
sþ. 610. Nefndarálit [38. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1950.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur ekki getað komið sér saman um að standa óskipt að afgreiðslu
fjárlagafrumvarpsins. Minni hlutinn (AS) hefur þó tekið þátt í umræðum um hin
ýmsu mál í nefndinni, og eru margar af þeim breytingartill., sem meiri hl. nefndar-
innar ber fram, samþykktar einnig af honum. Mun hann í sérstöku nál. gera grein
fyrir afstöðu sinni að öðru leyti til frumvarpsins og afgreiðslu þess.

Fjárlagafrumvarpi fyrir árið 1\:)50 var útbýtt í sameinuðu þingi 29. nóv. s. I. og
vísað til nefndarinnar 20. des. Með því að þá var komið að þingfrestun, tók nefndin
ekki frv. til athugunar og umræðu fyrr en ll. jan. Ræddi nefndin frv. á 15 fundum
til 10. febr. En með því að þá var enn allt í óvissu um framtíðarráðstafanir í sam-
bandi við dýrtíðarmálin og ríkisstjórn sú, sem þá fór með völd í landinu, hafði
ekki stuðning meiri hluta þings, þótti ógerlegt að afgreiða frv. frú nefndinni, fyrr
en Alþingi hefði tekið ákveðna afstöðu til þeirra mála. Frekari umræðum um frv.
var því frestað í nefndinni til 19. apríl, að núverandi ríkisstjórn hafði athugað áhrif
gengislækkunarinnar á útgjöld ríkissjóðs og gert sínar tillögur til nefndarinnar, m. a.



vegna breytinga, sem óhjákvæmilega leiðir af samþykkt laga um gengisskráningu o. fl.
Hefur nefndin haldið síðan 1-3 fundi á dag og lagt allt kapp á að ljúka umræðum
um frv. og ganga frá brtt. svo fljótt sem verða mætti. Á tímabilinu frá 24. nóv. s. 1.
til 30. f. m. hefur nefndin alls haldið 48 fundi og afgreitt fjölda erinda, sem til hennar
hafa borizt.

TEKJURNAR
2. gr.

Meiri hl. gerir ekki á þessu stigi tillögur til breytinga it tekj um ríkissjóðs
samkv. þessari grein, þar sem enn er ekki að fullu upplýst, hvaða áhrif breytt lög-
gjöf hefur á tekjurnar. Verða breytingar við þessa grein því bornar fram við
3. umr.

3. gr.

2. Landssíminn.
Gert er ráð fyrir, að nettótekjur landssímans verði gr. 1325000 lægri en áætlað

er í frv.
Eignabreytingar landssímans.

Út.
Lagt er til, að þessi liður hækki um kr. 1320000.

5. Ríkisútvarpið.
Lagt er til, að nettótekjur útvarpsins lækki um kr. 195000.

4. gr.
Hækkun vaxta af erlendum innstæðum ríkissjóðs vegna gengisbreytingar áætla st

kr. 257000.

GJ ALDABÁLKURINN
7. gr.

Lagt er til, að vaxtagjöld hækki vegna gengisbreytingarinnar um kr. 937021.

10. gr.
Lagt er til, að niður falli framlag vegna Irönskukennslu, kr. 2500. Meiri hl.

nefndarinnar frestar til 3. umr. að gera tillögur um breytingar á útgjöldum í sam-
bandi við sendiráðin.

11. gr.
Lagt er til, að útgjöld á þessari grein hækki alls um kr. 975380. Meiri hl. nefnd-

arinnar mun fyrir 3. umr. athuga nánar möguleika fyrir lækkun gjalda á þessari
grein í sambandi við eftirlit með viðskipta- og verðlagsmálum og e. t. v. bera fram
brtt. við þann lið greinarinnar.

12. gr.
Lagt er til, að útgjöld samkvæmt þessari grein hækki alls um kr. 1572333.

13. gr.
Lagt er til, að útgjöld samkv. þessari grein hækki alls um kr. 4553000.
Samvinnunefnd samgöngumála mun gera tillögur um framlög til Ilóabáta, og

ber fjvn. því engar brtt. fram við þann lið þessarar greinar.

14. gr.
Lagt er til, að útgjöld á þessari grein hækki alls um kr. 790200 og lækkaðir

verði jafnframt aðrir útgjaldaliðir á greininni um kr. 50000. Nettógjaldahækkun á
greininni er því kr. 740200.



15. gr.
Lagt er til, að gjaldaliðir á þessari grein hækki um kr. 191500 og að lækkaðir

verði jafnframt aðrir útgjaldaliðir greinarinnar um kr. 35000. Nettógjaldahækkun
greinarinnar er því kr. 156500.

16. gr.
Lagt er til, að útgjaldaliðir á þessari grein hækki um kr. 6828745, en lækkun komi

á móti um kr. 100000. Nettóhækkun gjalda er því kr. 6728745.

17. gr.
Lagt er til, að útgjaldaliðir á þessari grein hækki alls um kr. 1001220.

