
Alþingi 1940.
Þingsetning.

A.
r
I sameinuðu þingi.

Arið 1940, fimmtudaginn 15. febrúar, var 
fimmtugasta og fimmta löggefandi Alþingi seít 
í Reykjavík. Er það fertugasta og þriðja aðal- 
þing í röðinni, en sjötugasta samkoma frá því, 
er Alþingi var endurreist.

Þingmenn komu saman i alþingishúsinu kl. 
12,45 miðdegis og gengu þaðan til guðsþjónustu 
í dómkirkjunni kl. 1. Séra Friðrik J. Rafnar, 
vígslubiskup, steig í stólinn og lagði út af 
Rómv. XIV, 7.—8.

Að lokinni guðsþjónustu gengu þingmenn aft- 
ur til alþingishússins, fundarsals neðri deildar.

Þessir þingmenn voru til þings komnir:
1. Arni Jónsson, 9. landsk. þm.
2. Bergur Jónsson, þm. Barð.
3. Bernharð Stefánsson, 1. þm. Eyf.
4. Bjarni Ásgeirsson, þm. Mýr.
5. Bjarni Bjarnason, 2. þm. Árn.
6. Bjarni Snæbjörnsson, þm. Hafnf.
7. BrynjóHur Bjarnason, 1. landsk. þm.
8. Einar Árnason, 2. þm. Evf.
9. Einar Oigeirsson, 5. þm. Reykv.

10. Eiríkur Einarsson, 8. landsk. þm.
11. Emil Jónsson, 6. landsk. þm.
12. Erlendur Þorsteinsson, 10. landsk. þm.
13. Eysteinn Jónsson, 1. þm. S.-M.
14. Finnur Jónsson, þm. ísaf.
15. Garðar Þorsteinsson, 7. landsk. þm.
16. Gísli Guðmundsson, þm. N.-Þ.
17. Gísli Sveinsson, þm. V.-Sk.
18. Haraldur Guðmundsson, þm. Seyðf.
19. Helgi Jónasson, 2. þm. Rang.
20. Hermann Jónasson, þm. Str.
21. Héðinn Valdimarsson, 3. þm. Reykv.
22. Ingvar Pálmason, 2. þm. S.-M.
23. ísleifur Högnason, 4. landsk. þm.
24. Jakob Möller, 2. þm. Reykv.
25. Jóhann Jósefsson, þm. Vestm.
26. Jón Pálmason, þm. A.-Húnv.
27. Jónas Jónsson, þm. S.-Þ.
28. Jörundur Brynjólfsson, 1. þm. Árn.

29. Magnús Gíslason, 11. landsk. þm.
30. Magnús Jónsson, 1. þm. Reykv.
31. Ólafur Thors, þm. G.-K.
32. Páll Hermannsson, 2. þm. N.-M.
33. Páll Zóphóniasson, 1. þm. N.-M.
34. Pálmi Hannesson, 1. þm. Skagf.
35. Pétur Halldórsson, 4. þm. Reykv.
36. Pétur Ottesen, þm. Borgf.
37. Sigurður E. Hlíðar, þm. Ak.
38. Sigurður Kristjánsson, 6. þm. Reykv.
39. Sigurjón A. Ólafsson, 2. landsk. þm.
40. Skúli Guðmundsson, þm. V.-Húnv.
41. Stefán Stefánsson, 3. landsk. þm.
42. Steingrímur Steinþórsson, 2. þm. Skagf.
43. Sveinbjörn Högnason, 1. þm. Rang.
44. Thor Thors, þm. Snæf.
45. Vilmundur Jónsson, þm. N.-Isf.
46. Þorsteinn Briem, þm. Dal.
47. Þorsteinn Þorsteinsson, 5. landsk. þm.

Voru framantaldir þingmenn allir á fundi,
nema þm. N.-Þ. og 2. þm. Reykv., sem boðað 
höfðu veikindaforföll. En ókomnir voru til 
þings:

1. Ásgeir Ásgeirsson, þm. V.-Isf.
2. Jón ívarsson, þm. A.-Sk.

Konungsboðskapur.
Þá er þingmenn höfðu skipað sér til sætis, stóð 

upp forsætisráðherra, Hermann Jónasson, og Ias 
upp opið bréf, er stefnir Alþingi saman til reglu- 
legs fundar fimmtudaginn 15. febrúar 1940, dags.
1. febr. s. á..(Sjá Stjtíð. 1940, A. bls. 9).

Þvi næst las forsætisráðherra upp konungs- 
umboð sér til handa til þess að setja Alþingi, 
dags. s. d.

Samkvæmt því umboði Iýsti forsætisráðherra 
yfir, að Alþingi væri sett, og mælti síðan:

„Minnumst ættjarðarinnar og konungs!" og 
tóku þingmenn undir þau orð með ferföldu 
húrrahrópi.
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Forsrh. (Hermann Jónasson): í dag er fimmtu- 
dagur, og er venjulegt að halda ekki fundi á 
laugardögum. Auk þess halda tveir stjórnar- 
flokkanna allsherjar flokksfundi þessa dagana, 
og hefir rikisstjórnin þess vegna talið hag- 
kvæmast að fresta fundi til næstkomandi mánu- 
dags kl. P-2, og er ætlazt til þess, að flokkarnir 
noti þann tima til að undirbúa kosningar í 
nefndir, þannig að hægt sé að ljúka öllum 
venjulegum störfum með nægilegum hraða á 
þeim fundi.

Fundi frcstað til mánudags.

Mánudaginn 19. febr., kl. i’á miðdegis, var 
fundinum fram haldið. Voru þá til þings komnir 
þeir þingmenn, sem ókomnir voru við þingsetn- 
ingu, en fjarstaddir voru þm. N.-Þ., sem var 
veikur, og 11. landsk. þm., sent boðað hafði for- 
föll.

Forsætisráðherra kvaddi elzta þingmanninn, 
Ingvar Pálmason, 2. þin. S.-M., til að stýra fundi 
þar til kosinn væri forseti sameinaðs þings.

Kosning forseta.
Aldursforseti gekk þá til forsetastóls og tók 

við fundarstjórn. Kvaddi hann sér til aðstoðar 
sem fundarskrifara þá Bjarna Bjarnason, 2. þm. 
Arn., og Thor Thors, þm. Snæf., og lét síðan 
ganga til kosninga um forseta sameinaðs þings. 
Kosningu hlaut

Haraldur Guðmundsson, þm. Seyðf., 
með 23 atkv. — Magnús Jónsson, 1. þm. Beykv., 
fékk 1 atkv., en 20 seðlar voru auðir.

Gekk þá hinn kjörni forseti til forsetastóls 
og tók við fundarstjórn. I.ét hann fvrst fara 
fram kosningu fvrra varaforseta sameinaðs 
þings. Kosningu hlaut

Pétur Ottesen, þm. Borgf., 
með 31 atkv. — 15 seðlar voru auðir.

Þá fór fram kosning annars varaforseta sani- 
einaðs þings, og var kosinn

Bjarni Ásgeirsson, þm. Mýr., 
með 30 atkv. — 15 seðlar voru auðir.

Kosning skrifara.
Þessu næst voru kosnir skrifarar sameinaðs 

þings, að viðhafðri hlutfallskosningu. Fram 
komu tveir listar, A og B. Á A-lista var BjB, 
en á B-lista TT. — Með þvi að ekki voru fleiri 
tilnefndir en kjósa skyldi, lýsti forseti yfir, að 
rétt væru kjörnir án atkvgr.:

Bjarni Bjarnason, 2. þm. Árn., og 
Thor Thors, þm. Snæf.

Kjörbréfanefnd.
Loks var tekin til meðferðar kosning kjör- 

bréfanefndar, að viðhafðri hlutfallskosningu. 
Forseta bárust þrír listar, A, B og C. Á A-lista 
var VJ, á B-lista EÁrna, BJ, og á C-lista GSv, 
ÞÞ. — Þar sem ekki voru fleiri tilnefndir en

kjósa skyldi, lýsti forseti vfir þvi, að kosnir 
væru án atkvgr.:

Einar Árnason,
Gísli Sveinsson,
Bergur Jónsson,
Þorsteinn Þorsteinsson,
Vilmundur Jónsson.

Kosning fastanefnda.
.4 2. fundi i Sþ., 20. febr., var tekin til með- 

ferðar kosning í fastanefndir samkv. 16. gr. 
þingskapa.

1. Fjárveitinganefnd.
Fram komu þrír listar, A, B og C, með jafn- 

mörgum nöfnum og kjósa skyldi menn í nefnd- 
ina. Samkv. því lýsti forseti vfir, að kosnir væru 
án atkvgr.:
At' A-lista: Pétur Ottesen,

Þorsteinn Þorsteinsson,
Sigurður E. Hliðar,
Sigurður Kristjánsson.

Af B-lista: Bernharð Stefánsson,
Bjarni Bjarnason,
Helgi Jónasson,
Páll Hermannsson.

Af C-lista: Emil Jónsson.

2. Utanrikismálanefnd.
Fram koinu tveir listar, A og B, með samtals 

jafnmörgum nöfnum aðalmanna og varamanna 
og kjósa skvldi. Samkv. því lýsti forseti yfir, 
að kosnir væru án atkvgr.:

Aðalmenn:
At' A-lista: Thor Thors,

Jóhann Jósefsson,
Garðar Þorsteinsson.

Af B-lista: Bergur Jónsson,
Bjarni Ásgeirsson,
Jónas Jónsson,
-Asgeir Ásgeirsson.

Varamenn:
Af A-iista: Magnús Jónsson,

Olafur Thors,
Bjarni Snæbjörnsson.

Af B-lista: Gisli Guðmundsson,
Páil Zóphóníasson,
Pálmi Hannesson,
Haraldur Guðmundsson.

3. Allsherjarnefnd.
Fram komu tveir listar, A og B, með samtals 

jafnmörgum nöfnum og menn skyldi kjósa i 
nefndina, og lýsti forseti vfir samkv. því, að 
kosnir væru án atkvgr.:
Af A-lista: Magnús Jónsson,

Árni Jónsson,
Þorsteinn Briem.

Af B-lista: Einar Árnason,
Jörundur Brynjólfsson,
Finnur Jónsson,
Páll Zóphóníasson.
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B.
í efri deild.

Að loknuin fyrsta fundi í saineinuðu þingi 
var fyrsti fundur efri deildar settur. Deildina 
skipuðu þessir þingmenn:

1. Arni Jónsson, 9. landsk. þm.
2. Bernharð Stefánsson, 1. þm. Eyf.
3. Bjarni Snæbjöriisson, þm. Hafnf.
4. Brvnjólfur Bjarnason, 1. landsk. þm. 
ó. Einar Arnason, 2. þm. Eyf.
6. Erlendur Þorsteinsson, 10. landsk. þm.
7. Hermann Jónasson, þm. Str.
8. Ingvar Pálmason, 2. þm. S.-M.
9. Jóhann Jósefsson, þm. Vestm.

10. Jónas Jónsson, þm. S.-Þ.
11. Magnús Gislason, 11. landsk. þm.
12. Magnús Jónsson, 1. þra. Reykv.
13. Páll Hermannsson, 2. þm. N.-M.
14. Páll Zóphóníasson, 1. þm. N.-M.
15. Sigurjón A. Ólafsson, 2. landsk. þm.
16. Þorsteinn Þorsteinsson, 5. landsk. þm.

Allir deildarmenn voru á fundi, nema 11.
landsk. þm., sem boðað hafði forföll.

Forsætisráðherra, Hermann Jónasson, kvaddi 
elzta þm. deildarinnar, Ingvar Pálinason, 2. þm.
S.-M., til þcss að gangast fyrir kosningu forseta 
deildarinnar. Aldursforseti gekk þá til forseta- 
stóls og kvaddi sér til aðstoðar sem fundarskrif- 
ara þá Pál Hermannsson, 2. þm. N.-M., og Bjarna 
Snæbjörnsson, þm. Hafnf.

Kosning forseta og skrifara.
Var þá gengið til forsetakosningar. Iíosinn var 

Einar Árnason, 2. þm. Eyf.,
með 14 atkv. — 1 seðill var auður.

Hinn kjörni forseti tók nú við fundarstjórn- 
inni og lét fvrst fara fram kosningu fyrra vara- 
forseta. Kosningu hlaut

Magnús Jónsson, 1. þm. Reykv., 
nieð 13 atkv. — 2 seðlar voru auðir.

Annar varaforseti var kosinn
Sigurjón Á. Ólafsson, 2. landsk. þm.,

með 11 atkv. — 2 seðlar voru auðir.
Þessu næst voru kosnir skrifarar deildarinnar, 

að viðhafðri hlutfallskosningu. Frain komu tveir 
listar, A og B. A A-lista var PHerrn, en á B- 
lista BSn. — Samkv. því lýsti forseti yfir, að 
kosnir væru skrifarar deildarinnar án atkvgr.:

Páll Hermannsson, 2. þm. N.-M., og 
Bjarni Snæbjörnsson, þm. Hafnf.

Sætaskipun.
Þá skyldi hluta um sæti deildarmanna samkv. 

þingsköpum. Fram kom till. frá 2. landsk. þm. 
um að veita þau afbrigði frá þingsköpum, að 
sætaskipun skvldi haldast óbreytt eins og hún 
var á síðasta þingi, og var sú till. levfð og samþ. 
með 12 shlj. atkv.

Kosning fastanefnda.
.4 2. fundi deildarinnar, 20. febr., fór fram 

kosning í fastanefndir samkv. 16. gr. þingskapa. 
Komu frani við kosningu hverrar nefndar tveir 
listar, A og B, með samtals jafnmörgum nöfn- 
um og inenn skyldi kjósa I nefndina. Kosningar 
fóru því fram án atkvgr., og urðu nefndirnar 
svo skipaðar:

1. Fjárhagsnefnd.
Af A-lista: Bernharð Stefánsson,

Erlendur Þorsteinsson.
Af B-lista: Magnús Jónsson.

2. Samgöngumálanefnd.
Af A-Iista: Jónas Jónsson,

Páll Zóphóníasson.
Af B-lista: Arni Jónsson.

3. Landbúnaðarnefnd.
Af Alista: Páll Zóphóniasson,

Erlendur Þorsteinsson.
Af B-lista: Þorsteinn Þorsteinsson.

4. Sjávarútvegsnefnd.
Af A-lista: Ingvar Pálmason,

Sigurjón Á. Ólafsson.
Af B-lista: Jóhann Jósefsson.

5. Iðnaðarnefnd.
Af A-lista: Jónas Jónsson,

Erlendur Þorsteiiissoii.
Af B-lista: Bjarni Snæhjörnsson.

6. Menntamálanefnd.
Af A-lista: Jónas Jónsson,

Sigurjón Á. Ólafsson.
Af B-lista: Arni Jónsson.

7. Allsherjarnefnd.
Af A-lista: Sigurjón .4. Ólafsson,

Ingvar Pálmason.
Af B-lista: Magnús Gíslason,
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c.
í neðri deild.

Fyrsti fundur neðri deildar var settur, þá er 
sameinað Alþingi hafði lokið störfum sinum á 
fyrsta fundi og þeir þingmenn voru gengnir til 
efri deildar, er þar áttu sæti.

Þessir þingmenn sátu neðri deild:
1. Asgeir Asgeirsson, þm. V.-lsf.
2. Bergur Jónsson, þm. Barð.
3. Bjarni Ásgeirsson, þm. Mýr.
4. Bjarni Bjarnason, 2. þm. Árn.
5. Einar Olgeirsson, 5. þm. Reykv.
6. Eiríkur Einarsson, 8. landsk. þm.
7. Emil Jónsson, 6. landsk. þm.
8. Eysteinn Jónsson, 1. þm. S.-M.
9. Finnur Jónsson, þm. ísaf.

10. Garðar Þorsteinsson, 7. landsk. þm.
11. Gísli Guðmundsson, þm. N.-Þ.
12. Gísli Sveinsson, þm. V.-Sk.
13. Haraldur Guðmundsson, þm. Seyðf.
14. Helgi Jónasson, 2. þm. Rang.
15. Héðinn Valdimarsson, 3. þm. Revkv.
16. 'Isleifur Högnason, 4. landsk. þm.
17. Jakob Möller, 2. þm. Revkv.
18. Jón ívarsson, þin. A.-Sk.
19. Jón Pálmason, þm. A.-Húnv.
20. Jörundur Brvnjólfsson, 1. þin. Árn.
21. Ólafur Thors, þm. G.-K.
22. Pálmi Hannesson, 1. þm. Skagf.
23. Pétur Halldórsson, 4. þm. Revkv.
24. Pétur Ottesen, þm. Borgf.
25. Sigurður E. Hliðar, þm. Ak.
26. Sigurður Kristjánsson, 6. þm. Reykv.
27. Skúli Guðmundsson, þm. V.-Húnv.
28. Stefán Stefánsson, 3. landsk. þm.
29. Steingrímur Steinþórsson, 2. þm. Skagf.
30. Sveinbjöm Högnason, 1. þm. Rang.
31. Thor Thors, þm. Snæf.
32. Vilmundur Jónsson, þm. N.-ísf.
33. Þorsteinn Briem, þm. Dal.

Voru framangreindir þingmenn allir á fundi, 
nema þm. N.-Þ., sem var veikur.

Fjármálaráðherra, sem var elzti maður deild- 
arinnar, kvaddi næstelzta þingmanninn, Gísla 
Sveinsson, þm. V.-Sk., til þess að gangast fvrir 
kosningu forseta deildarinnar. Tók hann þá við 
stjórn fundarins og kvaddi sér til aðstoðar sem 
skrifara þá Emil Jónsson, 6. landsk. þm., og 
Eirik Einarsson, 8. Iandsk. þm.

Kosning foraeta og skrifara.
Var svo gengið til forsetakosningar. Kosn- 

ingu hlaut

Jörundur Brynjólfsson, 1. þm. Árn., 
með 22 atkv. — 8 seðlar vom auðir.

Hinn kjörni forseti tók nú við fundarstjórn 
og lét fvrst fara fram kosningu fyrra varafor- 
seta. Kosinn var

Gísli Sveinsson, þm. V.-Sk., 
með 18 atkv. — 12 seðlar vom auðir.

Því næst var kosinn annar varaforseti. Kosn- 
ingu hlaut

Finnur Jónsson, þm. ísaf., 
með 16 atkv. — Héðinn Valdimarsson hlaut 1 
atkv., en 13 seðlar vom auðir.

Þá voru kosnir skrifarar deildarinnar, að við- 
hafðri hlutfallskosningu. Fram komu tveir list- 
ar, A og B. Á A-lista var EmJ, en á B-lista EE. 
Samkv. því lýsti forseti yfir, að kosnir væm án 
atkvgr.:

Emil Jónsson, 6. landsk. þm.
Eiríkur Einarsson, 8. landsk. þm.

Sætaskipun.
Loks var lilutað um sæti deildarmanna samkv. 

þingsköpum, og fór sætahlutunin á þessa leið:
7. sæli hlaut Þorsteinn Briem,
8. — — Sveinbjörn Högnason,
9. — — Pálmi Hannesson,

10. — — Pétur Ottesen,
11. — — Skúli Guðmundsson,
12. — — Bjarni Ásgeirsson,
13. — — Sigurður Kristjánsson,
14. — — Ásgeir Ásgeirsson,
15. — — Sigurður E. Hliðar,
16. — — Einar Olgeirsson,
17. —■ — Vilmundur Jónsson,
18. — — Stefán Stefánsson,
19. —■ — Steingrimur Steinþórsson,
20. — — Helgi Jónasson,
21. — — Jón fvarsson,
22. — — Pétur Halldórsson,
23. — — Gísli Guðmundsson,
24. — — Héðinn Valdimarsson,
25. — — Finnur Jónsson,
26. — — Thor Thors,
27. — — Gisli Sveinsson,
28. — — Garðar Þorsteinsson,
29. — — Bergur Jónsson,
30. — — Bjarni Bjarnason,
31. — — Haraldur Guðmundsson,
32. — — ísleifur Högnason,
33. — — Jón Pálmason,
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Kosning fastanefnda.
A 2. fundi deildarinnar, 20. febr., fóru fram 

kosningar i fastanefndir samkv. 16. gr. þing- 
skapa.

Við kosningu allra nefndanna komu fram 3 
listar, A, B og C, og var i hverja nefnd stungið 
upp á jafnmörgum mönnum og kjósa skyldi. 
Fóru kosningar því fram án atkvgr., og urðn 
nefndirnar svo skipaðar:

1. Fjárhagsnefnd.
Af A-lista: Asgeir Asgeirsson.
Af B-lista: Steingrímur Steinþórsson,

Sveinbjörn Högnason.
Af C-lista: Jón Páimason,

Stefán Stefánsson.

2. Samgöngumálanefnd.
Af A-lista: Vilmundur Jónsson.
Af B-lista: Gísli Guðmundsson,

Helgi Jónasson.
Af C-Iista: Gisli Sveinsson,

Eirikur Einarsson.

3. Landbúnaðarnefnd.
Af A-lista: Haraldur Guðmundsson. 
Af B-lista: Bjarni Ásgeirsson,

Steingrimur Steinþórsson.

Af C-lista:

Af A-lista: 
Af B-Iista:

Af C-lista:

Af A-lista: 
Af B-Iista:

Af C-lista:

Af A-lista: 
Af B-lista:

Af C-lista:

Af A-lista: 
Af B-lista:

Af C-lista:

Jón Pálmason,
Pétur Ottesen.

4. Sjávarútvegsnefnd. 
Finnur Jónsson.
Bergur Jónsson,
Skúli Guðmundsson. 
Sigurður Kristjánsson, 
Sigurður E. Hliðar.

5. Iðnaðarnefnd.
Emil Jónsson.
Bjarni Ásgeirsson, 
Pálmi Hannesson.
Gisli Sveinsson, 
Eirikur Einarsson.

6. Menntamálanefnd. 
Asgeir Ásgeirsson. 
Bjarni Bjarnason, 
Pálmi Hannesson.
Gísli Sveinsson,
Pétur Haildórsson.

7. Allsherjarnefnd. 
Vilmundur Jónsson. 
Bergur Jónsson, 
Sveinbjörn Högnason. 
Thor Thors,
Garðar Þorsteinsson.



Lagafrumvörp samþykkt.
1. Fjárlög 1941.

Á deildafundum 22. febr. var útbýtt frá Sþ.:
Frv. til fjárlaga fyrir árið 1941 (stjfrv., A. 1).

A 3. fundi i Sþ., 27. febr., var frv. tekið til
1. umr. (útvarpsumr.).

Fjmrh. (Jakob Möller): Ég mun nú svo sem 
venja er til við 1. umr. fjárl. gefa yfirlit yfir 
afkomu rikissjóðs árið 1939, og skal ég þá fyrst 
lesa skýrslu um skatta og tolla (sjá næstu opnu).

Samkvæmt rekstraryfirlitinu, sem ég las upp, 
má heita, að rekstrartekjur og gjöld standist á. 
Tekjuafgangurinn hefir orðið aðeins kr. 19635.00, 
i stað þess að hann var í fjárlögum áætlaður 
sem næst 1200 þús. Stafar þetta af þvi, að þó 
að tekjumar hafi að vísu farið nokkuð fram úr 
áætlun, eða um nálega 1200 þús., þá hafa gjöldin 
farið enn meira fram úr áætlun, eða 2377 þús.

