fraim í svari mtau við
fsp„ landspréfið er lögum samkv. inn-tökupróf
í menntaskóla, haldið af og á ábyrgð landsprófsnefndar, sem ræður prófefni, sem ræður
prófkröfum, þ. e. a. s. innihaldi prófstas, og
einkunnagjöf fyrir prófið og hefur lögum samkv. rétt til þess að ákveða, hvað í því skuli
felast að st&ndast inntökupróf í menntaskóla.
Bandsprófsnefndin hefur frá upphafi verið etaráð um þetta og frá upphafi ákveðið, að sú
etokuun, sem hún telji inntökueinkunn í
mennitaskóla, sé elnkunnin 6. Þess vegna verður ekkl annað talið en sá einn hafi staðizt
tantökupróf í menntaskóla samkv. ákvörðun
landsprófsnefnd&r, sem hlotið -hefur ehnkunntaa 9 á próftau.
Hv. þm. Vilhjálmur Hjálmarsson og Ingvar
Gíslason gerðu tvennt að umtalsefni. Annars
ve-gar skort á húsrými, sérstaklega í heimavistarskólum, og hins vegar þá staðreynd, að
skólaskylda er ekki framkvæmd samkv. almennum reglum fræðslulaga í ölluim skóláhéruðum landsins, þ. e. a. s. allmörg skólahéruð
hafa undanþágu frá þvi að framkvæma skólaskylduna.
Það skal sízt standa á mér að viðurkeinna,
að á Islandi sé skortur á skólahúsnæði, skortur, sem ég tel mikla þörf á að bssta úr og mun
fram/vegis etas og htagað til leggja megtaáherzlu á, að bætt verði úr. En í þvi sambandi
vil ég vekja aithygli á því, að á undanfömum
árum ef ekki áratugum hefur alls staðar í
htaum menntaða heimi verið skortur á skólahúsnæði, h. e. a. s. það er alls staðar meiri
eftlrspurn eftir skólah-úsnæði en hið opinbera
treystlr sér til að fultaægja algerlega. Það er
akortur á skólahúsnæði í langauðugasta landi
veraldar, Bandaríkjunum. Það er skortur á
skólahúsnæði í Sovétríkjunum, það er skortur
á skólahúsnæði á öllum hinum Norðurlöndunuim. Þees vegna þurfum við í sjálfu sér ekki
að veru hissa á því, að það skull hafa gerzt
hér lika, að stórvaxandi eftirspum eftir skólahúsnœði skuli hafa farið fram úr getu fjárveltlngavaldsins til þess áð fullnægja þeirri
eftirspurn. En ég vona sannarlega, að það
verði ekkl langt þangað til hið opinbera telur
sér fssrt að fullnægja þeirri umframefttrspum,
sem núna er, og miða ráðstafanir sínar við
það, að til slíkrar umframeftirspumar eftir
menntun þurfl ekki að koma framvegis.
Hltt er aftur á mótl alger misskilntagur hjá
hv. þm„ Vilhjálmi Hjálmarssyni, að það geti
tallzt eðlilegt, að riklnu sé skylt að sjá öllum,
sem þess óska, fyrir húsrými í heimavistarskóla. Ég tel frumskyldu ríkisins vera þá að
sjá öllum nemendum á skólaskyldualdri, þar
sem fræðsluskylda er í framkvæmd, fyrir
fræðslu, fyrir skólavist. Hltt er fráleitt, algerlega fráleitt, að ætlast til þess, að hver einastl nemandi á skólaskyldualdrl, sem þess óskar, eigi rétt á vist -í heimavistairskóla, og það

er rétt, að þeirri eftirspum hefur ekki verið
hægt að fullnægja. Aftur á móti er mér vitanlega hvergi þess konar skortur á skólaihúsnæði
á fræðsluskyldustiginu, að nemendur fái ekki
þá fræðslu, sem ýmist er lögboðin eða sem
reglur gilda um i viðkomandi skólahéraði. Það
er mér ekki kunnugt um.
Þrengslta, skorturinn á skólahúsnæði, kemur
fram í því, að óeðlilega þröngt er um nemenduma og kennarana. Það er tvísett og jafnvel þrísett, stundu-m jafnvel skólatlími styttri
heldur en æskilegt væri. En um hitt þekki ég
ekki dæmi, að á fræðslusky-ldustiginu sé skortur á því skólahúsnæði, sem nauðsynlegt er til
þess að halda uppi lögboðinni fræðsluskyldu.
Hitt er algerlega óskylt mál, þó að það komi
fyrir, eins og ég veit, að kemur fyrir á hverju
hausti, að ýmsir ungltagar sækja um vist í
heimavistarskóla, en eiga ekki kost á henni.
Þó verð ég að segja það, að þessi mál leysast
ótrúlega oft einmitt með hliðstæðum hætti og
þm. lýsti, að málið, sem hann nefndi, hefði
leystst. Það mál ieystist þannig, að annar ungltagur, sem átti kost á venjulegum -heimangönguskóla í stau héraði, fór þangað. Þar var
hægt að útvega honu-m húsnæði hjá vandafólki, en unglingurinn, sem í vandræðum var,
fékk heimavistarfhúsnæðið.
Fyrir 2—3 árum lét ég fram fara nákvæma
talningu á þessu í tvelmur landsfjórðungum,
ég held, að það hafi a. m. k. tekið til allmargra
skólahéraða í tveimur 1-andsfjórðungum, fylgzt
var með hverjum ein&sta nemanda, sem sótt
hafði um vist í heimavistarskóla, en verið
synjað um hana. Einfaldri samlagningu má
ekki beita til þess að -meta niðurstöðu synjananna, því að fjölm&rgir ungltagar sækja um
marga skóla í einu og fá þá e. t. v. synjun úr
öllum nema etaum, en komast í þennan eina,
og þar af leiðandi hefur bessum ungltagi ekki
verið synjað, en í einfaldri samlagningu mundi
koma fram, að 5 ungiingum t. d. hafi verið
synjað, ef hann h-efur sótt um 6 heimavistarskóla. En ég lét fylgjast með því, taka upp
feril allra þeirra unglinga, sem ekki höfðu
fe-hgið vist í heimavistarskólunu-m. Og það
kom í ljós í yfir 90% af dæmunum, að þeir
höfðu fengið vist í öðrum skóla. Hinir, sem
eftir urðu, voru að -því spurðir, -hvers vegna
þeir hefðu ekki farið í annan s-kóla, hvort þelr
hefðu ekki átt kost á -því, en þá kom í ijós
í næstum öllu-m tilfetlunum, að nemendumir
hættu við fyrirætlun sína um skólavistina,
gerðu anniað, -réðu sig í atvtnnu, m. ö. o.: þeir
höfðu sótt um skólavist snemma á surniri, fengið tilboð u-m atvinnu eða aðra möguleika, þegar leið á sumarið eða -haustið, og hætt við
fyrirætlun sína um skólagönguna. Niðurstaða
þessara athugana varð því sú, að um það var
alls ekki að ræða, að menn ættu ekki kost á
skólavist, þó að menn hafi ekki átt kost á
vist í heimavistarskóla, sem er allt annað.
Varðandi hitt atriðið, sem háðir þm. nefndu,
framkvæmd skólaskyldunnar, er það alveg
rétt, sem sérstaklega hv. þm. Ingvar Gíslason
1-agði áherzlu á, að auðvitað hefur átit að stefna
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að þvi og á. að stefna eS þvi, eS ákvæðim um
8 ára skólaskyldu komist alls staðar á landinu i framkvæmd, jafnvei 5 hinum fámennustu byggðairlögum. Bn í þessu sambandi verð
ég að taka það skýrt fram og leggja á það
sérstaka áherzlu, ef íhiv. þm. kynnu ekki að
vita það áður, að í þessum efnum er ekki við
memntmm., ekki við fjmm. að sakast. Það
munu vera um 3 ár síðan menntmrm. samkv.
ákvörðun ríkisstj. beindi því til allra skólahéraða i landinu, þar seim ekki er framkvæmd
full fræðsluskylda, að taka upp fuila fræðsluskyldu, og í bréfinu var fyrirlhelt um það, að
ríkið mundi að sjálfsögðu standa við lögbundnar skuldblndingar, sem af því mundi leiða, að
full frœðeluskylda yrði tekin upp í skólaihéraðiinu. Þetta hefur haft þann árangur — því
miður tók ég ekki með tölur um þetta — að
mjög mörg skólahéruð hafa inmleltt fræðsluskylduna í kjölfar þessa dreiftbréfs frá menntmrn. fyrta 2—3 árum. En noikkur þau smœstu
eru eftir enn. Ástæðan til þess, að fræðsluskyldan þar er ekki komin til framkvæmda,
er ekkl viljaleysi hinna æðstu valdhafa hér i
höfuðstaðnum tll þess að hrinda fræðsluskyldunnl i framkvæmd, heldur getuleysi mjög
smárra sveitahreppa til að halda uppi 8 ára
skólaskyldu. Ég deili ekkl á þá fyrir þetta.
Ég hef ekki farið með netaar ásakanlr, hvorki
á forráðamenn þessara hreppa né íbúa þeirra,
þó að þelr hiki við það að taka á sig þær
byrðar, sem 8 ára skólahald auðvitað hefur
í för með sér, þegar um mjög fámenna bekki
og mjög fámenna skóla hlýtur að vera að
ræða. En þá vU ég heldur ekki, að það séu
hafðar uppi algertega órökstuddar ásakanir
á fræðsluyfirvöld eða fjármálayftavöld fyrta
sunnan fyrir það, að fræðsluskyldan er ekki
komin tU framkvæmda hvarvetna. Það er ekki
skortur á skólahúsnséði, sem hér stiendur því
fyrst og fremst fyrir þrtfuim, að 8 ára fræðsiuskylda sé tekin upp, heldur beinlínis það, hvað
fullkomið skólahald er dýrt í hinum allra fámennustu skólahéruðum.
Eitt af þeim verkefnum, sem þarf að taka
alveg sérstaklega á, er einmitt, hvemig leysa
á skólavandamál mimnstu skólahéraðanna,
'hvernig leysa á skólavandamál dreifbýlisins.
Á því máli var tekið með miklum skilningi,
að þvi er ég tel, og ég held, að ailir séu sammála um það, við setningu nýju skólakostnaðarlöggjafarinnar. En það er ekkl nóg. Það er
líka vandi að reka skóla, halda uppi góðum
skóla í litlu skólahéraði í dretfbýli, og þetta
er eltt af verkefnunum, sem skólarannsóknimar ætla einmitt að taka tU sérstakrar athugunar á næsta ári og framvegls, og tel ég það
mjög vel, að svo skuli gert.
Að síðustu vil ég svo benda á það, varðandi
þann almenma skort á skólarými miðað við
eftirspum, sem hér er, etas og alte staðar annars staðar, þar sem maður þekkir tU, að þessi
skortur, sem enn er þvtí miður á skólahúsnæði
á ýmsurn svlðum, á ekki rót sina að rekja til
þess. að myndarlega hafi ekki verlð á þessum
málum teklð á undanförnum árum, svo að ég

nefni hara síðasta áratugtam. Ef miðað er við
raumveruleg verðmæti, jókst framlag ríkisime
tii skólabyggimga á árumum 1956—1959 um 50%
í raumverutegum verðmætum reiknað, og er
þá umreiknað með vísitölu byggingarkootnaðar. Þá jókst framlag rikisins tU byggtagar
skóla á árunum 1956—1959 um 50%, á árunum
1959—1962 um 80% og á árunum 1962—1965, —
ég hef því miður ekki 1966 í þessum tölum —
aftur um 65%. Þetta hlýtur að kallaat myndarlegt átak, þó að það hafi því mlður ekkl nægt
til þess að fullnægja með þeim hætti, sem ég
tel æskllegt, þörfinni fyrir skóláhúsmæðl á tslandi.

9. Sa/neining Lamdsbókasafns
og Háskólabókasafns.
Á deildafundum 7. nóv. var útbýtt frá Sþ:
Fsp. ttl menntmrh. um sametning Landsbókasafns og Háskólabókasafns [43. mál] (A.
45).
Á 10. fundl í Sþ„ 8. nóv., var fsp. tekta tU
meðferðar, hvort teyfð skyMi.
Fsp. leyfð með 33 shlj. atkv.
Á 12. og 14. fundi í Sþ„ 15. og 22. nóv., var
fsp. tekin tU umræðu.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 18. fundi í Sþ„ 6. dee„ var fsþ. enn Ukin
til umr.
Fyrlrspyrjandi (Magnús Kjartansson): Herra
foreti. Fyrir rúmum áratug samþ. Alþ. ályktun, þar sem einróma var mörkuð sú stefna,
að „sameima skyldl Landsbókasafn og Háskólabókasafn, og yrði síðan eitt vísindalegt þjóðbókasafn í landinu, en Háskólabókasafnið yrði
miðað við handbóka- og námsþarfir stúdenta
og kennsluundirbúning og rannsóknir háskóiakemnara".
Áður en þessi samþykkt var gerð hér á
þingi, höfðu vandamál safnanna beggja verið
rædd mikið og lengi. Þegar árið 1916 voru
þremgsli farta að torvelda störf á Handsbókasafnl, enda voru þar þá tU húsa bæði Náttúrugripasafn og Þjóðmimjasafn. Síðan liðu 34 ár,
þar tll Þjóðminjasafnið var flutt, og 44 ár, þar
til Landsbókasafnið gat tekið vistarveru Náttúrugrlpasafns tU stana nota, em ailan þann
tíma lýstu bókaverðir óhæfilegum þrengslum
og erfiðleikum. I fyrra komst Ftanbogi Guðmumdsson landsbókavörður svo að orði í Ríkisútvarpinu, að húsið væri að sprimga utan af
bókakosti símum. Hanm líktl ástandtau við sáldarmjölsgeymalu, þar sem hætta væri á, að
hitnaðl ! mjölinu, ef stæður væru ekki fluttar
til. Hliðstæðar og engu áhrifamtoni lýstagar
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hafa heyrzt af ástandinu á Háskólabókasafninu.
Till. um að sameina bæri Landsbókasafn og
Háskólabókasafn var borin fram 1941 af Guðmundi Finnbogasyni þáv. landsbókaverði með
þelm augljósu rökum, að Islendingar megnuðu
aðeins að koma upp eimu fullgildu vísindalegu
bókasafni og starfrækja það svo, að viðunandi vaari. Ekki voru allir sammála Guðmundi
Finnbogasyni um þessa skoðun þá. M. a. varð
vart andstöðu gegn henni í hópi háskólaprófessora. Skoðuninni óx hins vegar fylgi, og
1956 gerðust þau tíðindi, að hæstv. menntmrh.
skipaði n. til að athuga, „hvort fjárhagslega
og skipulagslega muni eigi hagkvæmt að samelna Háskólabókasafn og Landsbókasafn að
einhverju eða öllu leyti, þannig að Háskólabókasafnið yrði framvegis handbókasafn fyrir
Háskólann, en Landsbókasafnið tæki við öðfum hlutverkum þess.“ 1 n. áttu sœti 5 sérfróðir menn: Þorkeil Jóhannesson, Birgir Thorlacius, Bjami Vilhjálmsson, Bjöm Sigfússon
og Finnur Sigmundsson. Þeir urðu al'lir sammála um, að sjálfsagt væri að sameina söfnin
í eina bókhlöðu. En tll þess að svo mætti
verða, þyrfti óhjákvæmilega að reisa nýtt
bókasafnshús. Fundu þeir húsinu stað á Melum, vestan Suðurgötu, gegnt lóð Háskólans.
Jafnframt lýstu þeir því á áhrifaríkan hátt,
hver nauðsyn væri að hefjast handa án tafar.
Álit 'þeirra fimmmenninganna var í heild
lagt fyrir Alþ. ásamt þeim tilil. þeirra, að söfnin yrðu sameinuð og að reist yrði bókasafnshús í næsta nágrenni við Háskólann, til þess
að sameining safnanna yrði framkvæmanleg,
eins og komizt er að orði. 1 ályktun Alþ. frá
1957 var lýst einróma samþykki við niðurstöður n. Ekki var þó ákvörðunin um nýtt bókasafnshús tekin formlega upp í ályktunina,
heldur fól þingið rikisstj. „að gera nauðsynlegar ráðstafanir í þessa átt“. Hins vegar fór
það ekki fram hjá neinum manni, að nýtt
bókaaafnshús var forsenda þessi, að unnt væri
að framkvæma ályktunina um sameiningu
safnanna. Það kom einnig fram í umræðunum. Hœstv. menntmrh., Gylfi Þ, GislasOn,
komst svo að orði:
„Þess má geta, að n. taldi og lagði á það
áherzlu, að brýna nauðsyn bæri til þess að
byggja fljótlega nýtt bókasafnshús. Á því er
enginn vafi, að að því rekur áður en langt
um líður, oð brýna nauðsyn beri til þelrra
framkvæmda."
Og aðalimálsvari stjómarandstöðunnar, sem
þá var, hæstv. núv. forsrh., Bjami Benediktsson, komst svo að orði, með leyfi hœstv. forseta:
„Það er ljóst, að héðan af verða þessi söfn
ekki sameinuð til fulls, nema viðbótarbygging
eða ný bygging komi til, eins og hæstv. menntmirh. gat um. Ýmsir telja, að núv. Landsbókasafnsbygging sé ekki til framibúðar, a. m. k.
fyrlr safnið í helld, og vegna tryggari geymslu
Og öryggis þurfi að koma upp nýrri, sameiginlegri bókhlöðu, og hafa menn þá látið sér
detta í hug, að það yrði gert á Háskólalóð-

inni. Þetta eru atriði, sem hafa verið í athugun í menntmm. og með þess starfsmönnum
og aðstoðarmönnum undanfarin ár. l£g fagna
því, að hæstv. menntmrh. skuli nú leita staðfestingar Alþ. á þessari stefnu."
Alþingismenn gerðu sér þannig oð sjálfsögðu fullkomlega ljóst, að með ályktuninni
um sameiningu safnanna voru þeir að fela
ríkisstj. að gera nauðsynlegar ráðstafanir til
þess að reisa nýja bókhlöðu. Þegar ég spyr
hæstv. menntmrh., hvað líði framkvæmd ályktunar þessarar, sem nú er orðin meira en 10
ára gömul, á ég auðviitað fýrst og fremst við
það, hvað líði undlrbúningi að sliíkri bókasafnsbyggingu.
Menntmrh. (Gylfi Þ. Gíslason): Herra forseti. 1 framhaldi af ályktun Alþ. 1957 ritaði
menntmm. borgarstjóranum í Reykjavík 7.
júní sama ár og fór fram á, að fyrirhugaðri
safnbyggingu yrði ætluð lóð á svæðinu sunnian
íþróttavallarins, vestan við háskólahverfið, eftir nánara samkomulagi við húsameistara ríkisins og forstöðumenn nefndra safna.
Borgaryfirvöidin í Reykjavík tóku vinsamlega undir beiðni um lóð undir rnýtt safnahús, en þótt beiðni m. um, að nýju safnahúsi
yrði ákveðinn staður, hafi veirið endumýjuð,
hefur enn ekki verið tekin fullnaðarákvörðun
um það mál. Þess skai og geita, að Alþ. hefur
ekki enn veitt neinar fjárveitingar til byggingar nýs safnahúss né heldur til undirbúnings að slíikri byggingu. Húsnæðismál bókasafnanna hafa engu að síður verið til ýmiss
konar athugunar í menntmm. og söfnunum
sjálfum.
Þar eð augljóst er, að nýrri stórbyggingu,
er gæti tekið við bæðl Landsbókasafni og Háskólabókasafni, verður ekki komið upp alveg
á næstunni, en toúsnœðismál safnanna beggja
eru orðin mjög alvarleg og fara vaxandi ár
frá árl, þótti mér rétt, að enn á ný yrði gerð
athugun á þessu máli öllu. 6. júní í fyrra skipaði ég því dr. Finnboga Guðmundsson landsbókavörð, dr. Bjöm Sigfúseon háskólabókavörð og Birgi Thorlacius ráðuneytisstjóra í
nýja n. til þessi að attouga, hversu málum vísindalegra bókasafna verði skipað hér á landi
til frambúðar, þar á meðal um tengsl Háskólabókasafns og Landsbókasafns. Skilaði n. álitsgerð 18. ágúst s. 1. I nál. þeirra segir m. a.,
með leyfi hæstv. forseta:
„Vér teljum, að meginrök bókasafnsnefndor
þeirrar, sem skipuð var 11. sept. 1956 og skllaði álitl 11. jan. 1957, séu enn í fullu gildi, og
leyfum oss að vitna til umrædds álits, sem
lagt var sem fskj. með fyrmefndum þáltill.
Vér viljum hér sérstaklega taka undir þá till.
í niðurlagi nefndarályktunarinnar frá 1957, að
reist veirði bókasafnshús hér í næsta nágrenni
við Háskólann, til þess að sameining safnanna
verði framkvæmanleg. Vér erum allir sammála
um, að nýtt hús fyrir bæði söfnin, og þar af
leiðandi sameining sofnanna, favemig sem
henni verður svo háttað, sé sú lausn safnamála, er farsælust muni reynast, þegar tll
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lengdar lætur. Með byggingu nýs bókasafnsbúsis yrði ekki aðeins leystur vandi umræddra
bókasafna, heildur einnig Þjóðskjalasafns, er
fengi eðlileg afnot af húsrými Landsfoókssafns, eir losnaði við flutning þess í ný húsakynni. Þyki hins vegar efcki fært að byggja
nýtt hús yfir Landsbókasafn og Háskólabókasafn, gierum vér til vara srvofellda till.: l)Að
allt safnahúsið verði femgið Landsbókasafninu til umráða. 2) Að reist verði nýtt bús
við hæfi Þjóðskjalasafns og hafinn undirbúningur að teikningu og smíði, eins fljótt og
unnt er. 3) Að byggt verði við Háskóiabókasafn eftir þörfum."
Hér lýkur tilvitnuninni í nál.
Svo sem kunnugt er, mun byggingu húss
yfir Handritastofnunina ljúka á næsta ári.
Hún hefur nú mikið húsnæði í Landsbókasafnshúsinu, og munu Landsfoókasafn og Þjóðskjalasafn að sjálfsögðú fá það húsnæði til afnota foegar á næsta ári. Mun það stuðla nokkuð
að ‘því að leysa brýna húsnæðisþörf þeirra. Sú
bráðabirgðalausn, sem auk þess er til athugunar fyrir öll söfnin þrjú, Landsbókasafn,
Þjóðskjalasafn og Háskólafoókasafn, er að
leigja góðar bókageymslur annars staðar fyrir
þær bækur og þau skjöl, sem tiltölulega sjaldan þarf að hreyfa, og skipuleggja flutningskerfi á milli bóka- og skjalageymslnanna og
safnanna sjálfra. Hefur ýmislegt geymslurými
komið til athugunar í því sambandi. Má t. d.
geta nýjustu hugmyndarinnar, sem komið hefur til greina. 1 kjallara Norræna hússins er
mikið og vandað geymslurými, sem ekki er
þörf á vegna starfsemi Norræna hússins, og
hafa ýmsir talið, að það væri fyrirtaks bókageymsla. Landsbókavörður vill þó ekki hagnýta það geymslurými, en háskóiabókavörður
telur það koma til greina. 1 kjallara Háskólabíós mætti og innrétta geysimiklar bóka- og
skjalageymslur. Bæði landsbókavörður og háskólabókavörður telja þau geymsluskilyrði hagkvæm. Athugun þessara mála mun verða haldið áfram á næstunni. Þangað til foafizt verður handa um byggingu heildarbyggingar fýrir
Landsbókasafn og Háskólabókasafn og jafnvel Þjóðskjalasafn líka, virðist eina færa leiðin vera sú að bæta starfsskilyrði safmanna
hvers um sig með því að fá þeim til umráða
vandaða bókageymslu ubam þess húsnæðis, sem
söfnin starfa i. Er slíkt algengt annars staðar og þarf ekki að vera starfsemi safnanna
til neins verulegs trafala, ef flutningur milli
aðalbyggingar og bókageymslu er vel skipulagður.
Fyrirspyrjandi (Magnús Kjartansson): Herra
forseti. Þessi svör hæstv. menntmrh. uirðu því
miður staðfestimg ó því, að forusta hans við
framkvæmd ályktunar Alþ. um sameiningu
safnanna hefur gersamlega brugðizt. Hann
skýrði frá því, að það hefði ekki einu sinni verið unnt að koma þvi í verk að ganga frá lóð
undir væmtanlega byggingu, hvað þá meira,
svo að undirbúningsstörf undir byggingu slíks
safnahúss eru auðsjáanlega sama og engin.
Alþt. 1967. D. (88. löggjafarþing).

Hæstv. ráðh. greindi frá því, að í staðinn
hefði verið skipuð enn ein n. í fyrra og meginniðurstaða henrnar hefði verið sú að benda
á álit fyrri n. og lýsa fullu samþykki sínu við
það. Hins vegar virðist svo sem bókaverðir
hafi í vanda sínum farið að benda ráðh. á
ýmiss konar bráðabirgðaráðstafanir og hálfgildings neyðarúrræði, svo sem að geyma bœkur í kjölliurum ýmissa bygginga hér, Norræna
hússins og Háskólabíós. Það er að sjálfsögðu
skiljanlegt, að þessir bókaverðir grípi til ýmissa ráða til að leysa vamdamál sín, sem vaxa
með hverju einasta ári. En það er augljóst
mál, að slík lausn sem þessi getur hreinlega
gert illt verra. Ég vil minna á það, að í því
áliti, sem lagt var fram fyrir rúmum 10 árum
og var forsenda þess, að Alþ. tók þessa einróma ákvörðun, sem við ræddum áðan, var
komizt svo að orði, með leyfi hæstv. forseta:
„Fjárframlög til Lands'bókasaíns eru alltof
lítil til þess, að það geti gegnt öðru aðalhlutverki sínu, því að vera höfuðvísindasafn
landsíns. Eins og er berst það í bökkum með
að gegna þeirri skyldu að vera þjóðbókasafn,
þ. e. að eignast og varðveita allt, sem varðar
ísland og íslenzkar bókmenntir. Húsnæði þess
er fyrir löngu svo til þurrðar gengið, að horfir
til fulls öngþveitis fyrir daglega starfsemi
þess, hvað þá að það geti af höndum leyst
bráðnauðsynleg verk, er varða bókasafnsmál
landsins í heild. Úr þessum vanköntum verður ekki foætt nema með nýju safnhúsi."
Mér finnst það vera ákaflega hörmulegt
framtaksleysi, að ekkert skuli hafa verið í
því gert í meira en áratug að framkvæma þá
einróma stefnu Alþ., að sameina söfnin og
reisa nýtt hús. Á þeesum tíma hafa verið
þrjár ríkisstjómir á Islandi, en svo hefur þó
sikipazt, að einn og sami maðúrinn foefur verið
menntmrh. í þeim öllum, þannig að það hefði
átt að vera þægilegt tæklfæri fyrir hann til að
láta haldast í hendur stefnu og ákvarðanir.
Á þessu tímabili foefur þjóðin einnig haft
meiri fjármuni til umráða en nokkru sinni
fyrr, og miklu fé hefur verið varið tiil alls konar húsbygginga á Isllandi, eins og við vitum.
Þegar undan eru skildar ibúðarhúsabyggingar, ber þar mest á hvers kyns peningamusterum og viðskiptahöllum, þar sem iðkað hefur
verið næsta yfirgengiliegt prjál og hégómaskapur, svo að ekki sé minnzt á finngálknið,
sem teygir ófrýnilegan hálsinn æ hærra á
Skólavörðuholti.
Við, hinir nýríku íslendingar, megum sannarlega blygðast okkar í samanburði við forfeður okkar, sem tóku við heimastjóm snauðir í upphafi þessarar aldar. Eitt fyrsta viðfangsefni þeirra var að reisa safnahúsið, en
það var risavaxið verkefni, eins og þá var
ástatt á Islandi, og bar vott um mikinn menningarlegan stórhug. Sú bygging kostaði þá 200
þús. kr., en þá var niðurstöðutala fjárlaga
um það biil 700 þús. Séu fjárlögin notuð sem
mælikvarði, væri hliðstætt átak nú hátt í annan miiljarð kr., en þáð er miklu smávaxnari
37
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upphæð, sem lámað hefur athafnaþrek hæstv.
menntmrh. og félaga hans í ríkisstj.
Svo sem kunnugt er, eru vísindaieg bókasöfn ein meginundirstaða allrar fræðastarfsemi og vísindarannsókna, og gildi þeirra fer
sifeUt vaxandi. Það er engin bókasafnsstefna
í þröngum skilningi að leggja áherzlu á, að
komið verði upp einu fullgildu vísindalegu
bókasafni á Islandi með nútímalegum starfsskilyrðum, heldur mjög mlkllvægur þáttur í
þeirri brýnu nauðsyn, að rannsóknir og vísindi verði í fyrirrúmi í islenzku þjóðfélagi, Á
þá nauðsyn hafa margir lagt áherzlu á undanfömum árum, en talað fyrir daufum eyrum.
Margir urðu til þess að benda á vanefndimar í bókasafnsmálum, þegar fram kom sú kynlega hugmynd að reisa eitthvert dularfullt
þjóðarhús á Þingvöllum í tilefni af etlefu
hundruð ára afmæili Islands byggðár, en sú
hugmynd er enn eiitt dæmi um það, hvemig
okkur hættlr oft við að láta hégómaskapinn
tróna yfir nauðsyninni. Telji einhverjir, að
tilgangsiítið sé að minna á þessi verkefni nú,
þegar samdráttur hefur orðið á þjóðartekjum
okkar, fyrst þeim var ekki sinnt meðan stjómarvöldin óðu í peningum, tel ég, að það viðhorf sé byggt á misskilningi. Einmitt á slíkum timum er okkur sérstök nauðsyn að huga
að undirstöðuverkefnum, því að nú lifum við
á þelrri öld, þegar bókvitið skier öðru fremur
úr um það, hvað látið verður í askana. Sé
þess ekki að vænta, að hæstv. rikisstj. hafi þá
forustu um þessa framkvæmd, sem henni var
falið að hafa fyrir rúmum 10 árum, virðist
mér einsætt, að alþm. verði að leiða rikisstj.
þær skyldur fyrir sjónir á mun ótvíræðari hátt
en gert var 1957.
Menntmrh. (Gylfi Þ. Gíslason); Herra forseti. Það er vægast sagt mjög ómaklega mæit
í noinn garð, þegar mér er kennt um það, að
ekki er risin upp heildarbókhlaða fyrir Landsbókasafn og Háskólabókasafn, því kennt um,
að mín forusta í þessu máli hafi brugðizt,
vegna þess að ég hafl verið menntmrh. undanfarin 10 ár. Það á þá að vera alveg augljóst
mál, ekki hvað sízt, þegar hv. bm. lét sér sæma
að telja mig bera ábyrgð á foví, að ekki hefur
verið útdeilt lóð undir slíka bókasafnsibyggingu hér í Reykjavík. Það hélt ég bó að hann
ætti að vita, að það er Reykjavíkurborg, sem
úthlutar lóðum í Reykjavík, en ekki ríkisstj.
En fyrst sanngimin er ekki meiri í fyrstu
setntagunni, sem hann sagði ií ræðu sinni, er
kannske ekki við því að búast, að framhaldið
sé með öðrum hætti.
Ályktunin frá 1957 var stefnuyfirlýsing af
hálfu Alþ., gerð af sameinuðu Alþ., eins og
ótalmargar aðrar ályktamir, sem að sjálfsögðu
hafa ekkert lagagildi og eru ekki einu stani
bindandi fyrir Aiþ. sjálft, etas og gretaitegu
kemur fram í því, að Alþ. hefur engar fjárveitingar veitt, eins og ég sagði, til byggingar
slíks húss og ekki einu sinni til undirbúnings
þess.
Hv. þm. gat þess, að ég hefði verið ráðh.

í þremur ríkisstj. á þessu tímábili, og það er
rétt. Við vorum sameigintegir stuðntagsmenn
fyrstu ríkisstj., sem hann þama átti við, þeirrar ríkisstj., sem sat að völd.um, þegar Alþ.
markaði stefnu sína. Maður skyldi þá kannske
hafa haldið, að við því hefði mátt búast, að
sú ríkisstj. tæki það mál upp. 1 þeirri ríkisstj.,
eins og þeim, sem síðan hafa setið, hefur það
ávallt verið rætt öðru hverju, hvaða opinberar hyggingar skyldu hafa forgang af þeim
optaberu byggingum, sem allir eru sammála
um, að þurfi að reisa. Ég vil í þessu sambandi
nefna fjórar byggingar, sem alltaf hafa veirið
nefndar, í hvert skipti sem þau mál ber á
góma. Og 'það er stjómarráðshús, það er alþingishús, það er bókhlaða og bað er listasafn.
Mér er engin launung á því, að gefnu þessu
tifefni, að ég hef ekki aðeins talið það embættisskyldu mína, heldur einnig hefur verið það
persónutega ljúft að telja bæði bókhlöðu og
listasafn eiga að hafa þama stöðu framarlega, mjög framarlega í röðtani, og jafnvel á
undan a m. k. annarri byggingunni, sem þama
er um að ræða. En í þeirri stjóm, sem við hv.
þm. vorum sameigtategir stuðntagsmenn að,
fékk þetta engan stuðning. Um þá skoðun var
ég einn í þeirri rikisstj. Hins vegar hefur það
ekki farið svo í þeirri, sem nú situr, að ég
hafi verið algeriega einn um þá skoðun. En
það hefur orðið ofan á, að bygging etanar
þessarar byggingar er þegar afráðin, þ. e. a. s.
stjórnarráðains, þó að fjárveitingar til þess
hafi verið af svo skomum skammti, að ókleift
hefur verið talið að hefja þá byggingu. Enn
er engta ákvörðun tekin um byggimgu alþingishúss, og mér finnst bað satt að segja vera
vafasöra sanngirni að deila á mig og núv.
ríkisstj. fyrir það, að ekki skuli þegar hafa
verið hafizt handa um bygingu hókhlöðu, þegar byggingarmál stjómarráðs, alþtagishúss og
listasafns eru ekki lengra komin, ekki etou
sinni undirbúningur þeirra. Ég þarf a. m. k.
ekki að fyrirverða mig fyrir forustuleysi í
þessu máli varðandi bókhlöðuna, meðan byggingarmáluim hinna bygginganna er ekki lengra
komið en raun ber vitni um.
Hitt er svo einnig miikill misskilningur hjá
hv. þm., að ekkert hafi gerzt í málefnum safnanna, Landsbókasafns og Háskólabókasafns,
á undanfömum árum, þótt ekki hafi því verið
komið í verk að byggja yfir þau hús, ekki
einu sinni hefja undirbúning að byggingu
heildarhúss yfir þau. Það hefur sannarlega
mikið gerzt í málefnum þessara safna. Húsnæði Landsbókasafnsins var á sínum tiima
stóraukið á þann hátt, að Náttúrugripasafnið
flutti burtu úr Landsbókasafnsfoyggingunni,
vegna þess að því var fengið nýtt og mjög
glæsilegt húsnæði á öðmm stað í foænum. Við
þetta jókst bókasafnishúsnæði Landsbókasafnsbyggingarinnar mjög verulega, og foað húsnæði
var tonréttað með svo myndartegum hœtti,
vlldi ég segja, að þar er um að ræða einn
bezta og fullkomnasta lestrarsal, sem um er
að ræða á Norðuirlöndum, að því er kunnuglr menn í bókasafnsmálum þar tjá mér.
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í»ar fékk Haiidritastafniuraian sitt byrjunaraðsetur, og er allur aðbúnaður bar mun fullkomnairi en jafnvel í hinni nýju byggingu Handritastofnunarinnar í Kaupmanahöfn, sem margir
munu eflaust hafa séð líka og geta haft til
samanburðar. Auk þess hefur sú veigamlkla
breyting verið gerð á skipulagsmálum bókageymslu og skjalageymslu bœði Landsbókasafns og Þjóðskjalasafns, að tekin hefur veirið
upp notkun nýrra og algerlega nýtízkulegra
stálskápa fýrir bókageymslu, sem gerir það
að verkum, að það húsrými, sem fyrir er, nýtist margfalt betur en þær gamaldags hillur,
sem áður voru í notkun. Með þeesu móti má
í raun og veru segja, að Ijandsbókasafnshúsið
hafi verið stækkað mjög verulega. fig vil ekki
nefna að óathuguðu máli hlutfallstölu í þessu
efni, en hún er há. Þessi nýja bóka- og skjalageymslutækni beinlínis stækkar húsin svo
mjög, að þá, sem ekki eru því kunnugir, rekur í rogastanz, þegar þeir heyra staðreyndirnar um það og kynnast því fyrirkomulagi,
því nýtízkufyrirkomuiagi, eem nú er hægt að
nota og er notað nú bæði í Landsbókasafni
og Þjóðskjalasafni. Og eins og ég gat um áðan, flytur nú Handritastofnunin á næstahausti
burt úr Landsbókasafninu i sina nýju byggingu, í Árnagarð. Þar verður um að ræða mjög
vönduð bókasöfn, bæði í þeirri byggingu eða
þeim hluta byggingarinnar, sem Handritastofnunin fær til afnota, og einnig í þeim
hlutanum, sem Háskólinn reisir sjálfur. Þar
með kemur bókasafnshúsnæði borgarinnar eða
landsins til með að aukast mjög verulega, þegar á næsta hausti.
Enn fremur má svo geta þess, að fjárveitingar til bókakaupa hjá sitofnununum báðum
hafa verið auknar mjög verulega á undanförnum árum.
Að síðustu vildi ég svo lika leiðrétta það,
að bókaverðir safnanna hafi bent mér á leiðir
til hráðabirgðaúrlausnar í þessu, þ. e. a. s. að
flytja nokkum hluta af bókum, sem ekki
hreyfast mikið, út í bæ. Þetta er alger misskilningur. Þesisi hugmynd hefur komið fram
í viðræðum okkar ráðuneytismanna við forstöðumenn bókasafnanna, ekki síður frá okkur sjálfum en frá þeim. Við höfum lagt okkur fram um að benda á sem hagkvæmast húsnæði til slíkra þarfa, og það hefur ekki staðið á fjárveitingu frá ríkisins hálfu eða vilja
þeiss til bess að hagnýta þennan útveg, ef hann
teldist vera hagkvæmur. 3§g þekki sjálfur
mörg dæmi þess úr erlendum söfnum, að elnmitt þessi tilhögun sé niotuð. Allir siafnverðir
hér kannast við þau dæmi úr öðrum söfnum,
að þessi útvegur sé notaður. Það, sem hér er
um að ræða, er fyrst og fremst framkvæmdaatriði, ekki það, að ekki sé völ á góðu húsnœði í sjálfu sér, og ekki það, að ríkisvaldið
sé ekki reiðubúið til þess að leysa þann vanda
safnanna, sem ég játa, að er fyrir hendi á
þennan máta, heldur er hér fyrst og fremst
um að ræða ýmiss konar framkvæmdaatriði
í sambandi við flutning og gæzlu og eftirlit,
sem ég er fullviss um, að hægt er að leysa

hér engu síður en annars staðar á Norðurlöndum og annars staðar í Vestur-Evrópu og
Ameríku, þar sem ég hef sjálfur séð, að slíkt
skipulag starfar og er hagnýtt með mjög góðum árangri.

10. Lánveitingar úr bygguigarsjóði.
Á 21. fundi í Sþ„ 12. des., var útbýtt:
Fsp. til félmrh. um lánveitingar úr Byggingarsjóði ríkisins o. fl. [73. mál, 2] ( (A. 130).
Á 22. fundi í Sþ„ 13. des., var fsp. tekin til
meðferðar, hvort leyfð skyldi.
Fsp. leyfð með 34 shlj. aitkv.
Á 27. og 28. fundi i Sþ„ 16. og 24. jan„ var
fsp. tekin til umræðu.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 30. fundi í Sþ., 26. jan„ var fsp. enn tekin
til umræðu.
Fyrlrspyrjandi (Einar Ágústsson): Herraforseti. Á þskj. 130 hef ég ásamt tveim öðrum
hv. þm. leyft mér að bera fram fsp. til hæstv.
félmrh. um lánveitingar úr Byggingarsjóði
ríkisins og nokkur flelri atrlði því skyld. Síðan þessi fsp. var lögð fram fýrir um það bil
6 vikum siðan, hefur verið birt skýrsla húsnæðismálastjómar um lánveitingar úr sjóðnum
árið 1967. Þar kemur fram, að á því ári voru
samtals veitt 2519 lán að fjárhæð samtals 391
millj. kr„ enn fremur að veitt voru lánsloforð
til útborgunar eftir 1. maí 1968, eins og það
er orðað í bréfum, samtals að fjánhæð 93 millj.
kr. og að lagt var í framtovæmdimar í Breiðholti sem lán, að mér skilst, 86 millj. kr. af
ráðstöfunartekjum byggingarsjóðs. Þrátt fyrir
þessar upplýsingar, sem eins og ég segi, eru
fram komnar eftir að fsp. var lögð fram, er
þó miklum meiri hluta þeirra efnisatriða,
sem fsp. fjallar um, enn þá ósvarað, og vonast ég til, að hæstv. félmrh. svari þeim hér
á eftir, en ég mun gera greln fyrir þessum
spurningum í örstuttu máli, enda leyfir tíminn ekki annað.
Um 1. lið vll ég geta þess, að þann 15. marz
s. 1. lágu fyrir um 1300 umsóknir. Þá fengu
500—600 manns lán, en um 800 enga úrlausn.
Síðan hefur vltanlega aragrúi umsókna borizt,
og siðast þegar ég heyrði nefndar tölur um
það, var talað um 1200 vlðbótarumsóknir, og
þá ættu óafgreiddar umsóknir að vera um
2000, en þetta var nú fyrir jólin, og enn hafa
vafalaust bætzt við umsóknir. Af þessu er þó
greinilegt, að stórfé vantar í foyggingarsjóð
til þess að hægt sé að fullnægja iánaþörfinni.
Sé aðeins miðað við 2000 óafgreiddar umsóknir og hámarkslán 380 þús., telst mér til, að
það eitt séu 760 mlllj. kr„ og líklega vantar
þó allmiklu meira.
Um 2. spumingu vU ég aðeins segja þetta:
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Hún fjallar um það, hvenær þeir fái lánin,
sem sóttu um fyrir 15. marz. Eins og áður
seg’ir, hefur nokkur hluti þessara manna fengið loforð eftir 1. maí 1968, þ. e. fyrir 93 millj.
kr. En hvað um hina, sem ekkert loforð fengu,
og í öðru lagi, hvað um 'þá, sem sótt hafa
síðan? Það er auðvitað slæmt að þurfa að
bíða eftir láni úr veðlánakerfinu í langan
tíma, en þó er enn þá verra að vita ekki einu
sinni, hvað biðin verður löng, og vonast ég
þes® vegna til þess, að hæstv. ráðh. svari þessu.
Þriðja spumingin og fleiri spumingar, sem
á eftir koma, fjalla um framkvæmdimar í
Breiðholti. Samkv. samningunum við verkalýðsfélögin var ákveðið að byggja 1250 íbúðir,
og 80% fcostnaðar átti að lána til 33 ára, en
20% áttu að greiðast í fjórum áföngum, eins
og allir hv. aiþm. auðvltað þekkja. Ekkert
nýtt fjármagn er enn þá komið frá ríkinu ti:l
þessara framkvæmda, eins og allir töldu þó
víst, að yrði að koma, heldur hefur þessum
framkvæmdum að mestu verið velt yfir á
byggingarsjóð. Hér er um að ræðá fjármagn,
vafalaust eitthvað á 3. hundrað millj. kr. aðeins i I. áfanga, og þegar er búið að borga
86 millj. af þvi fé, sem að öðrum kosti hefði
gengið til venjulegra íbúðarlána. Þess vegna
sýnist vera óhjákvæmilegt, að hæstv. ríkisstj.
útvegi nýtt fjármagn til bessara framkvæmda.
Þá er spurt um það, hvað áæblað kostnaðarverð þessara íbúða verði nú. Þessi framkvæmdatilhögun var ákveðin fyrst og fremst
til þess að knýja fram lækkun byggingarkostnaðar og bæta þannlg fyrir áratuga langar vanefndir á öðru aðalverkefni húsnæðismálar
stjómar, sem er markað í IH. kafla I. Og
óneitanlega ættu skilyrði að vera fyrir hendi
til þess að byggja þessar ibúðir ódýrar. Það
eru margar ástæður, sem hníga að því, að
þaroa gæti verið um verulegan sparnað að
ræða, og sýnist, að hér ætti að vera hægt að
halda betur á heldur en þegar ibúðir eru
byggðar ein og ein eða í hæsta lagi nokkrar
saman í stigahúsi af fjárvana einstaklingum
eða byggingarsamtökum, eins og algengast er.
En i umr„ sem urðu hér fyrr í vetur um þessi
mál, kom fram talsverðúr fyrirvari hjá hæstv.
ráðh. um verð þessara íbúða, og hann talaði
eitthvað á þá leið, að það rnætti ekki gera sér
of háar vonir um þessa frumraun og fleira
i þeim dúr, sem óneitanlega studdi þær grunsemdir, sem margir ala um það, að framkvæmdimar hafi ekki tekizt eins vel og skyldi.
Ég hygg, að það sé bezt fýrir alla aðila, að
staðreyndir þessara mála séu dregnar fram
i dagsljósið, og vonandi eru þœr ekki eins
slæmar og helzt betri en iþessar grunsemdir
gsetu bent til.
Fimmta spumingin fjallar um 'það, hve mikið fjármagn hafi komið í byggingarframkvæmdiroar. Þegar er búið að upplýsa, hvað
hefur verið lánað úr byggingarsjóði, en eftir
er að fá að vita, hvað komið hefur frá öðrum
aðilum. Þá er enn fremur gott að fá að heyra
um það, hvemig menn hafa hugsað sér að
fjármagna aíðari hluta framkvæmdanna í

Breiðholti, en hér er aðeíns um fyrsta áfanga
að ræða, eins og áður segir. Enn fremur er
mikill áhugi fyrir því utan Beykjavíkur að
frétta af því, hvort fyrirhugaðar eru svipaðar framkvæmdir annars staðar en hér, og er
raunar mikil þörf fyrir slíkar framkvæmdir
annars staðar en í Reykjavík, eins og kunnugt
er. Síðasta spurningin fjallar svo um vísitöluálagið á vexti og afborganir húsnæðisilána,
hvað fyrirhugað sé í þeiim efnum.
Ég vil ekki, herra forseti, niíðast lengur á
þolinmæði forseta og læt þessum inngangsorðum lokið.
Félmrh. (Eggert G. Þorstetnsson): Herra forseti. Ég hef leitazt við að siafna beim upplýeingum, sem nauðsynlegar voru til þess að geta
gefið svör við þeiim fsp., sem hv. fyrirspyrjandi hefur nú gert grein fyrir. Þar sem fsp.
eru í nokkuð mörgum liðum, tel ég rétt að
hafa þann hátt á að endurtaka fsp. á undan
hiverju svari, þannig að hægara verði fyrir hv.
alþm. að fylgjast með.
1 fyrsta lagi er spurt: Hve margar umsóknr
ir, sem bárust fyrir 15. marz 1967, eru óafgreiddar hjá húsnæðismálastjóm og hversu
mairgar umsóknir hafa borizt síðan? Svar:
Óafgreíddar umsóknir, sem bárust fyrir 15.
marz 1967, eru samtals 6601, bar af 291 fokheld
íbúð, en eftir 15. marz 1967 hafa borizt 356
umsóknir, þar af eru 108 fokheldar íbúðlr og
því lánshæfar. Ég skal taka það fram, að niðurstaða þessa svars er miðúð við ástandið,
eins og það var um áramótin síðustu.
1 öðru lagi er spurt: Hvenær má búast við,
að þelr, sem eiga óafgreiddar lánsumsóknir,
fái húsnæðislánin útborguð; a) þeir, sem sóttu
fyrir 15. mairz 1967, og b) þeir, sem sótt hafa
eftiir 15. marz 1967? Svar við a-lið: Allar lánshæfar umsóknir verða afgreiddar með fyrri
hluta láns á árinu 1968. Undirbúningur er nú
hafinn að afgreiðslu lánslioforða til umsókna
þessara tll útborgunar í septembermánuði n. k.
Svar við b-lið: Það er í athugun, að hve miklu
leytl verður unnt að afgreiða umsóknir, sem
borizt hafa eftir 15. marz 1967, á þessu ári,
og verður þvií ekki fullyrt um afgreiðslu þeirra
nú.
I þriðja lagi er spurt: Hvaða ráðstafanir eru
fyrirhugaðar um fjármögnun í I. áfanga byggingaráæitilunarinnar í Breiðholti umíram venjuleg lán húsnæðismálastjómar? Svar: Atvinnuleysistryggingasijóður veitti 30 millj. kr. ián til
þessara framkvæmda á árinu 1967, og gert er
ráð fyrir sömu lánsfjárhæð frá sjóðnum á
þessu árí. Lán til efnalítilla meðlima verkalýðsfélaga samkv. b-lið 7. gr. I. nr. 19 frá 1965
u;m Húsnæðlsmálastofnun ríkisins koma einnig hér til greina.
1 fjórða lagi er spurt: Hvert er nú áætlað
raunverulegt kostnaðarverð íbúðanna í I. áfanga Breiðholtsframkvæmdanna? Svar: 1
Breiðiholtshverfinu eru nú í byggingu 6 stór
fjölbýlishús með samtals 312 íbúðum. Hér er
um að ræða tveggja, þriggja og fjögurra herbergja íbúðir, en íbúðir af sama herbergja-
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fjölda eru auk þess nokkuð misjafnar að
stærð. Á s. 1. hausti áætlaði framkvæmdanefnd
byggingaráætlunarinnar meðalverð hverrar íbúðartegundar sem hér segir: a) Tveggja herbergja íbúð, kostnaðarverð 700 þús. kr. b)
Þriggja herbergja íbúð, kostnaðarverð 810
þús. kr. c) Fjögurra herbergja íbúð, kostnaðarverð 940 þús. kr. Þetta verð miðast við, að
íbúðunum verði skilað fullfrágengnum að utan og innan, með sjónivarpsloftneti, dyrasiíma
og vélum i sameiginiegu þvottahúsi. I þessu
verði eru að sjálfsögðú innifalin gatnagerðargjöld, heimtaugargjöld fyrir rafmagn og hitaveltu, enn fremur allur tæknilegur undirbúningskostnaður á vegum framkvæmdanefndarinnar. í verðinu felst einnig malbikun gangstíga, jöfnun lóðar, verð bílastæða og grasræktun á lóð, en í verðinu er hins vegar ekki
innifalinn vaxtakostnaður.
Framangreind kostnaðaráætlun var, eins og
áður segir, gerð á s. I. hausti, en síðan hafa
átt sér stað verulegar verðbreytingar í þjóðfélaginu, eins og alkunnugt er, þ. e. gengislækkunin í lok nóvembeirmánaðar og almenn
kauphækkun um 3.4% himn 1. des. s. 1. Á þessu
stigi málsins getur framkvæmdanefndin ekki
séð fyrir áhrif gengislækkunarinnar á þróun
kaupgjaids og verðlags á árinu 1968, nema að
mjög takmörkuðu leyti. Þó er nú þegar ljóst,
að gengisfehingin hefur veruleg áhrif til hækkunar á heildarbyggingarkostnað fjölbýlishúsanna í Breiðholtshverfinu, en það er þó rökstudd von framkvæmdanefndarinnar, að sú
hækkun fari ekki fram yfir 12%. I Breiðholtsr
hverfinu er enn fremur verið að byggja 23
einbýlishús úr timbri, sem eru innflutt frá
Danmörku, og er smíði þeirra senn lokið. Hér
er um tvær húsagerðir að ræða. Kostnaðarverð minni húsanna, sem eru 101 fermetri,
verður rúmar 1200 þús. kr., en stærri húsanna,
sem eru 116 fermetrar, hins vegar tæpar 1300
þús. kr. Er þá meðreiknuð verðihækkun vegna
gengisfellingarinnar, er nemur sem næst 5%
af heilrtarverði timburhúsanna.
1 fimmta lagi er spurt: Hvað hefur byggingarsjóður lagt mikið fé til framkvæmdaáætlunarinnar til þessa og hversu mikið fé
hefur komið annars staðar frá? Svar: Byggingarsjóður ríkisins lagði á árinu 1967 fram
86.379.963,37 kr„ en hafði áðúr lagt fram, þ. e.
a. s. fyrir árið 1967 11.286.464,63 kr., eða samtals úr byggingarsjóði frá 'þvi að framlög hans
höfust til byggingaráætlunarinnar 97.666.448
kr. Borgarsjóður Reykjavíkur lagði á árinu
1967 fram 5.557.934 kr., en hafði fyrir árið
1967 lagt fram 1.676.109,23 kr., eða samtials úr
borgarsjóði til byggingaráætlumarinnar 7.434.
043,23 kr. Framlög íbúðarkaupenda á árinu
1967 voru 12.004.750 kr. Atvinnuleysistryggingasjóður lagði fram eins og 3. gr. segir 30
millj. kr„ og hafa því fjárframlög samtals til
byggingaráætlunarinnar um s. 1. áramót verið
147.105.241,23 kr. Eftirstöðvar eru af útgáfu
skuldabréfa vegna vörugeymsiukaupa, en
framkvæmdaáætlunin keypti vörugeymslu fyrir 4.6 millj., og eftirstöðvar af því eiru 2 millj.

og 80 þús. kr. Fjármunamyndun er því samtals hjá byggimgaráætluminmi 149.185.241,23 kr.
Framlög samtals árið 1967 voru samkv. framansögðu 134.142.667,37 kr. og frá fyrri árum
12.963.573,86 kr„ eða samtials 147.105.241,23 kr.
Samkv. upplýsingum frá n. varð kostnaður
árið 1967 við skipulag, sem unnið var fyrir
Reykjavíkurborg, 3.258.427,85 kr. En skuld vegna
sama, þ. e. fyrir Reykjavíkurborg, frá fyrra
ári, var 619.116,90 kr„ eða samtals 3.877.544,75
sem á að gneiðast óskipt af Reykjavíkuirborg.
Auk þess var ógreitt 30. nóv. 9.701281,26 kr.
af fjárframlagi borgarsjóðsins til annarra
framkvæmda, en skipting á fjármunamyndun
í des. hefur ekki farið fram. Eftir áramótin
núna s. 1. greiddi borgarsjóður hins vegar 5
millj. kr. upp í skuld siírna.
I sjötta lagi. er svo spurt: Hvemig er ráðgert, að fjármagna sxðari hluta framkvæmdaáætlunarinnar og 'hvernig verður þeim framkvæmdum skipað, m. a. varðandi útboð? Svar :
Til verulegra framkvæmda í síðari áfanga
kemur vart fýrr en árið 1969, enda er nauðsynlegt að haga þeim framkvæmdum eftir
þeirri reynslu, sem fæst. þegar I. áfanga er
lokið. Raunhæf fjáröflunaráætlun verður ekki
gerð fyrr en fyrir liggja ákvarðanir um framhaldið og skiptingu þess í áfanga Síðari hluti
framkvæmdaáætlunarinnar tekur til byggingar
u. þ. b. 900 íbúða, sem reistar verða á hinu
svonefnda efra svæði í Breiðholtshverfinu. En
svæði þetta hefur framkvæmdaniefnd byggingaráætlunar þegar látið skipuleggja í samráði
við skipulagsyfirvöld Reykjavíkurborgar. Sá
hluti svæðisins, sem þessar byggingar verða
reistar á, er sérstaklega skipulagður með það
fyrir augum að hagnýta sem bezt þœr nýju
byggingaraðferðir, sem framkvæmdanefndin
hefur tekið upp, og er það mikill kostur. 1
grundvallaratriðum verða notaðar sömu byggingaraðferðir og beitt er við fjölbýlis'húsin 6,
iseim nú eru í smíðum, en með þeim breytingum og endurbótum, sem aukin reynsla gefúr
tilefni til. Á efra svæðinu í Breiðholti fyrir'hugar framkvæmdanefndin að reisa 19 fjölbýlishús mismunandi að stærð. Þ. e. a. s„ í þessum fjölbýlishúsum verða mismxxnandi mörg
stigahús, en öll stigahúsin verða nákvæmlega
eins að gerð. Fjöibýlishúsin verða 4 hæðir og án
kjallara, eða nánar tiitekið 3% íbúðarhæð. 1
þessum fjölbýlishúsum verða væntanlega um
770 ibúðir af mismunandi stærðum eða allt frá
eins herbergis íbúðúm og upp í fjögurra herbergja íbúðir. Auk fjölbýlishúsanna fyrirhugar
framkvæmdanefndin að reisa á efra svæðinu
allt að 150 íbúðir í tveggja hæða raðhxisum.
Enn er ekki tímabært að ákveða nánar, hvemig staðið verður að þessum framkvæmdum,
En þó má teija sennilegt, að þeim verði skipt
niðxir í þrjá framkvæmdaáfanga og að við
hvern áfanga verði einn aðalverktaki og nokkrir undirverktakar, en önnur skipting kæmi þó
vissulega til álita. Um útboð á 'þessum framkvæmdum er eimnig of snemmt að fúllyrða
nokkuð á þessu stigi málsins, en í þeim efúum mun framkvæmdanefndin hafa hugfast
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það ákvæði reglugerðarinnar um íbúðarbyggingar rikisins og Reykjavíkurborgar, þar sem
segir, að feJa skuli framkvæmdimar viðurkenndum byggingarverktökum á samkeppnisgrundvelli og með sem víðtækustum útboðum,
eftir því sem hagkvæmt þykir.
1 sjöunda lagi er spurt: Hefur verið umrætt
eða fyrirhugað, að sams konar byggingaráætlanir og Breiðholtsáætlunin verði gerðar í öðrum bæjarfélögum? Svar: Framkvæmdanefndir hafa þegar verið settar á fót í Sauðárkrókskaupstað, Siglufjarðarkaupstað og Akureyrarkaupstað. Skipun slíkrar n. er í undirbúnlngi
í Húsavíkurkaupstað og Selfosskauptúni. Hlutverk þessara n. er að svo stöddu rannsókn
og athugun á íbúðarbörfinni og fjáröflunarmöguleikum, svo og nákvæm áætlunargerð
um væntanilegar byggJngiarframkvæmdir. Ósk
Kópavogskaupstaðar um hlutdelld í byggingarframkvæmdum ríkisins og Reykjavíkurborgar, sem nú er unnið að, er í athugun.
1 áttunda lagi er spurt: Er áformað að fella
burt visitöluálag á vexti og afborganir húsnæðislána? Svar: Af ýmsum ástæðum hafa
vlðhorfin til vísitölubundinna lána breytzt, m. .a
vegna þess, að verðlagsuppbót er nú ekki lögbundin við kaupgreiðsluvísitölu. Það er nú i
athugun, hversu bregðast skuli við þessum
nýju viðhorfum, en ákvörðun um þetta efni
verður ekki tekin fyrr en þessar athuganir
liggja fyrir.
Ég vænti þess, að það, sem ég hér nú hef
sagt, fullnægi þeim óskum hv. fyrirspyrjanda,
sem að baki fsp. liggja.
Fyrirspyrjandi (Einar Agústeson): Herra forseti. Ég vil leyfa mér að þakka hæstv. félmrh.
fyrir ýtarleg og greinargóð svör við þeim fsp„
sem hér eru til umr. Þetta mál, bygglngarmálin og lánamál byggingarsjöðs, er vitanlega
umfangsmeira en svo, að hægt sé að ræða
það að nokkru marki í örstuttum fyrirspumartíma, og mun ég þess vegua ekki gera það að
þessu sinni, heldur geyma mér það til betri
tíma. Ég vil þó aðeins segja nú, að sú tala
óafgreiddra umsókna, sem hæstv. ráðh. upplýsti, er nokkru lægri en sú tala, sem ég a. m. k.
hafði gert mér í hugarlund, að fyrir lægi af
óafgreiddum umsóknum, og eykur það að
sjálfsögðu líkumar á því, að faægt sé að fullnægja lánsiþörfinni eða fara lengra í þvi en
annars mundi verið hafa. En bent skal þó á,
að umsóknarfrestur til að skila umsóknum um
húsnæðislán á þessu ári rennur ekki út fyrr
en 15. marz n. k„ og má iþess vegna búast við
því, að mjög margar umsóknir berist á þeim
tíma, sem eftir er, þangað til fresturinn er
liðinn, þannig að segja má, að engan veginn
sé séð fyrir um ástand þessara mála. En alla
vega liggur þó fyrir loforð hsestv. ráðh. um
það, að allir þelr 660 umssdkjendur, sem höfðu
skilað umsóknum fyrir 15. marz s. 1„ muniu fá
úrlausn á þessu ári, og þó að útborgun verði
áð vísu ekki fyrr en í siept., er þó betra að
vita þetta heldur en ekkl. Hitt er svo auðvltað verra, að ekki skuli hafa verið hsegt að

segja neitt um það, hvenær þeir, sem sóttu
eftir 15. marz í fyrra, muni fá sín lán afgreidd.
Um svarið við 3. spumingu vil ég aðeins
segja það, að mér þykir það vera næsta iátil
fjárútvagun, ef ekkert hefur verið annað gert
af hálfu hæstv. ráðto. og ríkisstj. til þess að
fjármagna áframhaldandi framkvæmdir i
Breiðbolti en að tryggja 30 mlllj. kr. lán úr
Atvinnuleysistryggingasjóði, og hætt við, úr
því að ekki hefur verið staðið fastara að þessum málum, að til þess muni koma áfram, að
gripið verðl til lánsfjárins frá byggingarsjóði
til þess að byggja íbúðimar fyrir.
Um verðlagið á íbúðunum sé ég ekki ástæðu
til að ræða að þessu sinni. Sú áætlun, sem
hæstv. ráðh. birti, hefur áður verið birt, og
sú áætlun um verðhækkun síðan var svo iausieg, að ég hygg, að það verði að bíða eftir
ákveðnari tölum, þar til hægt er að gera
samanburð á kostnaðarverðinu við íbúðir, sem
byggðar em á annan hátt.
Svarið við 6. spurningu gaf nú næsta lítið
í skyn um það, sem fyrirhugað er. Hæstv.
ráðh. sagði, að engin raunhæf áætlun hefði
verið gerð og mundi ekki verða gerð að svo
stöddu, enda kæmu þessar byggingar ekki til
framkvæmda fyrr en á áriniu 1969. Það er nú
ekki mjög fjarlœgt ártal lengur, 1969, og ég
hygg, að rétt væri nú fyrir ráðamenn í þessu
efni að fara að huga að því, hvemig þeir
huigsa sér að afla fjár til þeirra framkvæmda,
til þess að það verði ekki enn raunin, að
byggingarsjóður verði látinn standa undirþessum framkvæmdum.
Ég vil svo aðeins að síðustu segja það, að
ég fagna því svari, sem hæstiv. ráðh. gaf við
8. spurningunni á þskj. 130. Það er vissulega
rétt, að viðhorfin til vísitöluálags á húsnæðielánin hafa breytzt, með því að fellt er niður
samhengið milli kaupgjalds og verðlags. Þessi
ákvæði hafa alla tíð verið ranglát, og ekiki
toefur dregið úr því ranglæti með þeim atburðum, sem síðan hafa gerzt. Þau eru sérstaklega ranglát, vegna þess að ekki hefur verið
talið fært að vísitölubinda aðrar fjárskuidbindingar þrátt fyrir lagasetningu um það
efni, og ég hygg, að nýjustu fregnir frá valdhöfum í því efni bendi til iþess, að horfið verði
frá þvi og aðeins yfir í það að verðtryggja
spariféð, án þess að verðtrygging komi á fjárskuldbindingar, og ef sú verður raunin á, er
það vitanlega enn ein ástæðan, sem hnígur
til þess að fella niður vísitöluálagið á þessi
íbúðalán.
Vilhjálmur Hjálmarsson: Herra forseti, Ég
vil fyrir mitt leyti þakka hæstv. ráðh. fyrir
hans greinargóðu sivör. Hitt er svo annað mál,
að það kemur glöggt fram í svörum ráðh., að
ekki er ástæðulaus sá uggur, sem mienn hafa
alið í brjósti um það, að mjög þunglega horfi
um íbúðalánin í heild. Mér finnst það einkenna
þessi svör, hversu gifurlega mikil óvissa er
fram undan um allt það, er þessi mál varðar.
Mér er kunnugt uim iþað úr minu kjördæmi, að
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þar bíður afgreiðslu fjöldi umsókna, margar þessara mála, og þá heyrðist e'kkert orð af
umsóknir þeirra manna, sem sóttu um lán
vörum þessa ágæta þm„ sem hefur yfirleitt
fyrir 15. marz 1967, J>ó svo að byggingarnar
orð á sér fyrir að vera mjög orðvar, um að
slœmt ástand værl í bessum málum. Það raknvaeru fokheldar strax á miðju sumri eða fyrr.
Og það er ekki glæsilegt að fá þær fréttir nú,
aði hins vegar svo úr, að í brennuim lánveitingum í röð var hægt að fullnœgja í fyrsta
að von um fyrstu útborgun fyrri hluta lána
sinn í sögu stofnunarinnar öllum lánsumsókntil þessara manna sé bundin við septembermánuð þessa árs. Það er upplýst, að nú verði um.
' ! i
Það faefur aftur sigið á ógæ±v_iið, því er
tekið til við að afgreiða þessar umsóknir, og
ekki að leyna. Umsóknir falaðast upp og eru
auðvitað skiptir það máli fyrir menn að fá
ákveðið að vita, hvað írarn undan er, ein glæsimikið örari en fjártoagisgeta stofnunarinnar
legt er það ekki, ef þetta er rétt, sem auðleyfir. En þetta eru eðlilegar afleiðingar, sama
vitað er ekki að efa, að engin von sé um útog átti sér stað á árunum 1956 til 1960. Þrátt
borgun fyrr en í sept. í haust. Við það bætist
fyrir þetta, þrátt fyrir þær auknu biðraðir,
svo, að um lánsumsóknir þær, sem borizt hafa
sem myndazt hafa, faefur stofnunin samt sem
eftir 15. marz 1967, er enn þá ekkiert hægt að
áður gert meira en að standa við þau loforð,
segja, ekki neitt um faorfur á fyrirgreiðslu til
sem gefin voru i hiniu margnefnda júní-samþessara manna. Það er þess vegna áreiðanlega
komulagi við verkalýðsfélögin. Þar var talað
um, að stofnunin mundi beita sér fyrir að
ekki djúpt tekið í árlnni, þó að sagt sé, að útlitið í dag fyrir húsbyggjendur, það sé ákafútvega 750 alrnenn lán á hinum almenna lánalega skuggalegt.
markaði, burtséð frá hinum framkvæmdunUpplýsingar þær, sem gefnar voru um framum, sem einnig voru fyrirhugaðar í Breiðkvæmdir í Breiðholti, staðfesta það einnig,
holtshverfi, Tölur um þetta efni gæti ég uppsem að minnsta kosti ég hafði heyrt og allýst hv. AJþ. um, ef þess yrði óskað, og það
mennt faafði verið álitið, að fjárútvegun af
yrði fullkomlega sannað, að það hefði verið
opinberri hálfu til þessara mála hefur ekki
gert meira en að standa við þessi fyrirheit.
verið með miklum myndarskap. Það er því
Það skyldi vera fjarri mér að reyna að lýsa
enginn vafi á, að það er brýn nauðsyn nú að
þessum hlutum þannig, að þeir væru eins og
gera nýtt átak í þessum málum, þó að erfitt
ég helzt kysi eða hæstv. ríkisstj. kysi. Það er
sé um á mörgum sviðum. Það er hins vegar eigi að síður staðreynd, að það hefur ekki
ljósi punkturinn í svari ráðh., að það er þó
reynzt mögulegt að útvega meira fé en gert
faefur verið, en það eir samt staðreynd, að það
að minnsta kosti til athugunar að hverfa frá
vísitölubindingu húsnæðismálalánanna, enda hefur heldur aldrei verið meira fé til umráða
á vegum þessarar stofnunar en verið hefur
skil ég nú ekki satt að segja, hvernig annað
væri hugsanlegt, eftir þá atburði, sem nú hafa
síðastliðin 3—4 ár.
gerzt og öllum eru kunnir.
Ingvar Gíslason: Herra forseti. Ég vil sem
einn af fyrirspyrjendum iþakka hæstv. ráðh.
Félmrh. (Eggert G. Þorsteinsson): Herra forfyrir svör hans, og ég hefði ekki staðið hér
seti. Umfram það, sem ég faef þegar sagt, hef
ég ekki miklu við að bæta, en ég vil í samupp, ef hann hefði ekki haldið sína síðari
ræðu, vegna þess að mér fannst hann ekki
bandi við þau orð, sem hv. 2. fyrirspyrjandi
lét falla hér, hv. 5. þm. Austf., aðeins minna
bæta um fyrir sér með þvi, sem hann þar
á það, að í fyrsta lagi tel ég, að það séu ekki
sagði, aftur á móti var fyrri ræða hans ágæt,
margar lánastofnanir í landinu, sem geti fullog þar svaraði hann því, sem hann var að
nægt öllum þeim kröfum, sem til þeirra eru
spurður.
gerðar. Og það er ekkert nýtt fyriirbrigði í ísÉg get ekki fallizt á það með hæstv. ráðh.,
lenzkum lánsfjármáluim. Auk þess hafði ég
að það sé ástæða til þess að vera að þessum
um margra ára skeið allnáin kynni af starfeilífa samanburði á því, sem var einhvern
semi húsnæðismálastjórnar og vann þar í tæp
tíma, ég vil segja í fymdinni, og því sem
8 ár, og þykist ég þess vegna þekkja mjög
nú er í dag. Við skulum bara líta á ástandið
vel til þess ástands, sem þar hefur ríkt frá
eins og það er í dag í þessum málum, eins
því að stofnun þessi hóf sín störf á síðari
og fleirum. Það er það, sem skiptir máli fyrir
hluta ársins 1955. Og ég vil undirstrika það,
okkur, bæði í þessu máli og raunar öllum
að ef maður skiptir starfstíma þessarar stofnöðrum málum, að gera okkiur grein fyrir
unar í tvennt, þessum 11% árs starfstíma,
málunum eins og þau eru. En þeesi eilífi
þolir síðari helmingur starfstímans mjög vel
samanburður við fortíðina, bann er landsamanburð við þann fyrri.
lægur hér í þinginu og nánast óþolandi. Það,
Nú blöskrar hv. 5. þm. Austf. alveg eérstaksem ég vil alveg sérstiaklega benda á og segja
sem mína skoðun, er, að húsnæðismálin séu
lega, að ekki skuli í ársbyrjun 1968 vera hægt
að fuliyrða um endanlega afgreiðslu allra umeitt af þeim málum, sem eru einna lakast.
skipulögð í okkar þjóðarbúskap, og þyrftum
sókna, sem komu inn eftir fyrsta ársfjórðung
við sannarlega að gera miklu betur, vegna
1967. Það voru til umsóknir á vegum húsnæðismálastjómarinnar eða á henmiar snærum, sem
þess að hér er um að ræða mál, sem eru með
voru fullkomlega löglegar og lánshæfar, sem
því allra fyrirferðarmestia í okkar þjóðarbúskap og þarf þess vegna að skipuleggja betur
urðu að bíða allt upp í fimm ár eftir afen flest annað. Og það er á þetta, sem við
greiðslu, en þá fóru aðrir menn með stjórn
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þurfum sérstaklega að 1-íta og sameinast um
að reyna að kippa í lag, en þessi eilífi samanburðu-r á því, sem var, og því, sem nú er,
hann er ákaflega ófrjór, og ég heid hanm
leiði ekki til neinnar niðurstöðu, heldur eilífs
karps, sem ekkert gagn gerir. En þeir, sem
hafa gaman af þessu eilífa karpi, þeir geta
náttúrlega lagt slg niður við 'það og stundað
það, en það leiðir ekki til neininar niðuirstöðu.
í»að er alveg rétt, sem hv. 5. þm. Austf.
sagði, að það, sem er verst við húsnæðismálin,
er þessi eilifa óvisisa, sem ríkir í þeim málum.
Menn vita eiginlega aldrei á hverju þeir eiga
von. Húsnæðismálakerfið eða veðlámakerfið,
það starfar mjög slitrótt og aldrei reglulega,
það er reynslan um margra ára skeið, og það
ihefur einnig verið nú undanfarin ár, jafnvel
þó að hæstv. ráðh. sé nú að reyna að halda
þvi fram, að það sé eitthvað betra en það
var fyrir 10, 12 eða 15 árum. Því miður er
það nú svo, að húsnæðismálakerfið starfar
mjög sliítrótt og óvissa sífellt rikjandi um það,
hvað þar gerist, og það er þetta, eins og hv.
5. þm. Austf. sagði, það er þetta, sem er megingallinn á þessu kerfi. 1 sjálfu sér er húsnæðismálalöggjöfin ekki svo siæm, ef hún væri
framkvæmd, en á það brestur, að hún sé
framkvæmd, og á það þarf að leggja megináhe-rzlu, að hún verði framkvæmd e-ins og lög
gera ráð fyri-r, og þá er fullvíst, að við þurfum ekki að kvíða því, að hér yrði eikki sæmilegt ástand í húsmæðismálum, og þess vegna
er það mitt álit, að við þurfum fyrst og fremst
að gera stóraukið átak i því að afla byggingarsjóði fastra og öruggra tekna, iþannig að
veðlánakerfið geti starfað eðlllega og hindrunarlítið, jafnvel þó að þvi takmarki verði
ekki náð, að lánahlutfallið verði jafngott og
það gerist, þar sem bezt er í nágrannalöndum
okk-ar.
Lúðvík Jósefsson: Herra forseti. Ég tók eftir því, að hæstv. ráðh. sagði hér, að hann
teldi, að það hefði verið staðið fullkomlega
við það samkomulag, sem ge-rt var við verkalýðshreyfinguna i byggingamálum, þegar m. a.
var samið um framkvæmdimar á vegum byggingaráætlunarinnar. Ég er ekki sammála þessu,
og ég he-ld, að þeir séu anzi fáiir. Ég ve-it ekki
annað be-tur en að þetta samkomulag, sem var
gert í júlímánuði 1965, hafi verið um það, að
á næstu 5 árum þar á eftir skyldu byggðar
með sérstökum hætti, 250 í-búðir á ári eða 1260
íbúðir alls. En nú mun það vera svo, að í
byggingu eru samkv. iþessari áætlun eitthvað
rétt um 300 íbúðir. Komið er þegar fram á
árið 1968, og þegar minnzt er á framhaldandi
áfanga í þessum efnum, er sagt, að það muni
ekki gerast fyrr en á árinu 1969. Það er þvi
alveg augljóst, að hér hefur allt dregizt úr
hömlu og er langt á eftir þe-im áætlunum,
sem gerðar voru, og því samkomulagi, sem
gert var við verkalýðshreyfinguna. Auk þess
er svo það, að hér var auðvitað um það að
ræða, eins og margsinnis hefur komið fram,
og ég hef aldrei heyrt ríkisstj. heldur neita

því, að hér var v-erið að semja um það að
byggja með sérstökum hætti ódýrar íbúðir
umfram hið almenna veðlánakeirfi, sem fyrir
var í landinu, og það var búið að gera hér
sérstakar ráðstafanir til að afla því kerfi allmikilla nýrra fjármuna og með hinum stórhækkaða skylduspamaði, launaskatti og ýmsu
lleiru var búið að koma fótu-num undir það
kerfi, þannig að mi-klar -líkur voru til þess, að
það gæti starfað, þó að það veitti ekki nema
þessi mjög takmörkuðu lán, seirn ailir þekkja,
lán, sem v-arla eru nema í kringum 30%, þegar bezt lætur, af heildarstofnkos-tnaði. En nú
er þefcta samkomulag við verkalýðshreyfinguna framkvæmt þannig, að það er eikki nóg
með, að það sé langt á -eftir áætlun, heldur
eru peningamir tekniir úr hinu almenna veðlánakerfi, frá þeim, sem áttu að njóta lána
það-an, með miklu iakari kjörum, eða kringum
30%, og peningamir eru þá tekniir úr hinu
almenna veðlánakerfi til þess að standa undir
þeim takmörkuðu framkvæmdum á vegum
byggingaráætlunar, sem firam hafa farið. Og
það er einmitt þessi mismunur, sem þama
kemur fram, að iþeir mörgu aðilar víðs vegar
á landinu, se-m áttu, eftir að ibúið var að skjóta
nokkrum tekjustofhum undir húsnæðismálakerfið, að hafa möguleika á að fá þau knöppu
lán, sem þar átti að veita. Þeir fá nú ekki
lán sín afgreidd, vegnia þess að það hefur
þurft að taka af þessuim fjármunum veðlánakerfisins til þess að standa undir framkvæmdum í Breiðholti. Það kemur líka i ljós, eins
og hæstv. ráðh. hefur upplýst hér, að þar er
þegar búið að veita út á þær hálfbyggðu íbúðir, sem þar eru í framkvæmd, um og yfiir 300
þús. kr. lán á hverja íbúð, á sama tíma sem
aðrir komast ekki á blað.
Ég held því, að það sé mikill skakki frá
hinu rétta, þegar hæstv. ráðh. segir, að það
hafi verið staðið við samkomulagið, sem geirt
var við verkalýðshreyfinguna varðandi þessi
byggingamál. Þar er um stórkostlegar vaneíndir að ræða, og það er enginn vafi á því,
að ríkisstj. verður að taka sig á í þess-um
efnum. Þetta misrétti, sem þarna er að skapast núna, það verður ékki þolað, auk þess sem
það er augljóst, að það er gengið hér á snið
við það samkomulag, sem gert var við verkalýðshreyfinguna um að byggja með sérstökum
hætti hér á 5 árum 1250 íbúðir.
Ég sé ástæðu til þess að minna sérsitaklega
á þetta vegna þeirra orða, sem hér féllu hjá
hœstv. ráðh., -því að það er ómögu-legt, að
þetta fari fram -hjá hon-um. Þetta er svona.
Hé-r hallast alvarlega á.
Eysteinn Jónsson: Herra forseti. Þetta verður að vera stutt að sjálfsögðu, en ég get ekki
stillt mig um að benda héma á tvennt. Annað hefur raunar hv. 4. þm. Austf., sem talaði
næstur á undan mér, dregið fram, og get ég
því verið stuttorður um það, en það er þetta,
að ég skildi það þanniig, og ég hygg, að flestir
aðrir hafi skilið það svo, að úfcvega ætti sérsfcaklega fjármuni til þess að -byggja íbúðim-
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ar í byggingaráætluninni í BreiðhoJtinu, ogþað
ætti ekki að taka það fé frá almenna íbúðakerfinu. En nú kemur í Jjós, að það eru 86
miilj., sem búið er oð taka frá almenna íbúðakerfinu með þeim afleiðimgum, að það kerfi
ar algjörlega sprungið, hreinlega sprungið, því
það kalla ég sprungið kerfi, þegar bollalagt
er nú um það, hvemig eigi að svara umsóknum, sem komu fyrir 15. marz 1967, og svörin
eru helzt ráðgerð þau, að menn eigi að fá einhverja úrlausn í sept. 1968. Þetta er vitaskuld
alveg sprungið kerfi.
Vitanlega voru erfiðleikar miklir 1955, 1956
og 1957 o. s. frv., en maður getur ekki séð,
hvað það kemur þessu máli við. Þá var þetta
íbúðalánakerfi í algjörri bemsku, var verið að
fitja upp á því og þess vegna eðlilegt, að það
væri ekki mikils megnugt fyrst í stað. En nú
er búið að vera að byggja þetta upp um langa
hríð, og ég geri ráð fyrir því, að menn hafi
verið farnir að vonast eftir því, að þessi mál
væru að færast í betra horf. En iþá er rokið
til og í raun og veru borað gat á kerfið með
þessu mótl, svo það virðist vera að sökkva
Ég sé ekki annað en fyrsta atriðið í þessu
máli nú sé krafa til hæstv. ríkisstj. um, að
hún afli sérstaklega fjár til þess að halda
áfram með byggimgaráæflumina, eins og samið
var um við verkalýðsfélögin, og borgi til baka
a. m. k. eitthvað verulegt af því, sem búið er
að taka frá íbúðalánakerfinu. Og þannig gæti
þetta gengið á eðlilegan hátt.
Síðara atriðið, sem ég ætia að minnast á,
er þetta, að það eru talsvert ólíkar ráðagerðir
um afgreiðslu núna frá íbúðalánakerfinu, þeim,
sem voru uppi í fyrra um þetta leyti. Þá var
gert. ráð fyrir að taka öðruvísi á þessum málum, og voru þá ráðgerðar mikiar lánveitingar og allt önnur og miklu greiðari svör en
nú eru ráðgerð. Hvers vegna skyldi það hafa
verið? Iáklega stendur það að einhverju leyti
í sambandi við það, að það átti að kjósa s. 1.
vor, og þá stóð ekki á svörunum. Menn skyldu
fá lán, miklu meira en fyrirhugað hafði verfð
o. s. frv., og allur var tónninn annar. Ég er
smeykur um, að það hafi ekki verfð gefnar
út tilkynningar um það í febrúarmánuði í
fýrravetur, að menn yrðu að bíða þangað til
í sept. um haustið eða kannske þangað til eftir hálít annað ár eftir því að fá einhverja
úrlausn. Þá voru peningar til, þá reyndist
mögulegt að útvega peninga í kerfið, og við
trúum því, að það sé hægt enn, ef einhver
vilji er fyrir hendi og einhver myndarskapur
til. Við trúum því, að það sé hægt, eins og
það var hægt í fyrra, og við ætlumst til, að
það sé gert, eins og það var gert þá. Við ætlumst til, að þessi mál séu framkvæmd á sama
ihátt þegar kosið er og þegar ekki er kosið.
Við ætlumst til þess af valdhöfunum, að þeir
láti það ekki ráða gerðum sínum, hvort það
á að ganga til kosnimga eftir 2 eða 3 mánuði,
heldur vinni þeir að þessum málum heiðarlega
og af alvöru. Það þýðir ekkert að segja okkur, að það, sem hægt var að gera í fyrra í
þessu tilliti, sé ekki hugsanlegt að gera núna.
Alþt. 1967. D. (88. löggjafarþing).

