
sþ. 238. Nefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1955.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin stendur öll að flutningi meginhluta breytingartillagna sinna við fjár-
lagafrv., en hefur þó ekki náð samkomulagi um endanlega afgreiðslu frv. Varð
einkum ágreiningur um tekjuáætlunina. Hefur nefndin þvi ekki getað sameinazt
um nefndarálit, og munu tveir nefndarmanna (LJós og HV) væntanlega gefa út
sérálit.

Fjárlagafrv. var útbýtt á Alþingi 9. okt. Hóf nefndin þegar athugun á frv.
og hefur síðan rætt það á 40 fundum. Nefndinni hafa borizt i sambandi við frv. hátt
á fjórða hundrað erindi með aragrúa af fylgiskjölum að auki. Hafa öll þessi erindi
verið ýtarlega athuguð og flest afgreidd, en nokkur erindi þurfa nánari athugun,
og mun nefndin taka endanlega afstöðu til þeirra fyrir 3. umr. Er hér m. a. um að
ræða tillögur um hækkun á framlagi til skólabygginga og sj.úkrahúsabygginga,
hækkun á framlagi til iðnlánasjóðs og iþróttasjóðs, framlag til ferjuhafna, erindi



varðandi tónlistarstarfsemi og söngmennt og nokkra aðra liði á 15. gr., beiðni um
styrk til endurbyggingar skólahúss á Siglufirði og nokkur fleiri erindi. Þá bíða til
3. umr. að venju tillögur n. varðandi 18. gr.

Nefndin hefur rætt við forstöðumenn allra helztu ríkisstofnana og aðra þá
aðila, sem stjórna ýmiss konar opinberri starfsemi, sem fé er veitt til. Þá hefur
nefndin einnig rætt við marga einstaklinga og sendinefndir ýmissa samtaka, sem
erindi hafa sent til nefndarinnar.

Mikil ásókn hefur verið um fjárveitingar úr ríkissjóði til hinna margvíslegustu
verkefna, og margar ríkisstofnanir hafa talið sig þurfa meira fé til starfsemi sinnar.
Þótt fjárbeiðnir þessar hafi flestar verið til þjóðnýtra mála, þá hefur nefndin ekki
getað sinnt þeim nema að nokkru leyti. Í einstaka ríkisstofnun leggur nefndin til
að heimila fjölgun starfsmanna, en hvergi er þó um raunverulega aukningu starfs-
liðs að ræða, heldur aðeins starfsmenn, sem þegar hafa verið ráðnir og sumir starfað
um langt skeið, en ekki verið viðurkenndir á starfsmannaskrá við undirbúning
fjárlaga. Telur nefndin tilgangslaust að taka ekki laun þeirra í fjárlög, úr því að
þeir starfa engu að síður.

Nefndin bendir á þá uggvænlegu staðreynd, að útgjöld ríkisins hækka mjög
ár frá ári, enda verða kröfurnar á ríkissjóð æ háværari úr öllum áttum. Flest
þau útgjöld ríkissjóðs, sem árlegri hækkun valda, eru lögboðin og verða eigi færð
til lækkunar nema með víðtækum lagabreytingum. Þarfirnar eru að sjálfsögðu einnig
miklar á ýmsum öðrum sviðum. Hefur nefndin talið óumflýjanlegt að hækka ýmsa
útgjaldaliði og taka upp í tillögur sínar nýja útgjaldaliði. M. a. hefur nefndin talið
óumflýjanlegt að hækka nokkuð framlög til samgöngubóta á sjó og landi. Vegna
góðrar afkomu ríkissjóðs hefur þessi útgjaldahækkun verið talin gerIeg nú, en
ekki eru líkur til, að hægt sé að auka útgjöld ríkissjóðs á næstu árum hlutfalls-
lega við þróun síðustu ára. Þrátt fyrir hækkuð útgjöld hefur þó ekki reynzt auðið
að leggja fram nema að nokkru leyti þann hluta, sem ríkissjóði er ætlað að greiða
af kostnaði við skólabyggingar. hafnargerðir og sjúkrahús, og ekki einu sinni
halda í horfinu í því efni. Hraði landsmanna í þessum framkvæmdum hefur verið
meiri en svo. Ógreiddur hluti ríkissjóðs vegna skólabygginga mun nú vera um 16.5
millj. kr., vegna hafnargerða og lendingarbóta um 5.6 millj. og vegna sjúkrahúsa
um 2 millj .

