
78. liefndarállt

um frv. til laga um ijárhagsár rikissjóðs.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin heflr ihugað og rætt frv. þetta á nokkrum  fundum  og orðið  
ásátt um að ráða háttvirtri deild til að sam þykkja það.

Nefndin telur, að af frv. leiði það, að þing yrði að kom a saman að jafn- 
aði um m iðjan janúar eða litlu síðar, og telur nefndin engin vandkvæ ði á því, 
svo framarlega sem menn vilja haida vetrarþingum. Ekki dylst nefndinni það, að 
breyting sú, sem frv. fer fram á, kunni að valda óþægindum  á einstöku sviðum ; 
má nefna sem dæmi, að fyrir getur kom ið, að ráðstafanir þurfl að gera til efnis- 
kaupa fyrir verklegar fram kvæm dir sumarsins áður en fjárlög eru fullsamin, en 
vjer hyggjum , að landsstjórnin muni geta gert slíkar ráðstafanir, þegar með þarf, 
eftir samráði við fjárveitinganefndir þingdeildanna. Þá getur og verið, að færsla



þingtím ans um einn m ánuð kunni að valda einhverjum óþægindum , t. d. fyrir 
þá alþingism enn, sem þurfa að gera reikningsskil eða skýrslur um áramót vegna 
stóðu  eða embættis, en þó hyggur nefndin, að það m undi naumast kom a fyrir, 
að þingmenn þyrftu að leggja af stað til þings fyr en eftir áramót, og m undu 
þeir þvi geta lokið við slík áramótastörf, ef þeir gættu þess að hafa alt fyllilega 
undirbúið á áramótum. Um reikningsskil til ríkissjóðs yrði að sjálfsögðu ekki að 
ræða á áramótum, heldur m undu þau færast til loka fjárhagsársins.

Nefndinni virðast þessir annmarkar á tilhöguninni ekki stórvægilegir í 
sam anburði við þá tryggingu, sem tilhögunin veitir fyrir því, að unt verði að 
kom ast hjá fjáraukalögum , og þar m eð að halda Qárhag ríkissjóðs í v iðunan- 
legu borfi. .

Alþingi, 8. mars 1922.
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