
sþ. 397. Nefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1959.

Frá 1. minni hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afstöðu til frv. Alger samstaða er þó um
breytingartillögur þær við gjaldabálk frv., er nefndin flytur sameiginlega á þskj. 391,
með þeim fyrirvara, að sumir nefndarmenn hafa áskilið sér rétt til að styðja brtt., er
fram kynnu að koma varðandi tiltekna liði. Um breytingar á tekjuliðum frv. og til-
lögur, sem fluttar" voru af hálfu undirritaðra nefndarmanna, varð hins vegar ekki
samkomulag. Eru því þær tillögur fluttar á sérstöku þingskjali af fulltrúum Sjálfstfl.
og Alþfl., sem mynda 1. minni hl. n., en fulltrúar Framsóknarflokksins og Alþýðu-
bandalagsins í n. munu skila sérstökum nefndarálitum.

Samkomulag varð um það í n., að í nefndaráliti 1. minni hl. nefndarinnar skyldi
gerð grein fyrir vinnubrögðum í n. og þeim till., sem n. flytur sameiginlega.

Fjárlagafrv. var lagt fyrir Alþingi 13. okt. Frv. var vísað til fjárveitinganefndar
22. okt., og hóf nefndin þegar athugun frv. Nefndin hefur alls haldið 60 fundi, hún
hefur haft til meðferðar 355 erindi og rætt við forstöðumenn ríkisstofnana og marga
aðra, er óskað hafa að flytja mál sín fyrir nefndinni.

Stjórnarskiptin rétt fyrir áramótin seinkuðu eðlilega afgreiðslu fjárlagafrv. i
nefndinni. Afgreiðsla fjárlaga hlaut að markast af þeirri stefnu, er mörkuð yrði i
fjármálum og efnahagsmálum þjóðarinnar. Ljóst var, að víðtækar breytingar yrði
að gera á frv., einkum með hliðsjón af því, að það er sameiginleg skoðun Alþfl. og
Sjálfstfl., að þrátt fyrir mikla viðbótartekjuþörf vegna aðstoðar við útflutnings-



framleiðsluna beri að afla þeirra tekna an þess að hækka almenna skatta eða tolla.
Var því m. a. nauðsynlegt, að fyrir lægju sem nákvæmastar upplýsingar um tekju-
horfur ríkissjóðs á þessu ári. Nefndin hefur haft samráð við ríkisstjórnina um
vinnubrögð sín og hraðað störfum, svo sem frekast hefur verið kostur.

Að venju bíða ýmis atriði 3. umr., svo sem athugun á 18. gr. frv. Samvinnu-
nefnd samgöngumála mun gera tillögur um styrk til flóabáta. .

Hér verður næst gerð grein fyrir þeim till., sem nefndin flytur sameiginlega.

Um 10. gr.
Nokkru fyrir áramót ákvað fjármálaráðherra, að hækkaðir skyldu í launaflokki

sex fulltrúar og bókari í ríkisféhirzlu, ríkisbókhaldi og endurskoðunardeild fjár-
málaráðuneytis og bætt við einum fulltrúa. Hækka grunnlaun i þessum stofnunum
því um rúmar 60 þús. kr. Þá er og bætt við fulltrúa í viðskiptamálaráðuneyti. Er
óumflýjanlegt að hækka fjárveitingar til stofnananna sem þvi nemur. .

Lagt er til að veita 10 þús. kr. til flóttamannaaðstoðar Sameinuðu þjóðanna. Er
fjárveiting þessi aðeins lítill samúðarvottur af íslands hálfu.

Um 11. gr.
Lagt er til að veita 15 þús. kr. til löggæzlu í Grindavík á vertíðum. Er það i

samræmi við hliðstæðar fjárveitingar til sambærilegra staða.
Dómsmálaráðuneytið hefur heimilað bæjarfógetanum á Sauðárkróki að ráða að

embættinu ritara hálfan daginn. Er óumflýjanlegt að hækka fjárveitingu til em-
bættisins sem því nemur.

Við skattstofuna í Reykjavík hafa 9 starfsmenn verið hækkaðir í launafl. og
fastráðnir 5 starfsmenn, sem verið hafa þar lausráðnir. Hækka því launagreiðslur
sem því nemur, en lausavinna lækkar á móti um 250 þús. kr.