. Þótt meiri hl. nefndarinnar sé ljóst, að ekki verði miklu lengra gengið í útgjalda-
átt án hallarekstrar ríkísbúsins, hefur nefndin á svo skömmum tíma sem hún hefur
haft til umráða ekki haft svigrúm til þess að gera sér grein fyrir leiðum til lækkunar
á útgjöldum ríkisins, en telur allar horfur á, að það verði að gerast á næsta ári, ef
þá á að vera auðið að afgreiða hallalaus fjárlög. Ekki mun enn fram komið álit
nefndar þeirrar, sem ríkisstjórnin skipaði á þessu ári til þess að rannsaka, hvar
koma mætti við sparnaði í rekstri ríkisins. Telur fjárveitinganefnd eigi síður nauð-
synlegan hinn þáttinn í verkefni þeirrar sparnaðarnefndar, að íhuga úrræði til þess
að takmarka hin sívaxandi útgjöld ríkissjóðs vegna ábyrgðarskuldbindinga.

Verður nú nánar vikið að ýmsum einstökum atriðum í fjárlagafrv. og breyt-
ingartillögum nefndarinnar.

TEKJUR
Tekjur ríkissjóðs eru í fjárlagafrv.áætlaðar samtals tæpar 495 millj. kr., eða

um 51 millj. kr. hærri en í fjárlögum þessa árs. Árið 1953 urðu tekjurnar 510
millj. kr.

1 lok nóvembermánaðar þessa árs voru innheimtar ríkissjóðstekjur 456 millj,
kr., en voru á sama tíma í fyrra 423 millj. Tekjurnar tvo síðustu mánuðina, einkum
í október, hafa reynzt rýrari en ætla hefði mátt, að þær yrðu eftir þróuninni fyrr á
árinu, en gera má þó ráð fyrir, að árstekjurnar geti orðið allt að 550 millj. kr. Er
þá gert ráð fyrir rúmlega 13% hærri tekjum í desember nú en í fyrra, og er sú
hækkun í samræmi við þróunina til nóvemberloka.
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Um 2. gr.
Lagt er til að hækka ýmsa liði tekjuáætlunarinnar um 19 millj. kr. Telur meiri

hl. nefndarinnar með engu móti fært að ganga lengra til hækkunar án þess að tefla
afkomu ríkissjóðs í voða. Tekjur ríkissjóðs yfirstandandi ár munu reynast meiri en
nokkurn óraði fyrir í byrjun ársins. Stafa þessar tekjur að langmestu leyti af geysi-
legum innflutningi, og miðað við gjaldeyristekjur þjóðarinnar og allar aðstæður nú,
er jafnvel mjög vafasamt, að eins mikill innflutningur verði á næsta ári.

Umframgreiðslur hafa ætíð orðið töluvert miklar, enda ekki hægt að sjá fyrir
ýmis óhjákvæmileg útgjöld, þegar fjárlög eru samin og samþykkt. Þótt tekjur næsta
árs yrðu eins háar og í ár, er nefndinni ljóst, að jafnmiklar umframgreiðslur og und-
anfarin ár geta leitt til greiðsluhalla hjá ríkissjóði, þótt ekki sé hærra farið með út-
gjaldaáætlun en nefndin leggur til. Telur nefndin þess vegna, að fullrar aðgátar þurfi
með á fjárlagaárinu af hálfu ríkisstjórnar.

Um 3. gr.
Rekstrarkostnaður póstsins á síðastliðnu árí bendir til þess, að hætt sé við

meiri rekstrarhalla á næsta ári en frv. gerir ráð fyrir, nema sérstakar ráðstafanir
verði gerðar. Ítrekar n. þá skoðun sína, að þjónusta þessi þyrfti að standa undir sér.

Óhjákvæmilegt er að verja meira fé til byggingar sjálfvirku síma stöðvarinnar
í Reykjavík, og er lagt til, að sá liður hækki um 1 millj. kr.

