
Ed. 609. Nefndarálit

um frumvarp til fjárlaga fyrir órið 1933.

Fró fjárveitinganefnd.

Þegar fjárlagafrumvarpið að þessu sinni kom frá háttvirtri neðri deild 
og var vísað til þessarar nefndar, var það með kr. 425833,13 tekjuhalla, og 
mun þó fjárveitinganefnd neðri deildar liafa haft áhuga á því og lagt mikla 
vinnu í að reyna að hafa sem hagstæðastan greiðslujöfnuð á þvi þegar það 
færi frá deildinni, þó að það ekki tækist betur en þetta, og þó hlýtur neðri 
deild að liafa verið það Ijóst þegar hún afgreiddi frumvarpið, að óhjásneið- 
anlegt var að hækka stórkostlega að minnsta kosti einn gjaldalið þess. Enda 
flytur nú fjárveitinganefnd neðri deildar frv. til laga um bráðabirgðabreyt- 
ingu nokkurra laga, sem, ef samþykkt verður, mun nokkurn veginn jafna þann 
greiðsluhalla, sem nú er á frumvarpinu.

Nefndinni er það Ijóst, að ekki verður hjá því komizt að hækka suma 
gjaldaliði frumvarpsins, og flytur því nokkrar hreytingartillögur í þá átt,



°g  þó að þær séu flestar um smáar fjárupphæðir, þá nema þær þó samtals 
kr. 189600,00. Aftur á móti fJytur nefndin tillögur um niðurfærslu gjalda, 
sem samtals nerna 120700 kr. Er því hækkun umfram lækkun samkv. tillög- 
um nefndarinnar 68900 kr. Tekjuhallinn alls á frumvarpinu samkv. tillögum 
nefndarinnar verður þvi kr. 494733,13.

Þennan greiðsluhalla mætti að vísu jafna með því að fella niður þær 
verklegar framkvæmdir, sem nú eru í írumvarpinu, að mestu eða öllu leyti, 
en það treystir nefndin sér ekki að leggja til að svo komnu.

Um aðra gjaldaliði — sem að langmestu leyti eru lögbundnir — getur 
naumast verið að tala að lækka, og þá liði, sem ólögbundnir eru auk hinna 
verklegu framkvæmda, telur nefndin vonlaust, að hægt sé að fá samkomu- 
lag um að lækka eða fella niður. Þó mun nefndin, þegar hún sér, hvernig 
deildin tekur þessum breytingartillögum hennar, athuga nákvæmlega til þriðju 
umræðu, hvort hún sér sér fært að gera fleiri breytingartillögur.

Við tekjubálk frumvarpsins hefir nefndin enn ekki gert neinar breyt- 
ingartillögur, enda lítur liún svo á, að þar séu flestir liðir svo varlega áætl- 
aðir, að naumast geti komið til þess, að þær áætlanir ekki standist.

Þá skulu athugaðar nokkru nánar helztu breytingartillögur nefndar- 
innar við liinar einstöku greinar frumvarpsins.

11. gr.
Samkvæmt undanfarandi reynslu um kostnað við landhelgisgæzlu hygg- 

ur nefndin, að upphæð sú, er til hennar er ætluð i frumv., muni reynast o f lág. 
Hinsvegar hefir nefndin fengið upplýsingar um það, að landhelgisjóður muni 
geta lagt fram hærri upphæð en gert er ráð fyrir í frumv., og leggur þvi til, 
að liðurinn hækki um 50000 kr.

Í2. gr.
Við þessa grein liefir nefndin gert nokkrar breytingartillögur, og er það 

að mestu eftir tillögum landlæknis og í samráði við Iiann. Nefndin telur sjálf- 
sagt, að ekki verði bvggðir neinir læknisbústaðir eða sjúkraskýli árið 1933, 
enda litlar líkur til, eins og nú litur lit með fjárliagshorfur, að nokkurt hér- 
að treysti sér til að leggja fram fé til þeirra hluta. Hinsvegar vildi nefndin 
ekki fella liðinn alveg niður, ef svo kynni að standa á í árslok 1932, að ekki 
væri greitt að fullu tillag rikissjóðs til þeirra bvgginga, sem þá væru reistar.

