
Sþ. 257. Nefndarálit
11111 frumv. til fjárlaga fyrir  árið 1942.

F rá  fjárveitinganefnd.

Verkefni f járveit inganefndar hefur  verið tvíþætt að þessu sinni. Nefndin hóf 
s ta rf  sitt á því að taka  fjárlög y firs tandandi árs til n ý rra r  meðferðar. E inkum  og 
sér í lagi voru það f járveitingar til verklegra fram kvæm da, sem endurskoðun 
nefndarinnar beindist að. Vegamálastjóri gerði, eftir ósk nefndarinnar ,  útreikninga 
á því, hvað fjárframlög til vega og hrúagerða þyrftu  að hæ kka til þess að sömu 
afköst fengjust, miðað við núverandi kaupgjald  og verðlag, eins og gert var ráð 
fyrir, þegar þessar fjárveitingar voru ákveðnar við afgreiðslu f járlaganna á þing- 
inu  1940.

Sams konar ú treikningar og nthuganir voru og gerðar um fjárfram lög  til ým- 
issa a n n a r ra  verklegra fram kvæm da, eins og t. d. hafnargerða og lendingarbóta, 
vitabygginga, húsabóta, sandgræðslu, skógræktar, fyrirhleðslna, landþurrkunar  o. fl.

Allt eru þetta framkvæmdir, sem mjög mikils er uin vert fyr ir  þjóðina, að 
hæ gt só að h rað a  sem allra mest, en f járveitingar til þeirra höfðu af eðlilegum 
ástæ ðum  verið mjög skornar  við neglur, þegar gengið var frá fjárlögum  yfir- 
standandi árs.

F járveit inganefnd  leit svo á, að sú stórfellda breyting, sem orðin var á hag 
og afkom u ríkissjóðsins á þessu tímabili, gæfi fullkomið tilefni til þess, að stuðl- 
að yrði að því eftir megni, að þessar breyttu  kringumstæður, s tórum  bæ ttur fjár- 
hagur rikisins, gætu markað sem gleggst spor á sviði þessara þjóðnytjamála. Það 
getur ekki leikið á tveim tungum  um það, að þegar r ík issjóður verður fyrir  
slíkum stórauknum  skynditekjum eins og raun  ber vitni uin, að honum  hefur 
fallið nú í skaut, þá er það tvennt, sem fram ar öllu öðru ber að keppa að, sem sé 
að létta á skuldabyrði ríkissjóðs, svo sem kostur er, og þvi næst að kom a í fram- 
kvæmd ýmsum nauðsynlegum um bótum  á sviði verklegra framkvæmda, sem létta og 
bæta aðstöðu þjóðarinnar til lífsbjargar bæði til s jávar og sveita.

Með þetta  s jónarm ið  fyrir  augum  hefur  nefndin  samið sundurliðaðar tillög- 
u r  iim hæ kkanir á ýmsum fjárveitingum á þessu ári til verklegra framkvæmda, 
sem nem a um  1,6 millj. króna, og hefur  h ú n  sent r ík iss tjó rn inn i þessar tillögur 
eftir  að hafa  á tt  sam ræ ður við han a  um  þetta mál. Það skal tekið fram, að í til- 
lögum þessum gerir fjárveitinganefnd ráð fyrir  því, að eins og nú er komið at-



v innuhá ttum  á landi hér, sé ekki annað  líklegra en að svo fari, að á þessu ári 
verði engan veginn hægt að hrinda í fram kvæm d þeim verkefnum, sem hér um 
ræðir, sökuin skorts á vinnuafli, en þá hefu r  nefndin  gert það að tillögu sinni, að 
féð, fjárveit ingarnar í fjárlögunum , að v iðbættum  þeim upphæðum , sem í tillög- 
unum  greinir, verði lagt til h liðar og geymt, þar til be tu r b y r ja r  um  fram kvæm d 
þessara verka.