Við ríkisútvarpið er lagt til að hækka laun sem svarar launum 3 starfsmanna.
Allir þessir starfsmenn vinna þegar við stofnunina og ekki talið auðið að komast
af án þeirra. Er því óeðlilegt að greiða laun þeirra án fjárlagaheimildar.

GJÖLD
Um 10. gr.

Lagt er til að hækka framlög til upplýsinga- og kynningarstarfsemi um 30
þús. kr., þar sem talið er nauðsynlegt að auka landkynningu á ýmsum sviðum.

Sendiráð Íslands erlendis hafa lagt á það mikla áherzlu að fá til umráða is-
lenzkar kvikmyndir til landkynningar. Er talið nauðsynlegt að leggja fram allt
að 35 þús. kr. í þessu skyni.

Um 11. gr. A.
Bifreið borgarfógetaembættisins er ónýt og talið óhjákvæmilegt að kaupa nýja,

enda gjöld tekin fyrir notkun bifreiðarinnar.
Mikilvægt er talið að hafa talstöðvar í bifreiðum lögreglunnar, og er lagt til

að veita 65 þús. kr. til kaupa á þeim.
Lagt er til að hækka ýmsan lögreglukostnað um 50 þús. kr. með hliðsjón af

raunverulegum útgjöldum.
Fluggæsla við landhelgi svarnir hefur gefið mjög góða raun og mikilvægt talið

að auka hana. Er þess vegna lagt til að hækka framlög tiJ landhelgisgæslu um 350
þús. kr.

Ekki verður hjá því komizt að ráða matreiðslumann að Litla-Hrauni, og eru
laun hækkuð sem því nemur. Áður gegndi þessu starfi einn fanganna, sem ekki
er lengur á hælinu.

Fangahús eru nú í smíðum á nokkrum stöðum, og er lagt til að hækka fram-
lög til byggingar fangahúsa um 175 þús. kr., þannig að ríkið leggi fram sinn hluta.

Um 11. gr. B.
Talið er nauðsynlegt til aukins öryggis við skoðun skipa, að skipaskoðunin

fái röntgentæki til umráða. Er í fjárlagafrv. lagt til að veita fé í því skyni. Síðar
er upplýst, að hafa verði tæki þessi í sambandi við sérstaklega útbúna bifreið,
og er lagt til, að liðurinn hækki um 168 þús. kr. af þessum sökum.
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Bifreiðar bifreiðaeftirlitsins eru orðnar úr sér gengnar og nauðsynlegt talið að
heimila kaup á einni bifreið. Tekjur bifreiðaeftirlitsins eru vaxandi, og hefur
nefndin hækkað áætlaðar tekjur sem verði bifreiðarinnar nemur.

Miðað við reynslu og þarfir, er talið óumflýjanlegt að hækka fjárveitingu til
fiskmatsins, einkum vegna ferða matsmanna. Er lagt til að hækka tvo liði um
samtals 35 þús. kr.

Um 11. gr. C.
Störf við tollafgreiðslu í Reykjavík hafa vaxið stórlega. Er talin brýn þörf á

þvi að fjölga um tvo tollriturum við tollstjóraembættið. Hafa menn þessir fyrir
nokkru verið ráðnir, en ekki gert ráð fyrir launum þeirra i frv.

Um 12. gr.
Nefndin leggur til að hækka laun við Blóðbankann sem nemur launum einnar

starfsstúlku. Hefur stúlka þessi starfað þar um alllangt skeið, og er ekki talið
auðið að komast af án vinnu hennar. Er því ástæðulaust annað en taka laun
hennar í fjárlög.

Lagt er til að veita Rauða krossi íslands 75 þús. kr. styrk vegna nauðsyn-
legra endurbóta á sjúkraskýli félagsins í Sandgerði og veita 60 þús. kr. styrk til
byggingar fávitahælis að Skálatúni.

Lagt er til að veita Valtý Bjarnasyni lækni nokkurn styrk til náms í svæfing-
um sjúklinga.

Um 13. gr.
Lagt er til að hækka fjárveitingu vegna endurbyggingar þjóðvega um 300 þús.

kr. Er mikil nauðsyn á auknu fé til þessara framkvæmda. Þá er lagt til að hækka
fjullvegafé um 350 þús. kr., þar eð ýmis brýn verkefni bíða úrlausnar á þeim
leiðum.

