
sþ. 190. Framhaldsnefndarálit [1. mál]

um frv. til fjárlaga fyrir árið 1958.
Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Eftir að 2. umræða fjárlaganna var um garð gengin, hélt fjárveitinganefnd áfram
störfum á fundum og i undirnefndum. Allmörgum verkefnum hafði verið frestað
il 3. umræðu og ný bættust við í erindum, sem nefndinni bárust daglega.

Meiri hluti nefndarinnar leggur fram tillögur á þskj. 189 til breytinga á fjár-
lagafrumvarpinu. Eru þær hæði varðandi tekju- og gjaldahlið frumvarpsins. .

Minni hlutinn, Sjálfstæðisflokksmennirnir í nefndinni, eru ekki meðflutnings-
menn að tíllögunum þótt þeir hins vegar hafi haft jákvæða afstöðu til ým~ss.~ þeirr~
við afgreiðslu innan nefndarinnar. Ekki er meiri hlutanum kunnugt um tillögur fra
minni hlutanum við þessa umræðu.

Meiri hlutinn hefur með tillögum sínum leitazt við að sinna - eftir því er hann
telur fjárhagslega fært - brýnustu verkefnum, er að kalla hjá ríkinu, og leggja lið
góðum málefnum, sem til nefndarinnar hefur verið vikið. En fjárhagsgetan er tak-
mörkuð, eins og öllum má ljóst vera. Mörgu hefur því orðið að synja og öðru slá á
frest.

Meiri hlutinn gerir nokkrar tillögur um sparnað í gjöldum. Hins vegar eru ýmsir
útgjaldaliðir, sem að áliti meiri hl. mætti draga úr, lögbundnir eða á annan hátt þess
eðlis, að sparnaði verður ekki við komið, að Því er þá snertir, með fjárlagaákvörðun
einni saman. Hefur meiri hlutinn þá útgjaldaliði áfram í athugun í því skyni að gera
viðeigandi tillögur um þá.

Það hefur þótt nauðsynlegt að afgreiða fjárlögin fyrir áramót, svo að lögin séu
fyrir hendi, strax og ár þeirra hefst, eins og skylt er. En af þessu leiðir, að meiri hlut-
inn leggur til, að tekinn sé út úr fjárlagafrumvarpinu nokkur hluti þeirrar fjárfúlgu,
sem þar er ætluð til dýrtíðarráðstafana. Verður að teljast eðlilegt og líklegast til sam-
ræmingar, að sá þáttur efnahagsvandamálanna, sem þessi fúlga var ætluð til, verði
leystur samtímis öðrum þáttum þeirra mála á framhalds þinginu eftir áramótin, að
lokinni þeirri athugun framleiðslu- og efnahagsmálanna, er nú stendur yfir á vegum
ríkis stj órnarinnar.

Skal nú vikið að einstökum tillögum nefndarinnar í þeirri röð, sem þær snerta
frumvarpsgreinarnar .

Um 2. gr.
Gerð er tillaga um, að tekjur ríkisins af sköttum og tollum hækki um 16 millj.

kr. frá því, sem frumvarpið áætlar.

Um 3. gr.
Allar breytingar varðandi landssímann eru þannig til komnar, að umfram-

greiðslur hans á yfirstandandi ári, samtals að upphæð 1140000 kr., eru látnar koma
inn á rekstrar- eða fjárfestingarliði stofnunarinnar á næsta ári, 240 þús. kr. i
hækkaðri tekjuáætlun, en 900 þús. kr. sem lækkun á fjárfestingarframkvæmdum
næsta árs frá því, sem áætlað er í frumvarpinu. Umframgreiðslurnar eru færðar
á þá liði, sem þær hafa orðið á. Ekki raskar þetta þeirri fjárupphæð, sem ríkissjóðUr
leggur landssímanum til á næsta ári, miðað við það, sem frumvarpið áætlar.

