
Sþ. .223. Nefndarálit
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1939.

Frá  fjárveitinganefnd.

Um leið og fjvn. leggur fram brtt. sinar, vill hún taka fram, að allmargar breyt- 
ingar bíða til 3. umr. Þ rátt fyrir þó að þær væntanlegu brtt. séu að miklu leyti undir- 
búnar, skortir samt nokkuð á, að n. hafi aflað sér allra þeirra upplýsinga, sem hugs- 
anlegt er, að hún geti fengið, áður en lokaákvörðun yrði tekin. Mætti sem dæmi 
nefna viðhald simanna, nýjar símalínur, brúargerðir, vitamál, viðhald vega, sand- 
græðslu og skógrækt, skólabyggingar o. fl., og síðast en ekki sízt fjárpláguna.

Nefndin hefir ekki gert m argar verulegar breytingar við einstaka liði fjárlaga- 
frv. Hinsvegar eru settir inn allm argir nýir liðir; m argir þeirra eru í fjárlögum þessa 
árs, en við samning fjárlfrv. fyrir árið 1939 hafði ríkisstj. fellt ýmislegt niður, sem 
fjvn. sá sér ekki fært annað en taka upp aftur. Nefndin taldi og óhjákvæmilegt að 
taka upp í frv. nokkra nýja liði.

Höfuðbreytingartill. eru við 13. gr., snertandi vegi og hafnarbætur.
Svo sem að undanförnu hefir nefndin lagt mikla vinnu í athugun á launa- 

greiðslum í ríkisstofnunum  og annan rekstrarkostnað; hafði nefndin með sér verka- 
skiptingu, svo að betur ynnist. Alls hefir nefndin átt allt að 60 samtöl við ýmsa 
trúnaðarm enn ríkisins, auk m argháttaðra upplýsinga, sem hún hefir aflað sér 
snertandi afgreiðslu fjárlfrv. þess, sem hér liggur fyrir.

Nefndin hefir farið allnákvæmlega gegniun launaskrá starfsm anna ríkisstofn- 
ana og gert allmargar breytingar til samræmis, bæði á launum og fólkshaldi. Slík 
vinna er býsna tafsöm og tímafrek. Starfsm annaskráin fyrir árið 1939 fylgir ekki 
nál., þ rátt fyrir þó að hún sé að mestu fullgerð. í fjvn. m un þó verða ræ tt nánar um 
launamál; er því óvíst, hvaða till. verða endanlega samþ. af fjvn. Starfsm annaskráin 
verður því ekki prentuð fyrr en síðar. Komið hafa til umr. og atkvgr. ým sar till. snert- 
andi rekstur ríkisstofnana. Þeirra verður ekki getið í nál

TEKJUBÁLKURINN:
Enn er ósamþ. á Alþingi frv. til I. um bráðabirgðabreytingu nokkurra 1. Afdrif 

þessa frv. hafa nokkra þýðingu fyrir ákvarðanir n. Þess vegna gerir n. engar brtt. við 
tekjuliði 2. gr. frv. fyrr en fyrir 3. umr.

GJALDABÁLKURINN:
Hækkunartill. nefndarinnar nema samtals kr. 264900. Lækkunartill. kr. 73000. 

Hækkun um fram  lækkun verður því 191900 kr. Skiptist hækkunin í höfuðatriðum 
þannig:



10. gr. Til rík isstjórnarinnar   21,5 þús. kr.
11. — — dómgæzlu og lögreglurpála   13,6 — —
13. — — samgöngumála   116,2 — —
14. — — kennslumála   34,9 — —
16. — — verklegra framkvæmda   29,0 — —
Brtt. við 15., 17. og 18. gr. hefir n. ákveðið að geyma til 3. uinr.
Útgjöld ríkisins á rekstrarreikningi talin í heilum þúsundum  verða samkv.

till. n. ca. 16,353 millj. og tekjur ca. 17,311 millj.
Tekjuafgangur á rekstrarreikningi frv. er því eins og n. gengur frá því við 

þessa umr. 958 þús. kr., en var 1193392 kr. i frv. stj. Greiðsluhallinn er hinsvegar 
286 þús. kr. Mun nefndin athuga vel, hvernig honum verði mætt.

Fara hér á eftir nokkrar skýringar á brtt. hverrar greinar, að svo miklu leyti, 
sem þær þurfa skýringa við. Að öðru leyti verður gerð grein fyrir þeim í framsögu.

3., 10. og 11. gr.
Brtt. þessara greina eru næstum allar til samræmis við starfsm annaskrána eins 

og henni hefir verið breytt af n.

12. gr.
Rekstrarkostnaður sjúkrahúsanna á árinu 1939 er m iðaður við reynslu síðastl. 