Lagt er til að veita sömu fjárhæðir til ræktunarvega og á fjárlögum
þessa árs.

Þá er lagt til, að veittar verði 1.5 millj. kr. til endurbyggingar gamalla brúa
og sé sú fjárveiting hin fyrri af tveim.

Brúasjóður hefur það hlutverk að kosta byggingu stórbrúa. en tekjur hans
hrökkva alls ekki til þess að endurbyggja brýr, sem eru orðnar gamlar og hættu-
Jegar umferð. Þess vegna er fjárveitingin upp tekin.

Nefndin taldi óhjákvæmilegt að hækka framlög til nýbygginga á vegum um
620 þús. kr., brúm um 600 þús. kr. og höfnum um 807 þús. kr.

Um 14. gr. B.
Mikilvægt er talið að veita ungum vísindamönnum aðstöðu við háskólann til

að starfa að sérgreinum sínum, meðan þeir eru ekki ráðnir til sérstakra starfa.
Er hér um að ræða nýjan þátt í starfi háskólans, og er lagt til að veita nú 50 þús.
kr. 'i þessu skyni.

Læknadeild háskólans skortir ýmis nauðsynleg tæki, og er lagt til að hækka
framlag til tækjakaupa um 10 þús. kr.

Lagt er til að hækka fjárveitingu til tilraunastöðvarinnar að Keldum sem
nemur launum eins sérfræðings. Getur stofnunin nú ekki annað öllum þeim verk-
efnum, sem áríðandi er að vinna að í sambandi við rannsóknir á búfjársjúkdóm-
um, og er ætlazt til, að hinn nýi sérfræðingur vinni að þessum verkefnum.

Húsaleiga menntaskólans á Laugarvatni er áætluð of lág í frv., og verður að
hækka þá fjárveitingu um 30 þús. kr.

Vegna fjölgunar skólabarna og sundstaða er talið nauðsynlegt að hækka fjár-
veitingu vegna sundskyldu í barnaskólum um 60 þús. kr.

Láðst hefur að reikna í fjárlagafrv. 17% uppbót á ráðskonukaup við heima-
vístarharnaskóla, og þarf að bæta úr þvi.
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Unnið er að gerð íþróttavalla á Laugarvatni. Er mikilvægt að hraða því verki
vegna hinna mörgu skóla þar. Er lagt til að hækka fjárveitingu til íþróttakenn-
ara skólans um 95 þús. kr. vegna þessara framkvæmda.

Talið er sanngjarnt, að ríkið taki nokkurn beinan þátt í kostnaði við bygg-
ingu hinnar fullkomnu sundlaugar á Akureyri vegna afnota nemenda í ríkisskól-
um þar af sundlauginni. Er gert ráð fyrir alls 90 þús. kr. framlagi i þessu skyni,
er skiptist á tvö ár.

Enn hvíla rúmar 900 þús. kr. á stúdentagörðunum, sem eru eftirstöðvar af
byggingarkostnaði þeirra. Hamlar þetta nokkuð eðlilegri starfsemi þeirra. Er lagt
til, að veittar verði 100 þús. kr. til að létta þennan skuldabagga.

Um 15. gr. A.
Telja verður nauðsynlegt fyrir þjóðminjasafnið að hafa bifreið til afnota vegna

mikilla ferðalaga. Vegna aukinna starfa er einnig þörf á að ráða skrifstofustúlku við
safnið. Er lagt til að veita nauðsynlegt fé i þessu skyni, þar eð hér er um mikilvæga
menningarstofnun að ræða, sem þarf að geta rækt hlutverk sitt sem bezt.

Lagt er til að heimila ráðningu tveggja starfsmanna við náttúrugripasafnið vegna
aukinnar starfsemi. Annar er þegar starfandi þar, en hinn er Guðmundur Kjartans-
son jarðfræðingur. Er um leið lagt til að fella niður sérstaka styrkveitingu til hans.

Lagt er til að hækka lítið eitt framlag tillesstofu sjómannaheimilis á Raufarhöfn.
Á síðasta þingi var samþykkt að veita tveimur héraðsskjalasöfnum styrk til að fá

filmur af skjölum i þjóðskjalasafni. Lagt er til að veita nú þriðja héraðsskjalasafn-
inu sams konar aðstoð.