Rekstur áfengisverzlunar ríkisins og tóbakseinkasölunnar á yfirstandandi ári
þykir benda til þess, að hækka megi tekjuáætlanir stofnana þessara, og er svo gert,
þannig að samtals er gert ráð fyrir 10 millj. kr. auknum tekjum ríkissjóðs af þessum
stofnunum, 6 millj. kr. frá áfengisverzluninni og 4 millj. kr. frá tóbakseinkasölunni.

Um 5. gr.
Fært þykir að áætla óvissar tekjur hálfri millj. kr. hærri en frumvarpið áætlar.

Um 11. gr.
Óhjákvæmilegt þótti að hækka gjaldaáætlun frumvarpsins vegna ýmissa liða í

öðrum kostnaði sakadómaraembættisins í Reykjavík, og er þar um leiðréttingu á
áætlun að ræða, er nemur 70 þús. kr.

Annar kostnaður hjá embættum sýslumanna og bæjarfógeta er hækkaður um
20 þús. kr. vegna þátttöku ríkissjóðs í kaupum á lögreglubifreið í Kópavogskaupstað.



Gert er ráð fyrir, að ríkið hætti rekstri vinnuhælisins að Kvíabryggju, og er
þvi lagt til, að felldur verði niður 725 þús. kr. gjaldaliður ríkissjóðs vegna þess
heimilis.

Skipaskoðun ríkisins telur sig vanta vélaeftirlítsmann til starfa og hefur stjórnar-
ráðsheimild til að ráða hann. Launaliður stofnunarinnar er af þessum sökum hækk-
aður sem svarar launum eins starfsmanns í VIII. launaflokki og einnig nokkuð
vegna leiðréttingar launa gjaldkera stofnunarinnar. Ráðgert er að breyta skoðunar-
gjöldum skipa á næsta ári, og er tekjuáætluninni breytt til samræmis við það. Við
breytingar þær, sem hér eru gerðar tillögur um, mundu ríkissjóði sparast rúmlega
111 þús. kr.

Ráðgert er, að öryggiseftirlit ríkisins ráði sér tvo fasta starfsmenn til við-
bótar, en með þvi að stofnunin innheimtir fullt gjald fyrir störf þeirra, á það ekki
að breyta neinu um fjárframlög ríkissjóðs.

Um 12. gr.
Varðandi landsspítalann eru tvær breytingartillögur. Gerir önnur ráð fyrir, að

ráðinn verði nýr aðstoðarlæknir að spítalanum, og hækkar launaliðina um G9174 kr.
En hin tillagan er um, að 220 þús. kr. verði veittar til kaupa á rannsóknartækjum,
er nota þarf við hjartasjúkdómarannsóknir.

Heilsuverndarstöðvar utan Reykjavíkur hafa ekki notað þá fjárveitingu, sem
þeim hefur verið áætluð að undanförnu, og því er lagt til, að sú áætlunarupphæð
verði lækkuð um 350 þús. kr.

Hveragerðishreppur hefur ráðgert að koma upp sérstakri leirbaðstofnun og hafði
til þess nokkra fjárveitnigu. Ekki hefur sú fjúrveiting verið notuð, og allt virðist
í óvissu um framhald málsins. Er því lagt til, að felld verði niður fjárveiting í
þessu skyni á næsta ári.

Ekki hefur reynzt unnt að fá hjúkrunarkonur til starfa sem héraðshjúkrunar-
konur og lítið útlit fyrir, að þar verði breyting á næsta ár. Lagt er til, að fjárveiting
til þeirrar starfsemi verði lækkuð um 50 þús. kr.

Um 13. gr.
Gerðar eru nokkrar breytingartillögur varðandi hafnargerðir. Nema þær 200

þús. kr. til lækkunar, en 425 þús. kr. til hækkunar.

Um 14. gr.
Lagt er til, að fjárveiting til framkvæmda í Skálholti lækki um hálfa milljón

króna, og þykir sem ekki beri brýna nauðsyn ti] að hraða þar framkvæmdum,
enda nokkur óvissa ríkjandi um framtíð staðarins.

