
Sþ. 297. Nefndarálit
um  frv. til fjárlaga fyrir  árið 1944.

F rá  ineiri hl. fjárveitinganefndar.
Fyrsti  fundur fjárveitinganefndar á þessu þingi var haldinn 7. sept., en alls 

hefur nefndin haldið 41 fund. Eftir  að nefndin hafði haldið 20 fundi, varð sú 
breyting á skipun hennar, að Helg'i Jónasson, fundaskrifari nefndarinnar, varð að 
hverfa af þingi, sökum þess að hann  gat ekki fengið lækni til að gegna héraðs- 
læknisembættinu fyrir  sig, en í hans stað tók Skúli Guðmundsson sæti i nefndinni.

Nefndinni hafa alls borizt um 300 erindi, sein snerta fjárlagaafgreiðsluna. Það 
hefur orðið nefndinni til tafar, að hún fékk ekki yfirlit um tek ju r  og gjöld ársins 
1942, fyrr en alllangt er liðið á starfstíma hennar, en þetta yfirlit taldi nefndin 
nauðsynlegt að hafa til hliðsjónar við afgreiðslu frv„ og einnig hitt, að oft vantar 
nauðsynlegar skýringar með útgjaldatillögum, sem berast frá  ráðuneytunum  og 
rikisstofnunum. E r það algengt, að farið er fram  á hækkun á útgjaldaliðum, án þess 
að gerð sé grein fyrir  þvi, af hverju  hækkunin  stafar. Þa rf  að koma þessu i betra 
horf, svo að fjárveitinganefnd þurfi eigi framvegis að cvða löngum tima til að afla 
slikra upplýsinga.

Fjárlagafrum varpið  er nú nokkuð öðruvísi að l'ornii til en áður hefur verið, 
o;̂  telur nefndin, að ým sar þær formsbreytingar, sem rík isstjórnin  hefur gert á frv., 
s(iu til bóta. Einnig niá telja það spor í rétta átt að gefa út í einni heild fylgiskjöl 
með frv., á J)ann hátt sem nú hefur verið gert, þótt ým sar þær upplýsingar, sem 
þar eru veittar, séu ekki fullnægjandi, eins og þegar hefur verið að vikið.

Skal nú vikið að breytingartillögum, sem nefndin gerir við frumvarpið.



TEKJURNAR.
Við áætlun teknanna hefur nefndin haft til h liðsjónar yfirlit um ríkistekj- 

u rn a r  1942, fjárlögin fyrir  1943 og skýrslu  um  innheim tar tek jur  frá  1. jan. til 
septemberloka þessa árs.

2. gr.
Nefndin leggur til, að tekjuáætlun i 2. grein frv. verði hækkuð um  samtals 

kr. 18650 000.00. Af þessari fjárhæð eru þó aðeins kr. 10 950 000.00 raunveruleg 
hækkun á tekjuáætluninni (aðallega á verðtolli og vörumagnstolli), en kr. 
7 700.000.00 eru vegna formsbreytinga á frumvarpinu. Samkvæmt lögum um stríðs- 
gróðaskatt á helmingur hans að greiðast til sveitarfélaga, og hefur það verið venja 
að færa með tekjum  í fjárlögum aðeins þann hluta skattsins, sem renn u r  i ríkis- 
sjóð. Nefndin legg'ur til, að á þessu verði gerð sú breyting, að allur skatturinn  
verði talinn með tekjum  í fjárlögum, en hluti sveitarfélaganna með gjöldum i út- 
gjaldahlið fjárlaganna. Sama tilhögun verði höfð um útflutningsgjaldið, sem á að 
greiðast til fiskveiðasjóðs, en það áætlar nefndin kr. 1500 000.00, og um innflutn- 
ingsgjald af benzíni, en hluti af þvi á að renna til brúasjóðs. E r  það tillaga nefnd- 
arinnar, að innflutningsgjald af benzíni i 2. gr. verði samkv. þessu áætlað 900 þús. 
kr., en 200 þús. kr. til brúasjóðs aftur færðar með gjöldum í 13. grein.

3. gr.
Nefndin leggur til, að tekjur samkv. 3. gr. verði hækkaðar um kr. 1 493 412.00. 

E r  það aðallega vegna hæ kkunar i rekstrarhagnaði áfengisverzlunar og tóbaks- 
vsrzlunarinnar. Nefndin hefur þó ekki tekið með í þá áætlun væntanlegan 
tíikjuauka af ljeirri verðhækkun á áfengi og tóbaki, sein nýlega hefur verið gerð, 
en raddir komu fram  um það i nefndinni, að rétt væri að taka þessa hækkun með 
í frv., og verður þetta tekið til a thugunar að nýju í nefndinni fyrir  3. umræðu.