Það voru erfiðleikar þá, og það eru erfiðleikar einnig nú, en ekki svo mikliir, að ekki sé
hægt að ná saman talsverðu fé til íbúðaJána.
Jón Þorsteinsson: Herra forseti. Hv. 4. þm.
Austurl. gat þess hér áðan í sinni ræðu, að
ríkisstj. hefði svikið samkomulagið við verkaJýðshreyfinguna frá árinu 1965, þar sem hún
hefði ekki staðið við það eða væri fyrirsjáanlegt, að hún stæði við það að byggja 1250
íbúðir í Reykjavík á fimm árum eða ijúka
því fyrir árslok 1970. Það er að visu alveg
rétt, að það má fullyrða það nú þegar, að
þessum 1250 íbúðum verði eikki lokið í árslok
1970, en þar með er alls ekki sagt, að um
þetta sé við ríkisstj. að sakast.
Eins og kunnugt er, þá var skipuð sérstök
framkvæmdanefnd til þess að sjá um byggingu
þessara íbúða, og ég er þessum málum nokkuð kunnugur, af því að ég er fonnaður þessarar n. og mér því málið æði skylt, en í þessari framkvæmdanefnd eru tveir af fimm mönnum, sem þar eru, fulltrúar frá verkaJýðsfélögum, þ. e. a. s. frá A. S. I. og frá fulltrúaráði
verkalýðsfélaganna í Reykjavík, og allar ásakanir um það, að þessar íbúðir verði ekki tilbúnar á réttum tíma, þær eiga að skrifast á
reikning þessarar framkvæmdanefndar, en
ekki á reikning ríkisstj., því að það hefur ekki
staðið á neinu frá ríkisstj. hálfu, þannig að
það sé hennar sök á einhvem hátt, að ekki
er hægt að byggja þessar íbúðir á fimm árum. Ég vil taka það fram, að í öJJum þeim
áætlunum, sem þessi framkvæmdanefnd hefur
gert, hefur ekki verið noikkur minnsti ágreiningur innan n. um, hvetmig væri að þessu
staðið. Og ég skal skýra þetta nokkru nánar.
Menn verða að athuga það, að þessarl framkvæmdanefnd er faiið fleira en að byggja 1250
íbúðir á fimm árum. Það eru fleiri skyldur,
sem hvíla henni á herðum, og þessar skyldur
koma fram í þessari yfirfýsiingu ríkisstj. um
húsmæðismál, sem er raunar í samkomulagi
við verkalýðshreyfinguna, en þar segir m. a.
svo, að það skuli byggja hagkvæmar og ódýrar íbúðir í fjölbýlishúsum, að það skuli stefnt
að því að nota fjöldaframJeiðsluaðferðir og
með byggingum þessum verði gerð tilraun til
iþees að sannreyna, hve imikið megi lækka
byggingarkostnað með góðrf skipulagnimgu
og fullkomnustu tækni, sem við verður komið.
En þetta ber þanmig að, að þessar skyldur
geta rekizt á, og þá verður framkvæmdanefnd
að vega og meta. Á n. fýrst og fremst að
leggja áherzlu á það að kJára 1250 íbúðir á
þessum 5 árum og ganga þá ekki eins langt
í hinum þættinum og hún hefði talið æakilegt,
að taka hér upp nýjar byggimganaðferðiir og
reyna að sannreyna, hve mikið megi lækka
byggimgarkostnaðinn, því að iþað kostar geysimikinn umdiirbúning og langa og vandlega athugun og könnun á margan hátt? Þama geta
þess vegna þessi tvö sjónarmið rekizt á, og
ég verð að segja það sem mína persónuiegu
skoðun, að ég tel það, þó að það sé vissulega
mjög mikilvægt að ijúka þessum byggingum
38
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á réttum tíma og það sé margt fólk, sem bíð- ekki i framkvæmd, mundu ailmiklu fleiri einur eftir húsnæöi þarna, þá lít ég svo á, að
staklingar vera að byggja í dag, sem heimthitt sé enn þá mikilvægara, að reyna að koma
uðu þá sín lán líka. Það, sem er langraunhæfá nýrri byggingartækni og lækka byggingarasta aðferðin, þegar maður horfir lengra fram
í tímann, til þess að reyna að fullnægja öllum
kostnað, þvi að það hefur stórkostlega framtíðarþýðingu fýrir allar íbúðarbyggingar í
umsóknum um lán og íbúðarbyggingar, er
auðvitað að vinna að því af alvöru að gera
landinu. Og menn verða að átta sig á því, að
þegar gert er svona samkomulag, ég vil segja
stórt átak til þess að lækka byggingarkostnaðinn, og það er einmitt það, sem verið er að
samkomulag á nokkrum dögum, þar sem ágera með þessari byggingaráætlun og eem ég
fcveðið er að byggja 1250 íbúðir i einu sveitarfélagi, borg, á næstu 5 árum, þá er ekki nokk'hef vissulega trú á, að muni takast.
ur minnsti tími á einni viku eða nokkrum
Ijúðvík Jósefsson: Herra forseti. Það er nú
dögum til þess að kanna þetta mál til nokkekki tími til mikilla umr. hór um þetta, enda
urrar hlítar, hvort þetta sé í raun og veru
verður það að bíða. Mér sýnist, að það, sem
hægt. Ég vil t. d. benda á það, að þegar á að
fara að byggja svona stóra áfanga, barf auð- formaður framkvæmdanefndar byggingaráætlvitað í fyrsta lagi að skipuleggja byggingarunar, sá sem var nú að tala á undan mér
svæði. Það eru auðvitað til ónotuð landsvæði,
sagði um þetta mál, staðfesti fyllilega það,
sem eru ætluð undir byggingar og bdða eftir
sem ég eagði. Hann verður auðvitað að viðurkenna það, þó að hann segði það í ákveðnu
skipulagningu. Þessi svæði þarf að taka og
skipuleggja. Þegar þessari skipulagsvinnu er
formi, að samið befði verið um byggingu á
1250 íbúðum á 5 árum og það yrði ekki staðið
lokið, þarf að undirbúa framkvæmdir, framkvæmdir, sem eru nauðsynlegar til þess að
við það. Sannleikurinn var sá, að það var samið um að byggja 250 íbúðlr á ári í næstu 5
svæðið verði byggingarhæft, þ. e. a. s. undirbúa
ár, en ekki bara 1250 íbúðir á 5 árum, og það
og planleggja og teikna og áætla framkvæmderu þegar liðin fullkomlega 2 árin og ekki
ir um vegalagningu, holræsalögn, vatnsleiðslu,
rafmagn og annað þess háittar. Síðan, þegar
flutt inn í neina íbúð. Menn hafa sennilega
gert sér grein fyrir því, þegar þeir sömdu
búið er að gera slíka áætlun og bjóða þessi
verk út til verktaka, þarf tíma og fjármagn
þetta, að það mundi bæði þurfa að teikna hústil þess að ljúka verkefhunum. Og síðan þegin, sem ætti að byggja — en það átti reyndar
ar þessu er lokið, loksins þá er svæðið byggað gera á miklu ódýrari 'hátt en hjá öðrum —
ingarhæft, og það má telja það nokkurn vegog gera annað af því, sem þessi hv. þm. minntinn lágmarkstíma, að frá því að maður byrjar
ist hér á. En sem sagt, þegar svona stendur
á ónumdu landi og þangað til hægt er að
á, er vitanlega alveg ómögulegt, að sá ráðfa.,
byggja fyrstu íbúðimar, iíði 2% ár. Það eru
sem hefur með þessi mál að gera, og líka
þessir annmarkar, sem maður verður að taka reyndar formaður þeirrar framkvæmdanefndmeð í reikninginn og sem gera það m. a. að
ar, sem stendur að þessu, komi hér upp og
verkum, að það var í raun og veru, ég vil
segi, að við allt faafi verið staðið, því að það
segja næstum því útilokað frá upphafi að
er auðvitað efckert um það að villast, að það
hefur ekki verið staðið við þetta. Og það, sem
byggja þessar 1250 ibúðir á 5 árum.
Það var eitt af fyrstu verkum framkvæmdaverst er, er það, eins og hér faefur verið upplýst. að ekki hefur verið útvegað fjármagn
nefndarinnar að gera ríkisstj. grein fyrir því, að
fyrir þessar fyrstu 250 íbúðir, sem var þama
til þess að standa undir þessum framkvæmdáætlað að byggja á árinu 1966, væri ekkert
um. Og það er í rauninni mjög alvarlegt, þegbyggingarsvæði tilbúið til byggingar, þó að n.
ar formaður þessarar byggingaráætlunar talar
hefði verið tilbúin að láta teikna þessar íbúðum það, að það hafi ekki staðið á ríkisstj. í
ir, sem ekki heldur var, teikna þær og fá
einu né neinu, þegar hann veit það, að faún
verktaka og annað slíkt, sem var nauðsynlegt.
hefur ekki enn þá útvegað neitt fjármagn til
Þannig var aldrei raunhæfur grundvöllur fýrþess að standa að þessum framkvæmdum. Vitir hendi, enda vil ég undirstrika, að það var
anlega faefur þetta allt saman eflaust gengið
enginn tími til að kanna það á þeim stutta
seinna vegna þess, að það faefur skort fjártíma, sem þetta samkomulag var gert, og ég
magn. Og þeir, sem starfa að þessum máfaim,
hafa ábyggilega gert sér grein fyrir þvá, að
tel, að n. hafi alveg stefnt í rétta átt með
því að leggja þó enn þá meiri áherzlu á hitt
það er verið að taka hér fjármagn frá öðrum
atriðið, þ. e. nýja byggingartækni.
framkvæmdum, sem var búið að áætla áður
En ég vil svo aðeins að lokum benda á það,
í þessar framkvæmdir, taka frá þeim, sem
að hér í þeseu samkomulagi er tekið skýrt
búa við lakari lánakjör, og færa yfir til hinna,
fram, að samið verði við Atvinnuleysistryggaf því að það stendur á því, að ríkisstj. standi
ingasjóð um lánveitingar út á þessar íbúðir,
við sitt samkomulag. Það er mergurinn málser komi til viðbótar lánum frá (húsnæðismáiains. Þeir, setm búa við þau lánakjör, geta mest
stjórn, þannig að það er auðvitað alveg Ijóst,
fengið 30% lán af byggingarkostnaði. Þeir fá
að frá þessum tveiimur stofnunum á meginsín lán ekki afgreidd, af því að það er tekið
hluti fjármagnsins að koma. Og menn mega
fé út úr hinu almenna veðlánakerfi til þess að
heldur ekki gleyma því, þegar þessi mál eru
standa undir framkvæmdum, sem á að veita
rædd, að ef þessi byggingaráætlun, eem menn
80% lán út á og sem ríkið hafði samið séreru að tala um, að taki lánsfé frá fólki, væri
stafclega um byggingu á.
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Ég vildi fyrir mitt leyti vekja athygli á
þessu, og þetta sýniat mér, að hafi komið héisivo skýrt fram, að það verði ekki undan vikizt. Ég vil vænta þess, að hæstv. félmrh. reyni
að leggja sig fram um það að kippa þessu
í liðinn eins og hægt er. Það er útilokað, að
við það verði unað áfram, að það verði teikið
fé á þann hátt, sem gert hefuir verið, úr hinu
almenna veðiánakerfi tli þess að standa undir
þessum þörfu og ágætu framkvæmdum, sem
nú fara fram í Breiðholti. Það væri að mismuna mönnum í landinu alveg herfilega, og
það er lika brot á samkomulagi, sem gert var
við veirkalýðsifélögin á miðju ári 1965. Það mun
ekki fást einn einasti maður, sem stóð að því
samkomulagi, til þess að halda því fram, að
gert hafi verið ráð fyrir því, að í sambandi
við þær byggingar ætti að taka fé úr hinu almenna veðlánakerfi frá öðrum, sem það hafi
verið ætlað, og það verði fært á þennan hátt
til. Það er a. m. k. rétt þá, að það komi fram,
ef það er meining ríkisstj. að standa þannig
að málunum, að hún viðurkenni þá, að þetta
sé hennar meining. En ég á erfitt með að trúa
því, að ríkisstj. haldi því fram, því að þá ætlar hún að fara að túlka hér allt annan skilning á þessiu samikomulagi en þeir hafa geirt,
sem að samkomulaginu stóðu. Ég sem sagt endurtek svo þá áskorun mína til ráðh., að hann
reyni að leggja sig fram um það að klppa
þessu í liðinn, útvega fjármagn til Breiðholtsframkvæmdanna, svo að hæigt verði að standa
við þau loforð, sem þar voru gefin, og til þess
að hið almenna veðlánakeirfi geti þá haldið
þeim tekjustofnum, sem því voru ætiaðir, og
þeiir fengið lán úr því kerfi, sem þar áttu að
fá lán.
Fyrirspyrjandi (Einar Ágústsson): Herraforseti. Þar sem ég telst víst búinn með ræðutímann, skal ég hafa þetta aðeins örfá orð.
En ég vildi aðeins segja það í tilefni af þeim
umr„ sem hér hafa orðið um þessi mál, að
ég vil undirstrika það, sem ég sagði raunar
áðan, að það er vitanlega hreinasta fjarstæða,
að staðið hafi verið við júní-samkomuiagið.
Það hefur hvorki verið staðið við fjölda þeiirra
íbúða, sem byggðar hafa verið, né það að afla
nýs fjármagns. Og meðan þetta tvennt, sem
hlýtur að vera aðalatriðið í þessu máli, hefur
verið framkvæmt eins og það er gert, er auðvitað hrein fjaristæða að tala um það, að það
hafi verið staðið við samkomulagið.
En það, sem mig langaði til að koma hér
á framfæri, var ein fsp. til hv. landsk. þm„
Jóns Þorsteinssonar, formanns framkvæmdanefndar byggingaráætlunar. Úr því að hann er
farinn að taka þátt í þessum umr. og leggja
áherziu á það hlutverk n. að lækka byggingarkostnaðinn, þá langar mig til þess að heyra
álit hans á þvi, hvemig það hafi tekizt. Hvemig er samanburður á kostnaðarverði þessara
ibúða, sem verið er að byggja í Breiðholti, við
þær íbúðir, sem t. d. byggingarsamvinnufélög
hafa verið aS reisa bæði hér í borginni og
annars staðar? Það er fróðlegt að fá álit hans,

að það komi hér fram. Það er vissulega verkefni n. að lækka bygingarkostnaðinn, og formaðurinn hlýtur að hafa gert þennan samanburð. Og sérstaklega langaði mig til þess að
beina þeirri fsp. til hans, hvernig reynslan
hafi orðið af einbýlishúsunum, sem flutt voru
frá Danmörku, t. d. í samanburði við þau einbýliishús, sem hlutafélagið Iðja á Akiureyri
byggði fyrir kísilgúrverksmiðjuna við Mývatn.
Ég sé af svörum hæstv. ráðh., að í seimni
hluta byggingaráætlunarinnar er ekki gert ráð
fyrir því, að byggð séu einbýlishús. Hvort íþað
er nokkurt samband millli þess og þeirrar
reynslu, sem n. hefur af innflutningi húsa frá
Danmörku, skal ósagt látið, en væri gott að
fá upplýst.
Jón Þorsteinsson: Herra forseti. Mér er ljúft
að reyna að svara þessum fsp. hv. 11. þm.
Reykv. og þótt fleiri hefðu verið. En hann
spurði, hvernig reynslan hefði verið af þessum timburhúsum, og vildi bera þau saman
við timburhús, sem reist voru við Mývaln og
framieidd af Iðju á Akureyri.
Þegar spurt eir um reynslu, getur falizt mikið í því, og ég vil segja, að ef maður er að
tala um reynslu af timburhúsum, fæst hún
ekki fyrr en eftir nokkur ár, þ, e. a. s„ hvernig endast þessi timburhús og hvemig líkar
fólkinu að búa í þeim, hrver er viðhaldskostnaðurinn o.s. frv. Þetta er spurning, sem að
sjálfsögðu er ekki hægt að svara núna. Ef
hann hins vegar á við kostnaðarverðið, var
kostnaðarverð dönsku timburhúsanna lægra
á fermetra heldur en húsanna fyrir norðan,
en hins er að gæta, að þar sem dönsku húsin,
sem byggð eru í Reykjavík, eru frá 105 og
upp í 113 fermetra, en húsin fyirir norðan eru,
held ég, 85 fermetrar, er það að sjálfsögðu
eðlilegt, að kootnaður á fermetra sé dýrari í
rninna húsi, þannig að ég vildi segja, að þetta
væri nokkuð sambærilegt. Auðwitað er hægt
við annað tækifæri að ræða þessi mál betur.
Ég vil alveg taka skýrt fram, að það var i
samkomulaginu við verkalýðsihneyfinguna, að
n. var falið það hlutverk beinlínis að flytja
inn timburhús. Það var ekki fyrir það, að
hún hefði sjálf sérstaklega trú á því, að með'
þessiu væri hægt að ieyisa eimhvem þátt byggingarmáianna hér. Það, sem gerir verð timburhúsanna hér fyrst og fremst óhagstætt, er
iþað, að grummarnir em svo dýrir og náttúrlega rnikiu dýrari en við Mývatn. Hér verður
t. d. að borga 110 þús. kr. í gjöld til Reykjavíkurborgar, gatnagerðargjöld, holræsagjöld,
heimtaugagjöld og allt slíkt. Þetta þarf ekki
að borga við Mývatn að sjálfsögðu. Hér þarf
að gera heimreiðar að húsunuim, bílastæði og
ýmislegt, sem krafizt er, og gnunmamir verða
einnig mjög dýrir, en ef maður talar bara um
húsin sjálf sem sambærileg, mundi ég segja,
að verðið væri svipað og jafnvel hetdur ódýrara á þessum dönsku húsum. Um gæðamismun hins vegar treysti ég mér ekki til þess
að segja.
Þá var þessi hv. þm. einnig að spyrja um,
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hvemig þessi samanburður væri við hús, sem
væru byggð annars staðar af öðrum aðilum.
Það er nú svo, því miður, að það er ákaflega
erfitt að fá raunhæft kostnaðarverð upp hjá
öðrum aðilum. Hins vegar vil ég bemda á og
undirsitrika það, að í Breiðholtinu, þar sem
framkvæmdanefndin er að byggja sex fjölbýlishús, eru á sama tíma aðrir byggingaraðilar að byggja átta fjölbýlishús alweg af
sömu lögun og svipaðri gerð á sama tíma.
Þama eru byggingarsamvinniufélög, þama eru
einstaklingar og ýmsir aðilar, sem eru að
þessu, og ég álít, að þegar allir eru búnir að
reisa sín fjölbýlishús þama í Breiðholtinu, sé
einmitt sérstakt tækifæri til þess að gera ýtarlegan samanbuirð. En þá þarf auðvitað að
reyna að fá sem nákvæmastar upplýsingar
hjá þeim aðilum öðrum, sem em að byggja.
Ekki mun standa á framkvæmdaniefndinni að
gefa nákivæmar upplýsingar um allan kostnað, sem þar verðúr. Hinu er ekiki að leyna,
að það er farið að auglýsa íbúðlr í Breiðholti
hjá þeim, sem eru að byggja við hllðina á
framkvæmdanefndinni, þó að þessi hús séu
kannske fokheld eða ekki nema teiknuð. Það
er farið að auglýsa hjá sumum, og ég vil
segja það, að miðað við iþað verð, sem þar
er gefið upp, er framkvæmdanefndin ákaflega
vel samkeppnisfær. En þama verður að spyrja
að leikstlokum.
Hitt vil ég svo enn undirstrika, að vegna
þeirrar lögunar, sem þama er á blokkunum,
eru þær ákaflega óhagstæðar fyrir nýja byggingaraðferð. Það var bara ekki >um neinar aðrar blokkir að ræða til þess að skila verulegu
magni íbúða en þessar, og þess vegna reiknar
framkvæmdanefndin með mun betri árangri
á því svæði, sem bún fær að skipuleggja sjálf.
Það vil ég undirstrika. Þetta eru tilraunabyggingar.
En þá vil ég að lokum aðeins koma inn á
það, sem hv. 4. þm. Austf. sagði hér, að það
hefði ekki verið staðið við það að byggja 250
íbúðir á ári, Ég vil enn á ný undirstrika, að
ef þama er um sök að ræða, er sú sök ekki
hjá ríkisstj. Það ihiefur ekki staðið á fjármagni frá ríkisstj. til þeissara framkvæmda,
og ég hef enga ástæðu til þess að ætla, að
það verði í framtíðinni, Það getur að vísu
enginn okkar ful-lyrt í dag, en ég hef enga
ástæðu ti-1 að ætla það af fenginni reynslu,
iþannig að ef um sök væri að ræða, væri þessi
sök hjá framkvæmdainefndinni, en ekkl neinum öðrum. Markið var að byggja 1250 íbúðirá
5 árum eða 250 íbúðir á ári, En ef við segjum
nú svo, eins og þessi hv. þm., að þetta séu svik
hjá ríkisstj., hún faafi svlkið þeitta samkomulag
við verkalýðsíhireyfinguna, væri þá ekki miklu
eðlilegra, að það væri verkaJýðsifareyfingin sjálf
og faennar fulltrúar, er stóðu að þessu samkomulagl, sem kæmu til níikisstj. og segðu: Herrar
mínir. Þið faafið svikið þeitta, sem þið lofuðuð
okkur. Væri ekki eðlilegt, að það kæmu fulltrúar frá verkajlýðsfareyfingunni til ríkisstj. og ásökuðu faana um þetta og bœðú um leiðréttingu,
en ekki hv. 4. þm. Austf. og 11. >þm. Reykv.? En
þetta faefur verkalýðsbreyfingin ekki gert. Hún

á fuiltrúa í þessari framkvæmdanefnd, og hún
skilur vel rökin fyriir því, að það er ekki hægt
að ljúka að fullu 1250 íbúðum fyrir árið 1970.
Magnús Kjartansson: Herra forseti. Mér þykir það afar einkennileg kenning hjá hv. 3.
landsk. þm., að ríkisstj. hafi staðið við alla
hluti í sambandi við þann samning, sem hún
gerði við verkalýðshreyfinguna 1965. (JÞ: Ég
sagði það ekki. Ég sagði bara ...) Var það
aðeins um byggingartímann? (JÞ: Já, það var
hann.) Nei, en það var annað atriði, sem er
náteingt því. Það er útvegun á fjármagni til
þessara framkvæmda. Það liggur í hlutarins
eðli, að þegar ríkisstj. heitir því í samningum
við verkalýðshreyfinguna að ráðast í framkvæmdir af þessu tagi, er hún að heita þvi
einnig að útvega það fjármagn, sem til þess
þarf. Því miður voru ákveðnar skuldbindingar
um það atriði ekki bundnar í samningum, en
reynslan sannar það áikaflega ótvírætt, að það
>er ekki hægt að reiða slg á almennar skuldbindingar hæstv. ríkisstj., nema gengið sé frá
öllium framkvæmdaatriðum i samningum.
Hæstv. rikisstj. hefur sem kunniugt er ekki
útvegað n-eitt fé ti-1 þessara framkvæmda. Þar
faafa komið til lán úr Atvinnuleysistryggingasjóði, en að öðru leyti faefur þessu verkefni
verið velt yfir á Byggingarsjóð ríkisins. Og
mér er kunnugt um það, að á þessu ári, 1968,
faefur stjóm þess sjóðs tekið frá faelminginn
af tekjum sjóðsins á þesisu ári til Breiðholtsframkvæmdanna, þannig að aðeins helmingnum af tekjunum verður varið til fainna venjulegu og lögbundnu atfaafna þessa sjóðs. Og
þetta eru ákaflega alvarleg tíðindi fyrir þúsundir fjölskyldn-a í landinu.
Ég efast um, að þær tölur, sem faæstv. fólmrh. birti hér í upphafi um fjölda óafgreiddra
umsókna, séu fyllilega í samræmi við veruleikann. Ég kynniti mér þeissi mál nokkuð
skömmu fyrir jól og fókk þá vitneskju hjá
mönnum, sem gjörla mega vita, að óafgreiddar umsóknir væru nánast 2000 talsins. Mér
virtust þær tölur, sem faæstv. ráðfa. var hér
með, aðeins vera um nýjar umsóknir, ekki um
framhaldsumsóknir, og þar getur náttúrlega
skeikað áJtaflega miklu. Og mér virðist eftir
þeim fregnum, sem ég fékk, að það værifareinlega ófyrirsjáanlegt, favenœr faægt væri að afgreiða þær umsóknir, sem sendar höfðu verið í fúllu samræmi við lög og skuldbindingar
sjóðsins.
Mér þykir það ákaflega ískyggilegt, að
hæstv. ráðh. skuli tala af svona miklu jafnaðargeði um vandamálin í byggingarmálum,
einmitt vegna þess, að nú er nýbúið að framkvæma mjög stórfellda gemgislækkun, og það
er fyrir því löng reynsla, hver áhrif gengislækkanir faafa á byggingarframkvæmdir. 1960
og 1961 fækkaði íbúðarfaúsabyggingum hér i
Reykjavík um næstum því faeiming, og það
er mikil faætta á því, að faliðstæð þróun verði
núna, ef hæstv. ríkisstj. gerir sér ekki grein
fyrir þvtí, að hún verður að afla mjög aukinna fjármuna til þessara framkvæmda. Og
þar er raunar ekki aðeins um að ræða ástand-
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ið í byggingarmálum. ViS vitum það allir, að
nú er mjög alvarlegt ástand í atvmnumálum
einnig. Vinna við húsbyggingar hefur verið
mjög veigamikill báttur í atvinnu hér í höfuðborginni. Nú eru skráðir atvinnuieysingjar
hér á 6. hundrað, og skráðir atvinnuleysingjar um allt Tand eru komnir á 2. bús. Hæstv.
ríkisstj. hefur sagt, að hún hafi fullan hug
á því að leysa þessi vandkvæði, en ég er
hræddur um, að hún geri það ekki, nema hún
hugi m. a. að vandamálum þeim, sem tengd
eru íbúðarhúsabyggingum. Þess vegna urðu
mér svör ráðh. næsta mik.il vonbrigði. Ég þykist hafa ástæðu til að ætla, að hann hafi persónulega fullan hug á því að láta gott af sér
leiða í þessium málum, en ég gat ekki heyrt
þess nokkur merki 1 ræðu hans, að hann hefði
verið með nokkra kröfugerð umfram það, sem
samkomulag hefði fengizt um innan ríkisstj.
Félmrh. (Eggert G. Þorsteinsson): Herraforseti. Ég skal nú ekki lengja mikið þessar umr.,
sem þegar eru orðnar alllangar, en kemst þó
ekki hjá því að víkja örlítið að örfáum atriðum í umr., sem þegar hafa átt sér stað, frá
því að ég talaði hér síðast.
Ég vil í upphafi taka það skýrt fram í sambandi við hálfgerðar aðdróttanir hv. 6. þm.
Reykv. um, að ég hafi ekki farið hér með
réttar tölur, að þessar tölur eru fengnar hjá
skrifstofu húsnæðismálastjórnar og voru fyrir
þá lesnar aftur, eftir að vélrituð höfðu verið
þau svör, sem ég las áðan hér upp, án þess
að nokkrar aths. kæmu frá þeim.
Varðandi það, að ekiki hafi verið staðið við
hraðann í byggingarframkvæmdunum í Breiðhoiti, þarf ég heJdur ekki að eyða orðum að.
Þar hefur hv. 3. landsk. þm. gert þeim hlutum skil þvert ofan í fullyrðingar annarra
ræðumanna um, að ríkisstj. hefði látið standa
á fé. Það væru m. ö. o. svik af hendi ríkiestj.
Það er eigi að síður staðreynd, að ríkisstj. hefur staðið við allar sínar ekuldbindingar í saimbandi við þessar framkvæmdir.
Varðandi svikin, sem hv. 4. þm. Austf. talaði um í sambandi við aukna iánsfjárútvegun,
vil ég í fyrsta lagi minna á það, að hér var
í upphafi ekki urai að ræða eiginlega sarnninga varðandi húsnæðisraiálin milli verkalýðshreyfingarinnar og ríkisstj. Ég hafði þá ekki
tekið við þessu núv. starfi mínu, en ég átti
hins vegar 'þátt í þeim viðræðum, sem um
þetta fóru fram, og fyrirkomulagið, sem á
þessu var haft, var einihliða yfirlýsing ríkísstj.,
sem verkalýðshreyfingin hins vegar lýsti yfir,
að hún mæti nokkurs og mikils í þeim kjarasamningum, sem hún stóð 1. Þannig har þetta
að. Þetta er e. t. v. meira formsatriði, en það
er rétt, að þetta komi fram, því að menn tala
yfirleitt alltaf um þetta sem samningagerð,
og mig minnir meira að segja, að það hafi
verið ósk verkalýðshreyfingarinnar sjálfrar,
að þessi þáttur yrði á hafður.
Aðalverkefnið í þessum viðrseðum var hins
vegar það, hvernig tryggja msstti ákveðna lágmarkstölu almennra lána, þó að út í slíkar

framkvæmdiir yrði langt, eiins og nú er orðin
staðreynd með Breiðholtsframkvæmdunum. Og
það var okkar allra mat í þessum viðræðum,
að það yrði að tryggja a. m. k. 750 full lán á
ári með ákveðinni stigahækkun eftir vísitölu,
sem fylgdi verðiagi, en hún var þá einnig sett
í Tög að Toknu þessu samkomulagi, og það fé,
sem þar yrði umfram, yrði ihins vegar notað
í hinar almennu framkvæmdir. Það var sett
sem skilyrði af hálfu þeirra fulltrúa verkalýðstoreyfingarinnar, sem utan af landsbyggðinni voru, að þetta yrði eikki einskorðað við
Reykjavík, heldur yrði opið fyrir framhaldandi framkvæmdir strax eftir að eintover
reynsla væri feingin í Reykjavík. Og þetta var
enn fremur sett inn í 1.
Það eina í þessum áætlunum öllum, sem
gerðar voru á árunum 1964 og 1965, sem hefur brugðizt, er þátttaka lífeyrissjóðanna í hinum almennu lániveitingum. Við gerðum þar
ráð fyrir, að lífeyrissjóðimir tælkju að sér
ákveðinn lánafjölda á ári með því að mynda
sjálfir sitt eigið sameiginlega kerfi. En þeir
vildu ekki sætta sig við það og viidu reka
áfram starfsemi sína hver í sínu lagi og án
þess að bindast neinni sérstiakri einni lánastofnun, hvorkl húsnæðismálastofnun eða annarri stofnun, jafnvel þótt þeir ættu að mynda
hana sjálfir. Þetta er eina atriðið, sem hefur
brugðizt í þessum áætlunum. Við aðra toluta
hefur verið staðið.
Ég skal hins vegar fúslega tiaka undir þær
frómu óskir, sem fram hiafa komið í þessum
umræðum, að ég vildi og á þá ósk heitasta
í þessum efnurai, að hægt væri að ná því marki
afbur að eyðá þeim biðröðum, sem skapazt
hafa á hinum almenna lánamarkaði húsnæðismálastjómar, og ég iþakka það traust, sem
hv. 4. þm. Austf. lýsti yfir í minn garð um
þá hluti, og ég efast ekki um, að ég fái liðveizlu hans í þeim efnum. En það er auðvitað
það æskiilegasta ástand, sem getur ríkt í þeim
efnum, að hægt sé að fullnægja öllum.
Þó að hv. þm. Ingvar Gíslason kunni því
illa, að gerður sé samanburður á milli ára í
starfseraii húsnæðismálastofnunarinnar, eins og
gert er yfirleitt um alla sitiarfseraii í iandinu,
verða staðreyndir í þessum efnum að tala.
Það er staðreynd, að margir þeirra manna,
sem 5 dag tala hæst um þennar vanda, þögðu
þunnu toljóði, þegar þessi vandi var miklu
meiri. Það er talað um það hér af raiiklum
meðaumkunarhifa, að óvissan sé það allra
versta í þessurn efnum. Þetta er alveg hárrétt. Óvissan er það allra versta í þessum efnum. En ég spyr: Hefur þessi óvissa aukizt
á síðari starfsárum húsmæðismálastjómar frá
því, sem hún var áður? Vitanlega dettur enguim hv. þm. í hug að toalda því fram. Úr þessari óvissu hefur dregið. Hún toefur ekki aukizt.
Ég skal að öðru Teyti ekki eltast við einstök
atriði. Það er óheppilegt að ræða jafnviðamikið mál og hér er um að ræða í fsp.-tíma, en
til þess gefast e, t. v. tækifæri síðar að ræða
það í einstökum atriðum.
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Eysteinn Jónsson: Herra foreeiti. Það var
aðeins til að undirstriika þessi meginatriði,
sem eru að skýrast í umr., sem eru mjög þýðingarmlklar, og sérstaklega þetta, að peningar hafa verið teiknir í Breiðholtsáætlunina að
mestu leyti af lánasjóðum íbúðalánakerfiBins.
í stað bese, að því var yfir lýst, að bað fé
ætti að koma aukalega. Hv. bm., formaður
n., sem fjallar um framkvæmdina, sagði hér
áðan, að l»að hefði ekki staðið á peningum
frá ríkisstj. í sambandi við framkvæmdir í
Breiðholtinu. Þetta getum við skilið, þegar
þess er gætt, að nefndinni hefur verið vísað
í íbúðaJánasjóðinn, að taka fé þaðan og aðrir
þá fengið þeim mun minna.
Nú skilst mér vera svo komið, eftir hvií sem
upplýst var áðan af hv. þm. Magnúsi Kjartanssyni, að helmingurinn af öllum tekjum
íbúðalánasjóðsins á þessu ári sé tekinn frá
vegna Breiðholtsframkvæmdanna. Þetta eru
ekki smávægilegar upplýsingar, og þessu var
ekki mótmælt af hæstv. ráðh., sem talaði þó
hér á eftir, og sýnir þetta, hversu alvarlega
komið er. Þetta mega nánast klækir kallast,
þegar þess er gætt, hvað uppi var haft, þegar
lagt var inn á þá braut að byggja í Breiðholtinu eamkvæmt hinni nýju áætlun, sem út
af fyrlr sig var mjög lofsverð framkvæmd og
allir fögnuðu í þeirri von, að 'þar væri um
viðbótarátak að ræða í 'húsnæðismálum.
Ég minntist dálítið á það áðan, að það væri
annað hljóð nú í strokknum en var í fyrravetur. Mér finnst vera skynsamlegt að rifja
það upp og engin ásitæða til þess að láta það
gleymast, því að þá var það básúnað mjög,
að íbúðalánakerfið væri orðið nánast vélvirkt
og væri í fyrsta skipti hægt að sinna öllum
umsóknum, sem fyrir lægju. En nú er ástandið eftir örstuttan tíma orðið svona, að þeir,
sem sóttu fyrir 15. marz í fyrra, geta í fyrsta
lagi búizt við að fá eitthvað út á umsóknimar
í sept. í haust, en aðrir enn siíðar, að því er
manni skilst.
Þetta mlnnir mig líka á, til þess að menn
fái nokkra mynd af því, hveimig hæstv. rikisstj. hefur unnið í þessum málum, að ég á nú
sæti í stjóm byggingarsjóðs verkamannn, og
þar er hæstv. ráðh. félagsmála formaður. Þar
var nokkuð svipaður háttur á hafður. Rétt
fyrir kosningarnar var sett út allmikið af loforðum um lán úr byggingarsjóði verkamanna,
þannig að flest byggðarlög fengju einhver lánsfyrirheit. En yfirleitt hefur ekki verlð hægt
að standa við neitt af því,” sem þá var lofað,
allt gersamlega í moluim og ekki staðizt þœr
áætlanir, sem þá voru gerðar.
Þetta eru sorglega ófullnægjandi vinnubrögð
og satt að segja mjög ámælisverð og sama
eðlis og það, eem gert var í sambandi við
íbúðalánakerfið. Það er þetta að sýnast á réttum tíma, en bregðast síðan, þegar kemur til
framkvæmdanna og menn eru búnir að fá
umboðið, sem þeir sœkjast eftir. Þetta á ekki
að vera siðaðra manna háttur, sannast að
segja, og er auðvitað stórkostlega ámælisvert.
Og þetta á ekki að þegja um, heldur rœða

um, segja frá þessu, hvort sem mönnum líkar
það betur eða verr, beim sem hlut eiga að
máli. Ég hygg, að það hafi miklu meiri þýðingu að ræða um þetta og upplýsa þetta en
að ræða um hitt, hvað gerðist fyrir 12 árum
eða svo í þessu sambandi, enda er það ekkert
sambærilegt, því að þá var verið að byrja á
því að fitja upp íbúðalánakerfið, og er ekki
von á því, að það sé á niokkum hátt hægt að
bera bað saman við það, sem ætti að vera, ég
segi ætti að vera nú eftir 11 ára uppbyggingu.
Því miður er kerfið nú eins og stendur
sprungið, og það er ekki hægt að koma því
saman aftur með öðru en því að ganga í að
útvega stóraukið fjármaign inn í kerfið og
m. a. skila því fjármagni aftur inn í það, sem
tekið hefur verið óleyfilega í byggingaráætlunina.
Gísli Guðmundsson: Herra forseti. Ég ætla
ekki að ræða um samkomulagið milli ríkisstj.
og verkalýðsfélaganna og hvort það samkomulag hafi verið haldið eða ekki, heldur um íslenzka löggjöf og framikvæmd hennar, að svo
miklu leyti sem það er hægt á örfáum mínútum.
1 gildi eru I. um íbúðaián og um öflun
fjármagns til íbúðalána, og sú löggjöf á að
vera fyrir alla landsmenn. 1 7. gr. reglugerðar frá 21. sept. 1965 segir svo um það, hveirnig 'þessu fé skuli úthlutað, að því skuli úthlutað til íbúðalána milli hinna ýmsu kaupstaða,
kauptúna og annarra þeirra staða, þar sem
íbúðarhús eru byggð á útmældum lóðum, að
einum þriðja í hlutfalli við íbúatölu hlutaðeigandi staðar og tveim þriðju hlutum eftir
tölu fúllgildra lánsuimsókna byggðariagsins.
Að sjálfsögðu gera menn ráð fyrir því um
land allt, að fjármagni íbúðalánasjóðs sé úthlutað eftir þessum reglurn, þar sem þær hafa
verið 'gerðar kunnar. Nú kemur það hins vegar fram í þessum umræðum, að það hefur
verið hafður sá háttur á, að það eir stofnað til
mikllla framkvæmda, byggingar tólf til þrettán
hundruð íbúða, að því er sagt er, á einum
stað í landinu og til þessarar framkvæmdar,
sem að vísu ©r ekki nema að nokkru leyti
hafin, þá ©r búið að taka, ef ég skil rétt það,
sem hæstv. ráðh. sagðl, 100 millj. kr. úr íbúðalánasjóði, þessum sameiginlega lánasjóði alls
landsins. Ég vil aðelns beina því til hœstv.
ráðh., hvort honum finnist þetta ekki dálítið
vafasamt réttlæti, sem hann með þesstum hætti
stendur fyrir að framkvæma, vitandi eða óafvitandi, viljandi eða óviljandi, að taka af þessu
sameiginlega fé slíkar upphœðir til framkvæmda á einum stað og láta það koma niður á öðrum, þannig að þeir flái efcki lán eða
fái þeim mun lægri lán. Ég veit ekki og hef
ekki séð neitt yfirlit um það, hvemig ástatt
er um framkvæmd þessarar greinar reglugerðarinnar í landinu í heild. En mér er
kunnugt um það á einstökum stöðum, að þar
hefur ríkt mjög mikil óánægja út af lánaúthlutuninni og þvi hefur verið haldið fram,
að þeir staðir, sem þar er um að ræða, væru
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stórlega afskiptir. Nú vil ég ekki fullyrSa um
það, en vera má, að það stafi af því, að menn
telji, að þessi mikla framkvæmcl, Breiðholtsáætlunin, komi fram eem mismunun á milli
staða, enda virðist svo vwa.
Nú ætla ég ekki að hafa um þeitta fleiri
orð, heldur aðeins vekja afchygli á þessu einkennitega ástandi, sem er á úthlutun húsnæðislánafjárins, sem af þesisu hefur skapazt, og
ég ætla að láta iþað alveg ósagt, hverjir eiga
sök á því, að þetta ástand hefur skapazt.
Þetta er ekkert réttlæti. En af því að hæstv.
ráðh. var að segja það áðan, að honum væri
ljúft að veita meiri upplýsiingar en beðið hefði
verið um í fsp., sem fyrir liggur, þá hefði ég
viljað mælast til þess við hann, að hann léti
þinginu í té annaðhvort núna eða síðar yfirlit
um úthlutun húsnæðiislánafjármagnsins, t. d. á
árunurn 1966 og 1967, eftir stöðum, þannig að
það komi fram, hvemig framkvæmd hafi verið ákvæði 7. gr. reglugerðarinnar frá 21. sept.
1965. Og vil ég svo bara enn einu sinni vekja
athygli á þessu ástandi, sem þama hefur skapazt og nokkuð hefur verið lýst i umræðunum
og sem ég held, að menn ættu að geta orðið
sammála um, hvað sem öðru líður, að ekki
sé rétt eða eðliteg framkvæmd þeiroar löggjafar fyrir landið allt, sem sett hefur verið, og
ekki heldur þeirrar reglugerðar, sem í gildi
er í sambandi við þá löggjöf.
Þórarinn Þórarinsson: Herra forseti, Ég ætla
ekki að blanda mér í þessar umr. almennt,
en aðéins víkja að einu atriði, sem kom fram
hjá hæstv. félmrh.
Félmrh. hélt því fram, að aðstaða manna
til að koma sér upp íbúðum, eignast sitt eigið
húsnæði, 'hefði verið miklu iakari á vinstristjómartímunum en hún væri nú. Það er
náttúriega að ýmsu leyti erfitt að gera samanburð á iþessu. Bn þó hygg ég, að með einu
móti megi gera það nokkuð örugglega, og það
er að bera saman tölu fulllokinna íbúða á
hvoru tímabilinu um sig. Og svo vill til, að
hér í tölfræðihandbókinni, sem þm. fengu fyrir nokkru síðan, eru upplýsingar um þetta
hvað snertir kjördæmi okkar hæsfev. ráðh.,
Reykjavík. Þar segir, að á árinu 1957 hafi
tala fulllokinna íbúða í Reykjavík verið 935 og
árið 1958 865, eða á þeirn tveimur árum, sem
vinstri stjómin fór með völd, bafi til jafnaðar
verið fulllokið 900 íbúðum í Reykjavík.
En hvemig hefur ásitandið verið síðan? Hefur þessi tala ekki stórkostlega hækkað, vegna
þess að nú sé miklu betur búið að húsbyggjendum heldur en áður var? Ja, hvað segir
tölfræðihandbókin uim það? Þær tölur, sem
eru 5 henni um þeitta atriði, hljóða á þessa
lelð: Árið 1960, þá nam tato fuillokinna íbúða
i Reykjavík 642, árið 1961 541, árið 1962 598,
árið 1963 665 og árið 1964 574. Lengra ná þessar tölur ekki, og mér sýnist af þessu, að á
þessum 5 viðreisinarárum hafi tala fulllokinna
íbúða í Reykjavík verið kringuim rúmlega 600
á ári eða um 300 færri árlega ea var á vinatristj órnarárunum.

Ég hygg, að þessi tala sé alveg glöggur
mælikvarði á það, á hvorum tímunum hafi
verið auðveldara að koma upp íbúðum hér
í Reykjavík. Það má vel vera, að lán húsnæðismálastjómar hafi verið eitthvað hærri
á síðara tímabilinu en á hinu fyroa. En það
er ekki eingildur mælikvarði í þessutn efnum.
Það verður einnig að fcaka bað til greina, hvaða
mögulelka menn hafa til að afla sér lánsfjár
utan við húsnæðislánakerfið. Og það er bersýnilegt á þessum tölum, að það hefur verið
miklu betra á fyrra tímabilinu en á því síðara. Til þess liggur alveg augljós ástæða, því
að síðan núv. ríkisstj. kom til valda, hafa helgreipar Seðlabankans meira og minna tekið
sparifé úr lánastofnunum og bundið það á
fasfcan reikning. Áður fyrr gátu sparisjóðir
og viðskiptabankar og ýmsar stofnanir aðrar
greitt fyrir mönnum til að koma upp sínu
eigin húsnæði. Síðan þessar reglur Seðlabankans komu til sögunnar, bá má heita, að þetta
sé sama og útilokað, og það er þetta, sem
gerir gæfumuninn í þessum efnum. Ég fullyrði þess vegna alveg hiklaust og byggi það
á þessum tölum, sem ég hef lesið upp úr tölfræðihandbókinni, að það hafi verið miklu
auðveldara fyrir menn að koma sér upp sínu
eigin húsnæði á fyrra tímabilinu heldur en
nú er.
VUhjálmur Hjálmarsson: Heroa forseti. Ég
held, að þesisi fsp. okkar þremenninganna
hafi verið gagnleg og þær umr„ sem fram
hafa farjð, nauðsynlegar og skýrt nokkuð
málið.
Hæstv. ráðh. virtist kunna því illa, hvað ég
lagði mikla áherzlu á það, að þunglega horfði
um þessi mál, í þeim fáu orðuim, sem ég sagði
hérna áðan. Hann vildi bera saman við fyrri
tíma, meðan húsnæðislánakerfið var enn í
mótun. Það er að sjálfsögðu engin ástæða til
þess að skorast undan sl'íkum samanburði,
enda sé þá tekið tillit til aðstæðna. Framsóknarmenn þurfa ekki neiitt að hika við það, en
það er bara enginn tími til þess að fara í
slíkan samanburð í fyrlrspumatíma.
Það er orðln nokkuð glögg mynd og þó í
fáum dráttum af ástandi þessara mála, sem
hér hefur komið fram nú. Það var strax upplýst í fyrstu ræðu ráðh., hve gífurleg bið það
er, sem blasir við þeim, sem nú eru að byggja.
Þeir, sem höfðu allt tilbúið tiil lántöku á s. I.
sumri miðju, þeir hafa von um byrjunarlán
í sept. á þessu ári, Hæstv. ráðh. sagði, að það
þyrfti að bíða í mörgum lánakeirfum. Það þykir nú ekki allt í sóma hjá okkur í lánamálum
landbúnaðarins. En svona afgreiðslu þekkjum
við varla í því kerfi. Og svo sagði hæstv.
ráðh., að þeir, sem ekki hefðu sótt um fyrr
en eftir 15. marz s. I., um iþeiroa mál væri
ekkert að segja!
Það hefur líka komið hér fram, svo ekki
verður um villzt, að RrelSholfcsframkvæmdimar, sem auðvitað eru mjög gagnlegar á sínum
stað, að þær hafa orðið baggi á hinu almenna
íbúðalánakerfi, gagnstætt því, sem þær áttu
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að vera samkv. júní-samkamulaginu. Og þetta
er vegna þess, að það hefur ekki verið staðið
við fjárútveganir annars staðar frá. Og það
leikur sterkur grunur á því, að einnig í sambandi við Breiðholtsmálið alveg sérstaktega og
úthlutun til einstakra bygginga iþar, hafi lög
verið brotin, þannig að það hafi verið lánað út
á íbúðir þar fyrr en þser voru lánshæfar skv.
ákvæðum 1. Það leikur sterkur grunur á þessu.
Það hefur verið upplýst hér, að það hefur
ekki verið staðið við júni-samkomuiagið í
ýmsum greinum, m. a. um byggingu ákveðins fjölda sérstakra íbúða, serni þá var samið um. Og það er vitahlega brot á júni-samkomulaginu að láta vísitölubindingu húsmæðislána haldast, eftir að allur grundvöllur eir
undan því atriði fallinn, eins og allir sjá, að
nú er orðið. Ætti ekki að þurfa miklar vangaveitur til þess að komast að niðurstöðu um
að afnema það ákvæði, eins og málum er nú
komið.
Mér skildist á hæstv. ráðh. áðan, að óvissan
færi siífellt minnkandi hjá húsbyggjendum,
að hún hafi aldrei verið minni en í dag. Þetta
er hraustlega mælt. Ég vil aftur á mótl undirstrika það gagnstæða. ÓviSsan í þessum málum nú er alveg geigvænleg. Og það hefur ekkert komið fram í þessum umr., engar minnstu
upplýsingar um það, að ríkisstj. hafi ný áform á prjónunum um auknar fjárútveganir.
Það er þó vissulega tvöföld ástæða til slíkra
aðgerða nú, eftir að gengið hefur verið iækkað. Annars vegar sú, að þá hækkar byggingarkostnaður stórkostlega og bagur húsbyggjenda
þrengist af þeim sökum. Hin er sú, að atvinnuleysi hefur þegar gert vart við sig, og
af þeirri ástæðu væri einnig mikil ástæða til
þess að vinna að nýrri og aukinni fjáröflun
í íþúðalánakerfið, til 'þess að koma í veg fyrir
stórfelldan samdrátt í byggingariðnaði. Svo er
það auðvitað almennt taJað brýn nauðsyn að
halda íbúðalánakerfinu gangandi,, að reka þá
lánastarfsemi á eðlllegan hátt, en því fer
fjarri, að það sé gert nú.
Félmrh. (Eggert G. Þorsteinsson): Herra forseti. Hv. 1. þm. Ausitf. sagði hér áðan: Því
var yflr lýst, að þessir pemingar, þ. e. a. s. það,
sem þyrfti að nota til byggingarframkvæmdaáætiunarinnar, ættu að koma onnars staðar
frá. Ég vil gjarnan óska eftir jþví varðandi
framhaldsumr. um málið, að hv. þm. finni orðum sínum stað og skýri frá því, hvar þessi
yfirlýsing er niður komin og hver hafi gefið
hana. Það eir mjög æskilegt upp á framhaldsumr. um málið.
Varðandi það atriði, að iþessar byggingarframkvæmdir í Breiðholti hafi leitt til þess,
að menn fengju lægri lán, eins og hv.
1. þm. Norðurl. e. sagði, þá er það algjör mlsskilningur. Bánauppihæðin er bundin í 1. og
bundin ákveðin árleg hækkun samikv. ákveðinni viðmiðun. Ég geri hins vegar ráð fyrir
því, vil leggja þetta þannig út, að færri almenn
lán hafi verið veitt, það sé hugmynd þm. Ég
vil enn fremur undirstrika það, sem ég sagði

áður og kom fram í ræðu hans, að ég er reiðubúinn til að gefa allar frekari uppplýsingar
um, hvemig hinar almennu lánveitingar hafa
átt sér stað, eftir öllum möguleikum og nota
alla möguleika, sem í því efni gefast, til að
láta allan þingheim viita það sanna og rétta
í þeim málum, eins og ég tel mig hafa gert
í þeim svörum, sem ég gaf upphaflega í þessum umr. við fyrirspumum hv. fýrirspyrjenda.
Þær eru frá hliutaðeiigaindi aðilum komnar, en
ekki tilbúnar af mér.
Varðandi skiptinguna á mil'li byggðarlaga,
sem hv. þm. minnti á, þá reyndi um skeið
ekki á iþað, að til þess þyrftl að koma, meðan hægt var í þrennum lánveitingum að fullnægja öllum fyrirliggjandi lánsumsóknum. Og
um þá skiptingu gilda ákveðnar reglur, og efa
ég það ekki, að sú stjóm, sem skipuð er fulltrúum allra flokka, húsnæðísmálastjóm, sjái
um löglega framkvæmd þessara hluta. Ég hef
enga ástæðu til þess. Ég bekki þá menn alla,
sem þar starfa, að samvizkusemi um það að
fylgja Iögum og reglum í þessu efni, og ég
vil ekkl láta því ómótmælt, að þeir brjóti þær
reglur, sem þar eru fyrir þá lagðar.
Varðandi fullyrðingar hv. 4. þm. Reykv. um
það, að hagstofutölumar sýndu, að byggingareða íbúðaframkvæmdir í Reyikjavík væru minni
nú í tíð hæstv. núv. ríkisstj. en í tíð hæstv.
vinstri sitjórnar, þá segja þær tölur ekkert
um það, hvort lán húsnœðismálastjómar í
þeim heildartölum, sem þar eru, hafi verlð
fleiri eða færri á þessum árum. Það er algjör
bliekking að halda því fram, að þátttaka húsnæðismálastjómar hafi verið minni samkv.
þessum tölum en á árunum á undan. Það er vísvitandi verið að blekkja menn með slíkum
fullyrðingum. Húsnæðismálastjóm eða rikisstj.
á hverjum tíima verður hins vegar ekki sökuð
um þáð, hvort aðrar lánastofnanir, sem ekki
beyra undlr hennar stjóm, hvort geta þeirra
til íbúðabyggingalána eða eins og annars sé
minni á þessurn tima eða öðrum.
Ég tel, eins og ég sagði áðan, að þessar
umr. hafi verið mjög gagnlegar, og ég tek
undlr það með fyrirspyrjeindum, að það hafi
verið þörf á því að hreyfa þessum málum
hér, og e. t. v. gefst síðar betri aðstaða til að
ræða þessi mjög svo umfangsmiklu mál en
gert er í fyrirspurnatíma á AJþ., þó að við
höfum nú notað nánast allan fundartímann.

11. Gengishagnaður.
Á deildafundum 23. jan. var útbýtt frá Sþ.:
Fsp. til viðskmrh. um gengishagnað [96. mál]
(A. 222).
Á 28. fundi í Sþ„ 24. jan., var fsp. tekin til
meðferðar, hvort leyfð skyldi.
Fsp. leyfð með 34 shlj. atkv.
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Á 32. fundi í Sþ„ 31. jan., var fsp. tekin til
umræðu.
Fyrirspyrjandi (Lúðvík Jósefsson): Herra
forsetl. Ég hef leyf.t mér að leggja hér fsp.
fyrir hæstv. viðBkmrih. um það, hve miklu
nemi gengishagnaður Seðlabankains og bankakerfisins af gengislækkuninni, sem fram fór
24. nóv. s. 1. Ég tel, að hér sé um almennar
og mjög þýðingarmiklar upplýsingar að ræða,
sem ættu að liggja fyrir, ekki aðeins öllum
alþm., heldur ölium almenningi, og í rauninni
hefðu þessar upplýsingar þegar átt að vera
komnar fram, en ég vænti þess, að hæstv.
ráðh. sjái sér fært að gefa þessar upplýsingar
hér á Aliþ.
Menntmrh. (Gylfi Þ. Gíslason): Herra forseti. Þegar gengi íslenzkrar krónu var breytt
í nóv. s. 1. og gengi olls erlends gjaldeyris
hækkaði í kjölfar þess eða um leið, þurfti að
sjálfsögðu að endurmeta nettógjaldeyriseign
bankakerfisins erlendis. Þetta var gert, og
hækkaði verðmæti gjaldeyrissjóðsins erlendis
i íslenzkum krónur reiknað um 236.5 millj. kr.
Þegar gengi íslenzku krónunnar var breytt
næst þar á undan eða 1961, átti þjóðin einnig
nokkurn gjaldeyrisvarasjóð og þó ekki nema
lítinn hluta þess, sem hún átti í nóv. s. 1., en
þá hækkaði gengi þess sjóðs, þá hækkaði
krónutala þess sjóðs urn 6.5 millj. kr. Þegar
gengisbreytingin 1960 var gerð, skuldaði landið, skulduðu Islendingar, skuidaði bankakerfið hins vegar erlendis verulega upphæð. Við
það endurmat skuldanna, sem þá fór fram,
versnaði þess vegna staðan gagnvart út-löndum um 190.4 millj. kr. Sknldin hækkaði í íslenzkum kr. um 190.4 millj. kr. Allar þessar
breytingar á krónutölu erlendra eigna og erlendra skulda hafa verið færðar á einn reikning í Seölabankanum. Hækkun erlendu skuldanna 1960 um 190.4 millj. kr. hefur síðan smám
saman verið lækkuð á undanfömum árum,
þannig að í nóv. s. 1. voru eftirstöðvar þessarar tölu 33 millj. kr. Þegar tekið er síðan tiilit
tii varasjóðsins 1961 og hækkunarinnar nú í
nóv. s. 1., verður nettóstaðan á þessum gengisbreytingarreikningi í Seðlabankanum sléttar
210 millj. kr.
I þessu sambandi er rétt að vekja sérstaka
athygli á því, að í raun og veru eir villandi
að tala um gengishagnað hjá bankakeríinu
í sambandi við gengisbreytinguna. Gjaldeyrisbankamir eru opinber fyrirtæki, þeir eru ríkiseign, og þjóðarbúskapurinn í heild hagnast
ekki neitt á þeirri stundu, er gengi íslenzkrar
krónu er breytt gagnvart erlendum gjaldeyri.
Staða Islands gagnvart umheiminum batnar ekki neitt. Fyrir erlenda gjaldeyrinn getur
þjóðin ekki keypt fleiri-«kiló af matvöru en
áður, ekki fleiri metra af vefnaðarvöru, ekki
roeiiri hráefni, ekki fleiri skip. Það er bókhaldsatriði innanlands, hversu margar krónur
við teljum í hverjum dollar eða hverju sterlingspundi. Þótt við aukum krónutöluna í hverjum dollar og hverju sterlingispundi, eykur það
Alþt. 1967. D. (88. löggjafarþing).

ekki kaupmátt okkar í útlöndum, þvi að þar
greiðum við með dollurum og pundum t. d.,
en ekki með krónum. Hitt er svo annað mál,
að breyting á krónutölunni í hverjum dollara
og pundi, þ. e. a. s. gengisbreyting, getur haft
hagstæð áhrif á þjóðarframleiðsluna, þegar frá
líður, og þannig bætt stöðui þjóðarinnasr frainvegis. Það tekur tíma, og það er auðvitað tilgangur hverrar gengisbreytingar, 1 því er fólginn raunverulegur hagnaður af henni, ef hún
heppnast. En á þeirri stundu, sem hún er
framkvæmd, myndast enginn hagnaður, þótt
þjóðin eigi erlendan gjaldeyri, og ekki verðúr
heldur neitt tap hjá þjóðarhelldinni, þótt hún
skuldi í erlendum gjaldeyri, þegar gengisbreytingin fer fram. Raunveruileg byrði skuldarinnar er óbreytt. Einstakiingur tapar hins vegar
að sjálfsögðu, ef hann skuldar erlendis, þegar
gengi erlends gjaldeyris hækkar, eins og einstaklingur græðir undir sömu kringumstæðuim, ef hann á eriendan gjaldeyri. Hér verður
að greina skýrt og Ijóst milli áhrifa gengisbreytingar á hag einstaklinga annars vegar
og þjóðarbúslns hins vegar. Þar eð gjaldeyrisbank&rnir hér á landi eru allir ríkiseign, er
hagur þeirra að þessu leyti hagur þjóðarbúsins. Hjá einkabanka væri hins vegar hægt með
réttu að tala um hagniað eða tap í sambandi
við erlendar inneignir eða skuldir, þegar gengisbreyting verður.
Rétt er enn fremur að vekja sérstaka athygli
á þvi, að í nóv. breyttist ekki aðeins gengi íslenzkrar krónu gagnvart erlendnm gjaldeyri,
heldur breyttist einnig sterlingspundið og
nokkrar aðrar gjaldeyrisíiegundir gagnvart öðrum gjaldeyri, sem notaður er í heiimsverzluninni. Kaupmáttur stenlingspunds og fleiri gjaldeyristegumda í heimsviðskiptum minnkaði þess
vegna skyndilega. Mjög erfitt er að meta nákvæmlega, hver þessi kaupmáttarrýmun sterlingspundsins og þeirra mynta, sem því fylgdu,
er raunverulega. Það er komið undir áhrifum
breyttrar samkeppnisaðstöðu í heimsviðsklptunum á verðlag í helminum. En það er auðvitað óumdeilt, að gildi pundsins og þeirru
mynta, sem því fylgdu, toefur minnkað. Allar
þjóðir, sem áttu sterlingspund, urðu því fyrir
nokkru tjóni við gengislækkun pundsins. Um
það bil helmingur gjaldeyriseignar Islendinga
var og er í pundum. Af þeim sökum hafa Islendingar orðið fyriir tapi, gengistapi, ekki
vegna gengislækkunar krónunnar, heldurvegna
gengislækkunar pundsins. Á móti því tapi
kemur hins vegar það, að Seðlabankinn hefur fengið mun hærri vexti af pundaeign sinni
en dollaraeign sinni, svo að erfitt er að dæma
um, hvort hagkvæmara hefði verið að elga
allan gjaldeyrisvarasjóðinn í t. d. dollurum.
Fyrir fram hlaut slíkt að sjálfsögðu að teljast
mjög ólíkt.
Með þessum orðum vona ég, toerra forseti,
að ég hafi svarað efnisatriðum fsp.
Fyrirspyrjandi (Lúðvík Jósefsson): Herra
forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðh. fyrir þeer
upplýsingar, sem hann hefur hér giefið um
39
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þennan gengtehagnað, sem bankakerfið hefur
haft í sambandi viS gengfelækkunina, sem gerð
var á islenzkri krónu 24. nóv. s. 1. Ég ætla
ekki að fara að ræða hér um neina fræðilega
útskýringu á þvi, hvað sé gengishagnaður og
hvað ekki gengishagnaður, en það, sem um
er að ræða, er það, að vegna giengisbreytingarinnar hefur bamkakerfið út af fyrir sig og
þá fyrst og fremst Seðlabankinn hagnazt í íslenzkum krónum talið um 236.5 mil'lj. kr. við
þessa breytingu, 236.5 millj. kr„ sem auðvitað
gefur sinn kaupmátt hér gagnvart innlendum
hlutum, eins og t. d. innlendu vinmiuafli, á allt
annan hátt en áður var. En það voru aðeins
þessar staðreyndir, sem ég vildi fá fram. Hitt
var svo nokkuð sérstakt atriði, sem að vísu
var í 1. hér frá Alþ. varðandi ráðstöfun á þessum peningum, hvemig sá mismuniur, sem verið hefur í sé-rstöku bókhaldi frá fyrri gengislækkiunum 1960 og 1961, er settur inn á þennan reikning. Það er í rauninni aUt amniað mál,
en þetta er sá miemumur, sem fram kemur
í ísl. kr. talið við gengistbreytinguna, 236,5
miilj.
Ég þakka svo hæstv. ráðh. fyrir þessi svör.
Þórarinn Þórarinsson: Herra forseti. 1 framhaldi af þeirri fsp., sem hér hefur verið til
umr., vildi ég mega spyrja hæstv. viðskmrh.
um, hvort fyrir lægju nokkrar bráðabirgðatöJur um þann gengfehagnað, sem mundi fás-t
af útfluttum sjávarafuirðum í samræmi við
lög, sem Alþ. afgreiddi 18. des. s. 1.
Þegár þau lög voru afgreidd hér á AJþ., var
viðhorfið talsveirt öðruvfei en það er nú. Þá
var talið, að gengislækkunin mundi tryggja
svo afkomu sjávarútvegsins, að hann þyrfti
ekki á neinum styrkjum að halda, og þess
vegna var það samiþ. hér af meiri hl. Alþ, að
verulegur hluti eða mestur hluti af gengfehagnaði af útflutningi sjávarafurða frá árinu
1967 yrði Iagður í sérstakan sjóð, sem síðar
rynni svo aftur í ffekveiðasjóð og sérstakan
verðjöfnunarsjóð. Enn fremur voru felld niður úr rjárlögum öll framlög til útflutningsuppbóta hvað sjávarútveginn snerti, og einnig
voru gefin fyrirheit um mjög verulega tolialækkun. Nú skilst mér, að það blasi við, að
það þurfi að horga sjávarútveginum verulegar uppbætur, og þess vegna er ástandið í dag
orðið allt annað en þegar lög um ráðstöfun á
gengfehagnaði sjávarútivegsihs voru samþykkt.
Maður sér það í blöðúm, að ríkisstj. gerir jafnvel ráð fyrir því, og bað hefur líka komið
fram hér á Alþ., að það verði horfið frá því
fyrirheiti, sem gefið var um tollalækkun, vegna
þeirra uppbóta, sem búið sé að lofa sjávarútveginum. Mér finnst, að betta hljóti að leiða
til þess, að lög um ráðstöfun á gengfehagnaðl
sjávarútvegsins verði tekin til sérstakrar endurskoðunar, og það m. a. athugað, hvort e-kki
sé rétt að láta nokkum hluta þessa gengfehagnaðar renna tll uppbóta þeirra, sem búið
er að lofa bátaútveginum og frystihúsunum,
og það sé miklu hyggilegri lelð að gera það
en hverfa frá þeirri tollalækkun, sem búið var

að lofa, því að af tollalækkuninni hlýzt mikill
árangur, sem þjóðin hefur vfesulega þörf fyrir. I fyrsta lagi mundi verðia nokkur verfHœkkun henni samfara, og svo í öðru lagi væri
hægt að veita iðnaðinum aðstoð og styrkjn
hann til að auka atvinnustarfsemina í landinu.
Mér fannst rétt að láta þetta sjónarmið koma
fram hér, að viðhorfið hafi verið allt annað,
þegar lög um gengishagnað á útflutningi sjávarafurða voru hér samþ., og þess vegna eigi
að taka lögin til endursíkoðuinar með tillitl til
þess og a. m. k. eigi mikiu fremur að gera
það en að hverfa frá þeirri tollaiækkun, sem
búið var að lofa þjóðinni.
Ég skal svo ekki lengja þetta mál meira,
en endurtek þá fsp. mína til hæstv. ráðh.,
hvort fyrir liggi nokkrar bráðabirgðatölur um
það hver gengishagnaðurinn verði á útflutningi sjávarafurða samkv. áðumefndum lögum.
Menntmrh. (Gylfi Þ. Gíslason): Herra forseti. Að því er ég bezt veit, er fullnaðarútreikningum á þeim atriðum, sem hv. þm. spurf5ist fyrir um, ekki lokið, a. m. k. hef ég ekki
hér við höndina tölur til þess að svara fsp.
hans með.

