
Ed. 4 6 5 . J ie fn d a rá llt

um frv. til fjárlaga íyrir árið 1928.

Frá fjárveitinganefnd.

f byrjun þessa þings munu allmargir þingmenn hafa gert sjer sterkar 

vonir um það, að störfum þingsins yrði i þetta sinn lokið fyrir páska. En i þess 

stað hefir svo farið, að neðri deild afgreiddi fjárlögin þ i fyrst til efri deildar, er 

fast var komið að páskum, svo að þau urðu eigi tekin á dagskrá þar fyr en 

eftir páskana, þ. e. tæpum 10 vikum eftir að þing var sett. Petta hlýtur að ieiða 

til þess, að þingið verði í þetta sinn eigi styttri tima við störf en siðustu þing.

Fjárveitinganefnd efri deildur leggur engan dóm á það, hvort unt hefði 

verið að ganga hjer hraðara að verki, en hitt dylst nefndinni ekki, að óhjá-

kvæmilegt sje að reyna að nema i burtu tekjuhalla þann, sem nú er á fjárlaga- 

frv., og hefir bún sett sjer það markmið.

Frá stjórnarinnar hendi var frv. lagt fyrir þingið tekjuhallalaust, og fjár- 

hagsins vegna og samkv. þeirri stefnu í fjármáium, sem þjóðin krefst að farin 

sje og undanfarandi þing hafa talist vilja aðhyllast, getur slikur tekjuhalli, 

sem nú er á frv. — c. 328 þús. kr. — ekki rjettlætst á neinn hátt, nema þvi að-

eins, að nýir skattar verði á lagðir. Pá Ieið álitur nefndin ekki færa og telur

sjálfsagt að fara heldur þá götuna, að draga heldur úr útgjaldaliðum, sem þola 

bið, og fella þá liði niður, sem litinn rjett bafa að hennar dómi til að komast 

í fjárlög.

Nú er það ljóst, að ef stefnt er að þvi að skila fjárlögunum frá þessu 

þingi með litlum, eða, sem best ætti við, með engum tekjuhalla, þá verður viða 

við að koma, þvi engan sjerstakan gjaldalið, svo stóran, að nægn nenai, er hægt 

að fella niður. Gn ef efri deild virðist mögulegt að hallast að brtt. nefndarinnar 

og gengið verður á snið við nýjar kröfur til gjalda, er tekjuhallinn horfinn, og 

er nefndin sammála um það, að öll lögboðin gjöld og fjárveitingar til nauðsyn- 

legustu framvæmda á árinu 1928 sjen þó i sæmilegu horfi.

Fjárveitinganefndirnar hafa einatt horfið að þvi ráði að hækka tekjuá-

ætlun fjárlagafrv., þegar tekjuhalli hefir þótt keyra úr hófi fram og þvegið hendur 

sinar á þann hált. Þetta hefir fjárveitinganefnd neðri deildar ekki lagt út i að 

þessu sinni, heldur lækkað tekjuáætlunina um 50 þús. kr. Er fjárveitinganefnd efri 

deildar þvi fyllilega samdóma, að meiri hætta muni vera á þvi, að tekjurnar reynist 

fremur of hátt áætlaðar en of Iágt, eins og við horfir nú. Er þvi ekki nema um 

tvent að gera: annaðhvort verða fjárlögin fyrir árið 1928 afgreidd með tekju- 

halla, sem er mjög varhugavert, eins og útlitið er nú, og ríkissjóði hættulegt, 

eða að samtök verða að fást um afslátt á kröfum um aukin útgjöld á öllum 

þeim sviðum, þar sem bið má þola að skaðlausu eða skaðlitlu.

Nefndin getur ekki varist þeirri hugsun, að stjórnin hafi verið fullstór- 

huga, þar sem um verklegar framkvæmdir er að ræða. Rikissjóðsgjöldin hvíla



allþnngt á landsmönnum, þegar ekki lætur því betur i ári, og væri því nauð- 

synlegt að lækka ríkissióðsskattana að einhverju leyti. En með svo stórfeldum 

verklegnm framkvæmdum og í frv. eru er engin leið til þess.

Nefndin hefir eftir föngum reynt að ráðast aðeins á þá liði útgjaldanna, 

sem hún álítur skaðminst að lækka og nema burt, og leitað þar eftir sem sann- 

gjörnustum hlutföllum án tillits til kjördæma og flokka.