Lagt er til að veita þremur fræðimönnum nokkurn styrk til rannsókna á merki-
legum menningarsögulegum viðfangsefnum.

Mikilvægt er að reyna að hraða meir samningu hinnar islenzku orðabókar. Er
lagt til að hækka framlag ríkissjóðs um 25 þús. kr. gegn jafnháu framlagi frá há-
skólanum.

Jón Guðnason skjalavörður hefur samið merkilegt og einstætt ættfræðirit. Mun
útgáfa þess verða mjög dýr, og er lagt til að veita honum nokkurn styrk.

Lagt er til að hækka styrki til skálda, rithöfunda, listamanna svo og fræðimanna
um 200 þús. kr. og heiðurslaun Gunnars Gunnarssonar í sama hlutfalli.

Lagt er til að veita tveimur grasafræðingum nokkurn styrk til rannsókna.
Á næsta ári verður haldin samnorræn Iistsýning í Rómaborg i boði itölsku ríkis-

stjórnarinnar. Er hér um einstætt tækifæri að ræða til að kynna umheiminum ís-
lenzka myndlist, því að "allar leiðir liggja til Róm". Er lagt til að veita félagi islenzkra
myndlistarmanna 100 þús. kr. styrk til þátttöku i sýningunni.

Gert hefur verið myndarlegt líkneski af Jóni Arasyni, sem reisa á í minningar-
lundi hans að Grýtu. Hafa áhugamenn unnið að þessu af miklum dugnaði, og mun
styttan kosta um 75 þús. kr. Er lagt til að styrkja þetta fyrirtæki með 25 þús. kr.

Um 15. gr. B.
Láðst hafði að reikna með laun eins veðurathugunarmanns við veðurstofuna.

Nauðsynlegt er enn fremur talið með hliðsjón af reynslu undanfarinna ára að áætla
nokkra upphæð vegna ferðakostnaðar í þágu veðurstofunnar.

Ráða þarf skipstjóra á sjómælingaskipið i stað Péturs Sigurðssonar, núver-
andi forstjóra landhelgisgæzlunnar, er áður hafði gegnt því starfi.

Vegna mikilla verkefna er talið óumflýjanlegt að heimila húsameistara ríkisins
að ráða einn arkitekt til viðbótar núverandi starfsliði.

Um 16. gr. A.
Vegna aukins kostnaðar er lagt til að hækka fjárveitingu til Búnaðarfélags fs-

lands um 210 þús. kr.
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Þar sem stærri og um leið dýrari jarðræktarvélar eru nú keyptar en áður, en
mikil nauðsyn, að þessari starfsemi verði haldið Ihorfí, er lagt til að hækka fram-
Ing til kaupa á jarðræktarvélum um 250 þús. kr.

Vegna vaxandi starfsemi verkfæranefndar er talið nauðsynlegt að hækka fjár-
veitingu til hennar um 35 þús. kr.

Lagt er til að hækka fjárveitingu til jarðræktartilrauna um 100 þús. kr. vegna
bygginga á tilraunastöðvunum.

Lagt er til að veita 115 þús. kr. í því skyni að koma í veg fyrir landskemmdir á
þremur stöðum.

Komið hefur í ljós við þurrkun í Landeyjum, að sandfok hefur aukizt þar mikið.
Er áriðandi að gera sem fyrst varnarráðstafanir, en áætluð fjárveiting til sandgræðslu-
stöðva þarf þá að hækka um 150 þús. kr.

Lagt er til að veita skógræktarstjóra heimild til að fastráða sem fulltrúa skóg-
fræðing, er starfað hefur að undanförnu við skógræktina. Skrifstofukostnaður er
hækkaður nokkuð með hliðsjón af fenginni reynslu.

Óumflýjanlegt er talið að hækka framlög til sauðfjárveikivarna um 1.040 þús.
kr. Svo sem kunnugt er, hefur mæðiveikin að nýju komið upp á tveimur stöðum
á fjárskiptasvæðinu, og ber nauðsyn til að gera skjótlega ráðstafanir til að hefta
útbreiðslu veikinnar.

