
sþ. 147. Nefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1958.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Fjárlagafrumvarpið var lagt fyrir Alþingi fyrsta dag þingsins, 10. október.
Alþingi vísaði því til fjárveitinganefndar 21. október. Nefndin hélt fyrsta fund sinn
22. s. m., og á öðrum fundi sínum, sem haldinn var degi síðar, hóf nefndin athugun
frumvarpsins og umræður sínar um það.

Nefndin hefur alls haldið 41 skráðan fund. Henni hafa borizt um 350 skrifleg
erindi, og til viðtals við hana á fundum hafa komið 46 utanþingsmenn.

Nefndin stendur öll að flutningi breytingartillagnanna á þskj. 145, eins og
það ber með sér. En í sambandi við afgreiðslu þeirra létu nefndarmenn Sjálfstæðis-
flokksins (JK, MJ og PO) á fundi nefndarinnar í gær bóka svo hljóðandi yfir-
Iýsíngu :

"Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins óska tekið fram, að hækkun á framlögum til
verklegra framkvæmda sé í meginatriðum i samræmi við þeirra afstöðu, en varð-
andi sumar tillögur nefndarinnar telja þeir sig hafa óbundnar hendur."

Nefndarmenn hafa því ekki allir fulla samstöðu, og skilar minni hlutinn (JK,
MJ og PO) vafalaust séráliti.

Meiri hlutinn frestar til 3. umr. að gera brtt. við tekjuhlið frumvarpsins.
Einnig á meiri hl. eftir að ganga frá ýmsum brtt. að því er gjöldin snertir, þar

á meðal brtt. við framlög til skólabygginga, því að þau verður ekki komizt hjá að
hækka frá frumvarpinu vegna gildandi laga. Þá má og nefna, að ófrágengnar
eru brtt. við 18. gr. Verða þau málefni athuguð milli 2. og 3. umræðu nánar en
aðstæður hafa enn verið til.

Meiri hlutinn er enn fremur sérstaklega að athuga - og láta athuga - mögu-
leika til sparnaðar á ýmsum útgjaldaliðum ríkissjóðs. Ekki er enn i ljós komið,
hvaða útgjaldasparnaður telst geta komið til greina á næsta fjárlagaári. Margt, sem
um hefur verið rætt, er lögbundið og þarf lengri aðdraganda. Meiri hlutinn vill
fá þessi málefni krufin fyrir 3. umr. betur en orðið er.

Það skal fram tekið, að meiri hl. ætlar að miða tillögur sinar i heild við það,
að fjárlögin verði endanlega afgreidd hallalaus.

Um einstakar tillögur nefndarinnar á þskj. 145 verður rætt hverja um sig,
eftir því sem ástæða þykir til, i eftirfarandi þáttum um frumvarpsgreinarnar :

Um 11. gr.
Vegna næturvinnuálags, sem greitt er tollþjónum samkvæmt gildandi reglu-

gerð um það efni, þykir óhjákvæmilegt að leggja til 84 þús. kr. hækkun á liðnum
annar kostnaður hjá tollgæzlunni í Reykjavík, og er það í samræmi við fengna
reynslu af gjaldalið þessum. •

Um 12. gr.
Hjúkrunarkvennaskóli íslands hefur óskað eftir að fjölga föstu starfsfólki

sínu nú tvö undanfarin ár, en þeim óskum hans hefur til þessa verið hafnað. Hér
er lagt til, að hækkun, er nemur 56547 kr., verði gerð á launalið skólans (30900 í
gr unnlaun), en það heimilar skólanum að fastráða sér eina hjúkrunarkorm til við-
bótar þvi starfsliði, sem skólinn nú hefur og greitt er samkvæmt launalögum.

Lagt er til, að framlag til norrænu lyfjaskrárnefndarinnar hækki um 800 kr.,
og er það i samræmi við þegar ákveðinn þátttökukostnað Íslands sem nefndaraðila.