Við 5 fyrstu gr. gjaldabálksins (6 —10. gr. frv.) sá nefndin sjer ekki fært 

að fara út í neinar breytingar.

Á 11. gr. leggur nefndin til, að gerðar sjeu tvær breytingar. í fyrsta lagi, 

að framlag ríkissjóðs til landhelgisgæslu sje lækkað um 65 þús. kr. (úr 300 

þús. niður í 235 þús. kr.), en að framlag landhelgissjóðs sje hækkað um sömu 

upphæð — upp i 200 þús. kr. Lítur nefndin svo á, að landhelgissjóðurinn sje 

vel fær um að leggja þá upphæð fram til landhelgisgæslunnar, þar sem eign hans 

i peningom var í árslok 1926 1330000 kr., og var þó varðskipið »Óðinn« þá að 

mestn borgað.

í öðru lagi leggur nefndin til, að upphæð sú, sem ætluð er til skattvirð- 

inga, verði lækkuð um 5 þús. kr., eða úr 45 þús. niður i 40 þús. kr.

Vonast nefndin eftir, að sú upphæð nægi, þó að þessi kostnaður hafi áiið

1925 numið þeirri upphæð, sem i frv. stendur og stjórnin setti þar.

Þá flytur nefndin nokkrar breytingartillögur við 12. gr.

Styrkurinn til læknis I Reykjavik, er skylt sje að gegna læknisvitjunum

í Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit, leggur nefndin til, að falli niður, en í stað

þess verði tekinn upp 550 kr. læknisvitjanastyrkur til Kjósarhrepps, sem óneitan- 

lega á langt að vitja læknis.

Nefndin leggur til, að styrkurinn til nuddlækningastofu Jóns læknis Krist- 

jánssonar verði lækkaður um 500 kr. Liðurinn er nýr, og telur nefndin, að 2000 

kr. sjeu mjög sæmilegur styrkur til þessarar stofnunar. Nefndin leggur einnig til, 

að athugasemdin við þennan lið falli niður. Telur hún ekki ástæðu til að gefa 

eftir af láni þvi, sem þar um ræðir, hvorki afborganir eða vexti.

Þá leggur nefndin til, að utanfararstyrkurinn til Magnúsar bæjarlæknis 

Pjeturssonar falli niður. Það er ekki mjög langt síðan þessi læknir sigldi, og 

berklavarnirnar heyra ekki sjerstaklega undir hans verkahring.

Nefndin vill lækka áætlaðan rekstraikostnað heilsubælisins f Kristsnesi nm 

1000 kr. Álitur hún, að 3000 kr. í þessu skyni muni nægja, samanborið við 

áætlaðan rekstrarkostnað Vifilsstaðahælisins.

Pá Ieggur nefndin til, að styrkurinn til að reisa sjúkraskýli og læknisbú- 

staði sje lækkaður úr 42 þús. kr. niður í 27 þús. kr. Telur hún fjárhag rikisins 

ofvaxið að leggja fram meira fje i þessu skyni á sama tima og fram. þarf að 

leggja mikið fje til byggingar landsspítala, viðbótarbyggingar á Kleppi og bygg- 

ingar Krislsneshælis.

Fjelagi fslenskra hjúkrunarkvenna þykir nauðsvn að veita nokkurn styrk 

vegna væntanlegrar heimsóknar 12 fulltrúa hjúkrunarkvenna á Norðurlöndum, 

sem boðað hafa komu sína hingað til lands á á iinu 1927, til þess að halda hinn 

árlega stjórnarfund sinn hjer. Leggur nefndin til, að til þessa verði vcittar 1200 kr.

Nefndin leggur til, að styrkurinn til Jóns veitingamanns Kristjánssonar á



Akureyri falli niður, vegna fordæmis þess, sem þesskonar styrkur inundi gefa, 

enda ósanngjaint að neita þeim öðrutn, er tjón bafa beðið vegna opinberra sótt- 

varnaráðstafana, um bætur, ef þessi styrkur væri veittur.

Pá leggur nefndin og til, að ýmsar breytingar verði gerðar á 13.gr.

Uppbótin til Friðriks pósts Jónssonar leggur nefndin lil, að ialli niður. 

Það er upplýst, að þessi póstur hefir sinar venjulegu póstferðir á hendi, og telst 

þvi ekki þörf að veita honum sjerstakan heiUubilunarstyrk, enda leggur aðal- 

póstmeistari á móti því, að beiðni hans verði sint.