12.Bandaríska sjónvarpið á lslandi.
Á 31. fundi í Sþ., 30. jan., var útbýtt:
Fsp. til utanrrh. um bandariska sjónvarpið
á Islandi [109. mál, 1] (A. 239).
Á 32. fundi í Sþ., 31. jan., var fsp. tekin til
meðferðar, hvort leyfð skyldl.
Fsp. leyfð með 40 stolj. atkv.
Á 34. fundi í Sþ„ 7. febr., var fsp. tekin til
umræðu.
Fyrirspyrjandl (Magnús Kjartansson): Herra
forseti. Það er í sjálfu sér næsta óeðlllegt að
bera fram fsp. um sjónvarpsmál hér á Alþ.
og fara fram á, að hæstv. utanrrfa. svari. Lögum samkv. toefur ríkið einkarétt á allri útvarpsstarfsemi á Islandl, og eðli sínu samkv.
heyrir sú starfsemi undir hæstv. menntmrh.,
sem ætti að svara fsp. um sjónvarpsmál, ef
allt væri með felldu. En því miður er ekki
allt með felldu á þessu sviði, Ríkisstj. Islands
afhenti bandaríska hernámsliðinu hluta af
einikarétti sínum með lagaheimildum, sem ég
hef aldrei komið auiga á, fyrst tii hljóðvarpsstarfsemi og síðan til sjónvarpsstarfsemi. Og
síðan hafa íslenzk stjómarvöld í verki framfylgt þeirri stefnu, að hljóðvarps- og sjónvarpsstarfsemi hernámsliðsins værl undanþegin íslenzkri lögsögu, hvorkt Alþingi Islendinga
né ríklsstj. mættu hlutast til um þessar at-
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hafnir í berstöðinni. Hafa verið gerðar ítrekaðar tilraumir til þess að fá Aliþ. og ríkisstj.
til >ess að mæla fyrir um útivarpsstarfsemi
iiims erlemda liðs, en árangurslaust. Hemámsliðið var talið ríki í ríkimiu á þessu sviði, og
þess vegna hefði orðið að fara þá leið að biðja
hæstv. utanrrh. að hagnýta diplómatísk tengsl
sín við hið erlenda Tíki til þess að útvega Alþ.
vltneskju um þennan bátt sjónvarps á Islandi.
Hér er því miður ekki ráðrúm til þess að
rekja sögu dátasjónvarpsins, þótt hún sé ákaflega lærdómsrík, enda ætti hún að vera flestum hv. alþm. í fersku minmi. Allir vita, hvemig hemámsliðið ihagnýtti einkaaðstöðu sina til
þess að tryggja sér daglegt áhrifavald á mörgum þúsundum heimila, en sá menmingarlegi
og pólitíski yfirgangur leiddi svo aftur til þess,
að menn úr öllum stjómmálaflokkum risu öndverðir gegn þessari innrás stórveldisims í íslenzka menningarhelgi. En einnig eftir að Islendingar höfðu unnið fullan, málefnalegan
sigur í þessari baráttu; eftir að hæstv. menntmrh. hafði viðurkennt, að ástandið væri óviðunandi og ósamboðið íslendingum sem sjálfstæðri menningarþjóð; eftir að formaður útvarpsráðs, hv. alþm. Benedikt Gröndal, hafði
viðurkennt, að málið væri andstyggileg sjálfhelda; eftir að ritstjóri Morgunblaðsins, Matthías Johannessen, hafði flokkað starfsemi dátasjónvarpsins undir fákunnáttu og klaufaskap,
slys eða óhapp í stjóm íslenzkra menningarmála, eirnnig eftir allar þessar játmingar var
haldið fast vlð það af hálfu stjómarvalda, að
Islendingar mættu ekki skerast í leikinn og
vemda þjóðlega hagsmuni sína. Ftuimkvæðið
yrði að koma frá hemámsliðinu sjálfu, og síðan kom frumkvæðið eftir þeirri boðleið, hvemig sem aðdragandinn hefur verið. 6. sept. 1966
skrifaði Weymouth aðmiráll á Keflavíkurflugvelli hæstv. utanrrh. bréf og greindi honum
frá því, að vegna ihagsmuna hemámsliðsins
sjálfs yrði að takmarka sendingar dátasjónvarpsins við herstöðina eina, þegar íslenzka
sjónvarpið hæfi starfsemi sína. Hæstv. utanrrh. svaraði daginn eftir og komst m. a. svo
að orði, mieð leyfi hæstv. fonseta:
„Með tilliti til þess ástands, sem þér lýsið,
mun ríkisstj. Islands ekki vera mótfallin till.
yðar um að draga úr sjónvarpssendingum yðar, þannig að þær verði takmarkaðar við venjulega sjónvarpsmóttöku á hieimtlum í næsta
nágrenni Keflavíkur."
En einnig kom hæstv. ráðh. á framfæri
þeirri ósk sinni, að breytingar á dátasjónvarpinu yrðu samræmdar tilikomu íslenzka sjónvarpsins. I þelrri ósk reyndist felast sú afstaða, að sendingar íslenzka sjónvarpsins voru
taldar tilraunasjónvarp fyrsta árið, en á meðan fór hæstv. utanrrh. sem sé fram á það, að
starfsemi dátasjónvarpsins héldi áfram.
16. ágúst í fyrra skrifaði hæstv. utanrrh.
bandaríska aðmírálnum loksins nýtt bréf og
lýsti yfir því, að af Islands hálfu væri nú
ekkert því tll fyrirstöðu, að Bandaríkjamenn
gerðu hinar fyrirhuguðu breytingar á sjónvarpssendingum sínum. Og nokkrum dögum

síðar sendi yflrmaður hersins frá sér fréttatilkynningu, þar sem svo var komizt að orði,
með leyfi hæstv. forseta:
...... að útsendlngar sjónvarps varnarliðsins
verði takmarkaðar í samræmi við samkomulagið frá sept. 1966. Þar af leiðandi verða útsendingar sjónvarps vamarliðsins, AFRTS, takmarkaðar við Keflavíkurflugvöll og næsta nágrenni hans frá og með 15. sept. 1967."
Um sömu mundir lýsti aðmírállinn yfir því
i viðtölum við íslenzka sjónvarpið og hérlend
blöð, að sendingar bandaríska sjónvarpsins
yrðu takmarkaðar svo tryggilega, að þess yrði
t. d. enginn kostur að sjá þæir í Reykjavík,
ekki heldur þótt menn reistu risagálga á þökum húsa sinna og keyptu sér hina öflugust.u
magnara.
Nú eru senn liðnir 5 mánuðir frá þeim degi,
þegar takmörkunin átti að koma til fullra
framkvæmda, en samt fer því enn mjög fjarri,
að sendingarnar séu takmarkaðar við Keflavíkurflugvöll og nœsta nágrenni hans. Sendingamar sjást enn viðast hvar á Reykjavíkursvæðinu, og þar sem myndgæðin eru ekki
nægilega góð, hlaupa sjónvarpsvirkjar undir
bagga og bæta úr skák með nýjum loftnetum
og mögnurum. Hinar skýlausu yfirlýsingar
aðmírálsins hafa reynzt ómerkar allt til þessa.
Því spyr ég hæstv. utamrrh.: Hvað veldur?
Hvenær má vænta fullna efnda á samningsbumdnum loforðum Bandaríkjanna við rikisstj. Islands og skýlausum fýrlrheitum Stones
aðmíráls?
Utanrrh. (Emil Jónsson): Herra forseti. Út
af þessari fsp. hv. 6. þm. Reykv. hef ég óskað
eftir því við fonmamn vamarmálanefndar, að
hann gefi mér skýrslu um þetta mál, en varnarmálanefnd og formaðurinn sjálfsagt alveg
sérstaklega fylgjast með þessu máli etns og
öðmm, sem vamarliðið snertir. Hann hefur nú
gefið mér stutta skýrslu u,m mállð, sem ég,
með leyfi hæstv. forseta, vildí lesa upp, því
að ég held, að hún skýri málið bezt. Hún er
svo hljóðandi:
„Frá 15. sept. 1967 hafa verið gerðar margs
konar ráðstafanir í þvi skyni að torvelda móttöku sjónvarpsmynda utan vamarsvæðanna
frá sjónvarpsstöð vamarliðsins. Þessar ráðstafanir hafa gert það að verkum, að sjónvarpsmyndin er ekki lengur nothæf fyrir langflesta íbúa Reykjavikursivæðisins. Hlns vegar
hafa ófyrirsjáanlegir tæknilegir erfiðleikar við
að stilla sjónvarpsmastur orðið þess valdandi,
að ekki hefur verið unnt að útilokia með öllu
sjónvarpssendingar til Reykjavikursvæðisins
án þess að valda truflunum á Keflavikursvæðinu. Tilraunum til þess að ráða bót á þessu
er stöðugt haldið áfram. Hinn 6. og 7. des.
s. 1. fékk yfirmaður vamarliðsins íslenzka útvarpsvtrkja til þess að rannsaka árangur
þeirra lagfæringa, sem gerðar höfðu verið á
sjónvarpsmastrl Keflavíkursjónvarpslns frá 15.
sept. s. 1. Voru framkvæmdar 45 skipulagsbundnar mælingar í Reykjavík og nærliggjandi byggðarlögum. Að undanteknum fjórum
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Fyrirspyrjandi (Magnús Kjartansson): Herra
forseti. Ég þakka hæstv. utanrrh. fyrir þá
skýreiu, sem hann iét okkur í té frá formanni
vamarmálanefndar. Hins vegar fer þvi mjög
fjarri, að ég telji þá frásögn, sem þar kom
fram, vera fullnægjandi skýringu á þeim van-

frá sjónvarpstækjum manna, að hægt sé að
taka sendingarnar frá Keflavik. Þetta er orðinn atvinnuvegur fyrir íslenzka sjónvarpsvirkja. Og þeir hafa skýrt frá því, að þeir
hafi haft mikið að gera að undanfömu við
þetta og að oft þyrfti ekki að lagfæra mikið
hjá sjónvarpsnotendum til þess að Keflavíkurstöðin næðist á tækin. En þar sem skilyrðin
væru erfiðari, yrði að setja upp stærstu gerð
af loftnetum og sérstaka magnara.
Ég er ekki einn um það að teija, að þama
sé um mjög alvarlegar vanefndir að ræða. Það
sjónarmið hefur einnig komið fram í málgagni hæstv. utannrta. 12. jan. s. 1. birti Alþýðublaðið forustugrein af þessu tilefni. Sú
grein var stutt en skýr, og ég vil lieyfa mér
að lesa hana hér upp, með leyfi hæstv. forseta. Hún var á þessa leið:
„Frásagnir og auglýsingar dagblaða benda
til þess, að enn sé möguiegt að sjá útsendingu
sjónvarpsstöðvar varnairliðsins á Keflavíkurflugvelli á mörgum stöðum í Reykjavík og á
Suðumesjum. Svo hefur virzt sem farsæl lausn
hafi fengizt á þessu máli, og hefur verið hljót.t
um það langa hríð. Þó kemur það kunnugum
ekki á óvart, að erfitt reynist að takmarka
sjónvarpssendinguna við Keflavíkurflugvöll
með skermum einum. Takist það ekki án frekari dráttar, er aðeins um tvær teiðir að velja.
Vamariiðið verður að setja upp lokað símakerfi fyrir sjóravarp sitt eða loka stöðinni algerlega. Það er ekki ráðlegt að skemmta
skrattanum með þvi að vekja þetta deilumál
til lífs á ný.“
Ég geri ráð fyrir, að hv. þm. Benedikt Gröndal, formaður útvarpsráðs, hafi skrifað þessa
forustugrein og ég efast ekki um, að hann
standi við þau sjónarmið, sem fram koma í
henni. En mér þykir forvitnilegt að vita, hvort
hæstv. utanrrh. eir eikki sömu skoðunar og
þetta málgagn ráðh., því að mér finnst það
dálítið annarleg viðhorf, að taæstv. ráðh. skuli

efnduim, sem við höfum orðið að þola í þeesti

hér reyna að þera í bætjpáka fyrir vanefndir,

máli. Þau bréfaskipti, sem fram fóru milli yfirmanns bandartska hersins og hæstv. utanrrh.
1966, jafngilda að sjálfsögðu formlegum samningi á mllU ríkjanna, og þegar yfirmaður hernámsliðsins kom með yfirlýsingu sína, þá hefur hann vafalaust hugað að þeim tæknilegu
vandamálum, sem þyrfti að ieysa til þess að
koma þessari Iausn í kring. Ég segi fyrir mig,
að ég á ákaflega erfitt með að trúa þeirri
skýringu, að Bandarikin, sem eru sem kunnugt er einhver tækniþróaðasta þjóð í heimi,
hafi ekki getað leyst vandamál af þessu tagi
á þeim 17 mánuðum, sem liðnir eru síðan
samningurinn var gerður, og ekki heldur á
þeim 5 mánuðum, sem liðnir eru siðan Iþessi
breyting átti að koma til framkvæmda samkv.
opinberum tilkynningum. Ég er ekki eins viss
um það og hæstv. ráðh. og þelr, sem hann
vltnaði til, að sú takmörkun, siem vissulega
er komin, sé fullnægjandi. Það er staðreynd,
að núna að undanfomu hafa íslenzkir sjónvarpsvlrkjar auglýst í blöðúm, að þeir tækju
að sér að setja upp loftnet og gengju þannig

því að að sjálfsögðu er það verkefni hans að
tryggja Það í einu og öllu, að sá aðili, sem
hann hefur gert samning við, standi við samningana. Og þegar af því er fengin 5 mánaða
reynsla nú þegar, að ekki hefur verið staðið
við þá á þann toátt sem fyrirhugað var, sýnist mér einsœtt að gera þá kröfu, sem fram
kemur í forustugrein Aliþýðublaðsins, að annaðhvort verði þama sett upp lokað kerfi eða
stöðimni gersamtega lokað.

stöðum, er lágu langt hver frá öðrum, gáfu
allar hinar mælingarnar til kynna, að útsending stöðvarinnar væri lakari en svo, að hún
væri nothœf á Reykjvíkursvæðinu. Þar með
var yflrgnæfandi meiri hluti íslenzkra sjónvarpsnotenda útiiokaður frá að sjá stöðina,
en ráðstafanir til þess að draga úr sendikrafti
til áðurnefndra fjögurra staða hafa þó verið
gerðar. Hinn 26. f. m., þ. e. a. s. 26. jan., fékk
vamarliðið sérstök tæki frá Bandaríkjunum
til þess að setja á útvarpsmastrið, en erfið
veðurskilyrði hafa fram að þessu hindnað, að
unnt væri að koma þeim fyrir. Þau verða sett
upp strax og veður leyfir. Er bess vænzt, að
hin nýju tæki dragi svo úr allri útsendingu
ti) Reykjavíkursvæðisins, að sjónvarpstmynd
verði 'þar með öllu ónothæf. Ef þessar aðgerðir reynast enn ekki nægilegar, hefur vamarliðið 'heitið því, að enn frekari ráðstafanir
verði gerðar."
Þetta er í örstuttu máli saga máisins. Ég
get aðeins bætt því við, að ég hef sjálfur
reynt að taka Keflavíkursjónvarpið á sjónvarpstæki, sem ég hef undir höndum, og
nokkurs staðar annars staðar, og minn dómur eða reynsla af því er sú, að það sé algerlega ónothæft þar, sem ég hef reynt það. Mitt
mat á þessu sker auðvitað ekki úr, en það,
sem sker úr, er umsögn útvarpsvirkjanna,
sem kannað hafa málið og gert mælingar á
45 stöðum með iþeim árangri, að 41 staður
hefur verið útilokaður, en 4 virðast nokkum
veginn geta séð sjónvarpið. En það verður svo
lagað, þegar htn allra nýjustu tæki koma.
Væntl ég, að þetta sé nægilegt svar við fsp.

Dómsmrh. (Jóhann Hafstein): Herra forseti,
Mér finnst nú þetta hálfbroslegir tllburðir
satt að segja, sem hér eiga sér stað í sambandi við þetta sjónvarpsmál, en alveg að sérstaklega gefnu tilefni, þar sem tesin var hér
upp forustugrein úr Alþýðublaðinu um, að
tveir möguleikar væru aðeins fyrir hendi, ef
bessi lokun, sem nú hefur verið reynd, dugar
ekki, þ. e. fareimlega að loka sjónvarpinu eðia
setja lokað kerfi, þá vildi ég benda á, og sérstaklega formanni útvarpsráðs, að það kann
að vera til þriðja leiðin, Og það væri sú teið,
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að útvarpið, sem hetfur ágæta aðstöðu til þess,
léti fara fram skoðanakönnun hjá þeim, sem
sjónvarp eiga, hver vilji almennings væri í
þessu efni, og síðan væru hinar endanlegu
ákvarðanir teknar.
Jónas Árnason: Berra forseti. í>egar sjónvarpsmálið kom til umr. hér á Alþ. 1962, þá
var því m. a. haldið fram, að sendikraftur
bandariska sjónvarpsins á Keflavíkurflugvelli
væri svo litill, að tæknilega séð gæti hann ekki
minni verið og það væri ógjömingur að takmarka hann við herstöðina eina. Þeir, sem
einkum héldu þessu fram, voru þáv. hæstv.
utanrrh., Guðmundur 1. Guðmundsson, og formaður hins islenzka útvarpsráðs, hv. 5. þm.
Vesturl.
Síðan hefur sannazt, að fullyrðingar þessar
voru næsta hæpnar, svo að ekki sé meira
sagt, I flokksmáligagni þessara tveggja manna,
sem ég var að nefna, var til að mynda lýst
yfir þeirri skoðun nú fyrir stuttu, eins og hv.
6. þm. Reykv. vék -að hér áðan, að ef bandaríska herstjómin á Keflavíkurflugvelli drægi
það 1-e-ngur að standa að fullu við fyrirheit
sitt um takmarkanir á sjónvarpssendingum,
yrði að ganga hreint til verks og fyrirskipa
henni að taka upp svokallað lokað dreifingarkerfi, en það er að -því leyti líkt simakerfi,
að sendingar fara ekki um loftið, heldur eftir
þráðum frá viðkomandi sjónvarpsstöðvum og
til þeirra húsa, sem eiga að njóta útsendingar
þeirra. Þetta lokaða dreifingarkeirfi hefði auðvitað verið -hægt að nota frá upphafi, þó að
sá aðilinn, sem nú bendir á það sem he-ppilegus-tu lausn á þessum málum, virtist ekki
-hafa hugmynd um það eða léti svo sem hann
befði ekki hugmynd um það, þegar mál þessi
voru til umr. héma 1962.
Ýmsir mætir rnenn úr ölilum stjómmálaflokkum hafa látið sjónvarpsmálið til sín taka,
hafa fordæmt hneykslanlega framkom-u íslenzkra ráðamanna í þessu máli og krafizt
þess, að þeir yrðu látnir svara til saka fyrir
blekkingar þær, sem þeir ieyfðu sér að beita
í tilraunum til þess að afsaka hneykslið, og
væri sannarlega e-kki vanþörf á slíku. En ég
vil nota þetta tækifæri -til að benda á það, að
blekkingar í sambandi við hemámsmálin e-ru
engin ný ból-a. Sú saga hefst með Keflavíkursamningnum 1946. Mér ge-fst ekki tími til að
rekja han-a nákvæmlega, ailar þær blekkingar,
sem t d. var beitt í sambandi við Keflavikursamninginn. En árið 1949, þegar íslendingar
sögðu skiiið við hlutleysisste-fnu sína og gengu
í bernaðarbandalag, var þvi hátíðlega lýst yfir af hálfu stjómarvalda, að hér yrðí aldreí
-hier á friðartímum. Það re-yndist heilber bl-ekking. Aðeins tveim ártuim síðar eða árið 1951
fengu Bandaríkin -leyfi til iþess að hrelð-ra um
sig á ný með herafla á Keflavikurflugvelli.
Stjórnarvöldin lýstu -því yfir, að þetita hefði
verið gert vegna bráðrar hættu á árás af hálflu
Rú&sa, svo bráðrar meira að segja, að þjóðin
fékk ekkert að vita um samning stjómarvaldanna við Bandaríkjame-nn fyrr en herinn

var kominn, þ. e. a. s. að morgni 7. mai 1951.
Og stjórnarvöldin lýstu því yfir, að þessari
leynd hefði verið haldið af öryggisástæðum,
því að ella hefðu Rússar e. t. v. rokið tll og
hernumið okkur á undan Bandarikjamönnum.
Allt þetta var að sjá-lfsögðu líka helber blefcking. En Bandaríkjamienn höfðu á ný náð fótfestu á Keflavíkurfluigvelli, og þessi staður þar
syðra breytti æ meira um svip. loland hvarf
úr svipmóti hans, en í staðinn reis þama upp
fjölmennt bandariskt byggðariag.
Stjórnarvöldin fullyrtiu, að þessu mundi engin hætta fylgja fyrir þjóðlegar erfðir okkar
og menningariegt sjálfstœði. Það reyndist líka
toelber blekking. Það leið ekki á löngu þangað
til heriiðið á KeflavíkurflugveUi var farið að
starfrækja útvarpsstöð og -brau-t þar með, eins
og hv. 6. þm. Reykv. ben-ti hér á áðan, þvert
gcgn ákvæðum íslenzkra laga um einkarétt
ríkisins á slíkri startræksliu. Og stjómarvöldin létu sér það vel líka, eða a. m. k. afskiptalaust, að þessi bandariska útvarpsstöð haslaði
sér völl meðal æskulýðsins hér á þéttbýlissvæðinu við Faxaflóa og keppti við íslenzka
útivarpið um hylli hans með léttmefi ýmiss
konar og öðrum hégómaOg svo kom sem sé sjónvarpsmálið tU sögunnar. Ég heí ekki tima -til þess að rekja
blekkingamar, sem beitt var í sambandi við
það, nánar heldur en ég hef þegar geirt. En
ég vildi sem sé aðeins nota -þetta tækifæri til
að benda á 'það, að þó að ýmsir menn taU n-ú
um nauðsyn þess, að sú saga sé rakin, og
menn látnir svara til saka fyrir þær blek-kingar, sem þeir hafa beitt í sambandi við
þetta mál og vissulega er eikki vanþörf á, þá
eru ýmis fle-iri mál í sambandi við hemámið,
sem sannarl-ega þarfnast nanmisóknar, og kominn tími til þess að þjóðiin fái að vita sannieikann um þær hlekking-ar, sem be-ltt hiefur
verið í sambandi við -þau.
Mér dettur ekki í hug, að íslenzk stjómarvöld hafi alltaf gert sér greln fyrir þvi, að
þau voru að beita þjóðina biekkingum í sambandi við þessi mál. Ég er sannfærður um það,
að -þau -höfðu oft verið blekkt sjálf. T. d. er ég
viss um það, að margir þeirra manna, sem
tóku á sig ábyrgðina á því, að við sögðum
skilið við hlutleysisstefnu okkar og gengum í
herniaðarbandaiag 1949, já, og ábyrgðima á hernáminu aftuir 1951, margir þessara man-na voru
sjáifir bl-ekktir af einhverjum leynilegum boðskap frá þeim volduga aðila, sem þama var
fyrst og fremst að fá framgengt hagsmunum
sínum.
Það er sem sé ekiki tími til að ræða þetta
nánar að sinni. Ég verð að láta það bíða betra
tækifæris, se-m væntanlega gefst, áður en langt
um líður.
Ragnar Amalds: Herra forseti. Ég stend nú
hér upp ekki sízt vegna ræðu hæsitv. dómsmrh.
áðan. Vorið 1966 fluttu nokkrir þm. stjórnairandstöðunnar þáltill. um takmörkun sjónvarpsins við herstöðina eina. Margar rœðuir voru
fluttar í málinu, en ég held, að það, sem
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mesta athygli vakti, hafi ekki verið hávaðinn
í flm, heldur þögnin, sem þeir mættu, þögn
utanrrh. og þögn menntmrh. BáSir þessi-r
hæstv. ráðh. og raunar alliir aðrir ráðamenn
þögðu af sér hræringar og hveirs konar viðleitni til að fá þá til að ræða málið á Alþ.,
og málið var svo að lokum svæfit hér í lok
þingsins með því klórófomn alishn., sem allir
munu víst þekkja. En þetta mál var ekki dautt
þrátt fyirir allt. Menn höfðu ekki skilið til
fulls, að hæstv. menntmrh. er ekki allur þar
sem hann er séður. Bak við tjöldin fór hann
á fund Bandaríkjamanna og bað þá um að
gera ríkisstj. þann greiða að eiga sjálfir frumkivæði að lokun sjónvarpsins, og Bandaríkjamenn samþykktu og tókiu að sér það verk, sem
stjómarvöldin höfðu ekki manndóm til að
vinna.
Hér á Ailþ. hefur visisulega lengi verið meiri
hi. fyrir því, að baindaríska sjónvarpið væri
takmarkiað við herstöðina eina, en þessi vilji
mátti ekki koma fiam. Alþ. mátti ekki hafa
skoðun á málinu og stjóraiarvöldin éikki heldur. Því var sjónarspilið sett í gang, eins og
flestum mun í fersku minni. Bandaríkjamenn
sögðust vera tilneyddir að takmarka sjónvarpið, ekki vegna þess að íslemdingar óskuðu eftir því, nei, þeir sögðu, að það væri af einkaástæðum þeiirra sjálfra, að þess þyrfti með.
Og utanrrh. svaraði um hæl og sagði, að ef
Bandaríkjamenn þynfitu endilega að takmarka
sjónvarpssendingaraar niú, yrði svo að vera.
Á engan hátt mátiti sam sagt lesa út úr svari
ráðh., að það væri villji þiings og stjóraar, að
svo væri gert. Hann óskiaði meira að segja eftir
því, að takmörkun sjónvairpsiins yrði slegið é
frest, þar til það islenzka væri komið í gagnið.
Nú sjá menn, held ég, afleiðingarnar af
þessu geðleysi íslenzkra stjórnarvalda. Bandarikjamenn framkvæma loforð sín seinit og illa.
En ráðamenn þjóðarinnar eru búnir að koma
málum þannig fyrir, þeir virðast ekki geta ýtt
á Bandaríkjamenn af neinum þeim krafti,
eem dugað getur. Það eru liðnir 22 mámuðir,
síðan þetta loforð var gefið, og enn þá standa
einhverjir tækniiegir örðugleikar í þessarí
mestu tækniþjóð veraldar.
Já, ihæstv. dómsmrh. iagði sem sagt til hér
áðan, að útvarpið léti fara fram skoðanakönnun meðal tolustenda um 'það, hvorit það ætti að
takmarka bandaríska sjónvarpið á Keflavíkurflugvelli. En hvernig væri, að hæstv. dómsmrh.
byrjaði nú á því að láta fara firam skoðanakönnun í sjálfri ríkisetj., svo að ekki þyrfti
að vera neinn vaíi á því lenguir, hver sé skoðun hennar á þessu máli, og hvernig væri, að
fram færi hér á Aiþ. skoðanakönnun í þessu
máli? Hvernig væri sem sagtt, að blaðinu væri
snúið við og Alþ. og ríkisstj. tækju af skarið
í þessu máli í eitt skipti fyrir öll og sýndu,
hver sé vilji þeirra í þessu máli, svo að Bandaríkjamenn þurfi ekki að vera lengur í neinum
vafa og þurfi ekki að ihaJda, að það sé
ósk riíkisstj. eða jafnvel gert henni til góðs
að draga málið eins lengi á langinn og hægt
er.

Utanrrh. (Emil Jónsson): Herra forseiti.
Kjarninn i þessari fsp. var sá að slá því fiöstiu,
að mér skilst, að Bandaríkjamenn hefðu vanefnt sínar skuldbindingar í sambandi við sjónvarpið á Keflavíkurvelli. Ég vii nú ekki kalla
það, sem gerzt hefur í málinu, vanefnd, vegna
þess að það hefur begar verið byrjað, eins og
lofað var, að takmarka útsendingarnar og niðurstaðan af þeirri könnun, sem hér toefur verið framkvæmd af útvarpsvirkjum og fagmönnum á þessu sviði, sýnir, að meiira en 90% af
þeim stöðum, sem mœldir voru, sýna það, að
þeir geta með engum hætti notið þessa sjónvarps og aðeins innan við 10% geta notfært
sér bað og þó ekki til fulis. Ég tel þess vegna,
að málið hafi fengið bá afgreiðslu, sem maður getur vænzt, og þegar því toefiur líka verið
heitið, að tilraunum veirði haldið áfram með
að takmarka útsendingamar, þangað til eaginn á Reykjavíkursvæðinu eir fær um að njóta
þeirra.
Út í efnisatriði, sem hér hefur verið rætt
um, vegna vamairliðsins almennt, skal ég ekki
fara, heldur einungis halda mig við þessa fsp.
Eysteinn Jónsson: Herra forseti. Ég vildi aðeins segja það, sem ég reyndar hef aldrei farið neitt dult með, en vil enduntaka einu sinni
eun, að ég toef ætáð verið mifciil áhugamaður
um það, að erlenda sjónvarpið yrði bundið við
vamarstöðina eina í Keflaviik. Ég hef aldrei
farið dult með þetta og haft mikinn áhuga
fyrir því, að málum y.rði komið þannig fýrir.
Ég vil mega treysta þwí, samkv. þeim yfirlýsingum, sem hæstv. utanrrh. las, að þessu
verði nú komið í það horf, svo að ekki verði
um deilt.
Fyrirspyrjandi (Magnús Kjartansson) : Herra
forseti. Það var aðeins lítil aths. við þá till.,
sem hæstv. dómsmnh. kom fram með hér áðan, um sérstaka skoðanakönnun á Islandi. Ég
viil benda hæstv. ráðh. á það, að ákvörðunin
um takmörkun sendinga dátasjónvarpsins við
herstöðina er komin firá Bandaríkjamönnum
sjálfum og skoðanakömniun á Islandi getur
ekki haft nein áhrif á þeiinra eigin ákvarðanir.
Vilji hæstv. ráðh. fá einhverja sérstaka skoðanakönnun til að skera úr um málið hjá þeim
aðilum, sem tekið hafia ákvörðunina, þá verður hún að veira innan Bandaríkjanma sjálfra.
Dómsmrh. (Jóhann Hafstein): Herra forseti.
Mín afskipti af þessu máli voru að reyna að
leggja lið þessum áhiugasömu mönnum, sem
hér telja sig berjast þjóðhollri baráttiu. Ég
hélt þess vegna, að þessari tiil. minni mundi
verða fagnað af þessuim hv. iþm, sem telja,
að sjónvarp frá Kefilavík sé mjög þjóðhætitiulegt og til mikils angurs fyrir alla þá, sem
horfa á sjónvarp. Að koma skoðanakönnun
í gang hlýtur að vera mjög auðweilt, því að
það eru skráðir aAlir sjónvarpseigendur, svo að
það þyrfti ekki annað en að láta fylgja svolítinn reit með, iþegar verið væri að innheimta
sjónvarpsgjaidið. Þar gætu menn sett í lofcað-
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an reit og þar með sent innsiglað tiil sjónvarpsins, hver væri afstaða þeirra í þessu máli.
Menn mega ekki misskilja það, að ég var að
reyna að leggja þeim þarna vopn í hendur,
sem telja sig hafa sterka afstöðu í þessu máli.

13. Framkvæmdaáæthm fyrir
Norðurland.
Á 31. fundi í Sþ., 30. jan., var útbýtt:
Fsp. til riklsstj. um framkvæmdaáætlun fyrir
Norðurland [109. mál, 2] (A. 239).
Á 32. fundi í Sþ„ 31. jan., var fsp. tekin til
meðferðar, hvort leyfð skyildi.
Fsp. leyfð með 40 sihlj. atkv.
Á 34. fundi í Sþ., 7. febr., var fsp. tekin tii
umræðu og jafmframt fsp. til fjimrh. um Norðurlandsáætlun á þskj. 239.
Fyrtrspyrjaradi (Gisli Guðmundsson): Herra
forseti. 1 okt. 1966 bar hv. landsk. ‘þm„ setn
einnig á nú um stund sœti á þingi, Ragnar
Amalds, fram fsp. till ríkisstj. um það, hvað
liði störfum tveggja stjómskipaðra n., sem
hann kvaðst hafa oirðið var við á ferðalagi
um Norðurland. Hæstv. félmirh. svaraði þessari
fsp. í alllöngu máli hinn 26. okt. 1966, og haran
sagði þá m. a., með leyfi hssstv. forseta, eða
gaí þær upplýsingar, sem hér fara á eftir,
varðandi annan þátt þessa máls. Hæstv. ráðh.
sagði:
„Samkomulag varð um iþað í júní 196S milli
ríkisstj. og Alþýðusambamds Norðurlands, að
gerð skyldi sérstök framkvæmdaáætlun fyrir
Norðurlarad... I framhiafldi af þessu samkomulagi, sem gert var 196ð, fól ríkisstj. Efnahagsstofnuninni að gera áðurgreiinda framkvæmdaáætlun, og sikyldi framkivæmd verksins vera í
samráði við Álþýðusamband Norðurlands svo
og sveitarstjórnir og sýslunefndir á Norðurlandi. Hóf Efnahagsstofnunin undirbúning
verksins i marzmánuði s. l.“ — þ. e. 1966 —
„með söfnun gagna bœði hér í Reykjavík og
á Norðurlandi, og nú í sumar“ — þ. e. sumarið
1966 — „hafa etiarfsmeran Efnahagsstofnunarinnar ferðazt u,m Norðurland, kyraint sér ástand
í atvinnu- og félagsmálum og rætt við forvígismenn srveitarfélaga, lauraþega, atviranurekendur og fleiri aðila. Hafa öll byggðarlög, að Eyjafirði og nágrannasveitum hans undaraskildum,
þegar verið heimsótt, en gert ©r ráð fyrir, að
þangað verði farið í nóv. n. k.“
Hæstv. ráðh. sagði enin frernur:
„Starfshópur Efnahagsstofnunarinnar skilar
sjóðraum" — þ. e. a. s. Atviranujöftauraarsjóði,
sem hann hafði iþá einraig rætt um — „skýrslum
um hvem hluta Norðuinlands fyrir sig, þar sem
lagðar eru fram till. um kerfisbundlnn stuðn-

ing við atvinnulíf svæðanna. Ein skýrsla hefur þegar verið lögð fram, um Húnaflóasvæðið,
og er Strandasýsla þé þar meðtalin. Von er á
skýrslum um Skagafjörð ásamt Siglufirði og
um austurhluta Norðurtands innan skamms.
Reikraað er með, að Efnahagsstofnunin skili
ríkisstj. heildarskýrslu um Norðurland alit á
þessum vetri,“ — þ. e. veturimn 1966—1967. „1
þessu starfi hefur eiramitt verið lögð áherzla
á að flýta eiras og kostur er fyrir þeim aðgerðum og framikvæmdum, sem nauðsynlegastar
eru taldar."
Þetta sagði hæstv. félmrh. um Norðurlandsáætlun hinn 26. okt. 1966. Við þessar upplýsingar má svo bæta því, að hinn 4. júní 1967,
að ég ætla, birtist btaðaviðtaíl við hæstv. fjmrh.
um ýmis málefni, aðaliega atvinnumál Norðurl. e., en elns og kunnugt er, er hæstv. ráðh.
einra af þm. þess kjördæmis. Þá sagði hæstv.
ráðh. i þessu viðtali:
„Ég tel nauðsynlegt að virama kerfisbundið
að alhliða uppbyggingu í kjördæmlnu. Mikilvægasta skrefið að því marki er sú áætlun um
eflimgu byggðar á Norðuirllandi, sem unmið er
að og verður lokið á þessu ári.“
Ég skal enn fremur tiaka það fram, að i tilefni af þeim umræðum, sem um þetta urðu
á Alþ. bæði i sambandi við fsp. þá, sem ég
nefndi, og siðar, nálægt vori, um iántökuheimild stjórnariramar vegna framkvæmdaáætlunar, óskaði ég eftir þvi við Efnahagsstofnunina, að ég ferngi i hendur þær skýrslur, sem
sagt var frá, að stofnunin hefði gert. Og ég
fékk i hemdur einar brjár slíkar skýrslur á
s. 1. vori, sem ég mun etkki iræða um hér, en
í þeim skýrslum voru ekki till., ernda ekki gert
ráð fyrir því, engin áætlun gerð, heldur bara
skýrslur, og þær fjölluðu um vissa hluta Norðurtamds.
Þar sem ekki hefur orðið úr því, sem gert
var ráð fyrir i vor af hálfu stjómairvalda, að
Norðurlandsáætlun yrði lokið á þessu ári, hef
ég ásamt hv. 3. þm. Norðurl. v. leyft mér að
bera fram svo hljóðandi fsp., sem prentuð er
á þskj. 239:
„Hvenær má vænta framkvæmdaáætluraar
þeirrar fyrir Norðurland, sem heitið var i júnímánuði 1965, sbr. skýrslu félmrh. á Alþ. 26.
okt. 1966?“
Fyrirspyrjandi (Eyjólfur K. Jónsson): Herra
forseti. Ég flyt hér ásamt hv. 4. þm. Norðurl.
v. fsp. tiil hæstv. fjmrh. um Norðturlandsáætlun. Það er alkunma, að við gerð Norðurtandsáætlumar eru miklar voniir bundmair. Hinu er
ekki að leyna, að mönnum finnst dragast um
of, að lokið sé gerð áætlunarinnar. Mér er að
vísu ljóst, að þótt formilega hafi ekiki verið
gengið fré Norðurlandsáætlun, hefur mikið
verið gert til að bæta atvinnuástandið norðanlands á undangengnum árum, enda hafa fjérveitingar úr Atviramujöfnunarsjóði og Atvinrauleysistryggingasjóði þegar haft verulega þýðingu ásiamt starfsemi atvinnumálanefndar Norðurlands. Þá má helduir ekki gileyma stórverkefnum eins og byggingu kísilgúrverksmiðjunn-
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ar við Mývatn, kaupum Hafamarins og síldarílutningum til Sig'lufjarðar og nú síðast ákvörðuninni um byggingu strandferðaskipamna
á Akureyri. Alílt eru iþetta dæmi um þá nýju
byggðastefnu, se,m hefur verið að ryðja sér til
rúms.
Vist er það rétt, að við Istondingar lifum nú
erfiðleikatímabii og eklki er nema eðlilegt, að
það taki menn nokkum fcíma að átta sig á
breyttum aðstæðum. En við ætlium okkur að
sjálfsögðu að sigrast á þessum erfiðleikum —
fcil þess eru þeir. Og þess er ,þá að geta, að
á atvinnusviðiinu hafa erftðleilkamir verið
mestir norðanlands og því eðlliiegt, að inegináharzla sá lögð á lausn þeirra, einis og að er
stefnt í Norðurlandsáæbluninni.
Ég skal ekki fjölyrða um þau verkefini, sem
nefnd hafa verið í sambandi við gerð Norðurlandsáætlunar. Þau eru fjöimörg, eins og raunar er um viðfangsefni um land allt, og bíða
þess að verða ieyst. Þar með er þó viseulega
ekiki sagt, að iítið hafi verið gert hérlendis
á liðnum áratugum. Þvert á móti faefur í öllum landshlutum verið staðið þannig að framfaramáluim, að þótt það kunni að faafa verið
réfct, að tslendingar byggju í harðbýlu landi,
hafa ein eða tvær kynslóðir breytt því svo, að
nærri stappar, -að það sé iþegar bezta land veraldar. Við skulum ekkert vera að gera iítið úr
eigin ágæti, dugniaði íslenzku þjóðarinnar. Ég
faygg, að okkur sé nauðsyniletgt að trúa því, að
við séum a. m. k. engir eftirbátar annarra. Við
þurfurn sjálfsagt á talsverðu stolti að halda
til að byggja upp þeitita fámenna samfélag.
En við værum meira en litið drýldnir, ef við
gleymdum því, að það eru iandgæðin, auðurinn
til sjávarins og til landsins, sem velgengni
okkar hefur verið byiggð á. Skoðiun mín er sú,
að við höfum öil sikilyrði til að breyba þeirri
varn, sem við faöfium faaldið uppi að undanfömu, í nýja stórsókn til aukinna framfara, ef
við höfum djörfung til að takiast á við verkefnin uim land allt, nýta landgæðtn hvar sem
þaiu er að finna, leita nýrra leiða til afcvinmurekstrar og stofna félög aimemnlngs til að
hrinda þessu í framkvæmd. Að þvú eiga framkvæmdaáætlanir eiins og Norðurlandsáætlun
að miða. Okkur ber að hraða sem mest má
verða rannsókn á auðlindum landsins og sjávarins, og það ætti að vera bamialeikur þeirrar
kynslóðar, sera nú er á bezta starfsaldri, að
halda áfram stairfi þeirra, sem eildri eru, og
bæta svo lifsafkormu þjóðarinnar, að hvergi
væri betri lífskjör að finna en einmitt hér.
Og ljóst er það, að baitnajndi lífskjör þjóðarinnar ber að nota til að eflia menningu hennar,
listir og visindi, svo að til Islamds verði litið
sem fyrirmyndarlands, þar sem jafnræði, menning og lýðræði skipi öndvegi. Geirð Norðurlandsáætlunarinnar er einn þábtur í þessu
starfi — og ekki sá ómerkasti, því að við verðum að gera okkur grein fyrir því, að fólkið
í landinu á að búa við sem jöfnust lífskjör og
njóta sem jafnastrar aðstöðu til menntunar
og menningarlegs þroska, hvort sem það býr
sunnanlands eða norðan, austanlands eða vest-

an, því að Iandið allt verðum við að byggja
og nýta alila þess auðtogð.
Fsp. sú, eem faér er rædd, er flutt í trausti
þess, að umr. um hana megi verða til þess, að
iandsmemn geri sér gleggri greín fyrir nauðsyn atvinnuiuppbyggingar úti um land en ella,
og einnig, að þær yrðu tll þess, að hraðað yrði
framkvæmdum við Norðurlandsáæfclun, sem
vissulega er lífshagsmunamál byggðanna á
Norðurlandi.
Fjmrh. (Magnús Jónsson): Herra forseti.
Saint á síðasta þingi var flutt fsp. um Norðurlandsáæfclun. Þeirri fsp. var eíkki svarað hér
á Alþ., því að störfum þess touk áður en hægt
væri að taka fsp. til meðferðar eða svars af
hálfu ráðh., og ég svaraði þá fsp. með því
óformlega að senda þm. þess kjördæmis, sem,
ef ég man rétt, var Norðurl. v., er stóðu að
þeirri fsp., grg. um málið eins og það þá stóð.
Hv. fyrirspyrjandi xiú, 1. iþm. Norðuri. e., hefur gert hér alveg réttilega grein fyrir upphafi
þessa máls og hvemig það stóð á s. 1. ári, þegar það var síðast til uirnr., og ég hygg enda,
að það sé öllum hv. þm. ljóst og a. m. k. fyrirspyrjendum þessa máls, þannig að ég þarf ekki
að fara langit út í að rekja forsögu málsins,
en get vísað á það, sem frarn kom í því efni.
Það er alveg rétt, að það var geirt ráð fyrir
því í svari mínu, sem áttii að vera svar við
fsp. i lok síðasta þings, að að því var steftot,
að áætluninni gæti orðið lokið nú um síðústu
áramót. Að því var ákveðið stefnt, og Efnahagsstofnunin hafði gert ráð fyrir því í álitsgerð sinni til miín um málið, að það mundi
takast að ljúka úrvinnslu gagna fyrir þann
tíma. Efnafaagsstofnunin hóf athugun málsins
i marzmánuði 1966, og ihefði það í rauninni
ekiki verið langur tími að eiga að ijúka silíkri
áætlanagerð á um það bil 1% ári, jafnviðamikilli og faenni var ætlað að verða. Það þurftl
vitanlega strax að gera ýmsar undirbúningsathugonir, sem tækju sinn tíma, fyrst og fremst
gagnasöfnun.
Það, sem fyrst gerðist í þessu efni, var, að
faaæin var úrvinnsla gagna um mannfjölda og
mannfjöldiabreyfingar, tekjur og tekjuþróun
á Norðurlamdi. Sumarið 1966 ferðuðust svo
starfsmenn Efnafaagsstofnunarinmar, sem að
þessu verkefni unnu, um Norðurland. Á þessu
ferðalagi faeimsóttu þeir alla kaupstaði og
kauptún í iandsfjórðungnum og allmarga
sveitafareppa, skoðuðu flest atvinnufyrirtæki,
opimberar stofnanir og framkvæmdir og áttu
viðræður við sveitarstjármlr, sýslunefndir, forustumenn verkalýðsfélaga og atvimnurekenda
á hverjum stað. Síðan var gengið firá bráðabirgðaiskýnslum fyrir hin einstöku svæði, eilns
og hér hefur verið vikið að, og þær voru síðan afhentar stjórn Atvinnujöfnunarsjóðs og
einnig rikisstj. til athugunar, en stjóm Atvinnujöfnunarsjóðs taldi mjög æskilegt að fá
þessar bráðabirgðaskýrslur um atvinnuástandið strax og þær væru tHbúmar til þess að geta
faaft þær til hliðsjómar við ákvarðantr einar
um umsóknir til sjóðsimis um lán og styrkl tíl
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ýmissa framkvæmda á l>esisiu svæðL Þá fóru
fram viSræður milli fulltirúa samtaka sveltarstjómanna á Norðunlandi og við fullitrúa Alþýðusambands Noirðurlands, en Alþýðúsamband
Norðurlands hafði einnig sernt Efnahagsstofnuninni ýtarlega álitsgerð og till. varðandi atvinnumál á Norðurlandi. Þessari gagnasöfnun
og ferðalögum ölluim var lokið að mesitu ieyti
í árstok 1966, og raunar sum af þeiim atriðum, sem ég ibef hér vilkið að, gerðust ekki fyrr
en fyrri hluta árs 1967, viðræðúr við ýmsa þá
aðila, sem ég gat um. En í fnamhaldi af þessari ýtarlegu gagnasöfnun og þeim bráðabirgðaskýrslum, sem gerðar hafa verið um atvinnuástand á öllu þessu svæði, var ætlunin að
ganga á s. 1. sumri frá heildiarskýrsiu um Norðurland alilt og síðan á grundvelli þeirrar heildarskýrslu að ákveðá tUl. eða áætlamagerð um
það, hvemig ætti að vinna að framgangi þeirra
mála í ednsitökum atriðum, sem höfuðmáli
skipta varðandi alhliða uppbyggingu á þessu
landssvæði.
Því miður hefur reynsiiain orðið sú, að Efnahagsstofnuniin hefur ekki sem skyldi nú síðustu
mánuði ársins, þegar átti að viinna að únsiitum þessa máls, getiað sinnt verkefni sínu á
þessu sviði. Stoffnunin heffur yfir mjög takmörkuðu sitairfsiiði að ráða, og starfsmenn
hemmar, sem hafa unnið að þessari áætlunargerð, hafa einnig haft ýmsum öðrum verkefnum að sinna. Það er að vísu svo, að í staffhuninni vann mestan hluita þessa tima sérstaklega einn sérfræðingur stafnunarinmar að Norðurlandsáætiuninni, en því miður fór svo, að
þessi maður lét af sitörfum hjá stofnuninni á
fyrri hluta s. 1. árs og réðst þá sem bæjarstjóri til Akureyrar, og það tókst ekki að ráða
þá anmian mann í taans stað til bess að starfa
fast að þessum málum, og það var ekki fyrr
en í árslok eða byrjun iþessa árs, sem tókst
að fá annan mamn til þessa starfs á vegum
stofnumarimnar. Þetta sleit nokkuð þráðinn í
þessu starfi, því miður, og olii því, að efcki
var hægt að vimna að því með eðliiegum hraða
og raunar sáralítið síðustu mánuði s. 1. árs,
enda, eins og öllum hv. þm. er kunnugt, komu
þá til slík óvenjuleg verkefhi fyrir Efnahagsstofnunina, að það hlaut að ileiða til þess, að
ýmislqgt yrði að sitja á hakanum vegina þeirra
vandamála, sem þá steðjuðu að, bæði í sambandi við gengisbreytimguna og ýmsa aðra
þsatti fiókinna efnáhagsvandamála, sem upp
komu seinni hluta s. 1. árs og þurfti að vinna
að með miklum hraða og einbeita öllum kröftum stofnunarinnar að. Það eru auk þess fjölþætt önnur viðfangsetfhi, sem Efnahagsstafnunin viinnur að lögum samkv., bæði þjóðhagsreiikningum, aUsherjarattaugumum í sambandi
við þróun efniáhagsmáia, skýrsiugerð fyrir Hagráð, sem er mjög vaxandi verkefni, og enn
frernur er í stofnuninni uinnið að áætlanagerð
til langs tíma um eimstaka þætti opinberra
framkvæmda auk byggðaáætlananna. 1 öðrum
löndum mundu þessi verkefni vœntaniega vera
á vegum a. m. k. fjöguira stofnana, en hér í
okkar litla þjóðfélagi hefur orðið að fela þessi
Alþt. 1967. D. (88. löggjafarþing).

verkefni öll einni stofmun með mjög fámemnu
starfsliði, sem ekki hefur verið fjölgað neiittað
ráði á undanförnum árum, bæði vegna skorts
á mönnum, sem hafa iþá reynslu og þekkingu,
sem á þarf að halda til að geita komið verulega að gagni við slík störf, og jafnframt að
sjálfsögðu vegna þess mikla kostnaðar, sem
það heffur í för með sér.
Það heffur hins vegar öllurn aðilum málsins
verið ijóst mikilvægi þess, að ekki dragist úr
hófi að Ijúka Norðurlandsáætlun, og eiins og
ég segi, verður að játa það, að henni taefúr
nú þegar seinkað nofckuð, því að ætiunin var,
að hún yrði tilbúin nú um síðustu áramót, og
þó að það sé ekki langur timi, sem því starfi
heffur seimkað, er enn þá eftir að vinna mikið
sitarf að því að forma ákveðnar till. og ganga
frá samsetniimgu áætluniarinmar í einstökum
atriðum, enda þótt gagniasöfnun vegna hennar
sé í öllum meginefnum lokið, þannig að það
sé þegar fengimm grundvöliur til þess, að það
sé hægt að ljúka þessu starfi á ekki allt of
lönigum tima.
Eins og ég vék að áðan, var í byrjun þessa
árs á vegum stofnunarinmair ráðinn nýr starfsmaður, sem eingöingu á að starfa að byggðaáætiunum og byggðamáium yfirleitt. Og það
taetfur vetrið atfráðið, að þessi starfsmaður hafi
aðseitur á Akureyri. Emda þótt starfssvið hans
eigi ekki að takmarkast við Norðurland eitt,
þá verðuir það að sjálfsögðú fyrsitia verkefni
hams að vinna að því í saimráði við aðra sérfræðinga stofnunarinnar og forstöðúmenn
taemnar að ganga endanlega frá Norðurlandsáætlunimmi.
Það eru mú uppi ýmsar ráðagerðir um tilhögun og fraimhaldandi starf að hyggðaáætlunum yfirleitt, sem vornazt er til, að verði framkvæmanlegri en ella vegna ráðningar þessa
nýja starfsmanns og edmnig vegma þess, að
memm vona, að Efnahagsstofmuninnl gefisit nú
um sinn meira tóm til að slnna þessum málum em verið heffur nú síðustu mánuðima. Það
er ætlunin nú í fyrsta lagi að Ijúka áætlunum
um þróun somgömgumáia á Norðurlandi, en
jafnframt er unnið að almemmri samgönguáætlun um alit landið, eims og hv. þm. er
kunmugt. Þá er í öðru iagi gert ráð ffyrir að
ljúka áætlum um þróun skólamála á Norðurlandi, en skólamálin hafa einmiig verið í hedid
í deiglu hjá Efnahagsstafnuminni um alhangt
skeið. Þá er í þriðja lagi ætlunim að ijúka á
eins skÖmmum tíma og frekasit er auðið þeim
athugunum á sviði atvinnumála, sem gerðar
voru á árimu 1966 og lokið þá að meginhluta
til, en þarf að sjálffsögðu enn að siafna ýmsum
nýjum gögmum í því siamibamdi og miða við
tímana eiins og þeir eru nú, og það starf verður
umnið í samráði við Atvmmujöfnunarsjóð, og
niðurstöður og tiill. jaftmfnamit lagðar fyrir þann
sjóð og að sjálfsögðu svo íyrir ríkisstj., þegar
áætlunajrgerðimni er lokið, og þá vitamlega
gerð grein fyrir henmi og þeiim tili., sem þar
er um að ræða.
Varðandi atvinnumálim má gera. ráð fyrir
því, að það verði fyrst og fremst verketfni At40
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vlnnujöf-nunarsjóðs, þegar þar að kemur, varðandi eimsbajkar framkvæmdir, og í því sambandi veltur auðvitað ekiki aðeins á því, að
áætlunarge-rð sé tokið, heldiur jafnfiramt verði
séð fyrir fjármagni, því að áætlunargerðin,
þó að hún sé góðra gjalda verð, teysir út af
fyrir sig engan vanda, ef ekki er jafnframt
séð fyrir því, að fjáirmagn veirði til ráðstöffunar í sambandi við fframlkvæmdir. Að því máli
hefur verið unnið skipulega í sambandi við
þann þátt Veistffjarðaáætlunar, sem lokið hefur verið endanlega, þ. e. a. s. samgönguáætlunima. Eins og hv. þm. er kummugt, var afflað sérstaks fjár til framkvæmda þeirrar áætlunar
og miðað þá við tiltekið árabil og tryggt fé
tiil framkvæmda á þeim þætti áætlunargerðarinnair. Sama hátit verður að sjálfsögðu að hafa
vairðandi Norðurlandsáætlun -eða einsitaka þætti
henmar, ganiga verður ffrá ákveðinmi fjáröflun,
því að AtvinnujöfmumarsjóðUr er þess auðvitað
ekki megnugur með því fjármagni, sem hanm
heffur til ráðstöfunar af simni íöstu fjáröflun
á ári hverju, að sinna þessu verkiefni að
nokikru ráði, þó að sjóðurimn hafi vitanlega
lagt fram þýðingarmiikla aðstoð í sambandi
við eimstakiar ativimmufframkvæmdir, bæði á
Norðurlandi og annars staðar. Það hefur þess
vegna nú þegar verið gerð athugun á því af
hálffu ríkisstj., hvort ekki væri auðið að afla
fjár ,með nokkuð svipuðum hætti og gert var
i sambamdi við Vestfjarðaáætlium, og hafa memn
þá -haft í huga um 100 miiij. kr., sem leitað
hefur verið efftir, hvort hugsanlegt væri að fá
mieð svipuðum kjörum og í sambandi við Vestfjarðaáætiun. í>að er ekki enn niðursitaða fengin -um þá máláleitain, en h-emmi heffur verið
tekið vel, og ég er næsta bjartsýmn um, að
það takist að leysa bá hlið málsins, Áður en
slíku fé yrði ráðstafað, þá ,þarf að sjálffsögðu
að binda það við -einhverja ákveðna þætti í
íramkvæmd þessarar uppbyggimigar á Norðurlandi.
Ætlunin er, að starfsmaður Effniahagsstofnunarinnar, sem fæst við byggðamálin sérstaklega og ég hef getið um, hafi náið samband
við sveitarfélögin og samitöik þeirra við loikaaðgerðir í þessu máli og síðan framkvæmd
byggðaáætlana. Og það er jaffnfframt gert ráð
fyriir iþví, að hann verði til ráðuneytis og aðstoðar við ©instök sveitarffélög við undiinbúning framkvæmdaáætlana til langs tíma, að svo
miklu leyti sem ósklr korna ffram um það og
timi vinnst til þess. Én eins og hv. þm. er
kunmugt, hafa ýmis byggðarlög og sveiitarfélög
hafizt handa um gerð slíkrar áætlunar, m. a.
Akureyrarkaupstiaðu-r, sem er það vel settur
varðandi það mál, eins og ég gat um áðan, að
þangað heff-ur ráðizt sem bæjarstjóri sá maður, sem einmitt hefur unnið að þessari byggðaáætlunargerð á vegum Efnahagsstoffnunarinnar.
Ég sé ekki á þessu stigi, herra forseti, ástœðu til að orðlengja þetta frekar. En ég tek
undir það, sem hv. fyrirspyrjendur hafa lagt
áherzlu á, að það er brýn nauðsyn að ljúka
Norðuirlandsáætluninni sem all-ra fyrst. Ég játa

það, að það hefur orðið á hemni dráttur af
þeim ástæðum, sem ég hef getið u-m. Það hefur ekki verið auðið að ljúka -þessu með beim
hraða vegna mannasikorts, en ég mun leggja
á það áherzlu, að nú ve-rði lagt kapp á það
að vinna samffellt og kerfisbundið áð því að
ljúka áætluninni, og geri mér vonir u.m það,
að það geti orðið fyrr en seinna á þessu ári,
enda þótt ég vllji ekki tiitaka neina dagsetningu í því efni. Það er viissulega mairgt, sem
knýr á um, að þessari áætliumargerð verði lokið, en ég vil ve-kja athygili á því, að ég tel það
meira um vert varðandi -þessa áætlunargerð,
að það verði lögð rækt við að hafa hana sem
vandaðasía, þar sem hér er u-m að ræða fyrstu
heildaráætlunargerð í þessu effni, sem unnin
er hér á Islandi og algerlega af ístenzkum sérfræðingum, helduir en hitt, að stoffnunin reyni
vegna pressu að afgreiða ffrá sér áætlunina áður en hún endanlega heffur gengið þannig ffrá
henmi, að hún telji viðhi-ítandt
Fyrirspyrjandl (Gísli Guðmundsson): Herra
forseti. Ég vil þakka hæsitv. ráðh. fyrir þá viðleitni, sem kom fram hjá honium til þess að
gefa upplýsingar í sambandi við þá fsp., sem
hér er tid u-mr. Hins vegar verð ég að harma
það, að hæstv. ráðh. hefur ekki aðstöðu til þess
að svara beint ffsp. einis og hún liggur fyrir
á þskj. 239, sem var um iþað, hvenær vænta
mætti framkvæmdaáætiunair fyrir Norðurtand,
sem heitið var í júnímánuði 1965. 1 raun og
veru sagði hæstv. ráðh., að þessu væri eikki
hægt að svara, eims og saikir stæðu. (Fjmrh.:
Það heffur komið nægitega greimiliega fram, að
það er al-la vega gengið út frá iþví, að það
verði á þessu ári, án þess að ég þori að nefna
dagsetnimgar, en henni verður alla vega lokið
á þessu ári.)
Já, þá er nú komið nokkurt sivar, að það
muni verða á árinu 1968, og ég þakfca það. Ég
vil minna á það í þessu sambandl, að það var
í júnímánuði 1965, sem ríkisstj. gaf út yfirlýsingu sína um, að unnið yirði að -þessarl áætlun,
þamnlg að það er nú í raiuminmi 11313 nokkuð
á þriðja ár síðan samið var um þessa hlluti.
Hitt má raunar vekja aithygli, sem upplýst er,
að áætlunarverkið skyldi ekki vera -hafið fyrr
en í marzmánuði 1966. Það er sem sé liðið
nokkuð hátt í ár frá því að þetta fyrtrheit var
gefið og þangað til byrjað er að vinna að
áætluninni á vegu-m Efnahagsstofnunairinnar
og ferðalög fuUtrúa Efnahagsstafnunartinnar
um Norðurland hóffust ekki, effitir því sem
hæstv. ráðh. sagði, fyrr en sumarið 1966. Nú
er það auðvitað svo, að þessi dráititur á áætluninni kemur mönnuim allmikið á óvart og
það, að málið skuli í raun og veru enn ekki
vera komið af skýrslustigi, því að eins og ég
tók fram hér áðan, voru gefnar upplýsingar
um það á s. 1. vori, að áætluninni mundi verða
lokið á „þessu ári“, þ. e. a. s. 1967. Ég get ekki
heldur varizt því, að mér finnst eins og fram
komi hjá hæstv. ráðh. nokkiru minni trú á
gildi slíkrar áætluniargerðar heldur en áður
hafði komið f-ram, því að áður sagði hæstv.
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ráðh. það, og befur það sjálfsagt þá verið
skoðun stjómariranar, að mikilvægasta sikrefið
að því miarki, sam er allhiliða uppbygging, væri
einmitt slík áætlun. Nú segir hœstv. ráðh., að
ásetliumiargerð leysi út af fyrir sig emgain vanda.
Mér finnst þetta bera vott um, að áhugi fyrir
áœtlunargerðinni hjá hæstv. ríkissitj. sé efcki
eims mikill og hann var, og tel ég miður farið, að svo skuli vera.
Hæsitv. iráðh. komst eimhvern vegirtn þannig
að orði í svari sínu áðan, að Atvinnujöfnunarsjóður væri þess, eins og hann komst að orði,
„auðvitað ekki megnugur" að sinna þessu verkefni, þ. e. a. s. þeim verkefmium, sem áætlumin
mundi fjalla um, að neinu ráði. Mér kemur
þeitta að vísu ekki á óvarit, og ég hygg, að
það sé alveg rétt, sem hæstv. ráðh. sagði um
þetta efni. Hins vegair gefúr það okfcur alþm.
ærið umihugsunarefni, þegar þessu er beinlínis
lýst yfir af hálfu ríkisstj., og ætti að vera aufcin hvöt tiil þess að íhuga nánar fjárhagshlið
jafravægisstarfsemimraar í landtou.
Tími minn er á þrotum. Ég vil aðeins emdurtafca þoð, að ég tel það mjög miður fara, að
það skuli ekki hafa getað orðið, sem var gert
ráð fyrir, að áættanim fcæmi fram á tilsettum
tima. Ég var sumarið 1966 viðstaddur á a. m. k.
einum fundi, sem fuilltrúair Efnahagsstofnunarinraar hér áttu með sveiitarstjórnum á htataðeigandi svæði, og ég varð þess greinilega
var, að í sambandi við þanm átouga, sem kom
fram hjá þeim mætu mörnmum, sem þarraa
mættu, bundu menm alilverutegar vomir við það,
að árangur yrði af þessiu starfi.
Fyrirspyrjandi (Eyjólfur K. Jónsson): Herra
forseti. Ég vil þakka hæsitv. fjmrh. fyrir svör
þaiu, siem hann hefur gefið við fsp. mirani og
hv. 4. þm. Norðurl. v. Ég fagma því mjög, að
skiriður skuili veira kominm á gerð Norðurlandsáættaraarinnar, og einikum er það mikið fagnaðarefmi, að ágætnr miaður hefúr femgizt til
að veita forustu þeirri skrifstofu, sem að þessum málum vinraur norðanlamids. Og þá er ekfci
sáður ástæða til að fagna því, að iþessi skrifstofa faefur verið staðsett á Afcureyri, því að
allt of mikil tilihmeiging hefur veirið til þess
að staðsetja allar nýjar stofnanir í Reykjavík og jafraveil bryddað á því, að memra vildu
ílytja suður stafraanir, sem frá upphafi hafa
verið staðsettar úti á laradi, þótt ljóst sé, að
etnmitt slífcar áfcvarðanir muradu mjög til þess
fallmar að örva fólksftatnimiga suður á bógimm
og skapa bæði þeim sveitarfélögum, sem við
þessu fólki eiga að taika, og eiras himum, sem
skilin eru eftir fámemnari em eilla hefði verið
og fjárvana, margvísleg vandamál og áreiðanlega, þegar til lengdar lætiur, verða þjóðarheildimmi mum dýrari en sú byggðastefma, eem
nú raýtur vaxandi stuðnimgs.
Ég vil líka fagma því, að yfirstjórn framkvœmdaáættaraar Norðurl. skuili vera í höndum
hæstv. fjirarh., því að um það eiru allir sammála, hvað sem þeir kunraa að teija sér henta
að eegja af pólitísfcum ásitœðum, að engtora
miaður 'toeíur mieiri áhuga á því en etomiitt

