
sþ. 255. Nefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1957.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin stendur öll að flutningi breytingartillagna á þingskjali 252. ÞÓ hafa
nefndarmenn Sjálfstæðisflokksins (.JK,MJ og PO) látið í því sambandi bóka í funda-
bók nefndarinnar:

"Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í nefndinni óska að taka fram, að þótt þeir séu
meðflutning smenn að tillögum nefndarinnar við 2. umræðu, telji þeir sig óbundna
um afstöðu til einstakra tillagna og áskilji sér rétt til að flytja breytingartillögur
við fjárlagafrumvarpið, sem kunna að fela i sér breytingar á tillögum nefndarinnar.
Munu þeir gera nánari grein fyrir afstöðu sinni i sérstöku nefndaráliti."

Samstaða nefndarinnar er þess vegna takmörkuð, svo sem að ofan greinir.
Fjárlagafrumvarpið var lagt fyrir Alþingi fyrsta dag þingsins, 10. okt. s.l., en

vísað til nefndarinnar 22. s. m. Hófust fundahöld í nefndinni 24. s. m. Hins vegar
gat nefndin alls ekki gengið frá áliti sínu og till. til 2. umr. fyrir áramót, vegna þess
að hún hlaut að bíða eftir aðgerðum ríkisstjórnar og Alþingis til viðreisnar útflutn-
ingsframleiðslunni. Löggjöf um það efni varð að vera i ljós komin, þegar fjárveit-
inganefnd gerði sínar tillögur um fjárlagaafgreiðslu. En starfstími þingsins á árinu
var búinn, þegar lögin "um útflutningssjóð o. fl." voru endanlega samþykkt, -
jólahlé hófst næsta dag.

Nefndinni hafa borizt 572 bréfleg erindi, en 67 utanþingsmenn hafa komið til
viðtals við nefndina. Hún hefur haldið 61 fund. Auk þess hafa nefndarmenn oft
skipt með sér verkum við athugun málefna milli funda og þá komið saman tveir
eða fleiri á undirbúningsfundi, sem ekki eru skráðir.

Fáein erindi bíða enn afgreiðslu, af því að gögn hefur vantað til fullnaðarat-
hugunar. Verða þau afgreidd, áður en 3. umræða fer fram.

Enn fremur bíða til 3. umr. öll erindi, er snerta 18. gr., svo sem venja hefur
verið.

Þó að útgjöldin hækki mikið samkv. tillögum nefndarinnar á þskj. 252, er fyrir-
sjáanlegt, að þau hljóta enn að hækka verulega við 3. umr.

Stjórnarflokkarnir telja óhjákvæmilegt að auka framlög til þess, að framkvæmd
verði áætlunin um rafvæðingu landsins, einnig að hækka framlög til atvinnuaukn-
ingar og aðstöðujöfnunar. Enn fremur hafa þeir ákveðið að auka tillag ríkisins til
ræktunar á þeim jörðum, sem enn hafa ekki verið bættar svo, að þar sé aðstaða
til heyöflunar handa viðunandi bústofni, svo og hækka tillag til aðstoðar frumhyl-



ingum við nýbýlastofnun og landnám. Um þetta verða lagðar fram tillögur við
3. umr.

Meiri hluta nefndarinnar er ljóst, að hækkun fjárlaganna getur i fljótu bragði
virzt í ósamræmi við þá yfirlýstu stefnu núverandi ríkisstjórnar og flokkanna, sem
hana styðja, að draga úr ofþenslu efnahagslífsins og tryggja jafnvægi í fjármálum
þjóðarinnar og öryggi. En við mat á því, hvað gera skuli, verður að hafa eftirfar-
andi í huga:

Sá maður, sem bjargar sér út úr vagni, sem er á hraðri ferð, kemst ekki hjá
því, til þess að forða sér frá að missa fótanna, að hlaupa fyrst i sömu átt og vagn-
inn stefndi.

Þjóðin og þeir, sem henni stjórna, eru í bili um margt sömu lögmálum háðir
og slíkur maður. Líðandi stund er mjög háð liðinni tíð uni fjárlagasetninguna.

Nefna má sem dæmi: Launalögin frá síðasta þingi, sem óhjákvæmilega valda
hækkun fjárlaganna. Lög um greiðslu kostnaðar skólabygginga, sem skuldbinda til
hækkunar, o. s. frv. Þá er kostnaðurinn við stöðvun á hækkun kaupgjalds og verð-
lags, niðurgreiðslurnar til þess að stöðva verðbólguna. Á það ber einnig að lita, að
ríkissjóðurinn er látinn í stórum stíl vera til efnahagsjöfnunar. Þar eru framkvæmdar
millifærslur á tekjum þjóðfélagsþegnanna til þess að jafna hag manna. Útgjöld ríkis-
sjóðs í þeim efnum eru ekki eyðsla, en þurfa að vera því meiri, sem meira þarf að
leiðrétta í skiptingu teknanna.