Um 12. gr.
Óumflýjanlegt er talið að kaupa handa röntgendeild landsspítalans tæki til filmu-

skoðunar. Er lagt til að verja 63 þús. kr. í þessu skyni. . . ..
Stjórn Náttúrulækningafélags .Íslands hefur sótt um 500 þús. kr. ríkisstyrk til

byggingarframkvæmda við heilsuhæli félagsins í Hveragerði. Hæli þetta hefur hlotið
viðurkenningu sem sjúkrahús, en fær ekki styrk af fé þvi, Sem veitt er til byggingar
sjúkrahúsa. Er lagt til að veita félaginu 100 þús, kr. byggingarstyrk.

Vm 13. gr.
Skipt er til nýbyggingar vega sömu fjárhæð og í fjárlögum 1958. Skipt er nú i

fyrsta sinn í fjárlögum fjárveitingu af benzínskatti til millibyggðavega. Virðist eðli-
legt, að Alþingi skipti því fé sem öðru vegafé.

Lagt er til, að framlög til brúargerða hækki um 115 þús. kr.
Í árslok 1958 var vangreitt framlag til hafnargerða rúmar 14 millj. kr., og mikl-

ar framkvæmdir áformaðar á þessu ári. Lagt er til að hækka framlag til hafnar-
mannvirkja og lendingarbóta um 1330 þús. kr.

t smíðum er nú nýr flóabátur fyrir Eyjafjarðar- og Skagafjarðarhafnir . Sótt
hefur verið um 500 þús. kr. styrk til þeirra framkvæmda. Lagt er til að verða við
þeirri beiðni, en skipta fjárveitingunni á tvö ár.

Nokkrar smávægilegar breytingar eru gerðar á fjárveitingum til veðurstofunnar.
Er þar um að ræða aukna veðurathuganaþjónustu fyrir sjómenn og aukin útgjöld
vegna leiguhúsnæðis.

Lækkuð var í fjárlagafrv. fjárveiting til ferðaskrifstofu á Akureyri. Lagt er til,
að fjárveiting verði hin sama og s. l. ár.
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Um 14. gr.
Talið er óumflýjanlegt að hækka um 100 þús. kr. fjárveitingu til eðlisfræði-

rannsókna við Háskóla Íslands. Er hér um að ræða geislamælingastöð þá, sem ákveðið
var með lögum frá 1957 að verkfræðideild háskólans starfrækti.

Vegna hækkunar fasteignagjalda í Reykjavík hækkar sá kostnaðarliður allmikið
hjá háskólanum, og er lagt til að hækka framlag til þeirra útgjalda. Samsvarandi
breytingar hafa verið gerðar varðandi fjárveitingar til nokkurra annarra stofnana.

t fjárlagafrv. er fjárveiting til nýbyggingar skóla takmörkuð við þá fjárhæð,
sein þarf til að greiða hluta ríkissjóðs af byggingarkostnaði skóla, sem nú eru í
smíðum. Óumflýjanlegt er að leyfa byggingu nokkurra nýrra skóla, og fer því þó
fjarri, að þörfinni verði fullnægt með tillögum nefndarinnar. Er lagt til að hækka
fjárveitingu til barnaskólabygginga um 1176 750 kr. og 519 750 kr. til byggingar
gagnfræðaskóla.

Sú nauðsyn verður æ brýnni að koma upp vistheimili fyrir afvegaleiddar
stúlkur. í athugun er sem bráðabirgðaráðstöfun að koma nokkrum stúlkum á skóla
eða vistheimili erlendis. Í fjárlagafrv. er 120 þús. kr. fjárveiting til heimavistar-
skóla áfengisvarnanefndar kvenna í Hlaðgerðarkoti. Sá skóli hefur ekki starfað í
vetur. Er lagt til, að fjárveitingu þessa megi nota til framannefndra bráðabirgða-
ráðstafana.

Til þess að gera Jöklarannsóknarfélagi Islands kleift a~ gera mikilvægar at-
huganir á Kötlu- og Grímsvatnasvæði er lagt til að hækka nokkuð fjárveitingu til
félagsins.

Vegna hækkunar þeirrar á yfirfærslugjaldi, sem varð á s. l. ári, er lagt til að
hækka um 25 þús. kr. fjárveitingu til lektora í íslenzku við erlenda háskóla.