Um 13. gr.
Í fjárlagafrumvarpinu eru tillögur um fjárframlög til nýrra vega, brúargerða

og hafnarmannvirkja verulegum mun lægri en gildandi fjárlagaákvæði um þessa



liði. Nefndin leggur til, að þessar verklegu framkvæmdir verði hækkaðar frá þvi,
sem frumvarpið gerir ráð fyrir.

Hækkunartillögur nefndarinnar á þessum liðum nema:
a. til nýrra akvega 3980000 kr.
b. til brúargerða 2840000 kr.
c. til hafnargerð a 3200000 kr.

Auk þess er lagt til, að 200 þús. kr. verði varið til nýbýlavega, svo sem gert
hefur verið á síðustu árum, en ekki hafði verið tekið upp í frumvarpið. Einnig er
lagt til, að framlagið til endurbyggingar gamalla brúa verði hækkað um 150 þús. kr.
og ekki bundið við stórbrýr einar, eins og verið hefur, heldur megi nota það hvar
sem endurbygging brúa þykir nauðsynlegu st og án tillits til þess, hve stóra brú
er þar um að ræða.

Að samþykktum þeim vega-, brúa- og hafnatillögum. sem nefndin hér leggur
fram, mundu framlög til þessara liða verða mjög svipuð og nú eru í gildi í fjárlögum.

Lagt er til, að upplýsingaskrifstofa á Akureyri, sem á fjárlagaákvæðum fyrir
Ferðaskrifstofu ríkisins hefur að undanförnu haft 20 þús. kr. styrk til starfsemi
sinnar, fái 10 þús. kr. hækkun áframlaginu.

Um 14. gr.
Læknadeild háskólans ráðgerir að leita til nokkurra sérmenntaðra lækna, sem

ekki eru prófessorar, um tímakennslu í sérgreinum, og er lagt til að hækka fram-
lag til háskólans til þessa um 70 þús. kr.

Þá er lagt til, að hækkað verði framlag til framhaldsdeildar bændaskólans á
Hvanneyri um 15 þús. kr.

Með því að rikisútgáfa námsbóka hefur nú tekið við útgáfu námsbóka fyrir
gagnfræða skólana, er lagt til, að 10 þús. kr. sérstök fjárveiting til þessa verði felld
niður.

Lagt er til, að framlag ríkisins til iþróttasjóðs hækki um 300 þús. kr. og verði
jafnhátt og i gildandi fjárlögum.

A sínum tíma tók ríkissjóður að sér að standa að vissum hluta undir kostnaði
við byggingu sundlaugar innar á Akureyri vegna afnota menntaskólans þar af laug-
inni. Hin upphaflega áætlaða upphæð ríkisins er þegar greidd. En verkið varð
dýrara en áætlað var, og hefur ríkið til þessa ekki greitt neitt af umframkostnað-
inum, en hann er rúmlega 100 þús. kr., miðað við sömu hlutfallsþátttöku ríkisins
i honum og hinum áætlaða byggingarkostnaði. Nefndin gerir tillögu um, að ríkið
greiði 100 þús. kr. vegna þessa umframkostnaðar og skipti greiðslunni á tvö ár,
þannig að 50 þús. kr. verði veittar í þessu skyni á fjárlögum 1958 sem fyrri
greiðsla.

Lagt er til, að styrkur til Íþróttasambands Íslands, sem hefur með höndum
umfangsmikla og kostnaðarsama starfsemi meðal æskufólksins, verði hækkaður um
25 þús. kr.

Við afgreiðslu gildandi fjárlaga var ákveðin 40 þús. kr. greiðsla til styrktar
íþróttamönnum til þátttöku í Evrópumeistaramóti í frjálsum íþróttum, er fram á
að fara 1958. Var greiðsla þessi hugsuð sem helmingur þess, er fram yrði lagt, og
er því hér lagt til, að jafnhá greiðsla verði tekin á næstu fjárlög.