Nefndin miðar tillögur sinar við það, að sinnt verði allverulega óskum lands-
manna um fjárveitingar til framfara og menningarmála. Að sjálfsögðu er þó aldrei
hægt að sinna öllu slíku, sízt í einu. Er alltaf vandi úr að skera um það, hvað á i
fyrirrúmi að sitja, hverju fresta og hverju synja. Óskhyggjan má þar ekki ráða,
enda hefur nefndin mörgu slegið á frest og synjað, sem vissulega hefði verið æski-
legt að geta lagt lið í þessum fjárlögum. Vafalaust verða margir óánægðir 'lið
nefndina fyrir sitt leyti.

Áður en frv. til fjárlaga fyrir 1958verður samið, þarf ríkisstjórnin að taka til
rækilegrar athugunar, hvað þjóðfélagið má leyfa sér í útgjöldum, ef nást á efna-
hagsjafnvægi og full lækning verðbólgu.

Á fjárlagaárinu, sem nú er að hefjast, má ætla að verði ráðrúm og aðstaða til
að sannreyna, hvort þær aðgerðir (útflutningssjóður o. fl.), sem nú þegar hafa verið
ákveðnar eða fyrirhugað að gera, duga til frambúðar eða hvort gera verður rót-
tækari ráðstafanir og sársaukameiri, til þess að þjóðin komi fótum fyrir sig.

Ef lækka verður gjöld ríkissjóðs, svo að um muni frá því, sem nú eru þau,
þarf að endurskoða lagaákvæði þau, er skuldbinda ríkissjóð til útgjalda.

Ríkisstjórnin hefur nú þegar skipað þriggja manna nefnd sér til aðstoðar við
athugun á því, hvað hægt er helzt að spara við setningu fjárlaga fyrir 1958.Vitan-
lega verður ríkisstjórn, sem studd er af flokkum hinna vinnandi stétta, að gera allt,
sem hægt er, til þess að skapa heilbrigt efnahagslíf og traustan atvinnugrundvöll,
jafnvel þótt það í bili kunni að kosta einhvern sársauka. Sú hlýtur að vera aðalósk
og krafa hinna vinnandi stétta.

Á þetta leyfir meiri hl. fjárveitinganefndar sér að leggja mikla áherzlu, þó að
hann við afgreiðslu þessara fyrstu fjárlaga á samstarfstíma núverandi stjórnar-
flokka taki tillit til lögmálsins, sem gildir, þegar yfirgefinn er vagn á hraðri ferð,
- í þessu efni dýrtíðarvagninn.

Meiri hl. n. flytur engar brtt. við tekjuhlið fjárlagafrumvarpsins við þessa um-
ræðu. Rikissjóður á að fá allmiklar nýjar tekjur samkv. lögunum um útflutningssjóð
o. fl. Enn fremur hafa verið gerðar ráðstafanir til að auka tekjur hans af einka-
sölum. Hins vegar skerðast tekjur ríkissjóðsins vegna niðurfellingar söluskatts í
smásölu, lækkunar skatts af lágum tekjum og aukins frádráttar i skattframtölum
fiskimanna. Nefndin hefur enn ekki lokið athugun sinni í þessum efnum. En meiri
hlutinn lýsir því yfir, að hann mun að sjálfsögðu miða brtt. sínar í heild við það,
að fjárlögin verði afgreidd hallalaus.
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Um einstakar útgjaldatillögur nefndarinnar á þskj. 252 verður rætt hverja fyrir
sig, eftir því, sem ástæða þykir til, í þáttum hér á eftir um frumvarpsgreinarnar.

Um 3. gr.
Pósturinn hefur að undanförnu verið rekinn með halla, og miðað við óbreytta

gjaldskrá mundi enn svo verða og í vaxandi mæli, þannig, að áætluð gjöld hans um-
fram tekjur nema nú 1460000 kr.

Síminn hefur hins vegar haft nokkurn rekstrarafgang á áætlun sinni undanfar-
andi ár, þótt sá hagnaður hafi hrokkið skammt fyrir eignaaukningunni og ríkis-
sjóður því orðið að greiða fjárfestingu símans að mestu leyti. En samkvæmt nýrri
rekstraráætlun símamálastjórnarinnar er nú að óbreyttri gjaldskrá ekki einasta von-
laust um rekstrarhagnað hjá landssímanum, heldur fyrirsjáanlegur taprekstur, er
nema mundi 6370000 kr.

Þegar tillit er tekið til rekstrarhallans svo og þess, að landssíminn áformar fjár-
festingu, er nemur meiru en milljónatug, er augljóst, að breyta verður gjaldskrám
pósts og síma, þannig að ekki verði um rekstrarhalla að ræða hjá þessum stofnunum,
og verður sú hlið málsins athuguð, áður en afgreiðslu fjárlaga lýkur. Þá verður og
endurskoðuð tekjuáætlun áfengisverzlunarinnar og tóbakseinkasölunnar með tilliti
til verðbreytinga, sem ákveðnar hafa verið á söluvarningi þeirra stofnana.