Mikil nauðsyn er að hefjast handa um skipulega þjóðfræðásöfnun. Hefur þjóð-
minjavörður rökstutt það mál rækilega fyrir nefndinni. Er lagt til að veita 30 þús.
kr. í þessu skyni. .

Núverandi fjárveiting til orðabókar háskólans hrekkur ekki til, að auðið sé að
halda því verki áfram með eðlilegum hætti. Er því lagt til að hækka fjárveitinguna
um 75 þús. kr.

Lagt er til að veita Norræna félaginu 15 þús. kr. styrk til þess að geta boðið
hingað til dvalar í íslenzkum héraðs skólum einum unglingi frá hverju Norður-
landanna, þar eð íslenzkir námsmenn hafa um nokkur ár notið svipaðra hlunn-
inda Í' þessum löndum:

Stúdentaráð háskólans hefur ákveðið að efna í ár til námskeiðs fyrir norræna
stúdenta með sama sniði og verið hafa á Norðurlöndunum hinum undanfarin ár
og fengið háskólaráð til samstarfs um það mál. Lagt er til að veita 40 þús. kr. til
námskeiðs þessa.

Sýslunefnd Dalasýslu hefur leitað eftir styrk handa séra Jóni Guðnasyni til
þess að vinna að ævi skrám Dalamanna. Styrkur hefur áður verið veittur til sams
konar fræðistarfa, og er lagt til að veita 10 þús. kr. í þessu skyni.

Vegna fjárhagserfiðleika Leikfélags Reykjavíkur og með hliðsjón af hinu mikil-
væga menningarstarfi félagsins er lagt til að hækka styrk til þess um 30 þús.
1<1'. - Þá er og lagt til að hækka með sömu röksemd styrk ti] Bandalags íslenzkra
leikfélaga um 15 þús. kr.

Lagt er til að veita tvo nýja styrki til leikstarfsemi í samræmi við styrk til
hliðstæðra aðila.

Stofnaður hefur verið söng- og óperuskóli í Reykjavík, og hefur erlendur söng-
kennari verið ráðinn til skólans. Lagt er til að veita 15 þús. kr. styrk til skólans.

Lagt er til að hækka um 20 þús. kr. styrk til æviskrár Vestur-íslendinga vegna
yfirfærslugjalds.

Samþykkt var á síðasta þingi þál. um að gefa Norðmönnum styttu af Ingólfi
Arnarsyni. Er nauðsynleg 100 þús. kr. fjárveiting í þessu skyni.
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Um 15. gr.
Kirkjukórasamband íslands heldur uppi mikilli og sívaxandi starfsemi. Er lagt

Hl að hækka um 20 þús. kr. styrk til sambandsins.

Um 16. gr.
Óumflýjanlegt er talið að hækka framlag til Búnaðarfélags Islands og Fiski-

félags Islands um 150 þús. kr. til hvors.
Verkfæranefnd hefur óskað eftir mikilli hækkun fjárveitingar. Er ekki talið

auðið að verða við þeim tilmælum, en vegna óhjákvæmilegra útgjalda nefndarinnar
er lagt til að hækka fjárveitinguna um 40 þús. kr. .

Niður hafa fallið úr frv. fjárveitingar til landþurrkunar í Landeyjum, samtals
80 þús. kr. Er lagt til, að sú fjárhæð verði einnig veitt í ár.

Baldvin Jónssyni hefur áður verið veittur styrkur til smíði dúnhreínsunar-
vélar. Nú hefur sami maður smíðað dúnhreinsunarofn, sem hefur reynzt mjög vel,
en þar sem notkun slíkra tækja er mjög takmörkuð, er lagt til að veita Baldvin 80
þús. kr. styrk vegna framleiðslu ofnsins.

Vegna aukinna jarðræktartilrauna og annarra búnaðarrannsókna á Hvanneyri
er lagt til að hækka fjárveitingu til framhaldsdeildar bændaskólans um 50 þús. kr.

Hitaveitukerfi húsmæðraskólans á Varmalandi hefur orðið fyrir miklum skemmd-
um. Er lagt til að veita 25 þús. kr. til viðgerðar á hitaveitunni.

Fiskmatsmenn hafa búið við mjög slæm launakjör. Hefur nefndin talið sann-
gjarnt að fallast á þá tillögu atvinnumálaráðuneytisins, að þeim verði greidd nokkur
launauppbót.