Hvanneyrarskóla er ætlað 15 þús. kr. auk ið framlag til kennslutækja, sökum
þess að talið er, að skólann vanti sérstaklega tæki til eðlisfræðikennslu.

Til verzlunarskólans og samvinnuskólans er í tillögum meiri hlutans ráðgert
að auka ríkisframlag samtals um 60 þús. kr., cnda mun verulegur rekstrarhalli á
báðum skólunum.

Eitt af stærri verkefnum ríkissjóðs um þessar mundir er að taka þátt í byggingu
skólahúsa og skólasijórabústaða. Til þessa voru veittar alls á fjárlögum fyrir 1957
12360000 kr.

Samkv. gildandi lögum má ekkert skólahérað byrja skólahússbyggingu, fyrr
en Alþingi hefur samþykkt fyrstu fjárveitingu til hennar. Að öðrum kosti er bygg-
ingin ríkinu óviðkomandi.

Um leið og Alþingi hefur samþykkt fyrstu fjárveitingu til byggingar skóla, hefur
það skuldbundið ríkið til þess að greiða framlag sitt að fullu til byggingarinnar
á fimm næstu árum, þó ekki jafnmikið árlega, frekar en ástæður leyfa.

Nú lágu fyrir fjárveitinganefnd umsóknir um fyrsta framlag til 24 barnaskóla,
4 bústaða barnaskólastjóra og 3 gagnfræðaskóla.
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Ymsar þessar umsóknir höfðu ekki fengið lögskipaðan undirbúning, og vill fjár-
veitinganefnd áminna hlutaðeigendur um að gæta þess framvegis að hafa hann í
lagi, þegar sótt er um framlag til Alþingis.

Meiri hl. fjárveitinganefndar leggur til, að Alþingi veiti að þessu sinni fyrsta
framlag til níu tiltekinna barnaskólabygginga og einnar gagnfræðaskólabyggingar.
Telur meiri hl. alls ekki mega ganga lengra að þessu sinni í því að taka skuldbind-
ingar á ríkið í þessum efnum.

Samkvæmt tillögum meiri hl. hækka framlög til skólabygginga 1958 frá því, sem
þau voru 1957, um 1.5 millj. kr.

Á Laugavatni á ríkið fjós og hlöðu í smíðum, og er bygging þeirra mannvirkja
umsamið verk og hálfunnið. Þykir því óhjákvæmilegt að ljúka því, og er lagt til,
að til þess verði veitt 200 þús. kr., svo sem gert er á fjárlögum þessa árs.

Vegna aukinnar eftirspurnar barnaskóla þeirra, sem ekki hafa aðstöðu til að
kenna íþróttir, eftir sendikennurum í þeirri grein, er lagt til, að fjárveiting til
ferðakennslu í íþróttum verði hækkuð um 15 þús. kr.

Skákíþrótt hefur átt hér vaxandi vinsældum að fagna á síðustu tímum og
starfsemi Skák sambandsins öll færzt í aukana. Lagt er til, að styrkur þess verði
hækkaður um 10 þús. kr.

Um 15. gr.
Lagt er til, að tveim starfsmönnum náttúrugripasafnsins verði veittur styrkur

til rit starfa í þágu safnsins, samtals 16 þús. kr.
Talið er, að Fiske-bókasafnið við Cornell-háskólann í Íþöku í Bandaríkjum

Norður-Ameríku sé einstætt meðal íslenzkra bókasafna við erlenda háskóla, t. d.
starfar við það íslenzkur bókavörður. Lagt er til, að því verði veittur 5 þús. kr.
styrkur til kaupa á Íslenzkum bókum.

Bandalag íslenzkra listamanna hefur um skeið fallið út af fjárlögum sem styrk-
hafi. Lagt er til, að því verði nú veittur 20 þús. kr. styrkur.