Nefndin leggur til, að tekinn verði upp aftur styrkur til utanferða hér- 
aðslækna, eins og stóð i frumvarpi stjórnarinnar. — Ennfremur leggur hún til, 
að styrkurinn til hjúkrunarfélagsins „Líknar“ verði hækkaður um 1000 kr. 
Það félag virðist inna af liendi mikið og mannúðarríkt starf, og telur nefndin 
naumast fært að lækka þann styrk frá því, sem er í núgildandi fjárlögum.

Þá hefir nefndin lagt til, að tekinn verði upp nýr liður, 3500 kr. til kaupa 
á ferðaröntgentækjum, sem landlæknir telur sérstaklega brýna nauðsyn á.



13. gr.
Fyrir nefndinni lá erindi frá Eimskipafélagi íslands, þar sem félagið 

fer fram á 300 þús. kr. stvrk á næsta ári. í frumvarpinu eru ætlaðar 60 þús. kr. 
til fél., en í gildandi fjárlögum eru því ætlaðar 210 þús., þegar með er talin 
lieimildin í 22. gr., sem sennilega verður notuð, ef fé verður fyrir hendi. Það 
er nokkurnveginn vissa fyrir, að vfirstandandi ár verður tilfinnanlega tekju- 
rýrt fvrir fél., og gera má ráð fyrir, að næsta ár verði það einnig. Fél. mun því 
verða í mikilli fjárþröng, ef stvrkurinn verður ekki hækkaður frá þvi, sem 
hann er í frumvarpinu. Hinsvegar sér nefndin enga leið til að veita alla þá 
upphæð, sem farið er fram á, en leggur til, að veittar verði 210 þús. í 13. gr. 
Jafnframt vill nefndin láta þess getið, og leggur áherzlu á, að allt sé gert, sem 
unnt er, til þess að lækka árlegan rekstrarkostnað félagsins, og er sú athuga- 
semd, sem hún leggur til að fylgi fjárveitingunni, bending í þá átt.

í sambandi við C. VIII. (bryggjugerðir og lendingarbætur) vill nefndin 
taka það fram, að liún ætlast til, að af þeim lið gangi 3500 kr. til bryggju- 
gerðar á Arnarstapa á Snæfellsnesi.

14. gr.
Nefndin leggur til, að liðurinn B. IV. h. 11. verði hækkaður um 500 krón- 

ur. Að vísu verður að telja, að rektor skólans hafi vel sæmileg laun, en aftur 
verður að líta á það, að honum er skylt að hafa umsjón á öllum eignum skólans 
úti og inni allt árið, og er þvi starfið meira bindandi en flestra annara kenn- 
ara, og mun þessi upphæð upphaflega hafa verið ákveðin sem þóknun fyrir 
þá umsjón.

Sömuleiðis leggur nefndin til, að tekinn verði upp aftur 1500 kr. styrk- 
ur til utanferða barnakennara, eins og stóð i fjárlagafrumv. stjórnarinnar.

Þá leggur nefndin ennfremur til, að liðurinn B. XVII. (blindrakennsla) 
verði orðaður eins og tillagan greinir. Fvrir skömmu hefir verið stofnað hér 
blindravinafélag, og telur það nú þegar allmarga meðlimi. í stjórn þess eru 
auk annara þeir karlar og konur, sem undanfarið liafa fengizt við blindra- 
kennslu liér og liafa borið liag blindra mjög fjTÍr brjósti. Það virðist þvi svo, 
að styrk þeim, sem veittur er til blindrakennslu, verði heppilegast ráðstaf- 
að með því móti að láta félag þetta fá liann til umráða.

15. gr.
Laun aðstoðarmannsins við Landsbókasafnið liafa verið lækkuð um 1000 

kr. Er það allmiklu meiri lækkun en hjá öðrum hliðstæðum starfsmönnum. 
Nefndinni er kunnugt um, að hér er um að ræða mjög fátækan fjölskyldu- 
mann, og leggur því til, að lækkunin sé færð í samræmi við aðrar launalækk- 
anir í frumvarpinu.

Þá liefir nefndin lagt til, að tekinn verði upp nýr liður, 500 kr. til Snorra- 
bókasafns í Reykliolti. Ýmsir héraðsmenn þar liafa áhuga á þessu máli, og þeg- 
ar er fengin von um allverulegan stuðning frá útlöndum. Virðist því vel 
viðeigandi, að Alþingi styðji að þvi að koma upp safni þessu, sem væntan- 
lega verður í framtíðinni óbrotgjarn mjnnisvarði þessa merkilega manns.



