
Nd. 293. Nefndarálit

um frv. til fjárlaga fv rir árið 1933.

F rá  fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefndin hefir að þessu sinni haft erfiðara og vandasam ara 
verk að inna af höndum  en m örg undanfarin  ár, og sjálfsagt verða skiptar 
skoðanir um  það, hvernig henni hefir tekizt þetta.

Byltingin, sem orðin er í viðskiptum  þjóða á milli af völdum lieims- 
kreppunnar, hefir liaft alvarlegar afleiðingar í fö r með sér fy rir  atvinnuvegi 
vora eins og annara þjóða. Fram leiðslan til lands og sjávar svnist varla geta 
risið undir þeim gjöldum, sem á henni hvíla, með því verðfalli, sem orðið er á 
þessum vörum, og fram tak  einstaklinga, sveitar- og bæ jarfélaga svo stór- 
kostlega lamað, að til fullkom innar kyrrstöðu horfir, ef ekki b rev tir um til 
batnaðar áður langt um liður. Örðugleikar þeir, sem nú rík ja  á þessu sviði, 
h ljóta að hafa í för með sér aukinn sam drátt í öðrum  viðskiptum  þjóðarinn- 
ar, og tek jur ríkissjóðs, sem að jniklu leyti er aflað með óbeinum tollum  <>fi 
sköttum, hljó ta að bera þess m enjar, jafnvel m eira en m enn gera sér grein 
fyrir. .

N efndinni er það fullkom lega ljóst, að álit hennar og tillögur um af- 
greiðslu fjárlagafrv . er enginn „Salom onsdóm ur“, en hún hefir sett sér það



m ark  og mið að áæ tla það varlega tek ju rnar og það nákvæm lega útgjöldin, að 
nokkurn  veginn öruggt væri að byggja á þeirri áæ tlun um  afkom u ríkissjóðs. 
Hins er ekki að dyljast, að þótt gerðar liafi verið ýtarlegar tilraun ir til þess að 
fá  inn  i frv. nákvæ m a áæ tlun um  gjöld ríkisins, þá standa enn utan  áæ tlunar 
ýms gjöld sam kvæm t sérstökum  lögum og lieim ildum , sem hljó ta  að kom a til 
útborgunar. Þeim , sem kynni að sýnast, að nefndin hafi gengið of langt i nið- 
urfæ rslu teknanna, gæti orðið það hugfróun, að rík inu er það nauðsynlegt, að 
tek ju rnar fa ri talsvert fram  ú r áæ tlun, til að m æta slíkum  greiðslum. Það væri 
að vísu ré ttast að gera ráð  fv rir þessu í frv. sjálfu, á þann há tt að áæ tla ein- 
hverja  upphæð fy rir greiðslum vegna sérstakra laga og lieim ilda, þó að sú á- 
æ tlun hlyti ætíð að vera mjög ónákvæm. Að þessu ráði hefir þó ekki verið 
horfið að þessu sinni, þótt til tals kæm i í nefndinni.

Það o rkar ekki tvímælis, að nauðsyn heri til að afgreiða tekjuhallalaus 
fjárlög. En á jafnerfiðum  tim um  sem nú standa vfir geta orðið sk ip tar skoð- 
anir um, livernig það megi verða. Ein leið að því m arki er að skera n iður fjár- 
veitingar og rekstrarkostnað rikisins —■ það mikið, að tek jurnar, sem á er 
byggt, nægi til að standa und ir rekstri þjóðarbúsins. Ö nnur leið er sú, að afla 
ný rra  tekna, svo liægt sé að lialda í svipuðu horfi um verklegar fram kvæ m dir 
i landinu.

Nefndin hefir byggt starf sitt á grundvelli þe irra r tekjulöggjafar, sem
nú er í gildi, meðal annars á því, að fram lengd yrðu lög um verðtoll og geng-
isviðauka. N iðurstaðan af till. nefndarinnar er þessi:

T ek jur:
Lækkun:

T ekjur skv. 2. gr................................................ kr. 650000,00
T ekjur skv. 3. g r................................................ — 20000,00

------------------  670000,00
H ækkun:

Eignahreyfingar skv. 12. gr. (Sjóðsyfirlit) .......................... 7670,00
’--------------------------- ------------------ 662330,00
Gjöld:

Lækkun:
Gjöld skv. rekstrarre ikn ...................................  kr. 341530,00
Eignahreyfingar ................................................ — 65000,00

*   106530,00
H æ kkun:

Gjöld skv. rekstrarre ikn ...............................................................  49100,00
----------------   357430,00

kr. 304900,00
Eftirstöðvar á sjóðsyfirliti skv. frv ....................................................... — 45741,87

Halli á sjóðsyfirliti samkv. till. n ........................................................... kr. 259158,13

Þennan greiðsluhalla hefði m átt ja fn a  með því að læ kka m eir en orðið er 
fjárveitingar til verklegra frarakvæm da. En n. sýnist, að þ a r sé svo að sorfið,



að eigi megi á bæta. Þess er og að gæta, að vafasam ur hagnaður er að þvi að 
draga mjög ú r þeim fjárveitingum , sem ganga til að halda við atvinnu i land- 
inu, og getur enda verið hættulegt, ef það veikir aðstöðu fram leiðenda, t. d- 
jarðræ ktarstyrkur, sam göngubætur o. fl. Xefndin hefir þó eigi viljað skilja  svo 
við þetta mál án þess nú þegar að benda á leið til þess að ja fna  þennan greiðslu- 
halla, og hefir því á þskj. 258 flu tt frv. til laga uni hráðahirgðahreytingu nokk- 
u rra  laga. Verði þetta frv. að lögum, ætti það fullkom lega að vega upp á móti 
þeim  lialla, sem orðinn er á fjárlagafrv . samkv. till. nefndarinnar, ja fn fram t 
þvi, sem það m undi létta á rikissjóði á vfirstandandi ári og þannig  draga úr 
þeim tekjuhalla, sem fyrirsjáanlegur er á núgildandi fjárlögum .