Gjaldaáætlun ríkisbúsins á Bessastöðum er hækkuð um 60 þús. kr. vegna óhjá-
kvæmilegrar endurnýjunar á raflögnum.

Um 7. gr.
Vextir af erlendum lánum ríkissjóðs hækka um 14452 kr. vegna yfirfærslugjalds,"

sem á þær greiðslur fellur vegna laganna um útflutningssjóð.

Um 10. gr.
Gert er ráð fyrir nokkurri hækkun á kostnaði ráðuneytanna. Er þar einkum um

að ræða símakostnað, burðargjöld og pappírskostnað. Einnig er gert ráð fyrir aukn-
um kostnaði við útgáfu stjórnartíðinda.

Kostnaður við utanríkisþjónustuna og þátttöku í alþjóðasamtökum hækkar
verulega, og stafar sú hækkun aðallega af yfirfærslugjaldinu, sem kemur á allan er-
lendan kostnað, en einnig liggur fyrir ný áætlun um kostnað við sendiráðið i París,
og felur hún í sér verulega hækkun frá því, sem fjárlagafrumvarpið gerði ráð fyrir,
og er sú hækkun tekin upp í breytingartillögur nefndarinnar.

Um 11. gr.
Vegna þess að kostnaður við viðgerð lögreglustöðvarhússins í Reykjavík reynd-

ist meiri en áætlað hafði verið, er lögð til hækkun á húskostnaðaráætlun þess emb-
ættis.

Lagt er til, að greiðslur vegna eínkennisbúninga héraðsdómara hækki um 100
þús. kr. Ástæðan til þessa er sú, að hjá klæðskera fyrirtæki þvi, sem annast þéssa
fatagerð, hafði safnazt mikil skuld, sem óhjákvæmilegt þykir að greiða á þessu ári.

Lagt er til, að greiðslur til landhelgísgæzlunnar hækki um 1.4 millj. kr. frá því,
sem frumvarpið gerði ráð fyrir. Veldur þar mestu um flokkunarviðgerð, sem nú
hefur fram farið a v/s Ægi og reyndist mun dýrari en ætlað var, ný reglugerðum
gúmmíbjörgunarbáta, er kaupa verður á varðskipin, o. fl.

Kostnaður við mat á afurðum hefur reynzt hærri en svo, að líklegt sé, að áætl-
anir frumvarpsins varðandi þann lið fái staðizt, og því hefur þótt ástæða til að-bréyta
áætlunargreiðslum frumvarpsins um þetta efni til raunhæfara horfs.

Áætlanir um samei-ginlegan kostnað við embættisrekstur hafa og verið endur-
skoðaðar, og er lögð til nokkur hækkun á þeim líð.
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Um 12. gr.
Óhjákvæmilegt þótti að leggja til hækkun framlags til ríkisframfærslu sjúkra

manna og örkumla. Sú hækkun útgjalda, sem þar er fyrirsjáanleg, er að stærstum
hluta afleiðing mænuveikifaraldurs þess, er yfir gekk í Reykjavík og víðar á s. I.
vetri, en einnig þyngir það nokkuð á ríkisframfærslunni, að Tryggingastofnunin
greiðir nú hluta af því, sem áður rann í framfærslukostnað sjúklingunum sjálfum
til persónulegra þarfa.

Hveragerðishreppur hefur að undanförnu notið nokkurs styrks til að byggja
upp aðstöðu til leirbaða þeirra, sem hann hefur að undanförnu starfrækt við ófull-
komin skilyrði, og leggur nefndin til, að sá stofn styrkur haldist i ár óbreyttur
frá fyrra ári.

Svo sem kunnugt er, fór fram almenn bólusetning barna gegn mænusótt á s. l.
ári, og lagði ríkið fram bóluefnið, sem til þessa þurfti. Sá kostnaður hefur reynzt
meiri en ráð var fyrir gert, og er því lögð til hækkun á þeim gjaldalið, 100 þús, kr.

Um 13. gr.
Varðandi vegi, brýr og hafnir, eru lagðar til miklar hækkanir. Orsakir þær, sem

liggja að baki hækkunartillögunum um þessi efni, eru bæði aukinn kostnaður við
gerð slíkra mannvirkja og almennar kröfur landsmanna um greiðar samgöngur á sjó
og landi.

Hækkunartillögur nefndarinnar á þessum liðum nema:

a. til nýbyggingar þjóðvega .
b. til brúargerða .
c. til hafnargerða .

4920000 kr.
3340000 -
3535000 -

Auk þessa er lagt til, að 200 þús. kr. verði varið til nýbýlavega, svo sem gert var
ás. l. ári.

