
Sþ. 315. Nefndarálit
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1944.

Frá  minni hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur ekki getað orðið saminála um afgreiðslu frumv. Meiri hl. n. 
hefur vikið svo verulega frá þeirri meginstefnu, er við hefðum kosið, að farin 
yrði, að við teljum  óhjákvæmilegt að gefa út sérstakt álit og leggja fram  ýmsar 
hrtt., sem m arka fruinv. nýja stefnu.

Við teljum, að óverjandi sé að afgreiða svo fjárlög fyrir næstkomandi ár, að 
ekki séu gerðar stórfelldar ráðstafanir til þess að efla aðalatvinnuvegi landsins og 
stuðla þannig að jjví, að jieir verði færir um að taka við sem mestu af vinnuafli 
landsmanna og mæta á þann hátt því atvinnuleysi, sem annars er hætta á, að 
skelli yfir.

Þau höfuðátök, sem gera þarf í þessu efni, er endurbygging fiskiskipastóls- 
ins og nýsköpun í landbúnaðinum.

Nú skal nokkuð vikið að einstökum brtt. og helztu ágreiningsefnum okkar við 
meiri hl. nefndarinnar.

TEKJURNAR.
Meiri hl. n. hefur ekki viljað hækka tek jurnar samkv. 2. gr. frumv. nema um 

18 650 000 kr„ og af jjeirri upphæð er þó raunveruleg tekjuhækkun ekki nema 
10 950 000, en 7 700 000 er hækkun vegna formsbreytinga. Við leggjum hins vegar 
til, að tekjuáætlun samkv. 2. gr. hækki um 31 150 000 kr., en af þeirri hækkun er 
vegna formsbreytinga 8 700 000 og raunveruleg hækkun því ekki nema 22 450 000 kr. 
Við leggjum því til, að tekjuáætlun samkv. 2. gr. hækki raunverulega (án forms- 
breytinganna) um 11.5 millj. meir en meiri hl. leggur til.

Ágreiningur okkar er aðeins um 4 liði i þessari grein, og skal nú nánar vikið 
að hverjum  um sig.

1. Tekju- og eignarskattur er áætlaður af meiri hl. 19.5 millj., en við leggjum til, 
að hann verði áætlaður 21 millj. í á r er hann álagður 22 millj., og virðist ástæðu- 
laust að búast við þvi, að tekjur á J>essu ári séu neitt lægri en þær voru s. I. ár.



2. Stríðsgróðaskatturinn er áætlaður af meiri hl. 12 millj. kr., en við leggjum til,
að hann verði áætlaður 14 millj. í  ár er hann álagður 14 millj., og gildir þvi
það sama um hann að okkar áliti og um tekju- og eignarskattinn.

3. Vörumagnstollurinn er áætlaður af meiri hl. 8 millj. kr., en við leggjum til, að 
hann verði áætlaður 9 millj. Vörumagnstollurinn reyndist árið 1942 9 420 000, 
og í ár m un hann reynast 9,6—10 millj., eftir þvi sem bezt verður séð.

4. Verðtollurinn er áætlaður af meiri hl. 30 000 000, en við viljum áætla hann
38 millj. Árið 1942 reyndist verðtollurinn 39 387 000, og 1. okt. í á r var hann
jafnhár og á sama tím a í fyrra. Allar líkur benda þvi til þess, að hann muni 
verða svipaður í á r og s. 1. ár.
Brtt. meiri hl. n. við aðra liði þessarar greinar erum við samþykkir. 
Tekjuáætlun samkv. 3. gr. leggjum við til að hækka um kr. 11 693 412 frá frv., 

eða um 10 200 000 meir en meiri hl. hefur fallizt á.
Ágreiningur okkar við meiri hl. í þessu tilfelli er nær eingöngu vegna þess, 