Verður hér á eftir vikið nokkru nánar að brevtingartillögum  nefndar- 
innar við einstakar gr. frv.

Tekjubálkurinn.

2. gr.
Xefndinni liefir ekki sýnzt varlegt að treysta eins á tek ju rnar og gert er í 

frv. Sérstaklega virðist lienni varhugavert að gera ráð  fyrir, að útflutningsgjald, 
vörutollur og verðtollur gefi svipaðar tek jur 1933 og varð 1931. Þessar tekjur 
hafa  lækkað á siðastl. ári um 30% frá  því, sem var 1930, og sérstaklega m un sú 
lækkun hafa komið fram  á siðari árshelm ingnum , sem stafar af verðfalli inn- 
lendra vara og m innkandi innflutningi, og þ rátt fy rir það, þótt greiðslujöfn- 
uður við útlönd sýnist hagstæður það ár samkv. hagskýrslum , þá m un þó vanta 
þar á 5—7 millj. kr. svo vel sé, vegna hinna levndu greiðslna, sem eru þjóðinni 
svo mjög í óhag. Þessi greiðslujöfnuður er varla liægt að gera ráð  fyrir, að fáisl 
með auknum  útflutningi, og er þá ekki annað fv rir hendi en að draga ú r inn- 
flutningi eftir þvi sem unnt er.

'  3. gr.
Breytingar þær, sem hér er um að ræða, eru leiðréttingar á áætlun út- 

gjalda vegna símans og útvarpsins, sem ekki verður liægt að kom ast h já  að 
greiða, 10 þús. kr. á hvorum  stað. Kemur J)etta fram  sem tilsvarandi lækkun 
tekna 3. gr. Að öðru leyti athugasl:

E ftir skyTslu landssim astjóra, sem lá fvrir nefndinni, kem ur i ljós, að 
enn eru ólagðar eftirnefndar sím alínur, sem fjárveitinganefndir og Alþingi 
1930 og 1931 liafa ætlazt til, að lagðar vrðu þaxi ár:
Sandgerði—Stafnes ................................................................  áæ tlun nú ca 5 þús.
Bólstaðarhlið—Bergstaðir i Svartárdal   —  6 —
Skógar—Skinnastaðir og Kópasker—Leirhöfn   -  15 —
B íldudalur—Selárdalur .......................................................  — --------16,5 —
Víðimýri—Goðdalir ................................................................. — ---------16,5 —
Kalastaðakot—Þyrill .........................................................  —  11 —
K vígindisdalur—Breiðavik ...............................................  —  18 —
Jökuldalslína ........................................................................  —  33 -

Alls ca kr. 120 þús.



Gerir landssím astjórinn ráð fvrir, að þessar línu rverð i að sjálfsögðu lagð- 
a r fyrst, fyrir fjárveitingu þessa árs og ársins 1933. Vill nefndin leggja áherzlu 
á, að svo verði gert. E r fjárveitingin í f  járlögum  þessa árs 80 þús. kr. og i frum - 
varpinu fv rir 1933 60 þús. kr. E r þá óráðstafað 20 þús. kr. af fjárveitingum  
beggja áranna, sem nefndin telur rétt, að landssím astjóri ráðstafi eftir aðkall- 
andi þörf. Mætti í því sam bandi benda á linu frá  Staðarfelli að Skarði.

Gjaldabálkurinn.

7. gr.
Hér er aðeins um leiðréttingu á prentvillu að ræða, sem hefir ekki áhrif 

á niðurstöðu frv.

10. gr.
Sam bandslaganefndin á að kom a sam an í Kliöfn að ári. K ostnaðurinn 

við þessi nefndarstörf hefir orðið talsvert hár, sérstaklega þau árin, sem 
nefndarm ennirn ir íslenzku hafa farið  utan. Þau árin  hefir kostnaðurinn orð- 
ið þessi:

F járveiting  Keikn.

kr. kr.
1919 ........................................................  13175,00
1921 ......................................................... 18921,13
1923 .............................................  7500,00 12815,45
1925 .............................................  6500,00 15541,45
1927 .............................................  6500,00 10248,73
1929 .............................................  6000,00 8054,80
1931 .............................................  6000,00 5966,15

Það sýnist því ekki nokkur vegur að áætla þennan kostnað minni 
1933 en 5000 kr., og verður þó að lialda sparlegar á en verið hefir.

11. gr.
Samkvæmt undanfarandi revnslu sýnist nægilegt að áætla laun hrepp- 

stjóra 24000 kr. '
Skrifstofukostnaður sýslum anna og Jjæjarfógeta er áæ tlaður 100000 kr. 

eins og undanfarin  ár. Mikið af þessu fé gengur til launa skrifstofum anna við 
embættin. Það sýnist ekki nem a eðlilegt og sjálfsagt, að þessi laun lækki eins 
og önnur, og leggur því nefndin til, að fjárveitingin verði lækkuð um  10 þús. kr.

