
Ed. 380. Nefndarálit
um frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1929.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Eftir fjárlögunum fyrir 1929 voru veittar útgjaldaheimildir í 7. til 20. 
gr., að upphæð samtals kr. 10850957,92. Eftir frv. stjórnarinnar til laga um



samþykkt á landsreikningnum fyrir 1929 hafa gjöldin orðið alls á þvi ári 
rúmar 17 millj. kr., og þar við mun mega bæta rúml. 1 millj. kr., sem greidd 
var úr ríkissjóði á árinu 1929, en stjórnin beflr ekki viljað telja með gjöldum 
þess árs. Eyðslan umfram gjaldaáætlun Qárlaganna nemur þvi á þessu ári yflr 
7 millj. kr. Af þeirri fúlgu er i fyrirliggiandi frv. til fjáraukalaga leitað heimildar 
fyrir kr. 2128758,39. Það virðist vera brýn ástæða til að athuga, hvort eigi 
muni þurfa að leita heimilda fyrir einhverju af þeim nál. 5 millj. kr., sem 
eyðzt hafa umfram þetta (eða nál. 4 millj. kr., ef farið er eftir reikningsfrv. 
stjórnarinnar), en frv. kom svo seint til nefndarinnar, að enginn timi er til 
að vinna það verk nú, svo í nokkru lagi sé. En af þessu virðist þó mega ráða, 
að þær venjur, sem fylgt er um samningu fjáraukalaga, þurfl að breytast.

Minni hlutinn heflr nú veitt þvi eftirtekt, að i frv. felast nokkrar upp- 
hæðir, sem greiddar hafa verið úr rikissjóði, en eftir athugasemdum yfirskoð- 
unarmanna landsreikninganna þykir alls óvist, hvort rétt sé að samþykkja. 
Þykir rétt að gera grein fyrir hér að lútandi athugasemdum endurskoðenda, 
og er það jafnframt greinargerð fyrir eftirfarandi brtt.

1. Athugasemd endurskoðenda nr. 13 hljóðar svo:
•Meðal gjalda i 11. A. 4. eru taldar 398 kr., sem greiddar hafa verið 

vikublaðinu »Tíminn« fyrir að birta dóm  i máli gegn Jóh. Jóhannessyni 
bæjarfógeta. Yfirskoðunarmenn þekkja þess ekki dæmi, að slikur kostn- 
aður hafi verið greiddur úr rikissjóðic.

Svar ráðh. við þessari aths. hefir yfirskoðunarmönnum ekki þótt full- 
nægjandi, þvi þeir gera svofellda tillögu til úrskurðar um þetta atriði:

»Athugasemdin átelur hlutdræga notkun rikisfjár, og er til aðvörunar 
framvegisc.

Þykir minni hl. samkvæmt þessu ekki ástæða til að samþykkja slika 
ijárnotkun, og ber fram brtt. þar að lútandi.

2. Aths. endurskoðenda nr. 18 hljóðar svo:
» í 11. gr. B. 5. eru færðar til gjalda kr. 9450,00 fyrir sÚtdrátt nokk- 

urra málac. Yfirskoðunarmenn óska skýringar á þessum lið«.
t stað tillögu um úrskurð út af þessu segja yfirskoðunarmenn:
vSvarið er ófullnægjandi og þvi er ekki unnt að gera till. til úrskurðar«.
Minni hl. virðist ekki rétt að samþykkja gjaldaliðinn, meðan yfirskoð- 

unarmenn sjá sér ekki fært að gera tillögu um úrskurð.
3. Athugasemd endurskoðenda nr. 23 hljóðar svo:

»t 14. gr. B. XIV. 3. eru veittar 20000 kr. til þess að reisa nýja héraðs-
skóla i sveitum, en eyðzt hafa á þessum lið kr. 137458,45, eða nærri 7
sinnum meira en þingið ætlaðist til, og hefir öll þessi upphæð farið til
Laugarvatnsskólans. Um leið og yfirskoðunarmenn leiða athygli að þess- 
ari miklu umframeyðslu, spyrjast þeir fyrir um, hvaðan fé það hafi kom - 
ið, sem lögum samkvæmt á að koma móti, og hvort það sé þegar greittcf.

Úrskurðartillagan hljóðar þannig:
»Reikningar yfir byggingarkostnað Laugarvatnsskóla fyrir árið 1928 og 

1929 eru svo ógreinilegir, að yfirskoðunarmenn verða að óska þess, að 
einn heildarreikningur yfir allan byggingarkostnaðinn frá byrjun til árs-



loka 1930 verði búinn til af fagmanni á þvi sviði og bann síðan lagður 
fyrir yfirskoðunarmenn. Till. til úrskurðar verður því sú, að heildarreikn- 
ingur yfir kostnað af byggingu Laugarvatnsskóla frá byrjun til ársloka 
1930 verði saminn og lagður fyrir yfirskoðunarmenn LR 1930«.

Með þessu fresta yfirskoðunarmenn þvi til næsta árs að gera úrskurð- 
artillögu að efni til um þennan lið, og þykir ekki rétt að samþykkja auka- 
Qárveitingu fyrir liðnum meðan svo stendur.

Ymsar fleiri athugasemdir og úrskurðartillögur yfirskoðunarmanna 
gefa fullt tilefni til þess að bera fram brtt. við frv. þetta, en ég læt hér við 
sitja að svo stöddu og áskil mér að bera fram frekari till. um breytingar við 
3. umr.

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 3. gr., liðinn A. 11.
í stað kr. 98809,49 kom i: kr. 98411,49.

2. Við sömu gr., liðinn B. 5.
í stað kr. 38647,22 kom i: kr. 29197,22.

3. Við 6. gr., liðinn B. XIV. 3.
Liðurinn falli burt.

Alþingi, 19. ágúst 1931.

Jón Þorláksson.