Nefndinni var það Ijóst, þó að henni væri óljúft að ráðast á verklegar 

framkværadir, að tekjuhallinn mundi litið minka, nema sú ieið væri farin. Að 

þvi athuguðu, að telja má vist, að framvegis megi fá ódýrari vinnu og ódýrara 

efni til vegagerða, brúargerða, simalagninga og annara slikra framkvæmda en 

fengist heflr á undanförnum árum, svo að framvegis megi framkvæma mun meira 

en áður fyrir sömu fjárupphæð, hefir nefndin sjeð sjer fært að leggja lil, að fjár- 

veitingarnar til þessara framkvæmda væru lækkaðar nokkuð hlutfallslega. Nefndin 

leggur þvi til, að fjárveitingin til þjóðvega verði lækkuð um 52 þús., fjárveitingin 

til fjallvega um 3 þús., fjárveitingin til brúargerða um 35 þús. og fjárveitingin til 

nýrra simalagninga um 26 þús. Nefndinri þólti rjett að bæta við þeirri alhuga- 

semd, að 10 þús. kr. af fjárveitingunni til nýrra simalagninga skuli varið til að 

leggja simalínu frá Hnausum að Ási i Vatnsdal. Viðkomendur munu fúsir tii að 

leggja riflegar á móti en tíðkast hefir, ef á þarf að halda.

Nefndin leggur til, að styrkurinn til ferju á Hrosshyl verði lækkaður um 

helming. Dragferjur njóta 300 kr. styrks úr rikissjóði, en ferjan á Hrosshyl er

bátaferja — eina bátaferjan á landinu, sem styrks nýtur úr rikissjóði — og þykir

nefndinni ekki rjett að láta hana njóta nema helmings af dragferjustyrk.

Pá telur nefndin styrkinn tii vetrarflutninga yfir Heilisheiði óþarflega háan 

og leggur til. að hann sje lækkaður um 2 þús. kr.

í stjórnarfrv. voru áætlaðar 70 þús. kr. til landtökuvita á Horni á Horn-

ströndum. Neðri deild feldi þessa fjárveitingu niður, en setti i stað hennar 60 

þús. kr. fjárveitingu til að reisa þrjá miðunarvita (radio-vita). Þar sem radio- 

vitar eru enn á bernskuskeiði og óþektir bjer á landi, telur nefndin ekki rjett að 

miða fjárveitingar til nýrra vita við þá, en leggur til, að 50 þús. kr. verði veittar 

til vitabygginga og ætlar vitamálastjórninni að ákveða, bvaða vitar og hverrar 

tegundar verði bygðir fyrir það fje.

Við 14. gr. hefir nefndin gert nokkrar breytingar.

Slyrkurinn til húsabóta á prestssetrum leggur nefndin til, að verði lækk- 

aður úr 35 þús. kr. niður i 24 þú i. kr. Nefndin býst við þvi, að haegt verði að 

fresta i bili endarbyggingu á tveimur prestssetrum, sem ráð hefir verið gert fyrir, 

að bygð yrðu upp á árinu 1928.

Þá leggur nefndin til, að styrkurinn til byggingar stúdentagarðsins skiftist 

á tvö ár og komi þvi 25 þús. i stað 50 þús. af þeim til útgjalda á árinu 1928, 

en hinn helmingurinn á árino 1929.

Ýmisleg gjöld Hvanneyrarskóla eru áætluð 11500 kr. Par af eru 9 þús. 

kr. ætlaðar til fjósbyggingar, sem nefndin álitur, að fresta megi — sjerstaklega með



tilliti til þess, að setja á miðstöðvarhitun i ibúðarbúsið á áriuu 1928 og verja til 

þess 7 þús. krónum — og leggur þvi til, að liðurinn lækki um þá upphæð.

Um ríkissjóðsstyrk til húsmæðrafræðslu vill nefndin taka þetta fram:

Með lögum nr. 37 1917 er ákveðið að stofna húsmæðraskóla i grend við 

Akureyri með 40 heimavistum og kenslustofum fyrir alt að 50 nemendur, auk 

ibúðar forstöðukonu og þjónustufólks o. fl. Þegar efni og annað, sem með þarf 

til skólans, verður fáanlegt með viðunanlegum kjörum, skal rikissjóður leggja 

fram '/* stofnkostoaði og skólinn rekinn á rikisins kostnað.

