
Ed. 2S6. Nefndarálit

um  frv. til fjárlaga fyrir árið 1932.

Frá  fjárveitinganefnd.

Það hefir orðið ofan á i nefndinni að þessu sinni að stofna ekki til 
ne inna  verulegra breytinga á fjárlagafrumvarpinu. Liggja til þess ým sar á- 
stæður, og þeirra á meðal er sú, að meiri hl. nefndarinnar  telur, að óvarlegt 
sé að auka útgjöldin frá þvi, sem þau eru nú, eftir þeim ískyggilegu horfum, 
sem nú eru um  afkom u atvinnuveganna í landinu, vegna sölutregðu og lækk- 
andi verðlags á fram leiðsluvörum  landsm anna.

Má gera ráð fyrir, að viðskiptakreppa sú, sem nú  stendur yfir, verði 
þess valdandi, að tekjur rikissjóðs verði rýrar, bæði á þessu ári og þvi næsta.

Nú mætti segja, að nefndin gæti farið þá leið, að lækka útgjöldin til 
þess að fyrirbyggja eða draga ú r  rekstrarhalla  á á rinu  1932. En  við a thugun 
á gjaldahiið frv. k em u r  það í ijós, að tæpast verður ú r  g jö ldunum  dregið 
með öðrum  hætti en þeim, að fella n iður verklegar fram kvæ m dir  að mestu 
eða öllu leyti. Nefndin vill þó ekki leita þeirra úrræ ða, enda m undi meiri 
hluti þ ingm anna ekki geta á það failizt.

Nefndin gerir engar tillögur um  breytingu á tekjuhlið frumvarpsins, 
en þó skal á það bent, að i þessu frv. eru tek ju rnar  áæ tlaðar hærri en nokk- 
urn tím a hefir áðu r  verið gert. Má af því draga þá ályktun, að áliti meiri hl. 
nefndarinnar, að um  áætlun teknanna hafi ekki verið gætt þe irrar  varúðar, 
sem nauðsynleg verður að teljast vegna ým sra  ófyrirsjáanlegra gjalda. Hins- 
vegar skal það tekið fram, að einstakir lögbundnir  liðir gjaldamegin eru færðir 
svo hátt, að óliklegt er, að verulega þurfi að greiða fram yfir. Að þessu leyti 
m u n  gjaldabálkurinn fram ar venju fara nærri réttu lagi.



Um brtt. nefndarinnar  á þskj. 283 skal þetta tekið f r a m :
Við 1. Slysavarnafélag íslands hefir skýrt nefndinni frá þvi, að brýn

nauðsyn beri til þess, vegna björgunarstarfsemi félagsins, að byggð verði sima- 
lína milli Sandgerðis og Stafness. U ndanfarin  á r  hefir verið unnið  að vegar- 
lagningu milli Sandgerðis og Stafness, og er sá vegur æ tlaður til að flytja eftir 
honum  björgunarbátinn, sem geym dur er í Sandgerði. Þessum  vegi er nú  að 
mestu lokið. Auk þess hefir félagið kom ið upp  fluglínustöð á Stafnesi. Beri
slys að h ö ndum  á þessum  slóðum , þarf  allmarga m enn  til að starfrækja
björgunartækin. Bátshöfnin er 15 m enn  og auk þess m u n  þurfa 15 m enn  við 
fluglínustöðina. Þessir m enn  búa alldreifðir á svæðinu frá Stafnesi til Sand- 
gerðis. Vegna símaleysis h lý tur að ganga langur timi i að ná m ö n n u m  sam an, 
og getur af því hlotizt hörmulegt tjón. Nefndin vill því ætla 4500 kr. t i l s im a -  
línu frá Sandgerði til Stafness.

Þá hefir nefndin einnig fallizt á, að veittar verði 5500 kr. til ný rra r  
s im alínu frá Bólstaðahlíð að Bergsstöðum i Svarárdal. S vartá rdalu r  er af- 
skekkt sveit, ca. 25 km. löng og algerlega símalaus.