Fjárveit inganefnd  hafa  enn ekki borizt svör r ík iss t jó rnar  við þessum  tillög- 
um. Nefndin hefu r  ekki gert neinar tillögur um  það til r ík iss t jó rnarinnar ,  hvaða 
tilhögun verði höfð á endanlegri afgreiðslu þessa máls. Að sjálfsögðu kem u r það 
til kasta  þingsins i heild að reka smiðshöggið á þetta, ef r ík iss tjó rn in  sér sér fært, 
eins og nú  er komið, að veita þessum tillögum brautargengi. Fjárveitinganefnd 
gengur ú t  frá  því, að tekin  verði ákvörðun um þessar tillögur eigi siðar en ein- 
hvern  t ím a milli 2. og 3. um r. f járlaganna.

Eins og getið var um  í upphafi, hefu r  verkefni f járveit inganefndar verið tví- 
þæ tt  að þessu sinni. Hefur h ér  verið Iýst fyrri þæ ttinum  í s tarf i  nefndarinnar .  
H inn þ á t tu r in n  er sú venjulega fjárlagaafgreiðsla fyr ir  næ sta  f járhagsár ,  í þessu 
tilfelli árið 1942.

Það ræ ður af likum, með þeirri óvissu, sem nú rík ir  um alla hluti, hve ger- 
samlega ómög'ulegt það er að gera áæ tlun  um  fjá rhagsafkom u rík isins á næsta 
ári, sem n okkurt  öryggi geti verið í, að fái staðizt. Allt er á hverfanda  hveli. Það 
er ekki á færi nokkurs  m anns  að gera sér til n o k k u rra r  h l í ta r  grein fyrir  því,
hvernig hag íslenzku þ jóðarinna r  kunn i að verða komið á næ sta  ári.

Það r ík ir  nú  óneitanlega mikil óvissa um fram tíð  og afkom u þ jóðarinnar.  
Ofan á h e rn ám  landsins hefur  það bætzt eigi alls fyrir  löngu, að an n a r  stríðsaðil- 
inn hefur lýst hafnbanni á landið, með þeim afleiðingum, að allar siglingar is- 
lenzkra skipa með fisk til Englands hafa  stöðvazt. En  þæ r siglingar voru mesta 
tek ju lind  landsins á s. 1. ári og fram an  af þessu ári. Siglingar kaupsk ipa  bæði til 
Englands og Am eríku —  en til A m eríku höfum  við sótt mest af l í fsnauðsynjum  
o kkar upp á síðkastið —  hafa  einnig stöðvazt, að m innsta  kosti i bili. Allar líkur 
benda til, að landið sé í þann  veginn að verða miðdepill h inna  g rim m u og vægðar- 
lausu hernaðaraðgerða í norðanverðu Atlantshafi.

Þá bíða nú ú rlausnar þings og þjóðar erfið og torleyst verkefni, sem eru af- 
leiðingar þess, hve hernaðaraðgerð irnar  hér á landi draga mikið til sin af vinnu- 
aflinu í landinu. Af þessum  sökum  er vá fýrir  dyrum  h já  fram leiðslunni bæði til 
sjávar og sveita, sem líf og afkoma allra íslendinga hvílir á.

Þetta ástand allt krefst þess að sjálfsögðu, að allrar varfærni sé gætt, en um-
fram  allt r íðu r  þó mest á því, að þ jóðin láti ekki bugast og bjóði erfið le ikunum  
og h æ ttu n u m  byrginn bæði á sjó og landi. Það verða allir að leggjast á eitt með 
það að b ja rga  þvi, sem bjargað  verður.

Með hliðsjón af þessu hefur  fjárveitinganefnd tekið þ ann  kostinn  að fylgja 
gefnu fordæmi r ík iss t jó rn ar in n ar  í því með tillögum sínum  að m iða afgreiðslu 
f já r laganna  fyr ir  árið 1942 við sæmilega gott verzlunar- og a tv innuárferði.  F já r-  
veitinganefnd hefur  í tillögum sínum  um  fjárfram lög  til verklegra fram kvæ m da 
sýnt lit á að fylla í eyður í f járlagafrv. að því er snertir  fjárveitingar til n ý rra  hafn- 
argerða og lendingarbóta, og enn frem ur aukið nokkuð fjárveitingar til allra nauð- 
synlegustu verklegra framkvæmda.