hæstv. núv. fjmrh., að Norðurlandsáœtlunin
nái tilætluðum árangri. Og vissiulega þarf sá
árangur að verða mifcill. Remur þar að sjálfsögðu fyrst og fremst til öfflug uppbyggtog á
sviði sjávarútvegs og fuiilvinmslu sjávarafurða,
aufc þess sem fiskileit þarf að efla fyrir Norðurlamdi. Síldarflutnimga barf og að auka, efcki
einungis til bræðsta, beldur etonig til söltunar,
og ástæða er til að ætila, að rækjuteit geti borið mikinn árangur. Síldarsöltun mun nú á
komandi sumrum verða meiri um borð í veiðiskipum en hingað til hefur verið, og þá síld
á að flytja á Norðurlandsihafnir til geymslu
og frekari vinnslu.
Ýmsir kaupstaðir og kauptún norðanlands
eru mjög vel fallin til marg'háttaðs iðnaðar.
Þar er gott og stöðugt vtorauaffl, sem nýta
þarf betuir en hingað til hefur verið gert. Það
eru uppi margar ihuigmyndir um iðnað, sivo sem
sútunarveirfcsmiðju, auikraar skipasmíðar aufc
margháttaðs smætrri iðraaðar, og síðast em efcfci
sízt er sjálfsiagt að ranmsaka mjög gaumgæfilega, hvort ekfci gæti reyrazt unnt að staðsetja
einhver stóriðjufyrirtæki úti á landi, en stóriðja er eitt meginviðfanigsefmi framtíðariraraar
á atvimnusviðinu, hvað sem líður sjónarmiðum afturhaldsmanna. 1 kjölfar byggtogar sjóefnaveirksmiðju og olíuhretosuniairsitöðivar munu
koma margháttuð tækifæri ti.l efnaiðraaðar og
frefcari hagnýtingar vatns- og hitaorku. Þaiu
tækifæri á að nota til að koma upp öftagum
iðnaði sem víðast úti um liand. Og á sama
hátt verður álið frá álbræðslunni í Straumsvík
undirstáða mikiivægs iðhaðar úr þessum þýðingarmikla mátaii.
Það er sannfæring mín, að það átak, sem
nú verður geirt til atvimmuuppbyggingar á
NOrðurlandi, muni efcfci tákna aukin útgjöld
fyrir bjóðarheildina, heddur þvert á mótisituðia
að mikilli auðæfasköpun, er fram liða stundir,
og vissulega væri ástæða til verutegrar erlendrar lántöku til þess að torimda þessu mikilvœga verkefni í framkvæmd, eiras og hæstv.
fjmrh. vék raunar að í sinni ræðu. En þótt
Norðlendingar hafi af eðlitegum ástæðum
mestan áhuga á framgangi Norðurlandsáætlunarinnar, er síður en svo, að það sé neitt
einkahagsmunamál þeirra, hún er hagsmunamál allrar ísilenzfcu þjóðarinmar.
Sigurður Bjarnason: Herra forseti. Um það
blandast nú engum hugur, að skiputegar framkvæmdaáætlanir um uppbyggtogu í einsitökum
landshtatum eru hyggifegtar og gagmfegar. Hafa
mairgar nágrannaþjóðto ofckar horfið að slíku
ráði, ekki sízt Norðmemm, sem undarafarin ár
hafa verið að framfcvæma viðtæka áættan um
framkvæmdir í Norður-Noregi. Hér hjá okkur
kemur hugmyradin um landshtataáætlaniir fyrst
fram í till., sem við raokkrir þm. Sjálfstfl. og
Eramsfl. ftattum á Aliþingi árið 1952. I henrai
var m. a. komizt að orði á þessa teið:
„AJþingi ályktar að feia ríkiststj. að hefja raú
þegar undirbúning að heildaráættam um framkvæmdir í þeim land&htatum, sem við erfiðasta aðstöðu búa sökum erfiðra samgangma
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og skorts á rafonku og atviimutækjum. Að
slíkum undirbúningi loknum skal ríkisstj.
leggja fyrir Alþ. til'lögur sánar um nauðsynlegar framkvæmdir. Skulu bær stefma að því að
skapa og viðfaalda jafnvægi í byggð Itandsims
og tryggja sem mest framleiðsluafköst þjóðarinnar."
Enda þótt þessi ti.ll. væri samþ., verður það
að segjast í fullri hreiinskilni, að árangur hennar varð ekki nœgilega mikill næstu árin.
Miklum framkvæmdum var að sjálfsögðu haldið uppi víðs vegar um land á sviði samgöngu-,
raforku- og atvinnuimála. En oft skorti þar
um of heildaryfirsýn og skipulega framkvæmd
uppbyggingarinnar.
En á árirnu 1965 gerist það síðan, að núv.
ríkisstj., í góðri samivinnu við stjórmajrþm. á
Vestfjörðum, hefur forusitiu um fyrsitu landshlutaáætliun hérlendis. 1 framhaldi of þáltill.
frá Vestfjarðaþingmönmum., serni samþ. var á
Alþ. 1963, er nú geirð 4 ára áætlun um skipulegar framkvæmdir í samgöngumálum Vestfjarða, nánar tiltekið um vegagerðir, hafnaog fluigvallagerðir. Eramkvæmdir samikv. þeinri
áætlun eru nú komnar vel á veg. Hafniir hafa
verið endurbyggðar, nýir vegiir lagðir og flugvellir byggðir. Verður haldið áfriam að ljúka
þessum fiamkvæmduim á næstu einu til tveimur árum.
En eftir er emn að ljúka gerð Vestfjarðaáætlunar u,m uppbyggingu og framkvæmdir á
sviði atvinnu-, félags- og memningarmála á
Vestfjörðum. Pyrir liggur þó ramimaAætlun um
aðgerðir í þessum málum. Ber mikla mauðsyn
til þess að Ijúka þessari framkvœmdaáætlun
hið allra fyrsta. Hef ég nokkrum sinnum flutt
tiilögur um það í stjóm Atvinmujöfnunarsjóðs,
sem á að hafa forustu um gerð landshlutaáætlana, en manniafli hefur ekki verið fyrir
hendi til þess að vinna Iþeibta verk, elns og
hæstv. fjmrh. minntist á í svarræðu sinni
áðan. Efnahagsstofmunin hefur eikki geitað annað .því. Er það tvímælalaust skoðun mín, að
óhjákvæmilegt sé að fá aukna starfskrafta
til þess að sinna þessum miikilivægu viðfangsefnum, sem ekki má vanrækja eða draga á
langinn. Hefur þetta að vissu leyti verið gert
í sambandi við Norðuirlandsáætlun, þar sem
sérstökum mianni, búsetitum á Akureyri, hefur
verið falið að vinna að gerð þeiirrar áætilumar.
Bamdshluitiaáætlanimar eiga að verða girundvölliur alhliða uppbyggingar í þeim lamdshluitum, sem þær ná til. Þegar erfiðieikar, jafmvel
ativinnuleysi, steðja að, er ekki hvað sízt nauðsynlegt að hraða þessum framkvæmdaáætlunum. Þéttbýlið er nú að fá sína stóriðju. Það
gerir atvinmuskilyrðin þar fjölbreyttari og afkam/uma öruggari, og ber að sjáHfsögðu að
fagna því. En strjálbýlið þarf ekki síður á atvinnuöryggi og umbótum að halda. Það verður að skapa sem mest samiræmi í lífskjörum
Og aðstöðu fólksins í þótitbýli og sitrjálbýli, ef
við ætlum að nytja auðlimdir landsins og halda
uppi öflugri firamlieiðslustartBsemi í öllum landshlutum. Þeas vegna er najuðsynlegt að hraða
landshlutaáætliunuim eftir fremsta megni og

tryggja fjármagn til þeirra, eins og hæstv.
fjmrh. benti réttileiga á áðan. Ég viil því að
lokum taka mjög umdir þær raddir, sem komið hafa fram frá hv. fyrirspyrjendum i þessu
máli, að lögð verði áhierzla á að hraða landshlutaáætlun fyrir Norðurland og fyrir aðra þá
landshluta, þar sem óhjákvæmiilegt er, að haldið verði áfram skipulegri uppbyggingu og umbótastarfsemi á komandi árum.
Ólafur Jóhannesson: Herra forseti. Þar sem
sá háttur er hér á hafður að ræða tvær fsp.
í einu lagi, geri ég ráð fyrir, að ræðutími sé
10 mínútuir, ef á þarf að halda. Ég vil leyfa
mér að þakka hæstv. fjmirfa. fyrir svör hans,
svo langt seim þau náðu. Svo vil ég leyfa mér
að fagna yfirlýsingu hans um það, að nú
mundi verða skipulega og kerfisbundið unnið
að Norðurlandsáœtlun og faemni mundi verðá
lokið fyrr en seinna á þessu ári.
Það er upphaf þessa máls, að í júni 1965 var
gert samkomulag milli verkalýðsfélagamma á
Norðurlandi og ríkisstj. Það samkomulag hljóðaði svo, með ieyfi forseía.:
,,Þegar á næsta hausti verði hafizt handa
um heildarathugun á atvinnumáluim Norðurlands og að þeirri atfaugun lokinmi undirbúin
framkvæmdaáætlun, er miði að beirri eflingu
ativinnurekstrar í þessum landshluta, að öllu
vinnufæru fólki þar verði tryggð viðunandi
atvinna. Verði í senn athugað utn staðsetningu
nýrra atvinnufyrirtækja á Norðúriandi, svo
sem í stálskipasmíði, skipaviðgerðum, veiðarfæragerð og fleiri greinum iðnaðar, og kannaður gajumgæfilega hagur núverandi iðnfyrirtækja og leitað úrræða tiil bess að tryggja
framtáð þeirra iðngreima og vöxt. Um athugun
þessa og áætlunargerð verði faöfð samvinna við
Alþýðusamband Norðurlamds og siamtök sveitarfélaga á Norðurlandi. Ríkisstj. mun leggja
áherzlu á að afla nauðsynlegs fjármagns til
fraimkvæmda á vænitamlegri áætlun, eftir því
sem auðið er á hverjnm tíma."
Þannig var þetta samkomulag. Þessu samkomulagi var almiennt fagnað á Norðurlandi,
vegna þess að atvinnuástiandið þar hefur verið þannig, a. m. k. í mínu kjördæmi, að þar
hefur veirið þörf fyrir atvimnnumbætur, og
þess vegna fagnaði fólkið þessu mjög og bjóst
við skjótum úrræðuim. Þau faafa bví miður
dregizt á langimn. Eins og hæstv. fjmrh. gerði
grein fyrir, svaraði hiann með bréfi fsp., sem
kom fram á síðasta þingi, en þá gafst ekki
tími til að ræða. Þar var því svarað, að það
mundi senmilega vera hægt að ganga írá þeirri
áætlun, sem átti að liggja til grundvaUar
sjálfri framkvæmdaáætluminni, á s. 1. sumri,
eða það segir orðrétt svo í þessu bréfi, með
leyfi forseta:
„Er nú umnið að því að ganga frá heildarathugun um Norðurlamdið allt á grundvelli
þeirra gagna og upplýsinga, sem aflað hefur
verið, og þeirra athugajna, sem gerðar hafa
verið á áðurnefndum ferðalögum. Skortur á
nægu stairfsliði og annir við önnur veirkefni
valda því, að stajrfimu miðair hægar áfiram en
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æskilegt hefði verið. Er þó gert riáð fyrir, að
skýrslunni verði lakið á næsta sumri."
En þetta hefur því miður ekki tekizt. Það
ber að barma.
Það er beðið með eftirvæntingu eftir þessari
framkvæmdiaáætlun á Narðurlandi. Atvinnuástandið þar er enn þannig, að það er mikil
þörf fyrir þessa framkvæmdaáætlun. Við þm.
kjördæmteins, Norðuirl. v., höfum á s. 1. hausti
og nú eftir áramótin verið á fundum bæjarstjóma á Siglufirði og á Sauðárkrók, og á
báðum þessuim stöðum var lögð á það megináherzila, að þessari áætflum yrði hraðað. Það er
vitaskuld ekki frambærileg ástæða, að ekki sé
nægilegt starfslið til þess að vinna að þessari
áætlun. Það má ekki láta standa á slíku, þegar fjöldi fólks etr atvinnulaus og bíður eftir
því, að ráðistafanir séu gerðar. Ég vona sem
sagt, að nú varði hafizttaanda ogflramkvæmdaáætiuniin gerð, því að það má ekki dragast,
vegna þess að ég hef oirðið þess var, að í
sumum tilfellum hefur það jafnvel verið notað til þess að drepa á dreif áhugamálum, sem
einstakir menn hafa viljað vinma að og korna
í framkvæmd heima í byggðarlögumum, og það
hefur verið sagt t. d., ef þeir 'hafa viljað koma
á fót eimhverju fyrirtæki, það hefur veirið sagt
við þá, að það byrfti fyrst að attauga, hvermig
þetta kæmi. heim við framkvæmdaáætlum. Það
má vitaskuld ekki nota framkvæmdaáætlun
þannig til þess að tefja framkvæmdir og framtak einstakra manna.
Hæstv. fjmrh. gerði greim fyriir því, hvernig
að þessari áætlun murndi verða unmið kerfisbundið niú í sumar. Hann sagði, að númer eitt
yrði þróum samgöngumála á Norðurlandii. 1
öðru lagi yrði það þróun skólamála og í þriðja
lagi athugun á sviði atvimmumála. Vissuliega
er mikil þörf á því að athuga samgömgumál,
sem iþó eiru sæmiileg víðast tawar á Norðurlandi,
og skólamál. Em það er þó engimrn vafi á því,
að það, sem memn fyrst og fremst hafa haft
í huga í sambandi við Narðurlandsáætluniina,
eru atvimnumálin. Það er uppbygging atvinmulífsims á þeim stöðum, þar sem ativimmu hefur
tilfimmamlega skort að umdanfömu, og ég vil
segja, að það er aligerlega i samræmi við það
samkamuilag, sem gert var á símum tíma milili
ríkisstj. og verkalýðssamitakamma, að atvimmumálin séu látin sitja í fýriirrúmi, vegma þess
að það var höfuðatriðið, að það yrði ummið að
þeirri eflingu atvimmurekstrar í þessum landshluita, að öllu vinmufæru fóiki þar yrði tryggð
viðunandi atvinma.
Það er vissuilega réttmæli, sem hv. 11. lamdsk.
þm. sagði, að á ýmsum sitöðum á Narðurlandi
er fyrir hendi gott og stöðugt vtnmuafl. Það
vantar nefnilega atvinnu á þessum stöðum, og
það vantar atvimnufyrirtæki, og það er að því,
sem Norðurlandsáætlun á fyrst og fremst að
beinast að mínum dómi. En betra er seint en
aldrei. Það er beðið eftir þessari áætlun með
miklum áhuga. Það eru allir þm. úr þessu
kjördæmi algeirlega sammála í þessu máli. Það
er allt fólkið á þesisu svæði sammála í þessu
máli. Það hanrnar þamn drátt, sem á er orð-

inn, og það skilur ekki þann drátt, sem talinn
er stafa af því, að það vantar 1—2 starfsmenn
í Efnahagsstofinun.
Eysteinn Jónsson: Herra forseti. Það er ánægjulegt að heyra þann byr, sem byggðastefnan hefur fengið og hefUir um þessar
muindir, og vonandi, að áranguir verði mikill í
því efni. Ég vi.1 styðja það, að Norðurlandsáætlun sé hraðað og atvinnumál sett mjög á
odd í því sambandi, og ég hygg, að okkur sé
öllum Ijóst, að á því er hin mesta þörf.
En ég vildi gjarnan 1-eggja hér örfá orð í
belg tii þess að minna á Au&turland sérstakliega í þessu tilliti og þá einkum vegna þess,
að það hefur komið fram taér í þessum umr.,
sem mér var ekki nógu vel Ijóst áður, a. m. k.
ekki til fulilrar hlátar, að iþessi byggðaáætilunarmál, þau mikilsverðu efni, heyri uindlr fjmrta,.
hann sé forstöðumaður þeilrra í hæstv. ríkisstj.
Og einmitt af því, að homn tekur þátt í þessum
umr. og fylgist með þeiim, vildi ég nota þetta
tækifæri til þess að minnast á Austiuirland og
Austfjarðaáætllun. Memn mega eikki gleyma
Austurlandi í þessu tilliti, þó að þar hafi verið
nóg atvinna nú í nokkur imissiri, en breyting
tiil bóta í því eíni staflar af því, að síldin taefur verið nœr Austurlandi en öðrum lamdshtutum nú mm sinn.
Á hinn bóglnn er uppbygging á Austurlandi
samt sem áðúr mjög í molum og á þann hátt,
að þjóðartjón er að. Það er ekkemt samræmi
t. d. í þeirri þjánustustarfsemi, sem hægt er
að inna af hönduim á Austturlandi, og þeirri
mikiu starfrækslu við sáldveiðar, sem þangað
hefur færzt. Og samgöngukerfi Austurtands eir
ekki á mokkum háti. megnugt að veiita þá aðstöðu, se.m þarf, miðað við þær stórfelldu athafnir, sem nú eiga sér sitiað í þessum landshluta. Að þessu er hið mesta þjóðartjón, eins
og nú er komið málum, og mættii einnig í þvi
sambamdi mimna á raforikumálin, seim eru sniar
þáttur í þessu, og raunar náliega alta. aðra
þætti, þvi að það er aligert óeamiræmi orðið
á miMi þessara bjónustuiþáitta annars vegar
og þess framleiðslustarfs, sem þarna verður að
eiga sér stað fyrir þjóðarbúið í heild, ef vel
á að fara. Þess vegna þolir það enga bið að
gera skynsamlega áætilun um uppbyggingu á
Austiurlandi, og það er eikki aðeims málefni
Austfirðinga, heldur engu að eíður málefni
þess mikla hluta þjóðiarinnar, sem á orðið alveg afkomu sína undir því, hvemig tiil tiekst
með starfrækslu í þessum landshJuta.
Við taöfum snúið okkur til Efnataagsstofnunarinnar, þm. Austurlands, og erurni aliir
s-ammála um stefnuna í þessu májli. Við höfum
farið fram á það, að byrjað væri að vinna að
Au-stfjarðaáætlun, og höfuim við tagit alveg sérstaka áheirzlu á suma þessa liði, sem ég nefndi
áðan, og svo auðvitað á það að finna ieiðir tál
þess, að Austurland verði ekki algerlega háð
síldveiðunum og toað komi tll greina einnig
aukning annarra liða í framleiðslunni, jafhframt því sem síldveiðin eflist, svo eem hún
hefur gert u,m sinn. Hér er um stórfeilld og
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brýn verkefni að ræða, og ég legg áherzlu á,
aS ,þau eru ekki sízt í samgöngumálum, raforkumálum og bvers konar þjónusitusfcarfi, ekki
aðeinis fyrir Ausfcfirðimga sjálfa, heldur fyriir
þjóðarheildina. Okkur hefur verið vel tekið í
Efnahagsstafnuninni, en engin ákvörðum hefur emn fengizt um framkvæmd þessa verks,
gerð Austfjarðaáætlunar. í>að mun vera byrjað að undirbúa á vegum stofnunarimnar nokkuð einstaka liði, og lýsum vlð ánægju okkar
yfir þvi, svo langt seim það nær. En við bendum á og höfum bent stofhuninni á, og ég vil
benda hæstv. ráðh. á og hv. Alþ. og nota þetta
tækifæri til þess, að bá má ekki setja þessi
móil aftur fyrir.
Ég vil á engan hátt draga úr nauðsyn þess,
að Norðurlandsáæfclun sé hraðáð og að það
sitji fyriir nálega öllu öðru atvinnuimáJaþátturinn í því sambandi, vegrna þess hvemig þar
eir ástatt. Ég vil á allan hátt taka undir það.
En hitt vil ég segja, að það má ekki gleyma
öðrum mjög þýðimgarmiklum þáttum í þessu
og láta þá bíða þar til í óefni er komið.
I þvi sambandi vil ég sérsfcaklega minnast
á það, sem hæstv. ráðh. kom inn á, og það er
Efnahagssitofmunin og styrkur ihemnar til þess
að anna því mikla hlufcverki, sem hennii er
ætlað, þar sem henni er ekiki eimgöngu æfclað
að fjalla almennt um efnahagsmálin, heldur
einnig að sjá um þessar byggðaáætlanir, sem
eiga að veira grundvöllur undir fjárfestingairstairfseminmi framvegiis úti uim ilandið. Ég vii
benda á, að þesisa stofnun veirður þá að efla.
Það verður að eíla þessa stofmun, eins og hér
befur komið fram hjá ýmsu-m þm. M. a. hygg
ég, að 'það hafi komið flram hjá hv. 1. þm.
Vestf. og hv. 3. þm. Norðurl. v. mjög greinilega, að það þarf að efla þessa stofnun, því
að annars getur illa farið. Það gefcur ilia fairið, ef ekki verður undinn bráður bugur að
því að efla þessa stofnuni að góðum manniafla,
svo að hægt verði að vlnna að öl-lum þessum
þýðimgarmiklu málum svo að siegja í semn. Það
er ekki hægt að láta þessa stóru þætti, sem
ég hief gert að umtialsiefni, bíða, þangað til
öllu öðru er lokið. Það veirðuir að vinna að
mörgu í senm, en ég enduirtek það emn og aftur, að ég skil, að atvinnu-málaþáttur Norðurlandsáætlunar verður að hafa forgamg. En hitt
verður -að koma líka, áður en það er of seint.
Ragnar Arnalds: Heirra forseti. Ég get ekki
látið hjá líða við þefcta tækifæri að iýsa furðu
minni yfir þeim seinagangi, sem veirið hefur
á gerð framkvæmdaáætlunar fyrir Norðurland.
Þetta er víst fjórða árið í röð, sem rætt er
á Alþ. um áætlanagerð og ranmsókn á atvinnuástamdi norðanlands. Og þetta er fjórða árið
í röð, sem spurt er hér á Alþ., hvenær ríkisstj.
byggist gera eimhverjair varanlegar ráðstafanir
til úrbóta. En eins og kunmugt er, befur sums
staðar norð-anlands og einkum á vesifcanverðu
Norðurlamdi verið neyðarásitand ríkjandi í atvinnumáJum árum saman, þótt næg atvinma
væri annars stiaðar á lajmdimu og hvað þá núna,
þegar annars staðar kreppiir að. Vissulega eru

þelr ófáir sendhmennimir, sem gerðir hafa verið út héðan að su-mnam tiii þess að rannsaka
atviimmuástand og byggðaþróun á Norðurlandi.
Og þær eru líka ófáar skýrslur'nar, sem skrifaðar hafa verið um máiið og sendar haifa verið út um hvippinn og 'hvappinm. En galiinn er
sá, að ráðagerðir um afcvimnubæfcur norðsmlands hafa aldrei sloppið út úr völundarhúsi
skriffimnskunmar. Hæsifcv. -ráðh. sagði, að Norðurlandsáætlun yrði tilbúin á þesisu ári, og á
seinasta ári sagði hœstv. ráðh. Eggert G. Þorsteinsson, að áætlunim yrði tilbúin á því ári
o. s. frv. Þetta kann að vera rétt, en reynslam
verður að skera úr því.
Einu sinni heyrði ég hæstv. iðnmrh., Jóhanm
Hafstein, sem ý-mislegt gáfulegt segir, eins og
þingheimur veit, ég heyrði hann kvarta yflr
því hér í þinginu, að við stjómanandstöðu-þm.
værum að spyrja og spyrja um atvinnubætur
norðanlands og vektum þamnig tálvanhr, eins
og hann kalilaði það: tálvonir. Vissulega hafa
verið vaktar vonir imeð mikllum umr. á Alþ.
Við stjómarandstöðu'þm. höfum vakið vonir
Noiðlendinga með réttlátum kröfum um tafarlausar aðgerðir. En hveir er það, sem hefur
vakið tálvonir? Hverjir eru það, sem standa
hór upp ár eftir ár og lofa öllu fögru án þess
að nokkuð gerist?
Að undanförmu hefur mikið verið talað um
atvinmuhorfur í Reykjavik og hér suðvestanlands í vetur, og það er sannarlega ekki ástæða til þess að draga úr bví, að hér er að
skapast mjög alvarlegt ástaind. En ég verð að
segja, að miðað við reymisluna af Noirðuirlandi
er ég ekki sérlega bjartsýnm fyrir hönd þeirra
manna hér sunnanlands, sem ganga atvinnulausir. Stundum hafa allt að því jafnmargir
verið atvinnulausi-r á Norðurilandi vestra og
nú eru atvinnulausir í aliri Reykjavík, og þó
er það kjördæmi eitt út af fyrir sig 8 sinnum
mannfærra en höfuðborgin. En þTátt fyrir slíkt
ástand bólar ekki á meimium veruilegum aðgerðuim af hálfu ríkiisstj. árum sarnan.
Hér eir auðvitað ekki tími tii almennra uraw.
um þetta mál. En ég vil sem sagt aðeins leggja
áherzlu á óánægju mína og margira annarra
með aðgerðarleysi þeirra, sem bera ábyrgð á
svokallaðri Norðurlandsáætílum. Kanmske er
vonlaust að æfclast tll þesis, að stofnanir hér
suður í Reykjavík geri nokkium tíma stórátök í atvimmumálum anmarra landsihluta, og
kanmske er von um, að meiri skriður komist
á málið, þar sem nú er afráðið, að einn stairfsmaður verði staðsefctu-r á Norðurliandi, og vissulega ber að fagnia því. Ég hief lemgi verið þeirrar skoðumar, að slíkar landshlutaáætlianir komi
ekki að miklu gagni fyrr en sköpuð hefúr verið aðsfcaða í hverjum landsfjórðungi til þess að
hei-mamemn ge-ti haflt forustu og frumkvæði
um slíka áætlanagerð. Fjórðungsþing og fjórðungsskrifstoíur eiga að hatfa forustuna í hverjum iandsfjórðungi, en semnilega þuirfa þessir
aðllar að njóta einhvers sfcuðmings ríkisvaldsins meðan verið er að koma slíkum héraðsstjórnum á fót. Hitt er anmiað mál, sem auðvitað er ekki tími og tækifæri til að ræða hér
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frekar, að þaS ©r hætt við, að ekki verði gerð
mikil stórátök í at.viimniuimálum Norðleradinga
frekar en annarra landshiuta meðan núverandi
etjórmarstefna er eins og hún er, því að fyrst
og fremst er bað röng stjórnarstefna og ekkert annað, sem á sök á atvinnuástandinu norðanlands, eins og margoft hefur áður veirið rakið og hér verður ekki endurteikið.
Bjöm Pálsson: Herra forseti. Það var nú allmiikið notað í kosningunum s. 1. vor, oð það
ætti að gera mjög viturlega NorðurlandsáætJun og ekki átti að stamda á framkvæmdunum.
Þetta var eitt áSalkosmimgaimálið í miniu kjördæmi. En það er komið dálítið annað hljóð
í strokkinn mú. Véiin viirðist hafa brætt úr sér,
því að mú virðist eigimilega ekkeirt hafa verið
gert síðam frá koemingum, og óékveðið, hvað
gert verður.
Ég hef ekki mema goitt að segja um núv.
fjmrh. og líkar margt vel hjá homiuim, m. a.
það, að mér hefur viirzt hiamn hafa ríka réttlætiskennd, og er það vel, að maður í jafhábyrgðarmikilli stöðu skuli hafa slíkan kost
til að bera. En viðvíikjamdi þessari framkvæmd
er ég emgam veginm ámægðuir. Það ferðuðust
þama um hjá okkur þrir menn og kymntust
fólkimu og aðstöðu þess. Ég sagði við formanm
þetorar mefndar, að mér virtist hamn hafa fengið talsvert meiri yfirsýn, meiri reynslu og
skilnímg á kjörum fóllksiins úti í dreifbýlinu
við að kynnast fólkimu og ásitæðum þess, og
hamn játaði, að svo hefði verlð. En svo þegar
þessir menn eru búnár að kynna sér málið, er
málið tekið úr höndum þeirna og falið efar
hverjum öðrum manni, sem er fialfan norður
á Akurieyri. Það er ekki því að neita, að við
t. d. í okkar kjördæmi komum hfagað, en ekki
tii Akureyrar. Þm. eru hér, og ég er ekki að
segja, að við eigum að hafa forgöngu í atvfamumálum, em þamnig er það, að fólkið snýr
sér tiil okkar. Við erum boðaðir á fumdi í kaupstöðumum, og það er tiaiað við okkur uam að
gera eiitthvað tiil umbóta í atvimnumálunum.
Það væri ákaflega æskilegt og þægilegt fyrto
okkur að geta haft tal af þessum ágæta
manni. Hamn má vera meiira em litJum kostum bútom, þessi eimi maður, ef harnrn hefur vit
á öllu. Það vtotist þamnig samkv. ræðu hæstv.
fjmrh. Það á ekkert að tiaila við þm. um þessa
áætlun. Jú, það á náðarsamlegast að sýna hana
ríkisstj. Svo á að ræða við sveitarstjórmir. Það
er þegar búið að ræða við sveitarstjómto. Ég
hef spurt sveitarstjómto að því. Svo var ráðgert að emdursenda þeiim uppkastið, þegair búið er að semja það. Ég hef spurt þær að því,
hvort þær hafi fengið þetta s. 1. ár. Nei, engfa
hafði femgið það.
Það má vera meira en iítið vitur maður
þama norðuir á Akureyri, ef hamn hefur vit
á öllum hlutum, samgömguimálum, skólamálum
og atvtanumálum í ölllum grefaium, hvort það
er heldur frystiiðnaður eða ömnur sjávairútvegsmál. 1 skólamálum hélt ég, að rikisstj. hetfði
Slnn oddvita hér fyrir sunmam, og allt hefur
verið í athugun hjá þeim, hvort ekki væri

hægt að koma etahverju betur fyrir. Margt
annað er frekar að hjá okkur en samgömgumálfa. Nei, það sem máli skiptir, eru atvfamumálin, og það, sem fólikið óskar eftir og biður
um, er aðstoð og eimhver skipulagntag í atvtaniuimálunum Það veit engtam betur en hæstv.
fjmrh., að betta þolto enga bið. Það verður að
taka ákvörðun um það t. d., á hvem hátt á
að reka frystiihústa. Það þýðir ekkeirt að hafa
tvö frystihús fjárvana og hráefnisilaus á sama
stað. Þetta veit engfan betur en fjrnrh., því
að vitanlega veit ég, að hann hefur gert sér
það ljóst. Og þetita þolto enga bið.
Sama er að segja um skólamálin, sem þegar
er að mestu leyti búið að taka ákvörðun um.
Á þessi blessuð Norðurlamdsáætlun hjá þessum huldumanni þama fyrto morðam, á hún að
koiraa, þegar búið er að taka ákvörðun um
þetta allt saman? Vilja þeir ekki færa Seðlabankamn Dorður líka, svo að þið séuð ekki
alltaf að naga og rekast í Jóhamnesí með
þetta? Þetta er vist Nordail II. iþama, sem ©nginn má hafa tal af og emgfam sjá, því að emginm má yfirleitt hafa kymmi af þessum Nordal,
sem við höfum hér í Reykjavík. Þeto gætu þá
spjallað þar saman. Nema ríkisstj., það er
hún efa, sem má hafa sambamd við hanm. Þetta
er einhver Ieyndur páfi. En það er ákaflega
óæskilegt fyrto okkur. Pólkið smýr sér til okkar, gerto kröfur um, að við gerum eitthvað.
Svo er einlhver maður, sem við megum helzt
ekkert við tala. Hann má bara senda rikisstj.
þetta, þegar hiann er búinn að vfana úr öllu,
og hann á að hafa vit á öllu. Ég er ekkert
að gera litið úr þessum manrai. Þetita er vatfalaust vei geffam maðúir, þvi að ég veit, að þeir
eiga lítið amrnað í fórum sfaum, sjálfstæðismienm, em hiitt dreg ég í efa, að hamn sé alvitur eða hafi vit á öllum hluitum.
Þetta er alvariegur hlutur. Atvtomumálta
þola enga bið. Það verður að tiaka ákvörðún
um þetita. Þetta veit fjirarh. manrna bezt. Það
verður að taka ákvörðun um, á hvem hátt
á að reka frystihúsfa, og við verðum að gera
út um það á þessu þingi, á hvern hátt á að
reka sjávarútvegfan á Norðuriandi, hvort á að
leyfa togveiðar tanan lamdhelgi eða ekki, hvaða
skipastærð ©r hemtugust. Og það verðúr að útvega f ólkirau hentug atvfamutæki, þammig að þiað
geti lifað sómasamlegu lífi.
Það er aiveg rétt hjá fjmtoh., það er ekki nóg
að gera áætlun. Það verður að fylgja henni
eftlr. Það verður nú fyrst og fremst að vera
vit í áætlunimni, og svo verða menn að hatfa
einhverja mögulleika til að framkvæma harna.
En þó er það ekki aðaJatriðið. Þó memn hafi
mikil fjárráð, er hægt að haga þeim af þetori
óhagsýni, að fjármumtonir komi ekki að gagni.
Sanmleikurtan er sá viðvíkjandi umbótum
í sjávarútvegtaium, að það þarf tíkki mikið
fjármagn, em það þarf að framkvæma hlutina
á skynsamlegam hátt, og það þairf að greiða
fyrir lánsútvegum. Það or ekki til nieins að
reka fyrirtæki hráefniislaus með stórum rekstrarhallá ár eftta ár. Þó ekkl sé raema 2—3 mtUj.
kr. fyrtogreiðsla á bát, það getur gert mögu-

639

FyTirspuirnir.

640

Framkvœmdaáœtlun fyrir Norðurland.

legt að kaupa bátimm. Það vita aiilir, að það er
hægt að fá nóga báta niú. Það vita líka allir,
að það kreppir víðar að en á Norðurlandi.
Það riða til aitvimnufyrintæki um alit land. Það
liggur við, að mjög sterk atvinnufyrirtæki
hafi enga möguleika á að koma bátunum á
flot eðá fryetihúsunum i gang. Og það er skraf
og ádeilur á frystihúsin, að það sé óverjandi
fyrir bau að haifa verið að stöðva í einn mánuð, þegar eikkert veiddist og engu máli skipti,
hvort Ijau voru i gangi eða ekki. Það er aðallega spjall hjá mönnum, sem ekkert virtust
vlta, hvað þeir voru að segja. Það er ekkert
þægilegt fyrir forstöðumemn fyrirtæikja að geta
ekki borgað fóliki. Það er ekkert skemmtiilegt
fyrlr memn, sem vilja vera heiðarlegir og
standa við orð sin, að geta það ailá e-kki. Sannleikurimm er sá, að mörg frystihúsim voru svo
aðþrengd, að þau gátu ekki sitarfað án einhverrar fyrirgreiðslu. Þeir kasta því oft steini,
sem ekki vita, hvað þeir eru að gena í þessum efnum.
Það, sem ég vildi leggja áherzlu á, er þetta:
Það verður að taka ákvörðún um vissa hluti,
t. d. reikstur frystihúsanna og sjávarútvegsmálin, sem eru höfuðmálim, Það er ekki hægt
að bíða eftir einhverjum mamni norður á Akureyri, hvenœr honum þóknast að senda eitthvað frá sér. Þetta átti viitamlega að vera
búið, og þetta átti eðlilega að vera í höndum
þeirra manna, sem bezt voru búnir að kynna
sér þetta. Ég veit, að Efniahagsstofnunin hafði
mikið að gera við að athuga, hvort hún ætti
að fella gengi eðá ekki felila gengi, ern út af
fyrir sig, úr því að dansiað var eftir Bretanum og allt var vitlaust reiknað út hvort sem
var, þá hefði tæplega skipt miklu máli, þótt
Efnáhagsstofmunin hefði einnig gengið frá
Norðurlandsáætluninni.
Fjnmrh. (Magnús Jónsson): Herra forseti.
Það hefur margt fróðlegt verið siagt í þessuim
umræðum og sumt skeimmtilegt iíka, sem vert
værl að grera að umtalsefmi, em það eir ekki
margt af því, sem ég þarf að gera aths. við.
í meginefnum er ég alveg sammála þeim hv.
þm., sem hér hafa tajlað, um mikilvægí þess
að ljúka þessari áætlanagerð og mikilvægi
byggðaáætlana yfirleitt. Og það hefuir, eins og
ég áðan sagði, ýmislegt komið firam, sem í
rauninni getur orðið til styrktar þessu máli.
Ég tel það t. d. mjög miklu varða, að það hefur komið hér fram, að því að mér skilst, mjög
aimennur skiiningur á mikilvægi Efnahagsstofnunarinnar og sfiarfl hennar. Sá skilningur
hefur nú ekki alltaf verið fyrlr hendi, því að
fyrir tveim þingum, held ég að það haifi veiríð,
var það eitt af því, sem var fært ríkisstj. til
dómsáfellis, að hafa seitt á stofn skrifstofuapparat eins og Efnahagsstofnunina, sem væri
einn þátturinn, sem sýndi, hvemig verið væri
að þenja út stjórnsýslukerfið. Nú er taflað um,
að það þurfi að efla hana sem aíllira mest og
sjá henni fyrir öllum nauðsynlegum starfiskröfitium. Ég er ailveg sammála því og hef alltafi verið, og ég tel, að það sé þess vegna mjög

gott, að þær raddir komi firam hér á Alþ. Hitt
vil ég leggja jafnríka áiherztoi á, að það iþjómar
engum tilgangi að fylla eina stofnun með
starfsliði. Það, sem fyrst og fremst þarf að
gera, er að sjá um það, að til sitofinunarinnar
ráðist sem beztir menn og hún sé sfcipuð úrvalsmönnum. Og stofinun með fámennu starfsliði, ef það er iþannig skipað og vallð, getur
áreiðanlega unnið miklu meiira verk en stofnun, sem hefði jafinvel tvöföldu starfisliði á að
skipa, sem ekki hefiði sérþekkingu til að bera,
sem þarf til að vinna að því verkefni, sem
stofnunin á að vínna að. Þessu er aiveg nauðsynlegt að gera sér grein fyrir.
Ég er sammála þeim röddum, sem hér hafa
komiið firam um það, að auðvitað má ekiki
skjóta á frest nauðsynlegum verkum, vegna
þess að starfskraftar séu þar ekki fyrir hendi.
Ef þá starfskrafita er að fá, er sjálfsagt að
gera það, og verður þá að meta það i Ijósi
þeirrar þýðingar, sem verkin hafa, hvort leggjandi sé í þann kostnað, en það hefur verið
skoðun forstjóra Efnahagsstofnunarinnar, og
ég er honum algerlega sammála í því, að það
sé betra að fara í þeitita með gætni og láta
jafnvel heldur eitthvað bíða en að stafnunin
fari úr þeim farvegi, sem hún hefiur veirið í
og ég tel ákaflega mikilvægan. Hún hefiur fengið á sig gott orð, fyrst og fremst vegna þess,
að hún hefiur hafit ágastum stiarfámönnum á að
skipa, sem hafa haft þekkingu á þeim málum,
sem þeir hafa verið að fást við, og unnið með
þeim hætti, að stofinunin hefiur einmitt fengið
þá tiltrú, sem hefur komið í Ijós hér á Alþ.,
að hún ihefiur, og sem gl'eður mig mjög.
Einn hv. ræðumamna sagði hér áðan, að
höfuðvandinn og orsökin í efnahagsvandamálum Norðurlands væri röng stjómarstefina. Það
er nú auðvelt að slá svona löguðu fram, og
það höfum við ofit heyrt, eni vitanlega er þetta
fjarri öllum veruleika, Það, siem er höfuðvandinn, og það þekkjum við allir, sem þekkjum
norðlenzk vandamál, er fiyrist og fremst hinn
stórkostlegi aflabrestur fyrir Norðurlandi. Ef
aflabrögð hefðú verið með eðlilegum hætti fyrir Norðuríandi undanfiarin ár, vaaru engin atvinnuvandamál á Narðurlandi. Og þettla er
m. a. einn þátturinn, sem við er að fást í
sambandi við áætlaniagerð og spumingu um
uppbyggingu þessa landshluta, og hef ég sjálfur átt kost á að ræða þetita við mariga menn
norðanilands. Spumingin er um það, hvort þessi
byggðarlög ætla að hverfa firá sjávarútvegi
eða ekki, og það eru miklar efiasemdir í fólki
í sjávarplássunium norðaniliands, hvort það vilji
breyta um stefnu eða hvort það vilji heldur
reyna að þrauka nokkuð enn í von uim það,
að flskur leggist að landi, bæði síld og annar
fisikur, því að það er alveg ljóst, að á mörgum
þeseum stöðum hafa verið hyggð upp nægileg
atvinnutæki í sjávarútvegi til að veita öllum
íbúum þar atvinnu, þannig að það er eikki þessi
tæki, sem skortir, síður en svo. Það vanitar
hráefinið, og ef það ætti að fiara að breyta atvinmuskilyrðum og atvinnuaðstöðu í þessum
byggðarlögum með því að fara nú að byggja
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upp ný atvinnutæki í alit öðrum greinum, sem
tækju við þorra af þessu fólki, og síðan kæmi
fiskur, þá annaðhvort yrðu þessi atvinnutæki
að ieggjasit niður eðia þá, að ekíki væri hœgt
að stunda sjávarútvieginn sem skyidi, þannig
að hér er ekki uim neitit eimfalt mál að ræða,
sem sé hægt að leysa ósköp vandalitið bara ef
menn fá áætlun. Vandamáiið er miklu viðtækara en þetta, og eins og ég segi, það vita allir
Norðlendingar, hvort sem er á Norðurlandi
veetra eða eystra, að ef aflabrögð væru með
eðlilegum hætti, væri ekki við þann vanda að
glíma, sem þama er að glíma við í dag.
Ég leyfi mér að harma það, að jafnglöggur
maður og hv. 5. þm. Norðurl. v. skyldi láta
ýmis þau orð falla, sem hann gerði, fyrst og
frernst að það skyldi koma fram í hans ræðu
jafnmikil vantrú á því, að það ætti að hafa
opinbera starfsemi úti á landi, eiins og kom
fram í ræðu hans. Þetta er sjónarmið, sem
auðvitað er í algerrl andstöðu við þá skoðun,
sem við erum að berjast fyrir, sem viljum
stuðla að eðMegu jafnvægi í byggð landsine.
Það er einmitt, að vissar stofnanir séu fluttar
út á land, og ég sc«ji: Hvaðá starfSemi á fremur að flytja út á land en aithugun á byggðavandamálinu og framtovæmdaáætlunum strjálbýlisins? Ég veit ekki hvað frekar ætti að
vera þar. Og það, að þm. sitji hér í Reykjavik og þess vegna hljóti allt að verða að vera
hér, það er kannske stefna, sem ýmsir geita
skrifað undir. Ég veit það ekki. En ég held,
að það sé þá ekki hægt fyrir okkur að komast
mikið áleiðis með okkar byggðamál, ef ekki
á eininitt að situðla að því að dreifa eitthvað
um landið ýmsum framkvæmdastofnunum rikisins.
Það, að einn maður geti haft allt vit, það
dettur auðvitað engurn manni í hug. Það hefur enginn allt vit til að bera, þannig að hann
hatfi þekkingu á öllum hliutum. Og það hefur
engum hugkvæmzt það, þó að hann væri sérfræðingur, sem ynni að þessum byggðavandamálum, að faann gæti sjálifúr vitað alia hiuti.
Hann á vitanlega að safna gögnum og upplýsingum og vinna úr þeim og leita til þeirra
sérfræðinga, sem til þarf í hverri einstakri
grein. Hann á að hatfa forustu um að vinna
verkið undir leiðsögn forstjóra stofnunarinnar, eins og gerist í öllum þeim greinum, sem
þessi stofnun og aðrar slíkar hafa með að
era.
Varðandi það atriði, hvort togveiðar eru
eyfðar eða ekki, verður það nú varla þáttur
í Norðurlandsáætlun. Það er nú miklu víðtækara vamdamál. Um rekstur frystihúsanna, það
er alveg hárrétt hjá hv. þm., að það er mikið
vandamái. En það er hins vegar ekki sérstakt
vandaimál í sambandi við Norðurlandsáætlun.
Að iþví er unnið á öðtrum vetbvangi, og ég skal
játa það einnig, að það ber einnig að harma,
að því verki skuli ekki hafa lokið fyrr. En
það á allt eínar skýringar, Hann kom einmitt
inn á eitt atriði, sem er ósköp fróðiegt að víkja
að, spumingunni um það, að í einiu byggðarlagi norðanlands væru tvö frystihús, sem hefðu
Alþt. 1967. D. (88. löggjafarþing).

aiils ekki nægjanleg verkefni til að starfa bæði.
Þetta er stórfeilt vandamál. Vitaniega mun
Norðurlandsáætlun etokert úrskurða um það,
segja til um það, að á þessum stiað sé eteki
auðið að retea nema eitt frystihús. Það verður
áreiðanlega niðurstaðan hjá henni. En hún viH
auðvitað ektei segja fyrir um það, hvoru frystihúsanna steuli lotea. Það er aiveg útilokað mál.
Af hálfu Atvinnujöfnunarsjóðs hetfur þegar
verið lögð á það áherzla við forráðamenn á
þessum stað og forráðámenn beggja frystihúsanna, að sjóðurinn væri reiðuibúinn tiil þess að
leggja fram verulega aðsitoð, ef þeir kæmu sér
saman um að sameina þessi fýriirtæki og starfrækja þau með eðlilegum hættl. Við höfum
ekkert vaid til að knýja þau ti'l að gera þetta,
nama með þeim einum hætti iþá að neita um
alla aðstoð og bíða þess, að allt fari í strand.
Þetta er auðvitað eitt vandamál, þessi mannlegu viðbrögð, sem við er að fást og engar
áætlunargerðir geta leyst. En gott er að nefna
þetta, þvi að það er mjög dæmigert, aiveg
raunverulegt dæmi um þann vanda, sem við
er að glíma á s-vona sviðum.
Það er alveg nauðsynlegt að gera sér grein
fyrir nauðsyn þess að láta alilt sltja í fyrirrúmi varðandi atvinnumálin á Norðurlandi.
Ég er alveg sammáia um, að það er höfuðvamdamálið i dag. En þvi verða mlenn að gera
sér grein fyrir, að Norðurlandsáætlun út af
fyrir sig er eteki áætlun um það, áð á viðteomandi stöðum skuli gierðar þessar tiltetenu framkvæmdir. Hún er ekki áætlun um það, að ríteið steuli setja upp atvinnufyrirtæki á þessum
og þessum stað. Hún gerir alls etetei ráð fyrir
því og mun alls ektei geira. Og það hefur verið meginsjónarmið otekiar í atvinnujöfnunarsjóðsstjóm, alveg burtséð frá steiptingu okikar
í flokka, að það væri frumnauðsyn þess, að
um raunveruJega uppbyggingu staðar gæti verið að ræða, að frumkvæðið kæmi heiman frá
um það og þaðan kæmi forustan í atvinnulífinu. Það, sem væri okkar verkefni, væri að
reyna imman þess ramima, sem kæml í ljós, við
skulum segja við Norðurlandsathugum, að væri
talið steynsaimlegt á viðkomandi stað að byggja
upp, að hjálpa til með lánveiitingar eða með
fyrirgreiðslu við lánastofnanlr. Það er ekki
ætlunln, að við getum teteið á okteur allan
vanda, heldur eiga það að vera viðbótarlán,
að grelða fyrir þeim, ef frumtovæðið er heima
fyrir og framtak til þetss að standa að þessum atvinnuframkvæmdum. En ails eteki það,
að þessi áætlun eigi að segja fyriir um hlutina
og síðan eigi það samistundis að komast í
framkvæmd, séu atvJnmiuvaind'amál á einhiverjum stað, skuili þar reisa eitthivert tilteteið atvinmufyriirtæki og ríkisvaldið steuli þá tryggja
það, að þetta fyrirtæki risi, Það faefur aidirei
verið hugmyndin með þessari áætlumargerð.
Áætlunargerðin er kartl'agming þeirra vandamála, sem við er að glímia. Hún er að vísu
fyrst og fremst áætlun uim ríkistframkvæmdir,
eins og gerðist á Vestfjörðum, iþar sem eru
samgömgumálin. Það eru vissir þættir, sem
ríkið sjálft hefur forustu um. Það eru sam41
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göngumálto, og það eru, eins og hv. 1. þm.
Austf. vék sJS, að vissu leyti rafarkumálin, og
það eru memmtamáiin. Tvsar heiidaráætlanir
fyrlr landið eru í gangi bæði í frœðsiumálum
og samgöngumálum, og vitaniegia verður Norðurlandsáætlunin í þeim báttum tengd þessari
heildaráætlun. Og hér er vitanílega um að
ræða ríkisframlk.væmdir í samgöngiumálum að
öllu leyti og í skólamálum að mjög verulegu
leyti. Og hér eir það, sem þörf er á að athuga,
hvenær rikið æfcti að ieggja fram fé til þessara ákveðnu þáfcta.
Eins og ég sagði áðain, er atvinnumálaáætlunin með allt öðrum hætiti, Hún er kartlagning
atvinnuvandamálanna, ástandsins í afcvimnumálum á hverjúm etað, athugun á því, bæði eftir
því sem sérfræðingar okkar segja tii um, og
eftir þvi sem skoðanir mamna í sveitarfélögum
og verkalýðssamtökum á hverjum sitað segja
til um, bvað væri skynsamlegt að hyggja upp
á þessum stað miðað við atvimniuaðstæður þar,
miðað við fólksíjölda og miðað við horfur um
fóliksaukningu. Síðan verður þetta vinmuplan,
ef svo má segja, fyrir Ativinnujöfnunarsjóð
og eftir atvikum aðra framkvæmdasjóði í landinu, ef koma til aðilar á þessum stöðum, sem
vilja beita sér fyrir þvi á raumhæfan háfct og
með skynsamlegri uppbyggingu, að þessar
framikvæmdir geti orðið að veruleíka. Þamnig
er þessi áætlunargerð hugsuð. Og því fer vitanlega víðs fjarri, að það merki eimhverja algera stöðnun, að framkvæmdaáætluinin sem
slík hafi ekki emdanilega séð dagistos ljós. Eins
og ég hef sagt, hefur þegar fyrir meira en
ári siðan verið farið um þessi svæði, og afchuganir þær, sem þá fóru fram, voru siamstundis afhentar stjórn Afyimmujöfnunarsjóðs,
og sjóðssfcjórmin hefur haft þessar skýrslur til
athugunar og hliðsjónar við aðstoð síma við
ýmis atvinnufyrirtæki á þessum stöðum. Og
auk þess hefur nú síðustju árin verið varið
mjög verulegu fé fyrir samstarf verkalýðshreyfingarinnar á Norðurlandi og rikisstj. og
fyrir aðstoð Atvtonuieysisfcryggimgasjóðs og Atvinmujöfnunarsjóðs til 'þess að reyna að létta
þann stóra vanda, sem er höfuðorsök atvinnuleysisins á Norðúrlandi, en það er aflabresturinm. 1 þetta hefur veirið varið milljónatugum á þessum árum, og nú síðast í haust
samþykkti ríkisstj. að verja 12 miilj. kr. á
þessum vetri til þess að aðatoða við útgerð
á Norðurlandi, og vitiamlega er þetta veigamlkil og jákvæð aðgerð til þess að stuðla að
því að leysa — ég segi ekki ieysa, en létta
þann mtkla vtanda, sem við er að glíma á Norðurlandi í þessum efnium, þanmig að því fer
víðs fjarri, að öllu hafi verið kiastað fyrir
borð eða ailt látið bíða, bara með því að bíða
eftir emdamiegri gerð Norðúrlamdsáætiumar. Það
hefur margt verið gert jákvætt í þessum efnum, og það hefur verið reynt að greiða fyrir
atvinnufyriritækjum á Norðurlandi, og mun
vissulega verða reynt að gera það á þessu ári,
eftir því sem aðstaða Atvinmujöfnunarsjóðs
frekast leyfir. Það má ernn benda á, að mjög
merkilegt átak befur verið gert fyrir Norður-

land með stálskipasmíðimni á Akureyri, sem
er eitt þýðtogarmesta atvinnufyrirtækið norðanlands. Ég er ekkl með þessu að segja, að
vel hafi verið gert við Norðurland og þar
megi ekki rnargt fleiira gera. Og ég er ekki
með þessu að draga úr nauðsyn Norðurlandsáætlunar. En ég er aðeins að segja það, að
memn verða að horfa með raunsæi á þeitita,
og vitanlega má það ekki ske, að það sé t. d.
sagt, ef það er rétt, sem ég veit ekki um, sem
etohver sagði hér áðam, að það væri látiinn
bíða stuðningur við ákveðin atvinmufyrirtæki
á Norðurlandi með skínskotun tii þess, að það
yrði ekkert gert í því fyirr en Norðurlandsáætlun sæist. Mér er eíkki kunnugt um þetita,
en ef svo er, tel ég það mjög miður farið og
fráleitt.
Nei, ég hef síður em svo misst trú á giidi
áætlunargerðar, eims og hér var sagt af eimum hv. þm. áðan, að orð mín bentu til. Það
eina, sem ég sagði áðan, var það, að éætiunargerðto ein væri ek’ki iausn á vandanum. Áætlunargerðin er, eins og ég sagði, nániast viinnuplan, nauðsymlegt vimnuplian. En það, sem
er höfuðmaiuðsyn tii þess að máJið leysist,
er vitanlega fjármagnið annars vegar og þá
eamhliða framtak þess fólks, sem í þessum
byggðarlögum býr, til þess að byggja upp
atvimmuláf sitt. Og þess vegna var það, að
ég lýsti líka í frumræðu minmi því áiiti
ríkisstj., að höfúðnauðsyn væri að gera nú
þegar, emda þótt endanleg áætlun liggi ekki
fyrir fyrr en síðar á þessu ári, ráðstafanir til
þess að afla fjár. Þau lýstu ekiki neinu nýju
viðhorfi hjá mér eða vantrú á því, að Afcvimnujöfnunarsjóður gæti leyst málið, þau orð, sem
ég notaði í svari mínu hér áðan, Ég átti við
það, að hamn væri þess ekki megnugur af eigin fé sínu að leysa þenman vanda, og það hefur aldrei verið reiknað með 'því. Sjóðurinn hefur víðtækar lántökuheimildir, og Vestfjarðaáætlunin eða samgönguáætlun Vestfjarða var
leyst fyrir lánsfé. Það er vitamlegt, að ef á að
gera etohver heilsteypt átök í tiliteknuim flokki
mála, hvort sem það er á sviði atvinnumáia,
samgöngumála, menntamála eða á eimhverjum
öðrum sviðum, fyrir álkveðna landshluta, verður að gera það með öflum lánsfjár, og ég áiít,
að það sé ekkert voðalegt, a. m. k. ekki það
að taka erlent lánsfé í sambandi við uppbyggingu framieiðsiu, aukinnar framleiiðslu. Það er
okkur vitanlega ekkert hættulegt. Það hefur
þegar verið hafizt handa um að feifca fyrir
sér um þetfca fé og ég geri mér vomir um
það, eins og ég áðan sagði, að það sé hægt
að leysa þemnam vanda, og það er vitaniega
höfuðnauðsyn, og ég mumdi segja, að það væri
að bregðast fólki, ef við reynduim ekki einmifct, jafnhliða því sem Narðurlandsáætluniin
verður til, að hafa þegar atihugiað fjármagnshlið málsins, þamnig að hún yrði ekki aðeins
pappírspiagg. Það er höfúðnauðsyn, og um það
er ég sammála ölium hv. þm., sem að því hafa
vlkið.
Ég skai eikki fara um þetta mörgum fteiri
prðum, Það hefur verið siagt, að það sé óhæfi-
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legt, hvað þessi áætlunargerð hafi dregizt. Það
er auðvitað alltaf majtsatiriði. Ég álít, að mjög
verði að vanda til áætlumargerðar sem þessarar, sem er frumsmíði hér á landi hvað smeirtir
vinnu íslemzkra sérfræðimga. Þeir hafa algerlega unmiið að þessari áætliun, og ég álít, að
það sé mauðsynlegt, að hún sé umnin af íslenzkum sérfraeðingum. Vesitfjarðaáætflunin var
ekki unnin af íslemzkum sérfræðimgum nema
að mjög litflu leytii, heddur af norskum. Ég er
ekki að gera lítið úr þeirri áætlunargerð, en
það hefur komið oft í Ijó® við athugun útlendinga á slíkum aðstæðum, að þeir eru ekki
eiins kunmugir íslemzkum staðháttum og nauðsymlegt er, og af því leiðir, að það er emgum
efa 'bumdið, að það er æskilegt, að við höfum
sérfræðinga, og ég ál'ít, að við höfum þá nú
sem betur fer, mjög fsera memn. Og ég álít,
að upp á framtxðima, hvort heldur er Austfjarðááætlum eða framhald Vestfjarðaáætlunar, þá sé það höfuðnauðsyn að gera þessa áætlun nú, Norðurlandsáætlunina, sem bezt úr
garði.
Ég sagði áðan og viðurkenndi það, að á
þessu hefði orðið nokkur dráttur. Ég hef að
vísu aldrei sagt, að áætlunin yrði til fyrr en
nú um síðustu áramót, þarnnig að drátturinn
er ekki enn þá orðirnn mikill frá því, sem sagt
var í þeim efnum. Það kann að vera, að þegar lengra líður frá, geti menn sakað um óhæfilegan drátt, og þá er að sjálfsögðu að
taka því. Ég sagði það, að ég gæti engu lofað
um ákveðna diagsetningu. Ég tel öruggt, að
áætlunin verði til á þessu ári, og ég vil leggja
áherzlu á það, að það verði fyrr en seinna.
Það eru mín orð um það efnl.
Mér þykir það ekki nema gott, að um þetta
hafa orðlð umræður hér. Það er mikilvægt, að
menn skoði, iþetta frá raunsæju sjónarmiði og
geri sér greito fyrir, hvað hér er verið að tala
um og fást við. Því aðeirns, að menn geri það,
er hægt að búast við árangri. Ég skil ákaflega vel alila hv. þm. Ég þekkl það sjálfu.f sem þm. kjördæmis, sem á við atvimnu'örðugleika að sitríða, að það er birenmamdi
vandamál að leysa þessi viðfangsefni, En við
megu-m ómögulega, og það er að blekkja fólkið, gefa því í skyn, að vandinn stafi af allt
öðrum ástæðum en hann stiafar. Við þurfum
að reyna að kryfja vandamáliin til mergjar
með þessu fólki, reyna að hjálpa þeiim, sem
framtak hafa á þessum stöðuim, til að byggja
upp arðbær atvinnufyrirtæki, seim geta orðið
raiunveruleg undirstaða þess, að atvinnulíf geti
blóimgazt úti um liandið og fólk geti þar unað.
En það er alveg Ijóst, að jþótt 'það sé auðvitiað hofuðatriði, að fóík hafi fulla atviimnu,
fylgja jafnframt önnur vandamál, og í sambandi við atvinmuvandamálin er samgönguvandamállð kanmske það mikiilvægasta, sem
er því mábengt. Það er Ij-óst, að það verður
ekki hægb að byggja upp ’landsbyggðima nema
með því að byggja upp byggðakjama, það er
alveg ljóst, þéttbýliskjarna, sem strjálbýlið
styðst við. Þetta hefur orðið ljóst hér við
Reykjavík, það er ljóst á Akureyrarsvæðimu,

og ég hygg, að flestum sé að verða það ljóst,
að svona verður að vinma að bessum málum.
Og tii þess að það sé hægt, þurfa einmitt
samgöngur að koma til, greiðar og öruggar
samgöngur milli þessara byggðakjama og nærliggjandi strjálbýlli svæða. Og þess vegna er
þetta hvað öðru temgt. Og við vitumi jafnframt,
að miðað við lífskröfur fólksins í dag, jafnvel
þótt fuil atvimna sé og ekkl hvað sízt þegar
ful.1 atvinna er, þá krefst fólkið iþess að hafa
félagslega aðstöðu, hafa memntunairaðstöðu
heima fyrir í sínum byggðarlögum, annars flytur það burt. Og jafnvel emn fremur flytur það
burtu, ef efnahagsafkoman er góð.
Umr. frestað.
Á 38. fundi í Sþ„ 14. febr., var fram haldið
umr. um fsp.
Jón Kjartansson: Herra forseti. Á fundi í
sameinuðu A1J>. s 1. miðvikudag fóru fram allýtarlegar og fróðlegar umr. um Norðurlandsáætlumina. Þessum umr. er nú fram haldið,
og í framihaldi af því, sem áður hefur verið
sagt, vii ég gjaman segja iþetta:
Norðlendingar fagna því, að boðað hefur
verið af hæstv. fjmrh., að bessi margumtalaða
og margeftirspurða áætlun munl verða birt á
þessu ári, en thins vegar harma þeir, hversu
langan tima 'það hefur tekið að koma þessari
áætlun saman. Ég hygg þó, að það gleymist,
ef áætlunin, þegar hún loksdns verður birt almenningi, ber með sér, að hún megni að leysa
að verulegu leyti þann vanda, sem að höndum hefur borið í atvinnu- og efnahagslífi Norðlendinga síðustu árin. Með þessu er ég ekki
að segja, að það sé mín skoðun, að eftir að
áætluninni hafi ve-rið hleypt af stokkunum,
hafi með henni verið sjósettur einn allsherjar
björgunarbátur fýrir norðlenzkt atvtnnu- og
efnahagslíf, sem leysi ailan vanda í þessum
efnum. Því miður er málið ekki svo einfalt,
en ég tel, að áætlunin verði að vera þannig
úr garði gerð og hugur ríkisetj. slíkur í þessu
máli, að áætlunin verði veirulegur bakhjarl, já,
ég vil segja sverð og skjöidur þelrra norðlenzku einstaklinga, félagssamtaka og sveitarfélaga, sem bíða með óþreyju eftir áætluninni
og telja, að með tilkomu heunar veirði léttara
og auðveldara að takast á við erfiðleikana,
seim svo víða blasa við í norðlenzku atvinnulifi. Eins og það er sjáflfsagt, að Norðiendingar
fyrstir manna leggi fram krafta sína, hugvit
og kjark til að reisa við samanhrunið atvinnulíf í þessum landshluta, er það og augljóst,
að ríkisvaldið sjálft þarf að gera meira en
benda til allra átta og líita á sig einvörðungu
seim ráðgefendur. Það er þöirf stórátaka nyrðra
í atvinnunppbyggingumni og ríkisvaldið verður
að vera með í þeirri uppbygginigu.
Það þarf ekki aJlls stiaðar norðanlands að
byggja upp mörg ný atvinnutœlki. Víða eru
þau til, en hvergi nærri fullnýtt. 1 þessu sambandi miinni ég á tunnuverksmiðju ríkisins á
Siglufirði. Þar vinna nú um 40 manns og vlnna
þó aðeims dagvtoniu. Þar eru framleiddar um 12
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þúsund tumnur á mánuði í 5—6 mániuði. Ég
bendi á, að þarna gætu unnið 100—120 menn
í 8 mánuði ársins og framleiitt usm 250—300
þús. tunnur, en árleg tunnunotikun íslendinga
er um 450—500 þús. tunnur. Ég trúi ekki öðru
en þeir, sem vinna að Norðurlandeáætluninni,
taki þessa staðreynd til athugunar. Ég hef
heyrt mótbárur gegn inmlendri tunnusmíði, en
þær eiru jafnan þessar: Tunnurnar innlendu
eru of dýrar. En ég vil segja, að með meiri
hagræðingu við tunnusmíðina, t. d. með samfelldri framleiðslu í einni verksmiðju, er hasgt
að koma tunmuverðinu niðúr.
Á Siglufirði er einnig annað fyrirtæki í ríkiseign í hálfgerðu svelti. Það er Niðurlagningarverksmiðja ríkisins. Með iþví að leggja fram
verulegt fé í markaðsileit fyrlr vöru þá, sem
þessi verksmiðja framleiðir, og með þvi að fullgera verksmiðjuna og gera hana fjárfhagslega
sjálfstæða og gera henni kleift að iáta verka
alit hráefni, sem þarf tii vímnslumnar, sem er
svo til við verksmiðjuveggimn, þá er ég viss
um, að þessi verksmiðja gæti veitt ekki tugum, heldur 100—200 kvenna vinnu yfir veturinn. Slákt væri ómeíamleg búbót. I þessu efni
þarf að rikja ríkari skilnlmgur en verið hefur
hjá opinbeirum aðilum. Ef vel er haldið hér
á spilum, mun að mínum dómi allt það fé,
sem togt verðu-r í þetta fyrirtæki í sambandi
við markaðsleit og afurðlasölu og til hagræðingar, skila sér aftur og það með vöxtum.
Þriðja ríkisfyrirtækið á Siglufirði, sem vantar hráefni allt of oft, er hraðfrystihús Siidarverksmiðja ríkisins. Það er mím skoðun, að
vétor þessa mamnvirkis og færilbönd þess færi
eigendum, þ. e. ríkimu sjálfu, aldrei þann arð
af þessu húsi, sem nauðsymlegur er, og fólki
því, sem við það vinnur, sæmiiegar tekjur,
fyrr en byggður hefur verið floiti, sem veiði
fyrir þetta hraðfrystihús og tryggi þessu mannvirki nægilegt hráefni. Þó að ég noti orðið
floti, vll ég segja, að bygging eimis skuttogara
nú á næstunni mundi vera góð byrjun og mikil
hjálp, ég vil segja adveg eims ríkíssjóði og því
fólki, sem treyst hefúr á þeitta ajtvinnufyrirtæki sem haldreipi í lifsbaráttunni.
Ég hef mimnzt hér á þrjú ríkisfyrirtæki
á Norðurlandi, sem öll gætu látið í té margfalt meiri vimnu en þau gera nú, meiri atvinnu
handa fleira fólki og fœrt meiri tekjur í þjóðarbúið. En 'þetta kostar fjármagn og trú á
framtíðina. Þá vil ég teyfa mér að minna einnig á, að Síldarverksmiðjur ríkisins eiga ailmargar síldajrverksmiðjur sitaðsetbar í Norðurtondskjördæmi, og með því að fjölga síldarflutningiaskipum, er möguleiki á að útvega þessum verksmiðjum, sem eru ríkisins eign, mun
meira hráefni en gert hefur vertð á undanförnum árum.
Ég ætlaði nú að segja aðeins meira hér, en
tími minn teyfir það ekki. En ég vii að lokum segja iþetfta: Það eru fleirt staðir en Siglufjörður á Norðurl. v., þó að ég ræði nú aðallega um hiann. Á Skagasírönd ríkir miikið atvinnuleysi, og þyrfti að taka það mál til alvarJegrar athuguniar. Sauðkræklingar erú núna að

vinna að því að kaupa togskip til Skagafjarðar, og ég treysti þvi og vii segja það hér, að
ríkisstj. standi fast við bakið á þeim og geri
þeim kleift að kaupa skipið, svo að unnt sé
að auka þar atvinnu nú þegar á bessum vetri.
Fyrirspyrjandi (Gísli Guðmundsson): Herra
forseti. Ég vil aðeins taka bað íram, að ég tel
samkv. 31. gr. þingskapa, að ég eigi rétt á að
tala tvisvar sinnum enn í fimm mínútur.
í þessum umr. hefur það iborizt nofckuð í tal,
um hvað Norðúrlandsáætluniin eigi að vera,
þ. e. a. s. um hvers konar framkvæmdir. Hæstv.
ráðherra sagði, að hún ætti m. a. að fjalto um
samgöngumál. Ég er þvi samþykkur, og á
fundinum, sem ég var á með fuliibrúum Efnahagsstofnuniarinnar og sveitarstjómum, var
mikið rætt um samgöngtumál. Á austanverðu
Norðurlandi er það ékajftega mikilsvert, að
framkvæmdir i samgöngumálum séu teknar
föstum tökum. Uppbygging veirulegs hluta
þjóðvegakerfisins er ofckur þar lifsnauðsyn,
a. m. k. mlkil nauðsyn, t, d. Þingeyjarsýslubrautar, og af Norðurl. e. er komin sú till.,
sem nú liggur fyrir Alþ., um 10 ára áætlun
og lántökur í þessu skyni. Uppbyggitng hafna,
sem eru í smíðum, er álika nauðsyn og eigi
minni i þessum tondshluta. Ég er iíka þeirrar
skoðunar, að Norðurlandsáætlunin eigi að fjalla
um skóiamál eða rébtara sagt fjáröælun til
þeirra. Þörfin á skólabyggingum í sýslunum
á ausitanverðú Norðuríandi er svo mikil og svo
litið enn gert til þess að sinna henni, að til
vandræða hoirfir. Ég ræddi lauslega um það
mál við fjárlagaumr. í vetur, en þá var því
naumast anzað. Mér þótti vænt um, að hæstv.
ráðh. viðurkenndi, að 'þetta tvennt, samgöngumannvlrki og skótomannvinki, yrði að vera í
áætluninni. En þar þarf að vera margt fleira.
Og það er ekki hægt að telja það upp fyrir
fram. Menn verða oð skilja, að í þvi er einmitt áætlumargerðin fólgin að leggja á ráðin
um það að frumkvæði eða að fengnu áliti
heimamanna, hvað framkvæma skuii á áætl-

unartíma og hveraig aflað skuli fjár til þess
eða stuðlað að fjáröflun.
Drjúgur hluti Norðuriandsáætlunarinnarverður vitaskuld að vera um toróun atvinnumála
og fjárfestingu í því sambandi. Um þemnan
þátt fannst mér hæstv. ráðh. nokkuð loðmæltur. Mikill munur er á skýrslu og áætlun. Það
eru til ósköpin öll af skýrslum, en í áætlun
gera menn sér grein fyrir 'því, hvers þurfi við,
hvað sé einkum aðkallamdi og framkvæmamlegt og hvort eiinkaframtakið, einstaklingar
eða félög, geti eða muni gera þetta eða sveitarfélög eða hvort ríkisvaldið þurfi, þar einnig
að leggja höind á plóginn að meira. eða minna
leyti. Það er svo sem engin nýlunda hér, að
ríkið komi upp atvinmufyrirtækjum, jafmvel
þar sem mest er af þeim fyrir, eða semjl við
einkaaðila um að gera það.
Mikill hluti af ræðu hæstv. ráðh. fór í það
um daginn að lýsa þvi, ihvað Efnahagsstoínunin hefði mikið að gera. Hann sagði það eigintega berúTO orðum, að hún hefði ekki haft
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tíma tii aJ5 sinna Narffurlamdsáætluninni. Ég
rengi það ekki út af fyrir sig. En möirgum
þótti það súrt í brotið, að á þeim tíma, þegar
Norðurlaindsáætlunin átiti að liggja fyrtr samkv. fyrirheiti hæstv. ráðh., þurfti að fara að
ráða mann til þess að vimma verkið. Einhverjar skýrslur sagði ráðh. þó enn ófengnar. Það
er ágætt, að unnið sé á vegium Efhiahagsstofnunarinnar á Akureyri, en ég held, að það ætti
að taka til athugunar að snúa 'þessu við, gefa
Pjórðungssambandi Norfflendinga eða Sambandi norffienzkra sveitarfélaga kost á aff gera
áætlunina meff affstoð Efnahagsstofnunarinnar. Það mundi e. t v. vera vænlegra til að
hraða þessu máli, því að tover er sjálfUm sér
næstur, og Efnahagsstofnunin hefur mörgu
öffru aff sinna, eins og hæstv. ráffh. sagði,
Fjmrh. (Magnús Jónsson): Herra forseti.
Ég hélt nú satt að segjá, að hv. þm. mundu
iáta þingfréttamann Tímams um það einan að
rangfæra orð mín hér. En þaff virðist ekki
ætia aff vera svo, þannig að ég neyðist tii þess
að segja hér mokkur orð.
Hv. snðasti rœðumaðúr iét nefnilega þau orff
falla, sem gera það að verkum, að ég sé alveg
nauðsynlegt að ítreika það, sem ég hafði saigt
í þessu efni um það, hivað ég teldi eiga að
felast í Norðurlandsáætlun. Hann rangfærði
einnig sjálfur ummæli mín í mimni ffumræðu,
eins og m. a. það, að ég hefði ekki talið þörf
á nýjum atvimnutækjum á Norðurlandi. Þetta
er mesti misskiiningur. Ég var e-kkert að segja
um það. Ég sagði frá því hér síðast, og ég
hygg, að ég þekki álika rniikið til atvimnumála
á Norffurlandi og hann, að þetta væri vandamál víffa norðanlands. Það væri sitiaðreynd,
eins og hann raunar játaði líka, að ef fiskur
væri fyrir Norðurlandi, væru til nægileg atvinnufyrirtæki, bæði til að afla fiskjor og til
þess að nýta hann til þess að veita öllu fólki
þar atvinnu. Ég er í emgum vafa um, að þetta
er rétt. Og ég benti jáfnframt á það, að það,
sem væri vandamálið í sambandi við uppbyggingu nýrra atvinnufyrirtækja á Norðurlandi,
vœri einmitt þetta, að ef það væru byggð upp
ný atvinnufyrirtæki, sem tækju meginhluta
fólksins til vinnu, og síðan breyttist það, sem
við skulum vana, að verði fyrr en seimna, að
fiskur legðist að Norðurliandi, þá væniþarmavið
mikið vandamál að stríða Þá væri anmaðfavort
ekki tii vinnuafl til að nýta fiskinn og hagnýta fiskvinnslustöðvamar eða þá að það þyrfti
að taka fólkið frá þessum nýju atvinnufyrirtsskjum, ef þau væru nú miðuð við það að
veita öllu fólki atvinnu. Ég var áðeins að lýsa
þessu vandamáli, sem þarna væri við að glíma,
og ég efást efckert um, að aliir hv. þm. gera
sér fulla grein fyrir, en ekki að halda þvi fram
sem minni skoðun, að af þessari ásitæðu ætiti
ekkert að giera á Norðurlándi. Ég benti hims
vegar á það, sem ég hygg, að allir norðlenzkir þm. viti, að það faefur verið áhyggjuefni manna, sem eru búnir að festa þar stórfé
í atvinnuframkvæmdum, og sveitarfélögin eru
reyndar meira og minna í ábyrgðum fyrir