Lagt er til, að styrkur Magnúsar Guðnasonar hugvitsmanns verði hækkaður
um 5 þús. kr.

Lagt er til, að meðal styrktra leikfélaga verði Leikfélag Bolungavíkur og að
Tónlistarskóli Keflavíkur fái styrk sem slíkur.

Gerð er tillaga um, að styrkur Friðriks Ólafssonar, hins kunna skákmeistara,
verði hækkaður um 10 þús. kr.

Til leiðréttingar er lagt til, að á fjárlög verði tekin fjárveiting til að standa
straum af framlagi Íslands til norrænnar rannsóknarstöðvar í fræðilegum atóm-
vísindum, en það hafði fallið niður við samningu fjárlagafrumvarpsins.

Um 16. gr.
Í ráði er að koma upp útungunar- og uppeldis stöð fyrir æðarunga, er síðan

verði seldir þeim bændum, er auka vilja æðarvarp á jörðum sínum eða koma því
á fót. Lagt er til, að í þessu skyni verði veittur 14 þús. kr. stofnstyrkur.

Þrjár breytingartillögur eru gerðar varðandi fyrirhleðslur til varnar gegn land-
broti. Nema fjárveitingar samkvæmt þeim 65 þús. kr.

Talið er, að greiðslur á eftirstöðvum af ríkisframlagi til iðnskólabyggingar-
innar í Reykjavík kalli nú ekki örar að en svo, að unnt sé að lækka framlag til þeirra
um 400 þús. kr., og er lagt til, að svo verði gert.

Um 17. gr.
Gerð er tillaga um, að styrkur til elliheimilanna verði hækkaður um 10 þús. kr.

á hvert heimili, nema styrkur elliheimilisins Grundar í Reykjavík hækki um 20 þús.
kr. Samtals nema þessar hækkanir 110 þús. kr.

Verkakvennafélagið Framtíðin í Hafnarfirði hefur í smíðum myndarlegt dag-
heimili fyrir börn, og er lagt til, að því verði veittur 40 þús. kr. byggingarstyrkur.
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Í ljós hefur komið, að ekki reynist unnt að lúta þá fjárupphæð, sem Breiðavíkur-
heimilinu er ætluð, nægja fyrir útgjöldum. Er hér lagt til, að framlag þetta verði
hækkað um 200 þús. kr.
Í Vestmannaeyjum kallar aukin vatnsöflun mjög að, einkuni vegna fiskiðnaðar-

ins, en nýjar vélar, sem við hann eru notaðar, krefjast stóraukinnar vatnsnotkunar.
Til að bæta úr brýnni þörf er nú ráðgert að afla vatns úr fjaUshlíðum með skurðuni
og byggingu vatnsbóla. Er lagt til, að til þess verks verði varið 150 þús. kr., gegn að
minnsta kosti jafnmiklu framlagi Vestmannaeyjabæjar.

A síðastliðnu sumri gerðist Ísland aðili að Alþjóðakjarnorkumálastofnuninni,
og er óhjákvæmilegt talið að taka í fjárlög tillag Íslands til þeirrar stofnunar, en það
er áætlað rösklega 46 þús. kr. fyrir þetta og næsta ár. Er sú tillaga gerð hér.

Um 18. gr.
Á eftirlaunagrein fjárlaga hafa stöku sinnuni verið teknir einstakir embættis-

menn með fjárveitingu, sem samsvarar, að meðtöldum lífeyrissjóðsgreiðslum, óskert-
um embættislaunum þeim, er viðkomandi menn höfðu, áður en þeir létu af emb-
ætti. Varðandi nýja aðila, sem nefndin gerir tillögur um, er tekin upp sú regla, að
80% fullra launa skuli vera algert hámark. Með fullum launum er þá átt við emb-
ættislaun, að frádregnu lífeyrissjóðsgjaldi. Meiri hluti nefndarinnar telur rétt, að
þegar samið verður frumvarp til fjárlaga 1959 ii næsta ári, verði endurskoðaðar fjár-
veitingar þær, sem á greininni hafa staðið.