Um 15. gr.
Lagt er til, að veitt verði 20 þús. kr. til, að haldið verði áfram þýðingu Kalevala-

ljóðanna finnsku, en hluti þeirra kom út á yfirstandandi ári.
Lagt er til, að viðurkenningarstyrkur Williams Craigie, 20 þús. kr., falli niður,

þar eð Craigie er nú látinn.
Samband íslenzkra esperantista hyggst gefa út esperanto-orðabók til afnota fyrir

þá íslendinga, er nota vilja það mál. Er lagt til, að útgáfa þessi verði styrkt með
10 þús. kr.



íslenzka stærðfræðifélagið er aðili að útgáfu norrænna stærðfræðitimarita, og
er lagt til, að styrkur til félagsins verði ákveðinn 10 þús. kr., eða hækkaður frú
frumvarpinu um 7500 kr.

Ingimar Óskarsson hefur um langt skeið rannsakað íslenzkt plöntulif og gefið
út mörg rit um það efni. Lagt er til, að hann hljóti 8 þús. kr. styrk til rannsókna
sinna.

Varðandi leikfélög og lúðrasveitir er gerð tillaga um, að félög þessi sendi mennta-
málaráðuneytinu skýrslur um starfsemi sína og sanni þannig, að þau hafi með hönd-
um lifandi starf í greinum sínum. Lagt er til, að þrjú ný leikfélög njóti styrks, 8 þús.
kr. hvert. Eru þetta leikfélögin í Ólafsvík. á Eskifirði og á Selfossi. Tvær lúðra-
sveitir bætast við á frumvarpið samkvæmt tillögu nefndarinar með 10 þús. kr.
styrk hvor. Þær eru á Ólafsfirði og Selfossi.

Þá er lagt til, að veittar verði 30 þús. kr. til að rita og gefa út æviskrár Vestur-
Íslendinga. Söfnun gagna, sem til þess þarf, er kostnaðarsöm, og verður að afla
gagna til verksins vestan um haf.

Þorfinnur Kristjánsson prentari í Kaupmannahöfn hefur um langt skeið gefið
út tímarit fyrir Íslendinga þar í borg og hefur haft til þess 3500 kr. styrk á fjárlög-
um. Styrkurinn er bundinn við nafn ritsins Heima og erlendis. Nú er Þorfinnur
hættur útgáfu þessa rits, en heldur þó útgáfustarfsemi áfram með sama tilgangi. Lagt
er til, að styrkur til hans verði 5000 kr. i þessu skyni og ekki bundinn við rit með
ákveðnu nafni.

Um 16. gr.
Nefndin gerir tillögur um verulegar hækkanir á fjárveitingum til fyrirhleðslna

í vötn og til sjóvarnargarða, enda er víða hætta á, að stórtjón hljótist af vatna- og
sjávarágangi. Hækkunartillögur varðandi sjóvarnargarða nema 1 millj. kr., en breyt-
ingartillögur um fyrirhleðslur nema 105 þús. kr. til hækkunar og 50 þús. kr. til
lækkunar. Samtals eru því gerðar tillögur um 1055 þús. kr. hækkun á þessum liðum
umfram lækkun.

Sandgræðslan er sem kunnugt er fimmtug um þessar mundir og undirbýr út-
gáfu afmælisrits í því tilefni. Er lagt til, að henni verði veittar 30 þús. kr. til þeirrar
útgáfu.

Fjórir nýir dýralæknar munu taka til starfa á næsta ári, og er fjárlagaliðurinn
laun dýralækna hækkaður um 188856 kr. i tillögum nefndarinnar af þeim sökum.

Liðurinn til rannsókna hjá sauðfjársjúkdómavörnunum er talinn þurfa að hækka
um 13176 kr. til leiðréttingar á launaflokkun eins starfsmanns, og gerir nefndin til-
lögu um, að svo verði gert.

Breyting hefur orðið á tillagsskyldu þátttakenda í alþjóðahvalveiðiráðinu.
Hækkun sú, sem íslandi ber að greiða, er 1445 kr., og er lagt til, að sú hækkun komi
á fjárlög.