Til vinnuhælisins á L itla-H rauni er veitt í fjárl. \T irstandandi árs 21250 
kr., þa r af fyrning 6250 kr. Forstöðum aður liælisins hefir áætlað tek ju r þess 
og gjöld árið 1933 þannig:

T ekjur:
Arður af seldri vinnu .................................................................................. kr. 8000,00
Meðlög frá  hreppum  ...................................................................................... — 2000,00



Tekjur af búi (brútto)   — 4000,00
— — kartöflum    — 4000,00

Frá ríkissjóði ................................................................................................. — 30000,00

kr. 48000,00
G jöld:

Matvörur, meðul og lireinlæ tisvörur .................................................  kr. 9500,00
Eldiviður og ljós ..........................................................................................  — 2500,00
Þóknun til fanga og fataslit þeirra    — 5500,00
Laun forstöðum anns og aðstoðarm ........................................................... — 8500,00
Þóknun til læknis, prests og gjaldkera   — 1200,00
Til viðhalds húsa og áhalda ....................................................................  — 6000,00
Ýms gjöld ....................................................................................................... — 1800,00
Aukning bústofns ........................................................................................  — 1000,00
Til viðbótarbvgginga, efni og kevpt vinna ..........................................  — 12000,00

kr. 48000,00

A þessari áætlun er fjárveiting til liælisins byggð að öðru en því, að síð- 
asti gjaldaliðurinn, „Til viðbótarbygginga, efni og aðkeypt vinna kr. 12000,00“, 
er felldur niður. Eigi að síður hæ kkar fjárveitingin frá  því, sem er i fjárl. 
yfirstandandi árs, uni 3000 kr. Þessi hæ kkun sýnist nefndinni óþörf og telur, 
að megi spara  sem því nem ur á sum um  gjaldliðunum , t. d. þóknun til fanga 
og aukning bústofns. Þess verður og að vænta, að betri regla verði á inn- 
heim tu vegna seldrar vinnu frá  hælinu en verið hefir, og ætti þá sá tekjuliður 
að verða talsvert liærri en hér er áætlað.

Til em bæ ttiseftirlitsferða er ætlað i fjárl. 1932 9000 kr. Þessi kostnaður 
hefir orðið 1930 kr. 8533,15 og 1931 kr. 5327,27. Nefndin te lur liklegt, að spara 
megi eitthvað á þessum lið án þess að draga ú r öryggi eftirlitsins, og þar sem 
svo ríflega er varið í þessu skyni á vfirstandandi ári, te lur hún, að hægt muni 
að kom ast af með 6000 kr. næsta ár.

12< gn . . .Styrkurinn til augnlæknis í Revkjavik liefir verið greiddur til Guðm.
Guðfinnssonar, en þ a r sem hann hefir fastlaunaða stöðu við landsspítalann, 
telur nefndin vel til fallið, að hann veiti þ a r ókeypis læ knishjálp samkv. aths. 
\4ð 7. lið þessarar gr. fjárlagafrv., og að 500 kr. sé liæfileg þóknun fv rir kennslu 
við háskólann, sem um getur í sömu atlis. Sama m áli er að gegna með styrk  til 
háls-, nef- og eyrnalæknis Ólafs Þorsteinssonar, sem nefndin leggur einnig til, 
að verði læ kkaður i 500 kr.

Það er að sjálfsögðu nauðsynlegt, að liéraðslæknar afli sér aukinnar 
þekkingar með þvi að fa ra  utan og kvnnast þeim  nýjungum , sem árlega kom a 
fram  á sviði læknavisindanna. Hinsvegar er og eðlilegt, að nokkur áraskipti 
verði á því, livað ríkið leggur fram  til styrk tar slikum  utanferðum . 1 fjárlaga- 
frv. er ætlað í þessu skyni 1500 kr. Nefndin telur, að forsvaranlegt sé í slíku



árferði að fella niður eitt á r í bili, og leggur því til, að enginn stv rkur verði 
veittur á næsta ári.

Sundurliðun á tekjum  og gjöldum  landsspílalans er allm ikið breytt frá 
því, sem er i frv. Er bér farið  eftir till. landlæknis að öðru leyti en þvi, að 
felldar eru niður 3000 kr. vegua lóðarinnar. F ram lag til ljósm æðra- og bjúkrun- 
arkvennadeildar liefir nefndin bækkað ú r 4000 kr. í 8000 kr., og er þar í tal- 
inn fæðiskostnaður ljósm æðranem a. Þykir rétt, að allur kostnaður vegna starf- 
semi þessarar deildar komi sem sérstakur liður í rekstrarreikningi spítalans.

í áæ tlun uin starfsm annabald  á Kleppi og Vífilsstöðum er ekki gert ráð 
fy rir neinni kauplækkun. En nefndin gengur út frá  þvi sem sjálfsögðu, að liún 
verði fram kvæ m d þar eins og annarsstaðar, eftir því sem við verður komið, 
og gerir brevtingartill. í sam ræm i við það. F járveiting  til húsbúnaðar og álialda 
á Vifilsstöðum er liækkuð ú r 7000 kr. í 10000 kr. Þvkir víst, að ekki verði 
komizt af með minna.

Smávægilegar brevtingar á áæ tlun Revkjabælis eru gerðar eftir till. 
landlæknis samkv. undanfarandi revnslu.