Lagt er til, að fjárveiting til Skipaútgerðar ríkisins hækki um 2.3 millj. kr., og
er það m.a. vegna kostnaðar, er leiðir af nýjum yfirfærslugjöldum, og tekjumissis
og kostnaðar við bilun og viðgerð vélanna i vis Esju, en mest dregur þó i hækkun
þessari kaup gúmmibjörgunarbáta á öll strandferðaskipin.

1 tillögum nefndarinnar lækkar framlag ríkissjóðs á liðnum "Flugmál". Kostn-
aður við rekstur flugþjónustunnar hækkar þó á flestum liðum, en það, sem veldur
lækkuninni, er hagkvæmari samningur um alþjóðatillag en áður var i gildi.

Samkvæmt venju mun samvinnunefnd samgöngumála gera tillögur um styrki
til flóabáta.

Um 14. gr.
Lagt er til, að tekinn verði upp nýr liður til styrktar krlstllegri æskulýðsstarf-

semi, 20 þús. kr.
Þá er lagt til, að veitt verði fé til utanfarar presta, svo sem lög um það efni gera

ráð fyrir.
Tillaga er um, að hækkuð verði um 45 þús. kr. fjárveiting til kaupa á orgeli i

H61adómkirkju.
Varðandi háskólann eru tillögur um 85 þús. kr. hækkun. Er það að nokkru til

samræmis við raunverulegan rekstrarkostnað, en að hinu leytinuvegna kostnaðar
uf tveim nýjum sendikennurum, sem ákveðið hefur verið að starfi á vegum háskólans.

Þá er gert ráð fyrir srriávægilegrí hækkun á framlögum til bókasafna í mennta-
skólanum i Reykjavik og á Akureyri.
._ Kostnaður við bænda skólana er talinn þurfa að hækka nokkuð, og er lögð til

51 þús. kr. hækkun til þeirra samtals.
Haustið 1955 var tekin upp ný skipan á listiðnaðardeild handíðaskólans og hún

felld inn í iðnfræðsluna. Af þessu leiðir nokkrar breytingar til- hækkunar á kostnaði
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við iðnfræðsluna, en lækkunar á framlagi til handíðaskólans. Hækkunin nemur þó
rúmum 90 þús. kr. umfram lækkunina.

Til framkvæmdar sundskyldu í barnaskólum gerir frumvarpið ráð fyrir 800
þús. kr. Nefndin telur raunhæfara að áætla þann kostnað 860 þús. kr. og leggur til,
að svo verði gert.

Byggingarkostnaður barnaskóla og héraðs- og gagnfræðaskóla er eitt af hinum
erfiðu viðfangsefnum ríkisins. Samkv. lögum, er þar að lúta, borgar ríkið hálfan
kostnað við byggingu heimangönguskólahúsa og þrjá fjórðu kostnaðar við byggingu
heimavistarskólnhúsa.

Löng skólaskylda og áhugi fyrir byggingu myndar legra skólahúsa kallar ört á
framkvæmdir.

Frá árunum fyrir 1955 á ríkið vangoldið til skólahéraða vegna þessara fram-
kvæmda rúmlega 11millj. kr. Þær skuldir er verið að afborga, og eru til þess ætlaðar
í frumvarpinu 2 millj. kr. Þessar skuldir eru frá þeim árum, er lög skylduðu ekki
ríkið til að greiða sitt framlag nema eftir því, sem fé var til þess veitt á fjárlögum
árlega i einni fúlgu, sem fræðslumálastjórn skipti milli þeirra héraða, sem í fram-
kvæmdum stóðu. Var þess vegna héruðunum að mestu í sjálfsvald sett, hve þau
stofnuðu til mikilla skulda af hálfu ríkisins, -- og skuldirnar hlóðust upp til leið-
inda og tjóns.

Til þess m. a. að reyna að ráða hér bót á voru sett lög 6. maí 1955um greiðslu
kostnaðar við skóla. Þau komu til fullra framkvæmda með árinu 1956.Ákveða þau,
að ríkinu sé skylt að greiða sitt framlag til bygginganna á eigi skemmri tíma en 5
árum eftirleiðis, en jafnframt ákveða þau, að Alþingi skuli skipta fjárveitingum
árlega til þeirra, er byggja, og að engum sé heimilt að hefja byggingarframkvæmdir,
"fyrr en fyrsta fjárveiting er fyrir hendi".

Alþingi skipti þessum fjárveitingum i fyrsta sinn á fjárlögum 1956. Þá voru
í smíðum 24 barnaskólar, sem rétt áttu til framlags. Við þá tölu bætti Alþingi 18
skólum. Einnig voru þá í smíðum 10 gagnfræða- og héraðs skólar. Við þá tölu bætti
Alþingi 4 nýjum skólum. Alls urðu fjárveitingarnar þá til þessara skóla (ásamt
tilheyrandi skólastjórabústöðum og hlutdeild skóla í íþróttahúsum) 8 950000 kr.