þeim framkvæmdum, að ’þessi fyrirtæki sjávarútvegsins verði þama meira og mimna verðlaus. Og þess vegna væri það, að á ýmsum
stöðum faefðu menn heddur kosið að biða en
að fara að ráðast í stórfelldar nýjar framkvæmdir, við skutam segja í ©inhverjum iðnaði, sem tæki meginhiuita vinnuaflsiins og skapaði þannig erfiðleika fyirir þessi atvinnufyrirtæki, sem fyrir eru á staðnium, ef affstaffa
þedirra breytitist. Þetta er tvíimætalaus staðreynd, og ég sé enga ástæðu tH þess að vera
að rangfæra hana eðá umrnæli mín effa annarra manna í sambandi við það.
Það, að rikisstj. hafi svo haidið að sér höndum og ekkert gent, er auffviitað gersamlega út
í hött líka. Það hefur á sáðusitu árum verið
varið mikiu fé einmiitt til þess að gera þessum byggðarlögum bæriilegt að búa við þessa
erfiffleika, sem við er aff stríffa, og til þess að
reyna að auka útgerð frá þeesum stöffum. Ég
vék einnig að því í minni frumræffu, að það
hefði verið varlð miklu fé til þess að hjálpa
til við að halda skipastóli fyrir norðan og til
þess að skipin yrffu gerð þar út, borga aukauppbætur á veiddan fisk og anniað þess konar
og raunar einnig stuðla að þvi að flytja fisk
frá öffrurn miffum, sem þó faefur ekki veTið
gert, vegna þess að því miffuir hefur ekki
veiffzt eða veiddist ekki á s. 1. ári annars staðar, þamnig að það væri girundvöllur tll að flytja
fisk á mllli. Hitt er staðreynd, sem ég hygg,
að þessi fav. þm. geiti fengið staðfest hjá þeim
mönnum hjá verkalýðshreyfingunni, sem hafa
starfað í atvinnumálaniefmd Norðurlands, að
þessi aðstoð rikisvaidsiins faefur tivímælalauet
komið Norðurlandi að mjög miklu gagni.
Nóg um þetta. E. t v. er nauðsynlegt að tafca
það fram varðandi áættanargerðina sjálfa, að
það er alger misskiilningur, að ég hafi sagt
það, að það ætti ekki að ræðá neitt um, hvað
helzt ætti að koma til greina að gera á hverjum stað. Það hef ég aidrei sagt. Ég faef sagt,
að áættanin setti ekki að veira um það, að ríkiisvaldið ætti að hafa forgöngu um að byggja
þetta og þetta á þessum eða hirnum staðnum.
Það sem væri fyrst og frernst grundvallaratriðið, svo að ég noti þetta orð, sem virðist
hafa farið öfugt í ýmsa mienm, væri að gera
kortlagningu á vandamálinu. Það vasri að gera
sér grein fyrir því í hverju byggðarlagi, hvernig væri ástatt þar nú með atvimnutæki, hvaða
horfur væru með fólksfjölda í þessum byggðairlögum, og þar af leiðandi giera sér grein fyrir, að hve miklu leyti núverandi atvinnutæki
gætu tekið á móti vinnuframboðinu, og að
sjálfsögðu í framhaldi af því, ef það vantaffi
atvinmufyrirtæki á þessum stöðum, að gera
sér grein fýrir því, hvað semnilegast væri, að
mætti gera á hverjum stað miðað við ailar
aðsitæður, hvort það ætti að vera útgerð, favort
það ætti að vera iðnaður eða annað þess konar. En ég hef ekki reiknað með því, að það
væri auðið í slíkri áættan að segja nákvæmlega, að eiitt tiitekið fyriirttæki skiulli þama reiát
og gerð áætlun utn það, favemig það skuii uppbyggt. Það er þetta, sem þarna ber á milli, og
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þaZf kann vel að vera í eimsbaka tiltfeilum, ef
það sýnir sig, að það ©r ©kki framtak beima
fyrir til þess að koma upp atvinmutfyrirtækjuim, að þá þurfi ríkið að ©inhverju leyti að
grípa þair inn í. Það kann vel að vera. En ég
álít, að það sé neyðarúrræði og það sé farsælasta uppbyggingin á hverjum stað, að það séu
einatakUngar, félagasamtök eða þá viðkomandi
sveitarfélög eftir atvikum, sem standa að uppbyggingiu fyrirtækja, og þá auðvitað á að miða
við það, að það sé veitt fjártiagsaðstoð tii þess
að koma upp þessum fyrirtækjum. Ég veit
ekki, hvort mér hefur tekizt að fcala nógu skýrt.
Það getur vel verið, að það koml nýjar upplýsingar um 'það, að ég hiatfi komið með einhverjar dæmalausar opinberanir og talað af
mér í þessu máli. En það verður þá að hatfa
það. Þetta er mín metning, og ég álít, að
áætlunargerð geti ekki orðið með öðrum hætti.
Annað er um ákveðnar áæfclanir um ríkisframkvæmdir, einmitt þær framkvæmdir, sem
ríklð á að vinna að, eins og vegamál og skólamál, hatfnargerðiir og anniað þetss konar, sem
að verulegu leyti er á veguim rikisins og þairtf
þar atf leiðandi að gera nokkurra ára áætlun
um, hvemig eigi að vinna að, sbr. það, sem
gert var á Vestfjörðum með samgönguáætlun
Vestljarða. En að öðru leyti endurtek ég það,
að áætlunargerð á fyrst og fremat að vera
kortlagning á vandamálunum á hverjum stað.
Hún á að gefa upplýsingar um það og vera
til leiðbeiningar fyrir fólkið á þessum stöðuim
lun það, hvað talið sé atf sértfróðum mönnum,
að líklegt sé til eflingar afcvinnul'ifi á stöðunum og til þess að örva menn til að vinna að
þeim framkvæmdum. Ég álít, að Atvinnujöfnunarsjóður og þeir ráðunautar, sem eru á hans
vegum, eigi að hjálpa fcil með leiðbeiningum
og sjóðurinn eigi að stuðla að tæknilegri aðstoð við þá aðila á þessum stöðum, sem vilja
koma upp fyrirtækjum, sem áætlunin gerir
ráð fyrir, að sé skynsamieg á þessum etöðum.
Hún eigi fyrst og fremst, svo að ég noti orð
annairs hv. ræðaunanms toér i dag, að vera bakhjarl svettarfélaga, félagasamtaka og einstaklinga. Það er nákvæmlega rétt orðað. Hún á
að vera það. En hún á ekki að vera áæt'lun
um það, að ríkisvaldið eigi að hlutast tiil um
þetta eða hitt, heldur til þess að örva menm til
fraimtaks, og ríkisvaldið styðji síðan við bakið á þessium aðllum heilmia fyrtr, sem hafa vilja
til þess að vimma að þeim framkvæmdum, sem
í áætluninni er talið semmiliegast að starfirækja
megi á hverjum stað á arðbæran hátt. Ég
legg áherzlu á það að lokum, að ég álít, að
það sé ekki hvað sízt mikils virði fyrir byggðarlxjgin, að það sé einmiitt lögð átoerzla á að
setja upp þau atvimmufyrirtæíki á hiverjum
stað, sem ekkl verða atvinniubótatæki, heldur
að hægt sé að reika þau á arðbæran hátt, bæði
fyrir viðkomandi stað og þjóðarbúið í heild.
Forseti (BF): Forseti vill aðeins í tilefni af
attos. hv. næstsíðasta ræðumanms í 'byrjum ræðu
hans taka framn, að í upptoafi þessara umr. utn
þær fsp., sem nú eru á dagskrá, um fram-

kvæmdaáætlun Norðurlands, — en það eru
tvær fsp., sem eru efnislega samhiljóða, — tók
forseti það fram, að þær yrðu ræddiar sem ein
fsp., og var því ekki mótmæit þá.
Ragnar Arnalds: Herra forseti. S. 1. miðvikudag, þegar þessi fsp. var til umr., kom hsestv.
fjmrh. með nokkrar þær yfirlýsingar, sem
mikla athygli hljóta að hafa vakið. Ég var
búinn að kveðja mér þá hiljóðs, þegiar umr. var
frestað, en ég átti satt að segja ekki vom á
því, að þetta mál yrði aftiur tekið til umr„
meðan ég yrði hér í iþimginu. Þess vegna gerði
ég nú þefcfca mál að umitalsefni s. L mánudag
við umr. um allt annað mál. Þar sem mjög
fáiir þm. voru þá viðsfcaddir og þar að auki var
hæstv. iráðh. þar ekki, sé ég fuila ástæðu til
þess að ræða hér enn á ný um nokkur aðalatriði málsins, sem ég var búinn að nefna þá.
Þær yfirlýsingar ráðh., sem ég vildi sérstaklega vekja athygli á, voru þssr, að í Norðurlandsáætlun yrði aðeins fjallað almenmt um
það, sem gera þyrfti. Þar yrði ekki minnzt á
neinar tilteknar framkvæmdir, engin sérstök
áform eða fyrirtæki, sem yrðu þar byggð, heldur aðeins, eins og hann sagði atftur og aftur,
kortlagning vandamálamna. 1 öðrtu lagi lagði
hann mikla áherzlu á það, að ástandið á Norðurlamdi stafaði af 'langvinnu afialeysi. Hann
sagði, að það væru næg atvinnutæki til þess
að sjá öiiu vinnuíæru fólki fyrir nægri aibvinmiu,
en það væri sem sagt ibara hráefnið, sem ekki
fengist, og þar sem þetta fólk toiefði ekki enn
getfizt upp á sjávarútvegi og hefði ákveðið að
þrauka og toíða þar ti*l úr rættist, væri í raun
og veru engin þörf á nýjuim atvinmiutækjum.
Ég held, að þetta hafi nú verið það, sem ráðh.
sagði hér.
Og við skulum þá attouga nánar, hvaða boðskapur felst í þessum orðum ráðto. Jú, það er
nú vissulega orðinn býsna langur tími, sem
atvinmuleysið hetfur herjað á Narðurlandi, en
það er ekki annað að sjá en það eigi allt að
sitja við sama áfram þar um slóðir. Það á bara
að bíða og sjá, bvort ekki verður meiri fiskur í sjónum fyrir Narðurlandi. Það er vissulega rétt hjá ráðh., að Norðlendingum hefur
ekki dottið í hug að tovertfa frá sjávarútvegi,
en hins vegar vildi ég útskýra þeirra mál með
þeim einfalda hætti, að þeim toefur dottið í
hug, að það gæti verlð ðkynBamlegt, að sjávarplássim væru ekki algerlega háð útgerð og fiskiðnaði. Atvinnulif hvers staðar verður að vera
með nokkrum sveigjanlelka, eins og menn
skilja, og fiskatflinn er alltaf misjafn. Þess
vegna er þessum þorpum nauðsyn að koma
sér upp eintoverjum iðnaði, sem grípa má tiil.
1 þessum umr. hélt ég því firam, að abvinnuástandið á Norðurlandi væri afileiðimg af rangri
stjómarstefnu. Vegna þess að ráðh. mótmæiti
þessu sérstaklega, sé ég ásitæðu til að endurtaka þessi orð min. Atvimnuásitandið á Norðurlandi er eins og það er fyrst og firemst vegna
þess, að ríkisstj. hefur haldið að sér toöndunum. Það er stefna hennair í samræmi við margyfirlýstar trúarkenningar, að ríkisvaldið eigi
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að hafa sem ninnst afskipti af atvinnumálum, og þess vegna hefur hiún ilítið gert og ætlar sýnilega lítið að gara og þass vogna segir
hæstv. fjimrh., að í Norðunlandsáætlun verði
engin áform um tilteknar abvinnufiramkvæmdir.
Það er út af fyrir sig rétt, sem fjmirh. segir,
að meginorsök vandanis er að sjálfsögðu aflaleysið. En þá er bana spursmiálið, hvemig er
hægt að bæta úr því, hver 'er skyldur að gera
það? Vissulega væri gott, ef einstakir menn
á þessum stöðum hefðu framtak tiil að leysa
þetta mál endanlega. En það höfur sýnt sig,
að á það hefur skort. Þessir staðir, toar sem
langvinnt atvinnuleysi hefiur verið ríkjandi, ©ru
gensamlegia fjárvana, og það sýnir sig, að
menn ráða ekki við það ástand, sem þama er.
Þess vegna er það skoðun mín, en það hefur
skýrt komið fram, að það er ekki skoðún
rikisstj., það er skoðun mín, að rikisvaldið
eigi að grípa þarna í tauimana. Það eigi að
hafa frumkvseði að nýjium atvinnuframkvæmdum, og t. d. gæti maður þá nefnt ríkisútgerð
togara eða hráefnisflutninga, sem sæju þessum
stöðum fyrir örugglega nægu hráefni. En þetta
hefur sem sagt ekki verið gert. Til þess að
þetta sé unnt, þarf að sjálfsögðu að skipuleggja hvað gera skal, og >það er einmitt tilgangur þessarar Norðurlandsáætlunar.
Ég vil svo að endingu itaka það frarn, að
í norðienzkiu samningunum, sem gerðir voru
1965, kemur skýrt fram nákvæmilega það, sem
ráðh. hélt fraim, að væri ekki. Þar kemur það
skýrt fram, að það á að geira áætlun um ákveðnar framkvæmdir og ákveðnar ráðstafanir í atvinnumálum. Ég bef því miður ekki
tima til að iesa upp úr þessum samningum,
sem gerðir voru 1965, en ég vil sem sé undirstrika það, að hveir, sem les það, sér, að það
er beinlínis átt við, að ríkisvaldið hafi forgöngu um það, að gerðar verði alveg tilteknar
ráðstafanir og meira að segja taldar upp skipasmíðar, veiðarfæragerð og margt annað, sem
þar komi ailveg sérstaklega til greina að takia
til við. Og ég vil líka undirstrika þetta:
Hvernig á að vera hægt að lofa öllu vinnufæru fólki á Norðuirlandi viðunandi atvinnu
með slíkri áætlun, ef ekki eiga svo í áætluninni að vera neinar ráðagerðir um neinar tilteknar framkvæmdir, engin áform um neitt
ákveðið, heildur toara skýrslugerð, eitthvert aimennt tal um hað, hvernig hreyfing fjármagns
og slíks skuli veira og seim sagt ekkert „konkret“? Það ligguir í augum uppi, að það er útilokað að tryggja nægilega atviinnu með sJíkri
skýrslugerð. Ég vil sem sagt að endingu segja
það, að rikisetj. lofaði Norðlendingum raunverulegri framkvæmdaáætílun, en ekki einhverri venjulegri skýrsilugerð.
Fyrirspyrjandi (Gísli Guðmundsson): Herra
forseti. Ég mun ekki ræða efni þeirra fsp„
sem hér eru á dagsikránni, heldiur eingöngu
um þingsköp, eins og hæstv. forseti hefur leyft
mér.
Á dagskrá Sþ. á þehm fundi, siem haldinn
var næstur á undan þessum, að ég ætla, voru

tvær fsp., sem báðar vörðuðu Norðurlandsáætlun. Önnuir frá mér og hv. 3. þm. Norðurl.
v. og hin frá tveimur öðnim hv. þm., sem
báðir eru riðnir við málefni Norðurl. v. Þessar
fsp., þótt þær vörðúðu báðar Norðurlandsáætlun, þá voru þær eikki samhljóða, og efni
þeirra var ekki það sama, þótt það væri svipað. Þær voru settar á dagskrána á síðasta
fundi, ekki saman, heldur var eú fsp., sem
fyrr mun hafa verið fram komin, sett framarlega á dagskrá, en sú, seim síðar var fram
komin, aftiarlega á dagskrá. Þegar hæsibv. forseti tók til umr. þá fsp„ sam fyrr var á dagskránni. vék bann einnig orðum að síðari fsp.,
og ég skildi orð hans á 'þá leið, að þau lytu
að þvi, að hann mundi ekki tiaka fyrir önnur
mál á milli þessara fsp., heldiur bannig, að
hann mundi láta ræða þær áður, þannig að
önnur mál kæmu ekki inn á millli. Hv. 3. þm.
Norðurl. v. gerði >þá iþegar aths. um það, að
þettia, sem hœstv. forseiti hafði sagt uni umræðuna, tæki að sjálfsögðu ekki til ræðutímains, 'hann væri, eins og gert er ráð fyrir í 31.
gr. þingskapa, fyrlr hvem þm. tveir ræðutímar, 5 mín. hvor, þannig að 'þetta kom fram
þegar í upphafi.
Þetta er þaninig nokkuð glöggt í 31. gr. þingskapanna, að það er gert ráð fyrir <því, að hver
fsp. sé mál út af fyrir sig, og kveðið á um,
hver ræðutimi sé heimffll um hverja fsp., þ. e.
a. e. hjá >þm„ en um þetta eru enn fremur þau
ákvæði í þingsköpuniuim, eiins og hér kom f>ram,
að hæstv. ráðh., sem einnig eru þm„ hafa meirí
tíma en aðrir ræðumemn, þeir hafa ótakmarkaðan ræðutima. Það hafa aðirir þm. eiinnlg um
önnur mál, nema það sé sérstaklega takmarkað á fundi, en um fsp. gildir þetta ákvæði,
að hver þm. geti talað tvievar sinmum og allt
að 5 mín. í hvort sinn, og þannig er það í
framkvæmdinni. Nú vil ég leyfa mér að benda
hæstv. foreeta á, að ef þesei aðferð væri höfð,
eins og honum hefur dottið í hug að hafa
hana, sennilega að óathuguðu máli, gæti hann
eða einhver annar forseti þingsins dregið mjög
úr þessum mjög svo takmarkaða ræðutíma
þm. með þvi að taka fyrir margar fsp. í senn,
og hve,r þm. hefði þá ekkl nema tvo ræðutíma, 5 mín. hvorn, en hæstv. ráðh. hefðu ótakmarkaðan ræðutíma eins og þeir hafa, og
þetta gæti komið mjög undarlega út. Mér hefur satt að segja fundizt nóg um það, hvemig
fyrirspumatímanum er varið í reynd, þannig
að þm. tala örstutt fyrir fsp. eða um þær, en
hæstv. ráðh. hafa, að því er virðist samkv.
þingsköpunum, eða það >er a. m. k. túlkað svo,
aðstöðu til að flytja heffla fyrirlestria. Stundum eru þetta tainafyrirlestrar, stundum blandast kannske inn í betta áróður, eins og vetrða
vffll, 'þegar menn eru að tiaíla hér á þingi. Alveg ótakmarkaðan ræðutíma hafa þessir menn.
Og ég vil beina >því til hæstiv. forseta, að ég
tel það hvorki vera í samræmi við 31. gr.
þingskapanna eða eðlfflegt, jþegar á þetta er
litið, að hann takmerki meir en þegar er
orðið ræðutíma þm. í umræðuitiíma um fyrirspumir. Þetta viidi ég biðja hœstv. forseta
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góðfúslega að atfauga, og vænti ég, að hann
þá á sánum tíma geti í samráði við lögfróða
menn og sanngjarna kveðið upp úrskurð í
þessu máli.
Forseti (BF): Forseti vill í ti.lefni af aths.
hv. 1. þm. Norðurl. e. um þingsköp endurtaka
það, sem faann áðan sajgði, að hamn telur báðar
þær fsp., sem hér hafa verið ræddar, vera algerlega sama efnis. Önnur faljóðar svo:
„Hvenær má vsenta framkvsemdaáætlunar
þeirrar fyrir Norðurland, sem heitið var í júnímánuði 1965?“ o. s. frv.
Og síðari fsp. hiljóðiar svo:
„Hvenser má gera ráð fyrir, að lokið verði
gerð Norðurlandsásetlunar?“
í upphafi umrseðnanna thkynmti forseti, að
þessar tvær fsp. yrðu rseddajr sem ein, þar sem
þær væru efnislega samihljóða, og um þá málsmeðferð kom ekki fram nein aths,, fyrr en
hjá sjöunda rseðumanni, sem spurði, hvort
hann hefði ekki leyfi til að tajla í 10 mín. Þegar forseti svaraði honum úr þessum stóli, að
hann hefði leyfi til að tala í tvisvar sinnum
5 mín., eins og um eina fsp. væri að ræða, lét
hann sér það lynda og sætti sig við þá takmörkun ræðutíma, enda er hún í fyllsta samræmi við þingsköp, eins og reyndar kom fram
hjá hv. 1. þm. Norðurl. e. i ræðu hans hér
áðan,
Það er svo amnað mál, sem hv. þm. minmtist
á og er alveg rétt, að eftir 31. gr. þingskapa
hafa ráðh. ótakmarkaðam rseðutíma um ffep.,
en þm. hins vegar takmarkaðan við tvisvar sinnum 5 min. Það má vel vera, að einhver önnur
regla þyrfti að gilda um þetta, en liklega hefur
hvorugur okkar, a. m. k. ekki ég, staðið að
þvi að setja þessar reglur í þingsköp. Þó má
vera, að hv. 1. þm. Norðurl. e. hafi átt sjálfur
sæti á þingi, þegar þessi regla var upp tekin,
en ég vil benda honum á, að eimmiitt í dag er
útbýtt frv. til 1. um breyt. á þingsköpum, þar
sem m. a. er lögð til önnur tilhögun á fyrirspumatíma en. tiðkiazt faetflur saimkv. 31. gr.
þingskapa. Vil ég leyfa mér að láta í ljós þá
von, að þinghelmur geti sameinazt um að sníða
af fyrirspurnatimanum þá annmarka, sem
vissulega hafa komið fram i reynd, en að mínum dómi eru þeir annmarkar þeir helztir, að
bseði hv. þm. og hæstv. ráðfa. misnota rseðutímann. Eins og hv. 1. þm. Norðurl. e. drap á,
er sagt í 31. gr. þingskapanma, að fsp. skuli
vera skýrar, um afmörkuð atriði og mál, og
sé við það miðað, að hægt sé að svara þeim
í stuttu máli. Það hefur því miður viljað bregða
út af þessu og fsp. hv. alþm. faafa ekki alitaf
verlð orðaðar þannig, að fasegt væri að svara
þeim í stuttu máli. Þess vegna hafa umr. um
fsp. viljað dragast á langinn.
Ég sé svo ekki ásitæðu til að svara aths. hv.
þm. Norðurl. e. í lengra máli, en ég vll endurtaka þá ósk mína, að þlngtoeimi takist að
sniða af agnúana eða ókostina, sem verið hafa
á fyrirspurnafyrirkomulaginu, sajmikv. giildandi
reglum, þegar frv. til breyt. á þingsköpunum
kemur til umr. og afgreiðslu í þiniginu.

Benedikt Gröndal: Herra forseti. Ég vil aðeins benda á eitt atrlði, er ekki faefwr komið
fram í þessari umr., sem er eftirfarandi: Ef
fylgt væri þingsköpum á þann hátt, sem hv.
1. þm. Norðurl. e. telur rétt vera, en ekki eins
og hæstv. forseti hefur túlkað þingsköp, væri
vandalaust fyrir tvo eða þrjá eða fjóra þm.
að flytja allir sömu fsp„ en láta muna einu
orði eða svo, krefjast þess, að faver og ein fái
meðiferð sem sjálfstætt mál, og geta þannig
þrefaldað, fjórfaldað eða fimmfaldað ræðutíma
sinn og gjöreyðilagt spumingatíimann, svo
gallaður sem hann er í dag. Þess vegna held
ég, að meðferð forseía. á þessu máli byggist
á sjálfsagðri og heiilbrigðri skynsemi á vinnutilhögun þingsins.
Ég vil taka mjög undir það, sem forseti
sagði, að spurningatíminn er kominn langt frá
því, sem honum er ætlað að veira, þar eð bæði
þingmenn og þó alveg sérstaklega ráðfa. nota
tímiann til þess að koma af stað almennum
umr., en ekki til þess að fá svör við afmörkuðum og skýrum fsp.
Fyrirspyrjandi (Gísll Guðmundsson): Herra
forseti. Ég vil aðeins getia þees í tilefni af
ræðu hv. síðasta ræðumanns, hv. 5. þm. Vesturl., að ef hann faefuir með orðum sínum viljað gefa í skyn, að við, sem stöndum að fsp.
nir. 1 hér á dagskránni, og þeir, sem standa
að fsp. nr. 2 á dagskránni, höfum gert einhver samtök okkar á milli um það að flytja
fsp. um sama mál, þá er það ekki svo. Og það
veit ég, að hv. 11. iandsk. þm. getur vottað,
að við höfum ekki gert nieinn samiblástur okkar á milll um það að koma fsp. svona fyrir,
til þess að fá ríflegri ræðutíma.
Ég vil svo, án þess að lengja mál mitt, benda
hæstv. forseta á það, að fsp. eru ekki aigerlega um það sama. Þvi hefur faann e. t. v. ekki
veitt athygli. 1 fsp. frá hv. 11. landsk. o. fl.
er spurt, „hvenær lokið verði“. 1 fsp. okkar
hv. 3. þm. Norðuirl. v„ „favenær vsenta megi“.
Bók getur verið lokið, ritl getur verið iokiið,
án þess að það sé gefið út, án þess að það
komi fyrir ajlmenningssjónir. En það, sem átt
er við í okkajr fsp., er það, tovenær umrædd
áætlun verði gerð opinber. Á þessu er munur.
Ég skal svo ekki nota tímann til þess að
fara að þrátta við hæstv. forseta utn þessi
mál.
Umr. frestað.
Á 40. fundi í Sþ„ 21. febr., var enn fram
haldið umr. um fsp.
Pálmi Jónsson: Herra forseti. Það hafa nú
þegair orðið miklar umr. um þær fsp„ sem hér
liggja fyrir, og ég sé út af fyrir sig ástæðu
til að fagna því. Þó eru nokkrir þættir þessa
máls, sem ég tel enn rétt að víkja að og
leggja nokkra áherzlu á. 1 fyrsta lagi vil ég
þakka hæstv. fjmrh. fyrir þær upplýsingar,
seim fram hafa komið í svarræðum hans, og
þá eintoum þser, sem telja má, að feli í sér
nokkur nýmæli varðandi gerð Norðurlands-
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áætlunar. Þar vil ég sérstaklega minna á þau
ummæli hæstv. ráðh., sem hnigu að því, að
nú væri ætlunin að feiia imn í þessa áætiunargerð ýruis verkefni, seim toíða á sviði opintoeirra
frajmkvæmda, eins og t. d. i ekólamátom, samgöngumálum og heilbrigðismálum, svo að nokkuð sé niefnit. 1 þessum efnurn eiru vissulega
mörg þýðingajrmikil verkefni fnamundan, seim
úrlausmiar bíða norðanlamds, og ég gœt ekki
teíkið undir þau uimimæli, sem félto hjá einum
hv. þm. hér fyrir hálfum mánuði, þar sem hann
lýstd eiíasemdum sánium um iþað, hvort rétt væri
að fella þessa þætti inn í Norðunlandsáætlun.
Tæptega þairf að eyða orðum að giidi slíkra
framkvæmda. Menntun æskunnar mlðár að
þvi að toggja guli í lófa framtíðarinnar, og
greiðum samgöngum má líkja við lifæðar aills
athafna- og menningariífs í landinu. Þeir, sem
hafa séð þau stórvirki, sem unnin hafá verið
í samgömgumátom Vestfjarða eftir Vestfjarðaáætton, gieita sannfærzt um giidi slíkra landshilutaáætlana, og ég legg áherzlu á, að ég tei
ávinming að því, að Norðurlandsáætlun spanni
yfir hinia ýmsu þætti í stærri fnamkvæmdum
Norðurlands. Hiitt er svo annað mál, að alliir
eru sammála um, að verfcefnin séu brýnust
á sviði atvinnulífsins. Sú skilgreining, sem
hæstv. fjmrh. lýsti, á hilutverki Norðurlandsáætlumar á því sviði er ekiki í mínum augum
nein nýjumg. Ég hef ailtaf iiitið svo á, að htotverk hienmar á því sviði væri að mynda ákveðinn ramma, sem markaði æskilega þróun í
uppbyggtngu aitvinnulífsins í þeseum landshluta, og útwegum. fjármagms til þeas að styðja
að framgangi þeirrar þróunar.
Það er alkunna, að atvinnuástand á Norðurl.
v. hiefur um langt áratoil verið lákaira en annars staðar á landinu, og ég ætla, að nokkuð
liggi í augum uppi, hvað þar befur mestu um
vaJdið, og fer ég ekki laingit út 4 það, en, það
blasir við, að á þessu árabiii hefur sjávarafli
þorrið, ýmiist aiveg eða að venufagu leyiti, á
miðunum fyrir Norðuri. v. Nægir þar að minna
á, að síld hefur ekki veiðzt í nálægt 20 ár
svo að nokkru nemi á HiúnaÆlóasvæðinu.
I byrjun er það þýðingarmikið að efla og
treysta þau atvinmufyrirtæki, sem þegar eru
sitarfamdi, og nýta þau mamnvirki, sem fyrir
hendi eru. 1 því efni er það e. t. v. miauðsymiegast að auka hráefnisöflum síldiar- og fiskiðjufyrirtækjanna, og ef framhald verður á aflaléysi því, sem ég lýsti hér áðam og ríkt hefur
á miðumum fyrir Norðuri. v. um árabid, er
tæpast um aðrar leiðir að velja em ftoitmimg á
þessu hráefni af fjariægum miðum.
Þoð er vissutega rétt, að áætlamagerð án
fjármagns þjónar littom tilgangi. En Atvimnujöfnunarsjóður, sem stofnaður var með 1. frá
1965, ef ég mian rétt, hefur að bjóða verulegt
fjármagn og hefur aiuk þess víðtækar lánsheimildir, sem ætla verður, að notaðar séu,
ef ráðizt er í sitórverkefni á vegum þessarar
áættonar. Ef fjármagn er fyirir hemdi, séð er
fyrir nægitogu fjármagmi, óttast ég ekki það,
að forusitam heima fyrir bregðist. Hún mun
verða tii staðar og nýta þá möguleika, sem
Alþt. 1967. D. (88. iöggjaiarþing).

skapast með gerð iþessarar áættomar og fjármagnsöfluninni.
Ég vil að lokum ieggja á það áherziu, að
þamgað til þessi áætiun tefcur gildi myndist
ekki neitt tómiarúm í því að vimma að því, að
áfram verði tryggður rekstur þeirra fyrirtækja,
sem halda gangandi aitvimnuiifinu í þessum
landshtota og styðja hverja skynsamlega viðieiitmi þar tii úrbóta. Vegna toess emmig að
borið hefur nokkuð á óánægju vegima þess
dráttar, sem orðið hefur á gerð Norðurlamdsáættonar, viil ég þó láita það í ijós, að ég tel,
að mestu varði, að vei sé til hemmar vandað.
En þó má ekki draga, að þeim fnaimtovæmdum sé hraðað, og ég vil ætia og treysti
því, að svo verði, þar sem til þessa starfs
hiefur mú valizt sénsúaikur sitiarfsmaður. Og ég
vii um leið láta sérstaka ánægju mína í Ijós
með það, að þessi sitarfemaður er gerkunmugur vandamálum atvimnulífsins 4 sjávarplássum
og þorpum á Norðurlamdi, og ætia, að hiamm
mumi reynast þar nýtiur starfsmaður, og einnig því, að hanm sé staðsettur á Norðurlamdi,
á því svæði, sem markar hians starfssvið. Því
vil ég eimmig fagna.
Jón Kjartansson: Herra forseti. Norðurlamdsáætlun er nú búin að vera hér tii umr. á þremur fumdum hv. Sþ., og fimnst e. t. v. mörgum
nóg um, og ég skal ekki tongja mikið þessar
umr. En þegar þetta mál var siðast á dagskrá, ræddi ég nofckuð um vandamál Norðlendinga í atvinnu- og efnatoagsmátom, og ég
leyfði mér að rifja upp möguteikana, sem voru
fyrir hendi hvað smerti atvimmufyirlrtækl ríkisins á Sigtofirði, og að þau gætu iátið í té tnum
meiri atvúnmu, ef öðruvísii væri á málum haldið hvað snertir hráefnisöfton og markaðsieit.
Ég ræddi eimmig um sSidjajrftotmimga frá fjariægum miðum og fer því ekki frekar út í þá
sálma hér, en þó vil ég minna á það, að sSLdairftatmingaskipið Haförmimn hefur veirið aiveg
sérstök lyftistömg á síðasta. ári, ekki einvörðungu fyrir Sáldarverksmiðjiur irikisims, sem það
flutti afila tii, heidur og fýirir verkafólkið, sem
vann að nýtingu þess afla, sem Hafömimm
kom með, og síðast og þá ekki sízt fyrir þjóðarbúið í iheiid. Og ég vil nota þeitita tækifæri
hér til að umdirstrika það, að þeir erfiðieikar,
sem hafa skapazt í atvinnu- og efnahagslifi
morðamlands og NorðtemcLimga, eru ekki einkamál þeirra, toeldur mál allrar þjóðarinnar. Og
þegar verið er að ræða um að reisa við úr
rústum þar hrunið efnaihagisiiif, er það stórþjóðmál, sem er á ferðinni, en ekki einvörðungu mál Norðlendinga.
Það er því miður víðar, sem vamitar hráefmi,
en á Siglufirði. Það eru viíða tiil hnaðfrystihús
og verksmiðjnr, sem bíða eftir þv4 að fá hráefni tii vinmsta. Á Sauðárkróki og Hofsósi eru
hraðfrystihús, sem vamtair verkefni. Ég minnti
á það síðast fyrir viku, að Saiuðkræfclingar
væru að reyna að kaupa sér sikip, og ég vona,
að það takist. Hefur ríkissitjómim tekið vel
í það mál, og vonum við, sem förum hér á Alþ.
42
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með málefni Skagfirðinga, að það verði að
verulieiika ekki síðar em í naesta mánuði.
X*á. vil ég eimnig miimma á það, að vinnufúsar
faendur Hofsósmanna þyrftu að fá eitthvað til
að starfa og til að viðhalda byggð í þeim
gaimla verzlunarstað, sem er með þeiim elztu
á lalandi.
Þá vil ég leyfa mér einnig í sambandi við
þesaar umr. að mimna á, að í landbúnaðarhéruðum eins og Skagaifirði og Húnavaitnssýslu þarf fyrr en seimrna að staðsetja og
byggja vertksmiðju, er fúiilvinmi ull og gœrur
tii notkunar imm&mlamds og til útflutnings, svo
að eitthivað sé nefnt, sem kallar að í iðnaðármáiumum.
Ég verð að segja bað, að það er ekki sársaukalaust fyrir tslemdtngia að sjá svo að segja
alhar gærur fluttar úr Landinu óumnar, í stað
þess að fuQilvinma þær hér heima. Ég held, að
ég fari rétt með það, að á síðaista ári vonu
filuttair út 700 þús. gærur af 800 þús., setm til
féUu. Sama er að segja um ullina. Helmingur
af allri ull, sem til feltur í landinu, er fluttur
út, en á sama tirna, sem þetta skeður, sér
maður flutt til landslns alls konar gam og
band og ýmsar skimmavöruir frá erlemdum þjóðum. Þetta er búið að vera svoma í meiira
em. 50 ár. Þetta er búið að vera svoma sáðan
landbúnaður hófst hér á Islandi, og þó að emgam undri iþað, að engiin breiytimg varð niú fram
að aldamótunum síðustu, er það ískyggilega
í sama farinu síðustu hálfa öid.
Það er mikið átak að byggja upp slik iðjuver eem þau, seun ég minntist iiér á, og mörg
önmiuir, sem þurfa að rísa upp í Skagafirði og
Húnavaitmesýsiuim tii að tryggja þar blómtega
og vaxandi byggð, en ég voma, að Norðuirlandsáætlunin geri meira en að bemda á, að slík
iðjuver þurfi að koma upp á þessuim stöðúm,
heldur verði þar um að ræða ákvæði um beim
afskiptl rikisvaldsins álíka eims og 1930, þegar
ríkið 'hóí starfrækslu Stidarverksmiðja ríkisims. Það er í raun og veru alveg sambæriliegt.
Þá hafði síldin alltiaf verið eða að mestu seld
úttendingum til vimmslu og var iítið ummin hér
í landi, en þá urðu þéttaskii í iþeiirri sögu fyrir tilstuðlan ríkisvaldsims, og ég voma, að álíka
þátitaskil verði eimmlg á liandbúnaðarsviðimu
fyirr en seinrna.
Ég ræddi fyrir viku síðam hér í Sþ. um
Skagaströnd, og ég ieyfi mér að minma enm
á SkagBstramdairmál. Þau eru í ólestri. Þar er
hrvað mest atvimnúleysi á Norðurtamdi. Höfnin faefur orðið fyrir áfiölluim, og hefiuir lítið
við faama verið gert, og það var eimmitt til
þessarar byggðar, sem fólk var hvaitt til að
filytja búferium, því að þar ætti að byggja upp
stóram kaupstað. Ég trúi ekki öðru en eftiir
þessum stað, sem átti að verða svo stór, verði
miumað í áætlum sumarsins.
Ég lýk svo máli miínu mieð því að segja, að
ég er ekki edmm þeóirra, sem telja miður farið,
að útibú hafi verið staftnsetit á Akureyri frá
Efmahagestofnuninni og að Norðurlandsáætlumimni verði lokið þar. Það á að vera og er
kappsmál Norðlendimga, og ég vil alveg umdir-

striika það hér, — það er kappsmál Norðlendinga, að staðsettar verði sem fHestar stjómsýsluskrifstofur eða útibú þeinra á Norðurlandi. Og að gefmu tilefni vil ég itaka undir
það, sem síðasti ræðuimaður sagði hér, að ég
treysti þeim manni, sem faefur verið settur
tiil þess að Ijúka Narðurtamdsáætlúndnmi, til að
vlnna það verk, og ég vona og læt það verða
mín síðustu orð, ég voma, að Norðurlandsáætlumin verði sanmkaMiað óskabam, sem mikils
má af vænta, þegar hún sést.
Dómsmrh. (Jóhann Hafstein): Herra forseti.
Það var eitt atriði, sem gaf mér tilefni tll að
taka líti'l'S háttar þátit í iþessum uimr., en hv.
síðasti ræðumaðuir taiiaði um nauðisiyn þess að
koma upp iðjuwerum á iiamdbúmaðarsviðimu í
samibamdi við Norðurtamdsáætlumima og nefndi
í því sambandi sútumairverksmiðju. Og það má
vel vera, að reymdin verði sú. En ég hef áður
varað við því hér á þimgi og vara enm við því
í sambandi við byggðaáætlanir og tial þm. um
það að gefa landsfóŒkimu umdir fótimn meira
em góðu hófi gegmir um það, hvaða möguledka
það geti eygt í einu eða öðru tiilliti.
Hér var á símum tíma skipuð atvimmuaukningarnefnd eftir till. iþm., og toúm staríaði á
vegum iðnmm. og skiLaði bráðalbírgðayfiriilti.
Það voru ýmsar till., sem þar komiu íram, en
þó reymdist það svo, að þegar til áttl að tiaka,
var það ailt samam eitthvað ibumdið meira og
miinma við hráefni úr sjávarafurðuim. Það var
talað um sútunarverksmiðju, og það vair talað
um fleiri iðngreinar. En þar var iítt hönd á
festandi, en af þessart n. var svo síðar talið,
að við hefði tekið gerð Norðuirtamdsáætluniar
á vegum Efnahagsstofnuniarinmar, og var því
ekki uim frakari nál. að ræða af taálfu þessarar
nefndar.
1 sambamdi við sútuniarverksmiðju vil ég, að
iþað komi fram, að SauðkrækMmgar höfðu haft
áhugia á því að koma upp slíku iðjiuveri, stóriðjuveri, og femgið í lið með sér kunmáttumamn
til þess að virnma að áætlumargierð á þessu
sviði. En skömmu eftiir að faann faafði hafið
starfsemi sína, leitaði iðnaðarmefnd frá Sauðárkróki tiil iðnmm. og fór iþess á leit, að það
tæki við ramnsókn þessa máis. Það var fúsiega gert og í samráði við Iðnaðarmálastofnunima, en Jón Kristgieirsson, íslenzkuir maður,
sem búsettur faefur verið i Hoilamdi, var sá,
sem upphaflega hafði vertð taiað um að athugaði málið af hálfu Sauðkiræklinga. Var
hornum faiið þetta verkefmi af hálfu iðnmm.
Hann vamm að málimu á anmað ár og skiíl&ði
mjög ýtariegu áliti um sútumairveirksmiðju og
þá möguleika, sem væru fyrir hemdi til þeiira
hlutia. Þessi ýtarlega grg. vair sivo lögð fram
á sínum tíma í iðmþróumarráði og einmig látim
i té Félagi ísl. iðmrekenda, til þess að þau
gsetu komið henmi á framfæri, og ég faetd, að
einmig hafi verið fuilkomiega séð til þess, að
þeir, sem helzt hafi haft mieð þessi mál að
gera hér, hafi faaft aðgamg að þessari skýrslu.
Nú er það svo, að þótt iþessi ýtajriiega skýrsla
hafi verið samln og að það liggi fyirir samkv.
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henni áætlun um kostnað við að koma upp
slíkri sútumarverksmiðju og einmig áætlun utn
rekstur henmar, hefuir þetita ekki af neinum
verið talið gimilegt enn þá, en það hafðistaðið
svo, þegar þessi athugun var sett í gamg, að
fjöldi manna hafði bá beðið um smálán hjá
Framikvæmdabankanum, af þvi að þeir höfðu
í hyggju að koxna upp sútunarverksmiðjuim,
og nokkrar mimni sútunarverksmiðjuir hafa
komizt upp á síðuistu áruim hér á landi, en
mieð mjög vafasömum árangri.
Þegar Jón Kristgeirsson var hér á s. 1. hausti,
var þetta mál sérstaklega rætt í iðniþróunarráði og í umdiraefnd iðmþróumiarráðs, og þegar
hann fér af landi burt, ég held, að bað hafi
verið í móv. eða edititíhivað um iþað leyti eða
a. m. k. á haustmánuðumum, fékk hann það
verkiefni og erindisbréf frá iðnmm. að leita
eftir því, hvort eirlemdir aðiiar hefðu hug á
því að reisa hér í samvinnu við Isilieindinga
sútumiarverksiniðjuir í stóruim sitíl og leggja 'þar
tiil bæði fjármagn og kummáttu að sínu leyti,
og ef um það væri að ræða, að hanm kæmist
að raun um, að viiji kymmi að veru fyrlr hemdi
hjá Siíkum erlendum aðilum, sem um árairaðir og áratugi og um langarn tíma hafa rekið
stórar sútunarverksimiðjuir úiti í lönduim,. að
hamn gerði þá aðvart. Þiað virðist vera sá
mimmsti viiji, sem þeir þurfa að sýna, að þeir
komi hingtað til lands ,till viðræðma við Islendimga. Var þá bugmynd iðnmrn. að stefna samam þeim aðilum, sem hiaifá helzt að þessum
málum umrnið fram að þessu, tii viðræðna við
slíka aðiia.
Það hefur ekkiert borizt ©nn firá Jóni Kristgeirssyni uim það, að neinir möguleikar séu
tii þees eða að það séu horfur á því, að erlendir aðilar, sem að þessuim málum hafá umnið, telji, eins og mú standa sakir, líklegt eða
efnilegt að setja upp stóra sútunarverksmiðju
hér á iandi. Og það hafa þeir sagt mér, sem
hafa haft með þessi imál að gera, t d. fyrir
hönd S. 1. S., að þeirra iðnaður á þessu sviði
hafi ætíð verið þröngur og ekki siízt á siðari
árum, og kunnugt er, að margar af stærstu
sútumarverksmiðjum í Evrópu hafá verið lagðar niður eða nokkrar af þeiim ailra stærstu,
vegna þeirrar samkeppni, sem þessi iðmaJBuir
hetfur lenit í við gerviefini, eims og kumnugt er.
AJllt iþetta vill óg, að memn hafi d huga. Málið er þegar mjög ýtarlega rammsákað, og vissulega mium Benahagsstotfnumtn og þeir aðrir,
sem vimma á veguim Norðurlandsáætlunarinmar,
geta haft aðgang að þeiirri rannsókn, sem
þaima hefur verið fraimkvæmd, em þvi miður
eru tniklu minni horfur á þvi, eins og mú
standa sakir, að hér sé um mjög liklegan atvimnuveg að ræða, em mairgir hafa ætioð.
Ég skal hirns vegar ekki draga úr áhuga og
vilja manma tii þess, að silíkar atvinnugreinar
komist upp og séu fuiirannsakaðar, en það eir
þó nauðsynlegt, þegar liggur fyrtr jafmýtarlieg
ranmsókn og þegar hefur verið gerð í þessu
máli og því miður jafnvatfasamar horfur á,
að hér geti verið um mikla atvinmuaukmimgu
fyrir landsfólkið að ræða á Norðurlandi, eins

og hér er verið að taila uim, þá er, held ég,
nauðsymliegt, að tfram komi það, sem ég nú hef
verið að segja, svo að mienm temgi ekki of miklar vonir við það og verði þá fyrir vombrigðum, sem ástæðulaus væru.
Þetta er mú búið að stamda yfir í 2—3 ár,
og það hatfa verið ibundmar mikllar vonir við,
að slík stór sútunarverksmiðja gæti risið á
Norðurlandi, t. d. á Sauðárkróki eða eimhverjum héruðum iþar um kring, þair sem mikil
fjárrækt er, en því miður ketfur sú viitneskja,
sem iðnmrn. hefur fram til iþessa borizt á
grundvelli ýtarlegrar rannsóknar, fremur dregið úr því, að hægt sé aJfi búast við, að hér sé
um mikla úrlausm að ræða í sambandi við
nýjar atvimnogreinar eða aitvinnuauknimgu.
Ingvar Gíslason: Herra forseti. Umræður
hatfa orffið allmiklar uim þetta mál, og ég ætla
ekki að bæta neinu veruiegu þar viff. En ég
hafði kvatt mér hljóðs fyrir viku og ætlaði þá
að drepa á eimhver atiriði, sem þá voiru í huga
mínum, em hafa nú eitthvað hripað niður. Ég
man ekki svo gUjgglega aMt, serni fram hefur
komið, en þó eru viss atriði, sem mig lamgar
til að mirnma á, og ég tel í þessu sambandi,
miðað við þá fsp., sem hór hetfur verið gerð,
að það sé rétt að drepa á, og ég vll ritfja upp.
Og það er m. a. það, sem upplýst vair raunar
í svari hæstv. fjmrh., að Norðurlandsáætlumin,
sem mú er um rætt, á sér þann aðdiragamda,
að gert var samkomuilag í júmímánuði 1965, að
því er mig minnir, eða 1964 við Aiþýðusambamd Norðurlands um það, að gerð skyidi slík
áætlun um atvinmuiega uppbyggingu á Norðuirlamdi. Þetta var sem sagt eins konar samkomuliag þá við verkailýðstfélögin norðanlands.
En svo kerniur það fram í ræðú hæstv. fjmrh.,
að líttð sem ekkert ©r gert í þessari áætlunargerð firá því í júnií 1965, má ég segja, fram
í marz 1966, en þá tekur Efnahagsstofnunin
þetta mái að sér, og ráðinn er sórstakur maður til þess að hatfa verkið með hönduxn, og eá
maður er Bjami Einarssom viðakiptafræðingur og starísmaður Efnahagsstofmunarinmar.
Bjarmi vimnur síðan að þessu máli, að því er
virðist eimvörðungu eða mikið til frá þvi i
marz 1966 og líklega fram í marz 1967, því 1.
apríl 1967 er harnn ráðinn bsejarstjóri á Akureyri, og raumar var það viitað snemima upp úr
áramótum, að Bjarmi mumdi hvertfa frá störfum hjá Efnahagsstofnuninni og taka starf sem
bæjarstjóri á Akureyri tfiá 1. apríl. Fiá 1.
apríl 1967 og fram að þessum tíma hygg ég,
að ekkert hafi verið gert, ekkert hafi verið
umnið í þessari áætlun, erngum sérstökum
manmi verið falið það verkefni sérstaklega að
vinma að áætluninmi. Mér telst sivo til, að það
séu liðnir 32 mánuðir eða srvo siðam samkomulagið var gert uia Norðúirtamdsáætluniiia, og
þar af hefu.r verið umnið 12 mánuði að áætlunimni að nokkru gagni.
Það eru þessi atrlði, sem ég sérstakliega rek
augun í og mér fimnst ástæða til að bemda á,
án þess að ég ætli að fara að hefja mikLar umræður um atvimmumálin á Norðurtamdi. Það
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er búið að gera það rnjög ræfcilega, og ég veit
efcki, bvort ég bæti þar nofcikru við. Það er
þefcta, sem ég vii sérstakliega benda á, að hér
hefur varið uininið mjög slælega og það er áberamdi, hve mifcill seinagamgur hefur verið á
þessu máli, og það er vonamdi, að þegar nú
er aftur búið að ráða nýjam miamn tll þess að
fara með þessi mál, toamm á að taka til starfa
i vor, að því eir siagt er, þá er vomandi, að máiið gangi toraðar fyriir sig em verið hefur himgað til, þar sezn segja má, að öLLum þessum
tíma hafi að mlklu Leyti verið eyfct til Litils
sem eimsfcis.
Um NorðurlandsáætLunina og landshlutaáætlanir aimemnit vil ég aðeins segja það, að
vissulega geruim við okfcur miklar vomir um,
að slíkar éætlanir komi að gagmi, og efcki aðeins það, við megum telja það fulLa vissu, að
slíkar áætlamir verði tll veruiegs gagns fyrir
atvinmulega uppbyggingu i lamdsfaiutunuui og
yíinleitt fyrir framfainir í Lamdshlutunum, ef
þamrnig er að áætLunum staðið, að þær séu
meira en pappírsgagn eifct, eOegiar um mjög
afmörkuð svið. Hér verður að standa myndarlega að verki og giera áætlanir, sem eru allvíðtækar að efni, ekki efnisrýrar, því að það,
sem ræðúr framförum á einum stað í einu
landi, eimum lamdsfalufca, toéraði eða hvar siem
er, er það, að aihliða framfarir eigi sér stað,
bæði atvimnulegar framfarir og félagstegar og
mienmingarlegar framfarir. VitamJiega er hér atvinnam undlrisfcaðam, em hitt er líka augijóst,
að það, sem lýtur að himu félagislega og memmingarlega, sfciptir einnig höfuðmáli.
Ég skal svo efcki hafa þessi orð fleiri, herra
forseti, ernda er tlimi mimn þrotinm.
Björn Pálsson: Hersra forseti. Það eru öríá
orð. Ég hlustaði efcki á rœðu hæsitv. fjmrlh.
um daglnm að öLlu ieyti, en mér var sagt, að
kornið hefði fram bjá faonium, að þessi Norðúrlamdsáætlun ætti fyrst og fremst að smúiast um
samgömgumál og sfcóiamál, em efcki nema að
litiu leyti um atvimnumái. Það er aiilt vei um
samgöngumál og skólamál, en ég hygg, að við
ættum að vena mernn til að leysa það nokkurn
vegimn ám aðstoðar í toeimabyggðum og á þingi
og með aðsitoð ráðumeytamna. Samgömgumál
þjé okkur efcki svo mifcið í ofckar kjördæmi.
Það er búið að kornia vegi til SigfLufjarðar. Vegirmir eru raunar efcki göðir, en ekkert verri
tajá okkur em öðruim. Það er búið að koma
vegi til ÓLafsfjarðar. Skóiamálin mættu eðiilega vera bétri. Þó er þetta aliit í áttima. Það
er verið að reisa myndariegam gagnfræðaslkóla
á Sauðárkróki. Það er verið að reisa myndarLegam skóia á Reykjum á Reykjabraut. Þetta
þjálr okkur efcki svo mifcið, og við getum ieyst
þessi mál, þdngið, ráðh. og heimabyggðirnar;
en atvimnumáiin — iþað eru mál, sem þarf að
ileysa.
Ég er ekki hneigður fyrir smjaður. Það er
verið að hæla því, að nú sé verið að styðja
dreifbýlið með því að toafa einhvem mann
norður á Akureyri, serni virnnur í þessu. Ég
safct að segja get efckl verið að svoma smjaðri.

Þvi ráðizt þið ekki á guð aimáttugan fyrir að
hafa ekki fært einhvem toliuita af heilanum
fram í fingurgómama eða náðúr í tæmar? Höfuðborg er toöfuðborg og hér er saimgöngumiðstöð landsins. Ég vil miklu faeidur hafa mann
hér, sem ég get taiað við, toeidur en eintovem
manm, sem ég velt, að heitir lárus og er norður é Akureyri og enginn getur haft tai af.
Satt að segja héit ég, að það væri nú eðlilegra, þegar á að Leysa svona mál, að það sé
ekki tekinm neinn maður af Lisita eða einhver
smali fyrLr einhvem ákveðimm flofck til að láta
vimna úr málumum. Þeir voru búnir að láta
mefrnd ferðast um og kymma sér málin, Bjama
nofckum og Jónas Haralz og fleiri góða memm
og Þóri, heid ég. Þeitta voru aJJt viti bomir
og góðir memrn, svo er bara þetta fcekið úr
hömdum iþelrra og fært til einhvers Lárusar,
sem var á eimhverjum iisita, sem Magnús Jómssom hefur verið 2. maður á í Norðurlandskjördæmi eysitra.
Það er aLLt vel um direáfbýlið. Jú, þeir fóæu
að setja einhvern manm norður á Sigiufirði
til að útbýta einhverjum aurum, sem átti að
vera uppbót á flskinn. Ég gieirði iþá út á Sfcagasitrönd. Afleiðing: Ég hef engam eyri fengið.
Vegsami þeir, sem viija vegsama, en ég faeld,
að þetta styrki ofcfcur iítið. Við iþurfum að efla
atvinmulífið í þessum byggðum, em ekfci að fá
einhvem mamm, sem úthlutar aurum, eða einhverm tmamm, sem á að fást við atvinnumál og
emginm maður getur talað við. Það er ekki það,
sem við þurfum að vinma að. Vitanlega er
þetta okkar eigin sök að rífa iþetta efcki upp,
em ef miemm eru efcki færir um það eða gera
það ekki, þarf að rétiba þeim hjálparhönd, og
ég er búinn að margtaka það frairn. Við þurfuim að sfcunda togveiðar iþá árstíma, sem hagstæðaistir eru á Norðuirlandi, því að það er eini
útvegurinn, sem getur borið sig. Við þurfúm
að afia hráefnisins á sfcynsamlegam hábt. Það
er aillt vel um að flytja síild itii Siglufjarðar.
Það er allt vel um að nýba þau atvinnutœki,
en við þurfum toara meiira. Ég er búinn að
margbenda á þetta. Við þurfum toentug skip.
Ég vil efcki láta hjá iíða að þafcka fjmrh. það,
að hann studdi Sauðárkróksbúa í því, að þeir
geta keypt togbát. Ég vil iþafcfca honum fyrir
það. Hann gerði það af vinsemd og sktlningi.
Þrátt fyrir það, að ég tefc það fram, að þar
hafi fleiri menn umnið, þá Lagði hann þar lóð
á mieitasfcálarnar.
Við verðum að lita á aðaiatriðin, en efcki
aukaatriðin. Atvinnuiífið verðum við að efla
með hráefmisöfLun á toagtavæman toátt. Þetta
er það eina, sem giidir. Þefcfca er það eina,
sem fólfcið biður um, og iþað eima, sem fólkið
þráir. Við getum leyst ofckar sfcólamál og
vagamál i féiagi og þurfluim engan Lárus tU
þess, en við þurfúm samræimda áætiun. Það
þarf að korna rekstri frystihúsanna á heilbrigðam grumdvöil og skymsiamlegam. Við þurfuim að hafa hentugan sfcipafcost og hentug
veiðarfæri, þamnig að fólk geti haft nóg að
gera, og svo verður heilinm að vera í höfðimu,
hvorki í tám eða fingrum. Það er bara eðli
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líkamsbyggtogarinnar. Það eru fyrst og fremst
atvinnumálin, sem viS Jxuirtfum að fá leyst og
höfum þörf fyrtr, annars er iþað að taka á
aukaatriðunum, en ekki aðalatriðunum. Hiitt
getum við ileyst sjálfir með hjáip góðra manna
og með því að aðstoða hver amnain. Og vafalaust getum við 'þetta. T. d. á Húsavík, þar eiga
þeiir mikAu styttra á miðto. Þeir geta notað
stoa smábáta. Þeiir spjara sig. Við eigum lengra
á miðto, og því miður hefur komizt pólitík og
flokkadráttur inn í starfsemina í mínu kjördæmi, og iþeir hafa unnið Ihver öðrum skaða
þannig, því sannleikurtnn er sá með þessi
byggðarlög, að ef þaju hjálpast ekki að að leysa
sín vandamál og hartfla yfir smávegis kryt og
erjur, getum við ekki leyst þaiu, við höfum
ekJri efni á því. Við þurflum sem sagt að koma
akkar útgerðarmátam í goitt horf.
Svo get ég ómöguifega tiekið undir þennan
sífellda barlóm um þeitta blessað kjördæmi.
Sanniieikurtan er sá, að Skagafjörður og Húnavatnssýslur eru einhverjar þær indælustu sýslur, sem tll eru á landinu. Þar er veðráttan
bezt, þar hefur jaflnan verið búið jafnfoezt á
Islandi. Og þó að sjávarþorpin hafi ekki getað aflað sér hráefnis eins og skyldi og rekstur
á frystihúsunum hafi ekki verið að öMiu Iteyti
hagkvæmur og síldta hafi í foili lagzt frá lamidi,
skulum við ekki örvænta. Raiunverulega þarf
ekkiert nema framtak og kjark og IiítiJs háttar aðstoð, þá er þetta allt í góðu lagi. Sem
sagt, það er bara að halda skynsaimllega á málum. Héruðln eru góð, fólkið er vel stætt, og
engir eiga meira í tamlánsdeildum en bændurnir í þessum héruðum.
Fjmrh. (Magnús Jðnsson): Herra forseiti.
Það voru aðeins noJrikur orð út af ræðu hv.
síðasta ræðumanns, sem JtannsJce gerist nú
ekki mikU þörf á að svara. Hann svaraði sér
dáJiíitið sjálfur í lokto um það, að það væri
í raumimni lítið að á Norðurlandl, þó að í upphafi segði hann, að það, sem allt ylti á, væri
það, að atvinmnnálim væru leyst, vegna þess
að skólamál og samgönguimál mundu leysasí
nokkuð af sjálfu sér, ef þm. og rikisstj. sitæðu
að því. Að vísu finnst miamni það þá nokkuð,
sem til þarf að koma, og ég er ósköp hræddur
um, að Norðurlamdsáættan út af fyrir sig mundi
ekki leysa atvtomumálim, ef ekki kæmu til þing
og stjóm, því að það þarf nú líka að koma
til eitthvert fjármagn til þess að leysa þau
mál.
Eins og hv, 3. þm. Norðuri. e. sagði, er áætlum sem þessi góð út af fyrir sig, eins og ég
hef áður sagt, en hún er vtamuplam, nauðsymlegt vinmiuplan. En það, sem aiuðvitað þarf til
að koma, er, að það sé auðið með skynsamlegum hætti að byggja upp fyrirtæki á þessum
stöðum og leysa úr atvinmuvandiamátanum þar.
Og það, sem skiptir þar máli, er tvennt: Annars vegar að sjálfsögðu fjármagm, sem til
þarf að 'koma, hims vegar framiták aðila heima
fyrir í byggðunum til þess að sitamda að atvinmuuppbyggingunmi með þeirri aðstoð, sem
auðlð er að veiita, og að það verðl Jögð áherzla

á að reyma að byggja upp á þessum stöðum
arðbær fyrirtæki fýirtr þjóðariheildtaa.
Það er aJveg réitt, sem Ihæstv. iðnmrh. gat
hér um, að því miðlur hetfur okjcur of oft sézt
yfir það í okkar Jitla þjóðifélagi að kanna til
hlítar, hvað væri arðbeert, að það væri í fulta
raunsæi skoðað niðúr í kjöltan, hvort fyrirtækta væru líkleg til að gamga eða hvart þau
yrðu eiiíflega á framfæri sem vamdræðafyrirtæki.
Ég skaj ekki fara Jengra út í þá eálma. En
mér daitt í hug út af reeðu hv. 5. þm. Norður).
v., að ég hélt nú elcki að miJdl heetta værí á
að hann félli í þá grytfju að hatfa Tímamn að
leiðarljósi í bví, sem hann teJdi, að aðrtr hefðu
sagt hér í þtaginu. Hamn var ekki viðstiaddur,
að því er mér skilst, foegar ég flutti mána
ræðu, hefur hins vegar flett upp í Tímanum
og séð, hvað þar var se®t, að ég hefði sagt, og
ég skil þá vel, þó að hann fari ekki nákvæmlega rétt með, úr því að hamn hefur slíka
heimild. Ég nemmi nú varla í þriðja skipti að
fara að taka það flram, að auðvitað er það
fjarri ölta lagi, að ég hafi sagt, að það væru
ekki atvinnumálin á Norðurl'amidi, sem skiptu
máli, þau væru algert aulcaafriði i þessu. Þetta
er algjariega út í Ihafct og leJðinlegt að þurfa
ailtaf að vera að endurtaka þetta. (Grtplð
fram í: Ég hafði þetta eftir þér.) I Tíimanum,
já. Bn ég heild, að hv. þm. hafi ekki htagað
tiJ haft Tímamn sem bitolíu, og sé homum lof
og þökk, að hann 'hetfur hatft dómgreánd til
iþess, En honum virðist eiitithvað vera farið að
föriast. En vitanJega eru atvtanumálta eiitt
umdirstöðúatriðið. Það etaa, sem ég hef sagt
og segi enm, er það, að áættamim er ekki um
það, að rikið eigl að reisia tiltekim fyrirtæki
á Norðuriandi, og tfrá því hverf ég ekki. Hún
er ekki um það og verður eJcki um það. Hún
verður kartlagntag á því vandamáli, sem þarna
er við að glwna, athugiun á því í samráði við
verkaJýðstfélög og sveitarstjómir, hvað líkJegast væri, að kæmi tiJ álita að byggja upp á
stöðumum, og síðan að lelfcast við með aðstoð
Atvtamujöfnunarsjóðs og þeim aðitam, sem ætlað er það verksvið í Jögum um framkvæmdaáætlamir, að byggja upp foessi fýrirfælti eða
stamda við bakið á þeim aðltam, sem vildu
Jeggja sitt 'lið til þess að foyggja þau upp, em
ekki að áætlunta verði pöntunariisti til rikisins um það að byggja atvtamiuJífið upp með
ríkistfyrirtækjum. Ég hélt, að hv. þm. væri elcki
heldur baráttuimaðúr tfyrir því. (Gríplð fram í.)
Jú, það er mákvæmlega það, sem ég var að
segja.
Varðandi það svo, að heilinn sé hér í Reykjavík og þar eigi h«nm að vera, það er út af fyrir sig alveg rétt, en ég hygg, að hv. þm. sé
nú það vel að sér í Iieilsutfræði, að hamn viti,
að 'það þurtfi skilaboð tll heilans til bess að
hamm viti, hvernig viðbrögðta þurfi að vera.
Til þess eru taugar líkamams, og þær liggja út
til hlnma ýmsu sitöðva, og saima gildir hér um
Norðuriandsáœtlunima. Áættanin er um framkvæmdir á Norðuriamdi og því ekkert óeðlilegt, að iþar sé staðsefct siú athugum, sem á að
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fara fram á þeim máluim. Viitanlega verður
svo endanlega geragið frá þessari áætlun hér
í Efnahiagsstofnunijnni, og í áætluraargerðinni er
beiralinte gert ráð fyrir því, að eikld eigi að
hajfa sambarad við þm. uim þetita fyrst og
fremsit, heldur eigi að hafa samband í áætluinargerðinni við verkailýðsfélögira eða lauraþegafélögira og sveitarstjómimar á þessu svæði,
erada kom það fram hjá öðrum hv. ræðumanni
hér, fav. 1. þm. Norðúrl. e., að inann varpaði
fram 'þeiirri hugmynd, favort það væri ekki
jaffravel eðliiliegt, að þetta væri á vegium Fjórðuragssambarads Narðleradmga. Haran er araðvitað miklu nær lagi, sá skilniragur, heldur en
það, að allir meran, aeim eéu að viinna eitthvað
í hjóðfélaginu að áætlanagerð, á favaöa sviði
seim er, eigi að faafa aðiseitiur í Reykjavík.
En svo var það emn eitt atriði, sem ég var
í raunirani mjög hissa á hjá þessram hv. þm.,
sem anraars er háttvís maður. Hanra kom með
dylgjur um það, að þessi ungi maður, sem
hefur verið ráðinn í þetta, faafi verið ráðinn
þar, vegna þess að faaran faafi verið á lteta með
mér í Norðurl. e. Þessu vii ég mjög harðlega
mótmæla. Sá maður, sem var í þessu starfi
áður, Bjami Einarsisom, sem er ósköp vitanlegt að hefur ákveðnar stjórraimáliaiskoðanir,
serai ekki eru minar skoðanir, sinmiti þessu máli
með ágaetum og engin ástæða til að æitla, að
faanra hafi ekki ilagt þar fram sitt lið sem
verði mátti. Hann vamn bama mjög gott sitarf,
og faefði vitaralega unraið að þeim málum áfram, ef haran faefði efcki ráðizt til amnars
sitairfs, og þá þurfti að lieita eftir mamni. Ástœðan til ,þess, að Bárus Jónssora var valinra í
þetta starf, er ekki barátta iraín, heidur mat
forstjóra Efnafaagsstafnumarimnar sjálfs, sem
sffafck upp á þessu, vegna þess að Bárus Jónsson faefur svipaða mennitun og Bjaml Einarssora og faefur sérstaklega lagt sig eftir byggðaáœtlunum og 'hefur faaft aðstöðu til þess að
kynna sér þær erlendis.
Ég skal játa, að ég studdi það mjög eindnegið, að þessi stajnfsemi yrði staðsett á Akureyri,
af því að mér fannst, að þegar um er að ræða
byggðaáætlanir, vœri eítaki óeðliliegt, að að þeim
væri uranlð úti á lamdi. Við höfum oft heyrt
það faér í þinginu, og margar raddir faafa komið fram um það, að flytja ætti ýmsar stofnanir út á larad, og það er ekkiert íslenzkt mál.
Það er rætt um það í mörgum öðrum löndum,
að það sé æskilegt, að ekki sé allt samara komið í höfuðborgirani. Og þegar svona vildi til,
að hér var eimmitt verið að viraraa að sérstökum máleffnum laradsbyggðarinnar, sem ekki
þurfti nauðsynlega að sitaðsiefja hér í Reykjar
vfk, faranst okfcur mjög eðliliegt og skynsamlegt
að setja iþessa starffsemi þarraa niður. Og ég
er alveg reiðiiibúinn til að taka ákúrum út af
þeiirri ráðsitöfun, ef það iþykir þess virði. En
ég get ekki komizt hjá iþví, og ég vona, að
fav. þm. skilji, að það eru eðlileg viðbrögð frá
mirani faeradi, að mótmæla því, að það sé verið
að dylgja um það, að þessl uragi maður, sem
í þetta hafi ráðizt, faafi eingöngu verið til þess
ráðinra, af því að haran hafi verið elnfaver pðJi-

tískur jábróðir minn, en ekki vegna þees, að
hanra hafi verið talinra til þess sérstaklega
hæfur. Það er algjörlega ósatt mál, og ég
faarma, að þessi mæti þm. skuli haía tekið
sér siík orð í muran.
Fyrirspyrjandi (Gísli Guðmundsson): Herra
forseti. Eins og áður hefur komið fram, tel
ég, að meran eigi hér rétt á lengri rœðutima,
þar sem um tvær fsp. er að ræða. En ég ætla
ekki að tala um það, enda bað ég hér aðeiras
um stutita aths. Af því að ég hóf þessar umr.
fyrir nofckru með fsp., finn ég hjá mér favöt
til þess að segja raokkur orð nú undir lokira,
en örfá.
Ég vil segja það, að ég itel, að 'þessar umr.
hafi orðið til gagns, ótvírætt til gagras, era af
því að raú á þeesum furadi og reyradar fyrr hefur verið farið nokkuð út í það af eirastökum
hv. þm. að raefna eitt og aranað, sem eðlilegt
væri að yrði í Norðurlandsáœtlun, vil ég aðeins
minna á það, að það er eiltt, sem áreiðanlega
þarf að vera i þessari áætlun, sem hún þairf
að fjalla um og ekkt má undara falla að fjalla
um, og það eru rafforkumáJ Norðlendinga. Það
er nú þannig ástatt, að aðalraforkustöðin á
Norðuriandi, þ. e. a. s. stærsta rafforkustöðin,
Baxárvlrkjurain, er fýrir löngu orðin allt of lítil
og það haifa verið settar niðúr dísilstöðvar
til þess að bæta úr því. Dísilsitöðvar eru raunar víðar og veitt út frá þeiim rafmagnl. Þetta
er áreiðanlega eitt aff því, sem þairf að fjalla
uim í Norðurlandsáætlun, favemig á að sjá um
það, að Norðurland féi viðuraamdl rafforku og
t-rygga raforku, áður en I'aragt um líður. Og
þá eiranig í 'því sambandi, að lokið verði rafvæðlngu dreifbýlisins S fjórðungraum, sem hefur auðvitað mikla þýðingu í sambandi við það
að tryggja byggð í sveiitiuim.
Ég skal efcíti nota um of þeramara attas.-tíma,
sem hœstv. forseti veitti mér, aðeiras segja það
að lokum í sambandi við það, sem hœstv.
ráðh. sagði á sínum tíma, að faaran voraaði eða
gerði ráð fyrir, að áætlunin lægi fyrir á þeseu
ári, sem nú er hafið, að ég teldi mjög æskilegt, að það gæti orðið á miðju árirau, 1. júlí
og í siðasba lagi krimguim 1. ágúst, sem þessi
áætlun lœgi fyrir.

14. Norðurlandsáætlun.
Á 31. furadi í Sþ„ 30. jara., var útbýtt:
Fsp. til fjmrh. um Norðurlandsáætlun [109.
mál, 7] (A. 239).
Á 32. fundi í Sþ„ 31. jan., var fsp. tekin til
meðferðar, favort leyfð skyldl.
Fsp. leyfð með 40 sfalj. aitkv.
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Á 34. fundi í Sþ., 7. febr., var fsp. tekin tll
umræðu. (Sjá næsta mál hér á undan: Framkvæmdaáætlun fýriir Norðurlamd.)