Komið hefur í ljós, að rekstrarkostnaður gufuhers ríkisins og Reykjavíkur-
bæjar verður mun meiri en áætlað er í fjárlagafrv. Er óhjákvæmilegt að veita 1.3
millj. kr. til viðbótar vegna hluta ríkissjóðs af þessum kostnaði.

Teknir eru upp styrkir til byggingar iðnskóla i Hafnarfirði og Selfossi.
Lagt er til að hækka rekstrarstyrk til verzlunarskólans um 110 þús. kr. og um

50 þús. kr. til samvinnuskólans vegna aukins kostnaðar.
Áætlanir hafa nú verið gerðar um vatnsöflun til fiskiðjuveranna og hafnar-

innar í Vestmannaeyjum. Er lagt til að veita 150 þús. kr. styrk til þeirra fram-
kvæmda.

Um 17. gr.
Framlag til almannatrygginga er áætlað 4.5 millj. kr. of lágt í fjárlagafrv.
Vegna nýrrar sjúkradeildar í dvalarheimili sjómanna hækkar framlag ríkisins

vegna sjúklinga, annarra en berklasjúklinga, um tæpar 900 þús. kr. I fjárlagafrv.
er þessi liður of hátt áætlaður um 200 þús. kr., og verður því hækkunin minni af
þeim sökum.

Elliheimili er tekið til starfa í Keflavík, og er lagt til, að fjárveiting til elli-
heimila hækki í samræmi við það.

Björn Pálsson telur sér ekki auðið að starfrækja áfram sjúkraflug nema fá
verulega fjárhagsaðstoð. Augljóst er, að þessi starfsemi má með engu móti niður
falla. Er lagt til, að Björn fái 100 þús. kr. styrk á þessu ári, en nauðsynlegt er jafn-
framt, að ríkisstjórnin taki upp samninga við Björn Pálsson um framtíðartilhögun
þessarar mikilvægu þjónustu.

Lagt er til að veita nokkurn byggingarstyrk til barnaheimilis Vorboðans í
Rauðhólum, Blindrafélagsins í Reykjavík og barnaheimilisins Sólheimum í Gríms-
nesi. Er hér um mjög nauðsynlegar framkvæmdir að ræða.

Margar beiðnir hafa borizt nefndinni um styrki til skógræktar við skóla.
Nefndin hefur ekki talið auðið að sinna nú þeim óskum, enda nauðsynlegt að fella
þá starfsemi á einhvern hátt inn í ramma skógræktarmálanna almennt. Ung-
mennafélag Íslands hefur ekki notið styrks sem skógræktarfélög þrátt fyrir mikla
starfsemi á því sviði. Er því lagt til að veita félaginu 15 þús. kr. styrk vegna skóg-
ræktar i Þrastaskógi.
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Styrkur til Bandalags ísl. skáta hefur lengi verið óbreyttur í fjárlögum og aðeins
10 þús. kr. Er lagt !il að hækka styrkinn um 15 þús. kr. - Þá er og lagt til að
veita Æskulýðsráði Islands 15 þús. kr. styrk.

Um 19. gr.
Í fjárlagafrv. er reiknað með vísitölu 183 stig. Gildandi vísitala samsvarar 175

stigum. Samþykktar voru fyrir áramót 6-9% launabætur til opinberra starfsmanna.
Launahækkunin, að frádreginni vísitölulækkun, nemur 17.2 millj. kr.

Um 20. gr.
Vegna áfallinna útgjalda er lagt til að hækka fjárveitingu til ræktunar á jörðum

ríkisins um 65 þús. kr.
Óumflýjanlegt er að endurbæta verulega jarðarhús á skólajörðinni Eiðum. Er

lagt til að veita 100 þús. kr. í því skyni.

Um 22. gr.
Heimildarliðir þessir skýra sig sjálfir.

Skal þá vikið að þeim atriðum, er valda sérstöðu okkar, sem að þessu nefndar-
áliti stöndum.

Það er yfirlýst stefna Alþýðuflokksins og Sjálfstæðisflokksins að sporna gegn
því dýrtíðarflóði, sem var að steypast yfir þjóðina, er fyrrverandi ríkisstjórn lét af
völdum, og hlaut að stöðva allt atvinnulíf í landinu, ef ekki væri að gert. Fyrsta stig
þeirrar viðreisnar hlaut að verða það að stöðva dýrtíðarhjólið. Í því sambandi er
mikilvægt að reyna að leysa fjárhagsörðugleika útflutningsframleiðslunnar án nýrra
skatta á almenning.