18. gr.
Lagt er til, að gjaldaliðir þessarar greinar hækki um kr. 38291.82, en á móti

komi niðurfelling eftirlauna, að upphæð kr. 28692.25. Nemur neUógjaldhækkun
greinarinnar alls kr. 9599.57, eða kr. 28798.71 með verðlagsuppbót þeirri, sem reiknað
er með á laun öll á frv.

19. gr.
Lagt er til, að gjöld samkv. þessari grein hækki um kr. 225000.

20. gr.
Lagt er til, að gjöld á þessari grein hækki um kr. 1768701, en á móti komi

lækkun á öðrum gjöldum greinarinnar, kr. 1500000. Nettóhækkun er því kr. 268701.

22. gr.
Lagt er, að heimild til að greiða Jóni Guðmundssyni fyrrv. skrifstofustjóra

laun falli niður, þar sem eftirlaunagreiðsla til hans er tekin upp á 18. gr. samkv.
till. meiri hl. nefndarinnar.

Rætt hefur verið við ríkisstjórnina um öflun tekna til að mæta greiðsluhalla
it frv. En með því að ekki er enn endanlega gengið frá tekjuáætluninni, eins og áður
hefur verið tekið fram, né heldur að fullu frá einstökum gjaldaliðum, þykir rétt að
láta það atriði bíða, þar til séð verður, hvaða afgreiðslu frv. fær við 2. umræðu, og
lokið verður nýrri áætlun um tekjur ríkissjóðs.

Gerð verður nánari grein í framsögu fyrir hinum ýmsu breytingartillögum
meiri hl. nefndarinnar.

Hér er að síðustu yfirlit yfir þær breytingar, sem meiri hl. leggur til, að gerðar
verði á frv.

Hækkun gjalda á 3. gr .
--;- Hækkun tekna á 3. og 4. gr .------

kr. 5760000
4497000

Nettólækkun tekna alls kr. 1263000
Hækkun gjalda.

7. gr.
11. gr.
12. gr.
13. gr.
14. gr.
15. gr.
16. gr.
17. gr.
18. gr.
19. gr.

kr. 937021.00
975380.00

1572333.00
4553000.00
790200.00
191500.00

6828745.00
1001220.00

86076.75
225000.00

kr. 17189274.46Alls



-7- Lækkun gjalda:
10. gr. kr.
14. gr .
15. gr .
16. gr .
18. gr .

2500.00
50000.00
35000.00

100000.00
86076.75

Kr. 273576.75

Hækkun .+ Lækkun tekna .
kr. 16915697.71

1263000.00

Gjaldahækkun alls kr. 18178697.71

Eignabreytingar.
Hækkun úthorgana samkv. 20. gr. kr. 1768701.00
Lækkun 1500000.00

Útborganahækkun alls kr. 268701.00

Verði allar brtt. meiri hl. nefndarinnar samþykktar, munu niðurstöðutölur fjár-
lagafrumvarpsins verða á þessa leið:

Rekstraryfirlit.
Tekjur
Gjöld

kr. 262344619.00
242736783.71

Rekstrarhagnaður kr. 19607835.29

Sjóðsyfirlit.
Útborganir samkv. rekstrarreikningi .
Aðrar greiðslur á 20. gr. . .

kr. 242736783.71
35992506.00

Kr. 278729289.71
Innborgað samkvæmt rekstrarreikningi .
Aðrar greiðslur á 20. gr. . .
Greiðsluhalli .

kr. 262344619.00
2500000.00

13884670.71

Kr. 278729289.71

Fyrir öllum breytingartillögum er meiri hluti í nefndinni. Einn nefndarmanna
(HV) skrifar undir nál. með fyrirvara, og mun hann gera grein fyrir afstöðu sinni
við umræður.

Meiri hlutinn vill taka fram, að vegna þess, hversu langt er liðið á árið, og nauð-
synlegt hefur verið með sérstökum lögum að heimila greiðslur úr ríkissjóði
samkvæmt ákvæðum fjárlaga frá f. á., var nefndin mjög bundin i tillögum sín-
um, enda þá ekki lengur mögulegt að gera raunhæfar tillögur til sparnaðar á rekstri
ríkisins á þessu ári eins og þó hefði verið full þörf á. Til þess að koma við slíkum
sparnaði þarf allmikinn fyrirvara. Undirbúningur að sparnaði i ríkísrekstrlnum
þarf að fara fram samhliða undirbúningi fjárlagafrv. fyrir næsta ár, ef hugsað er
að draga úr kostnaðinum, svo sem nú virðist óhjákvæmilegt. Verður að krefjast
þess, að fjárlagafrumvarpið liggi svo snemma fyrir Alþingi, að tryggt sé, að fjár-
lög séu afgreidd áður en fjárlagaár hefst.

Alþingi, 1. maí 1950.

Gísli Jónsson, Hannibal Valdimarsson, Halldór Ásgrímsson.
form., frsm. fundaskr., með fyrirvara.

Helgi Jónasson. Karl Kristjánsson. Pétur Ottesen.
Ingólfur Jónsson. Jónas Rafnar.