Þegar fjárveitinganefnd nú fór að athuga sömu liði vegna fjárlagaafgreðislunnar
1957,blasti við, að ef ekki átti að reisa ríkissjóði hurðarás um öxl eða stofna til
öngþveitis, varð að takmarka mjög upptöku nýrra skóla, þótt margir óskuðu þess
að. fá byrjunarfjárveitingar. Sjá þarf betur fram úr með skuldbindingar fyrsta
fimm ára tímabilsins áður en miklu er á hlaðið.

Enn fremur kom í ljós við athugun, að fæstir umsækjendur, sem vildu fá
byrjunarfjárveitingu, höfðu lokið þeim undirbúningi, sem lögin taka fram að þeir
skuli láta gera áður en til fjárveitingar kemur á Alþingi.

Tillögur fjárveitinganefndar eru i samræmi við framanritað þær, að Alþingi
veiti að þessu sinni byrjunarframlag til fjögurra barnaskólabygginga, tveggja gagn-
fræðaskólabygginga og hlutdeildar i einu íþróttahúsi.

Þrátt fyrir þessa takmörkun verða þó veitingarnar til framkvæmdanna, þ. e.
skóla í smiðum og nýrra skóla, 11420000 kr. eða 2470000 kr. hærri en á fjárl. 1956.

Meiri hl. fjárveitinganefndar leggur áherzlu á það, að eftirleiðis láti öll skóla-
héruð, sem sækja um byrjunarfjárveitingu, fylgja umsóknum sínum skilriki um,
að kostnaðaráætlun og teikning bygginganna hafi hlotið samþykki menntamála-
ráðherra og húsameistara ríkisins. Lögin mæla svo fyrir, enda öllum aðilum fyrir
beztu, að ekki sé hrapað að þessum framkvæmdum.

Lagt er til að áætla ráðskonukaup við heimavistarskólana 26 þús. kr. hærra en
gert er í frumvarpinu, og er það til samræmis við raunverulegan kostnað.

Eiðaskóli er fimmtugur á þessu ári og ráðgerir að gefa út minningarr-it i tilefni
þess. Lagt er til, að 40 þús. kr. styrkur verði veittur til ritsins.

Íþróttasjóður er þess vanmegnugur sökum fjárskorts að fullnægja þvi hlutverki,
sem honum er ætlað. Lagt er til, að framlag til hans verði aukið um 400 þús. kr.,
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og ætti það að greiða nokkuð fyrir starfi hans, þótt þvi fari fjarri, að vandi hans sé
þar með leystur.

Fyrirhugað er, að íslendingar taki þátt i Evrópumeistaramóti i frjálsum íþróttum
sumarið 1958 Í Svíþjóð. Þótti nefndinni vert að sinna ósk íþróttamanna um fjárhags-
aðstoð til þeirrar ferðar og leggur til, að 40 þús. kr. styrkur í þessu skyni verði tekinn
á þessa árs fjárlög.

Þá er lagt til, að styrkur til Alþýðusambands íslands verði hækkaður um 75
þús. kr. og upp tekinn 25 þús. kr. styrkur til Bandalags starfsmanna ríkis og bæja.

Um 15. gr.
Á áætlun um framlag til gamalla bæja í umsjá þjóðminjasafnsins er lögð til

10 þús. kr. hækkun til leiðréttingar. Þá hefur þjóðminjavörður bent á, að þak það,
sem sett var á sínum tíma yfir rústirnar í Stöng í Þjórsárdal þeim til hlífðar, sé
nú að falli komið, og óskar hann fjárveitingar til að endurnýja það. Nefndin gerir
tillögu um, að orðið verði við þeim tilmælum þannig, að fjárveiting til þessa skiptist
á tvö ár.

Lagt er til, að styrkur til náttúrugripasafnsins á Akureyri hækki um 10 þús. kr.
og styrkur til Náttúrufræðifélagsins um 5 þús. kr. vegna útgáfu "Náttúrufræðingsins".

Raflagnir í safnahúsinu þykja ótryggar, og er endurnýjun þeirra talin nauðsyn-
leg, enda mikils um vert að forðast eldhættu á þeim stað, og er lagt til, að gjöld
vegna þeirrar endurnýjunar hækki um 100 þús. kr.

Smávægilegar hækkunartillögur eru um framlög til sjómannalesstofa.
Rímnafélagið undirbýr útgáfu á rímnaskrá og sækir um sérstaka fjárveitingu

til þess verks. Er lagt til, að veittar verði til þess 25 þús. kr.
Dr. Jón Dúason hefur notið nokkurs styrks til fræðiiðkana og útgáfustarfsemi

á undanförnum árum. Í frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir styrk til hans, en nefndin
leggur til, að hann njóti nokkurs styrks til útgáfu rita sinna.