Til samanburðar skal á það bent, að í fjár- 
lögum 1938 vora tekjurnar áætlaðar 17464280.00, 
en urðu 19532580.00, eða fullum 2 millj. meiri 
en áætlað var. Gjöldin voru hinsvegar áætluð 
16322141.00, en urðu 17764938.00, og fóru því ekki 
nema um 1440 þús. fram úr áætlun. Þannig hafa 
umframtekjur þess árs orðið um 560 þús. meiri 
en umframgjöld, en umframgjöld ársins 1939 ná- 
lega 1200 þús. kr. meiri en umframtekjur.

Það kemur nú engum á óvart, þó að gjöld 
rikissjóðs hafi farið allverulega fram úr áætlun 
á síðasta ári. Það er eðlileg afleiðing af breyt. 
þeirri, sem gerð var á gengi ísl. krónu snemma 
á árinu og hlaut að hafa veruleg áhrif til hækk- 
unar á mikinn hluta af rekstrargjöldum rikisins.

Eins og ég sagði áðan, hafa gjöldin farið 
fram úr áætlun um hart nær 2400 þús., og skal 
ég nú gera nokkra grein fyrir þeim umfram- 
greíðslum.

Gjöld samkv. 7. gr. fjárlaganna hafa farið 
fram úr áætlun um nál. 282 þús. kr. Af þeirri 
upphæð voru 206 þús. kr. gengismunur á vöxt- 
um af erl. skuldum, en 76 þús. vextir af inn- 
lendum lánum; hefir áætlun fjárlaganna revnzt 
þeirri upphæð of lág.

Gjöld samkv. 8. gr. hafa orðið um 7 þús. 
liærri en áætlað var, og stafar það af gengismun.

Gjöld samkv. 9. gr., alþingiskostnaður, liafa 
farið 71 þús. fram úr áætlun, en ekki orðið 
nema 48 þús. hærri en árið 1938, og stafar sú 
hækkun af þvi, að þing var haldið bæði haust 
og vor 1939.

Gjöld samkv. 10. gr. I, stjórnarráðið, hafa 
orðið 151 þús. meiri en áætlað var. Er þó í þvi 
sambandi þess að gæta, að sá kostnaður hefir 
á árinu 1938 orðið 79 þús. kr. hærri en áætlað 
var árið 1939, og mismunur á kostnaðinum 1938 
og 1939 þvi ekki nema 72 þús. Hækkunin stafar 
annars aðallega af fjölgun ráðherra og stjórnar- 
deilda og ýmsum kostnaði, er af því stafar, og 
þá einnig af hækkuðu verðlagi, m. a. vegna 
gengisbreytingarinnar. Skrifstofukostnaðurinn er 
talinn að hafa farið fram úr áætlun um 118 
þús., en eins og áður en sagt stafar sú umfram- 
greiðsla að mjög miklu eða mestu leyti af ósam- 
ræmi inilli áætlunar og raunverulegra útgjalda, 
eins og þau voru orðin næsta ár á undan. En 
auk þess telur ríkisbókhaldið, að 25 þús. af þess- 
ari upphæð eigi að endurgreiðast af ýmsum öðr- 
um liðum fjárlaganna. Laun ráðherra hafa orðið
15 þús. kr. hærri en áætlað var, kostnaður við 
ríkisbókhald og féhirði 3 þús. kr. hærri, útgáfa 
ríkisreiknings og Stjórnartíðinda 4 þús. kr. hærri 
og kostnaður við ráðherrabústað og stjórnar- 
ráðshús 10 þús. kr. hærri.

Gjöld samkv. 10. gr. II, utanríkismál, hafa 
farið 88 þús. kr. fram úr áætlun. Af þvi eru 15 
þús. kr. gengismunur á kostnaði við sendiherra- 
embættið i Iiaupmannahöfn, 18 þús. kr. aukinn 
kostnaður við aðra ineðferð utanrikismála, 
gengismun og greiðslur Vilh. Finsens, og loks 
eru 55 þús. aukinn kostnaður við samninga við 
erlend riki, þar með talinn kostnaður við ensku 
samninganefndina s. 1. haust, sem ekkert var 
áætlað fyrir i fjárlögum.

Gjöld samkv. 11. gr., dómgæzla, lögreglustjórn 
o. fl., hafa farið mjög verulega fram úr áætlun, 
eða samtals um 400 þús. kr., og er þess þó þar 
að gæta, að ekki hefir komið til greiðslu á 25 
þús. kr. vegna brunatryggingar og fasteigna- 
gjöld, sem áætlað hafði verið fyrir, og hafa um- 
framgreiðslurnar þannig raunverulega orðið 25 
þús. kr. meiri en hér er talið.

Gjöldin samkv. 11. gr. A, dómgæzlan, voru 
áætluð 1522750.00, en urðu 1827648.00, eða 305 
þús. krónum meiri. I þvi sambandi er þess þó 
að gæta, að árið 1938 urðu þessi gjöld nál. 1796 
þús. kr., og hefir þessi kostnaður þvi ekki auk- 
izt á árinu 1939 nema um 32 þús. krónur. Og 
með hliðsjón af því mætti líta svo á, að áætlun 
fjárlaganna hefði verið allt of óvarleg. En ein- 
stakir gjaldliðir hafa farið fram úr áætlun scm 
hér segir: hæstiréttur 5 þús., laun hrepps'jóra
16 þús., skrifstofukostnaður tollstjórans i
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Reykjavik 27 þús., lögreglustjóra 23 þús., tolt- 
og löggæzla í Reykjavik 54 þús., löggæzla utan 
Reykjavíkur 35 þús., bifreiðaeftirlit 23 þús., 
hluti rikissjóðs af kostnaði við lögreglu í 
Reykjavik 24 þús., skrifstofukostnaður sýslum. 
13 þús., landhelgisgæzla 57 þús., sakamálakostn. 
7 þús., Litla-Hraun 17 þús., löggildingarstofan 
4 þús., eða samtals eins og áður er sagt 305 þús. 
En þegar tillit er tekið til þess, að umfram- 
greiðslurnar voru árið áður, miðaðar við sömu 
áætlun, orðnar 273 þús., þá veit ég ekki, hvort 
meiri ástæða er til að undrast það, hve mikil 
eða hve lítil hækkunin hefir orðið á þessu ári.

Gjöld samkv. 11. gr. B, sameiginlegur kostn- 
aður við embættisrekstur, voru áætluð 329 þús., 
en hafa orðið 424315.00 og þannig farið 95 þús. 
fram úr áætlun, og hafa þá ekki verið greiddar 
25 þús. kr. fyrir brunatryggingar og fasteigna- 
gjöld. Arið 1938 urðu þessi gjöld samkv. rikis- 
reikningi 444 þús. kr., eða 20 þús. kr. meiri en 
greidd hafa verið á árinu 1939, en 5 þús. minni, 
ef með eru taldar þessar 25 þús. kr., sem ó- 
greiddar eru. Umframgreiðslurnar á árinu 1939 
eru þessar: fasteignamat 85 þús., ríkisskatta- 
nefnd 8 þús. og eyðublöð 27 þús., eða samtals 
120 þús., en þar sem tilsvarandi umframgreiðslu 
hefir verið um að ræða árið 1938, verður að 
telja, að áætlun fjárlaganna hafi verið mjög um 
of óvarleg.

l'm útgjöld samkvæmt 11. gr. A. og B. skal 
ég svo vekja athygli á því, að árið 1927 voru 
þau útgjöld samanlögð skv. ríkisreikningi 
1094540.33, en árið 1938 1795871.58+ 444126.13, eða 
samtals 2239997.71, og hafa þau því hækkað um 
1145457.38 á 11 árum, eða sem svarar um 100 
þús. kr. á ári. A næsta 11 ára timabili á undan 
hækkuðu þessi útgjöld úr 174426.99 árið 1916 
upp i 1094540.33 árið 1927, eða um sem svarar 83 
þús. kr. á ári. Á fyrra timabilinu, sem ég nefndi 
síðar, urðu nokkrar sveiflur á útgjaldaupphæð- 
inni frá ári til árs, og hefir það að sjálfsögðu 
staðið í sambandi við launalögin frá 1919 og 
dýrtiðaruppbótina. Lækkun dýrtíðaruppbótar- 
innar og niðurfelling hennar á hærri launum, 
sem framkvæmd var á siðara tímabilinu, hefir 
hinsvegar að því er virðist lítil áhrif haft á 
heildarútgjöldin. En af þessu, að þessi útgjöld 
hafa þannig farið nokkuð jafnt og þétt vaxandi 
síðustu 22 árin, er ljóst, að nokkru auðveldara 
muni að tala um að halda þeim i skefjum 
en að gera það í framkvæmdinni, og stafar það 
að sjálfsögðu af því, að störf þau, sem um er 
að ræða, hafa orðið umfangsmeiri og marg- 
brotnari með ári hverju, eftir því m. a., sem 
tolla- og skattalöggjöfin hefir orðið margbrotn- 
ari og færðar hafa verið út kvíarnar í þeim 
efnum.

Gjöld samkv. 12. gr., heilbrigðismál, voru á- 
ætluð 660731 kr., en urðu 684 þús. og umfraui- 
greiðslur þannig orðið 23 þús. Eru þessar um- 
framgreiðslur á ýmsum liðum og þykir ekki á- 
stæða til að fara nánara út í það. Árið 1938 
voru þessi útgjöld 44 þús. krónum hærri.

Útgjöld til vegamála voru áætluð 1620 þús.. 
en hafa orðið 1855 þús., eða 235 þús. hærri. Af 
því hafa farið 86 þús. í viðhald og endurbætur 
umfram áætlun, 20 þús. til nýrra akvega, 51 þús.

Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

til þjóðvega af henzínskatti, 11 þús. til brúar- 
gerða, 8 þús. til fjallvega, 28 þús. til sýsluvega, 
5 þús. til þess að halda uppi vetrarflutningum. 
12 þús. til að halda uppi byggð og gistingu á 
afskekktum stöðum (Bakkasel og Fornihvamm- 
ur), 8 þús. til aðstoðarmanna og mælinga og
4 þús. til skrifstofukostnaðar. Árið 1938 urðu 
þessi útgjöld 1826764 kr., eða um 27 þús. kr. 
lægri en á þessu ári.

Til samgangna á sjó voru áætlaðar 654 þús. 
kr., en þau útgjöld urðu ekki nema 576 þús., 
eða 78 þús. kr. lægri. Árið 1938 urðu þau út- 
gjöld 663 þús. kr. Stafar lækkunin af þvi, að síð- 
ara árið var aðeins eitt strandferðaskip í föst- 
um ferðum, en fvrra árið voru þau tvö framan 
af árinu.

Til vitamála og hafnargerða var áætlað 707 
þús., en þau útgjöld verða 699932 kr., eða 7 þús. 
kr. lægri. Árið 1938 urðu þau útgjöld 662 þús.

Til flugmála var áætlað 11500 kr., en varið 
19400 kr. og umframgreiðsla því 7900 kr. Árið
1938 urðu þau útgjöld 17226 kr.

Gjöld samkv. 14. gr. A, kirkjumál, voru áætluð 
408 þús., en urðu 410 þús., en 403 þús. á árinu 
1938.

Gjöld sainkv. 14. gr. B, kennsluinál, hafa farið 
fram úr áætlun, urðu 166 þús. kr. Voru áætluð
1939 þús. kr., en urðu 2105 þús. Skiptast um- 
framgreiðslurnar á einstaka liði þannig: liá- 
skólinn 8 þús., námsstyrkur .stúdenta 5 þús., 
fræðslumálaskrifstofan 5 þús., menntaskólinn í 
Reykjavik 12 þús., menntaskólinn á Akur- 
evri 17 þús., kennaraskólinn 7 þús., Hóla- 
skóli 5 þús., Hvanneyrarskóli 18 þús., barna- 
fræðsla 25 þús., Eiðaskóli 5 þús., héraðsskólar 
9 þús., gagnfræðaskólar 27 þús., unglingafræðsla
5 þús., húsmæðrafræðsla 5 þús., ýmsar greiðsl- 
ur 13 þús. Um þessar umframgreiðslur er svip- 
uðu máli að gegna eins og um greiðslurnar 
samkv. 11. gr. Arið 1938 urðu fjáriagaútgjöldin 
til kennslumála 1990690.23 og fóru þá nákvæm- 
lega eins mikið fram úr áætlun og nú. Þar er 
þess þar að auki að gæta, að allmiklar greiðslur 
hafa verið inntar af hendi til kennslumála sam- 
kv. sérstökum lögum bæði árin, og kem ég að 
þvi síðar. En hinsvegar er augljóst, að mikill 
hluti þessara umframgreiðslna til kennslumál- 
anna er jafnóðum orðinn föst útgjöld, sem koma 
aftur og aftur ár eftir ár, hvað sem fjárlögin 
tiltaka. Útgjöldin eru að langmestu leyti lög- 
bundin og með þeim hætti, að þau vaxa með 
ári hverju beinlínis samkv. lagafyrirmælum. 
Árið 1916 námu þessi útgjöld tæpl. 330 þús. kr., 
árið 1927 urðu þau 1170 þús., og höfðu þannig 
hækkað um 840 þús. eða sem svarar um 76 þús. 
á ári. Árið 1938 eru þau orðin 2107 þús., og hafa 
þannig á undanförnum 11 árum hækkað um 937 
]>ús. kr. eða sem svarar 85 þús. á ári.

Gjöld samkv. 15. gr. hafa farið tæp 14 þús. 
kr. frain úr áætlun og urðu um 18 þús. kr. meiri 
en á árinu 1938. Kemur þar til greina að nokkuð 
verulegu leyti aukinn kostnaður vegna gengis- 
breytingarinnar og alm. verðhækkunar eins og 
á flestum öðrum útgjaldaliðum.

Gjöld samkv. 16. gr. hafa farið fram úr áætlun 
um 182 þús. kr. Af því koma 163 þús. á áburðar- 
einkasöluna, og af þeirri upphæð eru 148 þús.

2
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Áætlun um tekjur og gjöld

Tekjur

2. gr.

3. gr. A.

Skattar og tollar:
Fasteignaskattur ..........................................
Tekju-, eignar- og hátekjuskattur ....
Lestagjald af skipum ............................
Aukatekjur ....................................................
Erfðafjárskattur ..........................................
Vitagjald ........................................................
Leyfisbréfagjald ..........................................
Stimpilgjald ..................................................
— af ávisunuin og kvittunum ..............
Bifreiða- og benzínskattur ......................
Útflutningsgjald ..........................................
Afengistollur ................................................
Tóbakstollur ..................................................
Kaffi- og svkurtollur ................................
Annað aðflutningsgjald ............................
Vörutollur ......................................................
Verðtollur ......................................................
Gjald af innfluttum vöruin ..................
Gjald af innlendum tollvörum ..............
Skemmtanaskattur ......................................
Veitingaskattur ............................................

Samtals ....

4- Endurgr., niðurf., hækkun eftirst. o. fl.

Rikisstofnanir:
Póstmál ...........................................................
Landssíminn ..................................................
Afengisverzlunin ..........................................
Tóbakseinkasalan .......................... -............
Rikisprentsmiðjan ......................................
Landssmiðjan ..............................................
Græninetisverzlun ......................................
Vífilsstaðabú ................................................
Kleppsbú ........................................................
Bifreiðaeinkasalan .......................................
Raftækjaeinkasalan ....................................
Ríkisútvarp og viðtækjaverzlun ............

Fjárlög Reikningur

445000.00 483625.00
1942000.00 2228123.00

55000.00 80264.00
665000.00 652347.Q0

56000.00 94760.00
490000.00 473081.00

28000.00 29525.00
585000.00 685097.00

75000.00 72431.00
715000.00 840852.00
10000.00 28792.00

1200000.00 1067432.00
1500000.00 1390336.00
1245000.00 1343872.00

72000.00 65071.00
1555000.00 1507009.00
1400000.00 1371078.00
1530000.00 2217533.00
500000.00 511985.00
135000.00 168765.00
100000.00 87382.00

14303000.00 15399360.00

550000.00
14849360.00

1000.00
í

10000.00
572000.00 710000.00

1600000.00 1821257.00
630000.00 661049.00

53000.00 50500.00
12699.00
68000.00

5000.00 8232.00
5000.00 11241.00

66000.00 117037.00
90460.00 65000.00

11500.00 24125.00 3559140.00

1. gr. B 
1. gr. 
ö. gr.

Tekjur af fasleignum ..................................
Vaxtatekjur ........................................................
Óvissar tekjur ..................................................

Samtals

33000.00
508000.00
50000.00

17904960.00

30000.00
549120.00
114580.00

19102200.00

kr. gengistap á erlendum .skuldum verzlunar- 
innar. Arið 1938 fóru greiðslur samkv. þessari 
gr. fram úr áætlun fjárl. þess árs um 92 þús.. 
m sú áætlun var 175 þús. kr. Iægri en árið 1939.

Gjöld samkv. 17. gr., stvrktarstarfsemi, fóru 
60 þús. kr. fram úr áætlun: berklavarnir 24 
þús., alþýðutryggingar 25 þús., til foreldra ó- 
skilgetinna barna 7 þús., allt lögbundin útgjöld, 
og til nauðstaddra Islcndinga erlendis 4 þús.

Gjöld samkv. 18. gr., eftirlaun og styrktarfé, 
verða tæpum 7 þús. kr. undir áætlun.

Gjöld samkv. 19. gr., óviss útgjöld, hafa farið 
212 þús. kr. fram úr áætlun, og eru stærstu lið- 
irnir þessir;

1 þúsundum
Kostnaður vegna erlendra lána ............ 19
Tillag til Eskifjarðarhrepps .................... 20
Greitt fyrir samn. lagafrv. og reglugj. 20
Málfl.laun ......................................................... 18
Erlendir gestir ............................................... 20
Fálkaorðan ..................................................... 9
Bifreiðakostnaður stjórnarráðs ............ 12
Ýmsir utanfararstyrkir ............................... 24

------ 142
Gjöld samkv. sérstökum lögum, sem 

ekki hafa verið áætluð í f járlögum:
Lög 51 ’30 um bændaskóla .................... 28
— 27 ’31 um innflutning sauðfjár ... 2
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ríklssjóðs 1939.

Gjöld:

7. gr.
8. gr.
9. gr.

10. gr. I.
10. gr. II.
10. gr. III.
11. gr. A.
11. gr. B.
12. gr.
13. gr. A.
13. gr. B.
13. gr. C.
13. gr. D.
14. gr. A.
14. gr. B.
15. gr.
16. gr.
17. gr.
18. gr.
19. gr.

Vextir ..................................................................................................
Borðfé konungs ..............................................................................
Alþingiskostnaður ..........................................................................
Stjórnarráðið ....................................................................................
Hagstofan ..........................................................................................
Utanrikismál ....................................................................................
Dómgæzla .............................................. ............................................
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur ..................
Heilbrigðismál ..................................................................................
Vegamál ..............................................................................................
Samgöngur á sjó ............................................................................
Vitamál og hafnargerðir ..............................................................
Flugmál ..............................................................................................
Kirkjumál ..........................................................................................
Kennslumál ......................................................................................
Vísindi, bókmenntir og listir ..................................................
Atvinnumál ......................................................................................
Styrktarstarfsemi ............................................................................
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1522750.00 1827648.00
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kvikmyndir ............  30
— 38 ’37 um loðdýrarækt .................... 6
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útgerðarinnar ....................... 7

Lög 80 ’38 um vinnulöggjöf .................... 11
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— 100 ’38 um iðnaðarnáin .................... 3
— 10 ’39 húsaleigunefnd ...................... 6
— 10 ’39 kauplagsnefnd ........................ 6
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garnaveiki ................................. 52
— 37 ’39 um ráðstafanir vegna styrj-

aldar ..........................................  30
-----  301

Gjöld samkv. þingsályktunum, sem 
eins stendur á um:
Milliþingan. i tolla- og skattamálum 29 

— i bankamálum .................. 2
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Inn: Fjárlög Reikningur
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50000.00
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50000.00
50248.00

19102000.00
365000.00
66000.00
12000.00
55000.00

1470000.00
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I. Afborganir lána:-
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a. Landssíminn ......................................................
b. Rikisútvarpið ....................................................
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1. Landssiminn ..........................................................
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215000.00 250000.00
75000.00 100000.00 1526000.00

130000.00 190000.00
10000.00 10000.00

25000.00
30000.00
20000.00
68000.00 343000.00- -

65000.00 100000.00
10000.00 18000.00

18409041.00 21070000.00

Milliþingan. i landbúnaðarmálum .... 2
Til alþjóða hafrannsókna ...................... 10
Til sundhallar í Revkjavik .................. 83
Ivostnaður við rafveitur .......................... 4

------ 130
Aukagreiðslur, sem ekki eru sérstak- 

ar lagaheimildir fyrir og verða teknar
upp i fjáraukalög:
Greitt vegna Matthíasar-bókhlöðu .... 10
Til Skáksambandsins vegna ferðar til

S.-Ameríku .......................................... 3
Vilhjálmur Þór, erindrekstur í New

York ............................................................ 14
Auðlindarannsóknir..................................... 36
Greitt vegna sauðfjárpestar ..................... 45

------ 108

Vm tekjur ársins er það að segja, að þó að 
þær hafi ekki orðið miklum mun lægri en árið 
áður, þá verður eigi að síður að telja, að þær 
hafi brugðizt að injög verulegum mun, með 
tilliti til þess, hve mjög gjöldin hlutu að vaxa 
við gengisbrevtinguna síðastl. vor og siðan 
vegna ófriðarástandsins, en hínsvegar máttí 
vænta nokkurrar aukningar teknanna af sömu 
ástæðum. í heild hafa tekjurnar árið 1939 sam- 
kvæmt þvi, sem nú er upplýst, orðið 430 þús. 
krónum lægri en árið 1938. Skattar og tollar

bafa orðið 186 þús. lægri, tekjur af ríkisstofn- 
unum 237 þús. og aðrar tekjur 7 þús. Af einstök- 
um tekjuliðum, sem hafa orðið verulegum mun 
lægri, má nefna: útflutningsgjöld 154 þús., á- 
fengistoll 119 þús., tóbakstoll 364 þús., vörutoll 
65 þús., gjöld af innlendum tollvörum 81 þús.. 
tekjur af áfengisverzluninni 84 þús., tekjur af 
tóbakseinkasölunni 107 þús. og tekjur af raf- 
tækjaeinkasölunni 73 þús. Veruleg hækkun hefir 
hinsvegar orðið á þessum liðum: erfðafjárskatti 
39 þús., stimpilgjaldi 91 þús., kaffi- og sykur- 
tolli 131 þús., verðtolli 71 þús., gjaldi af innfl. 
vörum 213 þús., simatekjum 135 þús., bifreiða- 
einkasölu 40 þús. I’ess hefði hinsvegar mátí 
vænta, að hækkun á verðtolli og jafnvel einnig 
gjaldi af innfl. vörum hefði orðið mun meiri, 
vegna gengisbreytingarinnar og síðan verðhækk- 
nnar af öðrum ástæðum, en raun hefir orðið á. 
l'm tekjur áfeugis- og tóbaksverzlananna skal 
þess getið, að frá þeim hefir verið dregið all- 
verulegt gengistap, sem orðið hefir á erlendun: 
skuldum þeirra. Tekjur af útflutningsgjaldi 
verða væntanlega nokkru meiri en talið er i 
yfirlitinu um rekstrartekjur.