Afstaða undirritaðra nefndarmanna í fjárveitinganefnd markast af þessari
stefnu. Afleiðingin er sú, að orðið hefur eigi aðeins að standa mun fastar en undan-
farin ár gegn öllum útgjaldahækkunum, heldur er einnig óumflýjanlegt að leggja
til að skera verulega niður ýmis útgjöld.

Tillögur okkar um niðurskurð útgjalda beinast að verulegu leyti gegn þeim
útgjaldaliðum, sem ekki eru lögboðnir. Það er hins vegar skoðun okkar, að fram-
kvæma megi verulegan sparnað í rekstrarútgjöldum ríkissjóðs, en slíkar ráðstafanir
verða ekki gerðar fyrirvaralaust. Er nauðsynlegt, að fyrir næsta þing verði allt rekstr-
arkerfið tekið til rækilegrar athugunar.

Sértillögur okkar snerta allar tekjuhlið frv. og lækkun útgjalda, að undantek-
inni tillögu um heimild handa ríkisstjórninni til að gefa eftir skuldakröfur vegna
innleystra ábyrgða ríkissjóðs á lánum vegna þurrafúa í fiskiskipum. Sanngjarnt er,
að lán þessi verði eftir gefin, og var um það samið milli ríkisstj. og útvegsmanna
um síðustu áramót. Aðrir nefndarmenn hafa hins vegar ekki viljað fallast á að mæla
með þessari tillögu.

Verður nú í stuttu máli gerð grein fyrir einstökum tillögum okkar:

Tekjur.
Gerð hefur verið ýtarleg áætlun um tekjuhorfur ríkissjóðs á þessu ári, miðað við

innflutningsáætlun. Er áætlað, að tekjurnar muni nema 981.5 millj. kr. EI' þá reiknað
með 25 millj. kr. tekjum vegna verðhækkunar á áfengi og tóbaki, en jafnframt fellt
niður 20 millj. kr. framlag útflutningssjóðs til ríkissjóðs. Í samræmi við þessa áætlun
ríkisstjórnarinnar er lagt til að hækka tekjuliði 2., 3. og 5. gr. frv. um samtals 68.6
millj. kr. Eru þá 15 millj. kr. ætlaðar til að mæta umframgreiðslum.

Greiðsluhagnaður ríkissjóðs árið 1958 varð rúmar 48 millj. kr. Um 22 millj. kr.
af þessu fé ganga til að mæta greiðsluhalla ríkissjóðs 1957. Lagt er til, að 25 millj.
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kr. af greiðsluafgangi verði varið til að mæta aukaútgjöldum ríkissjóðs vegna út-
flutningsframleiðslunnar á þessu ári.

Þá er loks gert ráð fyrir því, að Sogsvirkjunin fái með skuldabréfaútboði á
þessu ári 30 millj. kr. lán, er varið verði til að greiða opinber gjöld af efni og vinnu
vegna hinnar nýju virkjunar Sogsins. Þar sem með þessu fé er ekki reiknað i hinni
sundurliðuðu tekjuáætlun i 2. gr., er það fært undir sérstökum lið.

1. Lagt er til, að allir fjárfestingarliðir í fjárlagafrv., að undanteknum fjárveiting-
um til nýbyggingar vega, endurbyggingar vega, brúa og hafna, lækki um 5%. Fjár-
festingarliðir þessir nema samtals 165950000 kr. og eru þessir:
3. gr. 2. Eignabreytingar landssímans eru 11.8 millj. Af þessu