Nú hefir háttv. Nd. sett inn i fjárlagafrv. (14. gr. XV. 2.) 11 þúsond kr.

styrk til byggingar annars búsmæðraskóla tiltölulega skamt frá Akureyri, án þess 

að hlutast til um, að lög nr. 37 1917 verði feld úr gildi. Kvennaskólanum á 

Blöndoósi hefir og nú á slðustu timum verið breytt mjög i húsmæðraskólahorfið, 

og ættu þá eftir þessu að verða þrír húsmaeðraskólar á Norðurlandi, sompart 

reknir að öllu leyti á kostnað rikissjóðs, sompart með rekstrarstyrk úr honom.

Ef nú ætti að gera eins við aðra landsfjórðunga í þessum efnum, yrði 

það rikissjóði langsamlega ofvaxið.

Nefndin er þvi mótfallin byggingarstyrknum tii húsmæðraskóla á Laug- 

um fios og sakir standa og leyfir sjer að leggja til, að haun vcrði feldur niðor.

Rekstrarstyrkurinn til húsmæðraskólans á Staðarfelli er að áliti nefndar- 

innar settur á skakkan stað (14. gr. V III. 3.) í frv. Leggur hún þvi til, að hann 

verði fluttur og lækkaður niður i þá upphæð, sem samið hefir verið um við 

forstöðukonuna.

Þá þykir nefndinni nægilegt að. hækka styrkinn til húsmæðrafræðslu á 

lsafirði um 500 krónur frá þvi sem hann er i núgildandi fjárlögom, sjerstaklega 

þar sem tillagið annarsstaðar að hefir ekki verið hækkað.

1 stjfrv. voro 38 þús. kr. áætlaðar til unglingaskóla. Neðri deild hækkaði

þá fjirveitingo upp i 45 þús. kr. samkv. tillögum fræðslumálastjóra, en nefndin 

leggur til, að þessi liður verði lækkaðor niður i 42 þús. kr., eins og hann er i 

núgildandi fjárlögum.

Við 15. gr. flytur nefndin nokkrar smávægilegar brtt.

Fjárveitingin til landsbókasafnsins var hækkuð om 1000 kr. í neðri deild. 

Nefndin leggur til, að sú hækkun falli niður og að tilsvarandi fjárveiting til 

þjóðskjalasafnsins lækki hlutfailslega við það.

Nefndin leggor til, að önnu  Borg og Haraldi B,örnssyni verði veittar 

1200 kr. hvoru til leiknáms. Litur hún svo á, að nauðsynlegt sje að sjá hinu 

væntanlega þjóðleikhúsi fyrir hæfum leikurum, og vill þess vegna veita þessum 

leiknemum þennan lokastyrk.

Að þvi er soertir styrkina til Sigurðar Skúlasonar, Barða Guðmunds- 

sonar og Einars Ó. Sveinssonar, þá vill nefndin geta þess, að húu sjer sjer ekki 

fært að leggja til, að þeim verði veittur hærri styrkur en 1000 kr. hverjom, þar 

sem tveir námsmenn aðrir hafa verið teknir upp i frv. með sömu upphæð og 

ýmsum námsmönnum, sem sótt hafa um styrk, hefir engin áheyrn verið veitt.

Þá er komið að 16. gr. Nefndin leggur til, að styrkurinn til tilrauna- 

starfsemi um grasfræ- og hafrasáningo verði lækkaður um 5 þús. kr., þar sem 

þessi liður er nýr og hagar rikissjóðs leyfir ekki að byrja með hærri upphseð.



Nefndin leggur til, að áætluð gjöld samkvæmt II. kaíla jarðræktariaganna 

lækki um 10 þús. kr. Með hliðsjón af þvi, að vinnulaun muni lækka og mat 

dagsverka komast f það horf, að meiri vinna verði lögð í dagsverk en áður var, 

gerir nefndin ráð fyrir þvi, að nóg sje að ætla 140 þús. kr. til þessara gjalda. 

Einnig gerir nefndin ráð fyrir því, að hin háu útgjöld samkvæmt þessum lögum 

síðasla ár cigi rót sina að rekja að einhverju leyti til þess, að styrkur hafi verið 

veittur til umbóta, sem gerðar hafa verið á fyrri árum, auk þá yBrstandandi árs.

Um styrkinn til fjelagsÍDS »Landnáms« er það að segjs*, að nefndin litur svo 

á, að Búnaðarfjelagi íslands beri að annast það hlutverk, sem þetta fjelag hefir 

tekið sjer fyrir hendur, og leggur hún þvi til, að liðurinn falli niður.