I’á skal ég að lokum, áður en ég vik að fjár- 
lagafrumvarpinu fyrir árið 1941, gera nokkra 
grein fyrir skuldum ríkissjóðs í árslokin sið- 
ustu, samanborið við árslokin 1938:
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1938 1939
Föst innlend lán . .. 3822575 kr. 3600000 kr.
Dönsk lán .................. 6117027 — 7940000 —
Ensk lán .................... 31600995 — 35780000 —

(£1426681%) (£1391134)
Lausar skuldir ........ 4320694 — 5816000 —

Samtals 45861291 kr. 53136000 kr.
Skuldir ríkissjóðs hafa þannig hækkað á árinu 

um kr. 7275000, og stafar sú hækkun einvörð- 
ungu af gengisbreytingunni. En með óbreyttu 
gengi hefðu þær staðið því sem næst í stað, og 
þó heidur lækkað.

Lausu skuldirnar hafa hækkað sem næsl því 
sem svarar afborgunum af föstum lánum, og 
kemur sú hækkun fram i hlaupareikningsvið- 
skiptum við Landsbankann, og verður óhjá- 
kvæmilegt að borga þá skuld niður, enda hefir 
verið svo ráð fyrir gert, að tekið yrði skulda- 
bréfalán innanlands til lækkunar lausum skuld- 
um, samkvæmt heimild, sem gefin var á háust- 
þinginu 1937 til slíkrar lántöku, allt að 3 millj. 
kr., en eftir eru af þeirri heimild um 2300 þús. 
En auk vfirdráttarskuldarinnar hjá Lands- 
bankanum eru fleiri lausar skuldir, sem kallað 
er eftir greiðslu á. 100 þús. punda víxilláninu, 
sem tekið var i Englandi 1938, var sagt upp um 
síðustu áramót, og hefir það nú verið flutt yfir 
í Landsbankann, en greiðslu er krafizt á skuld- 
inni á vfirstandadi ári eigi að síður. Hluti 
ríkissjóðs í því láni var í árslok 1938 talinn kr. 
821817.00, en við bætist gengistap á allri skuld- 
inni, er nemur kr. 357000.00. Það, sem ráðstöfun 
þyrfti að gera til þess að greiða af lausu skuld- 
unum, er því:

Greiðsluhalli i ríkisreikningi 1939 
Hluti ríkissjóðs i enska vixlinum 
Gengistap ............................................

Samtals

kr. 1470000.00
— 821817.00
— 357000.00 
kr. 2648817.00

Xú er það að vísu svo, að lántökuheimildin frá 
1937 hrekkur ekki til slikrar lántöku, en þó að 
úr því mætti að visu bæta, þá tel ég vonlítið 
eða vonlaust, að takast mundi að fá slíkt lán 
innanlands á einu ári.

Hér við bætist svo það, að fjárlögin fyrir árið 
1940 voru afgr. á nýafstöðnu þingi með 572599 
króna greiðsluhalla, auk þess sem ákveðið var 
að greiða embættis- og starfsmönnum rikisins 
verðlagsuppbót á laun þeirra. Auðsætt er, með 
hliðsjón af reynslu síðasta árs, að til beggja 
vona getur brugðið um afkomu rikissjóðs á yfir- 
standandi ári, og gæti svo farið, jafnvel þó að 
beitt væri til hins ýtrasta heimild 22. gr. fjárl. 
til að lækka ólögbundin útgjöld um allt að 
20%, að allverulegur greiðsluhalli yrði á rikis- 
reikningnum fvrir þetta ár. Verðlagsuppbótina 
er væntanlega ekki varlegt að áætla öllu minni 
en 350—400 þús., og yrði þá greiðsluhallinn allt 
að 1 millj. kr. samkv. fjárlögum, en eins og 
horfur eru nú i heiminum, er yfirvofandi hætta 
á þvi, að flutningar til landsins kunni að tepp- 
ast að meira eða minna leyti, en því yrði óhjá- 
kvæmilega samfara, að tekjur ríkissjóðs hlytu 
að bregðast að miklum mun. Það verður þvi að 
telja mjög óvarlegt að gera ráð fyrir því, að

komizt verði hjá þvi, að greiðsluhalli verði á 
fjárlögunum, allt að þvi sem í þeim er áætlað, 
eða 500 þús. til 1 millj. Verður þannig að gera 
ráð fvrir þvi, að við þær gjaldföllnu skuldir, 
sem ég þegar hefi gert grein fyrir, kunni að 
bætast á þessu ári allt að einni millj. kr., sem 
úrræði verði að finna til að ráðstafa, eða að 
þær skuldir verði samtals allt að 3% millj.

Þetta var það, sem fjármálaráðuneytið varð 
að horfast i augu við, þegar það átti að fara 
að semja nýtt fjárlfrv. fyrir árið 1941. En svo 
mjög sem allt er í óvissu um afkomu rikissjóðs- 
ins á þessu nýbyrjaða ári, þá er þó allt i enn 
meiri óvissu um afkomu næsta árs. Það eitt 
virðist mega telja auðsætt, að fullkomin ástæða 
sé til þess að gæta fyllstu varúðar í sambandi 
við afgreiðslu fjárlaganna á þessu þingi. Ég 
taldi mér þvi skylt að leitast af fremsta megni 
við að gera fjárlfrv. þannig úr garði, að komizt 
yrði a. m. k. hjá greiðsluhalla á árinu 1941.

Ég skal hér geta þess, að í lok síðasta þings, 
þegar ákveðið hafði verið, að þing kæmi saman 
aftur að mánuði liðnum, þá var um það talað, 
að ekki mundu verða tök á öðru en að sniða 
hið nýja fjlfrv. mjög eftir fjárlögunum fyrir 
árið 1940, eins og þau höfðu verið afgreidd af 
þinginu í janúarmánuði. Var það bæði með til- 
liti til þess, hve naumur tími var til stefnu, 
og að i rauninni virtust ekki likur til þess, að 
menn vrðu nokkru nær um afkomuhorfur rikis- 
sjóðs á árinu 1941 að einum mánuði liðnum en 
menn voru þá. Hinsvegar breyttist mitt viðhorf 
til væntanlegrar afgreiðslu fjárl. gersamlega 
við þá athugun á afkomu síðasta árs, sem gerð 
var á þeim stutta tima, og við það að gera mér 
grein fyrir þeim greiðsluerfiðleikuin, sem fram- 
undan væru. En af því, hve stuttur tími var tii 
stefnu og að ég var veikur siðustu vikuna fyrir 
þingsetningu, þá varð það úr, að ég varð að 
láta frv. fara i prentun án þess að bera það 
undir samstarfsmenn mína i ríkisstjórninni fyrr 
en það var fullprentað. Ég hefi þannig verið 
einn um samningu frv. og ber einn ábyrgð á 
því. Hinsvegar er ég að sjálfsögðu, eins og ég 
lýsti þegar vfir á fundi með hinum ráðh., þegar 
ég lagði frv. fram fvrir þá, reiðubúinn til hins 
fvllsta samstarfs um lafgreiðslu málsins bæði i 
heild og i einstökum atriðum.

Til þess að ná greiðslujöfnuði á fjárlögum 
verður fvrst og fremst að gæta þess, að tekj- 
urnar séu ekki af óvarlega áætlaðar, og síðan 
að sniða útgjöldunum stakk eftir því. f fjárlfrv. 
þessu eru tekjurnar áætlaðar nokkru lægri en 
i fjárlögum ársins 1940. Aukatekjur eru áætl- 
aðar 100 þús. kr. lægri, eða 500 þús. i stað 600 
þús. Þessi tekjuliður varð 662 þús. árið 1939, en 
gera má ráð fyrir, að með minnkandi sigling- 
um til landsins lækki þær tekjur að verulegum 
mun. Af sömu ástæðum eru vitagjöld lækkuð 
niður i 300 þús. úr 390 þús. Þær tekjur urðu að 
vísu miklu meiri siðastl. ár, en þá gætti siglinga- 
teppunnar aðeins siðustu mánuðina. Bifreiða- 
skattur er lækkaður um 60 þús. og áætlaður 
350 þús., vegna þess að gera má ráð fyrir miklu 
minni skatti af einkabifreiðum, bæði vegna 
skömmtunar og dýrleika á benzini. Loks hefir 
vörumagnstollurinn verið lækkaður um 200 þús.,
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vegna þess að gera verður ráð fyrir allmiklu 
minni innflutningi á þeim vörum, sem þann toll 
bera aðailega, svo sem öllum skömmtunarvör- 
um. Tekjur af rekstri ríkisstofnana hafa verið á- 
ætlaðar 385 þús. kr. lægri en i fjárlögum 1940. 
og er þar farið eftir till. forstjóra stofnananna. 
Hinsvegar geri ég ráð fyrir, að skoðanir get> 
þó orðið skiptar um einn þeirra tekjuliða, þó 
að ég hirði ekki um að ræða það frekar að 
sinni.

Samkvæmt þessu eru rekstrartekjur áætlaðar 
samtals kr. 17778173.00 i stað kr. 18594830.00 í 
fjárl. vfirstandandi árs. Hinsvegar voru rekstr- 
arútgjöldin áætluð kr. 17857448.00 i fjárlögum 
yfirstandandi árs, eða nokkru hærri en tekj- 
urnar i þessu frv. Til þess að ná greiðslujöfn- 
uði á frv. þurfti þvi að lækka útgjöldin a. m. k. 
sem svaraði áætluðum rekstrarafgangi ársins 
1940, að viðbættum áætluðum greiðsluhalla, eða 
um 1300 þús., auk áætlaðra útgjalda vegna verð- 
lagsuppbótar embættis- og starfsmanna rikisins 
samkvæmt ákvörðun siðasta þings. Við athugun 
á föstum lánum rikissjóðs kom hinsvegar í ljós, 
að fært mundi að lækka áætlun um afborganir 
af þeim um 258 þús., eða úr kr. 1646 þús. í 1388 
þús. Einnig var komizt að þeirri niðurstöðu, að 
nægja mundi að áætla 1936178 kr. í vaxtagreiðsl- 
ur, eða 134 þús. kr. lægri upphæð en á fjárlög- 
um yfirstandandi árs. Það hefir einhverstaðar 
verið vefengt, að sú áætlun geti staðizt, og ég 
skal játa það, að sjálfum þvkir mér hún grun- 
samleg. En við ítrekaða athugun hefir ekki tek- 
izt að finna neina skekkju i áætluninni, og 
hefir henni því ekki verið brevtt. Þrátt fvrir 
þessa lækkun var þó eftir að lækka útgjöldin 
um 1400 þús. krónur, ef fullur greiðslujöfnuður 
átti að nást, auk þess sem óhjákvæmilegt kvnni 
að þykja að hækka gjaldaáætlunina á einstök- 
um rekstrarliðum.

Mér þykir það nú allmikilli furðu gegna, ei 
nokkrum hv. þm. getur komið það til hugar, að 
ég hefði ekki helzt kosið að geta gert till. um 
verulegar lækkanir á beinum rekstrarkostnaði 
ríkisins, svo sem skrifstofukostnaði og öðrum 
kostnaði við framkvæmdastjórn ríkisins, eins 
og t. d. útgjöldum 11. gr. fjárl. En við athugun 
á þeim gjöldum komst ég að þeirri niðurstöðu, 
að það mundi þurfa meiri undirbúning og breyt- 
ingar á öllu kerfinu en unnt væri að fram- 
kvæma í einni svipan. Þegar það er athugað, 
hvernig þessi gjöld hafa vaxið frá ári til órs, 
eins og ég gerði grein fyrir í sambandi við um- 
framgreiðslur á 11. gr. og 14. gr., þá er augljóst. 
að það muni litið stoða, lað reyna að skera þau 
gjöld niður með einu pennastriki, eins og þegar 
fyrirskipað var að spara skyldi 10% af starf- 
rækslukostnaði sjúkrahúsanna. Ég skyldi vera 
manna fyrstur til samvinnu um þær ráðstaf- 
anir, sem óhjákvæmilega yrði að gera til að ná 
þeim tilgangi, en ég er sannfærður um, að þá 
yrði að byrja á því að gera róttækar breyt- 
ingar bæði á löggjöfinni og öllu stjórnarkerf- 
inu. En það virðist mér a. m. k. auðsætt, að 
það væri ekki til annars en svikja sjálfan sig, 
að fara að lækka þau útgjöld aðeins „á papp- 
írnum“, án nokkurs undirbúnings.

Mér telst svo til, að útgjöld rikissjóðs hafi

aukizt um allt að 8 millj. á 11 ára timabilinu 
1927—1938, og að meðtöldum afborgunum af 
lánum um 8H millj. Vaxtagreiðslur og afborg- 
anir hafa hækkað um 1700 þús., dómgæzla og 
lögreglustjórn um 1150 þús., samgöngumál um 
1442 þús., kennslumál um 936 þús., verklegar 
framkvæmdir um 2550 þús., styrktarstarfsemi 
um 580 þús. Dómgæzlu og lögreglustjórn væri 
hægt að iækka með þvi t. d. að fella niður toll- 
gæzluna, sem mjög hefir vaxið siðustu árin. En 
verður það talið fært, eins og tekjuöflun ríkis- 
sjóðs er nú háttað? Eða að minnka löggæzluna? 
Eða vill háttvirt Alþingi stíga svo stórt skref 
til baka í kennslumálunum, að verulegur sparn- 
aður verði að? Eða vill það fella niður alþýðu- 
tryggingarnar, sem aðallega valda gjaldaaukn- 
ingunni til styrktarstarfseminnar? Ég er reiðu- 
búinn til þess að ræða þessar leiðir við háttv. 
fjvn., en ég geri mér satt að segja litlar vonir 
um, að samkomulag geti náðst um þær.

Þá eru eftir tveir útgjaldaflokkar, því að 
væntanlega dettur cngum í hug að skera niður 
vaxta- og afborganagreiðslur, því að hjá því 
verður ekki komizt að inna þær af hendi, nema 
þá með þeim hætti, að taka ný lán til að stand- 
ast þær, og það get ég ekki séð, að fært muni 
vera, eins og nú er komið. Og ég hefi ekki getað 
séð möguleika til útgjaldalækkunar i svipinn, 
sem nokkuð munaði um, aðra en þá, að lækka 
enn framlög til samgöngumála og verklegra 
framkvæmda. Og ég er sannfærður um, að 
greiðsluhallalaus fjárlög verði ekki afgr. að 
þessu sinni, nema höggvið verði enn í þann 
knérunn, nema þá aðeins á pappírnum, með því 
að hækka tekjuáætlunina eða lækka útgjöld, 
sem vitað er fvrirfram, að ekki muni Iækka i 
framkvæmd.

Ég skal nú minna á það, að á siðasta þingi 
var gerð veruleg lækkun á framlögum til ýmissa 
framkvæmda. Framlag til fiskimálasjóðs var 
lækkað um 350 þús. og fjárveiting til landhelgis- 
gæzlu um 100 þús.; fjárveitingar til samgangua 
á sjó voru lækkaðar um 270 þús., greiðsla til 
fiskveiðasjóðs var lækkuð um 30 þús.; framlag 
til verkfærakaupasjóðs var lækkað um 35 þús., 
til byggingar- og Iandnámssjóðs um 75 þús., en 
hinsvegar hækkað framlag til jarðakaupasjóðs 
um 45 þús. kr. og tekin upp fjárveiting til 
vaxtagreiðslu af jarðræktarbréfum, 26500.00, og 
fjárveiting til skógræktar hækkuð um 18 þús. I 
frv. fvrir árið 1941 er gert ráð fyrir að fella 
niður þær 100 þús. kr„ sem haldið var eftir af 
framlaginu til fiskimálasjóðs, og er raunar ekki 
gert ráð fyrir, að til greiðslu á þvi komi á yfir- 
standandi ári. I þvi frv. er einnig gert ráð fyrir, 
að felld verði niður fjárveiting til að byggja 
nýja vita, en til þess eru áætlaðar á yfirstand- 
andi ári 65 þús. Enn er gert ráð fyrir að lækka 
fjárveitingu til byggingar verkamannabústaða 
um 130 þús. kr., að lækka fjárveitingu til hafnar- 
gerða um 58 þús., til bryggjugerða og lending- 
arbóta um 54 þús., og að fella niður fjárveit- 
ingu til undirbúnings friðunar Faxaflóa, 40 þús., 
og fjárveitingu til fiskifulltrúa í Miðjarðar- 
hafslöndum, 10 þús. Þannig hafa ýmist verið 
sainþvkktar eða ráðgerðar lækkanir á fjárveit- 
ingum tii þarfa sjávarútvegs og sjávarsiðu-
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manna, er nema a. m. k. allt að millj. kr., og 
þar af er um helmingurinn ákveðinn í fjárl. 
yfirst. árs, en um hinn helminginn eru gerðar 
till. í fjárlfrv. 1941. Hinsvegar hafa til þessa 
sama og ekkert eða alls ekkert verið lækkaðar 
fjárveitingar til landbúnaðarframkvæmda. Og 
það er fyrst nú í þessu frv., sem till. eru gerðar 
i þá átt, svo að nokkru nemi.

Það hefir verið gert mikið veður út úr þvi, 
að ég hafi i þessu frv. gert till. um, að fram- 
lög til landbúnaðarframkvæmda yrðu lækkuð 
um allt að 900 þús. kr. Þessar till. hefi ég gert, 
það er rétt. En ég tók það strax fram, þegar ég 
lagði frv. fram á ráðherrafundinum, að þær till. 
hæri fyrst og fremst að skoða sem ábendingu 
um þá möguleika, sem ég sæi til þess að lækka 
útgjaldabálk fjárlaganna, svo að nokkru veru- 
legu næmi, og von gæti verið um, að fjárl. yrðu 
afgr. greiðsluhallalaus eða því sem næst. Ur 
hinu hefir verið minna og raunar alls ekkert 
gert, að í frv. eru einnig till. um að lækka fram- 
lög i þágu annara atvinnuvega, eða sem þá menn 
snerta, er aðra atvinnuvegi stunda, um allt að 
500 þús. kr. i ofanálag á álika lækkanir á þeim 
framlögum, sem samþykkt voru á síðasta þingi. 
Um þá hlið málsins hefir verið svo vandlega 
þagað sem frekast var unnt.

Ég hefi lagt til eða bent á þá inöguleika, að 
lækka fjárveitinguna til nýbýla og samvinnu- 
hyggða um 105 þús. kr., niður í 50 þús. kr., að 
gjöld skv. jarðræktarlögunum verði lækkuð um 
380 þús., eða niður í 225 þús. kr., að framlög 
til ljyggingar- og landnámssjóðs og byggingar- 
stvrkja verði lækkuð um 100 þús., eða niður i 
150 þús. (2 X 75 þús.), framlag til jarðakaupa- 
sjóðs um 65 þús. og framlag vegna mæði- og 
garnaveiki um 190 þús. Þetta eru samtals 840 
þús. kr., og býst ég þá við, að níunda hundraðið 
teljist fyllt með till. um niðurfellingu á fjár- 
veitingunni til fvrirhleðslu á vatnasvæði Þverár 
og Markarfljóts. Nú skal ég geta þess, að um 
allt þetta var rætt á síðasta þingi, nema e. t. v. 
lækkunina á fjárframlögum vegna sauðfjárpest- 
anna. Það var rætt um þessa möguleika í fullri 
alvöru og með það fvrir augum, að e. t. v. yrði 
ekki hjá þvi komizt að hníga að þeim. Og það 
var fullkomlega „tekið i mál“, engu síður af 
fulltrúum sveitanna en öðrum. Þá þótti hins- 
vegar ekki tiltækilegt að lækka nýbýla- og 
jarðabótastyrkinn vegna þess, að búið væri að 
vinna svo mikið að þessum frámkvæmdum i 
trausti þess, að stvrkir yrðu veittir á yfirstand- 
andi ári, og því yrði ekki komizt hjá að inna 
þá af hendi. Hitt kom í rauninni öllum saman 
um, að allar slíkar framkvæmdir hlytu að falla 
niður að mestu leyti á næstunni, sakir dýr- 
leika og vöntunar á þeim efnivöruin, sem til 
þeirra þyrfti, svo sem byggingarefni og áburði. 
Og í bréfi til fjármálaráðuneytisins nú fvrir 
skemmstu lætur búnaðarmálastjóri þá skoðun i 
Ijós, að allar jarðræktarframkvæmdir aðrar en 
framræsla hljóti að falla að mestu leyti niður 
um sinn. Og þetta skildist mér, að myndi eiga 
jafnt við um nýbýli og samvinnubyggðir eins 
og um jarðræktarframkvæmdir samkvæmt jarð- 
í æktarlögunum. En hinsvegar er mér kunnugt 
um, að vfirleitt allir, sem skvn bera á þessi

mál, eru sömu skoðunar og búnaðarmálastjóri 
um þetta. Nú getur að visu verið, að eitthvað 
hafi verið unnið að því að koma upp nýbýlum, 
i trausti til styrkja i framtíðinni, en til þeirra 
hluta eiga þá líka að vera handbærar 175 þús. 
kr. á þessu og næsta ári. En sé um meiri skulda- 
stofnanir að ræða vegna slikra framkvæmda, 
þá virðist hugsanlegt að þær skuldir gætu fengið 
að standa áfram í eitt ár þar, sem þær nú kunna 
að vera niður komnar. Um jarðabótastyrkinn 
ætti þessu hinsvegar ekki að vera til að dreifa, 
því varla kemur til mála, að unnið hafi verið 
fyrir meiri styrkjum en fjárveiting yfirstand- 
andi árs hrekkur fyrir. Stvrkir til framræslu 
liafa hinsvegar verið svo litlir til þessa, að þó 
að þeir fimmfölduðust, þá nægir ráðgerð fjár- 
veiting til að standa straum af þeim. Um bygg- 
ingastvrkina virðist mér, að mjög svipuðu máli 
muni gegna. Um byggingar- og landnámssjóð 
skal ég geta þess, að á síðasta þingi var komin 
fram till. i fjvn. um að lækka framlagið til 
hans eins og farið er fram á í frv. En yfirleitt 
verður að gera ráð fyrir því, að allar bygg- 
ingarframkvæmdir falli að mestu niður i nán- 
ustu framtíð, sakir efnisskorts og dýrtíðar. Um 
framlagið til jarðakaupasjóðs er þess að geta, 
að hækkun þess á fjárlögum vfirstandandi árs 
var gerð alveg af sérstökum ástæðum, og ekki 
tilgangurinn að hún héldist áfram. Þá hafði 
mér skilizt, að gert væri ráð fyrir því, að kostn- 
aður vegna mæðiveikinnar mundi geta lækkað 
á næsta ári. Og samkvæmt upplýsingum, sem 
ég hefi fengið, er allt í óvissu um það, hvað 
hægt verði að gera til varnar gegn garnaveik- 
iiini, sökum vöntunar á bólusetningarlyfi þvi, 
sem varnirnar bvggjast aðallega á. Hinsvegar 
er það að sjálfsögðu til athugunar, hvað fært 
þykir að lækka þessi fjárframlög. Um fvrir- 
hleðsluna á vatnasvæði Þverár er aðeins það 
að segja, að ég hugði, að orða mætti það, að 
fresta þeirri framkvæmd aðeins um eitt ár. Og 
sama er að segja um vegargerðina á Krisuvíkur- 
leiðinni, sem lagt er til, að frestað verði fram- 
kvæmd á á árinu 1941, og virðist sú vegargerð 
enn eiga svo langt i land hvort eð er, að það 
geti ekki skipt neinu aðalmáli, þótt henni væ:i 
frestað i eitt ár.