Kristnesbæli er fæ rt inn með sundurliðaðri rekstraráæ tlun, eins og önn- 
ur liæli, og nær eingöngu farið  eftir till. forstöðum anns liælisins um áætlun 
tekna og gjalda. Nýr liður, „Fyrning liúsa og álialda 7670 k r.“, er tekinn upp 
og kem ur sem hækkun fyrninga í 20. gr.

13. gr.
I frv. eru æ tlaðar 150 þús. kr. til nýrra  akvega. Nefndin fékk till. vega- 

m álastjóra uni það, livar þessu fé skvldi varið, og liefir hún farið  eftir þeim 
að öllu leyti.

Stvrk til vetrarflu tn inga yfir Hellisheiði hefir nefndin lækkað ú r 8000 
kr. i 5000 kr., og fellt alveg niður stvrk til að lialda uppi vetrarferðum  yfir 
Holtavörðuheiði og Fagradal. Nefndin viðurkennir fullkom lega þörfina á 
þessum sanigönguni, en te lur þó fært, í sparnaðarskvni, að draga ú r fjárfram - 
lögum til þeirra  að þessu sinni.

A ðstoðarverkfræðingar Iijá vegam álastjóra og v itam álastjóra liafa und- 
anfarið lnift nokkra launaviðbót, jafnm ikið livor. I frv. er þessi launaviðbót 
felld niður lijá aðstoðarverkfr. v itam álastjóra, en ekki liinuin. N efndin telur 
rétt, að þessir menn fvlgist að, annaðlivort verði launaviðbótin felld niður hjá 
báðum eða hvorugum.

Þá hefir nefndin tekið upp 25 þús. kr. fjárveitingu til hafnargerðar á 
Akranesi. 1930 var byrjað á liafnargerðinni og lög um  liana sam þykkt á síð- 
asta þingi. Þörfin á því, að verkinu sé lialdið áfram , er mjög brýn og aðkall- 
andi. En liver viðbót við hafnargarðinn keinur þegar að notum  við afgreiðslu 
báta, og er þess ærin þörf, því þegar lágsjávað er og illt í sjó þegar b á tarn ir 
koma úr róðri, verða þeir eins og nú stendur að bíða í m argsettum  röðum  
bver út frá öðruin eftir afgreiðslu, og missa þeir, sem síðastir verða, oft af róðri 
næsta dag', og veldur þetta miklu tjóni árlega.

Styrk til brvggjugerða og lendingarbóta liefir nefndin lækkað ú r 30 þús. 
kr. í 20 þús. kr. Rvrjað er á brvggjugerð í Vopnafirði, en óvíst um, að aðrir



hefjist handa í bráð. Þó hefir staðið til brvggjugerð á H vam m stanga og viðar, 
en skortur á fé frá  héruðum  m un valda, að ekki er m eira að gert. Má því te lja  
líklegt, að þessi fjárvæiting dugi í þetta  sinn.

14. gr.
I sam ræm i við það, að nefndin te lur þörf að draga sem m est ú r fram - 

lögum og fram kvæ m dum  að þessu sinni, leggur hún til að læ kka nokkuð fram - 
Jög til kennslutæ kja og bókakaupa við ríkisskólana, og ja fn fram t hefir henni 
af sömu ástæðu þótt ré tt að fella n iður styrk þann, sem nokkur undanfarin  ár 
hefir verið veittur til útgáfu fræðslum álarits.

Þó fram lagið til stundakennslu við m enntaskólann í Revkjavík sé lækk- 
að til m una í frv. við það, sem ætlað er í núgildandi fjárlögum , samkv. tillög- 
um rektors, lítu r nefndin svo á, að lengra m ætti þ a r ganga, þar sem liðurinn 
til föstu kennaranna hefir ja fn fram t stórhækkað. Rektor telur, að nægilegt sé 
að áætla 12 þús. kr. til stundakennslunnar, ef aðsókn að skólanum  evkst eigi, 
sem hann telur óliklegt. N efndin býst hinsvegar við, að aðsóknin h ljó ti að 
m innka, sökum erfiðleika almennings. í öðru lagi gerir hún ráð  fy rir  kaup- 
lækkun h já stundakennurum , til sam ræm is þvi, að vegna læ kkandi dýrtíðar- 
uppbótar hefir nú verið fvrirskipuð alm enn kauplæ kkun h já  föstum  starfs- 
m önnum  ríkisins, þeim, sem eigi taka laun sam kvæm t launalögum . Og enn- 
frem ur athugar nefndin, að nokkrir h inna föstu kennara skólans kenna nú 
eigi nem a 9—20 stundir á \nku, sem leiðir vitanlega af sér aukna stunda- 
kennslu að þarflausu.

Samkvæm t fram ansögðu leggur nefndin til, að um ræ ddur liður lækki úr 
12000 kr. í 7000 kr. Og af sömu ástæðum sér hún sér einnig fæ rt að leggja til, 
að lækkuð séu fram lög til stundakennslu við kennaraskólann, stýrim anna- 
skólann og vélstjóraskólann.

Nám sst\Tkur við m enntaskólann i Revkjavik befir verið læ kkaður í frv. 
um 300 kr. Þ ar sem stvrkur þessi gengur til að h já lpa efnasnauðum  en efnileg- 
um nem endum , og þörfin fy rir liann vitanlega því meiri, sem afkom a alm enn- 
ings þrengist meira, vill nefndin levfa sér að m æla með því, að þessi litli stvrkur 
fái að standa óbrevttur frá  því, sem bann er nú, eða sé hæ kkaður í frv. upp í 
2800 kr.