eru 3.5 millj. afborganir af lánum, sem ekki er hægt að
hreyfa. Hinir liðirnir, samtals 8.3 millj. . .
A. 11. Til byggingar fangahúsa .
IX. Styrkur til læknisbústaða, sjúkrahúsa o. þ. h. . .
X. Til heilbrigðisstofnana í Reykjavík .
XXIX. Til byggingar fjórðungssjúkrahúss á Akureyri .
A. II. b. Viðhald .
A. IV. Til endurbyggingar gamalla brúa .
A. V. Fjallvegir .
A. VI. 1. Til verkfærakaupa .
A. VI. 2. Til kaupa á vegavinnuvélum .
A. X. Til steyptra og malhíkaðra vega í kaupstöðum og
verzlunarstöðum af bifreiðaskatti .
C. VII. Vitamál: til áhaldakaupa .
C. X. Til hafnarbótasjóðs .
C. XI. 2. Til kaupa á skóflubelti .
D. II. 5. e. Malbikun flugbrauta á Reykjavíkurflugvelli ..
F. VII. 4. Til kaupa á vélum í sjómælingabát .
A. X. 22. Framlag til byggingar barnaskóla og skólastjóra-
íbúða .
XI. 27. Til byggingar gagnfræða- og héraðsskóla .
XI. 28. Til byggingar fjóss og hlöðu á Laugarvatni .
XII. Stofnkostnaðarframlag vegna barna- og gagnfræða-
skólabygginga, er smíðaðar voru 1954 .

14. - XIII. 6. Til byggingar húsmæðraskóla .
14. gr. XIV. 1. g. Lagfæring íþróttavalla .
14. - XIV. 2. Til íþróttasjóðs .
14. - XIV. 3. Til sundlaugarbyggingar á Akureyri vegna mennta-

skólans þar .
14. - B. III. 4. Til viðhalds gamalla bygginga á vegum þjóð-

minjasafns .
B. X. e. Til byggingar bókasafna og lesstofa .
B. LXVIII. Til umbóta á Þingvöllum .
II. 4. Til endurbóta á gömlum íbúðarhúsum á prestssetrum
X. Lokagreiðsla af láni til kirkjubyggingarsjóðs .
A. 5. B. a. Jarðræktarframlög 13000 þús.
A. 5. B. b. Til framræslu 12 000 -

Lækkun útgjalda.

11. -
12. -
12. -
12. -
13. -
13. -
13. -
13. -
13. -
13. -

13. -
13. -
13. -
13. -
13. -
14. -

14. -
14. -
14. -

14. -
14. -
15. -
15. -
16. -
16. -

16. - A. 5. c. a. Til stofnkostnaðar samkvæmt III.
kafla jarðræktarlaga .

16. - A. 5. c. d. Til kaupa á nýjum skurð gröfum ..
500 þús.
350 -
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8.3 millj.
500 þús.

3000 -
1500 -

300 -
44000 -

1500 -
800 -
100 -

1000 -

100 -
1000 -
2000 -

600 -
550 -
300 -

12476 -
4886 -

200 -

2000 -
100 -
105 þús.

1600 -

50 -

300 -
175 -
200 -
600 -
325 -

25000 -

850 -



16. gr. A. 9. e. 2. Stofnstyrkur til sæðingarstöðvar .
16. - A. 12. b. Stofnkostnaður vegna jarðræktartilrauna .
16. - A. 18. Til fyrirhleðslu í Þverá og Markarfljót .
16. - A. 19.Til fyrirhleðslu í Kaldaklifsá, Svaðbælisá og Laugará
16.- A. 20. Til fyrirhleðslu í Miðskálaá og frá .
16. - A. 21. Til fyrirhleðslu í Hólmsá á Mýrum, A.-Skaft. .
16. - A. 22. Til fyrirhleðslu íSteinavötnum, A.-Skaft. . .
16. - A. 23. Til fyrirhleðslu gegn lh kostnaðar annars staðar að:

a) Í Kúðafljóti 100 þús.
b) t Laxá í Nesjum, A.-Skaft. 50 -
e) I Skálm í Álftaveri 30 -

16. - A. Landþurrkun í Landeyjum .
16. - A. 24. Til sjóvarnargarða .
16. - A.26:

b) Til sandgræðslustöðva 1650 þús.
e) Til nýrra sandgræðslugirðinga 500 -
g) Til að gera tilraunir með áburðardreifingu

úr flugvél 400 -

16. - A. 27. Til skógræktar:
e) Til skógræktarfélaga .
d) Til skóggræðslu .
e) Til plöntuuppeldis .
f) Til skjólbelta .
g) Til skóggræðslu á jörðum einstaklinga ..
h) Til byggingar skógarvarðarbústaða .