árs, ásam t viðhorfi komandi tima. E r alls ekki hægt að áætla rekstur sjúkrahús- 
anna nákvæmlega samkv. undanfarandi reynslu.

S tyrkurinn til þess að reisa læknisbústaði og sjúkraskýli ætlast nefndin til að
skiptist þannig:

Til læknisbústaðar í Laugarási ..............................................  3500 kr.
— — í G ren iv ík ....................................................  3500 —
— — á Breiðumýri .............................................  1000 —
— sjúkrahúss á Húsavík .........................    2500 —
— sjúkraskýlis á Eyrarbakka ..............................................  2500 —

Nefndin leggur til, að styrkur til heilsuverndarstöðva hækki um 3000 kr. Berkla- 
yfirlæknir telur mjög nauðsynlegt að stofna berklavarnarstöðvar á næsta ári á 
ísafirði, Siglufirði, Akureyri og Vestmannaeyjum. Ennfrem ur er það skoðun sér- 
fróðra manna, að þær berklavarnarstöðvar, sem þegar hafa verið stofnaðar, hafi 
gert mikið gagn sem vörn gegn útbreiðslu berklaveiki. ViII nefndin styðja fjölgun 
slikra stöðva.

13. gr.
Um brtt. þær, sem snerta vegina, er þess að geta, að n. hefir svo sem áður reynt 

að ná samkomulagi við þingmenn um fjárveitingar til veganna. Kröfur einstakra 
þingmanna eru yfirleitt m iklu hærri en nefndin hefir séð sér fært að taka til greina. 
Áður en nefndin gekk til atkv. um fjárveitingu til vegamála, var vegamálastjóri 
tvisvar kallaður til viðtals, og eru sam þykktir n. í öllum höfuðatriðum  í samræmi 
við till. hans. Vegaviðhaldið verður athugað nánar fyrir 3. umr. N. leggur til, að 
hækkuð verði fjárveiting til aðstoðarmanna vegamálastjóra og mælinga ásamt 
skrifstofukostnaði um 2000 kr. Hækkunartill. til vegamála nema alls rúml. 60 þús. kr.

Þá hefir n. gert till. um m iklar hækkanir á 13. gr. C., framlögum til hafnarbóta 
og bryggjugerða. Nema þær hækkanir tæpum 50 þús. kr. og eru í samræmi við óskir 
þingmanna. Voru allar till. bornar undir vitam álastjóra, áður en n. samþ. þær. Liggja 
þó fyrir n. óskir um fleiri framkvæmdir á þessu sviði, sem hún hefir til athugunar 
til 3. umr. Loks leggur nefndin til, að veittar verði 4000 kr. til þess að reisa flug- 
skýli við Reykjavík.

14. gr.
Brtt. við þessa grein eru fáar við þessa umr. Helztar eru till. um 2400 kr. til ut- 

anfara presta, till. um 2000 kr. til háskólans til m óttöku erlendra vísindamanna og



till. um nokkra fjárveitingu til bændaskólans á Hvanneyri. Af þeim 8000 kr., sem 
ætlaðar eru til byggingar- kennarabústaða, ætlast n. til, að helm ingurinn gangi til 
framhalds kennarabústaðar, sem þegar er byrjað að reisa, en hinn helmingurinn 
til bústaðar, sem gert er ráð fyrir, að reistur verði.

Þá leggur nefndin til, að veittar verði 10 þús. kr. til endurbóta á skólahúsinu, 
og 1500 kr. til sundlaugar á jarðhitastað skammt frá skólanum. — Loks er till. 
um byggingarstyrk til Flensborgarskólans.

16. gr.
Vegna fjölgunar búnaðarþingsfulltrúa og af ýmsum öðrum auknum  útgjöld- 

um, sem ekki verður h já  komizt, gerir n. till. um 20 þús. kr. hækkun á f járveitingunni 
til Búnaðarfélags íslands.

Þá leggur n. til, að styrkurinn til Fiskifélagsins hækki um 4000 kr. vegna kostn- 
aðar við söfnun aflaskýrslna. Loks ber n. fram till. um 5000 kr. hækkun á fjár- 
veitingu til fyrirhleðslu á vatnasvæði Þverár og M arkarfljóts.

Alþingi, 8. april 1938.

Bjarni Bjarnason, 
form., frsm. 
Pétur Ottesen, 
með fyrirvara. 

Jakob Möller, 
með fyrirvara.

Ásg. Ásgeirsson, 
fundaskr.

Jón Pálmason, 
með fyrirvara. 

Þorbergur Þorleifsson.

Helgi Jónasson.

Bernh. Stefánsson.

Þorst. Þorsteinsson, 
með fyrirvara.