Það er sízt fyr ir  að synja, að svo geti farið, að þarn a  verði sýnd veiði, en 
ekki gefin, að ástandið verði þannig, að ekki reynist mögulegt að inna  þessar 
greiðslur af hendi, þegar til á að taka. í frv. er sleginn varnagli við þessu að nokkru  
leyti, því í 22. gr. er heimild fyr ir  r ik iss tjó rn ina  til að lækka útgjöld ríkissjóðs, 
sem ekki eru  bund in  í öðrum  lögum en fjárlögum, um  35%, ef tek ju r  ríkissjóðs 
lækka verulega. E f í nau ð irn a r  rekur,  verður að sjálfsögðu að taka enn dýpra  i 
árinni um  niðurfæ rslu  útgjalda.



3. gr.
Með því að ef tirspurn  er mik.il eftir notendasíinakerfum  í sveitum, en hins 

vegar enn engin fjárveiting tekin til landssimalína, leggur nefndin  til, að liðurinn 
hæ kki um 20 þús. kr.

10. gr.
E ngar líkur benda til, að ráð h e rra r  ferðist til útlanda, neina veruleg breyting 

verði á s tyrjöldinni. Nefndin leggur því til, að liðurinn falli niður, enda er auð- 
velt að fá sam þykkta  slika fjárveitingu eftir á, ef þörf gerist.

11. gr.
R ekstrarreikningur Vinnuhælisins sýnir, að fjárliæð sú, sem ætluð er á fjár- 

lagafrv., nægir ekki. F öngunum  fjölgar og dýrtíð vex. 100 þús. kr. virðist nefnd- 
inni næ rri  líkum.

12. gr.
Breytingin snertandi Kristneshæli er aðeins gerð til samræmis við önnur 

s júkrahús.
Ógreitt er til keknisbústaðarins i Grímsneshéraði 500 kr. H æ kkun  á 11. lið a. 

s tafar  af þessu.
Hækkun til Akureyrarspíta la má skoða sem leiðréttingu.
Þá hefur n. orðið sammála um smáupphæð til ljóslækningastofu i Borgarnesi.

13. gr.
F já rve it ingar á þessari grein hafa hæ kkað verulega í meðförum  nefndarinn- 

ar. S tafar þetta bæði af hafnarbédum  og vegum. Hvað vegina snertir  hefur nefndin 
tekið inn í till. s ínar ný ja  vegi, sem komið var í þjóðvegatölu á síðasta Alþingi 
og n. leggur til, að veitt verði fé í á næsta ári, og einnig hæ kkanir  á ýmsum veg- 
um, sem i frv. eru. Nemur h æ k kun in  á vegum, sem fyrir  eru í frv., nál. 70 þús. kr., 
og til nýrra  vega nál. 110 þús. kr. Yegir bvggðir fyrir  benzínfé eru ekki taldir 
hér með. F járveiting til S uðurlandsbrau ta r  var felld niður, en nefndin tók upp 
65 þús. kr.

Til hafnargerða og Iendingarbóta nema h a 'k k an ir  nefndarinnar  573500 kr. 
Þetta  er mikil hæ kkun, en athuga ber, að ekki m un vera ágrein ingur um  það, að 
rétt sé og að mörgu levti hagkvænit að bæta aðstöðu til þess að sa'kja fiskimið 
sem allra víðast frá s lröndum  landsins. Oftast eru einnig þýð ingarm iklar  sain- 
göngufram farir  að hafnar-  og lendingarbótum . Langm eslri  h æ k k u n  veldur sú upp- 
hæð, 250 þús., sem ætluð er til hafnargerðar  við sunnanverðan  Faxaflóa.

Þá iná nefna sm áhæ kkan ir  til ferjuhalds  og gistingarstaða, sam tals 500 kr.
Nefndin mælir með 5000 kr. til flugmála, sem nám ssty rk  til efnilegs flug- 

m anns til fra inhaldsnám s erlendis, og 3000 kr. til flugskýlis í Hornafirði, með 
sama skilyrði og áður.