Af öðrum breytingum, sem gerðar eru í frv., 
er rétt aðeins að geta þess, að styrkir til skálda 
og listamanna hafa verið teknir aftur upp í 15. 
gr. með nokkrum brevtingum frá því, sem áður 
var, og cinnig frá því, sem menntamálaráð 
hefir ákveðið. Mér virtist svo lítt úr því skorið 
á síðasta þingi, hvort þingið vildi fella þessa 
styrki úr fjárlögunum eða ekki, þar sem niður- 
fellingin var samþykkt með aðeins 22 atkv. 
gegn 21, að rétt væri að láta það koma aftur 
undir atkvæði, en um það læt ég að öðru leyti 
skeika að sköpuðu.

Aðrar smávægilegar breyt., sem i frv. felast. 
sé ég ekki ástæðu til að gera að umtalsefni að 
þessu sinni. Þar er um að ræða ýmsar smærri 
hreyt. á gjaldaáætluninni, eftir því sem rök 
liafa þótt vera til að gera. En yfirleitt verð ég 
að játa það, að gjöldin eru svo lágt áætluð, að 
gæta verður ýtrustu varúðar, ef sú áætlun á að 
geta staðizt, og gefur hún þannig fullt tæki-
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færi til þess, að reynt verði á það, hversu vel 
megi takast að iækka starfræksluútgjöldin í 
framkvæmdinni.

Ég skal svo að lokum aðeins taka það fram, 
að skv. frv. eru rekstrarútgjöldin áætluð kr. 
16952653.00, en tekjur kr. 17778173.00, og rekstr- 
arafgangur þvi kr. 825520.00, en greiðsluhalli 
verður þá kr. 169953.00. Tilsvarandi tölur í fjár- 
lögum yfirstandandi árs eru: rekstrarútgjöld kr. 
17857448.00, tekjur kr. 18594830.00, rekstrarat- 
gangur kr. 737382.00, en greiðsluhalli 572599.00. 
Rekstrarútgjöldin hafa þannig verið lækkuð um 
900 þús. krónur, þrátt fyrir það, að gert er ráð 
fyrir nýjum útgjaldalið, að upphæð 500 þús. 
krónur.

*ViSskmrh. (Eysteinn Jónsson): Hv. síðasti 
ræðumaður hyrjaði á því að lýsa yfir því, að 
honum væri það sérstakt gleðiefni, að fjárl. 
hefðu lækkað frá því, sem áður var, en það 
vakti undrun mína, að í allri ræðu hans kom 
annars fram óánægja yfir því, að fjárl. höfðu 
lækkað. Ég tel þó, að hann hafi viljað koma 
að þessum aðfinnslum sínum aðallega til þess 
að geta rétt sneið að mér, því að við höfum 
oft áður átzt við í svipuðum tilfellum.

Annars var það ekki meiningin, að af hálfu 
Framsfl. vrði veruleg þátttaka í þessum umr., 
og ætlun mín er aðeins sú, að lýsa afstöðu okk- 
ar framsóknarmanna til aðalbreytinganna í þess- 
um fjárl. frá fjárl. síðasta árs. Eins og hæstv. 
fjmrh. tók fram, eru rekstrarútgjöld áætluð um 
900 þús. kr. lægri en fvrir siðasta ár. Eins og 
hann sagði, eru flestar lækkanirnar gerðar á 
fjárveitingum til atvinnuveganna, einkum land- 
búnaðarins. Flestar veigamestu lækkanirnar 
'hafa fengizt með niðurskurði á fjárveitingum 
til landbúnaðarins. Þess vegna höfum við ráðh. 
Framsfl. talið rétt, að það kæmi fram, að þessar 
till. eru ekki gerðar í samráði við okkur. Er við 
fengum vitneskju um þetta, sögðumst við munda 
gera grein fyrir okkar afstöðu og koma fram 
með brtt. við 16. gr. Við getum ekki fallizt á 
þessar lækkanir á framlögum til Iandbúnaðar- 
ins með tilliti til þess, að á síðasta þingi voru 
þessi framlög lækkuð. En þá voru framlög til 
nauðsvnjamála lækkuð nokkuð jöfnum höndum, 
en ekki eins einhliða og hér. Xú vil ég ekki 
segja, að einstök atriði i till. hæstv. ráðh. eigi 
ekki rétt á sér, vegna þeirra sérstöku ástæðna, 
er nú eru, en ef tök hefðu verið á þvi að ræða 
þetta áður, hefði það eflaust komið fram, að 
nú eru sérstakar ástæður til að gera ákveðnar 
ráðstafanir i landbúnaðarmálum. Hitt er aftur 
á móti ekki sanngjarnt, að heildarframlag til 
landbúnaðarins sé hækkað mjög, þegar ekki eru 
tök á að hækka önnur framlög. Vænti ég þess, 
að góð samvinna geti orðið um þetta, og má 
álykta það af orðum, sem um þetta hafa fallið.

Hæstv. fjmrh. minntist á, að óvíst væri um 
útlitið, og er það hverju orði sannara. Hann 
minntist á, að afkoma ársins 1939 myndi brevta 
nokkuð viðhorfinu, þar sem það hefði revnzt

*) Stjarna (*) framan við nafn ræðumanns 
táknar, að ræðan sé prentuð eftir handriti inn- 
anþingsskrifara, óvfirlesin af ræðumanni.

lakara en ráð var fyrir gert í upphafi. Ég vil 
í þessu sambandi benda á, að árið 1939 hefir 
ríkissjóður orðið fyrir sérstökum töpum, eins 
og lika kom fram i ræðu hæstv. fjmrh. Gengis- 
töpin, sem ríkiseinkasölur og önnur ríkisfyrir- 
tæki hafa orðið fyrir á skuldum sínum, nema 
um 750 þús. kr. Þessi töp endurtaka sig ekki, 
því það eru töp á skuldum, sem þessi fyrirtæki 
skulduðu erlendis, þegar genginu var breytt. Ef 
þessi töp hefðu ekki orðið, þá hefði afkoma 
rikissjóðs orðið því betri sem því nemur, og 
hefði þá ekki munað nemía 400—500 þús. kr. til 
þess, að útkoinan hefði orðið eins og fyrir- 
hugað var. Það hafa því verið sérástæður fyrir 
hendi, sem taka verður til greina, þegar dregnar 
eru álvktanir frá árinu 1939. Nú er þess að 
gæta, að fjárl. fyrir árið 1940 eru á aðra millj. 
kr. hærri en fjárl. 1939, sem gáfu þá útkomu. 
sem hæstv. fjmrh. gerði grein fyrir. Það eru 
líka nokkur útgjöld, sem gert er ráð fyrir, en 
ekki eru tekin upp í fjárl. Ef nú sömu tekjur 
verða 1940 og 1939, þá horfir þunglega nú. En 
þar á móti kemur það, að tollskráin, sem samþ. 
var á síðasta þingi, hlýtur eins og nú standa 
sakir að gefa að verulegum mun meiri tekjur 
en sá grundvöllur, sem var 1939, ef innheimtur 
er tollur á flutningsgjaldi, eins og nú er orðið 
og gert er ráð fyrir í 1. Það má þó búast við 
einliverjum breyt. þar.

Eins og ég sagði áður, þá mun ekki þurfa að 
gera ráð fvrir þeim sérstöku töpum, sem komu 
á rekstrarreikning 1939. Ef miðað er við á- 
standið eins og það er í dag, þá finnst mér, að 
ekki þurfi að gera ráð fvrir slíkuin töpum.

Eins og hæstv. fjmrh. tók fram, þá er ókleift 
að sjá nokkuð fram i timann. Mér finnst, að 
einmitt þess vegna sé ekki hægt að miða af- 
greiðslu fjárl. fyrir árið 1941 við neitt ástand 
annað en það, sem er, því það er ómögulegt að 
spá neinu um framtíðina. Ég vil sérstaklega i 
sambandi við það vekja athygli á þvi, að sá 
möguleiki sé athugaður í fjvn., að ríkisstj. sé 
gefið vald til þess að víkja frá fyrirmælum 
fjárl., ef tekjur innheimtast ekki. Það verður 
þá að ganga frá slikum neyðarráðstöfunum 
þannig, að þær komi sem jafnast niður.

Að lokum vil ég láta þess getið, að við fram- 
sóknarmenn viljum láta athuga um það frv., 
sem lá fyrir síðasta þingi, um innheimtu tekju- 
og eignarskatts af vaxtafé, áður en tekið er 
það ráð, að skera niður framlög til brýnna 
nauðsynjamála.

Ég sé svo ekki ástæðu til að fara um þetta 
fleiri orðum, en ég vildi aðeins gera grein fyrir 
afstöðu okkar framsóknarmanna við þessa 1. 
umr. fjárl.

Jón fvarsson: Einn hinn merkasti viðburður 
hvers Alþ. er þegar fjmrh. birtir skýrslur um 
afkomu ríkisins á liðnu ári, og er fáu veitt eins 
mikil og almenn athygli, sem vonlegt er.

Tekjur rikisins og gjöld og afkoma öll eru 
líka þau atriði, sem hverjum gjaldþegn þjóðfé- 
lagsins er skvlt að gera sér grein fyrir og skapa 
sér skoðun á.

Annað atriði viðkomandi fjármálum og af- 
komu þjóðarheildarinnar er einnig mörgum
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mjög hugleikið og vekur mikla eftirtekt, en það 
er hversu viðskiptareikningur þjóðarinnar gagn- 
vart útiöndum stendur við lok hvers árs, þ. e. 
hver inn- og útflutningur hefir orðið og hverjar 
hreyt. hafa orðið á erlendum skuldum allrar 
þjóðarinnar. Það ér að vonum, að menn fylgi 
þessu með mikilli athygli, þar sem skuldirnar 
eru fyrir löngu komnar á það stig, að full á- 
stæða er til að lita á þær alvarlegum augum, 
ekki sizt fyrir okkar þjóð, sem vill og ætlar að 
veita frjáls og fullvalda. — Sannarlega ætti þjóð 
okkar að vera það mikið áhugamál að vera fjár- 
hagslega sjálfstæð þjóð, en það er öðru nær en 
svo sé. Vér höfum, siðian vér urðum sjálfstætt 
riki, tekið lán ofan á lán erlendis, og er nú 
komið svo, að erlendar skuldir þjóðarinnar 
námu fullum 1000 kr. á hvert mannsbarn í iand- 
inu við lok siðasta árs.

Það er eftirtektarvert, hvernig breyt. hafa 
orðið á skuldum þjóðarinnar frá ári til árs, og 
tek ég hér upp til athugunar skuldaupphæð 
hvers árs siðan 1930:

1931 eru skuldirnar .... 81.6 millj. kr.
1932 — — .... 79.3 — —
1933 — — .... 74.7 — —
1934 — — .... 83.6 — —
1935 — — .... 91.3 — —
1936 — — .... 90.3 — —
1937 — — .... 96.8 — —
1938 — — .... 98.6 — —

Siðan 1931 höfum við aukið erlendar skuldir 
um 17 millj. kr. fram til ársloka 1938. í þessu 
sambandi er rétt að taka það fram, að á þess- 
um tima var gengi íslenzku krónunnar óbreytt 
gagnvart sterlingspundi og Norðurlandakrónum 
nema danskri krónu. Þetta ætti því að vera 
réttur mælikvarði.

Það er mjög eftirtektarvert, að árin 1932 og 
1933 lækka skuldimar um 2.3 millj. kr. fyrra 
árið og um 4.6 millj. kr. hið siðara, eða samtals 
um 6.9 millj. kr. Þó eru þau árin að meðtöldu 
1931 alveg vafalaust hin langerfiðustu um af- 
komu atvinnuveganna á þessu timabili. Hvers 
vegna getum við þá borgað upp undir 7 millj. 
kr. af erlendum skuldum'? Svo hækka skuldirnar 
aftur 1934 um 8.9 millj. kr. og 1935 um 7.7 
millj. kr. Arið 1936 lækka þær um 1 millj., en 
hækka aftur 1937 um 6.5 millj. og 1938 um 1.8 
millj. Við aukum þvi skuidir okkar erlendis á 
árunum 1934—1938, að báðum meðtöldum, um 
hvorki meira né minna en 24 millj. kr., úr 74.7 
millj. upp i 98.6 millj. Þó verður þvi naumast 
neitað, að þessi ár hafi verið batnandi ár, og 
það má segja, að þau síðustu hafi verið hvert 
öðru betra.

Þetta yfirlit sýnir það, sem raunar oft hefir 
komið fram, að góðu árin, sem svo eru kölluð, 
aukast skuldirnar, en á lakari árunum lækka þær.

Ég veit, að benda má á það, að erlend lán hafi 
verið tekin 1935 og 1936 til sérstakra fram- 
kvæmda, og hafi því verið eðlilegt og von til, 
að skuldir hækkuðu, en ég vil aftur á móti 
segja það, að með batnandi viðskiptaástandi átt- 
um við engu að síður að geta lækkað hinar 
eldri skuldir þá en við gerðum 1932 og 1933, á 
liinum erfiðustu árum.

Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

Hvaða aðilar eru það, sem hækkað hafa hinar 
erlendu skuldir á tímabilinu 1934—1938, að báð- 
um meðtöldum? Það eru þessir aðilar:

1. Ilikissjóður um .........................
2. Sveitar- og bæjarfélög um ..
3. Bankar um ................................
4. Ríkisfyrírtæki og einstakl. ..

7.5 millj. kr.
7.6 — —
0.4 — —
8.4 — —

Alls um 23.9 millj. kr.

Þessi skuldahækkun á 5 árum hlýtur að valda 
2 >4—314 inillj. kr. auknum greiðslum til út- 
landa í vöxtum og afborgunum, þ. e. hækka 
hallann á duldum greiðslum þjóðarinnar sem 
því nemur. Það er lika svo komið, að þjóðin 
hefir óhagstæðan greiðslujöfnuð ár eftir ár, 
einnig 1939, þrátt fyrir lágt verð á aðkeyptum 
vörum % hluta þess árs og hátt afurðaverð síð- 
ustu 4 mán. á þvi ári, og þar með á meiri hluta 
ársframleiðslunnar.

Það er von, að spurt sé, hvenær greiða eigi 
skuldirnar, en mörgum mun verða ógreitt um 
svarið. Það er eins og við höfum snúið við 
clæminu um feitu og mögru kýrnar frá dögum 
Faraós. Þá voru það mögru kýrnar, sem átu 
þær feitu, án þess að verða feitari, en hjá 
okkur virðist þetta vera orðið svo, að þær feilu 
eti hinar upp. Skuldirnar eru fyrir löngu orðnar 
meiri en forsvaranlegt er og viðráðanlegt fyrir 
120 þús. sálir, með útflutningsverðmæti, sem 
nemur ca. 60 millj. kr. árlega og taka þarf af 
10 millj. kr. á ári i vexti og afborganir.

Astandið er því orðið þannig í þessum efn- 
um, að það er ástæða til fyrir alla hv. alþm. að 
athuga vel og nákvæmlega, hvernig megi úr 
þessu bæta, og er þetta í raun og veru efni til 
athugunar fyrir alla okkar þjóð.

Forseti (PO): Nú tekur til máls-hv. 1. landsk. 
og talar fyrir hömd 2 utanflokksmanna auk 
sjálfs sin, þeirra hv. 5. þm. Reykv., Einars Ol- 
geirssonar, og hv. 4. landsk., Isleifs Högnasonar. 
Hann hefir 18 mín. til umráða.

Brynjólfur Bjarnason: Eins og kunnugt er, eiga 
samkvæmt þingsköpum að fara fram umræður í 
útvarpið í sambandi við fjárlögin, þar sem 
stjórnmál eru rædd almennt — hinar svoköll- 
uðu eldhúsumræður.

Á síðasta þingi tóku stjórnarflokkarnir upp á 
þeirri nýbreytni, að brjóta landslög og fella 
þessar umræður niður. Eg skal taka það fram, 
að þetta er ekki fvrsta lagabrotið, sem þjóð- 
stjórnin hefir framið. Eitt atriðið á stefnuskrá 
hennar virðist vera að virða landslög að vett- 
ugi.

Svo mikils þótti við þurfa, að landslög voru 
brotin, til þess að landsmenn fengju ekki að 
heyra mál st jórnarandstæðinga. Samt hafði 
stjórnin um það bil fimmfaldan ræðutíma móts 
við stjórnarandstæðinga. Svona var kjarkurinn, 
þegar á hólminn kom, þegur þessir virðulegu 
herrar áttu að mæta hinum fyrirlitlegu land- 
ráðamönnum. Svona vel treysta þeir málstað 
sinum, og svona vel treystu þeir Finnagaldr- 
inum.

Ég mun þvi nota þetta tækifæri tii að tala 
3
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nokkur orð um stjórnmálin almennt. Enda er 
ekki nokkur leið að tala um fjárlfrv. af viti, 
nema að rannsaka nokkuð hinn pólitiska að- 
draganda þess.

Stjórnmálaástandið er nú gerbrevtt siðan sið- 
ast fóru fram stjórnmálaumræður í útvarpið.

Xú er styrjöldin skollin á, sem lengi hefir 
vofað vfir. ()g þjóðin er þegar farin að kenna 
á afleiðingum hennar, þó þetta sé aðeins byrj- 
unin. Óhærileg dýrtíð færist yfir landið. Yfir 
vofir, að atvinna stöðvist í fjölmörgum atvinnu- 
greinum, t. d. að engin saltfisksvertíð verði í 
vetur. Landið og atvinnuvegir þess er svo háð 
umheiminum sem mest má vera. Hörmungar 
vofa vfir þjóðinni, ef aðflutningar teppast. — 
Þegar styrjöldin hefst, er ástandið i viðskipla- 
málunum þannig, að í skjóli innflutnings- og 
gjaldevrishaftanna hefir þróazt einokun, sem 
veldur því, að dýrtiðin er miklu meiri en ella 
hefði orðið. Sambandið og samtök heildsala 
skipta nú innflutningnum bróðurlega á milli sín, 
og nefnd, sem Bretar drottna yfir, ræður yfir 
öllum útflutningi.

Fvrst af öllu spvrja menn. Hvað liefir rikis- 
stj. gert til að undirbúa þjóðina undir að mæta 
erfiðleikum stvrjaldarinnar? A ég þar bæði við 
núverandi rikisstjórn og fyrirrennara hennar.

Þingmenn Sósíalistafl. hafa margsinnis kraf- 
izt þess, að gerðar yrðu ráðstafanir til að búa 
landið undir stvrjaldarástand. Á þinginu 193S 
fluttum við till. um skipun nefndar, sem allir 
þingflokkar ættu fulltrúa í, til þess að hafa 
þessi mál með höndum ásamt ríkisstjórninni. 
Siðan höfuin við flutt fjölmargar till. um ráð- 
stafanir í atvinnumálum og fjármálum til að 
gera landið sem sjálfbirgast. Við höfum sífellt 
hamrað á því, að allar opinberar aðgerðir yrði 
að miða við það, að styrjöld væri vfirvofandi.

Hvað hefir svo ríkisst jórnin gert ?
Hún hefir að vísu skipað eina nefnd, en ekki 

er kunnugt um afrek hennar. En rikisstjórnin 
hefir margfaldað þá örðugleika, sem þjóðin 
verður að mæta af völdum stvrjaldarinnar, og 
stofnað atvinnulífi þjóðarinnar í hina meslu 
hættu. Hún hefir komið gjaldeyrismálunum i 
öngþveiti og notið til þess góðrar aðstoðar 
I.andsbankans og lilutafélagsins Kveldúlfs.

Árum saman hefir átt sér stað fullkomin 
glæframennska i rekstri útgerðarinnar. Meðan 
vel hefir gengið, hefir stórfé verið dregið burt 
úr atvinnurekstrinum og sóað eða flutt út úr 
landinu í stað þess að endurnýja framleiðslu- 
tækin. Skipin gengu svo úr sér — veiðitækin 
úreltust og hættu að vera samkeppnisfær. Við 
þetta bætast svo stórtöp vegna spákaup- 
mennsku, sem hefir verið gerð auðveld með þvi 
að gefa spákaupmönnunum greiðan aðgang að 
veltufé þjóðarinnar. Gevsiháar skuldir safnast 
fyrir og hvila á atvinnutækjum, sem eru orðin 
lítils virði. í stað þess að gera upp glæfrafyrir- 
tækin, er sukkinu haldið við með því að ausa 
nýjum millj. af lánsfé úr bönkunum, án þess 
að trvggingar komi á móti. Á þennan hátt hefir 
gjaldeyrisjöfnuður þjóðarinnar verið eyðilagður. 
Þá var gripið til gjaldeyris- og innflutings- 
haftanna. Þau hafa orðið til þess að gera á- 
standið enn verra, þar sem þau hafa skapað

þá dýrtið, sem hefir margfaldað örðugleika út- 
gerðarinnar og alls atvinnurekstrar fvrir er- 
lendan markað.

Fyrir alla þessa ráðsmennsku hefir þjóðinni 
orðið að blæða. Allar opinberar aðgerðir hafa 
verið miðaðar við að bjarga glæfrafyrirtækjun- 
um, sem hafa gerzt liold af holdi þjóðbankans.

Fyrir hlutafélagið Kveldúlf var íslenzka krón- 
an lækkuð, fyrst um 18% og siðan um 11%. 
I'yrir hlutafélagið Kveldúlf hefir þjóðin orðið að 
búa við þá dýrtið, sem lækkun gengisins, bæði 
hins raunverulega og skráða gengis, hefir haft 
í för með sér. Fvrir hlutafélagið Kveldúlf og 
aðra slika fjárplógsmenn var verkfallsrétturinn 
tekinn af verkalýðsfélögunum, — rétturinn til 
að verðleggja vinnuna og hafa samtök um að 
bæta kjörin, rétturinn, sem íslenzk verkalýðs- 
félög hafa aflað sér i áratugalangri baráttu, 
rétturinn. sem skilur frjálsa verkamenn frá 
þrælum. Öllu þessu voru íslenzkir verkamenn 
rændir á einni nóttu í sölum Alþingis í fvrra 
vetur. Svo endurtók sagan sig núna. Allt til 
þess að þóknast stjórn Landsbankans, Jensens- 
sonum og öðrum ástkærustu viðskiptamönnum 
bankans. l’m þetta sameinuðust þingmenn Sjálf- 
stfl., Framsfl. og Alþfl., auk Bændafl. Þannig 
fæddist þjóðstjórnin.

En það hefir verið gert meira fyrir hluta- 
félagið Kveldúlf.

Eitt af því allrn nauðsynlegasta fyrir atvinnu- 
líf fslendinga er að fá auknar sildarverksmiðjur 
á heppilegum stöðum. Þetta vita allir lands- 
menn, og enginn dirfist í móti að mæla. En það 
eru til „fslendingar", sem hafa andstæða hags- 
muni í þessu efni við alla aðra íslendinga, eins 
og bezt sést á því, sem ég ætla nú að skýra frá 
i stuttu máli.