Liðinn „vegna kostnaðar við skólastjórn“ te lur nefndin ré tt að lækka 
niður í 1000 krónur. Þetta mun hafa verið liugsað sem risnufé, og þá einkum  i 
sam bandi við heim avistir skólans. Nú hefir enn eigi verið unnt að fjölga þeim, 
eins og hugsað hafði verið. Munu aðeins vera um 10, sam kvæm t skýrslu rektors. 
Hinsvegar fellur risna vegna skólans til aðkom um anna m iklu síður á rektor 
m enntaskólans í Rvik en t. d. við m enntaskólann á Akurevri, meðal annars 
vegna þess, að kennslum álastjórnin á heim a í Reykjavík. Af þessum ástæðum 
lítur nefndin svo á, að liðurinn megi lækka sam kvæm t fram ansögðu.

F járveitinguna til vornámsskeiðs barnakennara leggur nefndin til að 
fella niður að þessu sinni. T elur ekki nauðsvn svo m ikla til þessa, að ré tt sé að 
hvetja til mikils kostnaðar fv rir kennara úti um land á erfiðum  timum. Enda 
sýnilegt, að áhugínn fv rir þessum nám sskeiðum  er eigi næsta mikill, þ a r sem



t. d. náinsskeið hefir eigi koinizt á 1930, þó fjárveiting úr ríkissjóði væri þá fyrir 
hendi.

Samkvæmt skýrslu núverandi fræðslumálastjóra sést, að laun kennara 
við fasta barnaskóla, með þeirri d\Ttíðaruppbót, sem reiknað er með í frum- 
varpinu, muni nema uin 360 þús. kr. Xefndin telur því sæmilega varlegt að áætla 
á þessum lið sömu upphæð. Gerir sem sagt ráð f\TÍr, að sú lækkun, sem óhjá- 
kvæmilega muni koma fram vegna erfiðra fjárhagsástæðna almennings og þar 
af leiðandi samdrætti skólanna, muni fvllilega vega móti hækkunum, sem koma 
kunni fram, t. d. launahækkunum vegna þjónustualdurs. Nefndin leggur því til 
að lækka liðinn um 10 þús. kr.

Þá vill nefndin að þessu sinni fella n iður fram lag  til bygginga barna- 
skólahúsa úti um land. E r það i sam ræm i við þá skoðun hennar, að fresta  beri 
yfirleitt nú þeim fram kvæm dum , sem geta beðið. Og er þ a r  miðað ja fn t við erf- 
iðan hag ríkisins og héraðanna. Hinsvegar hefir fræ ðslum álastjórinn skýrt frá, 
að með fjárveitingunni til barnaskólabvgginga i núgildandi fjárlögum  sé vel 
séð fy rir lögákveðnum stvrk ríkisins til þe irra  skóla allra, sem þegar eru 
byggðir. Telur nefndin ré tt að fresta  nýbvggingum að þessu sinni, og leggur 
því til, að liður þessi sé felldur niður.

Sömuleiðis leggur hún til, að fellt sé af frv. fram lag til bygginga gagn- 
fræðaskóla í kaupstöðum , er hún telur liliðstætt. Gilda h inar sömu ástæður 
fy rir þeirri tillögu, enda sýnilegt, að þessi 10 þús. kr. fjárveiting m undi draga 
skam m t á veg, ef ráðast ætti í nefndar byggingar.

UtanfararstjTk til barnakennara vill nefndin fella niður að þessu sinni, 
af sömu sparnaðarástæðum, sem oft er áður lýst. Gilda þær eigi hvað sízt 
gegn þeim útgjöldum, sem renna út úr landinu, svo sem hér á sér stað.

I núgildandi fjárlögum  er 1500 kr. fjárveiting  til b lindra m anna, til að 
nem a körfugerð og þesskonar iðnað innanlands. F ram lag  til þessa er í frv. fæ rt 
niður í 500 kr. Þykir nefndinni bér belzt til langt gengið, þ a r sem hér er um 
að ræða að létta lítils h á tta r  lífskjör bágstaddra, b lindra vesalinga, og styðja 
ja fn fram t innlendan iðnað, þó i sm áum  stíl sé. Hefir nefndin aflað sér upp- 
lýsinga uin, að styrkur þessi virðist hafa komið að mjög góðu gagni, og leyfir 
sér því að m æla með því, að hann verði hæ kkaður upp í 1000 kr.

Um fram lag til bvgginga steinsteyptra sundlauga hefir nefndin rau n ar 
hið sam a að segja og um aðrar nýbyggingar, að þeim  bæ ri að fresta  að sinni. 
En þar eð áhuginn fy rir bvggingu þe irra  er afarm ikill um  land  allt, og nefndin 
gerir ráð  fyrir, að hæpið sé máske, að fram lögin í núgildandi fjárlögum  nægi 
til að styrk ja að fullu þau verk, sem þegar eru hafin, treystir hún  sér eigi til 
að gera tillögu um  að fella ríkisfram lagið alveg niður, en leggur til, að það sé 
lækkað niður í 5000 kr.