Umsóknir bárust nefndinni frá nautgriparæktarsamböndunum í Eyjafirði og
Árnessýslu um aukin fjárframlög til starfseminnar. Er lagt til að veita samböndum
þessum samtals 300 þús. kr., en ráðherra ætlað að skipta fénu eftir því, sem sann-
gjarnt verður talið.

Fyrir nokkrum árum var Búnaðarfélagi íslands afhent til eignar lóð, sem ríkið
á milli Tryggvagötu og Sölvhólsgötu í námunda við hús Fiskifélags íslands. Ætlaði
félagið að reisa þar hús fyrir starfsemi sína. Síðar kom í ljós, að ríkið þurfti að
nota þessa lóð undir byggingu fyrir rannsóknarstofur i þágu sjávarútvegsins. Varð
það að samningum, að ríkið fengi aftur lóðina til þessara nota gegn því að greiða
félaginu matsverð hennar. Er lagt til að greiða félaginu nú þriðja hluta lóðar-
verðsins.

Eins og kunnugt er, urðu miklar skemmdir af skriðuföllum í Skagafirði á
síðastliðnu sumri, og urðu þrjár jarðir þar fyrir miklum skemmdum. Er lagt til að
bæta að nokkru tjón eigenda þessara jarða til þess að koma í veg fyrir, að þeir
þurfi að yfirgefa jarðirnar.

Um 16. gr. B.
Vegna aukins rekstrarkostnaðar er lagt til að hækka framlag til Fiskifélags

íslands um 140 þús. kr.
Ákveðið er að gera tilraunir með nýja aðferð við herpinótaveiði, sem trúlegt

þykir að haft geti í för með sér mikinn sparnað í mannahaldi. Er nauðsynlegt
í því sambandi að hækka fjárveitingu til tilrauna með nýjar sildveiðiaðferðir um
350 þús. kr.

Um 16. gr. C.
Þátttaka íslendinga í iðn sýningu í Brussel reyndist nokkru dýrari en gert var

ráð fyrir, en hins vegar árangur góður. Er lagt til, að ríkið greiði nokkurn hluta
kostnaðar.

Um 16. gr. D.
Tekin er upp fjárveiting vegna rannsókna á híksteini í Loðmundarfirði til

þess að fullnægja áður gefnu loforði ríkisstjórnarinnar um fjárstyrk í þessu skyni.

Um 17. gr.
Ljóst er, að rekstrarhalli almannatrygginganna verður meiri en gert var ráð

fyrir, þegar fjárlagafrv. var samið, og nauðsyn meiri hlutdeildar ríkissjóðs i greiðslu
hallans. Er lagt til að hækka viðbótarframlagið um 1 millj. kr.
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Elliheimilið í Skjaldarvík er rekið af einstökum manni af miklum dugnaði,
óeigingírní og hagsýni. Er því lagt til að hækka um 25 þús. kr. framlag ríkisins til
aukningar á byggingum hælisins.

Lagt er til að veita Kvenfélaginu "Hlíf" á Akureyri 30 þús. kr. byggingarstyrk
vegna barnaheimilisins "Pálmholt" við Akureyri.

Þar sem sýnt er, samkv. upplýsingum, er fram hafa komið, að rekstrar-
kostnaður dvalarheimilis afvegaleiddra unglinga í Breiðuvík er .of lágt áætlaður i
frv., er lagt til að hækka fjárveitinguna um 100 þús. kr.

Það er orðin föst venja að veita nokkurn stuðning við kaup sjúkrabifreiða.
Er hér lagt til að veita Rauða krossi Íslands sams konar aðstoð, en í nokkuð öðru
formi en verið hefur að undanförnu.

Framlag til Evrópuráðsins er nokkru hærra en áætlað er í frv.

Um 20. gr.
Lagt er til að hækka fjárveitingu til viðbólarbygginga við ríkisspítalana um

600 þús. kr. Er mikil þörf á að hraða þessum framkvæmdum.
Unnið hefur verið að því að auka búrekstur að Litla-Hrauni til þess að starfs-

kraftar fanganna geti komið að notum við hagnýt störf. Hefur því orðið að koma
þar upp peníngshúsum, og þarf nú að verja 250 þús. kr. til þess að greiða kostnað
við þessar framkvæmdir.