Siglufjarðarbær hefir litla síldarverksmiðju, 
sem afkastar 101)0—1200 málum á sólarhring, en 
er svo úr sér gengin, að hún er ekki nothæf 
lengur. Xú tókst Siglufjarðarbæ að fá erlent 
lánstilboð um endurbyggingu verksmiðjunnar 
og um að koma upp nýtízku verksmiðju með 
5000 mála afköstum á sólarhring. Lóðin er ein- 
bver heppilegasta lóð fyrir sildarverksmiðju á 
öllu landinu. Lánið var mjög hagkvæmt, og 
engrar rikisábyrgðar krafizt. Eftir var aðeins 
að fá leyfi atvinnumálaráðherra, Ólafs Thors. 
En hann neitaði um levfið. Það væri freistandi 
að segja alla sögu þessa hnevkslis, en til þess 
er enginn tími.

Það er ekki gott að segja, livað Ólafur Thors 
hefir skaðað landið mikið með þessu gerræði 
sinu, en það verður varla of hátt áætlað. f sæmi- 
legu síldarári fara hundruð þúsundir mála for- 
görðum vegna verksmiðjuleysis og verðmæti, 
sem skiptir milljónum króna, hent í sjóinn. En 
nú eftir að styrjöldin er komin, er augljóst, 
að tjón það, sem þessi hæstv. endemis-atvinnu- 
málaráðherra hefir bakað þjóðinni, er ennþá 
stórkostlegra. Síldarlýsi er nú ein allra verð- 
mætasta vara, sem gengur á heimsmarkaðinum. 
<lg úr því komið var i veg fyrir, að hægt væri að 
hyggja þessa verksmiðju, áður en stríðið skall 
á, er öllum slíkum framkvæmdum vitanlega 
teflt í tvísýnu vægast sagt, og allar fram- 
kvæmdir margfalt dýrari.
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Það er heldur ekki gott að reikna út, hvað 
sjómenn og útgerðarmenn tapa miklu. Það er 
sannanlegt, að á hverju sildarmáli hafa verk- 
smiðjurnar grætt 4—5 kr. í skjóli þeirrar ein- 
okunar, sem ríkið og Olafur Thors hafa á sild- 
arbræðsluiðnaðinum. Hefði þessi einokun verið 
brotin á bak aftur af óháðri verksmiðju, mvndi 
ekki hafa verið hægt að koma við þessari fé- 
flettingu á sjómönnum og útgerðarmönnum. A 
þennan hátt hafa sjómenn og útgerðarmenn 
verið „snuðaðir** um 3—4 millj. En að sama 
skapi sem fiskimenn tapa á þessu, græðir hæst- 
v. ráðh., Ólafur Thors. Og hér höfum við skýr- 
inguna á þessari furðulegu framkomu.

En hinir ráðherrarnir hafa heldur ekki legið 
á liði sínu að búa þjóðina undir styrjöldina.

Forsjál ríkisstjórn mundi hafa lagt kapp á að 
láta byggja sem mest af íbúðarhúsum, á meðan 
tími var, til þess að menn þyrftu ekki að standa 
uppi húsnæðislausir, þegar aðflutningar á bygg- 
ingarefni tepptust eða verð þess margfaldast. 
En islenzka ríkisstjórnin hefir farið öfuga leið. 
Hún hefir torveldað svo innflutning ó bygging- 
arefni og þar með byggingu íbúðarhúsa sem 
henni hefir frekast verið unnt. En frægust er 
þó ríkisstjórnin í þessum efnum fvrir aðgerð'i' 
félmrh. síns, Stefáns Jóhanns Stefánssonar. 
Hann setti bráðabirgðalög, þar sem sjálfsá- 
kvörðunarrétturinn er tekinn af byggingarfélög- 
um verkamanna, gersamlega að tilefnislausu, að- 
eins til að ná sér niðri á pólitískum andstæð- 
ingi, og gerði sig þar með sekan um stjórnar- 
skrárbrot.

Afleiðingin af þessu tiltæki er in. a. sú, að 
fjöldi verkamanna, sem árum saman hafa greitt 
gjöld sin til Bvggingarfélags alþýðu, missti nú 
rétt sinn til að fá húsnæði, sem þeim bar eftir 
réttri röð. Sá réttur fellur nú á aðra menn eftir 
vali St. Jóhanns, hæslv. félmrh. En öll þessi 
rekistefna og margföldu lögbrot drógu þaim 
dilk á eftir sér, að bvggingar verkamannabú- 
staða í Reykjavík drógust svo, að ekki var byrj- 
að á þeim fyrr en i vetur. A meðan hefir bygg- 
ingarefni hækkað hóflaust í verði, og i staðinn 
fvrir að nota sumarblíðuna, er vinna hafin um 
það leyti, sem hörkufrost ganga i garð. Útkom- 
an verður — óhæfilega dýrar bvggingar og 
miklu minni byggingar en ella.

Hvar sem maður fer eða flækist, þá kemur 
það varla fyrir, að maður hitti mann, sem í 
fullri alvöru tekur upp vörn fvrir þetta athæfi 
hæstv. atvmrh. og hæstv. félinrh., sem hér hefir 
verið lýst. Og ég held, að það séu tiltölulega 
fáir alþm., sem treysta sér til að verja það eða 
vilja verja það. Samt standa þeir með þessum 
ráðh. sínum, þegar á hólminn kemur, og greiða 
t. d. flestir atkv. með bráðabirgðalögum hæstv. 
félmrh. Svona miklar mannleysur sitja á Al- 
þingi innan um hina. Þar á vissulega við hið 
fornkveðna:

Eru þar flestir aumingjar, 
og illgjarnir þeir, sem betur mega.

En það eru ekki bara síldarverksmiðjur og 
húsabyggingar, sem hæstvirt ríkisstjórn hefir 
látið til sín taka á þennan hátt.

Yfirleitt virðist þessari hæstv. ríkisstjórn vera 
meinilla við, að gæði okkar auðuga lands séu

hagnýtt. I'm það má nefna fjölmörg önnur 
dæmi. Og þetta á sér orsakir eins og allt annað. 
Hin gjaldþrota klíka, sem hefir siglt fjármála- 
lífi okkar i strand, er vitaskuld óhæf til að hafa 
forustu um nokkrar framfarir, og hún óttast 
allan atvinnurekstur, sem upp kvnni að vaxa 
óliáður henni —- eins og heitan eldinn. Þá 
myndi spilaborgin hrynja. A einræði i at- 
vinnulífinu bvggir hún pólitiska yfirdrottnun 
sína. Og fyrir ríkisstjórn, sem hefir hag af 
veikum vei klýðssamtökum og rýrum kaupkjör- 
um og byggir tilveru sína á verzlun með sál og 
sannfæringu, er atvinnuleysi beinlínis nauð- 
synlegt.

En hér með er ekki allt talið i stríðsundir- 
búningi hæstv. ríkisstjórnar.

Lögin um gengisskráningu, sem sett voru í vor 
og hneppa verklýðssamtökin i lagaviðjar, svo 
þau geta ekki hækkað kaup sitt eða gert nýjan 
kaupsamning, þó dýrtíðin aukist fram úr hófi 
—■ eru vissulega ekki ónýtur stríðsundirbúning- 
ur fyrir yfirstéttina. Með þeim er öllum byrð- 
um styrjaldarinnar velt yfir á verkalýðinn, með- 
an stríðsgróðamennirnir raka saman fé.

A þinginu 1938 voru sett lög um skatt- og út- 
svarsfrelsi fyrir stórútgerðarmenn í 5 ár, eða 
til ársins 1943. Sannarlega voru þessi lög sett 
á réttum tima fyrir þá, sem hlut áttu að máli. 
Nú er komið „blessað stríðið", sem færir þess- 
um mönnuin óvæntan stórgróða, og meðan þeir 
raka saman gróðanum, eru þeir skattfrjálsir, 
en aðrir landsmenn, er búa við þröngan kost, 
dýrtíð og atvinnuleysi og allskonar örðugleika, 
verða að bera allar skattabyrðarnar.

En til þess að hægt sé að sleppa stríðsgróða- 
inöniiunum við skattia, til þess að hægt sé að 
balda uppi rikislögreglu, nýjum bitlingum og 
öðrum nýjum útgjöldum „vegna stríðsins", þarf 
að fá nýja tekjustofna handa ríkissjóði. Með 
nýju toliskránni liafa tollarnir hækkað um niillj. 
En þó bafa tollar á nauðsynjavörum hækkað 
mest. Þetta kallar rikisstjórnin baráttuna á móti 
dýrtíðinni.

Hér liefir verið drepið á annan þátt í stríðs- 
undirbúningi stjórnarinnar. Það, sem einkennir 
fyrri þáttinn, er, að allt er látið reka á reiðan- 
um. Síðari þátturinn er aftur á móti gerður af 
hinni mestu forsjálni. Þar er þess vandlega 
gætt að búa svo í haginn, að þegar stvrjöldin 
skelli yfir, verði allur þorri landsfólksins að 
búa við sult og seyru, meðan örfáir menn geti 
auðgazt í friði, án þess að þurfa að óttast kaup- 
kröfur eða skattgreiðslur.

Þá eru það fjárlögin, sem nú gilda. Það þótti 
helzt ráð við atvinnuleysinu að skera stórum 
niður framlög til verklegra franikvæmda. Fram- 
lög til fiskimálanefndar og til bátasmíða inu- 
anlands voru felld niður. Framlög til landhelg- 
isgæzlu og strandferða skorin niður. Framlög 
til bvggingar- og landnámssjóðs minnkuð um 
lielming. Verkamannabústaðir verða engir 
byggðir. Brúargerðir og hafnarmannvirki að 
mestu lögð niður. Framlag til ræktunarsjóðs af 
útflutningsgjaldi skal falla niður samkvæmt 
sérstöku lagaákvæði. Framlag til verkfærakaupa- 
sjóðs að miklu leyti fellt niður. Styrkur til á- 
burðarkaupa skal falla niður, þar sem gert er
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ráð fyrir, að bændur fái sama og engan erlend- 
an áburð.

Og ekki batnar þegar litið er á það fjárlaga- 
frumvarp, sem hér liggur fyrir. Þar eru fram- 
lög til verklegra framkvæmda og landbúnaðar 
enn skorin niður um meira en 1 millj. króna. 
C’tgjöld til þjóðvega um rúm 150 þúsund, til 
hafnargerða um 120 þúsund, til verkamannabú- 
staða um 130 búsund, til nýbýla- og samvinnu- 
byggða um 105 þús., til bvggingar- og land- 
námssjóðs og bvggingarstvrkur til bænda um 
samtals 100 þús., stvrkveitingar til jarðabóta 
lækka um 380 þús., kostnaður við mæði- og 
garnaveiki lækkaður um 190 þús. kr.

Og svo eru þessir herrar alltaf að klifa á því 
að bæta úr atvinnulevsinu með því að flytja fólk 
upp i sveit. Samtimis gera þeir ráðstafanir til 
þess að gera ólífvænlegt i sveitunum. Þetta er 
met i hræsni. Og svo kalla þeir þetta sparnað. 
Flestir hrekklausir inenn, sem taka mark á 
sparnaðarruglinu, halda, að i þvi felist sami 
skilningur og öll alþýða leggur í það, að draga 
beri úr óþarfa evðslu til þess að tryggja af- 
komu almennings í landinu. I þeim skilningi er 
sparnaðurinn vissulega lofsverður. En þegar til 
kastanna kemur, þá er það alls ekki meiningin, 
heldur er verið að spara atvinnuvegi landsins, 
til þess að braskararnir og bitlingamennirnir 
geti haft meira fé til umráða, til útgjalda, sem 
þeim finnast enn nauðsvnlegri, eins og ég skal 
strax sýna fram á. Þetta er svo sem álíka og 
ef bóndinn tæki upp á því að spara bústofn 
sinn með því að skera niður ærnar og kýrnar, 
til þess að afla sér veizlufanga handa hinum 
virðulegu forustumönnum flokks síns, þegar þeir 
halda yfirreið um sveitina.

Ég vil vara vkkur við þvi, hlustendur góðir, 
að taka nokkurt mark á þvi, þó Framsfl. og 
Alþfl. séu að mögla eitthvað út af þessu frv. 
Það er nákvæmlega i sama anda og núgildandi 
fjárlög, sem eru þeirra verk, haldið áfram á 
sömu braut, eins og ég hefi sýnt fram á. Og þið 
getið verið úlveg vissir um, að þetta fellur allt 
í ljúfa löð. Takið bara eftir. Fjárl. verða samþ. 
með fullu samþvkki allra þjóðst jórnarflokk- 
anna, enda þótt hlutunum verði kannske eitthvað 
„möndlað" öðruvísi til en frv. gerir ráð fyrir.

Hvað á svo að gera við það, sem sparast?
Jú, það fer i ráðherrana, sem nú eru 5, og 

aukinn stjórnarkostnað að öðru leyti. Það fer i 
konunginn, sem fær 15 þúsund króna launa- 
hækkun, karltetrið. Það fer í aukinn kostnað 
við sendiherrann í Kaupmannahöfn. Það fer i 
aukna vexti og afborganir, sem er ein aflciðingin 
af gengislækkuninni. Og það fer í ríkislögregl- 
una, því samkvæmt lögum, sem Hermtinn Jón- 
asson lét samþykkja á síðasta þingi, er hægt að 
Irggja í ótakmarkaðan kostnað til aukningar 
lögreglunni sem hann sjálfur fær jafnframt 
einræðisvald vfir.

Ekki má gleyma þvi, að rithöfundastvrkurinn 
er, samkv. frv., tekinn af þrem mestu rithöf- 
undum landsins, þeim Halldóri Kiljan Laxness, 
Þórbergi Þórðarsvni og Jóhannesi úr Kötlum. 
Þetta kemur til af því, að það er ekki hægt að 
gera hvorttveggja, að vera mikill rithöfundur og 
andans maður og hafa sálufélag við þjóðstjórn-

arflokkana. Hinum rithöfundunum er ósköp 
kurteislega gefið til kvnna, að eftirleiðis verði 
rithöfundastvrkurinn því skilyrði bundinn, að 
menn gerist leiguritarar afturhaldsins, eftir- 
leiðis verði litið á rithöfundastyrkinn sem 
mútur. Hér er það andi Péturs Þrihross, sem 
sveimar yfir vötnunum. Hér er hið menningar- 
lega afturhald í alglevmingi.

Eftir er að nefna afkáralegasta þáttinn, hinn 
svo kallaða Finnagaldur þjóðstjórnaríhaldsins, 
sem hófst með yfirlýsingu þeirra á Alþingi um 
vanþóknun á Sósíalistafl. fvrir afstöðu hans til 
Finnlands! — Þið megið nú nærri geta, hlust- 
endur góðir. hvort okkur, þm. Sósíalistafl., 
finnst ekki vansæmd fyrir þjóðina að fulltrúum 
þjóðstjórnarihaldsins á Alþingi. En svo aumir 
erum við ekki að fara að gera okkur að athlægi 
með að lýsa þessum tilfinningum okkar i sér- 
stöku þingskjali. En það bjálfalegasta við þennan 
skrípaleik er þó hitt, að Sósíalistafl. hafði enga 
afstöðu tekið til styrjaldarinnar í Finnlandi, og 
voru því <)1I þessi fíflalæti eintóm vindhögg. 
En hver einasti íslendingur veit, til hvers ref- 
irnir eru skornir. Hér er í fvrsta lagi verið að 
gera tilraunir til að skapa átvllu til ofsókna 
gegn Sósíalistafl., og í öðru lagi eru þessir herr- 
ar að reyna að gera sér mat úr raunum finnsku 
þjóðarinnar til að breiða vfir óþokkaverk sin 
gegn islenzku þjóðinni. — Það er íslendingum 
til mikils sóma, að þessar afkáralegu múgæs- 
ingar hafa litinn árangur borið.

Að siðustu vil ég drepa á nokkrar af helztu 
till. Sósialistafl. til að afstýra hinu óþolandi at- 
vinnuleysi og bæta úr bráðri nevð þjóðarinnar á 
þessum erfiðleika- og hættutimum. Ég hefi ekki 
tima til að dvelja við till. flokksins áður en 
styrjöldin hófst. Ég vil aðeins hvetja menn til 
að kynna sér þessar till., og mun þá engum dylj- 
ast, að ef sú stefna, er í þeim felst, hefði verið 
tekin upp í tíma, væri öðruvísi umhorfs á ís- 
landi nú og landið betur búið undir styrjöldina. 
Xú leggur flokkurinn áherzlu á, að allar ráð- 
stafanir í atvinnumálum verði miðaðar við að 
gera landið sem sjálfbirgast, að atvinnubóta- 
vinna verði aukin mjög og varið svo sem kostur 
er til að undirbúa aukna framleiðslu.

I bvrjun styrjaldarinnar tóku þjóðstjórnar- 
flokkarnir upp það kjörorð, að eitt skyldi vfir 
alla ganga. Nú ætti það að vera öllum íslend- 
ingum ljóst. að i þeirra munni var kjörorð þetta 
argasta hræsni, þvi öll þeirra verk sanna hið 
gagnstæða, allar þeirra ráðstafanir miða að því 
að velta byrðuin stvrjaldarinnar yfir á almenn- 
ing, en hlifa þeim riku og gefa þeim ótakmark- 
að olbogarúm til að raka saman stórgróða. Eini 
flokkurinn, sem af fullum heilindum fylgir kjör- 
orðinu, að eitt sé látið vfir 'alla ganga, er Sósí- 
alistafl. Þess vegna krefst Sósíalistafl. þess, að 
verkakaup hækki með vaxandi dýrtið og verk- 
lýðsfélögin fái aftur algerlega frjálsar hendur 
til að bæta kjör sin. Þingmenn flokksins flytja 
frv. um þetta efni til breytingar á gengisskrán- 
ingarlögunum, saina frv. og þeir fluttu á síðasta 
þingi. I þessu frv. er einnig gert ráð fyrir, að 
ellistyrkur, örorkustyrkur og aðrar tryggingar- 
bætur hækki að sama skapi og framfærslukostn- 
aður liækkar.
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Þar sem gera má ráð fvrir miklum húsnæðis- 
vandræðum, meðan styrjöldin stendur vfir, legg- 
ur flokkurinn til, að greiða verði tafarlausar 
ráðstafanir í húsnæðis- og byggingarmáium, til 
að tryggja nægilegt húsnæði, til að nýta á hag- 
kvæman hátt það, sem fyrir er, og ákveða sann- 
gjarna leigu.

Flokkurinn mun bera frain till. um, að ráð- 
stafanir verið gerðar til að bæta að fullu upp 
það atvinnutap, sem af því hlýzt, ef engin salt- 
fisksvertið verður hér í ár, og fjárins verði aflað 
t. d. með sérstökum skatti af striðsgróða. Þá 
mun flokkurinn leggja fram till. um ráðstaf- 
anir til að auka skipakostinn. Hann mun flytja 
till. um að nema burtu þrælahaldið úr fram- 
færslulögunum, sem sett voru á siðasta þingi, og 
hann flvtur till. um hækkun framfærsluevris í 
samræmi við dýrtíðina. Þá leggja þm. flokksins 
fram frv. til að tryggja örvggi sjómanna, seir 
sigla um hættusvæðin. Ennfremur till. um að 
sjómenn og fiskimenn fái fulla uppbót vegna 
verðhækkunar á sild og síldarafurðum. Það var 
hindrað, að sú till. fengi að koma til atkv. á 
síðasta þingi. Loks leggur flokkurinn til. að 
gerðar verið á fjárlögunum gagngerðar brcyt- 
ingar til sparnaðar á öllum óþarfaútgjöldum, 
bitlingum. aukalaunum, hálaunum o. s. frv., en 
framlög til verklegra framkvæmda og almenn- 
ingsþarfa ekki lækkuð, heklur stórhækkuð, eins 
og brýn nauðsyn krefur.

Sósialistafl. er sannfærður um, að ekki er 
liægt að hverfa inn á þessa braut til almenn- 
ingsheilla, nema þessi stjórn, sem nú situr að 
völdum, verði látin vikja. Hann telur hinsvegar 
meiri þörf á þvi en nokkru sinni áður, að óll 
samtök fólksins, allur almenning’ur og allar 
stofnanir þjóðarinnar taki höndum saman til 
að afstýra örðugleikunum. Hann skorar þvi á 
öll heilbrigð öfl með islenzku þjóðinni, hvar í 
flokki, sem þau standa, að sameinast um að 
koma þessari stjórn frá, og greiða götu fyrir 
mvndun ríkisstjórnar, sem þjóðin getur treyst 
til að ráða fram úr mest aðkallandi nauðsvnja- 
málum hennar, þegar svo mikið liggur við. A 
slíkum tímum telur flokkurinn, að óhjákvæmi- 
legt sé, að sem nánust samvinna sé milli ríkis- 
stjórnarinnar, bæjarstjórna og annara stjórnar- 
valda og allra verklýðsfélaga, samvinnufélaga 
og alþýðusamtaka landsins.

Það getur orðið löng og erfið barátta fram- 
undan. En við munum lialda merkinu liátt og 
láta aldrei kjörorðið niður falla: Islenzk alþýða 
til sjávar og sveita! Tökum liöndum sainan, þar 
til fullur sigur er unninn.

Haraldur Guðmundsson: Siðasti ræðumaður, 
hv. I. landsk., Brynj. Bjarnason, fulltrúi komm- 
linista, lauk ræðu sinni með því að segja, að 
það, sem gera þyrfti, væri að víkja frá völduin 
þeirri stjórn, sem nú er við völd, og mynda 
stjórn, sem þjóðin gæti trevst. Og það var svo 
sem auðheyrt á ræðu haus, livaða stjórn þjóðin 
ætti að geta treyst. Það væri stjórn, niynduð 
af þeim þremeiininguiium hér í þinginu, honum 
og sálufélögum hans.

Þessi ummæli eru ekki verð annara svara en 
þeirra, að vitanlega vrði slíkri stjórn ekki til

annars treystandi en svipaðra aðgerða og skoð- 
anabræður hans í öðrum löndum eru nú að leit- 
ast við að koma þar fram. Slík stjórn myndi 
njóta svipaðs trausts hjá isl. þjóðinni og stjórn 
Kuusinens nýtur hjá finnsku þjóðinni.

Þá fullyrðir hv. þm., að lög hafi verið brotin 
með þvi að hafa ekki útvarpsumræður á seinni 
hluta síðasta þings, þ. e. eldhúsumræður. Slik 
fullvrðing er ekki svaraverð. I þvi efni var fylgt 
þingsköpum út í yztu æsar.

Ég tók eftir því, að hv. þm. A.-Sk., Jón ívars- 
son, lét í ræðu sinni orð falla um það, að þeir 
undarlegu atburðir hefðu gerzt hér hjá okkur, 
að „feitu kýrnar“, eiiis og hann orðaði það, 
hefðu lagt sér til munns „mögru kýrnar". Vildi 
hann þar með halda fram, að „góðærin", sem 
hann kallaði, 1934—1938, hefðu etið upp „af- 
ganga harðæranna" 1932—1933. Ég vil ekkert 
fuliyrða um, hvernig árferðið hefir verið í kjör- 
dæmi þessa hv. þm. árin 1934—-1938. En hitt veit 
ég', að á þeim árum dundi vfir okkur markaðs- 
lokun á Spáni, alheimskreppa í viðskiptum, stór- 
kostleg mæðiveiki í sauðfé og óminnilegt afla- 
leysi. Þetta er í augum þessa hv. þm. „góðæri". 
Árin 1932—1933 voru vissulega um margt erfið 
ár, en þó var fiskafli þessi ár um helmingi meiri 
en árin 1935—1938, að meðaltali hvert ár.