Um 19. gr.
Lagt er til, að fjárveiting til dýrtíðarráðstafana verði lækkuð um 65 millj. kr.

Ekki er þó ráðgert að hætta niðurgreiðslum á vöruverði, en að svo miklu leyti sem
ekki er ætlað fé til þessa á fjárlögum, bíður þar verkefni, sem síðar þarf að leysa.

Framlag til óvissra útgjalda er í frumvarpinu hækkað Ulll hálfa millj. kr. frá
fjárlögum. Meiri hlutanum þykir þó vert að hækka framlag þetta enn, einkum með
tilliti til þess, að einhver kostnaður kunni að falla á ríkissjóð vegna tveggja heimila,
sem enn eru í rtkisrekstr i, en ekki er ætlað fé til ft næsta ári og ríkið ráðgerir að hætta
rekstri á. Eru það Kvíabryggjuheimilið og upptökuheimilið i Elliðahvanuni.

Um 20. gr.
Unnið er að undirbúningi að smíði nýs strandferðaskips. er sigla á milli Vest-

mannaeyja og nálægra hafna. Hér er lagt til, að framlag til þess hækki um 200 þús.
kr. og verði 2 millj. kr., jafnhátt og nú er í fjárlögum.

Mikil þörf hefur þótt að hækka framlag til viðbótarhúsnæðis ríkisspítalanna,
og er það viðbótarbygging landsspítalans, sem þar kallar mest að. Gerð er tillaga
um 600 þús. kr. hækkun.

Breytingartillaga er gerð um, að framlag til flugvallargerðar verði hækkað Ulll

50!) þús. Iu. og verði nærri því jafnhátt og nú er í fjárlögum.
Tilraunastöðin á Keldum í Mosfellssveit þarf ii auknu húsrými að halda til starf-

semi sinnar, og er lagt til, að veittar verði 700 þús. kr. á næsta ári til byggingarfram-
kvæmda. Hús það, er þarna er áformað að reisa, er talið munu kosta um 2 millj. kr .•
og er fyrirhugað að skipta byggingarkostnaðinum á 3 ár.

Lagt er til, að niður falli úr frumvarpinu framlag til að hefja heimavistarbygg-
ingu íþróttakennaraskólans. Brýnni þörf þykir að leggja nokkurt fé til heimavistar
bændaskólans á Hvanneyri.

Til byggingar lögreglustöðvar í Reykjavík er lagt til að veita 800 þús. kr. Er þar
um að ræða 100 þús. kr. lækkun frá því. sem frumvarpið ráðgerir.

Áformað er að láta ekki lengur undir höfuð leggjast að hefja byggingu Kjarvals-
húss, en Alþingi hefur fyrir löngu ákveðið þá byggingu, þótt framkvæmd hafi f'arizt
fyrir til þessa. Er hér gerð tillaga um 300 þús. kr. framlag í þessu skyni.
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Um 22. gr.
Skýringar óþarfar.

Að samþykktum tillögum þeim, sem meiri hl. fjárveitinganefndar flytur, og
einnig tillögu samvinnunefndar samgöngumála, en að öðru. óbreyttu, telst svo til, að
niðurstöðutölur fjárlaga yrðu sem hér segir:

I. Á rekstraryfirliti :
Tekjur kr. 804663000
Gjöld 721035411

II. Á sjóðsyfirliti :
Inn .
Út ....••..••.•.................................

Rekstrarafgangur kr. 83627589

kr. 807 113000
- 806817670

Greiðsluafgangur kr. 295330

Karl Guðjónsson,
form., frsm.

Friðjón Skarphéðinsson.

Alþingi, 18. des. 1957.

Halldór Ásgrímsson, Sveinbjörn Högnason.
fundaskr.

Halldór E. Sigurðsson. Karl Kristjánsson.
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