að meiri hl. vill ekki, að svo komnu máli, taka með í till. sinar tekjuauka áfengis- 
og tóbaksverzlunarinnar, sem fram  kem ur vegna hinna nýju verðhækkana hjá 
þessum stofnunum, en meiri hl. tekur í sínar till. aðeins þann hagnað þessara 
stofnana, sem yrði með því verðlagi h já stofnununum, sem gilti fyrr á þessu ári. 
Við getum hins vegar engan veginn fallizt á að taka aðeins h luta af hagnaði stofn- 
nnanna og miða við verðlag, sem liðið er hjá, en teljum  óhjákvæmilegt að miða 
við núgildandi verðlag og áætla allar tekjurnar. Samtals leggjum við því til, að 
tekjur samkv. frumv. (2. og 3. gr.) verði áætlaðar 22.7 millj. hæ rri en meiri hl. 
hefur fallizt á og 42 843 412 hærri en frumv. gerir ráð fyrir.

GJÖLDIN.
12. gr.

Við þessa grein berum við fram 3 brtt., sem við höfum ekki getað orðið meiri 
hl. samferða með. Við leggjum til, að veittar verði 500 000 kr. til byggingar læknis- 
luístaða og sjúkraskýla, en meiri hl. n. vildi aðeins veita 250 000 kr.

Samkv. skýrslu frá landla'kni er ýmist verið að byggja eða standa fyrir dyrum 
slíkar byggingar á 17 stöðum. Er því augljóst inál, að ef sinna á þessum mörgu aðil- 
um, svo að nokkru neini, þá er 500 000 kr. sizt of há upphæð, og þótt svo færi, að ekki 
yrði hægt að koma öllum jjessuin framkvæmdum af stað strax, þá virðist okkur, að 
sízt sé minni þörf eða ástæða til að leggja til hliðar nokkurt fé í þessu skyni en til 
margs annars, sem nú er lagt fé til hliðar fyrir.

Þá leggjum við til, að veittar verði til byggingar sjúkrahúss á Akureyri 500 000 
kr., en meiri hl. n. hefur samþ. 200 j)ús. kr.

Þriðja till. okkar við þessa grein er um að gera sjúkrahúsunum  á Siglufirði og 
Vestmannaeyjum jafnhátt undir höfði og sjúkrahúsunuin á Akureyri, ísafirði og 
Seyðisfirði og hækka jafnfram t nokkuð rekstrarstvrkinn til allra húsanna.

14. gr.
Við þessa grein gerum við nokkrar brtt., og eru jjessar helztar:

1. Styrkurinn til Verzlunarskóla íslands verði hækkaður ú r 25 þús. í 60 þús. ltr. 
Verzlunarskólinn hefur lengi haft jafnháan rekstrarstyrk  og Samvinnuskól- 
inn þrátt fyrir það, þótt Verzlunarskólinn hafi 5—6 sinnum fleiri nemendur og 
sé nú 6 ára skóli með rétti til að útskrifa stúdenta. Við teljum  þetta óeðlilegt 
og i ósamræmi við styrkveitingu til allra skóla í landinu, en meiri hl. hefur 
ekki viljað fallast á till. okkar.

2. Til byggingar barnaskóla utan kaupstaða hefur meiri hl. n. lagt til að veita 
400 þús. kr„ en við leggjuin til, að veittar verði 750 000 kr. Skv. bréfi frá fræðslu- 
inálastjóra er farið fram á 750 þús. kr. i þessu skyni, og segir þar, að ef sinna 
eigi þeim stöðum, sem þegar hafi bvrjað á framkvæmdum, og þeim, sem pant-



að hafa efni og hafa ákveðið að hefja framkvæmdir á næsta ári, þá veiti ekki 
af þessari upphæð. Ank þessa getur fræðslum álastjórinn um, að 12 skólahverfi 
önnur hafi mikið talað um framkvæmdir og ýmis þeirra hafi Iagt í sjóði til 
skólabygginga og sum mikið. Þö að veittar séu 750 þús., verður ekki hægt að 
sinna þessum 12.