Um 17. gr.
Lagt er til, að Barnaverndarfélag Akureyrar fái 20 þús. kr. byggingarstyrk á

næsta ári, en það er jafnhár styrkur og félag þetta hefur á fjárlögum nú, en rétt
hefur þótt að binda styrkinn við byggingarframkvæmdir nú, enda áformar félagið
að byggja dagheimili fyrir börn.

Framlag Íslands til Organization of the European Economic Cooperation
(OEEC) hefur verið ákveðið 77661 kr. á næsta ári, og því er lagt til, að tillagið
til þeirrar stofnunar hækki um 8661 kr.

Um 22. gr.
Heimild sú, sem nú er i fjárlögum fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast lán fyrir

skipasmíðastöðvar til bátasmíða innanlands, nær aðeins til smíði þeirra báta, sem
fiskveiðasjóður veitir lán til. Nú er tekin til starfa skipasmíðastöð, er smíðar nóta-
báta og einstaka hluta i vélbáta (stýrishús) úr sérstöku gerviefni, en þær smíðar



eru ekki þess eðlis, að fiskveiðasjóður veiti lán til þeirra. Hér er hins vegar um
merka nýjung að ræða, sem rétt þykir að njóti sams konar fyrirgreiðslu af opin-
berri hálfu og annar skipasmíðaiðnaður, og því er lagt til, að ríkisstjórnin fái
heimild til að ábyrgjast allt að 200 þús. kr. lán fyrir Skipasmíðastöð Njarðvíkur
h/f til að byggja nótabáta úr hinu svonefnda Deborine-efni.

Lagt er til, að ríkisstjórninni verði enn, svo sem verið hefur undanfarin ár,
heimilað að ábyrgjast 1 millj. kr. rekstrarlán fyrir Siglufjarðarbæ vegna síldarverk-
smiðjunnar Rauðku.

Ríkissjóður eignaðist á sínum tíma svonefnda Miðbryggju í Keflavík, og var
hún afhent ríkissjóði sem greiðsla upp í stóreignaskatt. Ríkissjóður hefur engar
tekjur haft af eign þessari, sem er nær eingöngu notuð til afgreiðslu opinna fiski-
báta. Er hér lagt til, að ríkisstjórninni verði heimilað að afhenda Keflavíkurbæ
mannvirki þetta til eignar og ábyrgjast jafnframt lán, sem hinn nýi eigandi mundi
þurfa að taka til aðkallandi viðgerða á nefndri bryggju.

Yfirlit.
Samkvæmt tillögum nefndarinnar hækka útgjöld á hinum einstöku greinum

fjárlaganna um 12.4millj. kr., svo sem eftirfarandi skrá ber með sér:
Yrði að samþ.

Er skv. frv. till. nefndarinnar Hækkun

11. gr. ........... . 71988523 72072523 84000
12. gr. ............ 55694431 55751778 57347
13. gr. ........... . 103816507 114196507 10380000
14. gr. ........... . 130164242 130654242 490000
15. gr. ........... . 21824668 21925668 101000
16. gr. ............ 113408609 114697086 1288477
17. gr. ............ 105818907 105847568 28661

Hækkun samtals 12429485

Rekstraryfirlit frumvarpsins sýnir 9421583kr. rekstrarafgang. Að samþykktum
tillögum nefndarinnar mundi verða 3007902kr. rekstrarhalli á frumvarpinu.

Sjóðsyfirlit frumvarpsins sýnir 71455676 kr. óhagstæðan greiðslujöfnuð. Að
samþykktum tillögum nefndarinnar mundi sú upphæð hækka í 83885161kr.

Einn nefndarmanna, þeirra sem meiri hlutann skipa, Sveinbjörn Högnason, var
fjarverandi, þegar nefndarálit þetta var samið, og skrifar því ekki undir.

Alþingi, 11. des. 1957.

Karl Guðjónsson, Halldór Ásgrímsson, Karl Kristjánsson.
form., frsm. fundaskr.

Halldór E. Sigurðsson. Friðjón Skarphéðinsson.