Þar sem ummæli hv. þm. um, að þessi „góð- 
æii“ hefðu etið upp „afgang harðæranna“ 1932 
—1933, láta mér undarlega i eyrum, fékk ég hjá 
liæstv. viðskmrh., fvrrv. fjmrh., upplýsingar um, 
hvað tölurnar segja um þessi efni. Samkvæmt 
skýrslum Hagstofunnar er hækkun á skuldum 
þjóðarinnar við útlönd frá árslokum 1935 til árs- 
loka 1938 talin 14.8 millj. kr. En þar af eru 5% 
inillj. kr„ sem liggja einungis í þvi, að betur er 
talið fram, fvllri upplýsingar fyrir hendi um 
skuldirnar við lok þessa timabils en við upp- 
haf þess. Skuldir þessar voru til 1934, en ótald- 
ar þá. Skuldaaukning við útlönd á þessu tima- 
liili er því ekki nema rúmlega 9 milljónir króna. 
Þar af er lánið til Sogsvirkjunarinnar eitt sam- 
an 7 millj. kr. Auk þess voru á þessu tímabili 
stækkaðar og bvggðar sildarverksmiðjur fyrii 
milljónir króna, og hafa þær orðið bjargvættur 
fyrir þjóðina, þegar þorskaflinn brást. Rafveit- 
ur og fjöldi iðnfyrirtækja, sem kostuðu stórfé, 
uim og reist á þessum árum. Alls var lagt fram 
á þessum þremur árum, 1935—1937, til slíkra 
framkvæmda ínun hærri upphæð en samtals á 
19 næstu árum þar á undan.

Ég vil nú biðja hv. þm. að athuga í fyrsta 
lagi: Hvað voru feitu kýrnar feitar? Og í öðru 
lagi: Hvað voru mögru kýrnar magrar? Og í 
þriðja lagi: Hvað var „afgangur harðæranna” 
mikill ?

Árið 1933 var liagstæður verzlunarjöfnuður um 
2’j millj. kr. En greiðslujöfnuðurinn var óhag- 
stæður, þvi þar eru ekki taldar duldar greiðsl- 
ur, sem áreiðanlega liafa verið þrefalt hærri. 
(iengi dönsku krónunnar lækkaði á þessu tíma- 
bili og þvi skuldir við Danmörku taldar í ísl. 
krónum.

Skal ég svo víkja að fjárlagafrv. sjálfu og 
ræðu hæstv. fjmrh.

Ég skal játa, að það er ákaflega örðugt, að 
ég ekki segi ómögulegt, að $emja nú á þessum
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tíma frv. til fjárlaga, sem gilda eigi fyrir árið 
1941, og ég er þess fullviss, að hæstv. fjmrh. 
er þetta ljóst. Enda hygg eg, að okkur geti kom- 
ið saman um það, að þetta frv. beri fremur að 
skoða sem frómar óskir og ábendingar heldur 
en að hæstv. ráðh. búist við, að hægt sé að líta 
á það sem trausta undirstöðu til að byggja á 
fjárhagsframkvæmdir á næsta ári. Einmitt þeg- 
ar á þetta er litið, er það því undarlegra, hvern- 
ig undirbúningi fjárlagafrv. hefir verið háttað 
að þessu sinni. Ég hefi það fyrir satt, og það 
er ekki ágizkun ein, að hæstv. fjmrh. hafi ekki 
ráðfært sig í ríkisstjórninni áður en hann gekk 
frá frv. Ég verð að harma, að svo hefir verið 
farið að, þvi að þegar þjóðstjórnin var mynduð, 
var það tilætlunin, að sem mest samvinna væri 
á milli ráðherra þeirra flokka, er að ríkisstjórn- 
inni standa, og að reynt væri á þann hátt að 
sneiða hjá árekstrum.

Aður en ég vík að sjálfu frv., vil ég með 
leyfi hæstv. forseta lesa hér upp örfá orð úr 
þeim ræðum, sem fluttar voru, þegar núverandi 
ríkisstjórn tók við völdum.

I þessum ræðum og sérstaklega ræðu hæstv. 
forsrh., sem talaði fyrir hönd ríkisstjórnarinnar 
allrar, er það tekið fram, hvað stjórnin telur 
sín höfuðverkefni, og í hvaða skyni hefði verið 
til samvinnu stofnað.

Þá sagði hæstv. forsrh. m. a.:
„Ríkisst jórnin telur, að meginviðfangsefni 

hennar verði fyrst og fremst:
1) Að efla framleiðslustarfsemina í landinu.
2) Að búa þjóðina undir að geta lifað sem 

mest af gæðum landsins og gera aðrar ráðstaf- 
anir þjóðinni til sjálfbjargar, ef til ófriðar 
kemur.“

Þetta eru 2 fyrstu atriðin. Siðan telur hæstv. 
ráðh. tvö önnur meginatriði sem stefnumál 
stjórnarinnar.

„3) Að sameina lýðræðisöflin i landinu til 
verndar og eflingar Iýðræðinu," og

„4) Að sameina þjóðina um þann undirbún- 
ing, sem gera þarf í sambandi við framtíðar- 
ákvarðanir i sjálfstæðismálinu."

Þá segir iiæstv. forsrh. síðar í ræðu sinni við 
þetla sama tækifæri:

„Ennfremur mun ríkisst jórnin vinna eftir 
megni að sparnaði og lækkun útgjalda, bæði . 
hjá ríkinu og bæjarfélögum.

f þvi sambandi tekur ríkisstjórnin þó frani. 
að hún telur, að ekki beri að draga úr verkleg- 
um framkvæmdum hins opinbera eða frainlög- 
um til atvinnubóta eins og at vinnuástandið er 
nú í landinu."

Það er ljóst af þessum ummælum, að megin- 
atriðið, sem lagt var til grundvallar við mvnd- 
un þjóðstjórnarinnar, var, að öll orka væri i 
það lögð að halda uppi verklegum framkvæmd- 
um i landinu og auka atvinnuna.

Vissulega var þessa þörf þá, en ekki er þess 
siður þörf nú. Astandið er þannig, að það, sein 
þá var þörf, er nauðsvn nú i þessu efni.

Þá tók þessi hæstv. ráðh. einnig fram:
„Ennfremur vill rikisstj. vinna að aukningu 

og endurnýjun fiskiflotans með því að veita til 
þess fé á svipaðan hátt og verið befir undan- 
farin tvö ár, eftir því, sem fjárhagur leyfir.“

Ég get ekki látið vera að minna á þetta at- 
riði vegna þeirra sérstöku örðugleika, sem reynzt 
hafa á því að fá gjaldeyris- og innflutningslevfi 
í sambandi við kaup á fiskibátum fyrir Reyk- 
vikinga og jafnvel til fleiri staða á landinu. 
Ennfremur verð ég að minna á það, að á síð- 
asta þingi var framlag til fiskimálanefndar 
lækkað um eða yfir 300 þús. kr. Hefði því mátt 
vænta þess, að ekkert yrði ógert látið lil að 
greiða fvrir innflutningi þeirra báta, sem mögu- 
legt yrði að kaupa. Ég vil vona að það lánist 
að greiða úr þessum erfiðleikum, og að Alþingi 
sjái sér fært að halda áfram að styðja aukn- 
ingu fiskiflotans.

Þá mælti hæstv. félmrh., Sefán Jóh. Stefáns- 
son, við sama tækifæri:

„Vegna hins mikla atvinnuleysis, sem ríkir i 
landinu, telur Alþýðuflokkurinn, að halda beri 
uppi opinberum verklegum framkvæmdum og 
atvinnubótum eins og verið hefir undanfarin 
ár, um leið og revnt er að láta opinberu fram- 
kvæmdirnar og atvinnubæturnar stuðla að auk- 
inni framleiðslu í landinu.“

I ræðu hæstv. atvmrh., Ólafs Thors, er ekki 
að þessu vikið á annan veg en þann, að hann 
sé þessu sammála. En til viðbótar þessu segir 
sá hæstv. ráðh. í ræðu sinni við þetta tækifæri, 
að Sjálfstfl. hafi tekið þá ákvörðun, að ganga 
til stjórnarsamvinnu, með því skilyrði m. a„ að 
„ráðherrar hafi gagnkvæman rétt til að fvlgj- 
ast með öllu, er gerist, hver í annars ráðuneyti, 
og skulu fjmrh. og viðskmrh. alveg sérstak- 
lega liafa nána samvinu." Ég óttast eða öllu 
heldur veit, að samvinna um undirbúning 
þessa fjárlfrv. hefir ekki verið eins og gert 
hefir verið ráð fyrir og æskilegt hefði verið 
með tilliti til þessara orða hæstv. atvmrh.

Ég minnist þess frá fvrri árum, án þess að 
ég vilji nú fara að rifja upp gamlar væringar, 
að mjög var talað um eyðslu og fjárbruðl fyrrv. 
rikisstjórnar af andstæðingum hennar. Þeir full- 
yrtu þá, að auðvelt væri að lækka ríkisgjöldin 
um millj., ef þeir, en ekki Alþfl. og Framsfl., 
færu með stjórn þessara mála. Ég beið eftir til- 
lögum sjálfstæðismanna í þessu efni á síðasta 
þingi, og þá ekki síður i frv. því til fjárlaga, 
sem frani er nú koinið. Ekki ber því að neita, 
að frv. sýnir vilja i þessa átt, þó að ég þykist 
glöggt sjá á till. hv. ráðherra, að niðurskurður- 
inn hefir revnzt honuni býsna örðugur. A papp- 
irnum litur að vísu svo út, að rikisútgjöldin 
eigi að verða um 1 millj. kr. lægri en þau eru 
ákvcðin í fjárlöguin vfirstandandi árs. En þess 
er að minnast, að þau fjárlög eru mun hærri 
en frv. var, sem lagt var fyrir þingið. Ég tei 
líka fullvíst, að eins færi um þetta frv., að ó- 
hjákvæmilegt verði að hækka ýmsa liði þess, 
ef þeir eiga að nálgast veruleikann. Ymsir út- 
gjaldaliðir frv. eru áreiðanlega vantaldir, þó 
ekki sé nema með tilliti til aukinnar og vax- 
andi dýríðar, sem hlýtur að valda hækkun á 
mörguin liðum öðruin en launum opinberra 
starfsmanna. Þá munu og nokkrir lögboðnir 
gjaldaliðir ótaldir í frv. Sú lækkun, sem hæstv. 
fjinrh. í frv. telur, að verði á heildarútgjöld- 
um og nema á um 1 millj. króna, er þvi nieira 
en vafasöm. Ég óttast, að lækkunin sé fiemur
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á pappírnum en i veruleikanum, i orði fremur 
en á borði. Segi ég þetta ekki til að ámæla 
liæstv. ráðh. Engum er Ijósara en mér, hversu 
gífurlega erfitt er að skera niður rikisútgjöld 
nú á þessum tímum, þegar flestar þjóðir verða 
að hækka fjárlög sín.

Ég bendi einnig á í sambandi við þetta, að 
einnig hinum skeleggustu flokksmönnum hæstv. 
ráðh. ætlar að verða heildarlækkunin býsna 
erfið. Hv. þm. A.-Húnv., Jón Pálmnson, sem er 
alkunnur sparnaðarmaður, hefir lagt fram frv. 
þess efnis, að veittar verði úr ríkissjóði 2 millj. 
kr. til þess að bæta upp verð á kjöti og mjólk. 
El' þetta frv. nær fram að ganga, yrði býsna 
lítið eftir af sparnaði hæstv. fjmrli.

Skal ég þá með örfáum orðum vikja að ein- 
stökum liðum, sem breytt hefir verið i fjárlfrv. 
þessu frá gildandi fjárlögum. Er þá fyrst að 
minnast á stvrkinn til landbúnaðarins, sem er 
ætlazt til, að verði lækkaður um á milli 900 
þús. og 1 millj. kr. Þar er stærsta brevt. tæp- 
lega 400 þús. kr., sem ætlazt er til, að jarð- 
ræktarstvrkurinn lækki um. Jarðræktarstyrkur- 
ínn er aðeins áætlaður i fjárlögunum, því í sér- 
v.tökum lögum er ákveðið, hve mikið eigi að 
greiða í styrk fyrir hvert dagsverk eða stvrk- 
einingu. Ég hefi ekki fengið neinar þær upplýs- 
ingar enn, er bendi til þess, að jarðræktarfram- 
kvæmdir minnki svo mikið á þessu ári, að 
skynsamlegt megi telja að lækka þennan styrk 
svona mikið. Ef þetta ákvæði á því að verða 
annað en augnagaman, væri nauðsynlegt að 
setja lög um það að takmarka jarðræktarstyrk- 
inn við þessa upphæð.

Mér er það ljóst, að það er þýðingarlaust að 
tala um nokkurn verulegan niðurskurð á fjárl., 
án þess að það hljóti að ganga að verulegu leyti 
út vfir styrki til landbúnaðarins, vegna þess 
að þeir styrkir eru svo mikill hluti af fjárlaga- 
útgjöldunum, ég ætla fullar 3 millj. kr. En mér 
virðast till. hæstv. fjmrh. um lækkun þessara 
stvrkja gerðar mjög af handahófi. Styrkjakerfi 
landbúnaðarins hefir verið byggt upp með lög- 
gjöf á h. u. b. 15 árum og hvgg ég því, að alveg 
ógerlegt sé að raska því verulega, án þess að á 
undan hafi gengið gaumgæfileg rannsókn á þeim 
málum. Það getur verið sumpart eðlilegt að 
lækka nokkra þessara styrkja eitthvað, og sum- 
part getur öll nauðsyn gerí það óhjákvæmilegt 
að draga eitthvað úr öðrum. En á þessu þarf 
sem sagt að fara fram ýtarleg rannsókn áður 
en hægt er að gera stórfelldar ráðstafanir. Líka 
getur sama nauðsyn verið fil að auka við á öðr- 
um sviðum. Ég tel t. d., að einmitt nú sé a’veg 
sérstök nauðsyn til að auka vissa grein jarð- 
ræktunarstarfseminnar; á ég þar einkum við 
að þurrka og brjóta land tíl ræktunar kring- 
um sjávarþorp og kaupstaði, þar sem þétthýl- 
ast er og samgönguskilyrði góð.

Ennfremur verður að sjálfsögðu, eins og 
hæstv. ráðh. segir, óhjákvæmilegt að taka tillit 
til þess, hverjar framkvæmdir eru kröfufrek- 
astar til innflutnings og erlends gjaldevris og 
hverjar gera minnstar kröfur i þessum efnum.

Aðrar lækkanir samkvæmt frv. eru t. d. 150 
þús. kr. lækkun á fjárveitingu til nýrra þjóð- 
vega. Þetta er í beinu ósamræmi við vfirlýs-

ingu samstjórnarinnar, sem hún gaf þegar hún 
var mynduð og ég las upp áðan, og auk þess 
óskynsamlegur sparnaður. Vegavinnan og fram- 
ræsla lands eru þær framkvæmdir, sem minns’. 
taka til sín af erlendum gjaldevri og við því 
eigum hægast með að halda uppi, þó að gjald- 
eyriserfiðleikar aukist og flutningar til lands- 
ins torveldist vegna stvrjaldarinnar. Helming- 
urinn af þessum 150 þús. kr. fyrirhugaða sparn- 
aði á að koma niður á Suðurlandsbrautinni, sem 
á að tengja Reykjavík við Suðurlandsundir- 
lendið og bráðlega veitir einum stærsta kaup- 
staði landsins, Hafnarfirði, greiðan aðgang að 
ræktunarlandi, auk þess sem Hafnfirðingum og 
Reykvikingum er að þessu verki atvinnubót. Ég 
áiít það því mjög misráðið að gera ráð fyrir 
iækkun fjárframlaga til vegalagninga, og þó sér- 
staklega þessarar. ,

Þá get ég heldur ekki fallizt á, að lækkað 
verði framlagið til verkamannabústaða, eins og 
hér er gert ráð fyrir í frv., um 130 þús. kr. 
Mér er að visu fullkomlega ljóst, að erfitt er 
að halda uppi bvggingarframkvæmdum eins og 
nú árar. Vit þó i lengstu lög vona, að ekki verði 
á þvi sviði fullkomin stöðvun. Og verði nokkuð 
hægt að byggja, á að sjálfsögðu að láta þær 
byggingar sitja í fyrirrúmi, sem allra nauðsyn- 
legastar eru. Og þá koma þessir bústaðir í 
fremstu röð. En jafnvel þó að svo færi, að 
ekki vrði hægt að byggja neitt af verkamanna- 
bústöðunum á næsta ári vegna styrjaldarinnar, 
þá er óhyggilegt að fella þennan styrk alveg 
niður eða lækka. Það er alveg víst, að eftir 
stríðið verður húsnæðisekla og ástandið þannig, 
að óumflýjanlegt verður að bæta þar úr. Og 
mjög er óvíst, að þá verði auðvelt að hækka 
aftur framlög til byggingarsjóðanna til að bæta 
þeim upp tekjumissinn. Er því nauðsvnlegt, þó 
ekki sé byggt, að byggingarsjóðurinn fái að 
lialda þeim tekjum, sem ber að leggja fram af 
hálfu þess opinbera til verkamannabústaða, svo 
hægt yrði að grípa til fjárins, þegar úr raknar.

Með tilliti til ástandsins og framtíðarútlits, 
verð ég að telja, að ógerlegt sé að lækka fram- 
lög til atvinnubóta og verklegra framkvæmda. 
Að vísu getur orðið óhjákvæmilegt að draga úr 
þeiin framkvæmdum, sem gjaldeyrisfrekastar 
eru, en þá verður jafnframt að auka hinar, 
sem minni innflutning heimta, til að bæta það 
upp, og jafnve! auka við.

Það veit enginn. hvernig árið 1941 verður. En 
ég get ekki neitað þvi, að útlitið er mjög 
skuggalegt. Byggingarvinna hiýtur að minnka 
stórkostlega. og útlit er fyrir, að vinna við fisk- 
verkun. t. d. saltfisk, verði stórmikið minni en 
verið hefir. Ef þessar tvær atvinnugreinar drag- 
ast svo mikið saman sem útlit er fyrir, þá fæ 
ég ekki séð, að hjá því verði komizt að auka 
fjárframlög til ákveðinna verklegra fram- 
kvæmda. sem minnstan gjaldeyri þurfa, eða 
auka það fraililag, sem kaupstöðunum er ætlað 
í atvinnubótaskvni, eða jafnvel gera þetta 
hvorttveggja. í sambandi við þctta er rétt að 
minna á, að vonandi tekst að ljúka við hita- 
veitu Revkjavíkur á þessu ári, en hún er nú 
stærsta atvinnubótin hér. Eg veit það vel, að 
til eru margir þeir menn, sem telja. að það fé,
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sem veitt er til atvinnubóta, sé eingöngu evðslu- 
fé og þvi algerlega á glæ kastað. En ég er viss 
um, að þessir menn myndu skipta um skoðun, 
ef þeir hefðu farið hér um nágrenni Reykja- 
vikur og séð þá ræktun og þá vegi, sem gerðir 
hafa verið fyrir þetta fé, og ef þeir athuga 
gö'urnar, sem gerðar hafa verið fyrir atvinnu- 
bótafé, garðinn við Eiðið í Vestmannaevjum og 
yfirieitt öll þau mannvirki og umbætur i kaup- 
stöðum landsins, sem framkvæmd hafa verið 
fvrir atvinnubótaféð, þá mundu þeir ekki lengur 
segja slikt i alvöru. Auk þessa er þess að gæta, 
að yegna þessara fjárframlaga hafa þúsundir 
manna fengið atvinnu, sem hefir fleytt þeim 
yfir erfiðasta tima ársins, þegar allar aðrar 
bjargir voru bannaðar, öll sund lokuð nema 
vonin um beinan framfærslustyrk.

Eg get svo látið máli mínu lokið að þessu 
sinni. Alþfl. mun að sjálfsögðu sýna afstöðu 
sína til þessa frv. í einstökum atriðum með því 
að flytja till. til breytinga og með atkvgr. um 
fjárlfrv. i heild og einstök atriði, þegar til þess 
kemur. En þau atriði, sem ég hefi nú gert að 
umtalsefni, eru mér og öðrum alþýðuflokks- 
mönnum ríkust i huga.

Stefán Stefánsson: Þá er Sjálfstfl. bar fram 
vantraust á fyrrv. ríkisstjórn á þinginu 1938, 
var af hálfu Bændafl. borin fram rökstudd dag- 
skrá, þar sem skorað var á ríkisstj. að athuga 
skilyrði til bjóðstjórnar eða styrkrar meiri- 
hlutastjórnar. Var dagskráin rökstudd með þvi, 
að ástandið með þjóðinni, einkum í fjármát- 
um og gjaldeyrismálum, væri svo vaxið, svo al- 
varlegt, að sameina þyrfti sem flesta krafta 
þjóðarinnar, ef takast mætti að ráða fram úr 
erfiðleikunum.

Að þessu ráði var fyrst horfið þann 17. april 
1939 við inyndun þeirrar samsteypustjórnar, er 
nú fer hér með völd og skipuð er fulltrúum 
þriggja stærstu þingflokkanna. Var þessari sam- 
steypu furðu vel tekið af yfirgnæfandi meiri 
hl. þjóðarinnar, og þjóðin mun vissulega ekki 
óska eftir breyt. í þessu efni, í því trausti að 
samsteypustj. takist vel og giftusamlega að ráða 
fram úr hinum mörgu og aðkallandi vandamá',- 
um, er fyrst og fremst skapast vegna þess ófrið- 
arástands, sem nú ríkir.

Bændafl. hefir stutt þessa samsteypustjórn til 
nýtilegra úrræða. Telur hann það skyldu allra 
landsmanna, sem eigi afneita sínu föðurlandi, 
að sýna það, eigi aðeins i orði, heldur og í 
verki, að þeir vilji allt á sig leggja, öllu fórna. 
til þess að samstarf og eining megi ríkja með 
þjóðinni á þessum hættutímum.

Fjárlögin fyrir yfirstandandi ár voru undir- 
búin af fyrrv. fjmrh. (EvstJ), enda þótt þau 
fvrst næðu samþykki þingsins eftir að núver- 
andi fjmrh. (JakM) tók við störfum.

Xú hefir hæstv. fjmrh. lagt fram frv. til fjár- 
laga fvrir árið 1941. Samkvæmt sjóðsyfirliti er 
fjárlfrv. þetta um 1.2 millj. lægra en fjárlög 
þessa árs, eða um 18 millj. og tæp 500 þús. 
Samkv. rekstraryfirliti er rekstrarafgangur á- 
ætlaður rúm 800 þús., og er þ’vi um 100 þús. 
meiri en á þessu ári.