.‘i. Byggingarkostnaður hiismæðraskóla i sveiliim leggjum við til, að áætlaður 
verði 500 jnis. kr. og auk þess byggingarkostnaður til hiismæðraskóla Árnýjar 
Filippusdóttur 20 jiiis. kr., en meiri hl. n. samþ. 340 þús. og jiar af til Árnýjar 
10 þús. — Samkvæmt upplýsingum, sem fyrir liggja, er aðallega þörf á bygg- 
ingarstyrkjum  til þriggja húsmæðraskóla i sveitum: að Hallormsstað, i Borg- 
arfirði og að Laugarvatni.

4. Til íþróttasjóðs leggju m  við til, að veittar verði 650 þús. kr., eins og íþrótta- 
n efn d  r ík is in s  h efu r  farið fram  á, en  m eir i h l. n. h efu r  hins vegar ekki viljað 
samþ. nema 450 þús. kr. — Nú standa y f ir  m iklar framkvæmdir á vegum 
iþ ró tta sjó ð s víðs A'egar um  allt land, svo sem  sundlaugabyggingar, leikvalla- 
gerð ir  og b ygg in g  iþróttahúss, og te lju m  við, að n a u ð sy n leg t sé samkv. rök- 
studdu áliti iþróttanefndar að verða að fullu við beiðni hennar.

15. gr.
Við þessa grein berum við fram  2 brtt., sem meiri hl. n. hefur ekki getað fallizt 

á. Önnur er, að bókakaupastyrkurinn til Landsbókasafnsins verði hækkaður i 100 
þús. kr„ en hin er, að framlag til skálda, rithöfunda og listamanna verði hækkað 
nm jiriðjung, eða um 150 jiús. kr.

16. gr.
Við leggjum til, að í þessa grein komi tveir nýir liðir, annar með verulega fjár- 

veitingu til nýsköpunar í landbúnaði, 4 millj. kr„ en hinn með 10 millj. til ný- 
byggingar fiskiskipa.

Það er viðurkennt af öllum, að óhjákvæmilegt sé að gera veruleg átök til jiess 
að koma á bættu skipulagi á landbúnaðarfram leiðslu okkar, en hins vegar öllum 
Ijóst, að slik stórátök 11111 breytta framleiðsluha'tti komi ekki til greina nema með 
miklu fjárfram lagi frá rikisins hálfu.

Sama er að segja 11111 endurnýjun fiskiskipanna. Vonlaust er, að sú endur- 
nýjun fari fram án verulegs stnðnings frá hendi liins opinbera. Við álitum, að 
ekki megi seinna verða en á næsta ári, að ríkið leggi frain fé í þessu augnamiði.

17. gr.
Við þessa gr. berum við fram brtt„ sem meiri hl. n. gat ekki fallizt á, um að 

hækka styrkinn til slysavarna í 100 þiís. kr.
Slysavörnum okkar er í svo mörgum efnum áfátt, að við teljum  jiann styrk, 

sem ríkið hefur veitt til þessara mála, lítt sæmandi.
Auk þess flytjum  við á þessari grein till. um, að hluti sveitarfélaga af striðs- 

gróðaskatti verði áætlaður 7 millj., en það er í samræmi við till. okkar um heildar- 
upphæð skattsins og skiptingu hans samkv. lögum.

20. gr.
Við þessa gr. flytjum  við brtt. um að ATerja til vitabygginga 700 jiús. kr„ i stað 

350 þús„ sem meiri hl. n. hefur samþ. Teljuin við, að framlag þetta sé þó mikils 
til of lágt.

Að öðru leyti en að fram an greinir m unum  við fylgja tillögum meiri hl. n. 
með örfáum undantekningum. Þó áskiljum við okkur rétt til að fvlgja breytingar- 
lillögum, sem fram kunna að koina.

Samkvæmt þessu hækka fjárlögin tekjumegin um kr. 42 843 412, eða 22,7 millj. 
meira en i tillögum meiri hlutans, og gjaldamegin um kr. 34 156 972, eða kr. 16 962 750 
meira en í till. meiri hlutans.

Alþingi, 2. nóv. 1943.

Þóroddur Guðmundsson, Lúðvik Jósefsson. 
frsm.