15. gr.
Sögufélagið hefir notið dálítils styrks úr rikissjóði undanfarin  á r  til út- 

gáfu alþingisbóka, landsyfirdóm a o. fl. N efndin litu r svo á, að draga megi úr 
þessari bókaútgáfu um  sinn, eins og svo m örgu öðru, þótt gott eitt verði um  
hana sagt, og leggur til, að stvrkurinn sé n iður felldur að þessu sinni. Hið sam a



gildir uni styrk þann, sem Fornritaú tgáfunni er ætlaður, enda hefir styrkur til 
hennar eigi verið notaður, þótt staðið liafi í undanförnum  fjárlögum , og fram - 
kvæm dir engar kunnar.

Þá leggur nefndin til, að stjTkurinn til Þórbergs Þórðarsonar til orða- 
söfnunar sé fæ rður n iður í 1600 kr. Er liann þá ja fn h á r styrk þeim, er Halldóri 
K iljan Laxness er æ tlaður til ritstarfa.

N efndin vill m æla með því, að styrkurinn til F rím anns B. Arngrímsson- 
a r sé hæ kkaður lítið eitt, eða upp í 1200 kr., sem viðurkenning fy rir hið óeig- 
ing jarna og látlausa starf, sem þessi aldurhnigni og slitni m aður hefir lagt 
fram  um  langa æfi til hvatningar og fræðslu uni m ikilsverð þjóðnytjam ál. 
Hefir liann, sem kunnugt er, fy rstu r m anna hér á landi bariz t fy rir því, að 
komið væri hér á rafveitum , og æ síðan unnið að þeim m álum  með hinni 
mestu elju og ástundun. Og hin síðari árin  liefir hann varið m iklum  tím a og fé 
við rannsóknir til að sýna og sanna, að fá  megi hér í landinu gnægð byggingar- 
efna, og spara allt það fé, sem t. d. er flu tt út ú r landinu fy rir cement.

16. gr.
Fram lagið til Búnaðarfélags íslands er i frum varpinu  raunverulega 

lækkað uni 10 þús. k rónur frá  því, sem er í núgildandi fjárlögum . En fram - 
lagið til sandgræ ðslunnar hinsvegar fæ rt ú r 40 þús. kr. niður í 20 þús., eða lækk- 
að um helming.

H efir nefndin vandlega revnt að kynna sér starfssvið og þ a rfir  beggja 
þessara stofnana, bæði af þeim  gögnum, sem fyrir lágu, skýrslum  og áætlun- 
uni. Einnig átt tal við búnaðarm álastjóra Sigurð Sigurðsson og sandgræðslu- 
vörð Gunnlaug Kristmundsson til frekari fræðslu um jmis þessi mál. Og er 
niðurstaðan af athugunum  þessum sú, að nefndin leggur til, að fram lagið til 
Búnaðarfélagsins sé lækkað niður í 200 þús. kr., eða um  10 þús. kr., og gangi sú 
upphæð til sandgræðsluliðsins, sem þá liækkar upp í 30 þús. kr. Sandgræðslu- 
stöðvarnar eru nú 27. Og eftir þeim upplýsingum , sem nefndin fékk, virtist 
henni varla liægt að kom ast af með öllu m inni upphæð en 30 þús. kr., ef unnt 
átti að vera að annast nauðsvnlegan starfsrekstur og viðhald stöðvanna. Ella 
m áske hæ tta á, að því fé, sem þegar hefir verið lagt í sandgræðsluna, kvnni að 
vera að nokkru á glæ kastað. En ré tt þótti nefndinni að tengja þá aths. við 
sandgræðsluliðinn, að 3000 kr. skuli varið til fram halds áveitu í Meðallandi, 
þeirrar, sem Pálm i Einarsson ráðunau tu r hefir haft um sjón með. Lá fy rir 
skýrsla um góðan árangur áveitu þessarar. H insvegar taldi nefndin sjáKsagt, 
að starfsem i þessi lægi undir yfirum sjón og eftirlit sandgræðsluvarðarins.

Nefndin leggur til, að sty rkur sá til tilrauna um  grasfræ- og hafrasán- 
ingu, sem veittur liefir verið í fjárlögum  m örg undanfarin  ár, falli niður. 
Fvrir nefndinni lágu engar skýrslur eða skýringar frá  B. I. um starfsem ina und- 
anfarið, né óskir um, að fjárveitingin stæði áfram . E r nefndin þ e irra r skoð- 
unar, að þekking á þessum m álum  sé nú orðið það útbreidd og kunn víðsveg- 
ar, að styrkveiting til einstakra m anna úti um  land i þessu skvni til útbreiðslu- 
eða kynningarstarfsem i geti að ósekju fallið niður.

Þá vill nefndin leggja til, að fram lagið til búfjártrvggingarsjóðs verði



tekið út af frum varpinu. Hefir enn ekki verið greitt ríkistillag í sjóðinn, og 
telur nefndin rétt að fresta því enn um sinn í þeim fjárhagsörðugleikum , sem 
fyrir hendi eru.

Enn h afa  ákvæðin í búnaðarbankalögunum  um  stofnun bústofnslána- 
deildar eða lánadeildar sm ábvla eigi verið lá tin  kom a til fram kvæ m da, og af 
viðtali við aðalbankastjórann þykir nefndinni sjmt, að engar lík u r séu til, að 
það verði gert á yfirstandandi ári eða hinu næsta. Virðist enda óheppilegt og 
tilgangslítið að setja á fót ný jar lánadeild ir við bankann, m eðan erfitt er að 
sta rfræ k ja  þæ r deildir, sem fvrir eru, i sam svörun við eftirspurnina.