Félag garðyrkjumanna er að koma upp sýningarskála í Reykjavík.' Var i fjár-
lögum þessa árs 'heimilað að lána félaginu 300 þús. kr. úr ríkissjóði í þessu skyni.
Nægir það lán ekki, og er hér lagt til að hækka lánið um 150 þús. kr.

Ákveðið hefur verið, að ríkið gerist að 14 .hluta þátttakandi í sameignarfélaginu
;,tslenzkir aðalverktakar". Er stofnframlag ríkissjóðs 1 millj. kr.

Vegna hækkunar á útgjaldaliðum frv. er lagt til að lækka framlag til fram-
kvæmdasjóðs ríkisins um 5 millj. kr.

Um 22. gr.
Lagt er til að breyta nokkuð orðalagi heimildar til ríkisábyrgðar vegna hrað-

Irystihúsa ..Er sú breyting aðeins til staðfestingar þeirri reglu, sem fylgt hefur verið
i framkvæmd.

Ríkið á alla kennarabústaði á Hvanneyri aðra en íbúð þá, sem Haukur Jörunds-
son á. Er lagt til að heimila ríkisstjórninni að kaupa þennan eignarhluta.

Flugmálastjórnin hefur fengið að nota umframtekjur flugvaUanna til fram-
kvæmda. Mikil nauðsyn er á auknu fé til flugvallagerða, og þykir nefndinni rétt að
verða við óskum flugmálastjórnarinnar um að rýmka heimildina úr 2.5 millj. kr.
upp í 3.5 millj. kr.

Landhelgisgæzluna skortir tilfinnanlega birgðageymslu, og virðist mjög hag-
kvæmt að hún fái sóttvarnarhúsið i Reykjavik til þeirra nota. Er það eign ríkisins
og stendur nú autt.

Samkvæmt tillögum nefndarinnar verður greiðsluafgangur á sjóðsyfirliti tæpar
11 millj. kr. Gera má enn ráð fyrir nokkurri útgjaldahækkun vegna þeirra mála,
sem bíða 3. umr.

Hafin er nú endurskoðun launalaga. Ekki sýnist líklegt, að þeirri endurskoðun
verði lokið það snemma, að málið komi til meðferðar á þessu þingi. Hins vegar er
gert ráð fyrir einhverjum bráðabirgðaráðstöfunumá næsta ári, sem án efa munu
hækka útgjöld ríkissjóðs um allverulega fjárhæð.

Ljóst er því, að greiðsluafgangur sá, sem nú er i frumvarpinu, gerir varla betur
en að mæta þeim óhjákvæmilegu útgjöldum, er sagt hefur verið frá í greinargerð
þessari, að nefndin hefur --,- af ýmsum ástæðum - orðið að geyma til 3. umræðu að
gera tillögur um.
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YFIRLIT
Breytingartillögur meiri hluta nefndarinnar leiða til eftirfarandi niðurstöðu:

1. Tekjuhækkun alls kr. 19000000

2. Hækkun gjalda kr. 11188450
-;- Lækkun gjalda.......................................... 15000

Gjaldahækkun umfram lækkun alls kr. 11173450

Verði allar breytingartillögur nefndarinnar og meiri hluta hennar samþykktar,
verða niðurstöður fjárlaganna þessar:

Rekstraryfirlit.
Tekjur samkvæmt frumvarpinu kr. 494941 759
+ Tekjuhækkun 19000000

Tekjur alls kr. 513941759

Gjöld samkvæmt frumvarpinu............... kr. 432197752+ Gjaldahækkun umfram lækkun 11173450

Gjöld alls kr. 443371202
Rekstrarhagnaður 70570557

Alls kr. 513941 759 kr. 513941 759

Sjót5syfirlit.
Inn
Út

kr. 516391 759

Hagstæður greiðslujöfnuður
kr. 505609033

10782726

Kr. 516391 759 kr. 516391 759

Alþingi, 5. des. 1954.

Pétur Ottesen, Helgi Jónasson,
form. fundaskr.

Karl Kristjánsson. Halldór Ásgrímsson.

Magnús Jónsson,
frsm.

Jón Kjartansson. Jónas G. Rafnar.
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