
Nd. 98. Nefndarálit

um frv. til fjárlaga fyrir árið 1932.

Frá fjárveitinganefnd.

Eins og segir í aths. við frumvarp þetta, er það samhljóða fjárlagafrum- 
varpi því, sem lagt var fyrir Alþingi í fehrúar síðastl., að öðru leyti en þvi, að 
teknar hafa verið til greina flestallar brevt.till. meiri hluta fjárveitinganefndar- 
innar. Nefndin hefir bvggt á störfum fjárveitinganefndarinnar í vetur, það sem 
þau náðu, og visast því til nefndarálits meiri hl. hennar á þskj. 340 um áætlun á 
útgjaldaliðum frumvarpsins.

Eftir athugun á væntanlegum tekjumöguleikum ríkissjóðs, og þó sér- 
staklega vegna yfirvofandi atvinnulevsis, leggur nefndin til, að hækkuð verði 
fjárveiting til nýbygginga og viðhalds vegum, brúargerða, símalagninga, 
bryggju- og hafnargerða um 540 þús. kr., og verður þá tekjuhalli frv. með þess- 
um brtt. nefndarinnar um 400 þús. kr. Telur nefndin gerlegt að hækka tekju- 
liðina enn, og mun hún við 3. umr. bera fram brtt. í þá átt.

Nefndin leggur til, að varið verði 150 þús. kr. til nýbygginga á vegum, og 
er því skipt niður á vegina með hliðsjón af tillögum vegamálastjóra. Viðhald og 
umbætur vega leggur nefndin til, að verði hækkað úr 200 þús. i 400. — Telur 
vegamálastjóri, að ekki muni liægt að komast af með minna. Til brúargerða 
leggur nefndin til, að varið verði 50 þús. kr., og ætlast hún til, að það fé verði 
notað i sambandi við lagningu nýrra vega og annarsstaðar þar, sem þörfin 
væri mest.

Nefndin leggur til, að veitt verði til hafnargerðar á Akranesi 50 þús. kr. 
Er þegar búið að verja til þessa mannvirkis um 120 þús. kr., sem allt hefir 
verið lagt fram af héraðinu.

Á Alþingi 1930 lágu fyrir margar beiðnir um styrk til bryggjugerða. 
Lagði fjárveitinganefndin þá til, að varið yrði 91 þús.kr. í því augnamiði til þess-
ara staða:
Til bryggjugerðar í Keflavík, 1. greiðsla af 3   kr. 27500
— bryggjugerðar á Húsavik, 1. greiðsla af 3 .........................................  — 22000
— bryggjugerðar á Hvammstanga, 1. greiðsla af 3 ............................. — 11000
— bryggjugerðar í Hnifsdal, 1. greiðsla af 3 .........................................  — 9000
— bryggjugerðar á Vopnafirði, 1. greiðsla af 2 ...................................... — 8000
— bryggjugerðar í Haganesvík (ein greiðsla) ........................................ —- 5000
— lendingarbóta í Lambhússundi á Akranesi (lokagreiðsla) .............-— 8500

Af þessu hefir verið unnið fyrir eða verður unnið á þessu ári í Hnífsdal 
og á Akranesi og ef til vill á Hvammstanga. Að öðru leyti gerir vitamálastjóri 
ráð fyrir, að þessar framkvæmdir falli niður i ár. 1 frv. nú er veitt 20 þús. kr. til 
bryggjugerðar, og telur nefndin, að þessu megi verja sem 2. greiðslu til bryggju 
á Hvammstanga og Hnifsdal.

Til bygginga nýrra síma vill nefndin verja 70 þús. kr. og ætlast til, að



sú fjárveiting gangi til að byggja það, sem eftir verður af þeim símalínum, sem 
fjárv.nefnd 1930, eftir till. landssímastjóra, lagði til að byggðar yrðu á þessu ári.

Ennfremur leggur nefndin til, að veitt verði 50 þús. kr. til einkasíma, í 
stað 30 þús. kr., sem nú er í frv.

Aðrar brtt. eru leiðréttingar, og verður þeirra getið í framsögu.

Alþingi, 22. júlí 1931.

Ing. Bjarnarson, Hannes Jónsson, Þorleifur Jónsson.
formaður. fundaskr. og framsögum.
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