Fjárveitingin til Fiskifjelags lslands var hækkuð um 5 þús. kr. i neðri 

deild. Nefndin sjer ekki nauðsyn til þessarar hækkunar og Ieggur þvi til, að hún 

sje feld niður.

Fjárveitingin til hafnarbóta i ólafsvik og brimbrjóts i Bolungarvik álítur 

nefndin, að færa verði niður í líku hlutfalli og aðrar verklegar tramkvæmdir.

f stjórnarfrv. voru 5 þús. kr. ætlaðar til markaðsleitar erlendis. Neðri 

deild hækkaði þessa upphæð i 22 þús. kr. og ákvað, að 12 þús. kr. af þeirri 

upphæð skyldi varið til markaðsleitar fyrir saltfisk i Suður-Ameríku, og 10 þús. 

kr. til markaðsleitar fyrir síld i Mið-Evrópu og Finnlandi. Nefndin sjer ekki 

ástæðu til að binda fjárveitinguna til markaðsleitar við þessi ákveðnu lönd, 

sjerstaklega þar sem 3. liðurinn í breyttill. sjávarútvegsnefodar Nd. náði ekki fram 

að ganga, og leggur hún því til, að hún sje ákveðin i einu lagi, og hafi stjórnin 

óbundnar hendur um það, hvernig henni verði varið. Þá leggur nefndin og til, 

að upphæðin verði ákveðin 20000 krónur.

Þá leggur nefndin til, að Verslunarráði fslands verði vei'tur styrkur sá, 

sem þvi var ætlaður í stjfrv. til þess að afla frjetta um markaðshorfur erlendis, 

og að styrkurinn til að kynnast fyrirkomulagi erlendra kaupþinga verði feldur 

niður. L tur hún svo á, að fyrnefndi styrkurinn muni koma að mun meira gagni 

en hinn siðarnefndi.

Nefndin leggur til, að styrkurinn til flugnáms falli niður. Nefndinni er 

alls ekki Ijóst, að hverju gagni þessi styrkur muni koma, meðan málið er í 

þeirri dul, sem það ei>enn fyrir islenskri þjóð.

Nefndinni þykir of fljótt á stað farið að veita eftirgjöf á láni Stokkseyr- 

arhrepps vegna brunatjóns, meðan fyrsta afborgun lánsins er ekki fallin i gjald- 

daga og ósjeð, hvernig fer um brunamálið i heild. Leggur hún þvi til, að liður- 

inn falli niður, enda ætti slík eftirgjöf ekki beima í þessari grein fjárlaganna.

Byggingarfjelagi Reykjavikur hefir áður verið veittur styrkur úr rfkissjóði, 

og var sú styrkveiting bundin því skilyrði, að Reykjavfkurbær legði fram helm- 

ingi hærri upphæð en rikissjóður. Siðasta styrkveitingin i þessu skyni kom ekki 

til útborgunar, vegna þess að bærinn lagði ekki fram á móti, og er það Ijósastur 

vottur þess, að bæjarstjórnin, sem kunnugust er öllum málavöxtum, álítur ekki 

vert að styrkja fjelagið. Leggur nefndin þvi til, að styrkurinn falli niður.

Loks leggur nefndin til, að heimildin handa stjórninni til að kaupa sýslu- 

mannshúsið á Sauðárkróki falli niður, vegna þess foidærcis, sem með þeirri



heimild væri gefið. Ríkissjóði myndi ofvaxið að sjá óllum sýslumöunum og bæjar- 

fógetum fyrir embættisbústað.

Fjöldamörg erindi hefir nefndin haít með höndum, sem ekki þóttu til- 

tök að mæla með, og virðist ástæðulaust að ræða um þau frekar hjer í nefnd- 

arálitinu. En það skal tekið fram, að verulegur ágreiningur i nefndinni hefir ekki 

átt sjer stað á neinum sviðum, en samkomulag hið allra besta, en það hefir gert 

nefndinni kleift að skila áliti sfnu og tíllögum á svo skömmum tíma, sem raun ber 

vitni um. En þrátt fyrir það kapp, sem nefndin hefir lagt á að komast af með 

sem minstan tfma til afgreiðslu fjárlagafrv., þá hefir nefndin rannsakað og rætt 

öll þau erindi, sem henni hafa borist, svo sem frekast voru föng á.

Alþingi, 29. apríl 1927.

Jóh. Jóbannesson, Einar Jónsson, Guðm. Ólafsson.

form. frsm.

Ingibjörg H. Bjarnason. Einar Árnason.