Það hlýtur út af fyrir sig að vera gleðiefni,

að fjmrh. hefir leitazt við að lækka fjárlfrv. 
frá þvi, sem verið hefir. Þess var full þörf. Hin 
síhækkandi fjárlög undanfarandi ár voru orðin 
mörgum áhyggjuefni, eigi hvað sizt af því, að 
hagur framleiðslunnar blómgaðist eigi að sama 
skapi, heldur hið gagnstæða, en á henni hvílir 
raunverulega öll gjaldabyrði þjóðarinnar. En þá 
er fjárlög eru lækkuð, skorin niður útgjöld, 
hlýtur ætíð að verða nokkur ágreiningur um 
það, hvað skera eigi niður, hvar eigi að spara. 
og mun svo einnig verða um þann niðurskurð, 
er fjmrh. hefir lagt til í frv. En ég vil vænta 
þess, að fjvn. og Alþingi takist að ná fullu 
samkoinulagi við ráðh. um þau atriði, er á- 
greiningi vaida.

Til þess er samstevpustjórnin meðal annars 
stofnuð, að friðsamlega lausn megi fá um á- 
greiningsmál þau, er upp kunna að koma, og að 
þeiin verði róðið svo tii lykta sem bezt má 
verða. Þar eiga sjónarmið um heill og hamingju 
þjóðarinnar að ráða, en eigi hagsmunir einstak- 
linga eða pólitískra flokka.

Við fljótlegt yfirlit yfir fjárl.frv. dylst það 
eigi, að lækkunin byggist fyrst og fremst á 
niðurskurði á 16. gr., en í henni ræðir um 
framlög til verklegra fyrirtækja. Hlýtur þessi 
niðurskurður að vekja nokkra athygli, þar sem 
hann beinist langmest að landbúnaðinum.

Samkv. 16. grein eru framlög til líandbúnaðar- 
ins skorin niður um 900 þús.:

1. Framlag til nýbýla og samvinnubyggða er 
lækkað úr 155 þús. kr. i 50 þús., eða um 105 
þús. kr.

2. Stvrkur samkvæmt jarðræktarlögunum er 
lækkaður úr 580 þús. í 200 þús., eða um 380 
þús. kr.

3. Framlag til byggingar- og landnámssjóðs 
er iækkað úr 125 þús. í 75 þús., eða um 50 
þús. kr.

4. Byggingarstyrkur til sveitanna er lækkaður 
úr 125 þús. i 75 þús., eða um 50 þús. kr.

5. Framlag til rannsókna og varna gegn garna- 
og mæðiveiki og styrkur til bænda, er beðið 
hafa tjón af vöklum þessara fjárpesta, er lækk- 
aður úr 690 þús. í 500 þús., eða um 190 þús. kr.

6. Þá er framlag til fvrirhleðslu á vatnasvæði 
Þverár og Markarfljóts, 50 þús. kr., fellt niður.

Ennfreinur er lækkaður styrkur samkvæmt 
þessari gr. til verkamannabústaða um 130 þús.. 
eða úr 180 þús. niður í 50 þús.

í aths. við frv. segir ráðh., að þessar lækk- 
anir bvggist á því, að vegna dýrtiðar og hins 
háa verðs á aðfluttu bvggingarefni muni svo 
draga úr byggingum, að þessi upphæð nægi, og 
ennfremur, að á næsta úri muni útlcndur á- 
liurður verða af skornum skammti og i háu 
verði, og því hljóti að draga stórkostlega úr 
jarðrækíarframkvæmdum. Þá segir ráðh. að því 
er snertir styrki til bænda á mæðiveikisvæð- 
unum, að komizt verði af með lægri styrki en 
að undanförnu vegna hækkaðs verðs á landbún- 
aðarafurðuin.

Eg get verið fjmrh. sammála um, að nokkuð 
muni draga úr ýmsum framkvæmdum land- 
búnaðarins á árinu 1941, svo framarlega sem 
núverandi ófriðarástand verður rikjandi, en slik- 
ur einhliða niðurskurður sem hér hefir verið
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gerður er óverjandi, og hann verður að lag- 
færa.

Allir alþm. munu vera sammála um, að eitt 
mesta átumein í okkar þjóðfélagi sé og liati 
verið flóttinn frá framleiðslunni, og þá einkunr 
frá landbúnaðinum. Framleiðslan hefir verið 
rekin með litlum tekjum, en miklum áhyggj- 
um og áhættu. Þjóðin hefir á ýmsan hátt búið 
betur að öðrum stéttum en framleiðslustéttun- 
um. Mönnum er gjarnt að sækja að þeim eld- 
inum, sem bezt brennur, og þvi hafa menn hóp- 
azt frá framleiðslunni, og þá einkurn landbún- 
aðinum, til kjötkatlanna. Sá hugur virðist vera 
ráðandi hjá áhrifamönnum þjóðarinnar, að 
ieyna að breyta þessu öfugstreymi í okkar 
þjóðlífi. Framlög til stvrktar landbúnaðinum 
eiga meðal annars að vinna að því, að þetta 
megi takast. Lítil er það uppörvun þeim, sem 
hvattir eru til að hverfa úr bæjunum til fram- 
leiðslunnar i sveitinni, ef skera á niður svo 
stórkostlega þau framlög, er landbúnaðurinn 
hefir notið og gert hafa það að verkum, að 
flóttinn úr sveitunum hefir eigi verið ennþá ör- 
ari og almennari en verið hefir.

Styrkurinn til endurbygginga i sveitum, jarð- 
ræktarstyrkurinn og styrkur til handa þeiin 
bændum, er verða fyrir þyngstum búsifjum af 
hinum skæðu fjárpestum, mæðiveiki og garna- 
veiki, þeir eru lífsskilyrði fvrir sveitirnar til 
framdráttar framleiðslunni, og allir þeir mörgu, 
sem lifa óbeint á framleiðslunni, sem því miður 
eru allt of margir, ættu sízt að stíga nokkurt 
það spor, er verða má henni til ófarnaðar.

Lífvænleg afkoma og hagur framleiðslustétt- 
anna er fyrir öllu.

í tilefni af þeirri aths. fjmrh. fyrir lækkuð- 
um stvrk til bænda á mæðiveikisvæðinu vegna 
hækkaðs afurðaverðs er því að svara:

1. Ráðh. er með öllu ókunnugt um, hvað kann 
að verða afurðaverð á árinu 1941.

2. Einnig ætti honum að vera það kunnugt. 
að fjöldi bænda á mæðiveikisvæðinu hefir misst 
og er að missa mestan eða allverulegan hluta 
af bústofni sínum, og kemur þvi að litlu haldi 
hækkandi verð á þeim afurðum, er þeir eigi 
hafa, þótt um hækkun kynni að verða að ræða.

3. Þrátt fyrir einhverja hækkun á afurðum 
landbúnaðarins eru Iitlar líkur til, að hún vegi 
upp á móti hinni geysilegu hækkun erlendra 
vara, er bændur þurfa til sins heimilis og bú- 
rekstrar.

í sambandi við lækkun þá, sem gerð er á 
framlagi til jarðakaupasjóðs, vildi ég aðeins 
leyfa mér að skjóta því til ríkisstjórnarinnar, 
hvort hún sæi eigi aðrar leiðir til styrktar fjár- 
hagslega aðþrengdum bændum en að láta ríkis- 
sjóð kaupa jarðir þeirra. Slíkar sölur munu að 
jafnaði gerðar út úr neyð, gegn vilja þess, er 
selur. Það er trúa mín, að íslenzkum landbún- 
aði og íslenzku þjóðinni sé það fvrir beztu, að 
hver bóndi eigi sitt ábýli, og að því beri að 
keppa.

Að þvi er snertir lækkun framlags til verka- 
mannabústaða er það að segja, að mestur hluti 
þess fjár hefir lent hér i höfuðborginni, og 
verður þvi ásamt mörgu öðru, t. d. atvinnu- 
bótafénu, til þess að draga fólkið úr dreifbýlinu

Alþt. 1910. B. (55. löggjafarþing).

til höfuðborgarinnar og kaupstaðanna. Væri 
ekki úr vegi að leggja þetta fé að allverulegu 
leyti til byggingar nýbýlahverfa einhverstaðar 
við sjávarsiðuna, þar sem væri hvorttveggja í 
senn, gott land til ræktunar og gott útræði. 
Slikir staðir eru án efa víða á landi hér. Geti 
eigi orðið lífvænlegt á slíkum stöðum, þar sem 
fólkið hefði sitt lífsviðurværi bæði frá smábú- 
skap og sjósókn, þá er vissulega eigi lífvæn- 
legt á nýbýlum uppi til sveita, enda mun mörg- 
um reynast það erfitt.

Við höfum gert allt of mikið nð því á und- 
anförnum árum að draga alla hluti frá dreif- 
býlinu og hingað til Reykjavikur. Hér er mest- 
allt fjármagn landsins safnað saman. Hér er 
byggt fyrir fleiri millj. á ári hverju. Hér eru 
allar aðallánstofnanir ríkisins. Hér eru allar 
ríkisstofnanirnar, sem greiða í vinnulaun millj. 
á ári hverju. Hér eru allir æðstu ráðamenn 
þjóðarinar á öllum sviðum. Vegna þes'sa meðal 
annars þyrpist fólkið í höfuðstaðinn. Kjördæmi 
utan Reykjavíkur gera meir og meir að þvi að 
sækja fulltrúa á Alþingi íslendinga hingað til 
borgarinnar, þrátt fvrir það þótt ágætir menn 
séu heima fyrir. Allt virðist gert til þess að 
draga allt vald til Reykjavíkur og undir menn 
þar búsetta.

Ef litið er á tekjuhlið fjárlaganna, þá er hún 
nokkru lægri en á vfirstandandi ári. Samkv. 
2. gr. lækka tollar og skattar um 450 þús. kr. 
og einnig tekjur af rikisstofnunum á 3. gr. um 
385 þús. Þessi lækkun á tekjum rikissjóðs af 
rikisstofnunum bvggist þó eigi á því, að þær til 
samans svari minni brúttó tekjum en á yfir- 
standandi ári, heldur þvert á móti. Tekjurnar 
eru áætlaðar 100 þús. meiri. En rekstrarkostn- 
aður þessara ríkisstofnana vex um hálfa milljón. 
Þessi geysihækkun á rekstrarkostnaði er undar- 
lega mikill. Eigi verður séð, hve niikill hluti 
þessa kostnaðar liggur í auknu kaupi eða fjölg- 
un starfsmanna, sjálfsagt er það að litlu leyti, 
en þó má ætla, að sú upphæð skipti tugum 
þúsunda, t. d. hækka laun við áfengisverzlun 
ríkisins um 12 þús. kr, Er svo gífurleg aukning 
á rekstrarkostnaði þessara rikisstofnana nauð- 
synleg? Væri eigi ástæða til þess fyrir fjmrh. 
og ríkisstjórn að taka til nákvæmrar rannsókn- 
ar allan rekstur þessara stofnana með tilliti 
til þess, hvort eigi mætti þar við koma sparn- 
aði i rekstri'?

Sé farið í gegnum fjárlögin, verður þess fljótt 
vart, að um allverulegar hækkanir er að ræða 
á launagreiðslum til opinberra starfsmanna, og 
er þá ýmist uin hækkun launa að ræða eða 
fjölgun starfsmanna. Má ætla, að þessar hækk- 
anir nemi eitthvað á annað hundrað þúsund. Það 
skal tekið fram, að hér er eigi um dýrtiðarupp- 
bætur að ræða; fjárlögin ætla sérstaklega hálfa 
milljón til dýrtiðaruppbótar opinberra starfs- 
manna.

Hver verður endir á hinum síhækkandi launa- 
greiðslum til opinberra starfsmanna og opin- 
bers rekstrar? Gerðar eru kröfur, þarfar og ó- 
þarfar, um fjárframlög af hálfu hins opinbera. 
Flestar eru kröfur þessar samþvkktar, og út- 
gjöldin þar með ákveðin. Alögurnar eru síðan 
ákveðnar, án þess að gætt sé að lita nægilega
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á gjaldþol atvinnuveganna, sem bera uppi öll 
fjármál þjóðarinnar. Þetta er þveröfug aðferð 
við það, sem vera á. Fyrst ber að rannsaka 
gjaldgetuna, hvað hún leyfir, og ákveða siðan 
útgjöldin í samræmi við hana.

Engin merki sjást til þess í fjlfrv., að nokkuð 
sé gert til að draga úr útgjöldum til hins opin- 
bera rekstrar eða að fækka þar starfsmönnum. 
sem farið hefir mjög ört fjölgandi undanfarin 
ár. Hefði svo verið gert, væri sönnu nær lækkun 
útgjalda til verklegra framkvæmda einnig, enda 
væri þá eitthvað léttar álögurnar á móti. Ein- 
initt á þessurn lið fjárlaganna verður að koma 
fram sparnaði incð góðu eða illu, en i frv. er 
það þveröfugt. Laun starfsmanna hafa verið 
hækkuð, en annarstaðar gert ráð fyrir auknu 
starfsmannaliði. Launahækkanir til prófessora 
háskólans voru að vísu réttmætar, það var þjóð- 
inni eigi vansalaust að launa þá verr en al- 
menna skrifstofumenn hjá ríkisstofnunununi. 
En um launahækkanir annars er að gæta hins 
mesfa varhuga, og fjölgun starfsmanna á ekki 
að eiga sér stað. Hvers vegna þarf að fjölga 
starfsfólki eða hækka kaup, þó vinna aukist 
eitthvað frá þvi, sem verið hefir? Fólk á opin- 
berum skrifstofum vinnur eigi nema 5—ti tima 
á dag; á pappirnum kann það að hafa lengri 
vinnutíma, en í frúmkvæmdinni verður það 
ekki. Þótt því störf kunni eitthvað að aukast. 
sýnist eigi nema sjálfsagt, að vinnutími þessa 
starfsfólks sé lengdur og því falið að vinna 
störfin án aukins kostnaðar fvrir hið opinbera.

Fjmrh. hefir haft nauman tíma til undir- 
húnings þessu frv., þar sem aðeins var um rúm- 
an mánuð að ræða. En ég vil fastlega vænta 
þess, að ráðh. sjái sér fært að gera fjárlög 
fvrir árið 1942 svo úr garði, að um verulegar 
niðurfærslur verði að ræða á útgjöldum til hins 
opinbera rekstrar, en að eigi verði dregið úr 
iiauðsvnlegum framlögum til eflingar fram- 
leiðslunni í landinu.

Eitt af mörgu, sem samsteypustjórnin þarf að 
gera, er að taka til rækilegrar endurskoðunar 
allar launagreiðslur hjá rikinu og ríkisstofnun- 
um. Fellur þctta fyrst og fremst i hlut fjmrh. 
l'in allar launagreiðslur þessara manna ríkir hin 
mesta óvissa og ósainræmi og einnig um starf- 
rækslu og vinnutima. Launaiögin eru frá 1919 og 
þvi orðin úrelt og á eftir tímanum. Til þess nú 
að bæta upp hin lágu laun, er þar eru ákveðin, 
liafa ýmsir opinberir starfsmenii fengið ails- 
konar uppbætur, bita og aukabita. Mun nú vera 
svo koinið um marga þessa starfsmenn, að upp- 
bæturnar og bitarnir gefa þeim meiri tekjur 
en þeir fá fvrir það, sem á að vera þeirra aðal- 
starf. Slíkt launafyrirkomulag er óþolandi og 
er undirrót allskonar persónulegrar og póii- 
tiskrar spillingar.

Starfsmönnum hins opinbera á að ætla nóg 
að starfa. Þjóðin krefst þess, að við, er vinnum 
að framleiðslustörfum, vinnum vel og vinnum 
lengi. Hún krefst þess, að opinberir starfsmenn 
geri það einnig. Mönnuni þessum á að greiða 
góð laun, svo að þeir með skynsamlegu lifi geti 
á þeim bjargazt. Rikið hefir cigi ráð á því að 
greiða laun til að lifa nokkru óhófslifi.

A siðastl. þingi mun nokkuð hafa verið unnið

að því fyrir atbeina fjvn. að safna upplýsingum 
og gera skýrslur um tekjur starfsmanna hins 
opinbera og þeirra stofnana, er njóta styrks af 
opinberu fé, og einnig um launagreiðslur hjá 
starfsmönnuni Reykjavíkur og jafnvel annara 
kaupstaða. Mun hafa verið ráðið á tímabili að 
prenta þessar skýrslur og gefa út, en talið er. 
að margir hafi þá gerzt órólegir, og jafnvel að 
ýmsir þm. hafi verið þar fremstir i flokki.

Hvers vegna komu nú þessir háttv. þm. í veg 
týrir útkomu þessara launaskýrslna? Þurfa þeir 
að fvrirverða sig fyrir þau laun, er þeir taka 
á móti af opinberu fé?

Það, sem fyrst og fremst hefði unnizt við út- 
komu þessara skýrslna, var það, að menn hefðu 
treniur veigrað sér við að vera á snöpum eftir 
allskonar aukastörfuin, sem þeir þá oft viniia 
að á þeim tima, er þeir eiga að vera við sitt 
aðalstarf. Þessu verður að ráða bót á, og á sain- 
steypustjórninni að vera slikt vorkunnarlaust 
með sterkum launalöguin, þar sem gengið sé út 
frá við ákvörðun vinnutíma og launa, að hver 
starfsmaður hins opinbera hafi aðeins eitt starf 
með höndum og ein laun. Það er markmið, sem 
verður að hafa við setningu nýrra launalaga. 
Eitt starf. ein laun.

Þcgar alþm. samþykkja frv. það, er hér liggur 
fvrir, með þeim breyt., er á því þarf að gera, 
þá gerum við það i því trausti, að forsjónin 
haldi vfir okkur sinni verndarhendi, svo sem 
hún hefir gert í ófriði þeim, er nú geisar, við 
samþykkjum þau í því trausti, að okkur verði 
kleift að flytja inn í landið okkar nauðsynjar 
og út okkar afurðir. En ef þessar vonir bresta, 
hrynja öll fjárlög til grunna. Utlitið verður 
æ skuggalegra með hverjuin degi, sem liður, og 
vel gæti svo farið áður varir, að siglingar til 
og frá landinu stöðvuðust að mestu eða öllu. 
Samsteypustjórnin hefir haft mörg vandamát 
með höndum frá því hún tók við völdum, en 
eigi þætti mér ólíklegt, að heniiar bíði ennþá 
ineiri vandi um úrlausn mála.

Ég vildi inega vænta, að samstevpustjórnin 
ráði öliuni þeim vanda, er að höndum ber, far- 
sællega til lvkta, að hún gæti þar aðeins skyldu 
sinnar gagnvart landi og þjóð, en að allur kritur 
einslaklinga og flokka milli verði útlægur ger. 
en jafnframt vænti ég þess, að þjóðin taki vel 
öllum ráðstöfununi, er nauðsynlegar eru og eigi 
verður hjá komizt.

Sýnum það hver og einn. þegar á revnir, að 
íslendingar viljum við allir vera.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Mér finnst ég geta 
vfirleitt þakkað þær undirtektir, sem þetta frv. 
hefir fengið hjá þeim ræðumönnum, sem ég hefi 
á annað borð hlustað á og fvlgzt með. Sérstak- 
lega verð ég að viðurkenna, að hæstv. viðskmrh. 
tók þessu máli mjög visamlega, þótt hann lýsti 
afstöðu sins flokks á þá leið, að hann myndi 
eiga mjög erfitt með að sætta sig við þær niður- 
lærslur á fjárlögum til landbúnaðarins, sem 
gerðar eru í frv. f þvi sambandi er ekki annað 
fyrir mig að gera en visa til þess, sem ég hefi 
þegar sagt um þá hluti. Þessar till. eru bvggðar 
á þeirri skoðun minni, að í raun og veru sé ekki 
hægt að gera ráð fyrir, að þær framkvæmdir.
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sem þar cr um að ræða að styrkja, gcti átt sér 
stað. Það er misskilningur hjá hæstv. ráðh., að 
fjárframlagið til landbúnaðarins í fjárl. yfir- 
standandi árs hafi lækkað jöfnum höndum við 
framlög til annara nauðsynlegra mála, enda 
sýndi ég fram á það í ræðu minni áðan, og tel 
mig ekki þurfa að endurtaka það.

Það var ljóst, að hæstv. ráðh. vildi láta í það 
skina, að ég hefði í þessu frv. málað of svart 
framtíðarhorfurnar og bvggt of mikið á slæmri 
afkomu síðasta árs, sem stafaði af sérstökum 
ástæðum, t. d. gengistapi ríkisfyrirtækja, þannig 
að ríkistekjurnar af þeim voru minni en áætlað 
var. Því er lil að svara, þótt ekki þurfi að gera 
ráð fyrir slíkurn áföllum á þessu eða næsta ári 
fvrir þau fyrirtæki, þá er hinsvegar þess að 
gæta, að ófriðarástandið tók ekki til nema lá 
hluta síðasta árs, og afleiðingarnar, sem það 
ástand getur haft fvrir afkomu þessara fyrir- 
tækja og ríkissjóðs, eru ófvrirsjáanlegar og geta 
orðið eins þungbærar og það gengistap, sem olli 
slæmri afkomu siðasta árs.

Hæstv. ráðh. vék að því, að tiltækilegt væri 
að líta nokkru bjartari augum á framtiðina en 
ég hefði gert, en ef reynslan sýndi, að afkoman 
vrði erfiðari en ráð var fyrir gert, mætti halda 
aukaþing síðar á árinu og gripa þá til róttæk- 
ari ráðstafana. Ég vil nú í stað þess stinga upp 
á þvi við þá, sem þannig hugsa, hvort ekki sé 
eins heppilegt að fara gætilega að þessu sinni, 
en ef revnslan skyldi verða sú, að við sæjum 
ekki upp úr peningahrúgunni, sem um okkur 
safnast á þessu ári, þá væri tekið til athugunar 
á þinginu næsta ár, hvað hægt væri að leiðrétta 
i framkvæmdum ársins 1941, sem hér er lagt 
til, að fært sé afvega frá þeirra sjónarmiði. 
Ég tel, að með þeirri aðferð mætti ná alveg 
sama tilgangi, og ég tel þá aðferð forsvaran- 
legri, eins og horfurnar eru nú.

Hv. 3. lændsk., Stefán Stefánsson, talaði á 
þann veg, að ég get ekki annað en látið mér 
vel líka undirtektir hans undir frv. Hann tal- 
aði að vísu um það, að í frv. væri gert ráð fyrir 
hækkun ýmissa rekstrarútgjaldn, sem hann hefði 
óskað, að væru lækkuð. Ég get ekki verið hv. 
þm. sammála um það. Frekar er ég þeim sam- 
mála, sem orð hafa haft á því, að í því efni 
mundi frv. vera of óvarlegt fremur en þvert 
á móti. Ég skal í þvi sambandi benda á, að út- 
gjöldin á 11. gr. eru áætluð lægri en í 1. fyrir 
1940, og sama máli gegnir um 14. gr., þó að 
þetta muni ekki miklu, og það eina, sem um er 
verulega að ræða, sé 10. gr. Þar er nokkuð hærri 
upphæð áætluð, og stendur það í sambandi við 
það, að nauðsynlegt er talið, að endurskoðunin 
i fjmrn. verði aukin. Getur e. t. v. komið til 
mála að athuga i samráði við fjvn., hvort rétt 
sé að falla frá þeirri aukningu og spara þau 
útgjöld, en óneitanlega er æskilegt að hafa end- 
urskoðun ríkisins í sem beztu lagi.