1 sam bandi við það, sem bér er sagt, leggur þvi nefndin til, að liður-
inn  til nýrra  símalagninga hækki um  4500 -|- 5500 kr.

Við 2. Nefndin leggur til, að þessi uppbæ ð verði ætluð til Úthéraðs-
vegar, með sérstöku tilliti til þess, að vegurinn frá E yv indará rb rú  að E iðum
verði nú  loks gerður fullkómlega akfær.

Við 3. í fjárlögum fyrir árið 1930 voru æ tlaðar 15 þús. kr. til hafnar- 
gerðar i ólafsvík, gegn */* annarss taðar  frá. Þessi fjárveiting m u n  ekki hafa 
verið notuð nerna að einhverju leyti, og virðist því rétt að verða við óskum  
hlutaðeigenda um fram haldandi fjárframlag ú r  rikissjóði, með söm u skilyrð- 
um  eins og 1930, þar  sem telja má, að hér sé um  endurveitingu að ræða.

Við 4. Eftir þeim upplýsingum, sem nefndin hefir fengið um  iðnskól- 
ann i Hafnarfirði, virðist sanngjarnt að veita honum  þessa styrkhæ kkun.

Við 5. Veiðí- og loðdýrafélag íslands hefir sótt um  2 þús. kr. til starf- 
semi sinnar. Hefir félagið lagt i a llmikinn kostnað til að gera tilraun með 
loðdýraræktun  hér, e inkum  silfurrefa. Með þvi að hér er um  að ræða allmerka 
nýung í atvinnurekstri, og félagið hefir i byggju að gefa út leiðbeinandi rit 
um  þessa starfsemi, vill nefndin leggja til, að félaginu verði i þetta sinn veitt- 
u r  1000 kr. styrkur.

Við 6. Stjórn skógræktarfélags íslands sækir um  20 þús. kr. styrk til 
starfsemi sinnar. Nefndin sá sér ekki fært að verða við þeim tilmælum , vegna 
fjárhagsörðugleika, en vill þó sýna svo góðu málefni, sem hér um  ræðir, þá 
v íðurkenningu að veita félaginu 5 þús. af skógræktarfé.

Við 7. Lög um  stofnun Fiskveiðasjóðs íslands 1905, þar sem ríkissjóði 
er gert að greiða fiskveiðasjóði 6 þús. kr. árlega, eru nú  n um in  ú r  gildi og 
þar með skylda rikissjóðs um  þetta framlag.

Við 8. Dýraverndunarfélag íslands er þarft félag og v innur að góðu 
málefni. E r  það nú  i fjárþröng vegna um bóta  á peningshúsum  og landi sínu, 
svo og vegna fjölbreyttari starfa i þágu dýraverndunar.



Nefndin vill v iðurkenna starf þessa félags með þvi að bæ kka styrkinn 
lítið eitt, þó hún  treysti sér ekki til að verða að fullu við beiðni þess.

Við 9. Undanfarin  á r  hefir farið fram rannsókn  á vatnasvæði Þverár
og Markarfljóts. E n n  er þó eftir að ljúka við þá rannsókn  til fullnustu. Bún-
aðarmálastjóri, S. Sigurðsson, befir haft um sjón  með þvi verki, en Ásgeir L. 
Jónsson verkfr. hefir aðallega fram kvæ m t það.

Telja þeir báðir, að ran n só k n u n u m  sjálfum m uni mega ljúka að fullu 
fyrir upphæð þá, sem hér er til þess ætluð.

Þ ar  sem hér er um  mikið nauðsynjam ál að ræða, vill nefndin mæta 
með því, að þetta fé verði veitt.

Við 10. Nefndin telur það skapa mjög varhugavert fordæmi að nafn-
festa einstaka styrki af því fé, sem ætlað er til berklavarna, og leggur þvi til,
að aths. falli niður.

Við 11.—12. L iðirnir verða skýrðir i framsögu.

Alþingi, 12. ágúst 1931.

Jón  Jónsson, Páll H erm annsson, E ina r  Árnason, 
form. fundaskr. frsm.

Bjarni Snæbjörnsson. Halldór Steinsson.


