
Nd. 63. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 44 19. júní 1933, um stofnun happdrættis fyrir ísland.

Frá  fjárhagsnefnd.

Frv. þetta hefur nefndin athugað og leitað frekari upplýsinga um nauðsyn þess 
hjá háskólarektor, sem mætti á fundi nefndarinnar, er það var til athugunar. Lagði 
hann þá fram bréf það, sem hér er tekið upp i áliti nefndarinnar til frekari skýringa:

„HÁSKÓLI ÍSLANDS
Reykjavík, 3. marz 1941.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis.
Til svars bréfi nefndarinnar, dags. 27. febr., vil ég gefa þessar upplýsingar,
Þegar byggingarnefnd háskólans tók þá djörfu ákvörðun haustið 1939, að reyna 

að ljúka við bygginguna eins fljótt og unnt væri, en áður hafði ekki verið gert ráð 
fyrir, að byggingunni væri lokið fyrr en 1941 eða 1942, fór allur byggingarkostn- 
aður hraðvaxandi, og er bersýnilegt af þvi, að ef nokkur bið hefði orðið á fram- 
kvæmdum, mundi hafa farið um þessa byggingu eins og um þjóðleikhúsið. Hins 
vegar varð að renna blint í sjóinn um kostnaðarauka, enda hefur það komið í ljós, 
að byggingin varð miklu dýrari en gert var ráð fyrir. Samkvæmt upplýsingum 
húsameistara ríkisins um verðhækkun, þá hefir hún orðið kr. 324000.00 frá því er 
gengisbreytingin varð 1939. í byrjun árs 1940 var tekið lán á lán ofan, til þess að 
fullgera húsið, og eru lánaskuldbindingar háskólans nú eins og hér segir:

1. Víxill, gjalddagi 23. marz 1941 .....................................................  kr. 30000.00
2. Víxill, gjalddagi 27. marz 1941 ..............................................................  — 15000.00
3. Víxill, gjalddagi 11. apríl 1941   — 50000.00
4. Víxill, gjalddagi 24. april 1941 ..............................................................  — 50000.00
5. Skuldabréf, 6%, gjalddagi 1. jú lí 1941 ..........................   — 25000.00
6. Víxill, gjalddagi 1. ágúst 1941 ...............................................................  — 25000.00
7. Skuldabréf, 6%, gjalddagi 1. júli 1942 ................................................  — 50000.00



8. Skuldabréf, 4%, gjalddagi 30. nóv. 1943 .................................................  kr. 250000.00
9. Skuldabréf, 6%,  gjalddagi 1. júlí 1944   — 50000.00

10. Skuldabréf, 6%, gjalddagi 1. jú lí 1944   — 200000.00
11. Skuldabréf, 6%, gjalddagi 30. maí 1944 ........................................  — 10000.00
12. Skuldabréf, 6%, gjalddagi óumsamið .....................................................  — 120000.00

Kr. 875000.00
Af þessu yfirliti sést, að háskólinn skuldar nú 875000 kr., en auk þess eru enn 

ógreiddar byggingarskuldir um 150000 kr., er munu verða greiddar á næstunni. Vextir 
af skuldunum munu nema um 130000 kr. Á háskólinn þá ógreitt um 1155000 kr.

Þótt vígsla háskólans hafi farið fram 17. júní s. ]., hefir æ síðan verið unnið í 
byggingunni að ýmsu, sem ógert var. Eftir þvi, sem næst verður komizt, er kostnaður 
við háskólabygginguna orðinn 1950000 kr., með því, sem enn er ógreitt. Af þessari 
upphæð eru þegar greiddir vextir 58000 kr.

Af þessu vfirliti sést, að háskólabyggingin hefur orðið miklum mun dýrari en 
gert var ráð fyrir, og liggja til þess eðlilegar ástæður. Vegna þess var sérleyfistími 
happdrættisins framlengdur til 1946 og ennfrem ur gefin ú t bráðabirgðalög 16. jan. 
þ. á., en báðar þessar ráðstafanir munu að voru áliti verða til þess, að háskólinn geti 
staðið við allar skuldbindingar sínar. Rekstrarhagnaður happdrættisins hefur orðið 
fyrstu 6 árin, 1934—1939, kr. 930000.00, eða 155000 kr. á ári til jafnaðar. 1940 er hann 
nokkru meiri, og verður ársreikningur fullgerður í þessum mánuði. Af þessari upp- 
hæð voru teknar 200000 kr. til byggingar atvinnudeildarinnar.

Með hinu nýja fyrirkom ulagi gerum vér ráð fyrir, að árlegar tekjur verði um 
230000 kr. Að visu er von um, að þær verði meiri í ár, en mjög óvarlegt er að áætla 
þær hærri en þetta að meðaltali í 6 ár, og er ef til vill fullhátt. Af tekjunum  rennur 
tíundi hluti til atvinnudeildarinnar. Verða þá eftir um 207000 kr. á ári, eða í 6 ár 
1242000 kr. Þá yrði afgangur 87000 kr., er varið verður til lagfæringar og girðingar 
á lóðinni, og mun sú upphæð vart hrökkva t.il þess.

Af þvi, sem að fram an hefur verið rakið, er ljóst, að erfitt hefur verið að gera 
áætlun um byggingarkostnaðinn jafnóðum, meðan allt var síhækkandi. Það kom og í 
Ijós, að framlenging sú, sem háskólinn hað um og fékk á einkaleyfi til happdrættis- 
rekstrar, var ekki nóg. Þar við bættist, að vegna breytingar á verðgildi peninga fór 
allur rekstrarkostnaður hækkandi, svo sem prentun, auglýsingar og kaup á skrifstofu, 
og var fyrirsjáanlegt, að til vandræða horfði, ef ekki hefði verið séð fy rir auknum 
tekjum. Þar við bætist, að umboðsmenn í Reykjavík, er hafa með sér félagsskap, 
báru fram mjög ákveðnar kröfur um hækkun á þóknun fyrir sölu happdrættismiða, 
en þeir hafa 7% af því, sem þeir selja. Starf umboðsmanna er mjög vinnufrekt, þar 
sem flestir Reykvíkingar endurnýja frá mánuði til mánaðar, en í Reykjavík er selt 
nálega % af öllum seldum happdrættismiðum. Á móti þessum kröfum varð ekki 
staðið með neinni sanngirni, en hækkun umboðslauna hefði valdið mjög tilfinnan- 
legri rýrnun á tekjum  happdrættisins. Með því að hækka verð miðanna varð komizt 
h já því að hækka hundraðstölu umboðslauna.

Nánari upplýsingar er ég reiðubúinn að gefa, ef óskað er.
Alexander Jóhannesson, 

rektor,“

E ftir þessar upplýsingar, ásamt öðru, var nefndin ásátt um að mæla með sam- 
þykkt frum varpsins óbreytts, enda þótt sumir nefndarm anna létu í ljós vafa um 
það, hver nauðsyn hefði verið á að setja um það bráðabirgðalög.

Alþingi, 7. m arz 1941.
Sveinbjörn Högnason, Jón Pálmason, Skúli Guðmundsson. 

form., frsm. fundaskr.
St. Stefánsson. H. Guðmundsson.