Nefndin gerir tillögu um, að hækkað verði framlag til notaendasima í sveitum 
um 200 þús. kr. Enn fremur, að veittar verði 180 j)ús. kr. til f jarstýrðra viðtækja 
vegna bátatalstöðvar á Isafirði, og f járveiting til nýrra  landssimalina verði hækkuð 
ú r  200 þús. i 300 þús. kr. Hefur póst- og símamálastjóri gert tillögur um, að fénu 
vsrði varið til að leggja þessar símalínur:

1. Skriðdalslínu.
2. Linu frá  Lækjamóti að Gröf.
3. Skálmarneslínu.
1. Línu frá  Borðeyri að Djúpavik (fvrri hluti).
íj. Marteinstungulinu.

Getur nefndin á þetta fallizt.
Lagt er til, að inn i þessa grein verði teknar tek jur  og gjöld viðgerðarstofu og 

viðtækjasmiðju rikisútvarpsins og enn frem ur tek jur og gjöld áburðar- og græn- 
metisverzlunarinnar.

GJÖLDIN.
II. gr.

Helzta breytingin, sem nefndin leggur til, að gerð verði á þessari grein, er 
hækkun á kostnaði við landhelgisgæzlu uin 250 þús. kr. Samkvæmt upplýsingum, 
sem nefndinni bárust, virðist óhjákvæmilegt að hækka þennan gjaldalið.

Nefndin litur svo á, að rétt sé að ákveða gjöld fyrir  skoðun bifreiða og lög- 
gildingu vogar- og mælitækja þannig, að þau nægi til greiðslu kostnaðar við bif- 
reiðaeftirlitið og löggildingarstofuna, og leggur því til, að sá tekjuhalli, sem áa’tl- 
a5ur er i frv. h já  þessum stofnunum, falli niður.

Þá  vill nefndin leggja til,' að kostnaður við viðskiptaráð og gjaldeyriskaupa- 
nefnd verði færður i þessa grein ásamt áætluðum tekjum  viðskiptaráðs. E r  þetta



í samræmi við þá venju, sem nefndiu telur rétt að fylgja um færslu á tekjum og 
gjöldum ríkisstofnana.

12. gr.
Sú skekkja kom fnun  í þessari grein, að laun héraðslækna voru of hátt 

áætluð uin 250 þús. kr., og er það leiðrétt. Lagt er til, að fjárveiting til að reisa 
læknisbústaði og sjúkraskýli verði hækkuð um áO jiús. kr. Enn fremur, að veittar 
verði 200 þús. kr. til að byggja við sjúkrahúsið  á Akureyri, j)ó ekki yfir Ki kostnaðar.

13. gr.
Samkvæmt frum varpinu er a-tlað miklu minna fé til þeirra verklegu frain- 

kvæmda, sem taldar eru í þessari grein, en í núgildandi fjárlöguin. Þetta getur 
nefndin ekki fallizt á og leggur til, að þessar fjárveitingar verði hækkaðar að mun. 
Lagt er til, að framlög til nýrra  akvega verði hækkuð um 2 millj. 943 þús. kr. og 
fi'amlög til brúagerða um 875 þús. kr. Eins og áður er að vikið, er lagt til, að fram- 
lagið til brúasjóðs (hluti af benzinskatti) verði fært á þessa grein.

E ftir  tillögu vegainálastjóra er lagt til, að veittar verði 1 millj. 400 þús. kr. 
til kaupa á vegavinnuvélum. Nefndin telur nauðsynlegt, að no tkun  véla við vega- 
gerð verði aukin, svo seni tök eru á. Hins vegar hefur nefndin enga afstöðu tekið 
til þess, hvar á landinu jiessi áhöld verði notuð.

Nefndin leggur til, að haldið verði í horfi með framlög til hafnargerða og lend- 
ingarbóta, en til þeirra framkvæmda var nálega ekkert fé ætlað í frumvarpinu. 
E r  lagt til, að fjárveiting til þeirra verði 2 millj. 133 j)ús. kr.

Þá er lagt til, að fjárveiting til flugmála verði hækkuð um 50 þús. kr.

14. gr.
Helztu breytingartillögur nefndarinnar við þessa grein e r u :
Framlag til húsabóta á prestssetrum verði ha-kkað um 20’ þús. krónur.
N ám sstyrkur sainkva-mt ákvörðun inenntamálaráðs ha'kki uin 25 þús. kr. 