Sam kvæm t lögum nr. 12, 6. jú lí 1931, um  breyting á lögum um  tilbúinn 
áburð, er rík isstjórn  heimilað að greiða ú r ríkissjóði flutningskostnað áburð- 
arins, eftir þa r greindum  ákvæðum, til ársloka 1934. Og sam kvæm t þeirri 
heim ild er tekin upp í frum varpið 60 þús. kr. uppliæð i þessu skyni, sem er á- 
ætlunaruppliæð. Það er viðurkennt, að styrkurinn til áburðarflutnings hefir ver- 
ið bændum  mjög m ikilsverð hvöt og h já lp  í ræ ktunarstarfsem inni. En hinsveg- 
a r var hugsunin frá  fvrstu sú, að liér væri aðeins um byTjunarhjálp að ræða, 
á meðan alm enningur væri að kvnnast því og skilja, hversu notkun hins til- 
búna áburðar væri þýðingarm ikil við ja rð ræ k t hér á landi sem annarsstaðar. 
Kemur þetta  meðal annars glöggt fram  í þvi, að heim ild irnar um  fram lögin 
hafa ætið verið tim abundnar. Með það fyrir augum, og eins vegna þess, að nú 
þegar m un full viðurkenning fengin allra  ja rð ræ k tarm anna um  ágæti hins til- 
búna áburðar, þvkir nefndinni fæ rt að leggja til, að st\Tkur þessi sé felldur 
niður 1933. Þvkir það enda tiltækilegra fv rir þá sök, að áburðurinn hefir nú 
lækkað í verði.

Sú tillaga nefndarinnar að fella n iður fjárveitinguna til rannsókna um 
raforkuveitur utan kaupstaða er á þvi bvggð, að nefndinni var kunnugt um, að 
stjórnin hefir þegar sagt þeim m anni upp starfi, er undanfarið  hefir unnið að 
þessum m álum, og þvi sýnilegt, að sjiara m á þann lið i fjárlagafrum varpinu. 
Með hliðsjón af því, sem áður hefir verið vikið að um  fjTÍrskipaða launa- 
lækkun starfsm anna ríkisins, þvkir nefndinni mega læ kka áæ tlaðan skrif- 
stofukostnað skipaskoðunarstjóra, enda m á benda á, að kostnaðurinn við eftir- 
lit með bátum  og örvggi þeirra  hefir numið alls árið 1930 tæpum  13 þús. kr., 
eu er nú  sam kvæm t frum varpinu  æ tlaður yfir 16 þús. kr. Sýnist því eiga að 
lækka til muna.

G uðm undur Einarsson sækir um 3500 kr. stvrk til að gera fullnaðarrann- 
sóknir á  postulíni, glerefnum , gráleir, og sömuleiðis á liagnýtingu annara  leir- 
tegunda til húsabygginga og iðnaðar.

Þessi m aður hefir áður notið litils h á tta r  ríkisstyrks til að kom a hér á 
fót leirbrennslu, og hefir liann siðan unnið mjög m yndarlega að leiriðnaði ým- 
iskonar hér í Reykjavík. Sam hliða liefir liann látið rannsaka um 70 innlendar 
leirtegundir og notað m argar þeirra  með góðum árangri síðastl. 2 ár. En til 
þess að fá  betur ú r skorið um notliæfni þessara leirtegunda sum ra, kveður 
hann þurfa  að reyna þæ r erlendis í þeim vélum, sem notaðar \Tðu hér siðar, ef 
til kæmi. Þyrftu  þessar sendingar að vera allstórar, og tilrau n irn a r þannig  mjög 
kostnaðarsam ar.



Nefndin er þe irra r skoðunar, að þetta starf Guðm. E inarssonar, um  að 
kom a hér á fót nýrri innlendri iðngrein, sé bæði svo m ikilsvert í eðli sinu og 
hann hafi þegar sýnt svo m ikil afköst á því sviði, að réttm æ tt sé að styðja 
hann til að kom ast þar lengra áleiðis. Mælir því með 2500 kr. styrk til hans 
í þessu skyni.

17. gr.
Styrkurinn til slvsavarna er læ kkaður í frum varpinu  um  6000 kr. frá  

því, sem er i gildandi fjárlögum , eða í 4000 kr. En auk þess hefir Fiskifélagið 
einnig fellt n iður fy rir 1933 6000 kr^fjárveitingu , sem Slysavarnafélagið hefir 
haft frá  því undanfarið. Það er viðurkennt, að starfsem i sú, er hér um  ræðir, 
er mjög þýðingarm ikil og að Slysavarnafélaginu hefir tekizt á þeim  tím a, sem 
það hefir starfað, að kom a björgunarstarfsem inni viðsvegar um  land  í stórum  
bæ tt horf. En eigi félagið að geta haldið nokkuð í horfi, þ a rf  það sýnilega 
meiri styrk en æ tlaður er i frum varpinu, sérstaklega þ a r sem það m issir styrk- 
inn frá  Fiskifélaginu. Vill nefndin því leggja til, að rík isstyrkurinn  verði hækk- 
aður upp í 8000 kr. H efir félagið sam t hálfu m inna fé til starfsem innar frá  
rík inu  og Fiskifélaginu sam anlagt en áður, svo vitanlega verður það að draga 
ú r fram kvæ m dum  verulega. En eftir þeim  upplýsingum , sem nefndin hafði, 
virtist henni þó, að starfsem in m undi geta haldið áfram  með sæmilegri að- 
stöðu, ef þessi tillaga liennar gengur fram .