450 þús.
1550 -

550 -
60 -

110 -
100 -

16. -
16. -
16. -

A. 30. Til mjólkurbúa og smjörsamlaga .
A. 39. d. Nýjar girðingar á vegum sauðfjárveikivarna ..
A. 43. Til nautgriparæktarsambanda vegna stofnunar til-
raunabúa til afkvæmarannsókna .
A. 47. k. Til byggingar húsmæðra skóla .
C. 4. Til iðnlánasjóðs .
D. IV. Vatnamælingar .
D. VI. Til virkjunarrannsókna í stórám .
D. X. Til raforkusjóðs .
D. XI. Jarðhitadeild:
3. Rannsóknarkostnaður .
5. Til bortækjakaupa .
7. Tilraunir á þungu vatni .

16. -
16. -
16. -
16. -
16. -
16. -

350 þús.
100 þús.
300 -

17. gr. I. 4. Til vatnsveitna .
17. - II. 1. b. Til útrýmingar heilsuspillandi húsnæði .
17. - II. 2. Framlag til byggingarsjóðs kaupstaða og kauptúna
17. - III. 7. Orlofsheimili verkalýðssamtaka .
20. - V. Ræktun á jörðum ríkisins .
20. - VII. Sjúkrahús .
20. - X. Keldur .
20. - XI. Sjúkraflugvellir .
20. - XII. 5. Laugarvatn .
20. - XII. 6. Kennaraskóli Islands .
20. - XII. 7. Hvanneyri .
20. - XIII. Byggingar á prestssetrum .
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110 þús.
475-
500 -
150 -
35 -

500 -
70 -

180 -
80 -

1360 -

2550 -

2820 -
100 -
400 -

300 -
400 -

1450 -
415 -
550 -

15000 -

750 þús.
600 -

4000 -
4000 -

500 -
200 -

5190 -
700 -
518 -
450 -

1 millj.
600 þús.

1700 -



20. gr. XV. Útihús prestssetra 720 þús.
20. - XVI. Héraðsdómarabústaðir 540 -
20. - XVII. Lögreglustöð í Reykjavík 800 -
20. - XXI. Breiðuvíkurheimili 350 -
20. - XXII. Varmá.......................................... 100 -
20. - XXVI. Dýralæknisbústaðir 360 -

2. Gert er ráð fyrir nokkru styttra þinghaldi en í fyrra, enda þótt sumarþing verði.
Lagt er til að lækka alþingiskostnað um 500 þús. kr., sem samsvarar um 2 vikna
þinghaldi.

3. Lagt er til að lækka fjárveitingu til stjórnarráðsins um 500 þús. kr., bæði með
hliðsjón af fækkun ráðherra og því, að annar kostnaður ráðuneytanna er i fjár-
lagafrv. hækkaður um 900 þús. kr. Ætti að mega spara einnig á þeim lið.

4. Lagt er til að lækka útgjöld vegna tollgæzlu um 500 þús. kr. Ekki er ætlunin, að
dregið verði úr nauðsynlegu eftirliti á þessu sviði, en útþensla í starfsmanna-
haldi tollgæzlunnar að undanförnu hefur verið óhófleg.

5. Lagt er til að lækka ríkisframlag til skipaútgerðarinnar um 6 millj. kr. Útgjöld
skipaútgerðarinnar umfram tekjur urðu um 4 millj. kr. hærri en áætlað var s. l.
ár. Þá má og ætla, að um 2 millj. kr. sparist vegna breytinga á tryggingum skipa.
Ekki er því gert ráð fyrir, að dregið verði úr nauðsynlegri þjónustu, er skipa-
útgerðin veitir. Rétt er þó að vekja athygli á endurteknum tillögum sparnaðar-
nefnda ríkisins um að selja Esju, sem er mjög dýr í rekstri.

6. Lagt er til að lækka framlag til bygginga í Skálholti um 500 þús. kr. Ætti það
ekki að koma að sök, meðan ekki er vitað, hvaða stofnun eða stofnanir fá þar
aðsetur.

7. Lagt er til að fella niður framlag til jarðræktarvéla. Lagaskyldu í þessu efni
var fullnægt á s. l. ári, og enn eru 1.2 millj. kr. af þeirri fjárveitingu ónotaðar.

8. Lagt er til, að niður falli fjárveiting til iðnskóla í Reykjavík, 500 þús. kr., þar
eð enn er óhafið 628 þús. kr. af fjárveitingum 1957 og 1958.

9. Lagt er til, að 10 millj. kr. framlag til nýrra raforkuframkvæmda falli niður.
Byggist sú tillaga á því, að tryggt verði með lántöku, að hægt sé að fylgja áætlun
um raforkuframkvæmdir.