Menntaniálaráð hefur gert nefndinni grein fvrir  hækkunarþörfinni.
Til viðgerða á leikfimishúsi Mennlaskólans i Reykjavik ætlar nefndin 125 þús. 

k i\  Virðist ekki hjá  því verða komizt, samkvæmt upplýsingum, sem nefndin hefur 
f(;ngið.

í fjárlagafrum varpinu er gert ráð i'yrir framlögum til iðnskólahalds á nokkr- 
uiii stöðum, og er styrknum, eins og i núgiklandi fjárlögum, skipt á inilli skólanna. 
Nefndin leggur til, að veittar verði i einu lagi 100 j)ús. kr. til þessarar fræðslu, og 
er jiað rúmlega helmingi hærri fjárhæð en er í frv. E r til ]>ess ætlazt, að ríkis- 
sljórnin úthluti styrknum að fengnum tillögum fræðslumálastjóra og Lands- 
sambands iðnaðarmanna. Þá er lagt til, að framlag til verklegs frainhaldsnáms 
iðnaðarmanna erlendis hækki um 20 þús. krónur.

Framlag til byggingar barnaskóla utan kaupstaða verði ha;kkað um 50 })ús. kr. 
Samkvæmt upplýsingum, sem nefndin fékk hjá fneðslumálastjóra, nægir þetta til 
a5 ljúka áföllnum greiðslum og framlagi til þeirra bygginga, sem vitað er um, að 
reistar verði á árinu.

Firamlög til stofnkostnaðar héraðsskóla hækki um 3(50 þús. kr. og verði alls 
500 þús. Fjárveiting til byggingar húsmæðraskóla i kaupstöðum liækki um 40 þús. 
og verði alls 340 þús. krónur, og framlög til bvggingar húsmæðraskóla i sveitum 
hækki um 190 þús. kr„ þannig að þau verði einnig 340 þús. kr.

Lagt er til, að tekin verði i frv. 150 þús. kr. fjárveiting til byggingar leikfimis- 
húss fyrir  íþróttakennaraskólann á Laugarvatni. Enn fremur, að framlag til 
i])róttasjóðs hækki uni 150 þús. kr.

Nefndin leggur til, að sérstök fjárveiting til sjóvinnunámskeiðs verði l'elld 
niður, en framlagið til Fiskifélags íslands aukið um 10 þús. kr„ þar  sem Fiski- 
f<‘Iagið annast þessi námskeið.



15. gr.
N okkrar brevtingarlillögur flvtur ncfndin við þessa grein frv., og eru þessar 

h s lz ta r :
Styrkir til bókasafna verði hækkaðir u.ni sarntals kr. 28 250.00. E ru  yfirleitl 

lögð til grundvallar framlög til þeirra á þessu ári, að viðbættri verðlagsuppbót.
Til listasafns E inars Jónssonar verði veittur 100 ])ús. kr. byggingarstvrkur, 

þ:ir sem nauðsynlegt er að auka við húsrúm  fyrir safnið.
Fallið hafði niður að telja tekjur al’ rannsóknum  til frád rá tta r  gjölduin hjá 

Bannsóknarstofu háskólans, og er gerð leiðrctling á ])vi.
16. gr.

Nefndin leggur til, að jarðræktarstyrkurinn verði hækkaður um 200 [)ús. kr. 
E r það m. a. með tilliti til þess, að felldar hafa verið niður sérstakar fjárveitingar 
ti[ landþurrkunar, sem nú er a'tlazt til, að verði læ rðar á þennan lið, og leiðir það 
aí' breytingum á jarðræktarlögunum , sem gerðar voru á siðasta þingi. Framlag til 
vílasjóðs er einnig tekið með i tillögum nefndarinnar, samkva'int ákvæðum fyrr- 
nefndra laga.

í 22. gr. fjárlaga 1943 er heimild til fjárvcilingar lil s tofnunar sauðfjárra 'ktar- 
bús á mæðiveikisvæðinu. Búinu hefur verið valinn staður á Hesti í Borgarfirði, og 
er lagt til, að til þess verði veittar 40 þús. kr. á næsta ári, til viðbótar áður nefndri 
fjárveitingu.

Verkfæranefnd hefur gert tillögur u.ni, að leknar vcrði í fjárlögin 500 þús. 
kr. til kaupa á ræktunarvélum, og leggur fjárveitinganefnd til, að sú upphæð verði 
lögð til vélasjóðs.