14. gr.
H æ kkan ir  n e fndarinnar  á jiessari gr. nem a 37500 kr. Með því að brtt. skýra 

sig að mestu sjálfar, er ekki ástæða til að m innast  á nem a fáar þeirra. Dr. E iríkur 
Alberlsson læ tur af p restskap vegna heilsubilunar. Guðfræðideild háskólans hefur  
mælt með umsókn dr. E. A. um fjárveitingu handa honum  til þess að halda fyrir- 
lestra við háskólann  um guðfræðileg efni. Nefndin mælir með 2000 kr. í þessu 
skyni.

Þá mælir nefndin með 1000 kr. til að koma á verkfæ rasafn i á Hvanneyri, 
1000 kr. til að prýða kringum  leiði Skallagríms í Borgarnesi, og 8000 kr. tit að 
leggja ra fm agnslinu  frá Kristneshadi til húsm æðraskólans á Laugalandi.

Loks mælir nefndin með 2000 kr. til L árusar  Rist. Lárus  er þ jó ð k u n n u r  mað- 
ur og hefur mjög lengi verið í opinberri þjónustu. Siðasta afrek hans er sundlaugar-



bygging í Hveragerði í ö lfusi ,  þar  sein h an n  v innur nú að víðtækri útbreiðslu 
sundíþró ttarinnar .

Aðrir hæ kkunarl ið ir  á þessari grein skýra sig s jálfir  eða eru k u n n ir  áður, en 
aðeins er um  sm áhæ kkan ir  að ræða.

15. gr.
Hækkunartill. nefndarinnar á jiessari gr. nema 19600 kr. Aðeins fá rra  verð- 

u r  getið hér. 29. till. er til Visindafélags Islendinga, 2500 kr. Félag þetta var
stofnað 1918 og á því a ldarfjórðungsafm æ li 1943. Félagið hyggst að gefa út rit
á þessu afmæli. F járveiting in  er hugsuð lil s ty rk ta r  ú tgáfunni.

Þ á  er ré tt  að láta þess gelið, að n. leggur til, að felldir verði n iður s tyrk ir 
þriggja t i lgreindra m an n a  á 15. gr., en þeim verði greidd svipuð upphæð af fé því, 
sem m enntam álaráð úthlutar.

Aðrar brtt. þessarar gr. m unu ekki þarfnast skýringa.

16. gr.
H æ kkunartill .  n e fndarinnar  á þessari gr. nem a 112200 kr. H æ kkunartill .  til 

Búnaðarfél. ís lands er sam kvæ m t rökstuðningi b ú n að a rm álas t jó ra  óhjákvæmileg.
Á rangur af sandgræðslu er svo augljós, að nefndin  te lu r ré tt  að hæ kka fjár- 

veitinguna nokkuð og m æ ta þannig þessu nauðsynjam áli.
Nefndin mælir með 2000 kr. til garðyrkjufél. íslands og 4000 kr. til Ragnars

Ásgeirssonar til leiðbeiningastarfsemi ýmiss konar, eftir nánari fyrirm ælum  Bún- 
aðarfélags íslands.

Þá mælir nefndin með nokkurr i  hæ kkun bæði til skóggræðslu og til skógræktar- 
félaga. A lmennur áhugi er að vakna fyrir  skógrækt, og vill nefndin, að Alþingi 
styðji þau störf með sæmilegum fjárstyrk .

Þá kom a no k k ra r  till. um  fjárfram lög  til fyr irhleðslu vatnsfa lla  og til áveitu- 
og landþurrkunarfé laga. Gerð verður nánari  grein fyr ir  þessum  till. í framsögu.

H æ kkunartill .  n e fndarinnar  til rannsóknars to fu  atv innuveganna eru allar 
sam kvæm t áætlun.

Till. til kvenfélagasam banda þurfa  engra skýringa við. Féð er allt notað í 
þágu húsmæðrafræðslu í einhverri mynd.

Nefndin varð við ósk um  það að mæla með 3000 kr. fjárveitingu til verk- 
stjóranámskeiðs. Sams konar námskeið hefur verið haldið áður og gefizt vel.

17. gr.
Félagið „Sjálfsbjörg" v innur að því að veita löm uðum  s júk lingum  aðstöðu til 

að starfa  við þeirra  hæfi. Mælir nefndin  með 2000 kr. fjárveitingu til félagsins.

