
Nd. 705. Nefndarálit

um frumv. til laga um samþykkt á landsreikningnum 1930.

F rá  m eiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir borið frum varpið saman viS landsreikninginn, og her þar 
ekkert á milli.

Um afstöSu til frum varpsins hefir nefndin ekki orSiS ásátt. Meiri hlutinn 
leggur til, aS frum varpiS sé sam þvkkt, en m inni hl. (MJ) m un æ tla aS leggja 
til, aS þaS verSi fellt. — Einn nefndarm anna (ÓTh) liefir ekki tekiS þátt í at- 
hugun frum varpsins vegna forfalla.

Ágreiningnum um afstöSu til frum varpsins þarf ekki aS lvsa. Hann hef- 
ir komiS fram  í umræSum og deilum utan þings sem innan á undanförnum  
tímum.



Um athugasemdir vfirskoðunarmanna, svör stjórnarinnar og tillögur yí'- 
irskoðunarm anna til úrskurðar visar meiri hl. til sjálfs landsreikningsins. Telur 
hann, að fallast megi á tillögur yfirskoðunarm anna til úrskurðar, það sem þær 
ná. Um nokkur atriði, sem yfirskoðunarmcnn liafa gert atþs. urn, hafa þeir 
engar sérstakar tillögur gert til úrskurðar, aðeins vísað þeim til aðgerða Alþing- 
is, en það eru aths. 17., 27., 29., 32., 35. og 40. stafl. a. og h. Út af atlis. 27. og 
29. má telja, að sé komin fram  sérstök tillaga i þinginu (sjá þskj. 10, frv. uni 
Jireyt. á áfengislögum, nr. 64, 19. maí 1930), og verður þá tekin afstaða til þeirra 
atlis. i sambandi við afgreiðslu þess máls. Um 17., 32. og 40. a. og b. þvkir meiri 
hl., að telja megi, að sé upplýst og megi við svo Jmið standa. Þá er eftir aðeins 
35. atlis., inn hyggingarkostnað Laugarvatnsskóla. Einn j'firskoðunarm anna 
(MG) Jiefir gert framlialdsatlis. uiii þennan lið og ráðgerir að gera síðar tillögu 
uni, livað gera skuli út af málinu. Reikningar yfir Iiyggingarkostnað skólans eru 
ekki enn endurskoðaðir af liinni umJioðslegu endurskoðun og virðast ekki vera 
lireint upp gerðir, Iivorki um stofnkostnaðinn sjálfan eða uni áskilið lielmings- 
framlag annarsstaðar frá cn úr ríkissjóði. — Telur meiri lil., að samþvkkja verði 
reikninginn eigi að síður, með þeim fvrirvara, að sérstölc ályktun muni verða 
gerð nni þctta atriði, Jiegar yfirskoðunarm aður (MG) Jier fram  Iiina sérstöku 
fyrirlieitnu tillögu sína.

Alþingi, 11. mai 1932.

Halldór Stefánsson, Bernli. Stefánsson. Steingr. Steinþórsson.
form., frsm.