Þá er lagt til, að framlag til sandgræðslu verði hækkað um 50 þús. kr.
Eftir upplýsingum frá  sauðfjársjúkdóm anefnd þykir fært að leggja til, að 

framlög til ráðstafana vegna veikinnar verði lækkuð um  450 þús. kr. frá  þvi, sem 
er í frv.

Eins og áður er að vikið, á al!t útflutningsgjaldið nú að ganga til fiskveiða- 
sjóðs. E r það áætlað 1 millj. 500 þús. kr. og talið með tekjuni i 2. gr., en til gjalda 
í 16. gr. í tillögum nefndarinnar.

Loks er lagt til, að fjárveiting til Landssambands iðnaðarm anna vcrði hækkuð 
um helming og veittar verði 100 þús. kr. til bvggingar iðnskóla i Reykjavík, þó 
ekki yfir  % kostnaðar.

17. gr.
Auk nokkurra  smábreytinga, sem lagt er til, að gerðar verði á þessari grein 

(hækkun á framlagi til slysavarna o. f 1.), f lytur nefndin tillögu um, að i greinina 
verði tekinn hluti sveitarfélaganna af striðsgróðaskattinum, sem er áætlaður 6 millj. 
króna, en skatturinn er allur talinn með tekjum i 2. gr.

18. gr.
Eins og' venjulega eni nokkrar  breytingar og leiðréttingar gerðar á þessari 

grein.
20. gr.

Lagt er til, að fjárveiting til vitabygginga verði hækkuð um 100 þús. kr. og 
framlag til byggingar sjómannaskóla um 1 millj. króna.

22. gr.
Nefndin flytur tillögur uni nokkrar  brevtingar á þessari grein.
Hér er að lokum heildarvfirlit uni þær brcytingar, sem nefndin legííur til, að 

gerðar verði á frv.
Hækkun tekna á 2. gr......................... kr. 18 650 000

— -  — ...................  — 1493 412
T ekjuhæ kkun alls kr. 20 143 412



kr. 116 89:5
— 7 579 500
— 1 322 041
— 96 250 

2 042 400
— 6 040 300 

1 838
Kr. 17 199 222

F rá  dregst:
Lækkun gjalda á 10. g r ....................  kr. 5.000

Gjaldahækkun alls kr. 17 194 222

EIGNABREYTINGAR.
Hækkun útborgana skv. 20. gr. kr. 1 380 000. Ef breytingartillögur nefndarinnar 

vsrða samþykktar, munu niðurstöðulölur fjárlagafrumvarpsins verða á þessa leið:

REKSTRARYFIRLIT.
Tekjur ................................... kr. 87 107 997
Gjöld .......................................................  — 79 713 480

Rekstrarafgangur kr. 7 394 517

SJÓÐSYFIRLIT.
Innborganir .........................  kr. 88 393 878
Útborganir ...........................  — I 85 748 676

Greiðslujöfnuður kr. 2 645 202
Þegar gerður er sainanburður á heildarupphæðum tekna og gjalda i frumvarp- 

inu og niðurstöðutölum í gildandi fjárlögum, þarf að hafa í huga, að eins og áður 
er um getið, eru nú, vegna færslubrevtinga á frv., taldar með tekjum og gjöldum 
7 millj. 700 þús. kr. hvorum megin, en samsvarandi upphæðir voru ekki teknar i 
fjárlög þessa árs.

Einn nefndannaður, F innur Jónsson, hel'ur sérstöðu gagnvart nokkrum  tekju- 
og útgjaldaliðum, einkum tekur hann fram, að hann telur svigrúm vera til að mæta 
nokkrum hækkunum  vegna vivntanlegra launalaga og hækkuðu frainlagi til alþýðu- 
trygginga. Mun F J  gera nánari grein fyrir  þessu undir umræðuin og áskilur sér 
riitt til að fylgja eða bera fram brtt. við þá liði, er hann hefur gert athugasemdir við 
á fundum nefndarinnar.

Jónas Jónsson tekur frani, að hann hafi óbundið alkvæði viðvikjandi fyrir- 
komulagi á styrkveitingum til skálda og listamanna.

Tveir nefndannanna, LJós og ÞG, lýstu yfir, þegar nál. þetta var lagt fram lil 
undirskriftar, að j)eir mundu skila sérstöku nefndaráliti.

Alþingi, 30. okt. 1943.
Pétur Ottesen, Páll Zóphóniasson, Skúli Guðinundsson, 

form. fundaskrifari. frsm.
Ingólfur Jónsson, Þorst. Þorsteinsson. Finnur Jónsson.

Jónas Jónsson.

Hækkun gjalda á 11. gr.
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