10. Lagt er til, að kostnaður við framkvæmd orlofslaga lækki um 500 þús. kr. og
hætt verði við orlofsmerkjakerfið, en orlofsfé greitt sem önnur laun.

ll. Lagt er til, að áætluð fjárveiting vegna ábyrgðargreiðslna lækki um 10 millj. kr.
og verði hin sama og í fjárlögum 1958. Er það mat fjármálaráðherra, að þessi
lækkun sé ekki óvarleg.

12. Lagt er til, að framlag til bygginga á ríkisjörðum lækki um 500 þús. kr.
13. Lagt er til, að fjárveiting til flugvallargerða verði 120 þús. kr. hærri en í fjár-

lögum ársins 1958. Er jafnframt gerð tillaga um skiptingu þess fjár milli ein-
stakra framkvæmda. Er hér um að ræða 2 millj. kr. lækkun frá fjárlagafrv .• þar
eð ferðakostnaður á 13. gr. D. er lækkaður um 120 þús. kr.

14. Lagt er til, að framlög vegna byggingar menntaskólanna í Reykjavík og Akur-
eyri og sjómannaskólans lækki um samtals 1.7 millj. kr.

15. Lagt er til að lækka fjárveitingu til lögreglustöðvar á Keflavíkurflugvelli um
100 þús. kr.

16. Lagt er til að lækka fjárveitingu til stórra dieselrafstöðva um 200 þús. kr., en
séð verði fyrir því fé með láni, ef með þarf.

17. Lagt er til að lækka atvinnu aukningar fé um 3.5millj. kr. með hliðsjón af auknum
lánveitingum úr atvinnuleysistryggingasjóði til sömu þarfa. Jafnframt er lagt
til, að 5 manna þingkjörin nefnd ráðstafi fé þessu.

18. Lagt er til, að 1 millj. kr. fjárveiting til stjórnarráðshúss falli niður. Allmikið
fé er þegar geymt vegna þessarar fyrirhuguðu byggingar.

19. Lagt er til, að útgjöld vegna afurðamats lækki um 500 þús. kr. Mun ríkisstjórn-
in gera tillögur um gjaldahækkun af þessum sökum,
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20. Lagt er til, að halli á skipaskoðun ríkisins falli niður. Er óeðlilegt, að slíkt eftirlit
sé rekið með halla. Mun ríkisstjórnin gera nauðsynlegar ráðstafanir i þessu
sambandi.
Það skal að lokum tekið fram, að okkur er það ljóst, að lækkun á hinum ýmsu

framkvæmdaliðum getur ekki verið til frambúðar, heldur er hér um óhjákvæmi-
lega bráðabirgðaráðstöfun að ræða, enda augljóst, að allt fjármálakerfið þarf end-
urskoðun og lagfæringu.

Samkvæmt yfirliti, sem gert hefur verið um hag útflutnings sjóðs, er gert ráð
fyrir, að ríkissjóður þurfi að leggja sjóðnum 154 millj. kr. á þessu ári, auk sér-
stakrar tekjuöflunar, sem gerð verður grein fyrir í sambandi við annað mál. Er lagt
til, að sú fjárhæð verði veitt í 19. gr. fjárlaga.

Verði allar hinar sameiginlegu tillögur nefndarinnar samþykktar og einnig hinar
sérstöku tillögu okkar, mundi niðurstaða á sjóðsyfirliti verða þessi:

Hækkun gjalda
-;- Lækkun gjalda

kr. 184094785
49243419

Hækkun gjalda alls kr. 134851366

Hækkun tekna .
+ Greiðsluafg. í frv .

kr. 123600000
1 716929

Tekjuauki alls kr. 125316929

Niðurstöðutölur:
Inn .
Út .

kr. 1 023960000
1033494437

Greiðsluhalli kr. 9534437

Þar eð enn eru óafgreidd ýmis mál hjá nefndinni og því ekki endanlega vitað um
tekjuþörfina, munu við 3. umr. gerðar tillögur um jöfnun tekna og gjalda þannig,
að fjárlög verði afgreidd greiðsluhallalaus.

Alþingi, 17. april 1959.

Magnús Jónsson,
frsm.

Áki Jakobsson. Pétur Ottesen.

Jón Kjartansson.
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