15. Húsaleigugreiðslur ríkisstofnana.
Á 31. fundi í Sþ., 30. jam., var útbýtt:
Fsp. til fjmrh. um húsaleigugreiðslur ríkisstofnana [109. mái, 6] (A. 239).
Á 32. fumdi i Sþ., 31. jam., var fsp. tekim til
meðferSar, hvort leyfð skyldi.
Fsp. leyfð með 40 sfalj. atkv.
Á 34. og 38. fumdi í Sþ„ 7. ag 14. febr., var
fsp. tekin til umræðu.
Forseti tðk málið af dagskrá.
Á 40. fundi í Sþ., 21. fefar., vair fsp. emn tekim
tiil urnræðu.
Fyrirspyrjamdi (Þórarinn Þórarinsson): Herra
forseti, Þessar spurntngar eru svo ljósar, að
ég álít óþarft að fyigja iþeim úr hlaði með
nokkrum sikýrimguim. Það er í fyrsta lagi spurt
um það, hvaða ríkisstafmanir og ríikisskirifstofur séu í leiguhúsnæði, og S öðru íagi, favað hver
eimstök þeirra borgi fyrir leiguna og hverjum
bún er greidd. Ég álít, að það sé fróðlegt að
fá þetta upplýst, því að það mumi sanma réttmæti þeirrar steffmu, að rikið eigi að keppa
að því, að það og stofnanir þess eigi sitt eigið
búsnæði.
Fjmrh. (Magnús Jónsson): Herra forseti.
Fsp., sem hér er um að ræða, hijóðar þammig:
„Hvaða. rikisstofnanir og rí'kisskriffstofur eru
í telguhúsmœði? Hvað borgar hver einstök
þeirra fyrir leiguna, og hverjum er hún
greidd?"
Þó að fsp. virðist í ffljótu bragði vera nokkuð ljós, er faiúm nú sajmt emgu að siður dálítið
óljós, vegna þess að það er ekki auðvelt að
átta sig á því, hvort átt er við teiguhúsnæði,
sem er eign ammarra em ríkiis og ríkisstoffnana,
eða hvort er átt við þær leigur, sem bókhaldslega eru greiddar, vegna þess að það eru margar stofnamir, sem teigja í faúsmæði, sem rikið
á eða einstakar aðrar rSkisstoffmamir. Þar sam
það í raunimni gefur ekki rétta mynd nema
taka iþetta allt með, hef ég vallð þann kostinm
að svara 'þessu miðað við það, að taka allar
leigugreiðslur ríkisstoffniama og einmig þær, sem
inntar eru aff hömduim til ríkisffyrÍTtækja. Hims
vegar er þar eteki um að ræða neirnar leigugreiðslur hjá stotfnunum, sem búa í eigin húsnæði, við skulum segja stjómarráðið, sem hefur sitt eigið húsnæði, póstur og simi, að svo
miklu teyti sem hamn heiffur eigið húsnæði,
skólar og aðrar slikar stoffnanir, sem eru í
eigin húsnæði, faeldur aðeins léigugreiðsfair,

þar sem um gneiðsfai er að rseða til annarrar
rikisstofnunar eða til eimhiveirs ammars aðila,
þótt opimber sé, sem á húsmæði það, er viðkomamdi stofmun hefur til affmota.
Hér er um mikið mái að ræða, og í sammteiika sagt heifði veirið næsita erfiitit að svara
þessari fsp. ám mikilla ramnsókna, vegima þess
að þessar upplýsingar eru ekki til á einum
stað, ef ekki hefði viijað svo vel til, að fjárlaga- og hagsýslustofnunin hefur eimmltt verið að affla upplýsimga um þetta aírlði eims og
margt annað, sem verið er að reyna að saffna
samian heildarupplýsingum um og er taiið eðlitegt, að sé tiil hjá þeirri stoffnun, og toeffur aí
þeirri ástæðu reynzt tiltöilutega auðivett að affla
þessara upplýsinga til svajrs þessari fsp., emda
þótt ég taki það ffram, að það er ekki öruggt,
að hér sé um algerlega tæmiamdi svör að ræða,
því að það er ekki hasgt að fuMyrða, að upplýsingar hafi borizt um ailar stofnamir, sem
kunma að vera í leigufaúsmæði að einhverju
leyti.
Ef litið er á rn. sem sli'k, skiptost þessar
ieigugreiðslur fyrirtækja, er undir þau heyra,
sem hér segir:
Á vegum fforsrn. og menntmm. eru greiddar
leigur, sem nema 5 millj. 40 þús., ég sleppi
hundruðum kr., á vegum utanrrm. 1 millj. 524
þús., atvmm, 1 millj. 12 þús., dóms- og kirkjumm. 5 millj. 418 þús., félmm. 563 þús., fjmm.
sjálfs 7 millj. 777 þús. og deiilda iþess, Hagsitofu
Islands 71 þús. og rítoisemdurskoðunar 771 þús.,
eamgm.- og iðmmm. 3 mi'llj, 37 þús,, pósts og
sima 2 mililj. 735 þús. og toks viðskmrn. 536
þús. Þetta eru samtals 28 milij. 488 þús. En
af þessu miunu um 9.5 mUlj. kr. vera teigugreiðsfair fyrir húsnæði, sem er eign ríkis eða
ríkisstoffnana, m. a. í Borgartúni 7, þar sem
mairgar rikisstoffnanir em nú til húsa, en er
rekið sem sjálffstæð stoffmun og iedga fyrir það
húsmæði miðuð við aS stamda undir stofnkostmaði, sem að verulegu leyti er í skuld. En eins
og ég áður gat um, er hér ekki meðtalim nein
húsateiga fyrir faúsnœði þeirra stoffnana rikisins, sem eiga sitt húsnæði sjálfar.
Það er nokkuð mikið mál að svsura ffep. í
einstökum atriðum að öðm leyti, em ég faeld,
að það sé þó ekfci mjög mikiil testur, og ég vil
ekki skjóta mér undan að svara því, og mun
ég þá svara þvi, hvaða stofnanir er um að
ræða, og skýra frá húsaleigugreiðslumni og
leigusala. Vitamlega verð ég að tiaka það fram,
að húsaiteigugreiðslam siem slík geffur ekki mikla
hugmymd, mema mernn vtti, faver er stærð húsnæðlsims, og ég get því iátið fylgja hér með
einnig upplýsingar um það.
Það er í fyrsta iagi: Háekóli Islands. leiglr
70 fermietra hjá Kristínu Páisdóttur í Tjarmargötu 44 og greiðir 39.480 kr. Sami aðili leigir
240 fermetra i Tjaimargötu 26 hjá Tjaimargötu
26 s/f fyrir 244.800 kr. Memnitaskóiimm við Lækjargötu í Reykjaivík ieigir í Laiufásvegi 7, Þrúðvangi, eigandi Framkvæmdasjóður Istands, 5
kemnstostoffur, og ársleiga er 132 þús., húsnæði
til teikfimikemnslu í íþróttafaúsi Jóns Þorsteinssonar 110 þús. fcr., íþróttiafaúsi Háskól-
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ans 12.800 kr. og íþróttahöl'linnii 25.600 kr.
Tækniskóli Islands, sem nú hefur þó eignazt
sitt eigið húsnæSi, en betta eru upplýsingar
frá s. 1. ári, 377 fermetra í sjómannaskólaihúsinu fyrir 162 þús. kr. Vélskólinn í Reykjajvík
2500 feroneitra í sjómannaskólahúsinu fyrir 355
þús. kr. Upptökuheimilið í Kópavogi 143 fermetra í Kópavogshæli fyrir 68.600 kr. Krwðslumálastjóraembættið, íþróttafulitrúi ríkisins og
bókiaíulltrúi ríkisins 331 feirmetra fyrir 254
þús. í Borgartúni 7, s«m er eign ríkissjóðs.
Fræðslumyndasafn ríkisins 126 feronetra í
Borgartúni 7 fyrir 96.200 kr. Fjármálaeftirlitsmaður skóla á Skóiavörðustíg 12 130 fermetra
hjá Friðrik Þorsteinssyni fýrir 81 þús. Ríkisútgáfa námsbóka 227 fermetra hjá Guðrúnu
Helgadóttur, Tómasi Jónssyni og Ásgeiri Ólafssyni fyrir 95.340 kr. Lamdsibókasafnið 16 fermetra fyrir 11 þús. hjá Valgerði Björmsd.ótitur,
Hverfisgötu 12. Lamdsbókasafnið 60 fermetra
fyrir 23 þús. kr. hjá Sölufélagi garðyrkjumanna. Þjóðleikhúsið 380 fermetra fyrir 300
þús. kr. i Lindarbæ. Eigemdur hans eru Verkamannafélagið Dagsbrún og Sjómiannafélag
Reykjavíkur. Bamavemdarráð Isiamds leigir
20 fermetra fyrir 24 þús. kr. hjá Sveinbimi
Jónssyni. Myndlista- og handíðasfcóli Islands
1120 fermeíra fyrir 779 þús. kr. hjá Baug s/f
í Skiphoilti 1. Iðnfræðisluráð 100 fermetrn fyrir
114 þús. kr. hjá Brunaíbótafélagi Islands.
Memmingarsjóður 243.2 fermetra fyrir 138 þús.
kr. hjá Hinu íslenzka prentarafélagi. Sami aðili 110 fermetra fyrir 42 þús. kr. hjá Hjálmtý
Péturssyni. Sami aðili 29 fermetra fyrir 10 þús.
kr. hjá Jóni Halldórssyni. Sami aðili 18 fermetra fyrir 6 þús. kr. hjá Ólafi Jónsisyni. Sami
aðtli 44 ferimetra fyrir 24 iþús. kr. hjá Önnu
Helgadóttur. Ríkisútivarpið leigir 1783 fermetra
fyrir 1 miiUj. 378 þús. kr. hjá Rannsóknasitofnun sjávarútvegsins. Sami aðili leigir 52 fermetra fyrir 66 þús. kr. hjá Vilmundi Jónssyni.
Sami aðili leigir 200 fermetra fyrir 180 þús.
kr. hjá Hanmesi Gíslasymi. KemmaraskóH íslands, þ. e. skóli Isaks Jónssomar, leiguhúsnæði
vegna æfimgakennslu 92 þús. kr., húsnæði fyrir leikfimikennslu í íþróttahúsi Jóns Þorsteinssomar 123 þús. kr. GagnfræSaskóli Austurtoæjar, leiguhúsnæði fyrir íþróttakemnslu, 48 þús.
kr. Varniarmáiladeild uitiamrrn. leigir 185 fermetra
fyrir 237 þús. kr. hjá Kristjáni Siggeirssyni.
Ráðningarsfcrifstofa Keflavíkurfiugvallar leigir
23 fermetra fyriir 20.700 kr. í flugstöðvarbyggingumni á Keflavíkurflu'gvalli. Löigreglustjóraembættið á KeflaVíkurflugveUi leigir 96 ferirnebra fyrir 60 þús. kr. í filugstöðvarbyggingunni á Keflavíkurf'lugvelli. Lögreglustjóraembættið á Keflavikurflugvelli leigir enn fremur
521 fermetra fyrir 453 þús. kr. í flugstöðvarbyggingunni á KeflavíkumflugveiUl. Siendiráð
Islands í Kaupmannahöfln leigir 190 fermeitra
fyrir 105 þús. kr. Semdlráð Islands í Osió 75
fermetra fýrir 48 þús. kr. Sendlráð Islamds
í Stokfchólmi 100 fermetra fyrir 106 þús. kr.
Príhöfnin á KeflavíkurflugveHi 371 fermetra
fyrir 319 þús. í flugstöðvarbyggingunni. Flugmálastjómin á Keflavíkurfilugvelli 63 fermetra

fyrir 84 þús. í flugsitöðvarbyggingunni, Solunefnd vamarliðseigna 82 feirmetra fyrir 90 þús.
kr. hjá Stefáni Thorarensem.
Skógrækt ríkisins leiglr 180 fermetra fyrir
96 þús. kr. hjá landgræðslusjóði, Landnám ríkisins leigir 81 fermetra fyrir 70 þús, kr. í Búnaðarbanka Istands. Sauðfjárveikivamir leigja
57 fermetra fyrir 71 iþús;. kr. í Bændahöllinni.
Veiðimálastofnunin leigir 180 fermetra fýrir
151 þús. kr. hjá Sesselju Sigurðardóttur, Tjamargötu 10. Hafrannsóknastofnunin á Grandagarði leigir 242 fermeitra fyrir 110 þús. kr. hjá
Reykjavífcurhöfn. Flskimálasjóður í Tjamargötu leigir 83 fermetra fyrir 79 þús. kr. hjá
Steindórsprenti. Verðlagsráð sjávarútvegsins
leigir 77 fermetra fyrir 74 bús. fcr. hjá Steindórsprenti. Löggiildingiajrstofa msslitækja og
vogaráhalda leigir 265 fermeitra fyrir 174 þús.
hjá KarU J. Karlssyni. Vélasjóður teigir 50
fermetra fyrir 60 þús. kr. í BæmdahöUinni.
Síldarmat ríikisins leigiir 64 fermetra fyrir 60
þús. kr. í Bændahölilinnl. SSHdarmat ríkisins
leigir 64 fermetra fýrir 39 þús. kr. hjá Kmúti
Jónssyni á Siglufirði, Atvmm., jarðeignadeild,
leigir 56 fermetra fyrir 30.700 kr. hjá Skattstofu Reykjavíkur. Sandgræðslustjóri ieigir 55
fermetra fyrir 5 þús. kr. Atvmm, leigir 61.6
fermetra fyrir 48 þús. kr. hjá Siilla & Valda
Embætti saksóknara leigir 265 fermetra fyrir 291 þús. kr. hjá Gummlaugi Briem. Borgardómaraembættið í Reykjavík leigir 862 fermetra fyrir 1 millj. 14 þús. kr. hjá Hallveigarstöðum. Borgarfógetaskrifstofan leigir 380 fermetra fyrir 237 þús. kr. hjá Friðrik Þorsiteinssyni. Sakadómari í ReykjaVík leigir 1087 fermetra fyrir 972 þús. kr. í Borgartúni 7. Sýslumannseimbættið í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu
leigir 77 fermetra fýrir 60 þús. kr. hjá Braga
Jóhamnessyni. Bæjarfógetaembæittið á Akureyri
og sýslumamnsembættið í Eyjafjarðarsýsilu leigir 441 fermetra fyrir 195 þús. kr. hjá Útvegsbanka Islamds. Skrifstofa sýslumamnsins í Suður-Múlasýsiu leigir 95 fermetra fyrir 66 þús.
kr. hjá Valtý Guðmundssyni. Bæjarfógeta- og
sýsluskrifstofumar í HaÆnarfirði leigja 700 fermetra fyrir 840 þús. kr. fajá OTiver Steini.
Frajmkvæmdamefnd hægri umferðar leigir 330
fermetra fyrir 456 þús. kr. hjá SlS og 84 fermetra fyirir 56 þús. kr. hjá Valgarði Briiem.
Bifreiðaeftirlit ríkisins leigir 174 fermetra fyrir 181 þús. kr. í Borgartúni 7. Skrifstofa almannavarna leigir 90 fermetra fyrir 56 þús. kr.
hjá Priðrik Þorsteimssyni, Mjólkureftiriitið
leigir 40 fermetra fyrir 38 þús. k;r. hjá Fálkanurn. Sérleyfasjóður leigir 70 fermetra fyrir
72 þús. kr. hjá Guðnýju Ámundadóttur. Áfengisvamaráð ríkisins leigir 73 fermetra fyrir 60
þús. kr. hjá Magnúsi Benjaimiínssyni. Bæjarfógetaembættið í Vestmannaeyjnm leigir 176
fermetra fyrir 176 þús. kr. hjá Sparisjóði Vestmannaeyja. Bæjarfógetaembættið í Kópavogi
leigir 332 fermetra fýrlr 205 þús. kr. hjá Sparisjóði Kópavogs. Húsameistari ríkisins leigir
371 fermetra fyrlr 302 bús. kr. í Borgartúni 7.
Biskupsskrifstofan leigir 185 fermetra fyrir 136
þús. kr. á Klapparstíg 27.

673

Fyrirspuimir.

674

Húsaleigugreiðslur ríkisstoínana.

Húsnæðiemálastofnun ríkisins leigir 350 fermetra fyrir 448 þús. fcr. hjá Landstoanka Islands. Skipullag bseja leigir 137 fermetra fyrir
115 þús. fcr. í Borgartúni 7.
Embætti ríkisskattstjóra leigir 587 fermetra
fyrir 528 þús. kr. fajá Södufélagi garðyrfcjumanna. Skobtstofan í Reykjavík leigir 850 fermetra fyrir 690 þús. kr. í Alþýðufaúsinu fa/f
og bjá Halldóri H. JóniBsyni. Sfcattstofa Vesturlandsumdæmis leigir 140 fermetra fyrir 84 þús.
kr. fajá Trésmiðjunni Afcri. Skattstofa Vestfjarðaiumdæmis leigiir 67 fermetra fýrir 34 þús.
kr. fajá Jóni Á. Jófaannssyni. Skattstofa Noirðunlandsumdsemis vestra á Siglufirði leigir 70
fermetra fyrtr 38 þús. kr. fajá Verziun Guðrúnar Rögnvalds. Skattstofa Norðurlandsumdæmis eystna leigir 185 fermetra fyrir 105 þús. kr.
í Landsbanka Islands. Skattstofa Austurlandsumdæmis lelgir 65 fermetra fyrir 120 þús. fcr.
hjá Halldóri Ármannssyni. Skattstofa Suðurlandsumdæmis ieigir 72 fermetra fyrir 66.300
kr. fajá Kaupfélaginu Þór. Sfcattstofan í Vestmannaeyjum leigir 130 fermetra fyrir 72 þús.
kr. fajá Jófaanni Friðfinnssyni. Skattstofa
Reykjanesumdæmis leigtr 361 fermetra fyrir
347 þús. kr. fajá Sparisjóði Haffaarfjarðar. Fasteignamatið á Klapparstíg ledgir fyrir 149 þús.
kr. fajá SUila & Valda. Tollstjórtnn í Reykjavífc
leigir 440 fermetra á 485 þús. fcr. fajá ríkissjóði. Tollstjórinn í Reykjavík, toligæzlan, leigir 1408 fermetra fyrir 944 þús. fer. Ifajá Reykjavíkurfaöfn. Toillgæzlusfcrifstofan á Isafirði leigir 20 fermetra fyrir 12 þús. kr. hjá Ólafi Þórðarsyni. Tollgæzlan á Akureyri leigir 45 fermetra fyrir 42 þús. kr. fajá Skipaafgreiðslu
Jakobs Karlssonar. ToUgæzlan í Vestmannaeyjum leigir 52 fermetra fyrtr 14.892 kr. hjá
VinnsJustöðinni og Áfengis- og tóbaksverziun
rikisins. Yíirfasteignamatsineffad á Lindargötu
360 fermetra fyrir 305 þús. kr. fajá Áfengis- og
tóbaksverzlun ríkisins. Toilgæzlan á Norðflrði
20 fermetra fyrir 14 þús. kr. fajá Jóhanni
Magnússyni. Fjáriaga- og faagsýslustofnunin
267 fermetra fyrir 256 þús. kr. hjá Kristj&ni Siggeirssyni'. Lyfjaverzlun ríkisins 2000 fermetra
fyrlr 862 þús. kr. hjá Rúgbrauðsgerðinni h/f.
Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins, iyfjaverzlu,n, 2598 fermetra fyrir 1 miilj. 715 þús. kr.
í Borgartúni 7. Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins, útsala á Snorrabraut, 120 fermetra fyrir
180 þús. kr. hjá Hringfaraut 56 h/f. Áfengisog tóbaksverzlun ríkisins í Ármúla 543 fermetra fyrir 221 þús. 'kr. hjá Emll Hjartarsyni.
Áfengis- og tóbaksiverzilun ríkisins á Lágafeili
60 þús. kr. hjá Búnaðarsamibiandi Kjaiarmesþings. Áfengis- og tótoáksverzlun ríkisins á
Laugarásvegi, 204 þús. fcr. fajá Hans G. Andersen. Áfengis- og tóbaiksiverzlún ríkisins í Keflavík, 162 þús. kr. hjá Höskuidi Þórðarsyni,
Áfemgis- og tóbaksverzlun níkisims í Aðadstræti
22, Isafirði, 60 þús. hjá Brumatoóbafélagi Islands.
Vegagerð ríkisins 575 fermeitra fyirir 459 þús.
kr., Borgartún 7. Vegagerð rfkisins á Isafirði
15 fermetra fyrir 15.600 kr. fajá Ásgeirl Sölvasyni. Vegagerð ríkisins á Sauðárkróki 30 ferAlþt. 1967. D. (88. löggjaiaiþing).

metra fyrir 25 þús. kr. hjá Búnaðarsambandi
Skagfirðinga. Vegagerð rikisins á Akureyri 85
fermetra fyrir 60 þús. kr. fajá Grími Vaidimarssyni. Vegagerð rikisins, Eyrarvegi 8, Selfossi, 12 þús. kr. fajá Selfoesfareppi. Ferðamálaráð, Skóiavöirðustíg 12, 15 fermetra fyrir 24
þús. kr. hjá Friðrik Þorstoinssyni. Veðurstofa
Isiands 475 fermetra fyrir 338 þús, kr. í sjómannaskólafaúsinu. Sami 120 fermetra fyrir 130
þús. fcr. hjá flugmálastjóm. Veðurstofa Islands
leigir enn fremur 33 feirmietra fyrir 18 þús. kr.
hjá Braga Þorsteinssynl. Stýrimannaskólinn
1645 fermetra fyrir 252 þús. fcr. í sjómannaskófcfaúsinu. Lamdmælimgar Isiands 390 fermeitra fyrir 318 þús, tor. fajá Jófaamni Friðrikssyni. Landmælingar Isiands á Flókagötu 39,
30 fermetra fyrir 9 þús. kr. hjá A. Rósenberg.
Skipasfcoðunar- og skipaskrámingarstofa ríkisins í Hamarsfaúsi 272 fermetra fyrir 179 þús.
kr. fajá Hamri h/f. Gisiti- og veitingastaðaeftirlit, Skóiavörðustig 12, 14 fermetra fyrir 22.800
kr. fajá Friðrik Þorsteinssyni. Ranneóknastofnun byggingariðnaðarins 420 tfermetra fyrir 250
þús. kr. hjá Björgvin Frederiksen. Öryggiseftiirlit ríkisins 90 tfermetra fyrir 78 þús. kr.
hjá SlBS. Skipaútgerð ríkisins 1783 fermetra
fyrir 755 þús. kr. fajá Reykjavíkurhöfn. Ferðaskrifstofa ríkisins 81 fermetra fyrir 88 þús. kr.
hjá Hinu íslenzka steinolíulhlutafélagi. Vetrðlagsstjóri 279 fermetra fyrir 223 þús. fcr. í
Borgartúni 7. Innkaupastotfnun ríkisins 343 iesrmetra tfyrir 312 þús. fcr. í Borgartúni 7. Hagstotfa Islands 91 ftermetra fyrir 71 þús. kr. hjá
Verkamannafélaginu Dagsbrún og Sjómannafélagi Reykjavíkur. RíkiSendurskoðunin, Laugavegi 105, 110 fermetra fyrir 106.600 fcr. hjá
Laugavegi 105 h/f og 743 fermetra fyrir 666
þús. ifcr. hjá Brunabótafélagi Islands.
Póstútibúið á Laugavegi 176 123 fermetra
fyrir 146 þús. kr. fajá Blossa h/f. Póstur og
sími á Akureyri 128 feirmetra fyrir 54 þús. kr.
hjá Friðfimni Ámasyni. Sjálfvirk símsitöð í
Hvamimi í Höfnum 8 fermietra fyrir 6.400 kr.
hjá Jens Sæmundssyni. Sjálívirk símstöð á
Laugarvatni 10 fermetra fyrir 9.600 kr. fajá
Helga Geirssyni. Sjálfvirk símstöð í Þykfcvabæ 12 fermetra á 16 þús. kr. hjá Magnúsi Siguríássyni. Póstur og sími, Ausituirstræti 12,
300 fermetrar á 216 þús. kr. fajá Liistasoflni rikisins. Póstur og sími, skrifstofa, KlapparstSg
26, 307 fermetra fyrir 320 þús. kr. hjá Silla &
Valda. Póstur og sími, Ármúla 6, 686 fermetra
fyrir 567 þús. kr. fajá Jörva h/f. Fóstur og
sími, KeflavikurflugvelHi, 40 fermetra fyrir 20
þús. kr. í flugstöðvarbyggingunni. Póstur og
simi, sérleytfissjóður, 118 fermetra fyrir 91 þús.
fcr. í Umferðarmlðstöðinni. Póstur og simi,
toirgðageyimsia í Hátúni, 296 fermetra fyrir 193
þús. kr. fajá FHadelfíusötfnuðinum. Póstur og
sími, blaðadeild, 262 feirmetra fyrir 204 þús.
fcr. í UmtferðarmlðstöðinnL Útlbú póststofunnar,
Langfaoltsvegi 82, 306 tfermetra fyrir 133 þús.
kr. fajá Skðnum h/f. Húsnæði, sem Póstur og
sími hetfur á leigu utan Reykjavíkur, er samtais 1111 fermetrar fyrir 755 þús. fcr., sem er
að sjálfsögðu leigt hjá mörgum aðilum.
43
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Orkusfofnun, Rafmagnsefitirlitið, Laugavegi
116, leigir 1900 fermetra fyrir 1 miiilj. 404 þús.
kr. fajó. Agli VUbjálmssymi. Sama stofnun 380
fermetra fyrir 192 þús. kr. hjá Verkstjórafélagi
Reykjavikur. Sementsverksmiðja ríkisins leigir 269 fermetra fyrir 223 þús. kr. í Þórshamri fa/f.
Ég þykist vita, að hv. bm. hafi nú kannske
ekki arðið miklu nær fyrir þennan upplestur
aliam saman. En þannig var um þeltta efni
spurt. Það kanm vel að vera úit af fyrir sig,
að það væri eðlilegt, eins og faaeifiuir verið talað um hér áðúr, að hafa fsp. í bví forrni, að
þær væru skriflegar og væru faá lögð fram
skrifleg svör við þeim. Ég er etkki að segja,
að faað faefði ekki mátt í bessu sambandi, en
hins vegar er ekki sérsitaklega gert ráð fyrir
því, að það sé útbýtt skrifiieg'um svörum.
Kjarni máJsins er ekki heldur það, hvað hver
einstök stofnun leigir í sambandi við þessi mál,
heldur heildarvandamálið, sem ég geri lika ráð
fyrir að faafi vakað fyrir hv. þm. Það er auðvitað mjög erfitt að geira sér grein fyrir þvi,
hvort faér er uim eðlHega eða óeðlilega leigumála að ræða, og skiptir auðiviitað ekki meginmáll, hjá hverjium er leigit, ef ieigit er á annað
borð og húsnæðið hentar. Bn það er hins vegar mikið mál, sem er eðlilegt að rnenn gefi
gaum, að hér er um að ræða geysimiiklar fjárhæðir, jafnveJ nálægt 20 mlUj. á ári, sem greitt
er af ríkinu tll ýmiss koniar aðila utan ríkiskerfisins. Það má auðvttað segja, að það sé
nánast fyrirkomulagisatrlði, þegar ríkisstofnun
leigir fajá annarri ríkisstofnun. Þá er iþað aðeins spuming um það. að bókhaldslega sé rétt
gengið frá reikningum hvorrair atofnunar um
sig. Vitanlega skiptir það eikkt ríkið faöfiuðmáii, ef hægt er að koma því þannig fyrir.
Stærsta átakið, sem hefur veirið gert á siðustn árum tll þess að reyna að komast nær
því markl, að ríkið eignaðist húsnæði yfir
stofnanlr sínar, voru kaupin á Borgartúni 7.
Þar hefur tekizt að koma fyrir, eins og menn
hafa heyrt á þessarl lesningu minni, mörgum
stoínunium, og ég hygg, að það sé nokkum veginn ljóst, að þetta hefur reynzt hagkvæm ráðstöfun. Það er reiknað með bvi, að þeitta hús
verði rekið eJns og sjálfstæð stofnun og að
leigugreiðslur verði við það miðaðar, að hún
geti undir sér risið, og það sýnist ekki vera
bvo, að stofnanirnar faurfl með þeirni hætti að
borga neina óeðlilega húsaleigu. Hvort með
þessu verður hægt að draga verulega úr húsaleigugreiðslunum, skal ég ekki um segja, ég
tel það hæpið fyrstu árin, vegna þess að það
hefur orðið að kaupa þetta húsmæðl, og þó að
ég telji, að það faafl beklzt að kaupa það imeð
mjög bærilegum kjörum, er það engu síður
þungur haggi til að byrja með.
Þegar menn meta það, favort æskilegt sé, að
ríklð eigi húsnæðið eða ekkl, og faorfa á þessar 20 mllilj. kr. greiðslur út af fyrir sig, má
auðvitað ekki faorfa eimgöngu á þessa falið
málsins, vegna þess að það verður einnig að
akoða, favað það munl koeita að koma upp faúsnæði fyrir allar þesear stofnanir. Það er Ijóst,

að margt er með þeim hæbti, að þess er ekki
kostur að gera það nema á mörgum stöðum.
Ég mundi telja, að það væri tvímætalaust hagkvæmt, að svo miklu leytl sem hægt er, að
koma stofnumunum fyrir í einu faúsi og þá að
reyna að koma við sameiglnlega, eftlr því sem
hægt er, bæði vélritiun og ýmsu öðru, sem
hugsanlegt væri að væri sameiginlegt fyrir
stofnanimar. En að svo miklu leyti sem stofnanimar þurfa að vera á víð og dreif, og það
gefur a. m. k. auga leið um allar stofnanlr,
sem þurfa að vema u+an Reykjavikur, er það
ekki endilega vist, að það sé heppilegt fyrir
ríkið að kaupa faúsnæði fyrir sMka stofnun,
heldur gæti í mörgum tilfellum verið eins hentugt að leigja. Þess vegna má ekki draga algerlega þá ályktun afi því, að með því að leigja
séu menn að henda peningum i sjóinn, það
þarf að skoðast aJllt miklu beitur. Ég álít hins
vegar, að það sé rétt stefna að hvenfa meira í þá
átt, eftir því sem mögulegt er og ef það tekst
með hagkvæmum hætti, oð eignast hús fyrir
ríkisstofnanlr, og ég hygg, að vafiataust sé ekki
ágreiningur fajá hv. þm. um það. Hins vegar
hefur reyndin orðið sú, eins og við líka allir
vitum, að iþað hefur jafinan verið þannig við
afgreiðslu fjárlaga, að memn faafa þurfit að
horfa í mörg faom og ejaldnast fengizt skilningur fyrlr því, að það væri faægt að leggja
til hliðar verulegar fjárhæðir til þess að koma
upp byggingum yfir ríkissitofnanir. Það er ekki
árum saman, heldur áratugum saman búið að
tala um að koma upp þinghúsi, koma upp
stjómarráðshúsi. Hins vegar hiafia menn eikki
treyst sér tH þess að leggja neltt fé að ráðl
til þessara stofnama, og það hefúr ákaflega
mikið viljað brenna við, þegar um það hefur
verið rætt að byggja yfilr stofnanir ríkisins, að
það hefur verið það fyrsta, sem hefur verið
skorið niðúr, ef ekiki faefúr verið hægt að
sinna þeim óskum, sem fram hafa komið i
samibandi við fjáriög, sem raumar faefur aidrei
verið faœgt að sinma. En þetta er nauðsynlegt
að taafa S fauga. Hins vegar sýnir þessi Hsti
annað. Hann sýnir, að það ber brýna nauðsyn
til þess að hafa helldaryfilrsýn yfiiir leigumála
ríkisins og með hvaða kjörum rikið lelgir annars vegar og hins vegar að ekki sé leigt óhæfllega stórt húsnæði. Þess vegma faefur verið
ákveðið, að enga leigumála megi gera af hálfu
rikisstofnana, nerna það sé fyrst borið undir
fjárlaga- og hagsýslusitofnun fjmim., sem á að
fylgjast með því, að favorkl sé leigt óeðlilega
stórt húsnæði né faeldur óeðlilega dýrt, og reynt
að hafa samræmi í því, favaða leiga er greidd
fyrir faúsnæði. Ég tel, að á þessu sitigi málsins
sé það raunverulega það eina, sem hægt er
að gera til þess að hafa sem mestan faeimi] á
þessum leigumálum rikisins, að öðru leyti en
því, að ég tæki mjög undir það, ef það vseri
skoðun hv. þm., að það ætti að leggja sig
fram um að verja meira fé til þess að byggja
yfir ríkisstofnanlr.
Fyrirspyrjandl (Þórarinn Þórarinsson): Herra
forseti, Ég vll þakka hæstv. fjmrh. fyrir þessa
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ýtarlegu og greinargóðu ekýrslu hans. Ég hygg,
að þm. séu sammála um, að hún sé athyglisverð að mörgu leyti.
Mér finnst sérstök ástæða að undirstrika
tvennit, sem kom fram í ræðu ráðh. 1 fyrsta
lagi það, að þessar tölur, sem voru lesnar hér
upp, sýnia nauðsyn þess, að ríkið stefni að
því að eiga seim mest eigið húsnœði eða það
húsnæði, sem það og sitofnianir þess þurfa að
mota, því að þar er ekki aðeins að líta á leiguna eina, heldur hitt, að með því að hafa
stofnanirnar í sameiginlegu hiúsnæði er hægt
að koma við ýmiss konar hagræðingu, sem ella
verður ekki við komið, eins og ráðh. benti
réttilega á. Þá hygg ég, að þessi skýrsla sýni
það einnig mjög ljósilega, sem réðh. minntist
einnig á, að það sé nauðsynlegt að samrætma
meira leigumála heldur en hingað til hefur
verið gert, og þess vegna læt ég í ijós ánægju
mína yfir því, að ráðh. sagði, að það væri nú
aetlun fjmm. að vinna að því að koma þeirri
skipan á.
Það væri að sjálfsögðu freistandi að ræða
nokkuð almennt um þetta mál, en tiil þess er
yfirleitt ekki ætlazt um fsp., að það sé haldið
uppi aimennum umr., heldur fyrst og fremst
leitað cftir upplýsingum og dregnar aðeins
meginniðurstöður af þeim. Þess vegna skal ég
ekki orðlengja þetta freikar að sinni, en mun
e. t. v. koma að þvi síðar, en árétta þetta
tvennt, að mér finnst þessi skýrsla sýna nauðsyn þess, að stefnt sé markvissara að því en
áður, að ríkið og stofnanir þess eignist sitt
eigið húsnæði og að leigumálar verði samræmdir.

þinghúss eftir því, hvort betur þyki leysa þörf
Alþingis fyrir viðunandi húsnæði. N. s,kal skila
till. til Alþ. eigi síðar en haustið 1962.“
1 grg. tifH. var því lýst, eins og hv. þm. er
kunnugt u,m, að húsnæði Alþ. nú er algerlega
óviðunandi, en hins vegar mundi ekki verða
hafizt handa. u,m að bœta úr því, nema áður sé
búið að ákveða, hvort notast eigi að einhverju
leyti við núverandi þinglhús eða byggja nýtt.
I n. var samkomulag um það að breyta till.,
og var hún afgreidd frá Alib. 28. marz 1961,
svo hljóðandi:
„Alþ. ályktar að feia forseitum þingsins í
samvinnu við fulltrúa frá bingflokkunum að
gera till. um framtíðarhúsnæði Alþingis."
N. hóf svo störf vorið 1961, en lítið var um.
árangur, og svo fór, að betta kjörtímabil leið
alveg á enda, án þess að nokkur árangur sæ-.
ist af störfum n. Þess vegua var það, eftiir
að kosningar höfðu farið fram og nýir forset-,
ar voru komnir til sögu haustið 1964, að mér
fannst hlýða að gera fsp, um störf n. og beindi
þeim tiil hæstv. forsrh., sem siyaraði þeim hér
á þingfundi 18. nóv. 1964 á þá leið, að enn
hefði ekki tekizt að ná samkomulagi í n. Það
hefði ekki þótt ráðlegt að láta skerast þar í'
odda, en n. mundi hallda störfum áfram, og
æskilegt væri, að till. frá henni kæmi sem
fyrst.
, ; )
Nú leið þetta kjörtímabil án þess að nokkurt
álit ksemi frá n„ og því finnst mér hlýða nú.
þegar nýtt kjörtí'mabil er aftur hafið, að endurnýja þessa fsp. til hæstv. forsrh., — en undir
hann heyrir Alþ. og húsnæðismál bess, — hyort
hann álíti, að það sé að vænta nokkurra tillagna frá þessari n. á næstunni, því að ef svo
er ekki, finnst mér, að það liggi beinast við
að taka málið upp með einhverjuim öðrum.
hæíti og þá jafnvel með því að flytja beina
till. um það hér á Alþ„ hyer staðsetning þinghússins skuli vera.

16. Alþingishús.

Forsrh. (Bjami Benediktsson): Herra forseti. Þó að fsp. þessari sé formlega á réttan
hátt beint til mín, er hún, eins og fram kom
í ræðu hv. fyrirspyrjanda, að efni til þess eðlis, að það eru i raun og veru forsetar Alþingis, sem henni eiga að svara. Ég skrifaði því
hæstv. forsetum og óskaði umsagnar þeirra
um málið og leyfi mér að lesa upp bréf þeirra,
dags. 5. febr. 1968, svo hljóðandi, með leyfi
hæstv. forseta:
„Oss hefur borizt bréf yðar, herra forsrh.,
þar sem óskað er upplýsinga um, hvernig svara
skuli fraimkominni fsp. Þánarims Þórarinssonar, 4. þm. Reykv., um ailþingishús. Leyfum vér
oss að svara þannig:
Að svo komnu er ekki unnt að gefa ákveðið
svar við fsp. Fundur hefur ekki verið haldinn
í n. eftir að nýkjörið þing kom saman, og
teljum við uindirritaðir eðliilegaat, að þingflokkamir tilnefni á ný frá simni hálfu þá fulltrúa.
til samivimnu við þimgforsatana, sem þáltill. frá
28. marz 1961 gerði ráð fyrir, til þess að n.
gæti talizt fuillskipuð. Að iþví loknu er ekkert
þvi tll fyrirstöðu að kveðja n. til fundar og

Á 31. fundi í Sþ„ 30. jan., var útbýtt:

Fsp. til forsrh. um alþingishús [109. mál, 3]
(A. 289).
Á 32. fundi í Sþ., 31. jan., var fsp. tekin til
meðferðar, hvort leyfð skylidi.
Psp. leyfð með 40 shilj. atkv.
Á 34. og 38. fundi í Sþ„ 7. og 14. febr., var
fsp. tekin tiil urnræðu.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 41. fundi í Sþ., 28. feibr., var fsp. enn tekin tiil umr.
Fyrirspyrjandi (Þórarinn Þórarinsson): Herra
forseti. I febrúarmánuði 1961 flutti, ég till. ásamt hv. 3. þm. Vesturl., Halldóri E. Sigurðssyni, sem hljóðaði á þessa le,ið:
„Alþ. ályktar að kjósa 5 manna n., er vinni
að því í samiráði vlð ríkisstj. að gera tilil. um
stækkun alþimgishússins eða byggingu nýs
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kanna þá m. a., hvort hún treystir sér til að
setja sér þaiu tímamörk, sem spurt er um.
Hér með fylgir gng. skipulagsstjömar ríkisins um staðarval alþingisihúss.
Blrglr Finnsson.
Sigurður Bjamascxn. Jóraas G. Rafnar."
Ég vil einuragis bæta því við, að auðviitað er
mönnum heimilt að skoða þessa grg. skipulagsetjómar, ef þeir óska. Ég sé ekki ástæðu
til þess að lesa hana hér upp. Það eru bollaleggingar, sem mönmum er meira og minna
kunnugt um. En bað er rétt, að það komi
fram, að á þessu siðasta tímabili hefur að
nokkru leyti verið beett úr alira brýmustu þörf
þingsiras fyrir aukið toúsrými rnieð leigu á toúsinu Þórshamri hér í næsta nágremml, og veit
bg, að það hefur létt töluvert á notkun þessa
húss. Því fer fjorri, að ég telji það fullnægjandi lausn, en til bráðabirgða er það nokkur
bót
Þá er eimraig rétt, að á það sé drepið, að
með samþykki ailra þingtflokka hefur ríkisstj.
fest kaup á megintoluta byggingameitsims hér
næst fyrlr vestan, þ. e. a. s. miili Kirkjustrœtis,
Tjamargötu og Vonarstrætis. Það er kanraske
of mikið að segja meginhluta reitsins, en á
svo verulegum htuta reitsins, að það er ljóst,
að ríkisvaldið toefur nú í heradi sér ráðstöfton
á þessum lóðum að langsamlega mesitu leyti.
Með þessu er ekki verið að krveða á um, iwar
AJþ. skuli eiga setu, era greiða fyrir iþví, að
tiltekim lausn verði framkvæmanleg, ef það
verður ákveðið, þegar þar að kemur, og ég tel
það út af fyrir sig spor i rétta átt
Ég tel eðlilegast, eins og kemur fram í bréfi
hæstv. forseta, að nú tiinefnidu þiragílokkamir
á ný menn tii samstarfs við þingforseta og
siðara yrði undinra að þvi bráður bugur, fyrst
að ákveða nýju þingihúsi stað og sáðan að gera
ráðstafarair til þess, að bað vierði teiknað og
undirbúið. Allt tekur þetta töliuiveirðan tíma.
Það má að vísu segja, að vissar grundvallarbreytingar, sem raú eru uppi hugmyndlr um,
á stjómsklpunlnrai hljóti mjög að hafa átorif á
nýtt þingtoús, eins og það, tovort þiragið eigi
i framtíðinrai að vera í einni deiid eða tveimur. En hvað sem þvi líður, er það fyrir löngu
orðið tímabœrt fyrst og fnemsí að áikveða nýju
þinghúsi stað og emn fnemur að toefja undirbúning að gerð þess. Slíkt Ihlýtur óhjákvæmilega að taka töluvert iaragan tíma. Ég tei
eðlilegt, að þessi fsp. hafi fram komið, og
hygg, að ég geti ekki svarað herani betur á
þessu stigi.
Fyrirspyrjaradi (Þérartnn Þórarinsson): Herra
forseti. Ég þakka hæstv. forsrh. svör hans.
Ég hygg, að þau hafi verið eins glögg og
koetur var á miðað við það, tovemig málin
stamda í dag. En ég rœð það af svari hans,
að það sé ætlunin að emidurlíflga þessa n., sem
hefur verið sitarfamdi á undarafömum árum og
ekki toefur neitt látið frá sér koma. Það er
sjálfsagt rétt að reyna það eirau sinni enn,
þvoirt nokkur árangur næst með þeirn hætU,

En ég vildi leggja átoerzlu á það, að hæstv.
forsrh. og aðirir góðir memm toluitiuðust tll um
það, að n. skiiiaði óliti sem fyrst. Ef henni
tækist ekki að ná samkomulagi, kæmi það
fram, og þiingið femgi þá aðsitöðu til þess sjálft
að segja álit sitt um þetta eftoi. Það, sem er
að sjálfsögðu mest aðkaiilandi i þessum efnum, er að tekin sé ákvörðun um, hvort það
eigi að nota núvierandi alþíragistoús að eirahverju leyti áfram eða byggja nýtt, og þá liggur það fyrst fyrir að ákveða staðinn, þvi að
staðarvaiið er undlrstaða þess, að hægt sé að
hefja annan undirbúraing, teikratngar o. s. frv.
Ég endurtek það, að ég þakka toæstv. forsrh.
fyrir svör hans. Mér sýnist á því, sem hann
sagði, að toaran hafi átouga á að hraða þessu
máli. Ég legg svo enn einu sinrai áherzlu á
það, að sú n„ sem fær þetta mál enn á ný til
meðferðar, leggist nú ekki á það, heidiur hraði
afgreiðslu þess sem mest.

17. Stjómarráðshús.
Á 31. fundi í Sþ., 30. jan., var útbýtt:
Fsp. til forsrh. um stjómarráðshús [109. mál,
5] (A. 239).
Á 32. fundi í Sþ., 31. jara., var fsp. tekin til
meðferðar, tovort leyfð skyldi,
Fsp. leyfð með 40 shij. atkv.
Á 34. og 38. furadi í Sþ„ 7. og 14. febr., var
fsp. tekin til umrœðiu.
Forseti tók máiið af dagskrá.
Á 41. fundi í Sþ„ 28. fetor., var fsp. enn tekin til umræðu.
Fyrirspyrjaradi (Þórartnn Þórarinsson): Herra
forseti. Á þingi vorið 1954 lögðu þeir fram
Stieimgríiraur Steinþórsson og Ólafuir Thors í
sameinuðu þingi svo hljóðaradi till.:
„Aiþiragi ályktar að heimila ríkisstj. að verja
úr ríkissjóði á árinu 1954 eða leggja til hliðár
á því ári:
1. 2 millj. kr. til þess að reisa nýtt stjórnarráðshús i Reykjavík.
2. 1 millj. kr. til kirkjuibygglngar í Skálhoiti."
Ólafur Thors mælti fyrir þessari þáltill. hér
á Alþ. 13. april 1954 og fórust m. a. orð á þessa
leið, með leyfi hæstv. forseta:
„Ég leyfi mér þó aðeims að mirana á, að hiran
1. febr. s. 1., þegar liðin voru 50 ár frá því að
stjómin fluttist inn í laradið, þá gaf ríkisstj.
út tilkynnlngu um það, að toún mundi beita
sér fyrir því, að byggt yrði stjómarráðlstoús.
Rikisstj. hefur rwtt um þeltita við flokka síno
og hefur nú talið sér fært að bera fram tiU.
um, að fyrsta sportð verði stigið tii þess að
efna það fyrirheit, sem þá var gefið, með því
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að varið verði úr ríkissjóði eða lagðar tiil hliðar í þessu akyni á yfirstandandi ári 2 miUj. kr.
Ég veit, að öllum hv. þm. er kunnugt um,
hversu þrömgur er húsakostiur æðstu stjówiar
landsins, og þá jafnframt, hver bagi ekki aðeins sjálfri stjórninni og hennar starfsmönnum er að þessu, heldur oft og eimatt ölluim
þeim, sem á hennar fund þurfa að leita. Hin
ytri rnerki um þessa fátækt eru náttúrlega
mál fyrir sig. Það er leiðlmilegt, að ríkisstj. og
toennar starfslið skuli þurfa að una þvi, sem
allt of lengi hefur verið sætt sig við, og á ég
þar ekki aðeins við núverandi ríikisstj. né fyrrverandi, heldur á þetta við, þótt farið sé miklu
lengna aftur í timiann. Hitt er stæirra atriði,
að vegna húsnæðisþrengslanna verður sú starfræksla, sem þar fer fram, miklu kostnaðarmeiri.
Ég geri ráð fyrir, að tov. alþm. viti, að það,
sem stjórnin hefur í huga, er að hagnýta tóðir
ríkisins á milli Bankastræitis og Amtmannsstígs til þess að reisa þar myndarlegt stjórnarráðshús. Aðeins fyrstu frumdrættir hafa verið
teiknaðir af þessu húsi, og hefur stjómin haft
þá til athugunar, en að sjálfsögðu þarf það
mál að sæta miklu nánari meðferð, áður en
auðið er að stiíga fýrsta sporið í framkvæmdumuim. Geri ég ráð fyrir, að ríkisstj. miumi fela
starfsmönnum sínum að sjá um, að máiið fái
þann undirbúning, sem það verðskuldar. Við
þær aðstæður, sem við búum hér, þar sem
saman fer höfuðstaður fátækrar menningarþjóðar og fisklbær, ber himiu opimbera að vanda
efftir föngum til þeirra bygginga, sem það reisir, og ríkisstj. mun hafa hug á því að koma
þama upp veglegu húsi, en þó án alls íburðar."
Þessi ti’ll. var samþ. samhljóða á Alþ., og á
næstu þinguim var veitt sérsíakt framlag á
fjárl, til umræddrar stjómarráðsbyggingar. Það
mun einnig haffa verið skipuð sérstök n. til
að vinna að undirbúnimgi hennar og eimnig eitthvað unnið að teikningum. Nú um mokkurt
skeið hefur hins vegar lítið heyrzt af þessu

máli, og því er það, sem þessi fsp. er borin
fram, að réít þykir að mimna á það, því að
ég hygg, að enn séu í fluJlu gildi öll þau rök,
sem koma fram í þeim ummælum Ólafs Thors,
sem ég heff nú lesið upp.
Forsrh. (Bjami Benedikteson): Herra forseti. Það er sízt að tilefnislausu, að um þetta
mál er spurt, því að játa verður, að á fframkvæmd þess toefur orðið mjög verulegur dráttur. Þar til liggja þó ýmsar ástæður. Rétt er
að geta þess fyrst, hvemig málið stemdur nú.
Að því hefur verið unmið, meira og minna
sJiitrótt iþó, állt frá árinu 1954 og bá fyrst og
fremst með athugunum arkltekta á því, tovers
konar byggimg þetta nýja stjómarráðsihús ætti
að vera. Tiil. þeirra hafa verið bornar umdir
ríkisstj., bæði þá, sem nú siitur, og aðrar áður
fyirri. Þar haifa veirið uppi mjög mismumandi
hugmyndir. 1 fyrstu var ætiumim að byggja
mjög stórt hús á lóðum ríkisins milli Bankastrætis og Amtmainmsstígs og þá jaifnvel að
kaupa upp verulegam hliuta byggingarreitsins

alia leið upp að Þingholtsstræti. En eins og
kunnugt er, á ríkið ekki samfellt nema einungis frá Lækjargötu og upp að Skólastræti.
Þá var ætlazt til, að toama væri um að ræða
háhýsi, sem gæti rúmað ailla starfrækslu stjómarráðsins, allar stjómarsikrifstoffur, eins og þær
eru nú og menn gátu þá tougsað séir. Þetta
hlaut að verða mjög mikli bygging og kostnaðarsöm og í litlu saimræmi, sannast að segja,
við aðrar byggingar á þessum slóðum. Vegna
þess, hvað þama var um miikla byggingu að
ræða, kom svo upp sú hugimymd að byggja til
bráðaiblrgða á stjómamáðslóðimni gömlu byggimgu, sem þó gæti staðið til framibúðar og væri
fyrir ofan gamla stjómarráðið og lokaði byggingarreitmuim þar fyrir ofam, þ. e. a. s. húsum
Sigurðar Knistjánssaniar og Garðars Gísiasonar, þanmig að þau blöstu ekki lemgur við, en
yrði allhátt hús, sem setti svip sinn á umhverfið. Að atihuguðu máli teizt mönnum ekki
á þessa hugmynd, vegna þess að með þessu
væri allt off nærri höggvið stjómarráðshúsinu,
eins og nú er, enda tel ég, að sú hugmynd sé
með öllu fráleit, jafnvel þó að játa verði, að
bakgrunnur Stjómarráðsins sé nú ekki belnt
fallegur að sjá vestan frá.
Við nánari athugun kom í ljÓ3, að hugmyndiraar um stórhýsi, sem rúmaði allar stjómarskrifstoffur, féll ekki inn í skipuilagið, án tilJits til þess, hvort það væri heppilegt eða ekki
heppilegt frá rekstrarsjómarmiði ríkteins. Þúer
skipulag bæjariins var endunskoðað eðaákveðið,
kom í Ijós, að þama ’þuirfti að vera miklu lægra
hús og miklu minna hús en í fyrstu var fyrirhugað. Síðusitu teikmingair, sem gerðar hafaverið af þessari byggimgu, toafa veriðgerðar á árinu
1965 og árinu 1966, og hafa verið gerðir þrír
mismunandi uppdrættir, þ. e. a. s. emdurbættir
hvað efftir annað, aff mun minna itoúsi heldur
en áður var fyrirhugað og þá ráðgert, að
sumar stjómarskrifstofumar yrðu annars staðar. Sjálffuim lízt mér miklu betur á þessar
teikningar heldur en hinar fyrri, húsið fallegra, samsvarar sér betiuir og verður vlðráðaniegra í byggingu. Rikisstj. toeffur hins vegar
efcki tekið endanlega ákvörðun um, hvort unnið skuli samkv. þessum uppdráttum. Það var
seint á árinu 1966, þegar mjög var farið að
líða að kosningum, sem við fengum þessa uppdrætti, skömmu fyrir kosmingar, og síðan haffa
menn haft æmu að sinna, eims og nógsamlega
er kunnugt, Þessir uppdrættir liggja nú fyrir,
og allir þeir þm., sem áhuga haffa, geta að
sjálfsögðu ferngið að skoða iþá. En ég tel brýna
þörff á því, að riktestj. taki nú skjótlega um
það ákvörðum, hvort hægt sé að una við þær
teikningar, sem nú eru fyrir hemdi.
1 byggingarsjóðnum er sagt, að í byrjun
febrúar hafi verið í kringum 18% milij. Það
nægir auðvitað hvergi nærri til þess að ráðast
í þá byggingu, sem þama er um að ræða, em
er þó góð undirstaða. Við slkuium játa það, að
það er tvennt til vlðbótar þessurn skipuiagsbreytinguim, sem haffa orðið á timabiiinu, sem
hefur gert það að vertkum, að menn hafa
ekki talið tímabært að hraða mjög ákvörðun.
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Annars vegar hefur sú miikla iþemsla, s-em hér
hefur verið á vinmuimarkaði að undanförnu
leitit tiil bess, að menm töldu ekki ás/tæðu til
þess að ráðast í slíka stórbyggingu. Nú eru
e. t. v. horfur á, að breyting sé orðin eða verði
í beim efmuim. Það fcemur betur í ijós á næstu
mánuðum, og bá er einmitt mjög heppiiegt að
geta ráðizt í s'líka byggingu eins og þessa.
Jafnframt hefur það lemgi verið skoðun mín,
að þó að bryn nauðsyn sé á að koma upp
slíkri byggingu, sé rétt að skoða vel sinn hug
um hana. Hún á vomandi að standa um mjög
langa tíð. Okkar hjóðfélag hefur verið í ákaflega örum vexti. Við sjáum, Ihvermig þœr byggingar, sém reistar voru jafnvel fyrir fáum árum, svo að ég segi ekki áratugum, eru nú
orðnar gersamlega úreiltar og fjarri ókkar
hragimyndum. Þess vegna hef ég tiailið, að það
væri eðliilegt, að þessi mál væru undirbúin, en
það lægi efcki lífið á og væri betra að búa við
þröngan hag í bili og taka heldur rétt tækifæri, þegár aðstæðúr gierðu það ráðlegt, að í
slíka byggingu væri lagt, og reyna þá frekar
að koma henni úpp á skemimri tíma. Nú hefur
máiiið verið mjög tengi til athugunar, og tel ég,
— það er einiungis mín einikaskoðum, — em. ég
tel, að þær fceikningar, sem nú liiggja fyrir, séu
góðar, a..m. k. í meginatriðurai, og þess vegna
ætti, hvemær sem ákvörðun verður um þær
tekin, áð veira hægt að ráðast í þessar fraraikvæmdir.
Fyrirspyrjandi (Þórarinn Þórarinsson): Herra
forseti. Ég þakka hæstv. forsrth. fyrir svör
hans. Mér virðast þau heira merki uim, að hann
hafi fulian áhuga á að hraða þessu verki og
að ýmsu leyti fært skiljanlegar ástæður fyrir
þeim drætti, serai á máiimiu hefur orðið. En
mér sýnist, að það sé nú ikoraiið á þann rekspöl, að þessi dráttur iþurfi eikki að vera langur hér eftir, bæði þar sem teikningamar eru
tilbúnar að mati ráðh., og svo hifct, að nú virðist að ýmsu leyti betra lag tiil að koma slíkri
byggingu í framkvæmd helduir ©n áður var eða
hefur verið kannske allra siíðustu árin, því að
eins og ráðh. benti á, hefur verið talsvert mikil þemsla á umdanförnum árum og ýmsir einstaklingar og fyrirtæki haldið uppi stórbyggingum. Nú virðist bessu tímiabili vera að miklu
lokið í bráðima, og þá væri bað alveg rétt
skv. öllum efnahagstleigum lögimálum, eins og
ráðh. benti iíka á, að ríkið notaði tækifærið
tu að reisia þær stórbyggimgar, serai það hefur
þörf fyrir. Era ég tel, að af -tveimiur ástæðum
hafi rikið þörf fyrir slíka bygginigu eins og
þetssa. I fyrsta lagi vegna þess, að slík bygging mundi hjálpa til að sietja vissan menningarsvip á bæinn, eins og kom ifram í þeirai ummœium Ólafs Thors, sem ég las hér upp áðan, — og það tel ég emgan veginm þýðingarlítið, heidur mikilsvert, — og svo í öðru lagi
vegna þess, að að þesisu mundi verða aiugljós
spamaður í framtíðinni. Ég hygg, að þeir fjármunir séu ómœldir, serai níkið er búlð að græða
á því, að ráðizt var í byggingu Amiarhvols á
sinurn tíma, og reynslan miumdi vafalaust verða

hin sama af þessari byggingu, begar tímar
liðu fram.
Ég vil svo að lokum segja það aftur, að ég
þakka ráðh. fyrir svör hans og vænti þess, að
aukinn skriður komist niú á 'þetta mál.
Magnús Kjartansson: Herra forseti. Ég vildi
aðeins beina þeirri fsp. til hæstv. forsrh., hvort
hann getur greint frá því fyrirvaralaust, hver
er orðinn heildarkostinaður af þeiim fjölþættu
athugumum arkitekta, sem hann greindi frá
í ræðunni áðan.
Forsrh. (Bjarni Benedikteson): Herra forseti. Því miður hef ég það ekki sundurliðað,
en ég skal útvega það og látia þm. þær upplýsimgar i té.

18. Vegarbætur og rannsókn á
brúarstæðL
Á deildafundum 20. febr. var úfcbýtt frá Sþ.:
Fsp. til samgmrh. um vegarbætur og rannsókn á brúarstæði [144. mál] (A. 305).
Á 40. fundi í Sþ., 21. febr., var fsp. fcekin til
meðferðar, hvort leyfð sikyldi.
Psp. leyfð með 40 shlj. afckv.
Á 41. fundi í Sþ., 28. febr., var fsp. tekin til
umræðú.
Forseti tók málið af dagstoná.
Á 43. fundi í Sþ„ 6. marz, var fsp. affcur tekin tiil umræðu.
Fyrirspyrjandi (Ásgeir Pétursson): Herra
forseti. Fsp. þær, sem ég ihetf beinit til hæsitv.
saimgmrh., varða tvo alveg aðgreinda þætiti,
sem lúta að samgönigúlbófcuim við Vesfcurland,
og hef ég því hvorkl óskað skýrslu um heiildaráætlun um samgöngubætur fyrir Hvalfjörð né
hieldur vakir fyrir mér að sfcofna til aimiennra
umr. um þetta mál. Fsp. mínar eru bomar
fram af sérstöku og gefniu tilefni.
Sýslunefndir beggja sýslnamma, sem Borgarfjarðarhérað mynda, saimþykktu á síðúsfcu aðalfundum sínum í fyrra áskorun á ríkisstj. og
Alþ. m. a. um það, að upp yrðu tefcmar rannsóknir, sem miði að tilteknum umbófcum og
bættum samgöngiuim við Vesturlamd. Ég vil
vekja sérstaka athygli á því, að fsp. mínar
lúta einvörðungu að rannsóknum, sem varða
umræddar samgömgubætur. Ég get þessa, vegna
þess að það er skoðun mín, að lítt röksfcuddar áskoranir um, að í hinar og þessar framkvæmdir skuli ráðizt án nokkurra ranmsókna,
eru oft fjarri þv,í að vekja tnaus-t Alþ. og
stjómvalda á viðkomandi máli. ÆSttu raunar
allir að geta fallizt á það sjónarmið, að áður
en ráðizt er í koetnaðansöm imamnvirki, þarf
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óhjákvæmilega að fara fram hiutlæg, vísindaleg, þ. e. a. s. tæknileg og ijárfaagsleg rannsókn
á viðfangsefninu. Sú rannsókn á siíðan aðverða
forsenda ákvörðunar um það, bvort í framkvæmdina er ráðizt eða ekki. Getsakir eða tilftaningamál hvorki eiga né mega ráða því,
í hvaða framkvæmdir við ieggjum. Með l'íkum
hætti má segja, að það sé einnig óverjandi að
framkvæma ekki rannsóknir, aem almennar
röksemdir benda til, að gætu orðið undanfari
þýðtagarmikiila umbóta í þjóðfélaginu.
1. liðurtan í fsp. minni varðar ástand þjóðvegarins við Skeiðhól í Hvalfirði. Þar hagar
þannig til, að vegurtan iiggur utan í fjallshlíð,
um gil, og eru enarbrattar, langar brekkur
beggja vegna þese. Nú er svo komið, að þjóðvegurinn fyrlr Hvalfjörð faefur veirið mjög mikið bættur á undanfömum árum, og nægir t. d.
í því efni að minna á þá sitórfelldu vegarbót,
sem gerð var, þegar vegurinn var færður tíil
í Þyrilshlíðinni norðan Hvaifjarðar á stani tíð.
1 vetur faefur að Víau oft verið umhleypingasöm tíð. En þó faefur reynjslan orðið sú, að
etai verulegi farartálminn á þessari leið fyrir
Hvalfjörð hefur verið aneiðta og giiið við
Skeiðhól, sem sumir kialla raunar við Staupasteta. Sem dæmi um þetta má niefna það, að
lengst af í vetur hafa það verið etau verulegu
enfiðleikarair, sem fainar stóru eememtsflutntagabifreiðar Sementsverksmiðju ríkisins hafa
lent í, að komast þarna um. Þessar bifreiðar
flytja þúsundir smálesta af sementi frá Akranesi og austuir að BúrfeJii, og það má heita,
að við Skeiðhól hafi verið eina htadrunta á
allri leiðtami frá Akranesi austur að Búrfellsvirkjun. Og það þairf auðvitað ekki að geta
þess, að þetta dæmi á auðviitað við um fjölda
marga aðra, sem þaraa lenda i kostnaðarsömum töfum og erfiðleikum. Úrbætur þaraa
mundu iþví gera Hvalfjarðarleiðina veruiega
greiðfærari, og það má vel láta sér koma tii
hugar, að úrbótin verði sjáif með þeim hætti,
að bún geti komið að fyllstu notum sem grundvallarlagfærtag, þegar varanlegur vegur verður lagður þama um.
Ég sagði áðan, að hér væri fylgt eftir áskorun héraðsstjórmar Borgfirðtaga á Aiþ. og ríkisstj. um samgöngubætur við Vesturland. Etan
þáttur þeirrar samþykktar var sá, að sem aJlra
fyrst hæfust rannsóknir á faugsanlegu brúarstæði yfir Hvítá við Seleyri. Seleyri er, eins
og menn vita, andspænis Borgaraesi, lítið eitt
ofar. Það var ekki sikorað á ríkisstj. að láta
þegar í stað befja slíka brúarsmið, faeldur láta
rannsaka fræðilega, hvort siíkt verk væri af
þjóðhagslegum ástæðum hagkvæmt og réttimtBtt. Mér skitot, að vegamálastjórnin hafi
svo í suimar byrjað etafaverjar ranmsóknir á
þessium stað, og nú æski ég upplýsinga um
það, hvað fyrir liggur af fróðleik um þetta
efni.
Óskir sýslunefnda eru studdar ýmsum aJmennium röksemdum. I fyrsta lagi þetai, að
núverandi aðstæður við gömlu Hvítárbrúna
við Ferjukot eiu orðnar með öilu óþolandi.
Undirstöður, brýr og aðkeyrslugarðar við

Ferjukotssíki sága stöðugt, og þar hefur legið
nærri stórslysum hivað eftir amnað. Norðurá
brýzt etaatt í vatnajvöxtum niður í sákið og
stundum yfir Eakihoitsflóa, sem þar er vestur
af, og veldur þar algerri ófærð. Að sunnanverðu við Hvítárbrú hagar þamnig til, að í
vatnavöxtum flœðir Hvítá stundum yfir bakka
sína meðfram Hvítáirvailiahátoi og veidiur þaiófærð. Af 'þessum sökum er ijóst, að það er
óhjákvæmilegt, að það verður að gera stórt
átak til iþess að bæta úr þessum annmörkum,
og þá vaknar spumtagta um það, hvort eikki
sé skynsamlegra 'þegar af þessari ástæðu etani
að farúa ána anmars staðar.
En það eru fleiri veigaimikil rök, sem koma
hér til. Ef niðurstöður rannsóknar yrðu jákvæðar og brúta yrði byggð, mundi leiðta frá
Borgarnesi út á Akranes styttast um nær
helming. Það mundi þýða ótrúlega breyttagu
á svo margvíslegan hátt, að jaðrar við eins
konar framfarabylttagu á sviði samigangna.
Það mundi t. d. þýða, að það væri unnt fyrir
verkafótk úr Borgarmesl að hagnýta sér vertíðarvinnu á Akranesi einmiitt á þeim tíma,
þegar vtana er minnst í Borgartnesi. Það mundi
einnig þýða, að Borgnestagar og héraðsbúar
norðan Hvítár gætu sparað sér að koma upp
sjúkraskýli í Borgarnesi. Þannig gæti brúarsmiðin beinlínis sparað milljónaútgjöld, að ekki
sé minnzt á öryggið fyrir sjúka og særða, sem
nú þarf að flytja þessa lönigu leið á spítailann
á Akranesi. Það þarf Vairda að fara mörgum
orðum um það ástand, sem skapast, þegar
menn tii viðbótar langri vegalemgd geitasvoátt
það á hættu, að samgöngur lokist vegna vatnavaxta eða af fannfergi.
Þá er iíka rétt að benda á iþainn sparaað,
sem við það yrði, að leiðta tii Reykjavíkur
sitytitist um fjórðung. Hvað Skyldi þjóðarbúið
spara á því við flutntaga á 1200—1500 tonmum
af kjöti árlega, 5 miilj. lítrum af neyzlumjólk
og margs konar öðrum landbúnaðarafurðum?
Hvað græðir þjóðta á þeim sparnaði á vtanutíma og sliti á farartækjum, sem við þeitta
yrði? Og hvaða örvun í félagislegum og menningarlegum efnum mun af slíkri framkvæmd
leiða um allt Vesturlaind?
Það er skoðun margra glöggra ieikmanna,
að brú yfir Hvitá við Seleyiri eé ekki etas
mikið mannvirki og ailmennt hefur verið taúið.
Ef rannsókn staðfestir það, sem við síkulum
vona, leyfi ég mér, faerra forseti, að draga í
efa, að það sé unnt að faenda á imargar framkvæmdir í þessu landi, sem betur mundu borga
sig en umrædd brúarsmíði.
Landbrh. (Ingólfur Jóns&on): Herra forseti.
Það verður að teljast gott, þegar héraðsstjómir eða sýslunefndir geira samþykktir um það
að rannsaka mál og gera atfauganlr á þeim,
áður en gerð er áskorun um það, að bafizt
verði handa um framfcvæmdir, því að það er
áreiðanlega rétt að fara þannig að fnekar en
að flana út í framkvæmdir, sem eikkl faafa
verið rannsakaðar og verða þess vegna miklu

687

Fyrirspumir.