18. gr.
Nefndin leggur til að veita tveim ur prófastsekkjum  og einum  uppgjafa- 

presti viðbótareftirlaun, eftir tillögum biskups, á sam a grundvelli og undan- 
farið. F yrir nefndinni iágu allm argar beiðnir um eftirlaun, bæði frá  póstum, 
sem hæ ttir eru póststörfum , og uppgjafaljósm æ ðrum . Áttu flestar þessar 
beiðnir sam m erkt um það, að þeim  fylgdu litla r eða ófullkom nar skýrslur um 
starfstím a og efnahagsástæður um sækjenda, sem sjálfsagt er að fylgi, glöggar 
og óyggjandi. Treysti nefndin sér eigi að m æla með um sóknum  þessum eins og 
þæ r lágu fyrir, og \ i l l  benda á, að allar slíkar eftirlaunabeiðnir fy rir unnin 
störf i þágu þjóðfélagsins ættu að sendast landsstjórninni, m eð fullnæ gjandi 
skýrslum bæði um starfstím ann og ástæður um sækjenda, svo snemm a, að hún 
geti lagt tillögur sinar fv rir þingið, ef hún teldi það rétt.

20. gr.
Áætlaðar tek ju r af ríkisvélsm iðjunni og ríkisprentsm iðjunni, sam tals 

65 þús. kr., leggur nefndin til, að renni i ríkissjóð að þessu sinni. H afa for- 
stjó rar þessara stofnana fallizt á, að sú ráðstöfun væri á ger, þó þeir hinsvegar 
létu í ljós við nefndina, að þeir hefðu talið æskilegt, að rekstrarafganginn 
mætti nota til aukninga og endurbóta stofnananna sjálfra , sem þá yrði að bíða 
betri tíma.

1 frum varpinu er ætluð 65 þús. kr. fjárveiting  til bygginga ný rra  vita. En 
eftir þeim gögnum, sem fv rir nefndinni liggja, verður eigi séð, að fjárveit- 
ingin sé miðuð við nokkra ákveðna vita.



Nefndinni er að vísu fullljóst, að viða með ströndum  landsins vantar 
vita, sem mjög væri nauðsvnlegt að kom a upp sem fvrst. En um þessar fram - 
kvæm dir te lur nefndin, að gilda verði sam a lögmálið og um  aðrar ým sar, að 
úr þeim verði að draga, og sum part fresta, þa r til betur horfir um  fram lög 
rikisins, og leggur því til, að þessi fjárveiting verði færð niður í 50 þús.

22. gr.
Jón Guðmundsson, eigandi gistiliússins V alhallar á Þingvöllum, hefir 

farið  þess á leit að fá 9000 kr. lánaeftirgjöf, sem ríkið ábvrgist fy rir  hann. Fer 
hann fram  á þetta bæði vegna bvggingar á veizlusal á Þingvöllum, er hann 
kveðst hafa reist eingöngu eftir óskum og fvrirlagi alþingishátíðarnefndar- 
innar. Og i annan stað  kveður hann sig hafa orðið fy rir m iklu tjóni við flutn- 
ing á innbúi sinu i sam bandi við hátíðahöldin, er hann telur ré tt að fá  greitt.

E ftir að hafa kvnnt sér málið eftir föngum, og meðal annars fengið um- 
sögn og tillögur forstjóra undirbúningsnefndar alþingishátíðarinnar 1930, vill 
nefndin m æla með því, að stjórninni sé veitt heim ild til að greiðá Jóni Guð- 
mundssyni 5000 kr. fv rir þann kostnað, er hann hafði af bvggingunni. Og 
skuli uppliæðin greidd af óinnkom nu fé vegna alþingishátiðarinnar.

I fjárlögunum  1930 var stjórninni heimilað að veita Jóhannesi Jósefs- 
svni 3 ára  gjaldfrest á tollgreiðslum af innanstokksm unum  og áhöldum  til gisti- 
húss hans i Revkjavik. V ar það gert, og nam skuldin, er greiðslufrestur var 
gefinn á, kr. 40850,10. Nú le itar nefndur Jóhannes Jósefsson enn af nýju til Al- 
þingis með beiðni um  að mega greiða þessa skuld með jöfnum  afborgunum  á 
næstu 10 árum , því vegna vfirstandandi kreppu og m argháttaðra erfiðleika 
við gistihúsið sjái hann sér á engan hátt fæ rt að inna hana af höndum  á til- 
settum gjalddaga. Að athuguðum  m álavöxtum , komst nefndin að þeirri niður- 
stöðu, að ré tt væri að verða við þessari beiðni, og leggur til, að stjórninni sé 
heimilað að sem ja við Jóh. Jósefsson um, að hann megi greiða skuldina á 
næstu 10 árum  með jöfnum  afborgunum  og 6% vöxtum.

F vrir 3. um ræðu gerir nefndin ráð  fv rir að taka til athugunar mögu- 
leika til enn frekari útgjaldalæ kkana.

Alþingi, 31. m arz 1932.

Ing. B jarnarson, Hannes Jónsson,
form., frsm. siðari hlutans. fundaskr., frsm . fy rri hluta.

Magnús Guðmundsson. Pétur Ottesen. B jörn Kristjánsson.
Lárus Helgason. .Tónas Þorbergsson.