Tillögur eru um tvo orðabókarstyrki, annars vegar 10 þús. kr. styrk til Ingvars
G. Brynjólfssonar, sem vinnur að Íslenzk-þýzkri og þýzk-íslenzkrt vasaorðabók, og
hins vegar 25 þús. kr. hækkun á styrk til hinnar miklu Íslenzku orðabókar, sem
unnið er að á vegum háskólans, og mun Sáttmálasjóður hækka sitt framlag til þessa
verks um aðrar 25 þúsundir, að fenginni þeirri hækkun ríkisframlags, sem hér er
gerð tillaga um.

Héraðsskjalasöfn, sem afla sér hjá þjóðskjalasafninu filmu-eftirrits af skjölum
varðandi sitt umdæmi, hafa notið nokkurs styrks sum undanfarin ár. Nú er lagt til,
að slíkur styrkur verði veittur héraðsskjalasafni Suður-Þingeyinga.

Laun til skálda, rithöfunda og listamanna eru i tillögum nefndarinnar hækkuð
um rúmlega 200 þús. kr. eða rösklega 20 af hundraði og visinda- og fræðimanna-
styrkur i hlutfalli við það um rösklega 30 þús. kr.

Íslenzkir myndlistarmenn hafa ráðið þátttöku sína i norrænni sýningu, sem fram
á að fara í Gautaborg á sumri komanda. Lagt er til, að þeir njóti til þess 50 þús. kr.
styrks.

Þá er lagt til, að styrkur til myndlistarskólans í Reykjavik hækki um 10 þús.
kr, og að upp verði tekinn nýr styrkur, 10 þús. kr., til myndlistarskólans í Vest-
mannaeyjum.

Tillaga er um 20 þús. kr. hækkun á styrk til Leikfélags Reykjavíkur og 5 þús. kr.
styrk til leikfélags Í Kópavogi. Enn fremur er tillaga um, að rekstrarstyrkur Banda-
lags íslenzkra leikfélaga verði hækkaður um 25 þús. kr. og að því verði í ár veittur
sérstakur styrkur til að standa straum af væntanlegri heimsókn og leiksýningum
norskra leikara á ýmsum stöðum hérlendis.

Nýr tónlistarskóli hefur tekið til starfa á Hvolsvelli, og er lagt til, að hann verði
styrktur á sama hátt og aðrir sambærilegir skólar.

Allmargar lúðrasveitir hafa að undanförnu notið styrks til hljóðfærakaupa.
Lagt er til, að þessir styrkir verði framvegis ekki bundnir við hljóðfærakaup, en
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verði aimennir starfs styrkir, bundnir skilyrði um mótframlag annars staðar að, og
hækki úr 8 i 10 þús. kr. Þá er lagt til, að þrjár lúðrasveitir með slíka styrki bætist
við þær, sem II frumvarpinu eru, svo og Samband íslenzkra lúðrasveita með 10
þús. kr. styrk.

Kvæðamannafélagið Iðunn hyggst taka upp á segulbönd raddir ýmissa kvæða-
manna til að varðveita gömul kvæðalög frá glötun, og er lagt til, að það fái 10 þús.
kr. styrk til þeirrar starfsemi.

Lagt er til, að Guðmunda Elíasdóttir söngkona fái 8 þús. kr. styrk á þessu ári.
Þá eru tillögur um tvo nýja styrki til fræðimanna úr alþýðustétt, Vilhjálms

Ögmundssonar bónda á Narfeyri, sem iðkað hefur stærðfræðilegar athuganir um
langt skeið og hlotið viðurkenningu hálærðra stærðfræðinga fyrir fræði sín, og
Þorsteins Jónssonar í Laufási i Vestmannaeyjum, sem i löngu starfi sínu sem for-
maður á fiskibátum hefur haldið til haga margháttuðum fróðleik um fiskimiðin
við Vestmannaeyjar og gert af þeim sérstaka uppdrætti, sem gefnir hafa verið út.

Tillaga er um smávægilega hækkun á framlagi til minningarlundar Þorsteins
Erlingssonar að Hlíðarendakoti í Fljótshlíð.

Lagt er til, að bætt sé við sem svarar hálfum sérfræðingslaunum við landbúnaðar-
deild atvinnudeildar háskólans. Er það vegna væntanlegrar ráðningar sérfræðings
i jarðrækt (jurtakynhótum), en maður til þeirra starfa er væntanlegur heim frá
námi erlendis á miðju ári.

Rannsóknarstofa háskólans er talin þurfa að rá 55 þús. kr. hækkun it framlagi
vegna nýju yfirfærslugjaldanna, og er sú breyting lögð til.

f ráði er að koma upp sérstakri stöð fyrir mælingar á geislavirkum efnum, og
er tillaga um 100 þús. kr. framlag i þvi skyni.