688

Vegarbœtur og rcuuuókn á brúaratœði.

dýrari en eðlilegt hefði verið og kannske ekki
þjóðhagslega hagkvæmar.
I sam'bandi vlð fyrstu fsp., hvort ráðgerðar
hafi verið umbætur á þjóðivegiinuiin við Skeiðhól í Hvalfirði, er rétt að taka þetta fram:
Undanfarin ár hefur verið unnið að endurbótum á Vesturlandsvegi í HvaJfirði, eftir þvi
sem fé hefur verið veitt á fjáirl og siðar vegáætlun. Fjárveitingar hafa þó ekki verið það
ríflegar, að hægt væri að endurbyggja vegiran
í heild, og hefur því verið fylgt þelrri meginreglu að taka fyrir hverju sirarai þá vegarkafla,
sem mestar torfærur hafa verið. Þanraig var
byggður nýr vegarkafili hjá Þyrli árið 1964 og
nú síðast á s. 1. ári vegarkafli hjá Hvítanesi.
1 vegáætlun yfiretandandi árs eru veittar 1.9
mililj. kr. til lagningar kaflans úr Hvammsvík
frá Skeiðhól að Hvítanesi. Þessi vegarkafli
er 2.4 km að tengd og er tvímælalaust mesta
torfæran nú á veginum fýriir Hvalfjörð. Kostnaður við lagningu þessa vegarkafla mun verða
5—6 miUj. kr„ og mura þá fjárveiting á vegáætlun í ár aðeins hrökkva fyrir % hiuta hans.
Ráðgert er, að byrjað verði á endurbyggingu
vegarkaflans við Hvaimmsvílk og haidið áfram
norður, eftir því sem fjárvelting hrekkur til,
en fuilar úrbsetur fást þó ekki fynr en verkinu er lokið, þar sem vegurinn verður fluttur
mun nær sjónum era nú er.
2. spuming: Liggja fyriir upplýsingar um
mælingar vegna hugsaralegrar brúargerðar yfir
Hvitá við Seieyri í Borgarfjarðareýslu? Á s. 1.
sumri voru gerðar fyrstu frumrraæliragar á Seleyri og við Borgameskauptún til þess að
kanna líktegustu vegilínu að firðinum beggja
vegna með tougsanlega brúargerð fyrir augum, en fjörðurlnra er þama 1.7 km á breidd.
Hér er þó aðelne um. fyrstra frumathugun að
ræða, og emgar mæliragar eða rannsóknir hafa
verlð gerðair S sjálfum firðinum.
3. spuming: Hvenær má vænta þess, að undirbúningsrannsóknum á slikri brúargerð verði
lokið? Engar áætlanir liggja fyrir um þetta
aitriði. Hins vegar er Ijóst afi um.forða.i'talningu

síðustu ára, að leggja þanf Vesturlandsveg serni
hraðbraut vestur fyrir Borgarfjörð og einnig
Borgamesbraut samkv. ákvæðum 12. gr. vegaiagarana. Ef leggja á toraðbraut þessa leið, þar
sem núverandi vegur Uggiur, miura þurfa að
endurbyggja hann svo til frá grunni og þar
með brýrraar á Andakílsá, Hvítá hjá Ferjukoti og Ferjukotssíki. Með lagraingu Vestiurlaradsvegar yfir Boigarfjörð hjá Seleyri styttist leiðin milli Reykjavíkur og Borgarraess um
20 km og til SnæfeMsraess um 23 km og til
Vestfjarða og Norður- og Austurlarads um 6
km. Þá yrði leiðin um SeJeyri, Borgames og
Heydal til Búðardals nœr jafnlöng og núverandi leið um Hvítárbrú og Bröttubrekku. Af
þessum sökum er ljóst, að fyllsta ástæða er
tíJ þess áð bera samara rækilega í stofrakostnaði endurbygglngu núverandi vegar fyrirBorgarfjörð og togningu nýs vegair yfir Borgarfjörð mtUi Seileyrar og Borgamess. í slíkum
samaraburði verður einnig að taka tillit til
hagnaðar umferðarinnar af því aS aka miura

styttri 'leið. Rannsókn á leiðinni Seleyri—Borgames mun þó verða bœði tímafrek og kostnaðareöm. Kanna þarf burðarþol botnsins í firðinum með hliðsjón af toárri vegfyliingu og brúargerð, þéttteika toans fyrir mismunandi vatnsþrýstingi inraan og utan við veg. Eitt erfiðasta
vandamálið verður þó að rannsaka, tovaða
áhrif vegur og brú yfir Borgarfjörð getur haft
á flóðahættu á láglendlnu við Borgarfjöirð í
miklum vatmavöxtum og samsvarandi atórstreymi í suðvestanátt og lágum loftþrýstingi.
Til þess að fá úr því skorið þarf m. a. að kortleggja mtklð landssvæði við botn fjarðarins,
svo að nokkuð sé tialið. Til samaraburðar þarf
svo að gera áætlura um eradiurtoyggiragu raúverandi vegar sem hraðbrautar. Rannsóknir
þessar hljóta að taka nokkuð langan tíma og
kosta mikið fé. Telja verðúr æskitegt, að þeim
verði loklð að fuJlu á næstu árum.
Halldór E. Sigurðsson: Herra forseti. Ég vil
teyfa mér að þakka fýrirspyrjanda fyrir að
leggja þessu máli <lið hér á hv. AJþ. og taka
undir það, sem ekki er vanþörf á, að héraðsstjómir ýtf á eftir Vegagerð ríkisins og hæstv.
samgmrto. að láta fram fara rannsóknir, sem
Alþ. hefur fyrir iangalöngu samþ., að fram
skuli fara.
Þann 26. febr. 1958 mælti ég hér á hv. Alþ.
fyrir till. til þál. um rannsókn á brúargerð
yfir Borgarfjörð. Þann 30. maí það sama ár
var afigreidd frá hv. Alþ. svo toljóðandi tíll.,
sem öll fjvn. Alþ. stóð að, með leyfi hæstv.
forseta:
„Alþ. ályktar að fela ríkisstj. að hlutast til
um, að Vegagerð ríkisins láti fram fara nannsókn á því, á tavem hátt sé unrat að stytta
landteiðiraa frá Reykjavík tíl Borgarfjarðarhéraðs, Vestur- og Norðurlands. Skal í þvi
sambandi m. a. athuga möguleika á firamkvæmd og kostnaði við eradurbyggingu á vegiraum um framanverðan Svínadal og Geldingadraga, brúargerð á Borgarfjörð milli Seleyrar
og Borgamess og komið yrði á fierju yfir
Hvalfjörð milli Hvaleyrar og Kataraess.“
Hér er aált vegamálið tíll Vesturiands og það
eru 10 ár, sem Vegagerð ríkisins hefur haft
samþykkt Alþ. fyrir framkvæmdinini.
1 des. 1964 geirði ég fsp. til hæstv. aamgmrh.,
hvað liði þessari framkvæmd, og kom þá í ljós,
að hún var skammt á veg komin, eins og síðar hiefur komið fram eða vitað er og kom
fram í ræðu hæstv, samgmrh. hér áðan. Á
Alþ. í fyrra fluttum við þm. Vesturl. tiil. tH
þál. enn á ný um fullkomna rannsókn á samgöngumöguleikum yfir HvaJfijörð og Vesturlandsveginn. Það hiedfiur því eikki skort á, að
Alþ. hafi ieitiað eftir þvi við Vegagerð ríkisins, að hún rannsakaði þessa teið. Það, sem
hefur skort á, er það, að Vegagerð rikisins
undir forustu hæstv. samgmrh. hefur gteymt
að framkvæma þá áskorun, sem Alþ. hefur
lagt fyrir hana. Það gleður mig því stórum,
að almennur skilnlngur skuti vera á þessu
iraáli, og ég treysti því, að með því að ýta á
þetta mál enn á raý, átiti Vegagerð ríkisins
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undir forustu hæatv. samgmrh. sig á því, að
það á að rannsaka mál, sem hv. Alþ. afgreiðir
til ríkisstj.
Jónas Arnason: Herra forseti. Ég er að sjálfsögðu 'Sammáia því, sem hér hefur komið fram
uim nauðsyn samgöngiutoóta i Hvailfiirði og í
Borgarfirði. Brú á Boirgarfjörð, yfir Hvítá frá
Sedeyri, mundi að sjálfsögðu verða til mikiilla
bóta. Og hér er ekki aðeins um það að rseða
að stytta mönnum ieið úr einum sitað í annan,
eims og hv. 4. þm. Vesitiuirl. bemiti á hér áðan,
halduir er hér um að raeða mikið og aðkailandi öryggismál. Hin gamla og mjóa brú á
Hvítá hjá Ferjukoti, það verður að teijast hæpið, að hún dugi Iiengur fyrir aila þá umferð,
sem á henni mæðir, og má segja, að ástand
foennar sé þannig, að af hiemni sitaXi töluverð
hæfcta. Og beggja vegna við brúna eru svo þeir
vegarkaflamir í Borgarfirði, sem einma fyrst
teppast af völdum vatnavaxta, eins og hv. 4.
þm. Vesturl. benti eimmjig á. Að sunnanverðu
er það svo kailað Norðurkotseiði, að norðanverðu vegurinn yfir Ferjukotssíki, sem fróðir
menn segja, að sé orðinn dýrasti vegarkafli
á landinu. Hann hefur verið að sökkva síðan
hann var í öndverðu lagður, þessi vegur, og
foefur orðið að gera á honum miklar og dýrar
endurbætur tvisvar og þrisivar sinmum á hverjum áratug. Það er þar af leiðandi ekki nein
vanþörf á að beina uimferðmnl frá þessum
vegarköflum foama og þessari gömlu brú yfir
Hvítá.
En slysaihættan vildi ég segja, að vaeri jafnvel enm meiri á öðrum stað, sem einnig hefur
verið hér til umr., þ. e. a. s. við Skeiðhól í Hvalfirði. Þama í þessum brekikium háttar þannig
til, að jafnvel þó að viegurinn ailur um Hvalfjörð sé auður og mjög greiðfeer eða tilitölulega greiðfær, — mjög greiðfær er hann nú
reyndar aidrei, — foá getur verið glerhált í
þessum brekkum, og stiafar af þessu að sjálfsögðu mikil töf oft og tíðium. Mér eir persónulega vel kunnugt um þetta, eins og reyndar
okkur fleiri Ves.tlemdinigum, sem staddir earu
hér í salnum og höfum átt þama leið um
nœsturn vikulega í vetur. Og ég get nefnt sem
dæmi, að niúna ekki alls fýrir löngu, þegar ég
kom þarna héðan að sunnan í bíl með kunningja mínum, hafði mjólkurbdll á leið vestur
runnið svo til í brekkunni, að annað af fcveimur afturhjólunum vinsitra megim var komið út
af vegarbrúnimni, foar sem bíllinn hafði loksins stöðvazt. En af vegarbrúninmi er flugbraibt
niður x sjó og faliið líklega 40—50 m. Bílstjórinn, þaulkunnugur og þaulreyndur mjólkurbílstjóri frá Borgamesi og þekktur að varkámi
við akstur, hafði með fciiliti tii þess ástamds,
sem var á veglnum að öðru leyti, treyst því,
að hann kæmist þessa forekku keðjulaus, eins
og hann hafði farið úr Reykjavík. En honum
skjátlaðist eem sagt í þetta sinn, og nú var
taamn við hinar eirfiðustu aðstœður, — það var
rok og rigtnimg, — að koma keðjunum á bílinn. En ofan við brekkuma sitóðu þrír eða
fjórir seimientshilar af Akranesi og bílstjórAlþi. 1967. D. (88. löggjafarþing).

amir voru að setja keðjur á þá. Það eru mörg
hjólin á þessuim gríðarstóru bólum, og mér
skilet, að það taki upp undir klukkutíma að
setja keðjur á öii þau hjól og taka þær af
aftur. En það var engin þörf fyrir keðjur nema
á þessum stufcta kafla. Og þegar bílstjóramir
voru komnir yfir þessar brekkur, tóku þeir
kieðjurnar af a/tur. Þessum óþægindum verða
þeir að sjálfsögðu fyrir oft og tiðum að vetrinum.
Ég tel því, að það væri sannarlega engim
vanþörf á að bæta veginn þairna, eins og hv.
4. þm. VeS'turl. foendir á. En þar mieð er ekki
sagt, að ekki þurfi vtíðar að bæta hann í Hvalfirði. Og ég viidi í þessu saimbandi láta í Ijós
þá von rnína, að sú n., siem samkv. þál., að
mér skilst, var skipuð í fyrra til þess að athuga um samgönguibætur varðamdi Hvaifjörð,
vinnl nú ötullega, þanmlg að serni fyrst megi
vænita árangurs af starfi hennair. Og ég beini
þeirni tiimælum vinsamlega tii foæstv. samgmrh.,
að hann beiti áforifUm sinum til þess að svo
verði, því að sannarlega er foér um að ræða
mjög aðkallandi mál.
Bandbrh. (Ingólfur Jónsson): Herra forseti.
Ég skal gjaman veirða við tiimælum hv. síðasta ræðumanms að fylgjast með því, að n.,
sem kosin vair í fyrra til atfougunar ó þessu
máli, vinni. Það eir nú svo, að mienn lengir
stundum eftir því, að rannsóknum verði lokið, og eru óþolinmóðir að ibíða eftir því. En
rannsóknina skal fyrst geira, áður en foafizt
er ifoanda um framkivæmdir.
Hv. 3. þm. Vesturl. sagði, að það veiitti nú
ekki af að ýta á samgmrfo. og vegagerðina að
fylgja eftir því, sem búið væri að samþykkja
í fov. Alþ., svo að iþað yrði gert, og viitnaði
í till., sem var samþ. hér 1958 um brúargerð
á Borgarfjörð. Það er alis ekki rétt, sem hv.
þm. sagði, að vegagerðin eða samgmrh. hafi
gleymt þessari till. Það var foafin lítils háttar
ranmeókn á þessu máii, eftir að till. hafði veirið
samþ., og það kom i ljós, að þetta var svo umfanggmikið, að það þótti ekki á því stigi málsins ástæða til að verja til iþess stórfé, þar sem
vitað var, að brú yfir Borgarfjörð yrði ekki
byggð á næstu árum.
Viðhorfið toefur vitainlega breytzt á síðustu
árum. Fraimkvæmdir í vegagerð hafa stóraukizt. Brýr hafa verið byggðiar víðs vegar á landinu múna á síðustu árum, sem fyrir 10 árum
voru liitliar vonir til að yrðu byggðar á næsta
aidarfjórðungl, og það, sem iþótti alls efcki fært
fyrir 10 árum, þykir jafinvied fært nú, m. a.
vegna aukinniar tækni og vegna þess, að framkvæmdir í vegagerð hiafa stóraukizt. En við
þefcta bætiet stórum aukin umferð á Vesturlamdsvegi, eins og ammars staðar. Við þetta
bætist, að nú er taiað um það í alvöru að
gera varanlegam veg, Vesturtandsiveg, og eins
og ég sagði hér áðan í fyrrl ræðu minmi, verður að endurmýja megimihlutamm af giamia vegimum, sem liggur að Hvíitárhrúnmi beggja vegna
og þar aem það liggur fyrir, að það þarf að
endurbyggja þenmiam veg, er alveg sjálfsagt,
ii
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aS. það verði rannsatkiað, tavort heppllegt er
að breiyta vegarstæðinu og flytja það neðar.
Það er bess vegna kominn fiml til iþess nú að
Játa fullnaðarköniniun fara fram á þesau, og
þess vegna verður það nú gert.
Ég átti ekki von á því frá hv. 3. þm. Vesturl., að hiarnn héldi iþví fram hér, að þetta hefði
gleymzt, að hér væri uim elhhvern slóðaskap
að ræða. Við höfum oíitJeiga tailað um þetta
mál. Við höfum béðir gert okkur grein fyrir
því, að þótt ibrú á Borgfarfjörð kynni að koma,
var alls ekki von á hemini á þetan árum, seim
liðin eru, síðan till. var siajmþykbt. Og það Mða
áreiðanlega nokfcur ár enn, þangað tiil þessi'
brú verður byggð, m. a. vegna þess, að þetita
er mjög dýrt mamnvlrki og vegagerð að brúnni,
og það barf að afla fjár til þess að þetta megi
verða, áður en það verður að veruteika.
Það er í rauninni ekki annað en þetta, sem
ég vildi tafca fram, hivað þetta snertir, en sem
beitur fer hafa framkvæmdir aukizt á seinni
árurni og gefið nýjar vonir um enn aiuknar
framkvæmdir, en 1958 þótti það fjarstæða, að
ráðizt yrði í mannvirki etas og það að giera
brú á Borgarfjörð, m. a. vegna ,þess, að þé var
allt vegaféð aðeins 80 naiillj. fcr., og jafnvel á
þvj verðliagi, sem var 1956, hefði brúta þá og
sú vegagerð, sem að brúnni varð að leggja,
kostað það eða meira. Nú, þegar vegaféð hefur verið stórum aukið og ýmsum mammviirkjum hrundið í framkvæmd, sem ekki þóbti fært
á því tímabili, verða menn vitanlega bjartsýnni en áður og geta jafmvel hugsað eér að
ráðast i brúargerð yftr Borgarfjörð, ef það að
undangengtani nákvsemri rannsókn verður álitið þjóðhagslega heppitegt.

til Borgaraess. Það voru hirnar þýðingarmestu
samgöngur, og þegar það nú skeði fyrir hálfu
öðru ári, að þær samgöngur brustu, — það
varð að láta skipið hætita þessari sigltagu af
fjárhagsörðugleikum, — skapaðist nýtt viðhorf,
og það var þess vegnia, sem héraðsstjórmta í
Borgarflrði, sýslumefndtamar báðar, gerði sína
eindregnu áskorun uim bað, að fram færi þessi
rannsókn. Þetta er megtamál þessa efnis, að
það hefur brostið allar fonsemdur fyrir þvi að
taka á málinu eins og gert var áður fyrr. Það
er nýtt viðhorf, sem skapast af því, að þessar
þýðtagaraniklu saimgöngur, sigltagta dag hvem,
hefur tmigðizt. Akraborgin ílutti áður alla
mjólkina, hún er núna um 5 millj. lítrar á ári,
allt kjötið, seim er 12—15 hundruð tonm á ári,
og farþega milli Borgaraess, Akraness og
Reykjavfflkur. Þett'a skip gemgur ekki lengur,
og það er þess vegna, einis og ég sagði áðan,
sem málið horfir allt öðru vísi við í dag.
Þetta vildi ég að kæmi fram, því að þetta
er eta höfuðforsendan fyrir þvtí, að hv. Alþ.
taki þetta mál nú til sérstakiar meðferðar.
Það má líka mimma á það, að það er ekki
ósamngjarat að segja, að missir sigUmgarinnar,
sem var studd af ríkisfé, auki verulega á siðferðilegan rétt Vestlendinga til þees, að fjármumlr hins opinbera verðl iátnir ganga til
þessarar umræddu brúargerðar. Þetta á að
sjálfsögðu ekki aðeiras við um Borgnesimga og
Borgftaðtaga, taeldur jafnframt auðvitað um
Snæfelltaga og aðra Vestileindimga, og ég vil
leyfa mér að segja aðra íbúa bæði á Norðurog Austurlandi.
Ég vil svo að lokuim mimna á það, að fulltrúar allra stjórnmálaflokka, eins og bv. þm.
Jónas Árnason vék hér að áðan, sem buðu
Fyrirspyrjamdi (Ásgeir Péfcursson): Herra
fram í Vesturlandskjördæmi í fyrra, lýstu yfta
þvi fyrir fcosnlngarmar, að þeir styddu þetta
forseti. Ég þakka hæstv. samgmrh. gretaargóð
mál eindregið.
svör hams við þessari fsp., og ég ætla ekki að
ræða þau frefcar, en ég held, að menn séu
Ég vil teyfa mér að emdurtaka þakiklæti mitt
núna óðum að átta sig á því, að samgöngutil samgmrh. fyrir upplýsingar hans.
bætuir eru ekki bara sikemmtilegur munaður,
Halldór E. Sigurðsson: Herra forseti. Ég
heldur arðbær fjárfesttag, sem skilar þjóðarbútau bæði aukinni og betri framledðslu og
skal niú ekki temgja þessar urair., em ég viil umdfærlr menmtagarstrajuma um lamdið.
irstrika það, að það gleður mig stórum, að
Það er rétt, sem tov, 3, þm. Vesturl. drap á
hœstv. samgmrh. skuli nú lýsa þvi skortaort
hér áðan, að áhugi manna á brúargerð yfir
ylta, að þesisi ranmsókn skiuli gerð. Ef þetta
ósa Hvítár er engta nýiunda. Memn hafa íhugverður framkvæmt og brúta kemur, ætla ég
að fyrtagefa það, þó að það hafi tiekið 10 ár
að þetta mál í meira en 30 ár. Það er líka
að hugsa uim málið.
rétt, sem þessi hv. þm. sagði, að hann hefði
komið þessu máli á framfæri á Alþ. fyrir 10
Út af því, sem fram korni i ræðu hans og
áruim. Þá sat að vísu vtastri stjóm, og hún
hv. 4. þm. Vesturl., vii ég segja það, að þau
rök, sem þar voru neflnd, voru líka, notuð hér
sat, ef ég man rétt, fram undta áramót það
ér, svo að henni hefur nú getað gefizt tóm
fyrir 10 árum, og þá sáu menn hér á hv. Alþ.,
tU þess að skipa n. eða hefja rannsókn á því,
hvert stefndi með samgömgurmar í landtau,
em það gerði hún þó efcki, þamnág að hv. 3. þm.
þær væru óðum að flærast imm á landteiðta, og
beratu á, að þetta yrði sú ieiðta, sem væri
Vesturl. getuir þá beint skeytum sínum til
hennar, ef hann viil gera það í þessum efneinna fjölfömust, og þess vegna yrði i tíma
að hugsa fyrta málinu. Fyrta 10 árum voru
um.
memm það framsýnta hér á hv. Al'þ., að þeta
En þessum hv. þm. láðist, úr því að hiamm fór
sáu það, að þessa leið yrði að ranmsaka. Þeir
tan á þessa linu, að gera hér grein fyrlr höfuðatriði málsins. Aðalatriði þessa máls er það,
gerðu sér það Ijóst, að það yrði að byggja
nýja brú yfir Hvítá. Ferjukotssíkisbrýranr
að sigling til Borgarraiess var dag hveora 1958,
mundu ekki anna þeirri uimferð, sem í framþegar hann filuttl sína tiil. Þá gekk Akraborgtiðinni mundi á þær lögð, og annað þvi um líkt.
ta á hverjum degi frá Reykjavík um Akranes
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Þess ve@na ályktuðu þeir hér samhljóða, að
þeesi rannsókn skyldi fara fram. Það er hins
vegar hryggðarefni, að í valdastóli samgöngumála skuli hafa setið menin, sem ekki hafa
komið auga á þetta fyrr en nú, að samgöngurnar eru daglega stöðvaðar, eins og hefur
verið síðuBtu dagana, vegna þess að leiðin
getur ekki annað því htotverki, sem henni er
ætlað. Þess vegna gdeðst ég — og enginn melra
en ég — yfir því, að nú sfculi þó 'loksims vera
ökilnings að vænta í þessu máli, og þegar
framkvæmdin verður hafin, vona ég, að þeir
biðjist ekki afsökunar á því, forustumenn í
samgöngumátom, aJfi þeir hafi eitthvað verið
við það riðnir, eine og kom firajm í bíaðaummætom á s. 1. hausti.
Jón Árnason: Herra forseti. Ég skal ekki
lengja þessar umr. mikið. Ég vil aðeins nota
tækifærið og þakka hv. fyrlrspyrjanda fyrir
að hafa ihreyft þessu máli hér og enn freimur
hæstv. samgimrh. fyrir ,þær upplýsingar, sem
hann hefur geflð af því tileflni.
Elns og kunnugt er, er nú síðasta árið af
fjögurra ára vegáættomimni, og sbendur því yfir nú endurskoðun og mótum þeirrar vegáætlunar, sem við tekur á næsta ári. Það er því
ekki óeðlilegt, að ýmsum málum, sem smerta
samgöngur á landi, sé hreyft hér á þessu
þingi, og viitianlega er það svo, að margar þál,till. hafla verið samþ., sem fela í sér að ranmsaka eitt og amnað, sem smertir vegasamgöngur. Og það er ekki óeðiilegt, að oft sé ræbt um
þessa leið hér fyrir Hvalifjörð og Vesturlandsveginm og samgöngumar yfir Hvalfjörð, þar
sem þessar vegasamgöngur snerta hvorki
meira né minna en samgongur fyrir þrjá af
fjórum ilandsfjórítomgum. Við viturni það, sem
kunnugt er, að allar samgöngur á landi til
Vestfjarða, til Norðurlamdsims og enn sem komið er til Austurlandsins eru undir því komnar,
hvernig þessi vegur hér fyrir Hvalfjörð er
hverju sinmi. Og eims og hér hefur komið
fram, var samþ. á síðasita þingi þáltlll. um að
athuga sérstaklega, bvermig bezt yrði fyrir
komið vegasamgömgum hér fýrir Hvaifjörð. Það
var nokkru eftir að till. var samþykkt skipuð
þriggja manna n., og mér er kunnugt um það,
af því að ég hef haft áhuga á því að fylgjast
með störfum þessarar n., að hún hefur þegar
unnið að margvíslegum og miktom upplýsimgum, sem nauðsynlegt er að afla í samibamdi
við það mál.
Það var ákveðið með samþykkt þessarar tlll.,
að upplýsimgajrnarskylduiiggjafyrir í lokyfiratandandi árs, og að þvú tel ég að sé stefnt.
Það var gert fýrst og fremst með tilliti tiil
þess, að þessar upplýslngar geti legið fyrir,
þegar hin nýja vegáæbton, sem á að koma til
framkvæmda á árinu 1969, verður mörkuð og
samþ. hér á Alþ. Og það er einmitt með tilliti
til þess, að hér er um mjög rniklð hagsmunamál og nauðsynjamál að ræða í samhandi
við eamgöngur á þessu lamdi.
Ég tel ekki ástæðu till að fjölyrða frekar um
rnálið. Ég vil taka það frtam að nýju, að ég

þakka þeim, sem hér hafa átt hlut að máli,
að þessum umræðum var hneyft, og ég tel, að
það hafi ýmislegt komið fram í sambandi við
þessar umr., sem undirstrifcar það, hve mikil
nauðsyn er á, að þessar vegaframkvæmdir og
auknu samgöngubætur, sem hér um ræðir,
verði númer eitt í þeirri vegáætlun, sem samþ.
verður fyrir næsta timabil.

19. Tannlæknadeild háskólans.
Á deildafundum 27. febr. var útbýtt frá Sþ.:
Fsp. til menntmrh. um starfsaðstöðu tannlæknadeildar háskólans [150. mál] (A. 329).
Á 41. fundi í Sþ., 28. febr., var fsp. tekin til
meðferðar, hvort leyfð sfcyldi.
Psp. leyfð með 36 sh'lj. ajtfcv.
Á 43. fundi í Sþ., 6. marz, var fsp. tekin til
umræðu.
Fyrirspyrjandi (Einar Ágústsson): Herraforseti. Undanfarin missiri befur gœtt vaxandi
óánægju með starifsaðstöðu tanmilæknadeildar
Háskólans. Þessi delld við læknadeiidina var
stofnsett á stríðsárunum, iþegar aliar leiðir lokuðust erlendis til náms í iþessum fræðum, og
ég hygg, að það ihafi verið árið 1941, sem frv.
urn þetta efni var siamþ. hér á hv. Aljþ. frá
Viimundi Jónssyni, þáv. landiækni og aiþm.
Starfsskilyrði deildarinnar hiatfa jafnan verið
óhæg. Pyrstu árin var atarfað í háskódabyggingunni, þaðan var útsýnið að vísu fagurt, en
aðstaðan mjög siæm. Prá 1949 hefur deildin
starfað í kjallara tengiálmu milli nýbyggingar
og gamla iiandsspítaiahússins. Þessu húsmæði
fylgdi engin kennstositofa, og var því gripið
til þess ráðs að imnrétta herbergi í gtoggalausum og loftræstingarlausum gangi þama
í kjaliaranum, um 45 m2 að stærð. 1 viðtali í
útvarpinu hinn 11. f. m. lýsti farstöðumaður
tamnlæknadeiidarinmiar, prófessor Jón Sigtryggsson, aðbúnaðinum þama svo, að í stofunni hafi kennari setið ásamt 20 nemendum.
Þar var þröngt um súreæni, og varð að opna
dyr og út til þess að afotýra heilsutjóni. Það
var þó ekki fyrr en borgarlæknirinn í Reykjavík hafði dæmt þessa kompu heilsuspillandi
og bannað þar kennsto, að deildin fékk afnot
af annarri kennsiustofu Landsspítalams.
Þótt húsnœðið sé ekki sem bezt eftlr þessa
lagfæringu, sem fram fékkst, er hitt þó enn
verra, að delidin hefur aðehns ioforð fyrir
þessum húsakynnum til ársins 1972. Og ekki
var, þegar áðurgreint útvarpsviðtal fór fram,
vitiað um neltt, sem þá tæki við. Aifleiðing þessarar óvissu er sú, að aðsókn að deildinni hefur mlnnkað stónlega. Tammilækmiamám við Háskóla Islands tekur nú 5—6 ár, og þeir, sem
hófu nám t. d. á s. 1. hausti, mundu eiga 1—2
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rækt tveggja ára námskeið fyriir tannlækna
tii viðbótar miðhlutaprófi í lætonisfræði. Alls
hefur Háskólinn brautskráð 65 tamnlækna, en
storáðir stúdemtair við tamnlækmanám hérlemdis
eru nú 43. Tannlækmakemnsian fór fyrstu árin
fraim í háskólabyggingum-ni, en fiuttist þaðan
árið 1958 í nýtit húsmæði í iamdsspitailabyggingurnni, Var geTður samnimgur um afmot þess húsnæðis til ársims 1969. Framan af árum innirituðust að jafmaði 4 stúdemfcair á ári í tamnlækmanám, em þeim fór smáfjölgandi, Árið 1960 voru
imnritaðir 10 stúdemtar, 1961 12, 1962 18 og
1963 11.
Haustið 1964 treystist iæknadeiid ekki til
þess að taka mema 8 mýstúdemta í tamniækmamámið, nema fyrirheit femgist um, að aðstaða
kemnslunnar yrði efld að húsnœði, tækjakosti
og mamnafla. En er slík eflimg væri tryggð,
var talið æskllegt að taka inn 15 mýstúdemta.
Ríkisstj. heimiiaði þá Háskólamum að innrita
15 stúdemta og hét nauðsyniegum fjárveitingum til kennslunnar. 1 fnaimhaldi af því var
fjárveiting tiil tanmlækmastofu Háskólams í fjárl.
1965 aukim um 800 þús. kr. eða S 1599 þús. kr.,
eða meira en tvöfölduð frá fyrra ári. í fjárl.
1966 voru í samræmi við tiill. Háskólans veittar
1 millj. 729 þús. kr. til itamniækningastofunmar. En í fjárl. 1967 var fjárveitingim enn hækkuð um nær 50% eða í 2 millj. 522 þús. kr.
Vegna breyttrar tilhögunar fjárl. er fjárveiting til tamnlækmakennslu ekki sérstakur liður
í fjárveitingu tU Háskólams á þessu ári, en er
í raum svipuð og á s. 1. ári, Það skal tekið
fram, að þessar fjárhæðir eiga við fjárveitlngar til tannlækmingasitofumnar eirnmar, en þar
eru ekki taidar fjárveiitimgar tU fastra kennaralauma. Frá árimu 1964 hafa bætzt við ails
8 kenmarar til tannlækmakemnslu. Taka 4 þeirra
prófessorslaun, 1 dósemtsilaum og 3 lektorslaum.
1964 var heUdarfjárveiting til tammlœkmakemnslu 2.4 millj. kr. Á þessu ári er húm 5.3
millj. kr., eða meiri en helimimgi hærri en 1964.
Árið 1965 ágerðusit vamdkvæði tiamniækmakenmslumnar í húsmæðismáluim, einkum að því
er varðaði verklega kenmsiiu. Var af Háskólans
hálfu talið, að til lausmar þessa vanda kæmu
þrjár leiðir tál greima: I fyrsita lagi sérstök
bygging fyrir tannlæknadeiid, en sllík bygging
var þá talim murndu kosta fuillbúim tækjum
40—45—50 millj. kr., í öðru lagi húsmæði, sem
yrði hiuti af stærri byggmgarheiiíd í þágu
lækmakenmslu, og í þrlðja iagi bráðabirgðahúsnæði. LæknadeUd ’hafði þefcta haust, 1965,
Menntmrh. (Gylfi Þ. Gíslason): Herra forekki talið sér fært að veifca mýjum stúdemtum
seti. Spurt er anmars vegar um það, hvað hafi
viðtöku í tannlæknamám. Af hálfu memmtmm.
verið gent, og hins vegar, hvað sé fyrirhugað
var ítrekað, að ríkissitj. væri reiðúibúim tU alls
til þess að bæta starfsaðstöðu tanmlæknadeildskynsamlegs stuðnimgs við öflum viðbótarbúsar Háskólans. I svari við fsp. á Aliþ. í okt. 1965
næðis handa tanniækmakemnslunni og til þess
gerði ég nokkra greim fýrir þróun tanniæknaað greiða kostmað við þá auknu kemnsliu, sem
kemmslummar við Háskólia Islands og þeim
imnitaka nýrra stúdemta krefðist. Hins vegar
vamdamálum, sem þá steðjuðu að í þessu efni.
var taiið einsýnt, að ibáðar hinar fynri leiðir
Skulu nokkur atriði raikin hér að nýju og viktil úrbóta í húsnæðismáiimu, þær sem nefindar
ið að því helzita, er síðam hefur gerzt í málefnvoru hér að framam, þ. e. a. s. mýbyggimg sér
um tannlæknakemnslunmar.
eða í samlögum við aðra læknakemnslu, mumdu
Lög um tannlæknakemnslu við Háskóla Isseinfærari en svo, að iþær mœttu koma að taaldi
lands voru sett 1947, en áður taafði verið starftU að ráða fram úr þeim vandamáluim, sem

ára námi ólokið, þegar deildim yrði húsnæðislaus. Þessa óvissu hafa stúdentar eikki viljað
búa við. Fraim að þessu hefur aðsókn að tanmlæknadeUd jafnan verið geysimikil, þannig að
yfirleitt hefur aðieins verið heegt að veita eimum þriðja til helmingi umsækjemda skólavist.
En umdanfarim 2—3 ár heftur sigið á ógæfuhliðima. Enginn nýstúdemit var skráður hvorki
1965 eða 1966 vegna óvissunnar. Þótt nokkrir
sæktu, þófcti ekki fært að binda stúdentana
við þetta mám vegmia iþess, hvað það var óvíst
um framhaldið. Haustið 1967, segir prófessorimm, að stúdemitar hafi hrumið frá hver af öðfrmn, þegar þeir kynntust aðstæðum deildarinnar, þar til aðeins einn var eftir. Á þessu
sésit, í hvert óefmi er komið með húsmiæði og
starfsaðstöðu tannlæknadeildarimmar.
Ég geri ráð fyrir, iað flestir teilji eðiiliegt, að
Háskóli íslands útskrifi sem ailra flesta og
heizt alla þá tamnlækma, sem hér er þörf fyrir.
Til þess eigum við að hafla öll skilyrði, bœði
færa kemnara og amnað það, sem tii þarf og
ætti að vera fyrir hendi. Þegar af þessari ástæðu er jþví einsýnt að efla ber þessa deild,
en auk þess kemur það hér til, að hartnær er
útilokað að koanast að til þessa náms nokkurs
staðar erlendis. Um iþetta sagði prófessor Jón
Sigtryggssom eittlhvað á iþá leið, að refetior
Kaupmanmahafnarháskóla hefði fyrir sérstaka
vinsemd veitt 5 tannlæknanemum viðtöku héðam til að létta örlítið á vandiræðaástamdinu
hér, en lítil líkindi rniumu vera á því, að íslenzkir tanmiæknastúdemtar komiat að erlemdis, þar sem slíkir sfeólar eru yfirieiitt yfirfullir
og alls staðar sækja fleiri um en hægt er að
taka við, Engim menmimgarþjóð telur sig hafa
of marga tanmlækna. Auk þess er þetta nám
afar dýrt. Það kostar damstoa ríkið t d. urn
2 milij. kr. á hvem tammlœkmi. Og það er tæpast vom til iþess, að þjóðir, jafhvel þótt frændþjóðir séu, vilji gefá öðrum þessi tækifæri,
þegiar þeir telja sig sjálfa búa við skort á þessuim embættismönmum. Hér er því mikil niajuðsyn að búa betur í hagimm fýrir detldina heldur en giert hefur verið til þessa, og fsp., sem
bér er til umr., á þskj. 329 lýtur að því að fá
upplýsingar hjá hæstv. memmitmrto.. um fyrirhugaðar framkvæmdir hæstv. ríkisstj. í þessu
efni. Fsp. er þamnig:
„Hvaða ráðstafamir hafa verið gerðar eða
eru fyrirhugaðar til þess að bæta starfsaðstöðu tamniækniadeUdiar háskólams?“
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bráðastrar úriausnar kröfðusit. Var því ýtarlega kannað, hvaða bráðabirgðaráðsfcafanir
vseru tiltækar þar til fraimibúðarlausin fengist,
Sú könnun fór fram á vegum Háskólans og
beimdist einkum að tvemmu: útvegun viðbótarhúsnæðis fyrir veirklegu kennsluna og möguleika til að tryggja stúdentum námsvist eirlendis í siðari fatata námsins, en það er einkum sá hlutinn, seim krefst mikils húsnœðis og
dýrra tækja.
Þegar athugað var um möguteijka á að leysa
húsnæðisþörfina með auknu lieiguhúsnæði, kom
í ljós, sS á þvi úrræði voro mlklir annmarkar.
M. a. var öirðugt að fá henitug húsakynni, og
leiga reyndist hærri em svo, að Háskólimn teldi
rétt að fara þá leið.
Árið 1966 rýmskaðist þó mokkuð um verklegu kenmsluna við það, að sanxkoimuilag tókst
við 5 tanmlæknaháskóla á Norðurlömdum um,
að þeir tækju við einum stúdemt hiver til klínisks náms að lokmu fyrrihlutaprófi við Háskóla Istamds. Var hér um að rseða tannlæknahásikólana í Árósurai, Kauprniannahöfn, Umeá,
Stokkhólmi og Osló. Saraikoimulag þetta tókst
í framhaldi af því, að Háskóli íslands hafði
haustið áður boðið rektor Tanmlæknaháskólans
í Kaupmamnahöfn hingað til larnds m. a. til
þess að ræða við hanm um mátefmi tannlæknakemnslumnar hér á tandi. Um framlbúðarstefnuma í þeim málurai var þaS álit danska rektorsins, að í bili væri ekki æskitegt að miða
tannlæknakemnsluma hér við að braiutskrá fleiri
em 7—8 kandídata á ári. Þar serai talið hiafði
verið, að fást þyrftu 15 kandídatar árlega, yrði
að reyna að semja við enlemda háskóla um
að taka við ístenzkum fanmlætonasitúdemtum,
svo að bilið yrði brúað. Bemti retofcorimm í því
sambandi eimkum á nýstofnaða tannJæknadelld
við Gautaborgarháskóla. 1 framháldi af því
átfci rektor Háskóla Istamds viðræðu.r við forráðamenn Gtautaborgarháskóla, og jafnframt
var málið tekið upp af hálfu menmtmirm. við
saanska imesnntmm. í ljós kom, að námsivist
fyrir 8—10 nýstúdenta á ári nrnindi fáamleg
gegm greiðsiu af ístemzkri háifu vegma rekstrarkostnaðar. Vair áættað, að sú greiðsta imurndi
nema um 15 þús, sæmskum kr. eða ríflega 125
þús. isl. kr. á ári fyrir hviem, náimsmann miðað við verðtag ársims 1963. Að afchuguðu máli
var það sameiginteg stooðun Háskótans og
miemnitmirn,, að ekki væri tiltækilegt að taka
þessu tiliboði að svo stöddu, enda hefði tilkostnaður á hvem meimanda með þessu móti orðið
öllu meiri em kenmslukostnaður var áætiaður
á hvem fuillmenmtaðan tannJækni við Háskóla
Islands.
Suiimarið 1966 fór miemmifcmim. þess á leit við
dóms- og kirkjumm., að samfcomuiagið uoi afnot tannlætonakemnsiunmar á húsmæðimu í
tandsspífcaiahyggingummi yrði framfemgt til ársins 1972 eða þar til þeir stúdemitiar, sem hæfu
nám í tanmlækninguim haustið 1966, hefðu að
öllu eðlitegu takið námi. Á þessa framtengimgu
var failizt af hálfu dóms- og klrkjuimm. Var
tekið fram, að það vœrí gert í trausti þess,
að n. sú, aettn skipuð vair þé um haustið til

þess að semja áæfclun u,m þróum Háskólans
mæstu 20 árím, gerði ákveðmar till. uim húsnæðismál tannlæknakemnslumnar. Þetfca var tilkynmt Háskólamum, og Mtur memntmm. því
svo á, að mátefni þessi séu til athugumair hjá
háskólamefmd, em bemni var samkv. skipunarbréfi ætiað að hafa lokið störflum á árimu 1968.
Haustið 1966 fór ekki fram skráning niýstúdemta í tannlætonanámið sjáift, en átoveðið var
að taka við þeim, er stæðiust með tilskildum
áramgri forpróf í efnafræði vorið 1967. Voru
samkv. því slcráðir til náms á öðru ári haustið 1967 9 stúdemtar tii tanmlætomanámB. Hins
vegar voru aðeins tveir stúdemtar skráðiir til
náms á fyrsta ári s. 1. Jiaust, og tietar forstöðumaður tannlæknakenmstannar, að þar hafi óvissa um námsaðstöðu til lokaprófs vaJdið
nokkru um.
Memmtmrn. var ókunmugt um þá ákvörðum
læknadeildar á s. I. hausti að tllkynma umsækjemdum um vist í tiammiækmadeild, að etoki
væri hægt að tryggja þeim nema 5 ára námsvist í deildimmi hérlemdis. Ef tU m. hefði verið
leitað um þetta efni, hefði það fcalið rétt og
veríð reiðuibúið til þess að beiifca sér fyrir frarnten'gimgu leigusamnjmgsimB við dóms- og kirkjumrm. um eitt ár emn, til þess að þeir, sem
hóflu nám á s. 1. haiusti, gætu örugglega tokið
námi sínu hér á landi.
Af því, sem faér faefur verið sagt, er ljóst,
að starfsaðstaða tanmiæknatoemnslunnar hefur
að vísu verið efld til muna á umctanförmum
árum með autoningu toemnstakraffca og stórhætokuðum fjarveitingum til itanmlæfeningastofunrnar. Hins vegar heflur etoki enm verið ákveðim fraimbúðarlamsn á faúsmæðismálum kernnslumnar. En iþað atriði er ásamt öðrum málefnum, er varða fraimtíðarþróun Háskóla Istands,
til athugunar hjá hásfcólanefndimni frá 1966,
sem væntamtega lýkur störfum á þessu ári.
í m. eiga sæti 9 mernn: 3 fulltrúair Háskótans,
formenn memntmn. Alþ., formaður Bandalags
háskólamanna, formaSur stúdembaráðs og ful'ltrúar tilmefindir af fjmrn. og memmtmrn.
Með þessu vorna ég, að hv. flm. telji fsp.
simmi svarað.
Fyrirspyrjamdl (Einar Ágústsson): Herra forsetl. Ég þatoka 'hæstv. memmtmrh. fyrir þessa
skýrsiu, sem hanm las upp, frá memntmm. um
aðstöðu tanmlækmadeildarinnar. Það er glöggt,
að það hefur ekki veríð neim vanbörf á þvi
að hreyfa þessu rniáii eimfaveirs sitaðar, og ég
tel mú, að það sé prófessor tanmlæknadeildarimnar, sem hafi hreyft því fyrstur með viðtalirnu, sem faanm áttl í úibvairpimu, því að það
kemur eem sé í ljós, að memmtmm. faefur efcki
vifcað um það, að Háskóiimm sefcti sfcúdemtum
þessi skilyrði, serni faér faafa verið raikim, og
það er sammarlega komimn tími til þess, að
æðstu yfirmemn menmtaimátanina í þjóðfélagimu
íái vitBeskju um það, favemig þessi mái sfcanda.
Það er gott að heyra það út af fyrir sig, að
menmtmm. skuli líta svo á, að þetta mál sé
til athugunar hjá háefcólanefnd. En ég tel, að
menntmm. hljóti að vita af eða á í þessu, ekki
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spiirnatíma að gera þessum máliuim neim ekil.
sízt þar sem fulltrúi frá því m. er einmitt
Ég vil ekki híðast á þolimmœði forseta, em ég
í þessari margnefndu háskólanefnd, og ætti
minni á, að þessi mál þurfa rækilegTar atlhughann J»á nú, þegar honum er málið tamnugt,
unar við.
að koma hreyfimgu á toað í taásikálanefndinmi.
Það er greimilegt, emda kom það fram af
skýrslu bæstv. ráðta., að fyrir nokkurri frambúðarlausn hefur alls ekki veirið hugsað, að þvi er
þessa tannlæknadeild smertir. Og afleiðimgím
eir sú, eins og ég raktii hér áðan lauslega og
staðfestist af skýrslu hæstv. ráðh., að stúdemt20. Ríkisábyrgðir.
ar gefa sig ekki að því að niemia við þessa
deild. Þessu þarf að tareyta, og ég treysti því,
að hæstv. menmtmrh. beiti átarifum sinum til
Á deildafundum 12. marz var útbýtt frá Sþ.:
þess að svo verði gert.
Fsp. til fjmrh. um ríkisábyrgðir [159. mál, 1]
Það er góðra gjalda vert að faækka fjárveit(A. 360).
imgar í talutfalii við aokma dýrtíð og eittlhvað
aiuikimm nemendafjölda. Ég vil sizt gera lítlð
Á 44. ifundi ií Sþ„ 13. rnarz, var fsp. tekin til
úr því. En aðálefni þessa máls er þó það, að meðferðár, h/vort leyfð skyldl.
fyrir húsmœðismálum deiildarinnar hefur ekki
Psp. leyfð með 43 stalj. atkv.
verið hugsað og aðsókn að taemni hefur stórdregizt saman vegna þess. Afleiðimgim er svo
Á 46. fundi í Sþ., 20. miarz, var fsp. tekin til
fyrirsjáanlegtur tammlæknasikortur.
1 þessu sambandi mætti ég kiammske mimna umræðu.
Forseti tók málið af dagskrá.
á iþað, að hér á landi er mjög miikil þörf fyrir
Á 47. fumdi í Sþ., 27. marz, var fsp. aftur tektanmlækna og meiiri en víðast hvar annars
in til umrœðu.
staðar. Samkv. ramnsókmum, sem hér taafa farið firam og voru ftramikivæmdar af Pálma
Fyrirspyrjandi (Halldór E. Sigurðseon): Herra
Möiler tanmlsskni í saimvimmu við háekólsmn.
forseti. Á þskj. 360 flutti ég ásaimt tveimur hv.
í Alabamia eða kostaðar af honum að verulegu
leyti, eru tamnskemmdir ihér hjá tiveggja ára alþm. fsp. til hœstv. fjmnh. í saimibandi við
greiðsilur Ríkisábyrgðasjóðs á s. 1. árt 1 gær
bömum tvöfalt rneiri en t. d. hjá Norðmönnum, sem eru þó lægstir af 'þeim þjóðum öðr- var útbýtt til hv. þm. reikmimgum Ríkisábyrgðasjóðs og skýrslu um starteemi hans á árimu
um, sem þessi rannsókn náði til. Það er ekki
1967, og er að fimna í þeirri skýrslu svar við
búlð að vinna úr ranmsókmum á fuilorðmu
þeirri fsp., sem gerð er á þskj. 360.
fóiki, en ég tel alveg víst, að þœr niðumstöður
Ég sé >því ekki ástæðu til að fjölyrða um
séu síður en svo hagstæðari fyrir okkur Ismálið, en leyfi mér að þakka hæstv. fjmrh.
lendimga. En það kemur í ljós. Hér sitarfá nú
fyrir að hafa afhient þingimu það svar, sem ég
milli 80 ag 90 tanmlæknar, em lágmairksþörf fyrir tanmlækma mum hvarveitma vera talin einn tel fullnægjandi við tep. minni.
tanmilæknir á hveirja 2000 íbúa, svo að okíkur
vantar emm nokkuð á að ná því marki, auk
þess erum við, eins og ég áður sagði, verr á
vegi staddir heldur em flestar aðrar nágrannaþjóðir okkar í þessu tilliti.
1 þessu margneifnda útvarpsviðitati, serni ég
hef geirt hér að umtalsefni, var forstöðumaður
21. Bifreiðaeign ríkisins o. fl.
dieiidarimnar spurður að því, hvaða ráð væru
til þess að útrýma þeseari tammskeimmdatíðini
Á deildafumdum 12. marz var útbýtt frá Sþ.:
hér. Og hanm minmtist á tvemmt. Hann mimmtFsp. til fjmrh. um bifreiðaeign rikisins o. fl.
ist á það að blanda flúor í vatn ag sagði, að
[159. mál, 2] (A. 360).
það taefði verið mokkuð rsmmsakað hér, en á
því væru töluverð vamdkvæði, em yrði þó atÁ 44. fumdl í Sþ., 13. marz, var fsp. tekin til
hugað. Hin leiðim, sem taann benti á, var að
meðferðar, hvort leyfð skyldi.
korna upp sklpulegu tanneftMlti með fjölgum
Fsp. leyfð með 43 shilj. aitkv.
tanmlœkma og áðstoð, og helzt 'þyrftl að koma
því þannig fyrtr, að fylgzt yrði með tönnum
fólks tll tvítugsaldurs.
Á 46. og 47. fumdi í Sþ., 20. og 27. marz, var
Ég skal láta þessu iokið, taerra forseti. Ég
fsp. tekim til umræðu.
vil aðeins mimrna á það, áður em óg lýk máli
Forseiti tók málið af dagskrá.
mínu, að formaður Tannlæknafólagsims taeflur
Á 48. fumdi í Sþ., 5. apríl, var fsp. enn tetan
skýrt mér frá því, að mjög mikill átaugi væri
til umræðu.
fyrir þvi hjá tannlækmuim að koma upp slíkum miðstöðvuim utam þétflbýllsims og mlkil
Fyrirspyrjandi (Ingvar Gíslason): Herra fornauðsyn, og yfirleitt eru þessi mái þannig á
seti. Ég vona, að þessar flsp. skýri sig sjálfar,
vegi stödd, að fuli ástæða er tii að gefa þeim
og ég mium ekki hafa neima séirstaka framsögu
gauim. Það er ekki hœgt í takmörkuðum fyrirfyrir þeim. Ég vil aðeins taka það fram, að ég
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faef ekki orðið þess var, að upplýsingar um
bifreiðaeign hins opinbera liggi fyrir á einum
eða aðgengilegum stað, né heldur virðist það
þægllegt fyrir þm. eða almemma borgara að
fá vitneekju um önniur þau atriði, sem um er
spurt. Það er von okkar fyrinspyrjenda, að
væntamleg svör hsestv. ráðh. við fsp. bæti þar úr.
Fjmrh. (Magnús Jónsson): Herra forseti.
Þetta mál, sem hér er apurt um, er raunverulega mjög fyrirferðarmikið, og eins og hv. fyrirspyrjandi sagði, er það alveg rétit, að það hafa
ekki legið fyrir heildarupplýsingar um bílamál
ríkisins, og gæfi það vissulega tilefni til þess
að útbúa ýtarlega grg. um (það efni, ýtarlegri
og lengrl en auðið er að koma við í sambandi
við svar við fsp. En ég tel málið þess eðlis,
að það sé full ástæða til þess að taka það tii
íhugunar. Samnleikurimn er sá, að hér er um
svo viðamikið mál að ræða, að það hiefði raunar verið iUgierlegt að svara þessari fsp., sem
hér er flutt, ef það hefði ekki viljað svo tii,
að siðustu árin hefúr verið starfandi á vegum
fjmm. sérstök bíla- og vélanefnd, sem fékk
það verkefni að ramnsaka áliain véla- og bifreiðakost ríkisins og hafa eftinlit með vissum
þáttum í bílamálunum, framkvæmd vissra
reglna og þ. á m. að meta bifreiðastyrki. í
íramfaaldi af starfi þessarar n. var hafin sérstök athugun seinni hiiuta árs 1905 á bílamálunum í heild, og af þessum sökum liggja nú
fyrir ýtarlegri upplýstngar um þessi mál en
áður hafa verið til, og eins og ég sagði, það
hefði raunar varla neymzt gerlegt að ná saman upplýsimgum frá öllum ríkisstofinunum um
bílamálin nema af því að það vildi þannig tii,
að meginhluti þessara upplýsinga lá fyrir.
Fsp. sjálfar eru mjög ýtarlegiar og raunar
ekki genlegt, eins og ég sagði, niema þá með
því að gefa út langa og viðamikla grg. um
þessi mál, sem ég fcel sjálfSagt að taka til atfaugunar, að svara þeim út i yztu æsar, en ég
vona þó, að ég hafi aðsitöðu til þess að gera
þá girg. um þetta mál, sem gefl a. m. k. heiidarmyrnd af því, hvaða viðfamgsefmi hér er um
að ræða. Mun ég þvi svara fsp. hverri fyrir
sig og síðan að lokum ræða nokkuð um málið
í heild og það vamdamál, sem fsp. og svörin
við 'þeim leiða í ljós, að við er að fást í þessum efnum.
I fyrsta liagi er spurt, hvier sé bifreiðaeign
ríkissjóðs, sérstofnana níkisins og fyrirtækja
þess, sundurliðuð eftir tegundum og árgerð.
Heiildartala bifreiða í eigu ríkisins er 534 auk
fjögurra blfhjóla, sem eru í eigu lögreglunnar,
ag þessar bifreiðar skiptast þanmig í tegundir
í stórum dráttum, að það eiru 162 vörulbifreiðar, dráttarbifreiðar og kramabifreiðar. Það eru
75 sendiferðajbifreiðar, og það eru 108 jeppabifreiðar. Himar gerðimar eru ýmsar gerðir
fólksbifreiða. Á árgerðár skiptast þessar bifreiðar þannig, að frá 1940 er 1 bifreið, 13 frá
1942, 1 flrá 1944, 2 fná 1946, 1 frá 1947, 2 frá
1948, 1 frá 1951, 2 frá 1952, 11 frá 1953, 5 frá
1954, 5 frá 1955, 2 frá 1956, 4 frá 1957, 7 frá
1958, 13 frá 1959, 4frá 1960, 14 frá 1961, 42 frá
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1962, 58 frá 1963, 64 frá 1964, 88 frá 1965, 105
frá 1966, 82 frá 1967 og 6 frá 1968. Svo sem
þessar upplýsingar bera með sér, hefur verið
lögð áherzla á að endumýja þessar bifreiðar,
þannig að allur þorri þeirra er nú frá síðustu
6—7 árum, og það er í beinu samræmi við þær
tiil. þeirra manna, sem við þessi mál hafa
fengizt, að hin brýnasta nauðsyn væri að sjá
tU þess, að þessar bifreiðar væiru eikki mjög
gamlar, því að það hefði stórvægileg áhrif
á rekstrarkostnað þeirra. Ég skai taka það
fram, að i þessari tölu eru ekki bifreiðar, sem
eru á vegum sérstakra stofmama, þó að ríklsatofnanir séu, eins og bamkanma, sem eru undir sérstakri stjóm. Upplýsimgar mínar ná ekki
til 'þeirra bifreiða.
Þá er spuirt um, hvert sé heiidarverðmæti
þessara ibifreiða. Þvi er dálitið erfitt að svara,
vegma þess að það er ekki uppfært nákvæmlega í ríkisreikmimgi, bifreiðar út af fyrir sig,
heJdur bifreiðar og vélar, og er þvi eirfitt að
greina það nákvæmlega. Hiins vegar er hœgt
nokkum veginn að átita sig á þessu með þvi
að skoða árgerðir bifreiðanna og tiegumdir
þelrra, og er talið, að enidursöluveirð þessara
bifreiða geti verið um 130—150 rnillj. kr.
Þá er spurt að þvi í þriðja lagi, fave margir
og faverjlT embœttis- og sýstaiajrmemm ríkisins,
sérstofmana þess og fyrirtækja njóti þeirrar
aðstöðu að 'hafa bifreið til eigin noita, sem til
þess er keypt og rekin fyrir opinbert fé. Það
er talið nú, að ríkið Iieggi 79 starfsmönnum
til bifreiðar. Þar er fyirst og fremst um að
ræða forstöðumenn stofnana og etonig nokfcra
aðra, sem eru taldir hafa sórstöðu í sambandi
við eifct starf, og þeir, sem hafa ríkisfoifreiðar
til afnota, eru hér taldir embættismenn. Það
er forstjóri Áfengis- og tóbaksverzlunar ríkisins, það er forstöðumiaður Bifreiðaeftiriiits ríkisins, biskupimn yfir fslamdi, forstöðumaður
Bókaútgáfu Memningarsjóðs, yfirborgardómari,
yfirborgarfógeti, búnaðarmáíastjóri, forstjóri
Efmahagsstofnumar, forstjóri Ferðaskrífstofu
ríkisins, fiskimáJastjári, flugmálastjóri, framkvæmdastjóri flugvaila ríkisins, forstöðumaður loftferðíaeftirlits, farstöðuimaður flugöryggisþjónustu og flugvaUarstjóri Keflavíkuirflugvallar. Forsetaembœttið faefur þrjár bifrelðar og
þar að auki forsetaritari, fræðelumálastjóri,
húsameistari ríkisins, forstjórí Innkaupastofnuniar ríkisins, forstjóri LandheJgisgæzlunnar,
landlæknir, forstjóri Liandmæltnga Islands,
landnámsstjórí, forstjórí Landssmiðju, iögreglustjórinn í Reykjavík, iögreglustjórínn á KeflavíkurflugvelU og fuiltrúi faans, forstöðumaður
Mjólkureftiríits ríkisins, forstöðumaður Náttúrugripasafms, orkumálastjóri, póst- og simamálastjóri, póstmeisfarinm í Reykjavík, 7 ráðherrabifreiðar, tollgœzlustjóri á Keflavíkurflugvelli, ráðuneytiöstjóri í utanrm., deildarstjóri varnarmáladeiildar, fríhafmarstjóri á
Keflavíkurflugvelli, ráðningiarstjórf á KeflavikurfiliugvelíU, rafmagnsveitustjóri ríkisins, rafmagnseftirlitsstjóri, forstjóri Rannsóknaráðs
ríkisins,
yfirlæknir
Rammsókmastafu
Háskólans, forstjóri Rannsóknastofnunar atvinnu-
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veganna, forstjóri ríkispreintemiðjunnar Gutentoerg, forstjóri skrifstofu ríkisspítalanna, forstöðumaður Ríkisútgáflu námsbóka, yfirsakadómari, saksóknari rikisins, forstjóri Samábyrgðar Islande á fiskiskipum, forstöðumaður saufSfjárveikiivama, forstjóri Sememtsverksmiðju rikiisins, forstöðumaður sildarútvegsnefndar, tveir fonstjórar SMdarverksmiðja ríkisins, skipuiagsstjóri, skógræktarstjóri og fulltrúi toans, fulltrúi Söiun-efndar vamarliðseigna,
forstjóri Teiknlstofu landbúnaðarinB, forstjóri
Tilraunastöðvarinnar á Reidum, fonstjóri
Tryggmgostofnunar ríkifeinB og skrifstofustjóri, veðurstofustjóri, vegamáiastjóri, veiðimáJastjóri, forfetjóri Véiasjóðs rikisinis, vitamálastjóri, yfirverkfræðingur vitaanáiasíjómar
og foirstöðumaður áhaldaíh'óss vltamála og þjóðminjavörður.
1 fjórða lagi er spurt, hverjar reglur gildi
um not og umráð bifreiða opinberra embœtta
og stofnana uían vemjulegs vilnniufíma. Um
þetta atriði hafa ekki verið siettar enn þá fastar reglur, en það eru m. a. þær reglur, sem
nú er unnið að og ætiiunin er, að verði settar
ulveg á næstunni á grumdveili þeirra athugana,
sem ég gat um áðan, en að svo mikiu leytl
seui u-m þetita. hafa verið reglur, hafa þœr verið nokkuð misjafnar frá einni stofnun tll annarrar. Sumir forstjórar ríkisstofnana hafa
sjálfir siett regliur uim það, að bifreiðum sé
skilað í geymslu á kvöldin, en ekki hiefur þó
alls staðar reynzt unnt að framfyJgja sMkum
reglum til lengdar. VeMur þar sennllega mestu
um, að starfsmönnum, sem hafa bifreiðar á
vegum stofnana, finnst órétitlátt, að siíkar reglur gildi í einní stoftnun en ekki öðrum. Fleira
kemur íhér tll greina, svo sem það, að margar
stofnamir hafa emgan öruggan geymslustað,
og eru þá bifreiðamar betur komnar í vörzlu
fetarfsmanna en að þær siéu skildar eftir á götunni við vinnuistað. Störfum margra er svo
háttað, að eðHlegt og hiagkvæmt má telja, að
þeir hafi starfstoiifreiðar í sinmi vörziu. Óhætt
mum að fullyrða, að filesitir, sem bifreiðar hafa
á vegum starfa simna, noti þær að einhverju
ieyti í eigin þágu. Þess skal getið í þessu siambandi, að nýlega hefur póst- og símamálastjómin gefið út reglugeirð um, að bifreiðum
stofnunarinnar skuli skiilað í geymslu hennar
að loknum vinnudegi, og eir starfsmönnum
óheimilt að nota bifreiðar h-ennar í eigin þágu.
Þá kem ég að næstu spurningu, sem er um
merkingu bifreiða. Það hafa ekki verið sett
enn þá. ákveðin fyrirmæli um að merkja bifreiðar með sameiginlegu merki, en það er
einnig annað atriði, sem kemur til athugumar
í sambandi við þær reglur, sem settar verða.
Nú mun láta nærri, að um 130 bifreiðar ríkisins séu merktar viðkomandi stofnun. Það er
póst- og simamálastjómin, eem auðkennir allar sínar bifreiðor og bifreiðar nadSóþjónustu
Lamdssímans. Umíerðarmáliadeild Pósts og sírna
hefur merkt aðra siina bifreið. Pósthúsið í
Reykjavík hefur allar bifreiðar merktar nema
bifreið póstmeiatara. Sementsverksmiðja ríkisine, þar eru þungaflutningabifreiðarnar ein-

kenndar með stöfum stofniunarinnar. Nokkrar
af bifreiðum vita- og hiafmamálaskrffSitofunnar eiru einnig auðkenndar með sérstöku merki.
Landgræðslan hefur merkt bifreið, sem hún
toefur til flutninga, með sínu merkl Flestar
bifreiðar lögreglunnar í Reykjavik og ríkislögreglunnar eru auðkenndar með merki, og
lögreglan á Keflavíknrflugveiii hefur merkitar
bifreiðar nema bifreið iögreglustjóra og fulltrúa hans, og bifreiðar forseta. Isiands eru
auðkemndar.
Þá er spurt að þvi loks, hve morgir og
hverjir njóti bifreiðahlunninda í öðru formi
af hálfu ríkisins, svo sem beinna fjárstyrkja
tll rekstrar einkabifreiða sinna. Hér er um
tvíþætt mál að ræða, annars vegar eru bifreiðastyrkir, sem ákveðhir eiru sem fastagjaid,
og hins vegar eru svokölluð kílómetragjöld,
sem greidd eru starfsmönnum í samræmi við
fasta greiðsiu fyrir hvern ekinn km. Um þetta
toafa veirið í nokfcur ár til fastar reglur, sem
framkvæmdar eru, og foretöðúmenm ríkisstofnana eiga að staðfesta það hverju sinni með
áritun sinni á reikninga, hvort tiitekinm kílómetraakstur sé viðúrkemndur hjá starfsmanni
sem afnot einkabifreiðar hans. Hér er fyret
og fremst um að ræða margvíslega eftlrlitsmemn, ráðunauta og ótaimarga starfsmenn
slika, sem nxikið ferðast, en fá ekki ríkistoifreiðar, en er greitt eftir þessum kílómetrataxta. Þetta hefur ekki verið sundurliðað, enda
yrði allt of mikið mál að gera það. Þá hef
ég ekki heldur skllið þessa fsp. svo, enda í
rauninni óvinnandi vegur, nema þá að giefa út
um það beila ,bók, að fara að tiigreina það,
hvað hver einstakiur síarfsmaður nafngreindur hefur í bifreiðastyrki, heldur hef ég tc-kið
upplýsingarnar upp þannig, að það er miðað
við hverja stofnun, fjölda starfsmamna í toverri
atafnun, sem hotfa þessa stiyrki, og svo heildarupphæð þeirra styrkja, þ. e. a. s. þessara
tveggja tegundia styrkja, bæði kílómetragjaldsgreiðslnamna og hinna föstu bitfreiðastyrkja,
sem greiddir eru í vlðkomandi stofnun.
Samtials hafa 424 starfsmenn btíiiastyrk, annaðhvort með þeim hætti, að þeár fá greitt
kílómebraleigugjaid fyirtr toifreiðar sírnar eða
fá fasta bifreiðastyrki. Heildarupphæð bifreiðastyrkja er nálægt 12.3 miilj. kr. Það er ekki
nákvæmilega hægt að segja, hver sú upphæð
er í dag, vegna iþess að meginhluti upplýsinganna um þetta hyggist á rannsókn frá árinu
1965, sem gerð var á árimiu 1966. Eh þá var
-svo ákveðið að taka þessi mál tii heildarendurskoðunar og saimþykkt, að bíiastyrkir sfcyldu
engum breytingum taka fyrr en eftir að lokið
væri þessari heildarendurskoðun. Kílómetragjöldin hafa að vísu eitthvað toreytzt síðan.
Þau eru emdurskoðuð á hverju ári miðað við
verðiag á bemzíni og tilkostnað við bifreiðor,
em hinir föstu bifreiðasíyrkir eiga ekki að
hafa breytzt, þannig að þessi tala á að vera
nofckuð nærri því, sem biiastyrkimir eru í dag,
a. m. k. ekki ráða meiinum úrslitum um það.
I mörgum greinum eru þessar tölu-r tii nýrri, en
það hefiur ekki teklzt og mundi þurfa miklu

705

Fyrirspumir.

706

Bifreiðaeign ríkisins o. fl.

víðtækari athugun, ef setti að vera hægt að
færa það aJlt til ársins 1967. Suimar tölumair
eru þó frá þeim tíma, þannig að ég tel, að
þetta gefi heildarmynd.
Etnin sitarfsmaður almannavama fær 25 þús.
kr. Ég sleppi hundruðum, ég sé ekki, að það
skipti megiinmáli. 14 af starfsmönnum Áfengisog tóbaksverzlunar rikisins og Lyfjaverzlunar ríkiisins fá bílastyrki, sem nema 246 þús. kr.
samtals. Einn starfsmaður áfengisvarnaráðs
ihefur 5 þús. kr. bílastynk. 4 startfsmenn Bifreið&eftirlits ríkisins hafa 227 þús. Tveir starfsmenn Efnahagsstofnunar hafa 14 iþús. 1 starfsmaður ferðamálaráðs hefur 21 þús. 7 starfsmienn Ferskfiskeftirlits hafa 448 bús. 15 starfsmenn Kiskmats ríkisins hafa 833 þús. Flugmálastjómin á Kefflavikurflugveiii, 2 starfsmenn hennar hafa 20 þús. 17 sitarfsmemn flugmálastjómar í Beykjavík hafa 406 þús., 2
starfsmenn fríhafnar á Keflavíkunflugvelli 37
þús., 6 starfsmenn fræðsiumálaskrifstofu 99
þús., 1 starfsmaður gistl- og veitingastaðaeftirlits 62 þús., 1 startfsmaður Hatfrannsóknastofnunar 32 þús., 1 síartfsmaður Heymleysingjaskóla 41 þús., 6 sitarfsmenn húsameistara
80 þús., 5 starfsmenn Innkaupastotfnunar ríkisins 101 þús., 4 starfsmemn Iðmaðarmálastotfnunar 68 þús., einn startfsmaðuir Kennaraskólans 33 þús., einn starfsmaður Kristneshælis
36 þús., 9 starfsmenn Landhelgisgæzlu 249 þús.,
1 starfsmaður Landnáms rikisins 47 þús., 1
starfsm&ður löggildingarstotfu 24 þús., 6 starfsmenn lögreglustjóraembættis á Ketflavíkurflugvelli 197 þús., 1 starfsmaður lögreglustjórians
í Reykjavík 32 þús., 4 rektorar menntaskólanna 74 þús., 1 starfsmaður Náttúrufræðistofnunar íslands 24 þús., 25 sitarfsmenn póst- og
símamálastjámar 705 þús., 21 starfsmaður
Rafmagnsveitna ríkisins og Orkustofnunar 549
þús., 22 startfSmenn rannsóknastofnana atvinnuveganna 524 þús., 8 starfsmenn Raunvísindastofnunar háskólans 100 þús., 16 skattstjórar
og ríkisskattstjóri 455 þús., 1 starfsmaður Ríkisútgáfu námsbóka 5 þús., 10 starfsmenn Ríkisútvarpsins 143 þús., 2 starfsmenn saksóiknaraembættisins 37 þús., 1 starfsmaður sauðfjárvelklvama 12 þús., 1 starfsmaður Sememtsverksmiðju ríkisins 33 þús., 18 starfsmenn
Skipaskoðunar ríkisins 233 þús., 2 starfsmenn
Skipaútgerðar rífcisins 41 þús., 2 starfsmenn
skipulagsstjóra 24 þús., 9 starfsmenn Skógræktar ríkisins 282 þús., 1 starfsmaður skólaeftirliits 45 þús., ráðumeytisstjórar, þar með talinn hagsýslustjóri, hagstofustjóri, ríkisendurskoðandl, rikisféhirðir og ríkisbókari, þ. e. 12
manns aJJs, 216 þús. Stýrimannaskólinn, 1
starfsmaður, 14 þús., sýsiumenm, bæjarfógetar
o. fl„ 21 að tölu, 524 þús.
Eimrn starfsmaður Söiunefndar vamarliðseigna 13 þús., tveir starfemenn Tilraunastöðvarinnar á Keldum 31 >ús„ tveir starfsmenn
Tryggingastofnunar ríkisins 32 þús., 1 starfsmaður Tækniskólans 33 þús., 12 starfSmemn
Veðurstofu Islands 91 þús., 73 stamfSmenn Vegagerðar ríkisins 3 mlllj. 462 þús„ 18 starfsmenn
— þetta er í tvennu lagi — 18 aðrir starfsAlþt. 1967. D. (88. löggjafaiþlng).

menn vegagerðarinnar hatfa 382 þús„ þannig
að þetta er um 3.8 millj. Hér undir er náttúrlega mjög mikill akstur annað en beinir bílasíyrkir, sem hér er meðtalið. Þetta mun vera
aksturskostnaðurimm, en þessir 18 startfsmenn,
sem ég talaði um, eru þeir starfsmemn, sem
hafa sérstaka bílastyrki, bessi 382 þús. Verðgæzlustjóiri, 1 sitarfsmaður, 25 þús. 9 starfsmenn verðlagseftirliits 159 þús., 1 sitarfsmaður
vélasjóðs 12 ,þús„ 1 startfsimaður Vélskóla 14
þús„ 7 &taitfsmemjn Vita- og hafnamálaskrifstofu 318 þús,, 1 starfsmaður Þjóðleikhúss 12
þús., 1 í Þjóðmimjasafnl 11 þús„ 6 starfSmenn
Öryggiseítinlits ríikisims 198 þús.
Það er auðvitað mjög erfitt að átita sig til
hlitar á lesningu sem þessari, en niðurstöðutölur, sem eru vitanlega það, sem máli skiptir
i ’þessu efnl, þeer leiða auðvitað í Ijós, að hér
er um mjög stórfeilt útgjaldamál að ræða. 1
fyrsta lagi það, að ríkið á, eins og ég áðan
gat um, á sjötta hundrað bifreiðair, sem eru
taldar nú að verðglldi um 150 millj. kr. Ríkið
leggur beinlínis 79 sfarffismönmum til bifreiðar,
og 424 starfsmenn hafa bílastyrki, sem nema
12—13 milij. kr. á ári. Það er því ljóst, að hér
er um mikið vamdamál að ræða, sem nauðsynlegt er, að teikið sé föstum tökum. Þvi miður
er hins vegar hér ekki um mjög auðvelt mál
að ræða.
Það er langt síðan farið var að gefa gaum
að þessu sem vandamáli. Það fyrsta, sem ég
man eftir því, var fyrir um það bil 20 árum.
Þá var ákveðið, að það skyldi stefnt að því,
að ríkið ætti ekki bifreiðar og þeim skyildi
skiiað. Ötkoman úr því vairð, að einni bifreið
var skilað og s'íðan gáfust menn upp við þáð
að framkvæma þessa fyrirætlun. Ég er síður
en svo að saka einn eða neinn um bað, að
ekki hafi úr þessu orðið, heldur nefni ég þetta
aðeins til þess að benda á, hvað hér er um
míkið vandamál að ræða. Síðan hefur þó vandinn að sjálfsögðu vaxið, fjöldi bifreiða hefur
vaxið, og það hefur fjölgað þeim embættismönnum, sem hafa haft bifreiðar til afnota.
Það fer auðvitað ekki hjá því, að menn sjái,
að það er ekki fullt samræmi í því, hverjir
hafa bifreiðar til afnota. Þörfin fyrir bifreiðar
er ákaflega mismunandi hjá hinum ýmsu
starfsmönnum, sem slíkar bitfreiðar hafa. Og
þetta hefur vitanlega á hinum ýmsu tímum
þróazt með ýmsu móti. Það er ekki vert að
neita því, að í mörgum tilitfeJlum hafa embættismenn fengið bifreiðar hirelnlega sem kjarabót, og það er ekki Mtil kjarabót að hatfa bifreið, sem ríkið á, og ríklð borgi allan rekstrarkoetnað slíkra bifreiða. Það getur leikið á
mjög háum fjárhœðúm. I mörgum greinum er
svo auðvitað ekki hœgt Ohjá því að komast,
að starfsmaður hafi bifreið, og bifreiðaedgn
ríkisins hlýtur alltatf að vera verulieg. En hér
er auðvitað um mikið vandamál að ræða, ekki
sízt þar sem þetta er þáttur í kjörum og það
verulegur þáttur, þannig að það er enginn
leikur við þetta að fást, því skúlum við eikki
loka augunum fyrir.
Fyrir tveimur árum ákvað ríkisstj. að reyna
45
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að setja visea hemla á bettia, fyret og fremst
mieð því að ákveða, að ekki mætti kaupa bifreið, sem rikisforetjórar hefðu til afnota, sem
koetaði yfir vissa fjárhæð, og var þá miðað
við mjög hófilega gerð bifreiða, en hiins vegar
blfreið, sem fullkomiega vaari sómasamiegt
fyrir hvem og einn að aka í, og það hefur
vercið reynt að standa á iþessari reglu. Og
þetta var viseutega aðhald út af fyrir sig. Bifredða- og vélanefndin, sem skipuð var á sínuun
tíma fyrir nokkrum árum, fékk þeitta viðfangsefni, og á iiðnum áratugtum hafa veirið
gerðar ýmiss komar grcg. um bessi mál, rækiiegar athuganir farlð fram á vandanum og
legið fyrir ýmsar tilil. um iþað, en memra hafa
ekki treyst sér af ýmsum ástæðúm til þess
að gerca þessarc tUl. að verulieika. Hvort það
átak, sem var hafið 1965, skilar jákvseðri
útkomu eða ekki, erc nokkuð smemmt fyrir mig
að fuilyrða um. Það hafa verið teknar þessar
bráðabirgðaákvarðanir.
Eins og ég áðam sagði, var ákveðið 1965 að
brceyta ekki bifreiðasityrkjum fyrr em þessi síðasfa atfaugun lægi fyrir. Á s. 1. árl var ummdð
miklð að þvi að meta akstursþörf alira þeirrca
manna, sem hafa ríkisbifreiðar, og fyrir liggja
núna skýrslur um öll þau tilvik, eem náttúrlega ©ru mjög mismumandi og teiða til þess,
að veigamikiar breyitingar falyitu að verða í
þessum efnum um 'það, hverjir fengju bifreið
til afnota, ef sá htælikvarði yrði lagður til
grumdvaiilar. Það ercu auðvitað að vakna í
sambandi við þetta hugleiðingar um, hvaða
leiðir séu hugsanlegar til iþess að koma í veg
fyrir, að þessi þróun verðl með þessufli hætti,
en ég tel, að glöggt hafi komið í ljós, að
þetta sé meirca og minna komið út í ógömgur
og það sé óumflýjantogt að reyna að spyrma
hérna vercuiega við fótum. Það er náttúrlega
hægt að hugsa sér faað, að ríkið hætti yfirleitt
að eiga nokkrar bifireiðar, nema vimnufaifreiðar og þær bifreiiðar, sem sjálfgefflð erc, að ýmsar framkvæmdastofnanirc vercða að eiga í sambandi við starfsemi stofmaniamma, og að breyta
öllu slíku yfir í bifreiðastyrcki, sem eru metnir
eftlr aksturaþörf viðkomandl emfaœttismamma.
Þetta er vitantega mjög róttæk ráðstöfum, og
ég skai ekki segja uim það, hvort mönnum
þykir hún framkvæmanleg. Það má einnig
hugsa sér faá leið, að út af fyrir sig fengju
starfismemn bifreiðar, sem ríkið ætti, em þeir
kostuðu útgercð þeirra, og Iþað yrði faá að sjálfsögðu miðað vlð starfismemm, sem hefðu verculega akstureþörf, og 'þeiir kostuðu þá útgerð
þeirra. I þessu væri einnig veruilegt aðhald
fiólgið. Þetta eru „prinsip"-málim, sem þarf að
gera upp vlð sig.
Ástæðam til þess, að bifreiðar ríkisims hafa
ekki almennt vertð mercktar tii þessa, þó að
ég hafi vtkið að faví áðúr í minum fjárlagarseðum, að það værl nauðsyntogt að gera það,
erc sú, að í raumflmni er það ekki tímabært fyrr
em ákvörðum hefur verið tlekim um það, hvort
ríkið ætli áfrcam almemmt að eiga þessar bifreiðar eða hvort hér verði brceytt um.