18. gr.
Breytingartill. við þessa grein þurfa  engra skýringa. Þ æ r eru ým ist  leiðrétt- 

ingar eða smávægilegar hækkanir, og auk þess eru nokkrir  nýir menn teknir í gr.

19. gr.
Brtt. við þessa grein þa rf  engra skýringa.

20. gr.
N. leggur til að hæ kka  til nýbyggingar vita um  35 þús. kr. Auk þe irrar  al- 

m ennu verðhæ kkunar  er upplýst, að vitatæki (ljóstæki) fást keypt frá  Englandi 
við mjög sæmilegu verði. Nefndinni er ljóst, hverja  þýðingu það hefur, að vita- 
starfsem in sé í góðu lagi.

22. gr.
Heimild til greiðslu á vangoldnum þjónustu launum  séra Olafs Magnússonar, 

sem samþ. var á heimildagrein fjárl.  1941 og ætlazt var til, að yrði árleg þóknun 
til hans m eðan h an n  lifir, var ekki tekin  í fjárlagafrv. Nefndin vill leiðrétta þetta.



Heimildin til að greiða 100 þús. kr. til hafnargerðar við sunnanverðan Faxa- 
flóa er lagt til, að falli niður, þar sein nefndin  hefur tekið upp í 13. gr. f járveitingu 
til þessa fyrirhugaða verks. Sama gildir um ölduhrjó tinn  i Hafnarfirði.

Þ á  leggur nefndin  til, að m enntainálaráð i og s t jó rn  Þjóðvinafélagsins verði 
bæ tt sú verðhækkun, sem orðið hefur á pappir og pren tun .  Þ e tta  fjárfram lag  
miðist við verðlag á pappír og p ren tun  árið 1939 og greiðist fyrir  árin  1940 og 
1941, og einnig fyrir  1942, ef með þarf. Yerðið á bókum  ú tg á fu n n a r  haldist ó- 
b reytt frá  því, sem það var í fyrstu. Ekki hefu r  verið beðið um upjibót vegna 
s t jó rn ars ta r fa  eða a n n a r ra r  vinnu í þágu útgáfunnar.

Loks vill nefndin  veita ríkisstj.  heimild til að kaupa  húseignina við F rík irk ju - 
veg 11 í Reykjavik, ef viðunandi sam ningar takast  uin verð og greiðsluskilmála. 
Enn frem ur vill nefndin heimila rík isstjórninni að kaupa hálfa jörðina Stóra- 
H raun  í Árnessýslu, til afnota fyrir  Yinnuhælið.

Sam kvæm t till. nefndarinnar  nem a h æ k k an ir  alls   1679100 kr.,
en læ kkan ir  aðeins .............................................................................................  9856 —
H æ kkun  um fram  læ kkun  ................................................................................ 1669244 kr.
Þ a r  af te ljast til reks trarre ikn ings  1634244 kr., til sjóðsyfirlits út 35 þús. kr. Gjöld 
á rekstrarre ikn ing i verða þvi eftir till. nefndarinnar  22722388 kr. og rekstrarha ll i  
þannig  137977 kr., og gre iðslu jöfnuður óhagstæður um 71757 kr.

Nefndin hefur  tekjuliði fjárlagafrv. til a thugunar ,  en hefur ekki tekið ákvarð- 
an ir  enn þá og læ tur það biða þrið ju  um ræðu.

Sigurður Kristjánsson, 
með fvrirvara varðandi tillögur nefndarinnar um uinframgrciðslur á ár inu  1941.

Þorst. Þorsteinsson,
með fyrirvara varðandi tillögur nefndarinnar um umfraingreiðslur á árinu 1941.

Sig. E. Hlíðar,
með fyrirvara varðandi tillögur nefndarinnar um um framgreiðslur á árinu 1941.

Alþingi, 22. april 1941.

Pétur Ottesen, 
form. 

Jónas Jónsson.

Emil Jónsson, 
fundaskr. 

Helgi Jónasson.

Bjarni Bjarnason, 
frsm.

Páll Hermannsson.