Endurskoðun á áætlunum veðurstofunnar hefur sýnt, að nauðsynlegt má teljast
að hækka framlag til þeirrar stofnunar um 42 þús. kr., og er tillaga gerð um það.

Við það, að sjókortagerðin hefur níl flutzt inn í landið, er framlag til hennar,
200 þús. kr., talið nauðsynlegt. .

Eftirlit við opinberar byggingar verður stöðugt umfangsmeira með hverju ári.
Er nú lagt til, að veittar verði 85 þús. kr. til kaupa á bifreið vegna þeirrar starfsemi.

Um 16. gr.
Lagt er til, að framlag til starfsemi Búnaðarfélagsíns hækki um 50 þús. kr. og

til Fiskifélagsins um sömu upphæð. Hafa bæði þessi félög haft uppi óskir um meiri
hækkanir en hér eru lagðar til.

Varðandi fyrirhleðslur i vötnum og varnargarða gegn sjávarágangi eru lagðar
til miklar hækkanir, og er þó líklegt, að fyrir 3. umr. verði bætt við fleiri til-
lögum um sjóvarnargarða. Nema hækkunartillögur vegna fyrirhleðslna i vötnum 275
þús. kr., en tillögur vegna sjóvarnargarða 594 þús. kr.

Sandgræðslan glímir við stór verkefni og mikilsverð, og er lagt til, að framlög
til hennar hækki um 170 þús. kr.

Varðandi skógræktina er lagt til, að henni verði veittar 50 þús. kr. til skjólbelta-
ræktar,

Lagt er til, að styrkur til Garyrkjufélagsins hækki um 8 þús, kr.
Í Laxá í Vindhælishreppi hefur verið gerður laxastigi, og ber samkvæmt lögum

að taka þátt i kostnaði við hann.
Lög um iðnfræðsluráð hafa ekki verið framkvæmd nema að litlu leyti til þessa.

Er nú ætlunin að auka framkvæmd þeirra laga nokkuð, og hefur það kostnað i för
með ser. Gerð er tillaga um 110þús. kr. hækkun á þeim lið.

Um 17. gr.
Greiðsluskylda ríkissjóðs vegna laga um atvinnuleysistryggingar reynist mem

en áætlað hafði verið, og er lagt til, að áætlunarframlagið til þeirra trygginga verði
hækkað um 2 millj. kr.
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Þá hefur komið í ljós, að ekki hefur verið gert ráð fyrir kostnaði ríkissjóðs af
vinnumiðlun, sem þó er ákveðin í lögum nr. 52/1956, og er gerð tillaga um 150 þús.
kr. fjárveitingu til að mæta þeirri skyldu.

Lagt er til, að elliheimilinu í Skjaldarvík verði veittur sérstaklega 20 þús. kr.
styrkur til að .lagfæra veginn af þjóðveginum heim að heimilinu.

Til væntanlegs orlofsheimilis verkalýðssamtakanna er lagt til að veitt verði 1
millj. kr.

Á fjárlögum s. 1.árs var 50 þús. kr. fjárveiting til rafmagnsheimtaugar að barna-
heimilinu Sólheimum i Grímsnesi. Lagt er til, að sama fjárveiting verði i ár í þessu
skyni og sé það lokagreiðsla.

Blindravinafélagið hefur með höndum útgáfu bóka á blindraletri, og er lagt til,
áð sú starfsemi sé styrkt með 20 þús. kr. framlagi.

Lagt er til, að flugbjörgunarsveitin haldi sama styrk og tl s.Lári.
Vegna alveg sérstæðra áfalla, er konan Rósa A. Georgsdóttir hlaut fyrir nærri

10 árum, er lagt til, að henni verði veittar 150 þús. kr. bætur, er greiðist á 3 árum,
þannig að á þessi fjárlög komi 50 þús. kr. greiðsla.

Lagt er til, að styrkur til Ungmennafélags íslands og til starfsíþróttanna haldist
óbreyttur frá fyrra ári.

Náttúrulækningafélag Íslands er sem kunnugt er komið vel á veg með að byggja
upp myndarlegt hæli í Hveragerði. Hefur það notið til þessa nokkurs styrks úr ríkis-
sjóði. Er lagt til, að því verði nú ákveðinn 100 þús. kr. styrkur til byggingarfram-
kvæmdanna, og er það talið geta verið lokafjárveiting.

Lagt er til, að veittar verði 20 þús. kr. til endurbóta á gufuböðum að Laugar-
vatni.

Til Ungverjalandssöfnunar Rauðakross íslands hefur nefndin áður samþykkt
að mæla með 250 þús. kr. framlagi, og hefur það í samráði við nefndina þegar verið
greitt. Er hér lagt til, að fjárveiting þessi verði tekin inn á fjárlög. .