Það er einnig að sjálfsögðu eðlilegt, að það

sé meginlina, að bifreiðar ríkisims séu ekki notaðar nerna í faágu starcfstns, og í nærllggjandi
löndum erc faað evo yfinteitt, að þeirn reglum
er fylgt fram eins og hægt eir. Hér er bó auðvitað, eins og bemt var á í svari mímu áðan,
mjög mismumamdi aðstaða fyrir hendi. Stórar
stofnanir, sem hafa geymsiu, geta tekið bifreiðamar og einhver ákveðinm aðili séð um
það, að faeim sé skilað i geymslu að kvöidi.
Hims vegar er í mörcgum grceinum aðeins einn
eða kannske tveiir memn í tiltekinml stofnun,
sem hafa bifrelð, og ofitast mær er faað forstjórinm, og faver á þá að sjá um bað, að hanm
loki innl sína bifirelð? Það erc ekkl alveg einfalt mál, þamraig að á þessu ercu auðvitað
margvíslegir annmarkar. Em þetta eru allt atriði, sem eTCu þess eðlis, að það er eðlilegt, að
þau korni upp. Það er eðlillegt, að um þau sé
spurct, og ég skai taika það grceinitega fram, að
því fier víðs fjarcri, að ég sé ánægður með það
ástiamd, sem ríkirc í þessum efinum, og ég tel,
að ekki vercði umdan þvi skotizf að rceyna að
setja um þetta fastarc regflur. Hvort memn sem
sagt í þetta skipti mamma sig upp í það með
þeflm róttæku aðgfirðúm og áhrifium á kjör ótal
ríkisstarfsmanna, siem faeitita muradi hafa í förc
með sér, um það skal ég ekkfiirt fullyrða á
þessu stdgi. Það erc bezt að verca ekikerct að
hrósa sérc af afrekum, sem ekki hafa verið
unnin, em emgu að síðúr erc þetta brcýn nauðsyn.
Þessarc töflurc leiða það glöggt í ijós.
Það kamra að verca, að hv. fyrlrapyrjanda þyki
ekki, að þetta sé alveg nægiiiega ýtarlegt, em
eiras og ég áðan sagði, efi faetita á að vera ýtartegra, kostar þetta það að semja um þetta
mjög ýtartega og langa grcg., sem ég tel vel
geta komið til mála, að verði gerct og í rcauninml sé efniviðúr i eftir bá vinmu, sem únnin
hefur vercið nú síðústu árin og iokið erc að
vinma nú að mestu teyti, þanmig að það sé
a m. k. fuilkomin ástæða til, ef og þegar
ákvörðún vercðurc tekim um þær endantegu rcegiur í þessu efni, þá verðd með eimhverjum hætti
gefin út slík faeiidarcskýrcsia.
Fyrlrspyrjandi (Ingvar Gíslason): Herra forseti. Ég vil bakka hæsitv. ráðh. fyrirc þau svör,
sem hann hefiurc gefið hér. Það hefur komið
mjög greinilega í ijós, sem mig raumar grumaði, að hér mumdi vera um mjög viðamikið
og yfirgripsmlklð mál að rcæða, þammig að það
befur kostað talsvert erfiði og fyrirfaafn að
safna saman þedm upplýsingum, siem hér liggja
fyrir. Það kemurc í ljós, að ríkið og opimbenar
stofnanir eiga yfir 500 bifireiðar af ýmsum
gerðúm, og það er gott að fá þessa skýrslu,
þó að ég hefði mú heldurc kosið, að hæstv.
ráðh. hefði gefið þessar upplýsingarc skriflega
að nokkru leyti, vegna þess að það er mjög
erfitt að ná ölium þessum uppJýsdmgum, þegar
það er tesið hér af nokkrum hrcaða. Og það
kemur einmig i ljós, að heildaraöluverð þessara bifrelða eða endursöluverð þessara bifreiða
má áætla að sé um 130—150 milij. kr. og einmig að það eru 79 starfsmemn ríkisims, sem fá,
að því er mér sMlst, bedralínis fWa bíla, og um
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notkun þessara bíla gilda ekki fastar regiur,
sem settar hafi verið, nema þá mjög ófullkomið. Eins kemur það í ljós, að þessar bifreiðar eru ekki auðkemmdar, og auk þese eru
424 starfsmenn, sem fá ýmiss konar bílastyrki
með öðrum hætti, sem áætla má, að séu ekki
undir 12 miJilj. kr.
Ég skal fústega játa það, að þetta efnl er
stærra em svo og viðBeðmara em það sé hægt
á þesisu stigi að leggja endanlegt mat á þær
upplýsingiar, sem hæsitv. ráðh. hefur gefið hér.
Ég efast ekki um, að þær eru eims fullkomnar
og hæstv. ráðh. hefur framoiast átt kost á að
veita á þessu stigi. En á hitt vil ég leyfa mér
að benda og minna á serni mána skoðum, að í
sambandi við bifreiðaeign ríkissjóðs og bifreiðahlunnindi ýmissa opimberaa starfsmamna
er nauðsyn að gæta alls hófs og spamaðar.
Ég tel t. d. ákaflega hœpið, að það sé réttmætt
og eðliilegt, að rikið eða opinber fyrirtæki
kaupi og reki einkabifreiðar starfsimanna, æðri
eða lægri, þ. e. að kjarabætiur eða launaibætiur,
sem hœstv. ráðh. minnitiiist á hér áðan, séu veittar í formi slíkra aiugljósma hilunminda. Mér
finnst eðlilegt, að þetta sé tekið til endurskoðunar. Það kanm vel að vema, að nauðsynlegt
sé, að hið opinbera eigi bifreiðar til afnota
fyrir starfsmenm í starfi eða vegna sitarfs beinlínls. Hitt finnst mér ekki eigi að eiga sér
stað, að hið opinbera afhemdi yflrileitt eimstökum mönnum alger eimkoumráð bifreiða hims
opimbera. llm notkum slíkra bifireiða verður að
setja sbrangar reglur og fara efitir þefai, og
það er ánægjulegt tiŒ þess að vita, að hæstv.
ráðh. vinmur að því, að siliíkar reglur verði
settar. Að öðrum kosti getiur orðið um misbeitingu réttinda að ræða, sem leiðfa til spillingar í opimberu lífi. Það er t. d. sjálfisagt og
eðlilegt, að ríkisblfredðar séu auðkemndar á
sama hátt og bifireiðar Reykjavíkurborgar.
Slík auðkemming er aðhald að umráðamönmum
bifreiðanna iun rétta og eðlilega miotkum þeirra.
Efarnig ber hinu opimibera, og þar verður
hæstv. ríkisstj. að ganga á undan með góðu
fordæmi sínu og með setmingu skynsamtegra
reglma, að gæta hófs í vali bifreíðategumda,
sem það fær starfsunönmutm sínum og embættismönnum til umráða. Ég efiast um, að slíks
hófs sé ætíð gætt, þrátt fyrir góðan vilja
hæetv. ráðh., sem ég efast ekki um að persómulega vill gæta alls hófis í silíku, undanfarin ár,
að því er hann nú uppiýsir. Hið opfabera eða
ríkisstj. á ekki að stuðla að nefami tildurmemmsku eða hégómaskap í sambandi við bifreiðategundir. Ég er sanmfærður um, að oft
hefðu embættis- og sýslumarmemm, sem viitað
er að faafa mjög firjálslegian umráðarétt yfir
opinberum bifreiðuim, getað komizt af með
ódýrari og íburðarmfami farkoeti.
Ég skal ekki taafia um þetta fiteiri orð, taerra
forseti. Ég þakka hæstv. ráðh. fyrir glögg svör
hans. Mér er iþað fullkomlega ljóst, að það er
erfitt að svara þessu svo ýtarlega sem e. t. v.
væri taægt, efi lengri tfani ynmist til að vimna
það verk. En ég fiagna því, að hæsibv. ráðh.
hiefur það í huga að gefa um þetita mál temgri

grg. síðar, ef eftir taemmi yrði leitað. Og ég
vona, að hanm láti ekki staðar numlð við það,
sem hanrn hefur þegar að ummið í þessu máli,
og þessar umr. megi m. a. verða til þess, að
freikar verði aðhafzt í því að koma skynsamlegu skipulagi á bifireiðaútgerð ríkissjóðs.
Gils Guðmundsson: Herra forseti. Það mál,
sem hér er til uimr. og spurzt er fyrir um, er
vissufega aJlmikilvægt og margslumgið, og ég
vil eimdregið taka undir það, að full ástæða
er til að koma þar á meiora samræmi og fiastari reglum en gUt hafa í sambamdi við þessi
bíilamál ríkisims. Það er vafialaust nokkurt álitamál og vandamál, hvemig eigi að skipa
þessum máluim á eðlitegam og rétitlátan hátt,
em ég býst við, að 'það sé ekki of mlktð sagt,
þó að fiullyrt sé, að töluverðs misræmis hafi
gætt í þessum efinuim og slíkt misræmi þurfi
að teiðrétta. Undir það vil ég mjög eimdregið
taka.
Em það, sem kom mér tii þess að segja hér
fáein orð, var það, að ég tei ástæðu til að.
koma hér á firamfæri lítilli leiðrétttagu við þá
skýrslu, sem hœstv. fjmrh. las hér. Hún er
kannske ekki stórvægileg, en þar sem hún
snertir mig persónulega og þá sitofnun, sem ég
veiti forstöðu, vil ég, að hún komi hér skýrt
fram.
Þar sem hæstv. fjmrta. talaðl um, að 79 förstöðumenn rikisstofinajna hefðu biíreiðar til eigin afnota, þá taldi hamm þar með forstöðumanm Bókaútgáfu memningarsjóðs. Ég veit
rnú satt að segja eikki, hvemig á bví geitur
staðið, að þetta taefur komizt imm í skýrslu
hæstv. ráðh., em ég vU taka það skýrt.fram,
að þetta er algjör misekifafagur. Forstöðumaður Bókaútgáfu menmfagarsjóðs hefur aldrei
haft neina slíka hifireið, sem ríkið eða hókaútgáfan hefiur átt og kositað rekstur á. Bókaútgáfan hefur aðeiins átt og á eima. sendiferðabifreið, sem starfsmaður stofnumarinmar notar
í hemmar iþágu, og það er öll blfreiðaeigm þess
fyrirtækis, þannig að það má þó lækka þessa
tölu forstöðumanna ríkisstofnana, sem hafa afnot afi bifireiðuim, sem ríkið á eða ríkisstofnanir eiga og reka, a. m. k. um einn, þanmig
að þeir eru þó ekki nema 78. Ég tel ástæðu
til þess, að þetta komi fram, og vU æskja
þess, að þetta verði leiðrétt.
Að síðustu vU ég svo endurtaka ,það, að það
er fuli ástœða til þess að reyna að koma á
einhverjum samræmisregúum að því er varðar
hifreiðaeign rfkis og ríkiBetofinama og að því
er varðar afiaot afi þeirn. Þær megJiur hafa verið,
að ég hygg, mjög svo óskýrar og á engan
hátt þanmig, að eðliliegt samiræmi sé í þeim
efinum. Það vil ég að siðustu umdirstrika, að
ég tel á því mikla þörf.
Fjmrh. (Magnús Jónsson): Herra forseti.
Mér þykir það mjög teitt, ef mistök hafia orðið í sambandi við þá stofnum, sem tav. þm. veitir forstöðu, og það er sjáltfsagt að teiðrétta
það. Em ég geri ráð fýrir, að þetta stafi af þvi,
að stofinunin hefiur bifireið, Taunus etation bif-
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reið, árgerð 1964, að ég hygg, sam einhver
starfsmaður stofnunarinnar væntontega hefur
til umráða og þá fýrst og fremst náttúrlega
i þágu stofmunarinnar. Það er aiuðvitað svo
um margar þessar bifreiðar, sem ég gat um,
að það eru ekki eingöngu lúxusbifrelðar. En
það er skylt að taka það til gireina, ef það er
svo, að forstöðumaðurmn hiafi engin afnot af
þessari bifreið. en það er þá einhver annar
starfsmaður sjóðsims, sem hefúr bifreiðina til
umráða.
Við orð hv. fyriirspyrjanda í hans seinni
ræðu hef ég efckert að attauga. Það var efnistega alit rétt, og ég vil aðeins taka það fram
aftur, að þetrri regiu, sem sett var 1966 um,
að það yrði gætt sérstaks hófs í kaupumhimna
svokölluðu forstjórabifreiða, hygg ég að hafi
verið reynt að framfylgja. Það var ákveðið
þá, að bifreiðar mœtitu ekiki kosita yfir vissa
upphæð, um 250 þús. kr. Að vísu er gert ráð
fyrir því, að i vissum tilfellum, ef mjög er
sótt á um það af hálfu starfsmanns, þá væri
honum heimilt að kaupa dýrari bíl, en þá
skyldl hamn greiða verðmismuninn sjálfur og
greiða að hluta til rekstrarkosfcnað bílsins miðað við það, sem talið vsari að bann væri dýrari í rekstri umfram þé bílategund, sem heimilað væri að kaupa. En það er vissulega hárrétt, að iþað er nauðsynlegt, a. m. k. á fyrsta
stigi, eð bafa taemiil á því, hvers konar bifreiðar eru í gangi, og að iþað séu hvorki keyptar dýrari bifreiðar né bifreiðar, sem eru dýrari í rekstri en mauðsynlegt er. Það er ég hv.
þm. sammála um.
Ég endurtek það að lokum, að ég tel sjálfeagit, þegar niðurstaða er komin í þetta bílamál, að þá verði samin um það heildargrg.
og iþá eftir atvikum annaðhvort úbbýtt til hv.
þm. eða a. m. k. aftaemt fjvn., tii þess að hægt
sé að átta sig á, hvermig þessi mál sfcanda.
Ólafur Jóhannesson: Heroa forseiti. Ég vil
taka undir það og legigja á það áiierzlu, að
nauðsyn sé að koma þessum málrnm í foetra
horf en niú á sér stað. Ég get ekki betur séð
af þelrri skýrsiu, sem ráðh. gaf hér áðan, sem
að visu var ekki svo fuUkomin sem æskiiegt
hefði verið, en að í þessum efnum hafi rikt
algjört handahóf. Ég get ekki fundið út úr
því nelna regilu, hver hiafi fengið bíla ókeypis
né heldur hverjum foílastyrkur sé veittur. Ég
get ekki betur séð en að með þessu sé stofnað
tii mlkils misræmis í kjörum opinberoa starfsmanna og þeirn mönrnum, sem úthluitað hefur
verlð á umdangengmum árum þessium fríðlndum, sé veitt stórkostleg kjarabót umfram aðra
opinbera sitarfsmemn. Ég fæ ekki foeitur séð en
þetta sé í mörgum tilfellum fuiikomið ranglæti. Það ramglœiti ber að leiðrétita sem fyrst.
Þess vegna er út af fyrir sig ástæða til þess
að fagna ummælum hæstv. fjmirih. í þá átt.
Ég verð þó að lýsa nokkrum vonibrlgðum yfir
því, hversu lamgan tíma það þarf að taka að
kippa máluim eins og þessum í Lag. Mér skildisit, að það hefði verið stQfnað tii athugunar

á þessum málum árið 1965. Er það ekki rétt
skilið? Og það er ekki lengra komið i endurbótaátt í dag en raun ber viitni. Ég heid, og ég
vil leggja á það áberzlu, að nauðsynlegt sé
að hafa hraðari vinmuforögð S þessari endurbótaibaráttu firamvegis heldur en við hafa verið höfð hingað tii.
Mér sýnist, að ’þarna sé um hreimt kjaramál
að tefla hjá þeim mönnum, sem þessara fríðinda njóta. Nú er það svo, að kjaramál opinberra starfsmanna eru komirn í ákveðið kerfi,
og laumakjör 'þeirra eiga að vera ákveðin með
ákveðnum hætti, kjarasamningum eðia, ef þeir
saimningar efcki takast, kjaradómi. Ég vii nú
spyrja, hvort það sé efcki eðliiegt, að þessi
firíðindi komi til athugumar við kjarasamnlnga,
og hvort það sé ekki eðJdliegt, að þau komi sem
liður inn í kjarasammimgakerfið. Ég held, að
það sé mikiu eðliiegra, að iþað séu þeir aðilar,
sem um þessi mál fjaiia, kjarasammimgama,
sem setja regiur um iþessi efni og meta þessi
fríðindi, hieldur en það sé gert emhiiða af —
ja, ég veit eigimlega ekki af hverjum, þetta
hefur komizt svoma á smám saman, kannske
ákveðið af eimhverjum ráðh., kanmske af forstöðumanni eimhverrar stofmunar, en allar samræmdar reglur vantar um þetta, að því er
vtrðist.
Ég skal ekki hafa um iþetta fleiri orð og
ætia mér ekki að blanda mér frekar i þessar
umr., en ég álít, að þarna sé í mörgum tilfellum um hreint ranglæti og spiilingu að ræða,
og ég álít, að það eigi að nema staðar, að það
eigi að nema smögglega staðar og breyta um
hætti í þessum efnum og það eigi ekki að
iþurfa að bíða eiftir því í öranur þrjú ár.
Fjmrh. (Magnús Jónsson): Herna forseti.
Hv. 3. þm. Norðurl. v. taidi, að það hefði nokkuð
dregizt að fá niðurstöðu í iþessu máii, úr því
að attaugun befðl hafizt 1965. En ég skal taka
það fram, að athugunin er náttúrtega miklu
eldri, svo að það gerir kannske talut minn
verri, en það er sjálfsagt að segja frá þvi,

sem rétt er.
Eins og ég sagði, hófst þessi bilabarátta íýrir, að ég hygg, 20 árum í aivöru. Þá var þetta
farið að girafa um sig noktouð og miernn famir
oð gera sér grein fyrir þvi, að þama væri við
vanda að glíma, þamnig að það eru margir,
sem við þietta hafa fengizt, ýmsar athuganir
hafa verið á iþessu gerðar á liðnum árum og
áætiunargerðir llggja fyrir. Ég taAdi hims vegar majuðsyniegt að miða þetta við síðustu þróun. Þetta hefur verið að iþróast árum saman.
Það hefur vaxið með ýmsum hætti. Ég skai
ekki rekja þá sögu. Margt af þesau hefur
vafaJaust komiið til sem fríðindi á ýmsum
tímum. Það eru engair formllegar reglur um
það, hverjir hafi bíla, og menn haía fengið þessi hlunnindi, náttúriiega í mörgum
og flestum tUfelium með vitund fjárveitingavaidsins hverju sinnL Það hefur verið tekið
imn í fjárveltimgar, en í filestuim tilfellum auðviitað eftir á. Og það skaJ fúslega játað, að
þessi athugun jnúlslns, sem gerð hefiur verið,
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leiðir ákaflega glöggt í ljös, að faér er á mikið
handaihóf, og það er töluvert svipað og á sér
stað með embaattisbúsitaðiinia, sem hér hefur
verið talað um. >að er orðið aigert ósamræmi
lika í því, faverjir hafa ©mbsetitisbústaði og
hverjir ekki, þó ég æfali ekki að ræða það mál
hér i þessu samtoandi. En það er auðvitað óiíkt, hvort mefnn stöðva eimtoverja þróun, og
það befur verið gent. Siðan 1965 toeifur enginn
emtoættismaður fengið rikisbifreið að einum
undanskildum, það skal ég taka fram, og það
hygg ég, að mönnurn þyki ekiki óeðlilegt eftiir
atvikum. Það var landilæknir, því að eftir að
kjarasamningar læknia komu til, vita menn,
hvernig útkoman úr því dæml var, sem sé sú,
að þessi embœttismaður ríkisins, yfirmaður
allra toeilbrigðismála, toafði miklu verri kjör
en allir aðrir læknar í iandinu, og það þótti
því sammgjarmt að fallast áþessi hlunmimdi, sem
tvímœlalauBt eru hlumnimdi, og skai ég taka
á mig minn hluta af þeirri sök, en að öðiru
leyti faefur þessi þróun verið stöðvuð.
Etas og ég áðan sagði, var ákveðið 1965,
þegar þessi attougun hófst, að stöðva einnlg
hina föstu toifreiðasityrki, sem að eimtoverju
leyti má líta á sem hlummlmidi. En hins vegar
var ekki hægt að stöðva það, þegar koetnaður var greiddur, sem er fólginn í kílómetraakstri bifreiða, því að þar er ekki um hlunnindi að ræða, heldur aðeins toeina greiðslu fyrir afnot bíls, sem tvímælalaust eiga sér stað
og verður að borga fyrir eins og hverja aðra
þjónustu.
Þó að menn sjái náttúrlega, að faér er um
stórar tölur að ræða, sem vissulega þarf að
taka til rwkilegrar atfaugunar, þá er stór hluti
af þassari uppfaæð ekkl deilumál, þ. e. bí'lastyrkjagreiðslurnar, þar sem um er að ræða
greiðslur, sem ekki er hægt að falto frá. Þar
er tvímælatoiust í fjöimöigum greimum um að
ræða, að það er hagikvæmara fyrir ríkið að
borga starfsmammi fyrlr afnot bifreiðar barns,
að því marki sem það er taiið nauðsynlegt að
hanm þurfi að hafa toifreið, heldur en að fara
amnaðhvort að kaupa undir hanm bifreið eða
afhenda honum hana eða láta hann kaupa
leigutoifreiðar í iþeim tilfellum.
Það karnn vel að vena, að það sé hægt að
segja, að þessi athugum hafi tekið langam tíma,
og það má segja. að það sé ekki tiltöiulega
flókin ákvörðun að stöðva þróunina. En ég
hygg, að aiiir fav. þm. geti geirt sér í faugiarLund. að það er ekki alveg eimfalt mál, hvemig á að ieysa þann vanda að taka af manni
fríðindi, sem geta kannske leikið á, — ég skal
ekki nefna ákveðnar tölur, — milli 100 og 200
þús. kr. á ári, — flríðindi, sem viðkomandi
starfsmiaður hefur notið um langan aidur. 1
sambandi við það eru margvísieg vamdamál,
sem gera það, að þetta er vissiuiega ekkert
auðvelt verk. En það er satit, og það er iþað
versta í þessu máii auk útgjaJdanna við þefata,
að í þessum hlunnindum er venulegt ósamræmi. Það er rétt fajá hv. þm., að það er í
rauntani það, sem ailfaaf veidur imestum kunr
og óánægju, þegar faægt er að benda á það,

að einn starfsmaður faafi þessi hlunnindi en
anmiar saimtoærilegur stairfsmaður ekki.

22. Kostnaður af Kirkjuþingi o. fL
Á deildafumdum 26. marz vnr útbýtt frá Sþ.:
, Fsp. til fjmrh. um kostnað af Klrkjuþingi,
Búnaðarþingi og Fisklþingi [174. máJi (A. 426).
Á 47. fundi i Sþ., 27. marz, var fsp. tekin til
meðferðar, hvort leyfð skyldi.
Fsp. leyfð mieð 35 stolj. atkv.
Á 48. fundi í Sþ., 5. apríl, var flsp. tekin til
umræðu.
Fyrirspyrjandi (Magnús Kjartansson): Herra
forseti. Þessl litla fsp. er svoJítið tengd því
máli, sem hér var ræfat um áðan, þótt hún
enúist að vísu um mtani vanda. Hún fjaJlar
einnig um misræmi, sem upp hefur komið í
þjóðféJagtau.
Hér á IsJandi er haldið miikið af þingum og
ráðsteænum, eins og alkumnugt er, og sJífcum
samkomum fer stöðúgt fjöJgiandi. Htas vegar
er mismunandi vel að þessium þimgum búlð af
hálfu htas optabera, og þau þrjú þtag, sem
ég spyr hér um, toafa, að því ©r ég bezt veit,
þá sératöðu, að þáttfaakendur í þeirn fá greitt
fé úr ríkissjóðl fyrir að taka þátt í þtaghaldinu.
Ég skaJ ekki draga í efa, að þessl þing séu
mierk, hvert á atau sviði. Átoangendur evangelísk-Jiúterska trúflokksins hafa vafaiaust af
því bæði gagn og ánœgju að koma saman til
Kirkjuþimgs og fá dagpemtaga til þess úr ríkissjóði. Hins vegar er mér ómögulegt að skilja,
að þessi trúftokkur eigi að hafa nokkra sérstöðu fram yfir aðra trúflokka tovað þefata
snertir. Aðrir trúflokkar toafa ejnnig sín þtag,
og ef á að veita mönnum greiðslur úr ríkissjóði fyrir að táka þátt í sJíkuim þtagum, ætti
það eins að koma þeim að gagni.
Búnaðarþtag og Fiskiþing eru gamtor stofnanir, og tilgangur þeirra er að efto þá aitvinnuvegi. Stuðningur við þá er hims vegar
orðimn miklu fjölbreyttarí em áður var, og af
þeim ásitæðum hafa þessi þing sefat ofarn hluitfaJilslega, enda þótt ég dragi ekki í efa, að
umræður þar séu fróðiegar og giagnlegar og
sumar þær samþykktir, sem faar kunna að
vera gerðar, skynsamlegiar, auik þese semmenn
hafa náttúrlega alltaf gofat af því að sýna sig
og sjá aðru. Htas vegar fæ ég ekki séð rökin
fyrir því, að þátttalca í þessum þimguim sé
styrkfa af almannafé umfram fjölmörg önmur
þing, sem haldin eru í lamdinu. Vilji menn
rnota fé rikissjóðs til ,þess að styrkja lajndsmenn tiJ þátttöku í þingum af ýmsu tagi, þarí
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að seitja um það almemmar reglur, svo að ailir
eigi kost á fjárframlögum til þimgsetu sinmar,
eftir því seim reigilumiar segja til um. Bn telji
memn hins vegar, að slík þing eigi að vera
frjálst framtak þegmianma, þá á þaS einmig að
eiga við um þau þing, sem ég heif vikið að.
Ég hef vakið máls á þessu vegna þess, að
nú að nndanfömu heifur mjög veirið til umræðu nauðsyn þess að emdurskoða ýmsa þætti
í ríkisbúskapnum í samræmi við breytta tima.
T. d. liggur hér fyrir þingi frv. um breyt. á 1.
um eanbættisbústaði, seim m. a. hefíur verið
rökstutt með því, að á seinmi árumi hafi bætzt
við á lalandi fjölmargir emibætitismemm, sem
alls ekki var gert ráð fyrir í löguniuim, eins
og þau voru þá, alveg á sama hátt og hafim
eiru hér á Islandi fjölbreyti'leg þing, serni ekki
tíðkuðust áður hér á lamdi. Auik þess hiefur
hæstv. fjmrh. gretot okikur frá því, bæði í orði
og verki, að hanm hafi Cuillan hug á því að
spara, og þess vegna er mér nokkur förvitmi
á því að heyra afstöðu hans ti.l þessa vandamáls.
Fjmrh. (Magnús Jónsson): Herra forseti.
Því miður voru svo mikill fiagnaðaróp hér úti
fyrir húsiniu, að ég átti dálítið erfitt með að
heyra allit, sem bv. fyrirspyrjandi sagði í ræðu
sinni, og ég voma, að hann afsaki þá, ef ég
tiek ekki til meðferðar aillt, sem hanm vakti
athygli á, em fyrst og fremst ætia ég að halda
mig að fsp.
I fyrsta lagi er spunt; „Hiver hefur verið
kostnaður rikissjóðs síðustiu árto af Kirkjuþingi, Búmaðairþingi og Fiskiþingi?" Og það
er þá væntamlega rétt að byrja á Kirkjuþingi.
Ég hef uppiýstogar uim tivö siðusitiu Kirkjuþimg, sem hafa verið haldin. Þau eru haldin
arnnað hvert ár. 1964 kostaði Kirkjuiþtog 169.
236,90 kr., svo að allt sé tíiundað. Og 1966 kostaði Kirkjuþing 232.065,02 kr.
Kostnaður við þrjú síðustu Fiskiþimg, þau
eru etomig haldin anmað hvert ár, hefur orðlð
sem hér segir: 1964 290.639 kr., 1966 323.589 kr.
og 1968 438.770 kr.
Þá er í þriðja lagi kostmaður við Búnaðarþtog, em Búnaðarþing er haldið á hiverju ári.
1965 var kostmaður við Búnaðarþtog 630.053,27
k,r„ 1966 886.150,22 kr„ 1967 798.494,47 kir. og
1968 839.723,07 kr.
Það mun vera venja með þtog þessi, að fulltrúar fá greiddan ferðaikostmiað og auk þess
dagpemtoga. Mumurínm ligguir bæði i tölu þtogfulltrúa, ef við getum orðað það svo, og etomig
lemgd þinganma að sjálfeögðu.
1 öðru 'lagi er spurt: „Tetar ríkisstj. eðlilegt,
að ríkissjóður haidi áfram að greiða kostnað
af þtogum þessum?" Ég skal játa það, að ég
á dáiítið erfitt með að svara þessari spuimimgu
fyrir hönd ríkisstj. sem stíkrar, vegna þess að
um það hefur ekki verið tekto ákvörðun, ernda
jatevel vitað, að um það eru skiptar skoðamir,
eins og oft viil verða, þanmig að að svo rnikilu
teyti sem ég á að svara þessari spumingu,
vorð ég að svara hemmi sem mlnni peraónulegu skoOun.

Ég hef ekki farið dult með það og hef láitið
það í ljós áður, að ég tel, að Búmaðarþing eigi
ekki að vera á hverju ári, heddur annað hvert
ár, og í því sé algert ósamræmi. Ég tel etonig
vel geta komið til álita að miða framlög til
þessara þinga við það, að þau stiamdi vissam
tíma og ekki lemgur. Það kemur allt Ciil álitoa.
Hitt er svo aftur amnað mál, hvört á að fella
þessar greiðalur niður eða ekiki. Kinkjuþlng
er á laggimar sett með lögum frá Alþ., og ég
skal eikki segja um það, hvort skoðun manma
í því efni kamn að vera breytt frá því, er þau
lög voru sett. En ég get fúslega játað fyrir
mitt leyti, að ég tei ekki emditega sjálfsagt, að
það sé eðlilegt, að þetta þtag sé hialdið, en þá
þarf að breyta uim það gildamdi lögum. Það
má aftur á móti að visu í það viitmia, að samkv. okkar stjómarskrá er gert ráð fyrir því,
að þjóðkirkjan njóti forréttinda, þannig að það
má segja, að að því teyti sé .það ekki óeðiitegt,
ef memn á annað borð telja rétt, að alíkt þtog
sé haldið.
Etas og hv. íyrirspyrjandi sagði sjálfur, eiga
bæði hto þtogto sér lamga sögu. Og það er rétt,
að síðan hafa auðvitað orðið rmargar breytingar í þjóðfélaginu, sem geta ótwírætit váldið
því, að ýmsir aðrir aðilar segi: Af hverju á
ekki að kosta okkar ráðstefnur, sem síðar
hafa komið til, eims og þessa ráðstefnu? Htou
er þó ekki að meita, að þessi þtog eru með
nokkuð sórstökum hætti. Bæði þeesi félög,
sem halda þessl þing, eru opinber félög og
gegma optoberu hlutverkl og eru kostuð algerlega af ríkisfé eða hailda uppi sbarfsemi í
þágu þessara tveggja atvtomiuivega, landbúnaðar og sjávarútvegs, þammig að þeiim er að þessu
ieyti gefto sérsbaða. Þetita eru í raumtoni ríkisstofnamir, og það má segja, að þarma komi
saiman fubtrúaráð þessara stofnamia ti'l þessara þtoga, þanmlg að það er vissuiega hægt
að færa rök fyrir því, að þessi þing eigi að
haldast með etohverjum hætti. Það er svo
áiitamál, hve oft þau á að halda og í hve
stórum stíl þau eiga að vera. Það eir önmur
saga. En ég er ákaflega hræddur um, og það
er a. m. k. ekki mín skoðum í dag, að það sé
hægt að afnema þessi þtog, þó að það sé hægt
að setja á þau viss mörk.
Eins og ég áðam sagði, — það er etomig mín
persónuiega skoðun, sem er ekki emditega vist,
að failll saman vlð skoðun ríkisstj., — að það
sé eðlitegt t. d. varðamdi Búmiaðajrþing, að um
það gildi sömu regiur og Fiskiþimg, að það sé
haldið anrnað hvert ár.
Fyrirspyrjandi (Magnús Kjartansson): Herra
forseti. Ég þakka hæstv. fjmrh. svörín. Þau
leiddu í ljós, að kostmiaður af iþessium þremur
þlnigtum, þegar þanmig stiemdur á, að þau eru
öll haldim sama áríð, er um 1)4 millj. kr. Ég
er ekki að leggja tiil á mokkuim hátt, að þessi
þtog verði lögð niðúir. Það, sem ég var að
spyrja um, var það, hvort hæsitv. ráðfa. eða
hæstv. rikisstj. teldi eðlilegt, að sá háttiur héldist, að greitt væri úr ríkissjóði ferðakoeitmaður
og dagpemimgar fyrir þátttakemdur í þessum
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þhng'um. Mér er kunmugt um það, að Kirkjuþing er ákveðið með lögum, og ég hafði þann
hátt á að beiina þessari fsp. til hæstv. ráðh.,
vegma þess að ég hafði ekki tirú á því, að
breyting yrði á þessu fyrirkomulagi í tíð núv.
stjómar, nema ríkisstj. sjálf hefði frumkvæði
um það, og ég hefði þá bezt trúað hæstv.
ráðh. til þees.
Ég verð að end-urtaka það, seim ég sagði áðan, að ég tel það algertega óeðlilegt, miðað við
þær breytingar, sem orðið hafa í þjóðfélagimu,
að iþessi þrjú þing eigi að hafa sérstöðu fram
yfir fjölmörg önmur þámg, mörg mjög merk,
sem haldin eru hér i þjóðfétagiinu. Það erákaflega nauðsymtegt, að þegnamir bimdist samtökum um fjölmörg mál og komi svo saman
á þingi um þau efnL En yfirteiitt verða menm
að stiamdast kostmað sjálfir af þátittöku í sliku
þimghaldi, og það tel ég engan vegimm óeðlitegt
fyrirkomulag. En þá fimmst mér, að sömu reglur eigi að giilda um þimgin, sem ég nefndi hér
áðan. Kíkissjóður geitiur greitit það fé, sem skynsamtegt er talið, til þeirra stofnama, sem þarna
eiga hlut að máli, em almenmt þimghald á þeirra
vegium tel ég að eigi að vera með svipuðúm
hætti og anmað almemmit þimghald á Islamdi.
Og ég vil beirna mjög eimdiregið til hœstv.
ráðh. að íhuga það, hvort hanm vildi ekki hafa
að því frumkvæði á vegum ríkisstj., að tekimn
verði upp anmar háttur á þessu sviði.

23. Tjónabætur til útvegsmanna vegna
banns við síldveiðum sunnatilands.
Á deildafumdum 2. apríd var útbýtt frá Sþ.:
Fsp. til sjútvmrh. um tjónabætur til útvegsmanna vegna veiðarfæra, sem óvirk urðu vegna
banms við síldveiðum sunnanlands [180. mál, 1]
(A. 481).
Á 48. fundi í Sþ., 5. apríl, var fsp. tekin til
meðferðar, hvort leyffð skyldi.
Fsp. leyfð með 33 slhlj. atkv.
Á 50. fumdi í Sþ., 10. apríl, var fsp. tekin til
umræðu.
Fyrirspyrjamdi (Karl Guðjónsson): Herra
forseti. Á yfirstandandi þimgi hafa verið afgr.
lög, sem fela í sér helmild tiil rikisstj. um að
bæta útvegsmönmum veiðarfæratjón, sem þeir
hafa talið sig hafa orðið ffyrir á s. 1. vertið
sérstak’tega.
Það mum vera í hugum flestra þm. svo, að
ríkissjóður sié reymdar ekki beimt bótaskyldur
eins og vátryggjandi fyrir siiteu veiðarfæratjónL Em sú helmild, sem Aliþ. þarma gaf og
sem ríkisstj. mum hafa ffnamkvæmt, er að sjálfsögðu fyrst og freimst viðurkenmimg á því, að

þessi atvimnugrein stemdur hölluim fæti og má
illa við því að verða fyrir veiðarfæratjóni eða
yfirleitt tjóni, sem ekki er bætt úr hinum almenmu vátryggimgarsjóðum, eem bátarmir eru
tryggðir í. Nokkuð öðru vísi horfir málið við,
þegar um það er að ræða, að með stjómartilskipumum eru gerðar ráðsitafanlr, sem ýmist rýra gildl þeirra verOmiæta, sem í veiðarfærum liggja, eða gera þau máske imeð öilu
ónotihæf, þ. e. a. s. mönnnm mýtist ekki af þeim
verðmætum, sem í veiðarfærumum liggja. Þannig var það ákveðið á simni tíð, þegar bönmuð
var veiði með dragmót, þegar landihélgin var
færð út, þ. e. a. s. þeigar ffriðumarlíma var dregin 4 milur út frá grummlímiupumktum hér við
land. þá voru banmaðar dragmótiaveiðar, og
stjórmvöldin tiöldu sér þá skylt að bæta að
fulilu það verðmætaitap, sem eigendur hinna
bönmuðu veiðarffæra urðu fyrir, og var þetta
gert.
Á s. 1. veitri auglýstu islenzk stjómvöld banm
við síldveiðum sunmaniands á vissium árstimuim og takmörkum veiðanma á öðrúm timum
einnig. Við þetta skapast það ástand, að margir útivegsmemm sitja uppi með veiðarfæri, dýr
veiðarfæri. Síldamætur af þeirri gerð, sem motaðar eru við Suðurlandssiiidveiðamar, kosta
yfirteitt um eima millj. kr. eða nálægt því, og
mér er kummugt um aðila, sem höfðu pamtað
og gengið frá kaupum á slikum nótum, em eru
hims vegar aldrei farnir að bleyta þær í sjó
og ffemgu samkv. stjómarráðsitllskipun hamn
vlð ‘því, að slík velðarfæri mætti mota við suður- og vesturströnd iandsins á tímabillmu frá
1. marz til 15. ágúst, og au'k þeas þá tiakmörkurn, að elmumgis >má veiða á öðrium árstímum
50 þús. tonm og ekki mieir.
Ég er ekki að haldia þvi ffram, að ríkissjóður sé skaðabótaskyldur fýrir öllu því verðmætatjóni, sem útvegsmemm haffa orðið fýrir
að þessu teyti. En á hitt tel ég óhæfu að lita
ekki, hvort ríkissjóður heffúr með þessu skapað sér skaðabótaskyldu eða hvort ekki sé réttlætismál, að á sama tíma og ríkissjóður greiðir bætur fyrír veiðarfæratjón af almemmum
ástæðum, sé harnn ekki skyldur að greiða eirnnig 'hluta af þeim verðmætum, sem í slikum
veiðarfærum liggja sem notagildi hefur nú
verið verulega rýrt á, em banmað yfir hálft árið. Þess vegma hef ég leyft mér að bera fram
svo hljóðamdi fsp. í tveiiimur liðutn:
1) Hefur ranmsókn farfð fram á því, hve
mikil verðmæti iiggja í ónýtamlegum veiðarfærum hjá einstökum útgerðarmömmium eða útgerðarfyrirtækjum vegma þess, að sildveiðar
sumniamJamds hafa verið banmaðar?
2) Hetfur ríkisstj. imetið hugsanlega bótaskyldu af opiniberri hálfu vegma síldaraóta,
sem gerðar voru sérstakiega fyrir síldveiðar
sunmamlamds, en verða ekki miýttar nú, eftir að
þær veiðar hafa verið ibammaðiar með stjórnarráðstiilskipum ?
Félmrb. (Eggert G. Þorsteinsson): Herra forseti. Hv. fyriirspyrjandi heffur gert grein fyrir
spurnimgum símum, sem eru í tvetaiur liðum.
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Ég tel rébt, á®ur en ég kem efntelega að svöruim við þeesum fsp.,að skýra frá því til glöggvunar, hvemig síldairmagn undajnfarinna ára
hefur verið hér við Suður- og Vesturland, en
samkv. þeiim upplýsingum, seim ég hef aflað
mér, hefur síldarmagnið verið þanmig á s. I.
10 árum:
Árið 1957 eru 19 þús. lesitir veiddar, árið 1958
33 þús. testir, árið 1959 28 þiús. testir, árið 1960
23 þús. lestir, árið 1961 106 þús. lestir, árið
1962 145 þús. lestir, árið 1963 154 þús. lestir,
árið 1964 121 þús. lestir, árið 1965 172 þús. lestir, árið 1966 68 þús. testir og árið 1967 60 þús.
lestir.
Réttf eir þó að geta þees, að afili áranna
1957—60 er að lamgmestu teyti reknetaafli, þar
sem nótaveiði með nútímatækni var þá vart
byrjuð hér sunmianlamds, Hafiramnsóknastofmumim hefur áætlað stærð íslenzku síldarstofnarana sem hér segir:
Árið 1962 931 þús. lestir, árið 1963 619 þús.
testir, 1964 457 þús. lestir, árið 1965 304 þús.
lieatir og árlð 1966 270 þús. lestir. Endamtegar
tölur ársdns 1967 liggja eklki fýrir, em óheatt
mun að fullyrða, að enm hafi geragið nokkuð
á ístenzka síldarstofninm hér sunnan- og suðvestiaralands á því ári.
Af framansögðú má ljóst vera, að ástandið
í íatenzku síldarstofnumum er mjög alvarlegt
í dag. Þessar niðurstöðúr eru þó ekki óvæntar,
þvi að á undamfömum árum hiefur oft verið
varað við himuim stórauikmu veiðum umgsíldar
hér sunnamlamds. Hafnammsókmastofnunta telur, að ástæðumar fyriir hinni öru rýraun htama
ístemzku síldarstofraa séu tvímælaJaust aukin
veiði umgsildar og vöntun nýrri árganga í
stotfnana. Orsakimar eru því af manna völdum samkv. þeseum niðúrsitöðum. Það er því af
þessum sökum, að Hatframmsóknastofnunta
lagði til á s. 1. ári, að gerðar verði eftirfarandi
ráðstafanir tii vemdar síldarstotfninum:
1 fyrsta lagi: Veiðibamn á smásíld verði miðað við 25 cm langa síld í stað 23 cm áður.
1 öðru lagi, að settar verði reglur um hámarksveiði summanlandssíldar, er stuðli að því að
lækka dánartöluna verutega. Fyrir árið 1968
tialdi Hafranmsóknastofnumin hæfilegt að miða
hámiarksiveiðima við 50 þús. lestir. Og í þriðja
lagi, að settar yrðu reglur um veiðibann á
þeiim árstíma, sem síldin er lélegust til vinnslu,
og þá á tímabilinu frá 1. marz til 15. ágúst.
Till. þær, sem hér hafa verið raktar, voru
samþ. af ráðgjafamefnd og stjóm Hafrannsóknastofnunartamar, en í ráðgjafamefndimni
eiga sæti fuiltrúar LÍÚ, FéJags ísl. botnvörpiuskipaeigerada, fiskimannadeildar Farmamnasambands íslands, ASl og Sjámannasambamds
Islands. Enn freraiur voru tUl. saraiiþ. einróma
á Fiskiþtagi, þ. á m. af fuJJtrúum alilra landshluta, stjóm FiskitféJags IsJiamds og LlÚ.
Á s. 1. vori þótti eklki tíimiaibært vegna hins
skamma fyrirvara að setja hámarkskvóta á
atflaanagnið 1967. Hinm 28. iraajrz 1967 gaf ráðuneytið út reglugerð, svo sem hv. fyrirepyrjamdi
hefur þegar greint frá, þar seim umræddar
síldveiðar fyrir Suðúrtamdi og Vesturlandl é

tímabiliimu 28. marz til 15. maí 1967 voru bammaðar. Töldu miargir þá, að eltki væri nógú langt
geingið með þetssum friðunariráðsitöfúnum, og
kom það víða fram opinbertiega á s. 1. sumri.
Eftir að leitað hafði verið umsiagnar og áliits
áðumefndra aðiila að nýju og samiþykki þeirra
fengið, setti ráðuneytið hinm 22. fefar. s. 1.
reglugerð um ráðstafamir til vemdar íslenzku
sildarstofmumum. Hefur regliugerðin að geyma
þær ráðsitafanir, sem Haframnsókraastofnunta
og fyrrgreindir aðilar höfðú lagt til og samþykkt. Að reglúgerðta var gefim út svo snemma
á árinu var m. a vegna eimdregimna óska útgerðarmanna, sem eðlitega vildu vita slíka ákvörðun með hæfilegum fyrirvara til að afstýra tjóni af ótiímabærum og kostnaðarsömum umdirbúnimgi. Samkv. regilugerðtani, svo
sem hún hefur nú vertð ákveðta, verður lágmarksstærð síldar, sem teyfitegt er að veiða,
25 cm í stað 23 áður. HámarksafU suraraanlandssíldar, sem teyfUegt er að veiða á umræddu tímabili, verður 50 þús. testir og síJdveiðamar sunraanlands og vestan bannaðar
frá 1. marz til 15. ágúst.
Tilgangur þeirna ráðstafana, sem reglugerðta
gerir ráð fyrir, er að Jcotraa í veg fýrir, að íslemzku eildarstotfnarmir þurrkist út. Tilgangur
ráðstafananna er enm fremur að koma 5 veg
fyrir það tjóm, sem aæ því hlytist, ef svo héldi
áfram sem þróunta hefuir sýmt umdamfartn ér,
— og hver vildi þá bera ábyrgð á því að hafa
ekki sett slíkt bann?
Fyrirspyrjandi nefnir elcki aflatjón, heldur
veiðarfæratjón í þessu sambamdi. 1 framhaldi
atf því er rétt að upplýsa, að s. 1. sumar lágu
veiðiskipin aðgerðalaus langtímum samam
vegna beins aflaleysis, og þurfti aflatryggingasjóður þá að reiða fram mikla fjárfúlgu
vegna aflabreetsins. Ekki hefur farið fram
ramnsókn á því, hve mikil verðmæti liggja í
ónýttum veiðarfærum hjá etastökum útgeirðarmönnum, vegna þess að síldveiðar sunnanlands
hafa verið bannaðar, svo sem fyrr er greinit
Gert er ráð fýrir, að í ár verði veiddar 50 þús.
lestir þann tíma, sem leyfitegt er að veiða.
Etanig er veirt að benda á, að mikiran hiuta
þess tírna, sem banmið gildir, stundar meginhluti bátaflotans þorskveiðar eða allt fram í
miðjan maí. Þar að auki kemur til, að heimild
var sett í umrætt barnn til að veiða til niðursuðu eða aranarrar vtamslu til mammeldis og
beitu. Sérstaklega vil ég taka tfrarni að takum,
að faótiasikylda hefur ekki fatagað til verið orðuð atf raeimum, svo að vitað sé, nema af hv. fyrirspyrjamda, en eims og áðúr er raikið, er hér
ekki um eirahliða stjórraarráðstilskipura að ræða,
faeldur reglugerð, sem seitt er samkv. till. allra
hlutaðeigamdi aðila, etanig útvegsimramnasjálfna.
til að afstýra því, að síldarstofminm þurrkist
út. Ráðstöfununum er ekki ætlrað að valda
tjóni, heldur að tryggja það, að hægt sé að
noita hta umræddu veiðarfæri í framtíðinrai.
Fyrirspyrjandi (Karl Guðjónsson): Heroa
forseti. Ég þakkra sivör ráðh., þau eru skýr og
glögg. Ríkiestj. hefur eikki hugsað sér að bæta
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neitt það verðmætaitjión, sem i því felst, að
keypt faafa verið veiðarfæri, gerð fyrir tiltekmar veiðar, sem nú faafa ýmist verið barmaðar
eða takmarkaðar, og það er eims farein afstaða
og getur verið. En ég vil þegar taika fram,
að með fsp. minni er ég á engan hátt að telja,
að það hafi verið röng stjómarráðsákvörðun
að banna og takmarka sildveiðamar sunmanlands, síður en svo. Ég tel, að þau rök, sem
fyrir því liggja, að slikt var nauðsynlegt og
hœstv. ráðh. rakti hér að verulegu leyti, eéu
alveg rétt, það faafi verið óhjákvæmiiegt að
banna þetta. En það gegndi alveg sama máli
á sinni tíð, þegar d.ragnótaveiðamar vom bannaðar, þegar landfaelgin var fserð út. En það
breytir ekki því, að rikisivaJdið, sem framkvsamir slíka tiiskipun, taldi sig þá faafa skapað rikinu skaðabótaskyldu gagnvart þeifn aðilum, sem bannið bitniaði á.
Hæstv. ráðh. hefur nakið hér, hiverjar síldveiðamar faafi verið á undanfömum árum við
auður- og vesturströmd landsins. Á síðustu árum taefur verið veitt síldarmagn, sem sum árin faefur verið nokkuð á annað hundrað þús.
lestir, komizt allt upp í 172 þús. lestir. Nú má
ekki, favort sem afli kynni að vera til þess
eða ekki, veiða nema 50 þús. lestir, svo að
hér sjá auðvitað allir menm, að verðmæti
þeirra veiðarfæra, sem til þess voru ætluð að
framkvæma -þessar veiðlar, faafa veruiega rýmað. Ég vil ætla, að það sé efcki sáður vert fyrir forráðamenn ríkissjóðs að ieiða athygli að
því, hvort ekki sé rétt að bæta þetta tjón að
einfaverju leyti, eins og að geina till. um bætur
fyrir almennt veiðarfæratjón, sem greinilega
er engin skylda fyrlr ríkissjóð að bæta, þótt
hanm hafi gert það, vegna bess að staða útvegsins er ekki betri en það, að faann má ekki
við stórum skakkaföliium í verðmætatapi,
hvorki á veiðarfærum né öðrum falutum.
Sverrir Júliusson: Herra forseti. Út af fsp.
þeirri, sem fav. 6. þm. Sunnl. hefur borið fram,
langar mig tii að segja nokkur orð, ekki þó
sérstaklega vegna fsp., heidur út af ræðum
þeim, er hann flutiti.
Það er vert að minna á, að alílir aðilar, sem
hafa fjallað um þetta bann, faafa talið, að það
væri niauðsynlegt til að vemda stoffninn, enda
er ekki ágrelmimgur um það.
Ráðfa. hefur gefið faér skýr og ótvíræð svör
í sambandi við þetta mál. Það faefur sjálfsagt
ekki verið neinn umdinbúmingur að því að rannsaka, favað mikil verðmæti það eru, sem verða
nýtit að einfaverju leyti eða ekki eins og áður,
og einnig hefuir ekki verið atfaugað um bótaskyldu. Ég ætla sem sagt ekki að tala svo
mikið um fsp., faeldur út af því, eem hv. 6.
þm. Sunnl. sagði. Hann vildi bera þetta saman við þær ráðstafanir, sem ríkisvaldið gerði,
þegar dragnótaveiðamar voru bamnaðar. Ég
held, að ég muni það alveg rétt, að þegar þessar ráðstafanir voru gerðar, voru nokkrar bætur veittar, en það er ekki rétt, og ég tel, að
það sé vegna ókunnugleika, sem hv. þm. segir,
að veiðarfserin hafi verið bætt að fullu. Ég
Alþt. 1967. D. (86. löggjaiarþing).

heid, að ég muni það rétt, að þetta hafi verið
metið af ófalutdrægum mönnum, fjórir aðilar,
ráðumeytisstjórarmir í fjm,- og sjútvmm., formaður fiskimálasjóðs og fiskimálastjóri, fjölluðu u,m þetta og bætumar voru að hálfu miðaðar við þau veiðarfæri og spii, er fyriir faendi
voru, að því tilskildu, að viðkomandi aðiiar
skuldbyndu sig til að nota hvorki spilin né
þau veiðarfæri, sem þama var u,m að ræða.
Ég býst við því, að enigir af þeim mönmum,
sem ætla sér að stunda sildveiðar á sunmamlandsmiðum, þótt í smærri stíl sé, mundu vilja
afhenda þessi veiðarfæri, sem þeir eiga, fyrir
hálfvirði, ef ættl að fara eftiir sömu reglum.
Einnig vii ég minna á í sambandi við ákvörðun í þessu máli, að á s. 1. ári kom tii greina
að setja bann, en eims og ihæstv. ráðfa. upplýsti áðan, var ,það ekki italið tímabært, og
sarntök útvegsmamna bentu eimmitt sérstaklega á, að það væri ekki rétt að setja svona
bann á miðri vertíð vegna þees viðbúmaðar,
sem útvegsmemn höfðú hiatft fyrir veiðamar,
bæði með veiðarfærakaiup og annað. Þess
vegna var það á vitund allra, sem þessar veiðar stunda. að það lá í laftimu, að á þessu ári
yrði sett veiðibann. Og ég man ekki betur en
að afstaða útvegsmamma faafi verið í þá átt,
að ákvörðún yrði tekin í byrjun ársins, svo
að menn gætu lagað sig eftir því um útgerð
á þemnan veiðiskap.
Svo var enm eitt atriði, sem ég vildi mótmæla sem rökum fýirtr þessu. Það voru þær
bætur, sem á s. I. ári voru veittar þeim aðllum,
sem urðu fyrir tilfinmantegu veiðarfæratjóni,
eða þær 12% millj. kr., sem veiitt var. Ég tel,
að það sé ekki hægt að telja það sem rök fyrir
<þvi, að það eigi að fara að toæta þetta. Ég vil
segja það í þessu samibandi, að það var vegna
þess, hve aflinn var lítiii á vertíðinni 196.7,
þá vom raumverulega eftir pemimgar, sem ætlaðir voru til fiskuppbótia, sem motaðir voru í
þessu sambandi. Þráitot fyrir ,það þótt faæstv.
ríkisstj. og hæstv. sjútvmrlh. sýni máleítaum
útvegsins fuilan velviija, hlka ég ekki við að
segja það, að það gekk auðveldar að fá þessiar
12% millj., vegna þess eð þetta var afgamgur
af því, sem áitti að fara til útvegsins á s. 1. ári.
Lúðvik Jósefsson: Herra forseti. Það eru aðeins örfá orð í titefnl af þeim orðaskiptum,
sem faér faaifa átt sér stað.
Ég faeld, að það sé enginn ágreiningur um
það, að það hafi verið rétt að stíga það spor,
sem stigið var með því að banna þær veiðar,
sem hér var um að ræða, og hefði líklega átt
að gripa til þess fyrr en gert var. Það hefur
líka kornið hér greiiniliega fram, að það eru
aliir sammála um það. En vegna þess að faér
er um nokkurt „prinsip“-mál að ræða, finnst
mér ástæða til þess, að ég láiti faér fram koma
skoðun mína, einmitt í tiiefni af þeim orðum,
sem hér hafa fallið bæði fajá hæstv. ráðfa. og
hv._ síðasta ræðumamni.
Ég tel, að það sé alveg ejáJfsiagt að ethuga

það, þegar þarf að grípa til ráðstafana eins

og þessara, hvað þær leiða af sér, fyrst og
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fremst í því að eyðileggja eða torvelda notkun
á verðmætum, sem menn hafa lagt sér til.
Þetta sjóniarmið var viðurkennt 1952 við útfærslu landheilginnar þá og í sambandi við
það bann, sem þá var lögtekið, við veiðum í
dragnót. Það lá sem sagt fyriir, að útvegsmenn
áttu talsivert af dragnótaveiðarfærum, og það
var viðuirkennt, að þegar þyrfti að gripa tiil
svorna ráðstöfunar, sem vœri þjóðhagslega rétt,
þá væri rétt að athuga, hivaða áföllum einstakir aðilar yrðu fyrir í þessum ©fnuim, og greiða
þeim nokkrar bætur á móti. Ég skal ekkert
um það segja í þessu tiiiifetlli, það þarf vitanlega að fara fram atihugun á því, hvað hér er
um mikil verðmæti að ræða, og einmig á því,
að hve miklu leyti þessir útgerðarmenn geta
notað veiðarfæri sín. Ég eflaat að vísiu ekkert
um iþað, að nokkrir þeirra geta ekki nobað
þau, þeir sem eru á mimni ibátunum. Það ©ru
mjög litlar líkur til þess, að þeir geti notað
þessi veiðarfæri fyrr en þá til kemur heimild
til að veiða síld á þessum slóðum.
Ég get vel imyndað mér, að það þurfi oftar
að grípa til ráðstafana eiins og þessara, að það
þurfi beinlínis að banna veiðar eða gera aðrar
hliðstæðar ráðstafanir, sem leiði til þess, að
veiðarfæri eða aðrar eignir, sem menn hafa
þurft að leggja í að kaupa, verði að meiira eða
minna leyti ónýtL Og það er mín skoðun, að
í slíkum tilfellum eigi yfinleltt að gilda sú
regla, að hið opinbera, sem gríputr til þessara
ráða, eigi að athuga um þau verðmæti, sem
þama kunna að verða ónothæf, og eigi yfirleitt að greiða einhverjar bœtur eða veita þeim
aðiluim, sem fyrir áfallinu verða, fyrirgreiðslu.
Ég giet t. d. ímyndað mér í þessu tilfeili, að
það geti komið þeiim aðilum, sem eiga svona
síldamætur, mjög vel, ef hið opinbera hefði
greitt fyriir því, að iþeir hefðu getað komizt
að hagkvæmari lánum í samibandi við sínar
veiðarfæraskuildir en þeir geta eftir venjulegum teiðum.
Það, sem ég vildi sérstaklega að hér kæmi
fram, er iþetta: Ég er á þeiirri skoðiuin, að þegar grípa þarf til svona ráðstafana aimennt
séð, eigi fyrri reglan að giida, að það eigi að
athuga um það, hve mikilar eignir verði ómothæfar, og þá eigi yfiirlieitt að koma skaðabætur á móti. Því hefði ég í þessu tilfeilll óskað
eftlr því, að það hefði farið fram athugun á
því, hvað hér er um mikil verðmæti að ræða
og að hve miklu leyti iwenm verða þama fyrir
tjóni á eignum sinum. Ég vil hiins vegar ekki
fallast á 'það, að mönnum séu greiddar neiinar
bætur fyrir hugsantegt veiðitjón. Það er aftur
á öðru stigi. Það var t- d. ekki gert 1952.
Ég lýsi sivo yfir nokkurri undrun mimni á
því, að formaðnr Landssambands ísil. útvegsmanma taldi hér alveg sérstaktega fram öll
rök gegn þvi, að sivorna beetur ættu að koma
tU greinia. Ég er á þeirri skoðum, að hin almemma regla eigi einmitt að verða sú, að um
bótagreiðslur eigi hér að vera að ræða.

24. Átta stunda vinnudagur.
Á deUdafundum 2. apríl var útbýtt frá Sþ.:
Fsp. tU ríkisstj. um átta stunda vinnudag
[180. mál, 2] (A. 481).
Á 48. fundi í Sþ., 5. apríl, var fsp. tekin til
meðferðar, hvort leyfð skyldi.
Fsp. leyfð með 35 shilj. atkv.

Á 50. fundi í Sþ., 10. apríl, var fsp. tekin til
i . I i ifhfsl
umræðu.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 52. fundi i Sþ., 17. apríl, var fsp. aftur tekin til umræðu.
Fyrirspyrjandi (Þórarhm Þórarlnsson): Herra
foriseti. Fsp. er um það, hvemær vænta megi
álits n. þeirrar, sem var kosin samkv. ályktun
Alþ. 18. des. 1961 tll að rannsaka, á hvem
hátt og með mestum árangri verði komið á 8
stunda vinnudegi meðal verkafólks.
Hinn 18. des. 1961 var áfgreidd samhljóða
frá Alþ. þál. um ráðstafanir til að koma á 8
stunda vinnudegi. Samkv. tUl. var ákveðið að
kjósa 5 manma m. til að rannsaka á hvern
hátt verði með mestum árangri komið á 8
stunda vinnudegi meðal venkafólks. Um verkefni n. sagði svo í ályktuminni:
„Skal n. framkvæma atfaiugun á tengd vinnutíma veirkafólks, eins og hiann er nú, og áhrifum hans á heilsufar, vinmuþrek og afköst svo
og hag atvinnurekstrar. Á grundvelli þessara
athugana skal n. gera till. um ráðstafanir til
breytinga á vinnutilfaögun. og rekstrarfyrirkomutagi atvinnufyrirtækja, er gætu stuðtað
að styttingu vinnudags verkafólks án skerðingar heildarlauna og að aukinni hagkvæmni
í atvimnurekstri. Skulu tiílL miðast við að verða
æskilegur sammingsgrundvölllur mUU stéttarfétaga verkafólks og samtaka atvinmurekemda.
N. skal emn fremur gera till. um, hvemig löggjafinn geti stuðtað að ákvörðun um eðlilegan
hámarksvinnutíma.
N. skal kveðja sér tiil ráðuneytis fulltrúa Alþýðusambands Islands, Vimnuiveitemdasamíbands
Islands, Vinnumálasiamibands samivinnufélaganma og aðra fulitrúa hagsmumasamtakanna,
eftir því sem þörf er á. Hún skal einmig hafa
heimild til að láta fara fram sérfræðilegar
athuganir, sem nauðeynlliegair eru að mati hennI
hMi
Kosmimg n. fór fram á þimgfumdi 19. des.
1961, og voru koenir i n. fjórir alþm. og einn
útgerðarmaður.
Fsp. mín er borin fram af tveimur ásitæðum:
I fyrsta tagi vil ég fá upplýst, faiver hafi orðið árangurinn af störfum n., því að opinberlega er lítið um hana vitað.
1 öðru lagi fimnst mér ærin ástæða til að
vekja iþetta mál upp að nýju. Það er að vísu
ekki eins mikið áhyggjuefni nú og oft áður,
að viinnutíminn sé of tamgur. Mjög hiefur dregið úr atvlnmu að undanfömu. Hitt er hins veg-
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ar sízt minna áhyggjuefni nú en áður, hvemig vimnutekjnr eftir 8 stunda vinmudag eigi að
hrökkva fyrir brýnuetu nauðþurftuim. Það er
því sízt minna rannsóknarefni nú em áður,
hvernig þeirri breytingu verði komið á vinniutilhögun og rekstrarfyrirkomulag atvimniufyrirtækja, að vinna 8 stunda vinnudags tryggi
sæmileg lífskjör. Því vildi ég stuðla að því með
þessari fsp., að umrædd n. eða einhver annar
aðili hefjist handa um það rannsóknarstarf,
sem ©r svo nauðsyniegt og aðkallandi, að hér
veirði af ihendi leyst.
Félmrh. (Eggert G. Þorsteinsson): Herraforseti. Þegar mér barst sú fsp., sem hér er til
umr., óskiaði ég eftir því við formann vinnutímanefndar, sem svo hefur verið nefnd, að
faann gæfi upplýsingar um störf n„ og skal ég
lesa það hér á eftir. Éig tel oþarft að lesa ályktunima sjálfa, sem er starfsgrundvöliur n. Hv.
fyrirspyrjandi hiefur þegar gert það, og ég tel
óþarft að endurtaka það nú. En svör formanms
n. eru þannig, að ég tel, að það sé fiullnægjandi svar.
„Eins og þál. sú ber með sér, sem n. starfar
eftir, er hér um flókið og miargþætt verkefni
að ræða. Má segja, að frekiar hefði verið um
að ræða verkefni fyriir heila stofnun, sem hefði
hiaft á að skipa hópi sórfrseðinga, frekar en
fámenna n. manna. Reyndist t. d. þrátt fyrir
heimiid ályktumarinmar ákaflega erfitt að fá
þá sérfræðilegu aðstoð, sem nauðsynleg var
við lausn verkefnisins, Endanlegu áliti n. hefur ekki verið skilað, þótt áliitsgerðir liggi fyrir
um mörg einstök verkefni, sem n. var fialið
að vinna að með ályktun Aliþ., og hún skiilaði
mlkilu sitarfi og víðtæku á árurnum 1962 tll og
með 1965, þ á m. áliitsgerðum í viandamálnm,
sem komu upp á þessum árum í samskiptum
launþega og vinnuveiitemda og voru sprottim
af þeim vandamálum, sem þál. fjallaði um.“
Ég vil samkv. lisita, sem fyilgdi þessari grg.
formamnsins, Jesa hér upp fyrinsagnir á nokkrum þeirra grg., sem n. hefur látið gera:
Greimargerð um áhrif vinnutima á faag atvimmurekstrar og launþega eftir Þóri Einarsson. Greinargerð um áhrif vinnutímalengdar
á vinnuþrek og afköst eftir Mattfaías Jónasson. Samanburður á vimmutíma í ýmsum löndum. Stytting vimnutímans. Aðferðir, sem beitt
faefur verið til þess að ná styttum vinnutíma
í ýmsum löndum. Þróun samningsbundins
vinmutíma Verkamiammaféliagsims Dagsbrúnar,
Trésmiðafélags Reykjavíkur og Hins ísienzka
premtaraXélags. Um orloXsréttimdi á Islandi. Og
að lokum: Skýrslur um vinnutímailengd, sem
voru umdanfari Kjaranamnsókmarnefndar.
„Nefndin safnaði mikium upplýsingum frá
nágranmalöndum okkar og viðar að um vinnutímalengd og leiðir, sem famar hefðu verið
til raumhæfrar styttinigar vinnudagsins. Fljótlega varð ljóst, að upplýsingar, sem fengust
frá Noregi, mundu verða til mestrar hjálpar,
og kom tvemnt til: Aðstæðumar í atvtnmulífi
og atvinnuháttum eru í Noregi líkari okkar
en amnars staðar finniast, og ýtarlegar sikýrsl-

ur um styttingu vinnudagsins eru tid frá Noregi frá árunum 1954—1959, og veittu þær margs
konar uppdýsimgar.
Seint á árinu 1964 hafði vimnutímamefnd
gert frumdrög að frv. um vinmuvemd og hafði
til hliðsjónar þau ákvæði norsku vinnuvemdarlaganma, sem um vinmutímiamn fjalla. Norsk
lög um vinmuvemd fjalla eimmig um öryggi á
vinmustöðuim, uim vimnu kvenna, bama og
ungra starfsmanna, um vimnulaun, uppsagmir,
vinnureglugerðir, vinnueftirlitsiráð, sem jafnframt gegnir störfum öryggiseftirlits, og um
refsiákvæði við brotum á lögum.
Mjög kom tiil áliita hjá vimmutímamefnd,
hvort ekki bæri að sameina og samræma sambærileg íslenzk lög í einn lagabálk. Sú skoðun
varð þó ofan á, að slík frumvarpssmíð væri
tæpast í verkahrimg n. og e. t v. ekki tímatoær
að sinmi, enm fremur í ljósi ályktunar Alþ. að
snúa sér fyrst og fremst að því að ákveða
um vinnutímann sjálfan.
1 byrjum april 1965 var frv. ásarmt ýtarieguim skýringum og mieð þeim fylgiritum, sem
fyriir Jágu hjá n., sernt til 'þessara aðiila og
beðið um athugasemdir og umsagnir um það:
Alþýðusambands Islands, Vimmuveitemdasambands Islands, Félags íslenzkra iðnrekenda
og Vinnumálasambands samvimnufélaganna.
Voru þesslr aðilar beðmir um svör inrnan eins
til tveggja mánaða. Á seinmi hluta ársins voru
ítrekaðar óskir bomiar flram til þessara aðila
um áiit þeirra og athugasemdir, em fyrst í
marz 1966 bárust loks svör frá Vinmuveitendasambandi Islands og Félagi íslenzkra iðmrekenda. Lögðust báðir þessir aðiiar heldur gegn
lagasetningu á þessu sviði og töldu samningaformið heppllegra, en gerðu þar fyrir utan
mokkrar athugasemdir við frv. sjáift. Frá öðrum aðilum hafa svör ekki borizt.
Með hliðsjón af þessium umdirtektum þeirra
höfuðaðila, sem átti að haXa samráð við um
laiusn vandamálsins, og þeirri skoðum n„ að
löggjöf um hámarksvinmutima og takmörkun
yfirvimnu væri nauðsynleg, svo að frekari árangri og raunhæfari yrði náð, tilkynmti formaður vimmutímanefndar félmrh. sama vor,
að eins og málin sitæðu virtist etkki tímabært
að halda áfram störfum mefndarimnar."
Samkv. framansögðu, þ. e. svörum formanmsins, virðist ekki ástæða til að vænita endanlegs
áliits n. að svo stöddu.
Fyrirspyrjandi (Þórarinn Þórarinsson): Herra
forseti. Ég vil fyrst þaklka ráðh. fyrir það svar,
sem faamn gaf mér, svo lamgt sem það náði.
En mér sýnist á því, að í raum og veru hafi
þessl n. ekki starfað neiitt síðan 1965 og starf
henmiar hafi strandað á því, að faún fékk damfar umdirtetotir undir ákveðið flrv. að lögum,
sem hún bafði samið. En mér sýnist, að það
frv. hafi ektoi náð yfir rnema tatomarkaðan
hiluta af vertoefni n., svo að það hefði verið
óþarft að láta störf faenmar faiia niður vegna
þess, því að eins og fíram toemur í till., var
aðalv&rkefni n. að framtovæma rainnsókn á
vimnutilhögun og rökstrarfyrirkomU'lagi at-
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viimniufyrirtækja með bað fyrir augium, að komið verði >J>ar á þelrri skipan, að 8 stunda vtnnudagur nægi til þess að tryggja sæmiilega lífsafkomu.
Sem sagt, n. befur hætt sitörflum um 1965
eða l'ítið unnið síðan anmiað en það að bíða
eftir svörum frá félagasamtökum um ákveðið
frv., sem hún hafði samið, og mér skilst, að
að fengnum svörum nokkurra þessara aðlla
hafi hún tllkynnt, að ekki væri ástæða til þess
fyrir hana aS hálda áfram störfum.
Ég verð að segja það, að ég tel það mjög
miður farið, að siík starfsemi skuli hafa fallið
niður, og ég álít, að þó að það hafi verið mikil
þörf að hefja þetta starf á sínum tíma, 1961,
þá sé ennþá meiri ástæða tii þess að taka það
upp nú. E. t. v. h&fúr það fallið niður að einhverju leyti 1965 og 1966, vegna þess að þá
var atvinnuástand hér gott og menn höfðu
þess vegna ekki eins miiklar áhyggjur í þessu
sambandi og þeir hafa nú, þegiar að&tæður eru
orðnar aliit aðrar og menn geta ekki treyst
á mikla eftirvinnu eins og áður, heldur jafnvel tæplega geirt sér von um að fá 8 stunda
vinnudag.
Ég vil iþví að lökum lieggja áherzlu á það, að
þetta starf verði hafið að nýju með einhverjum hætti, hvort heldur það verður í einhverri
n. eða eimhver annar aðili tekur það upp, og
það verði giert meira að því en áður að leita
eftir samvinnu milili viðkomamdi stéttarsamtiaka, samtaka launþegia og abvinnurekenda,
um það, áð þessi vtnna verði bekin upp með
skipuiegum hætti að nýju, því að ástamdið er
þannig í dag, að við þörfnumst þess vissulega.
Vonir okkar um það, að hægt verði að bæta
aðstöðu laiunþega í náimmi framtíð, byggjast að
mímum dómi fyrst og fremst á þvi, að það
verði hægt að koma á betri vimmutilhögun og
rekstnarfyrirkomulagi hjá atvinnufyrirtækjum,
á þeim grumdvelli einium geti orðið um raunhæfar kjarabætur og kauphækkanir að ræða.
Þess vegna þarf að iiegigja enn þá meiira kiapp

á það, að þetta ranmsóknarstarf sé unnið, sem
hefur þvi miður verið látið niður falla á
undanfömum árum.

25. Framkvæmd laga um skólakostnað.
Á 21, fundi í Sþ., 12. des., var útbýtt:

Fsp. til rikisstj. um framkvæmd laga um
skólakostnað [73. mál, 1] (A. 130).
Á 22. flundi í Sþ., 13. des., var fsp. tetkin til
meðferðar, hvort leyfS skyldi.
Psp. leyfð með 34 shlj. atkv.
Á 27. fundi í Sþ., 16. jan., var fsp. tekin til
umræðu.
Forseti tók málið af dagskrá.
Fsp. var tekin aftur 24. jam.

26. Þingsköp Alþingis.
Á 31. fundi í Sþ„ 30. jan., var útbýtt:
Fsp. til forseta um þingsköp Alþingis [109.
mál, 4] (A. 239).
Á 32. fundi í Sþ., 31. jan., var flsp. tekin tll
meðferðar, hvort leyfð sikýidi.
Psp. 'leyfð með 40 shlj. atkv.
Á 34. og 38. fundi í Sþ„ 7. og 14. íebr., var
fsp. tekin tiil umræðu.
Forseti tók málið af dagskrá.
Fsp. var tekin aftuir 21. febr.