Það er af ásettu ráði, að nefndin leggur til, að þetta bókasafn verði ekki sett í 
söniu röð og önnur bókasöfn, sem styrks njóta, af því að það er töluvert annars 
eðlis en þau bókasöfn, sem nú eru til hér á landi, þar sem það á að innihalda 
einungis rit Snorra Sturlusonar sjálfs og bækur þær, sem um þau og hann 
hafa verið og verða ritaðar, eða minnast lians að einhverju leyti.

Neðri deild hefir sett atlmgasemd við styrkveitingu til Leikfélags 
Reykjavikur. Þessa athugasemd leggur nefndin til að fella niður, af því að hún 
veit ekki um, livort samkomulag það, sem athugasemdin ræðir um, muni 
nást, en vill liinsvegar ekki rýra styrkinn til leikfélagsins. Leggur hún því til 
að taka frú Soffíu Guðlaugsdóttur upp á sjálfstæðum lið, þar sem neðri deild 
liefir með samþykkt athugasemdarinnar sýnt, að hún vill styðja fjárveitingu 
til þessarar konu.

Nefndin leggur til, að styrkurinn til Halldórs Kiljan Laxness til ritstarfa 
verði lækkaður niður i 1000 kr. Þó að ýmsir telji mann þennan mjög efnileg- 
an rithöfund, þá er nefndinni það kunnugt, að hann hefir nú á hendi önnur 
störf, og getur því væntanlega ekki sinnt ritstörfum nema með ígripum.

Engar upplýsingar liggja fyrir uin ritstörf Þórbergs Þórðarsonar, og 
leggur því nefndin til, að styrkur til lians verði felldur niður. Sömuleiðis gerir 
hún tillögur um, að felldur verði niður styrkur til Skáksambands Islands.

16. gr.
Nefndin telur óefað, að vegna aðþrengjandi fjárliagsörðugleika, þá 

' liljóti jarðræktarframkvæmdir að stórminnka, og telur því sæmilega varlegt 
að áætla útgjöld samkv. jarðræktarlögum 450000 kr., en til frekari tryggingar 
hyggst liún að flytja tillögu um bráðabirgðabrej tingu á jarðræktarlögunum, 
þess efnis, að lækka liámark stvrks til einstaklinga.

Aftur á móti telur nefndin bráðnauðsynlegt að verja nokkurri upphæð 
vegna ráðstafana um tilbúinn áburð, þó að þar verði skemmra gengið en ver- 
ið liefir, og liugsar nefndin það lielzt á þann liátt, að áburðurinn verði seldur 
með sannvirði á þeim höfnum landsins, sem bezta aðstöðu hafa, og með sama 
verði á öllum öðrum liöfnum, sem skip Eimskipafélagsins og strandferða- 
skipin koma á.

Þá leggur nefndin til, að tveir nýir liðir verði teknir upp: Til veiði- og 
loðdýrafélags Islands, og til innflutnings á grænlenzkum liérum, og væntir 
nefndin þess, að starfsemi þessi geti orðið landsmönnum til hagsbóta í fram- 
tíðinni.

Loks hefir nefndin lagt til, að nokkrir liðir verði felldir hurt af þessari 
grein, og verður nánari grein gerð fvrir þvi í framsögu.

17. gr.
Nefndin leggur til, að 12 siðustu liðir þessarar greinar falli burt, og 

verður gerð grein fvrir þvi í framsögu.

18. gr.
Við 2. umr. fjárlaganna i neðri deild var bætt inn í frumvarpið eftir- 

launum til tveggja pósta. En þar sem þessi deild hefir undanfarið viljað fylgja



þeirri reglu að veita eftirlaun aðeins þeim póstum, sem um lengri tima hafa 
haft póstflutninga um lengri leiðir á milli liéraða, en alls ekki innanhéraðs- 
póslum, þá leggur nefndin til, að Torfi Sæmundsson verði felldur burt af frum- 
varpinu, en í lians stað verði tekinn upp Jón Jónsson, fjTrverandi póstur í 
Galtarholti.

Um þessi atriði verður nánar talað í framsögu, sem og gerð grein fyrir 
þeim breytingartillögum, sem ekki eru liér nefndar.

Alþingi, 2. mai 1932.
Jón Jónsson, Páll Hermannsson, Einar Árnason, 

formaður. fundaskrifari. frsm.
Bj. Snæbjörnsson. H. Steinsson.