Tillög til alþjóðastofnana, sem ísland er aðili að, verða nú að greiðast með yfir-
færslugjaldi og hækka því um 16%. Tillögurnar um.þau byggjast á þessu.

Um 19. gr.
Í þeirri viðleitni að halda dýrtíðinni í skefj um hafa verið sett lög um auknar

niðurgreiðslur úr ríkissjóði, og þykir verða að áætla framlag til dýrtíðarráðstafana 24
millj, kr. hærra nú en frumvarpið gerir ráð fyrir.

Um 20. gr.
Afborganir ríkissjóðs af erlendum lánum hækka um 16% vegna yfirfærslugjalds.

Er því lögð til 109076 kr. hækkun til þessara þarfa.
Ríkissjóður verður stöðugt fyrir vaxandi útgjöldum vegna ríkisábyrgða, og þykir

verða að hækka útgjaldaáætlunina af þeim sökum um 2 millj. kr.
Óhjákvæmilegt er talið að hefja byggingu skips, sem annist farþega- og vöru-

flutninga milli Vestmannaeyja og nálægra hafna, og er lagt til, að í því skyni verði
lagðar fram 2 millj. kr.

Við flugvallagerð eru stór verkefni óleyst, og er framlag í þvi skyni samkvæmt
tillögum nefndarinnar hækkað um álíka upphæð og hækkunin á alþjóðatillagi til
rekstrar flugþjóriustunnar nemur, eða um 650 þús. kr.

Lagt er til, að framlög vegna heimtaugagjalds á prestssetrum ríkisins og til úti-
húsabygginga á prestssetrum hækki samtals um 260 þús. kr.

Landssmiðjan býr við mikinn skort á rekstrarfé. Er Því lagt til, að hún fái 900
þús. kr.rekstrarfjárframlag á fjárlögum.
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Um 22. gr.
Lagt er til, að ábyrgðarheimild ríkisstjórnarinnar varðandi lán til byggingar

frystihúsa, mjólkurbúa og fiskimjölsverksmiðja verði hækkuð úr 20 millj. kr. i 50
millj. kr.

Þá er lagt til, að ríkisstjórninni verði heimilað að veita rikisábyrgð vegna kaupa
it togaranum Gerpi, að upphæð 2 millj. kr. umfram það, sem áður var heimilað með
sérstökum lögum, en þó ekki i heild yfir 90% af kostnaðarverði.

Að lokum er lagt til að auka nokkru við þá heimild, sem frumvarpið gerir ráð
fyrir til breytinga á lánum ríkissjóðs i óafturkræf framlög. Eiga þar hlut að máli
opinberar lánsstofnanir, er starfa í þágu alþjóðar, og er upphæð sú, er breytingar-
tillagan tekur til, samtals 18625250 kr., allt lán af greiðsluafgangi ríkissjóðs eða
stofnlán af ríkisfé.

YFIRLIT
Samkvæmt tillögum nefndarinnar hækka útgjöld á hinum einstöku greinum fjár-

laganna um rúmlega 70 milljónir króna, svo sem eftirfarandi skrá ber með sér:

Yrði að samþ.
Er skv.frv. till. nefndarinnar Hækkun

3. gr. ................. 76796000 85619000 8823000
7. - ............................ 90325 104777 14452

10. - ...................... 8917134 10592892 1675758
11.- 1 ••.•••••••••.•.••• 15734750 17757750 2023000
12. - •••••••• 1 ••••••• 13818408 14431000 612592
13. ~ ................... 67726283 82710763 14984480
14. ~ ................ 10996946 16394108 5397162
15. - .., ............. 6346 262 7904723 1558461
16. ~ ................... 7217000 8648000 1431000
17. - """"""""""" .. "" . 20490370 24511178 4020808
19. - """.""""""" ..... 59500000 83500000 24000000
20. - """"".""""." .... 22881 731 28800807 5919076

-----
310515209 380974998 70459789

Rekstraryfirlit frumvarpsins sýnir 67994201 kr. rekstrarafgang. Að samþykktum
tillögum nefndarinnar mundi sú upphæð lækka í 3453488 kr.

Sjóðsyfirlit frumvarpsins sýnir 714491 kr. hagstæðari greiðslujöfnuð, en að sam-
þykktum tillögum nefndarinnar og öðru óbreyttu mundi verða greiðsluhalli á frum-
varpínu að upphæð 69745298 kr. að lokinni 2. umræðu fjárlaganna, en endur-
skoðun teknabálksins bíður 3. umræðu, svo sem áður er fram tekið.

Alþingi, 17. febr. 1957.

Karl Guðjónsson,
form., frsm.

Karl Kristjánsson.

HaUdór Ásgrímsson,
fundaskr.

Áki Jakobsson.

Halldór E. Sigurðsson.

Sveinbjörn Högnason.
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