I þeirri gr. er einnig gert ráð fyrir auknum 
kostnaði með hliðsjón af aukinni dýrtíð, t. d. 
á prentun, skýrslum, pappirsnotkun, og held ég, 
að forsvaranlegra væri að taka meira tillit til 
slíkrar hækkunar á öðrum liðum heldur en færa 
niður þessa gr. Sama er að segja um það, sem 
talið er, að heyri undir fjmrh., er snertir end-

urskoðun á launakerfi og starfsemi ríkisins, en 
það er bersýnilegt, að slíku verður ekki komið 
i framkvæmd nema með fullu samstarfi á milli 
allra ráðh. og þeirra annara aðila, sem slíkt 
veltur á. f því efni tekur mjög til starfssviðs 
hinna ráðh. umfram það, sem tekur til fjmrh. 
Þótt fjmrh. vildi einn revna að framkvæmi 
slíka endurskoðun, þá er það alveg óframkvæm- 
anlegt fyrir hann, nema i samstarfi við hina 
ráðh. Slikt verður að gerast með samstarfi á 
milli stjórnarinnar og þingsins, og stjórnarinn- 
ar og embættismanna þeirra, sem hugsað væri 
til að gera einhverja brevtingu með.

Það er svo langt bil á milli okkar hv. þm. 
Sevðf. og min, að ég veit ekki, hvort það er 
til nokkurs fyrir okkur að talast við. A þein, 
tíma, sem ég er að bogna undir því, hvernig 
eigi að standa straum af gjaldföllnum skuld- 
um, að upphæð 214 millj. kr., og horfast í augu 
við það, að við kunni að bætast enn ein millj., 
þá talar hv. þm. Sevðf. un, að safna í sjóði. 
Þarna er svo langt á milli, eins og ég sagði 
áður, að okkur þýðir ekki að deila. Ég geri alls 
ekki ráð fvrir, að fjárhagsafkoman verði þannig, 
að rikissjóður geti safnað fé; miklu heldur eru 
líkur til að skuldirnar aukist. Það er hægt að 
tala um, að nauðsvnlegt sé að auka jarðrækt og 
framkvæmdir á öllun, sviðum, en við verðum 
einhverstaðar að fá fé til þess, og framkvæmd- 
irnar geta líka strandað á fleiru en peninga- 
leysi, eins og t. d. margar jarðræktarfram- 
kvæmdir, sem þeir menn, sem bezt hafa vit á, 
telja, að muni stöðvast af sjálfu sér. Hvað þýðir 
að tala um nauðsvn þess að auka þær fram- 
kvæmdir, sem menn sjá fyrir, að hlýtur að 
draga úr? Hv. þm. sagði, að jarðabótaframlagið 
væri lögbundið. Mér var það ljóst, en ég þyk- 
ist sjá fram á, að samkomulag náist um að fá 
það lækkað, eins og gert er ráð fyrir i frv., 
og að gerð verði sú lagabreyting, sem tryggi, 
að það nái fram að ganga.

Hv. þm. minntist á, og þótti það miður, að 
lækkað er framlag til nýrra þjóðvega, en það 
hefir liklega farið fram hjá honum, að fram- 
lagið til vegagerðar yfirleitt er nokkurnveginn 
eins og i núgildandi fjárl. Ég býst við, að vega- 
vinnan geri sitt gagn fvrir fólkið i landinu, 
hvort sem það eru nýir vegir eða annað, sem 
unnið er að. Ef auka ætti það framlag, þyrftu 
að leggjast fram um það till., sem hægt væri 
að hafa trú á, að hægt væri að standast kostn- 
aðinn af.

Hv. þm. talaði sérstaklega um það, og það 
var að vísu nokkur von, að ekki gæti komið til 
raáia að lækka fjárveitingu til verkamannabú- 
staða, og að aldrei hefði verið brýnni nauðsyn 
á þeim bvggingum en nú. Tilgangurinn með 
stvrk til bvggingarsjóðs verkamanna var ekki 
upphaflega sá, að það fé vrði lánað út til bygg- 
ingarstarfseminnar, heldur að aflað yrði annara 
lána til þess, en stvrkurinn vrði til þess að 
borga vaxtamismun af þeim lánum og skuld- 
um þeirra, sem húsin eiga að eignast. Einmitt 
í þessu sambandi sló hv. þm. fram þeirri hug- 
mvnd, að gott væri að eiga sjóðina, þegar úr 
rættist, striðinu væri lokið og hægt að hefja 
framkvæmdir af fullum krafti. Ég vil enn vikja



55 Lagafrumvörp samþykkt.
Fjárlög 1941 (1. og 2. umr.).

56

að þvi, að ef ríkissjóður safnar fé i sjóði á vfir- 
standandi ári, þá er nægur tími að ráðstafa þvi 
fé á næsta þingi.

ATKVGR.
Frv. vísað til fjvn. með 20 shlj. atkv. og unir. 

frestað.

A 5. fundi i Sþ., 12. marz, var fram haldið 1. 
umr. um frv. (A. 1, 92, n. 93).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og sainþ. með 23:3 atkv.

Forseti (HG): Áður en umr. hefjast uin mál- 
ið, skal ég geta þess, að mér hafa borizt til- 
mæli frá formönnum allra þingfl. um það að 
hafa ekki útvarpsumr. við þessa almennu umr. 
um fjárl. Samkv. þingsköpum er ekki skylt að 
útvarpa þessum umr, en um það hefir myndazt 
venja, og vil ég þess vegna ekki brevta frá 
þessari venju án þess að fá samþykki þm. til 
þess. Vil ég þess vegna biðja þá hv. þm., sem 
vilja feila niður útvarpsumræður að þessu sinni, 
að gera svo vel og rétta upp höndina.

ATKVGR.
Samþ. var að fella niður útvarpsumr. með 

31:3 atkv.

Frsm. (Bjarni Bjarnason): Þar sem fjvn., eða 
ég fvrir hennar hönd, óskar ekki eftir að gera 
að umræðuefni nú nein sérstök atriði úr störf- 
um n., þá vil ég aðeins óska þess, að málinu 
verði. að lokinni þessari umr, vísað til 2. umr.

*Einar Olgeirsson: Herra forseti! í sambandi 
við þann úrskurð, sem hæstv. forseti hefir flutt 
viðvíkjandi útvarpi frá eldhúsumr., þá vil ég 
enn mótmæla því, sem hér hefir komið fram.

Hæstv. forseti tilkvnnti, að hann hefði leitað 
álits formanna allra þingfl. um það, með öðrum 
orðum formanna allra stjfl. hér á Alþ., og þeir 
hefðu ekki óskað eftir því, að útvarpað vrði 
eldhúsumr. Þetta þýðir það, að stjfl. hér á hæst- 
v. Alþ. hafa komið sér samsn um það að út- 
varpa ekki umr. um fjárl. til þjóðarinnar. Á 
siðasta þingi var reynt að afsaka þetta með þvi. 
hve áliðið væri þings, og því ekki nokkur tiini 
til þess að hafa útvarpsumr. Það var þá ekki 
látið lita svo út sem neitt brot á þingsköpum eða 
þingreglum, sem mvndazt hafa, heldur ætti það 
að vera til þess að spara. Xú er auðséð, að þessi 
þjóðstjórn er að gera það að fastri reglu að 
fe'la niður útvarp við eldhúsumr., sem vanalega 
hafa verið við 3. umr. og eru þær umr. hér 
á Alþ., sem fólkið í landinu hefir mest hlustað á.

Eg mótmæli þvi aftur fyrir hönd Sósialistafl., 
að þetta sé löglegt. Ég held þvi fram, að skylt 
sé eftir anda þingskapanna að útvarpa eldhús- 
umr. Þótt stjfl. hafi reyiit að hanga þarna í 
orðalagi, geta þeir samt ekki neitað þvi, að þetta 
er á móti öllu þingræði og móti anda þingskap- 
anna, að útvarpa ekki eldhúsumr. En þetta er 
gert til þess að dvlja það, hvernig stj. hefir 
breytt gagnvart þjóðinni, og hindra það, að hún 
fái að vita það. Stjfl. hafa þó fimmfaldan ræðu- 
tíma á við Sósíalistafl., og virðist þvi sem þeir 
ættu að þora að mæta okkur i útvarpinu.

Ég lýsi þvi hér yfir, að slikar eldhúsumr.,

eins og hér er ætlazt til, að fari fram, brjóta í 
bága við 1. um þingsköp. Það var borin út 
dagskrá og gengið þar út frá að hafa engar 
eldhúsumr. nú. Hinsvegar hafa eldhúsumr. verið 
hafðar í sambandi við 3. umr. fjárl. Þessar að- 
farir hér ná ekki nokkurri átt. Og þetta er einn 
liðurinn í framferði rikisstj. til að hindra, að 
þjóðin fái að vita um aðgerðir hennar i póli- 
tíkinni.

Sósialistafl. krefst þess sem eini andstöðufl. 
hér á Alþ., að þessum eldhúsumr. verði útvarp- 
að til þjóðarinnar eins og áður hefir tiðkazt.

ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr. með 33 shlj. atkv.

Á 6. fundi í Sþ., 14. marz, var frv. tekið til 
2. umr. (A. 1, 92, n. 93, 127).

Frgm. (Bjarni Bjarnason): Ejárlög þessa árs 
voru samþ. af Alþ. siðustu daga ársins 1939. 
Fjvn. hafði þá leitað allra þeirra upplýsinga 
snertandi afgreiðslu fjárlaganna, sem unnt var 
að afla. Útlitið var þá næsta skuggalegt og erfitt 
að spá nokkru um framtiðina. Er fjvn. þessa 
þings kom sainan til fundahalda fyrir tæpum 
4 vikum, eða einum og hálfum mánuði eftir að 
siðasta Alþ. samþ. fjárl. fyrir árið 1940, var 
allt viðhorf óbreytt og að verulegu leyti sömu 
inenn í n. og áður. Var því tæplega um nýjar 
upplýsingar að ræða, sem gætu verið grund- 
völlur undir störf n. að því er snerti fjárl. fyrir 
árið 1941.

Þótt tekjuliðir ríkissjóðs séu á venjulegum 
timuin nokkurnveginn í jafnvægi, eru þeir lítt 
útreiknanlegir á styrjaldartímum; svo mikið 
bvggjast þeir á viðskiptum okkar við aðrar 
þjóðir. Gjöldin leita í hækkunaráttina, dýrtíðin 
eykst og verðlag á erlendu efni til verklegra 
trainkvæmda fer síhækkandi. Þörf athafnalífs- 
ins er öllum augljós, en möguleikarnir til verk- 
legra framkvæmda eru tengdir blómlegum at- 
vinnuvegum og öruggum tekjustofnum. En cr 
fjárlagafrv. er athugað, kemur í ljós, að það er 
á annan veg en fjárl. þessa árs. Útgjöldin eru 
áætluð 16952653.00 kr. á rekstrarreikningi, eða 
rúmum 900 þús. kr. lægri en i gildandi fjárl. 
Tekjur á 2. gr. voru í frv. áætlaðar 17778173 kr., 
eða um 450000 kr. lægri en i fjárl. 1940. Lækk- 
anirnar voru nær eingöngu á verklegum fram- 
kvæmdum, þ. e. 13. og 16. gr. Þar sem ekki er 
ncin vissa fyrir þvi, að tekjur ríkissjóðs bregð- 
ist árið 1941, en fjvn. er hinsvegar ófús að skera 
fyrst niður verklegar framkvæmdir, hefir u. 
orðið sanunála um að gera hækkunartill. bæði 
tekju- og gjaldamegin. — Hæstv. fjmrh. (JakM) 
lýsti yfir þvi i útvarpsræðu við 1. umr. fjl., að 
hann hæri einn áhvrgð á frv. eins og það lá 
tvrir. Hann lýsti ennfremur yfir því, að hann 
væri fús til samkomulags um brevtingar á fjár- 
lagafrv. Þessar opinberu vfirlýsingar hæstv. 
ráðh. gerðu það að verkum, að n. var ekki 
bundin af sameiginlegum ákvörðunum allra ráð- 
h. En um leið og ég vík að brtt. n., vil ég end- 
urtaka það, sem sagt er í nál., að þær eru í 
öllum aðalatriðum gerðar með vitund hæstv. 
ríkisstjórnar.
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l'm brtt. n. snertandi tekjuliðina er ekki hægt 
að segja, að þær séu óvarlega áætlaðar. A síðasta 
þingi gafst n. tækifæri til þess að athuga álit 
milliþn. í tolla- og skattamálum, og voru till. 
fjvn. þá að miklu levti bvggðar á þeim athug- 
unum. Frv. um tollskrá, sem lagt var fyrir sið- 
asta þing og er nú orðið að 1., kom i staðinn 
fvrir 1. um toll af tóhaki, sykurtoll, kaffitoll, 
verðtoll, vörutoll og önnur gjöld af innfluttum 
vörum. Tekjuáætlunin er bvggð á þessu, að þvi 
athuguðu, að vörumagn af ýmsum innfluttum 
vörum minnki, svo sem af skömmtunarvörum 
og byggingarvörum. Verðhækkun á vörum og 
hækkun farmgjalda hefir hinsvegar mikil áhrif 
á verðtollinn og vegur að miklu leyti eða öllu á 
móti minnkandi innflutningi. Xefndin hefir þó 
ekki lokað augunum fyrir óvissri afkomu þjóð- 
arinnar, eins og lýsir sér í till. n. við 22. gr. um 
lækkunarheimild gjalda, er síðar verður vikið að.

Ég læt svo nægja það, sem ég hefi sagt um 
hrtt. n. snertandi tekjubálk fjlfrv., en vil með 
nokkrum orðum víkja að öðrum brtt., sem n. 
hefir flutt, en mun stvtta mál mitt svo sem 
verða má.

8. brtt., um lækkun fjárveitingar til einkasíma 
í sveitum úr 15000 kr, í 10000 kr., stafar af því, 
að innflutningur á cfni til simalagninga er tak- 
markaður, og verða þessar framkvæmdir þvi að 
bíða.

9. brtt., bæjarsíminn i Rvik og Hafnarfirði. 
í fjárveitingunni, eins og hún er i fjárlagafrv., 
er innifalin stór upphæð til efniskaupa, og 
leggur n. til, að fjárveitingin lækki um 110000 
kr., eða úr 030000 kr. í 520000 kr. — 10. till., 
aðrar símastöðvar og eftirlitsstöðvar. Fjárveit- 
ingin lækki úr 180000 kr. í 155000 kr. í fjárveit- 
ingunni skv. fjárlfrv. var tekin upp nokkur 
upphæð til launabóta handa starfsmönnum, en 
n. lítur svo á, að launabætur eigi að felast i 
einni upphæð, sem skv. frv. er áætluð 500000 kr., 
en n. hefir lækkað í 350000 kr. — 11. till., póst- 
og simahús á Hvolsvelli, liðurinn fellur niður. 
Hér cr um nýbvggingu að ræða, og getur sú 
fiamkvæmd beðið.

12. till., um hækkun afnotagjalda rikisút- 
varpsins úr 450000 kr. í 500000 kr., er gerð skv. 
till. frá ríkisútvarpinu. — 13. till., lækkun á 
húsaleigu útvarpsins um 10000 kr., er bundin 
samningi milli útvarpsins og landssimans.

14. till. — Fjárveitingin var ætluð til verzl- 
unarfulltrúa i Xew York og var að upphæð 
75000 kr., en n. leggur til, að upphæðin lækki um 
25000 kr. og að liðurinn orðist: Vegna verzl- 
unarfulltrúa erlendis. Nokkur óvissa rikir um 
það, hvernig þessum málum muni hagað, og er 
þessi upphæð umfram annað, sem ætlað er í 
svipuðu skyni.

15. till. —■ í fjárl. þessa árs er aths., að ríkis- 
skattanefnd skuli fá greiddar 10 kr. á mann 
fvrir hvern fundardag. I>etta var fellt úr frv. 
stjórnarinnar, en n. hefir tekið það upp af nýju.

17. till., að skrifstofukostnaður vegamála- 
sljóra lækki úr 31000 kr. í 23000 kr. Vegamála- 
stjóri hafði lagt á skrifstofukostnað gjöld, er 
tilheyrðu áhaldasjóði, og leggur n. til., að sá 
kostnaður teljist á áhalclasjóði svo sem verið 
hefir.

Þá koma vegatill. Sé ég ekki ástæðu til þess 
að ræða um hverja einstaka till., en n. leggur 
til, að vegaféð hækki um ca, 150 þús. kr., og eru 
þær upphæðir algerlega i samræmi við till. 
vegamálastjóra. I’etta eru framkvæmdir, sem 
flestum þm. er mjög annt um, enda hafa óskir 
þm. um fjárframlög fvrst og fremst beinzt að 
samgöngubótum. I>að skal játað, að hér er um 
allverulega hækkun að ræða, en ég hygg, að 
allir hv. þm. séu sammála um það, að nauðsvii- 
legt sé að veita fé til þessara framkvæmda svo 
sem frekast er unnt. l'm nýja vegi í till n. 
er ekki að ræða, og mun ég því ekki fara fleiri 
orðum um þessar till.

19. till. er smáviðbót til bókasafns verka- 
manna og þarfnast ekki skýringa.

20. till. — Tillög til akfærra sýsluvega eru í 
fjárlfrv. talin 34000 kr. og eru á einum lið. N. 
hefir aftur fært f járveitinguna i 2 liði, eins og 
er í fjárl., og hækkað liðinn um 6000 kr. Ætl- 
ast n. til, að þar af fari 5000 kr. til Miðeyjar- 
vegar í Rangárvallasýslu.

21. —22. till. eru hækkanir vegna launabóta.
23. till., lækkun ýmissa gjalda hjá vitamála- 

stjóra, fvrir 25 þús. kr. komi 15 þús. kr., og 
hefir vitamálastjóri fallizt á þá lækkun.

24. —27. till., um hafnarbætur, þurfa ekki skýr- 
inga við. Má hið sama segja um þær og veg- 
ina, að þetta eru framkvæmdir, sem öllum er 
mjög annt um, að falli ekki niður þrátt fyrir 
fjárhagsörðugleika, enda eru allar hafnarbætur 
gerðar i þeim tilgangi, að styðja framleiðsluna.

28. till., til flugmála 20000 kr. Þetta er sama 
upphæð og er í fjárl., en var áður varið á dá- 
lítið annan hátt. Till. er nú í einum lið, en 
áður voru 10000 kr. veittar til Flugfélags Akur- 
evrar, en það mun nú vera lagt niður.

29. till. — Til Akurevrarkirkju eru í fjl. þessa 
árs ætlaðar 30000 kr., og leggur n. til, að henni 
verði ætlaðar 5000 kr. í fjl. 1941. Má að vísu um 
það deila, hvort rikinu beri skvlda til að leggja 
þessa fjárhæð fram, en þörfin er áreiðanlega 
mikil.

Þá er 30. till. n., til bókavörzlu i háskólanum. 
Ríkisstjórnin hafði ætlað 6000 kr. til bókavarðar 
háskólans, en n. hefir lækkað það í 1200 kr., 
eins og er i fjl. þessa árs. Þó hefir borið á þvi, 
að menn væru ósammála um, hve mikið fé væri 
nauðsynlegt að veita i þessu skvni. Ég hefi 
heyrt, að háskólinn ætti um 60000 bindi bóka, 
sé gjöf Benedikts Þórarinssonar talin með, og 
var hugmvndin að setja sérstakan mann til 
þess að hafa þar bókavörzlu. N. telur það ekki 
nauðsvn að svo stöddu. — 31. till., um lækkun 
á kostnaði við hita og ljós handa háskólanum, 
er gerð með tilliti til þáltill., er liggur fyrir 
þessu þingi frá hv. þm. S.-Þ. (JJ), um að rikis- 
stjórninni takist að semja við Reykjavíkurbæ 
um einhver fríðindi háskólanum til handa.

32. till., fjárveiting til þess að gera brjóst- 
líkan af Hirti Snorrasyni. N. leit svo á, að með 
fjárveitingu í fjl. yfirstandandi árs mætti koma 
þessu verki áleiðis, og leggur því til, að liður- 
inn falli niður.

33. till. a., fvrir 120000 kr. kemur 135000. Þessi 
hækkun stafar af því, að samkv. nýju héraðs- 
skólalögunum er gert ráð fyrir því, að rekstrar-
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stvrkur til skólanna hækki lítilsháttar. Lætur 
nærri samkv. þeim nemendafjölda, sem nú er, 
að hækkunin nemi um 15000 kr. — 33. till. b., 
stofnkostnaður héraðsskólanna. Hér er um hið 
mesta vandamál að ræða. Ýmsir skólanna hafa 
byggt nýlega, og á rikissjóður ógreiddan lögboð- 
inn styrk. Þannig er t. d. með Reykholtsskóla. 
Hinsvegar eru skólar, sem hafa algerlega ófull- 
nægjandi húsnæði; sem dæmi má nefna héraðs- 
skólann i Reykjanesi í Norður-ísaf jarðarsýslu. 
Það þarf nauðsvnlega að rifa þar tvo svefn- 
skála, sem fyrir eru, og bvggja eitt hús. Kostn- 
aður er áætlaður 20000 kr., og fullnægir fjár- 
veitingin þannig ekki þörf þessara tveggja 
skóla. N. vill þó vænta þess, að Reykjanesskóli 
verði slvrktur til að umbæta sín húsakynni og 
að fundin verði lausn til nauðsvnlegrar fyrir- 
greiðslu á byggingarskuld Revkholtsskóla. Með 
tilliti til hinna nýju héraðsskóla og með aðstoð 
ákvæða í þeim 1. tel ég persónulega, að hæstv. 
ríkisstjórn sé það kleift. — Þá er till. um að 
veita 4000 kr. til Snorragarðs í Reykholti.

34. till., að hækka styrk til húsmæðraskóla 
Arnýjar Filippusdóttur í Hveragerði úr 1500 kr. 
í 2500 kr. Hún heldur þarna uppi húsmæðra- 
fræðslu af eigin rammleik, og þar sem ekki er 
um annan slikan skóla að ræða á Suðurlands- 
undirlendinu, telur n. ekki sanngjarnt, að þessi 
litli styrkur verði skertur.

Þá er til húsmæðraskólans á Laugalandi, 
stofnkostnaður, 3000 kr. Skólanefnd telur, að 
ríkissjóður eigi enn eftir að greiða sitt lög- 
boðna framlag til skólans, er nemi a. m. k. 
tvöfaldri þessari upphæð, en sættir sig við, að 
framlagið verði greitt í tvennu eða þrennu lagi.

35. till., laun til Ólafs og Jóns Pálssona. Hér 
er aðeins um smávægilega breytingu að ræða.

Sú brevting hefir orðið á, að n. tók út allar 
fjárveitingar til íþróttamála og steypti saman 
í einn lið, sem hér er 36. till., til íþróttasjóðs, 
30000 kr„ og er það gert samkvæmt íþróttalög- 
unum. 37.—38. till. eru afleiðingar af þessu, og 
falla fjárveitingar til í. S. í. og iþróttakennslu 
niður.

Þá er 39. brtt., nýr liður, um 1200 kr. styrk 
til héraðsbókasafns Suðurlands, gegn tvöföldu 
framlagi annarstaðar frá. Þessi fjárveiting 
hafði verið felld niður úr frv. að þessu sinni, 
en n. leit svo á, að safnið yrði að stvrkja, þar 
sem hér væri um svo merkilega menningar- 
stiarfsemi að ræða, og héraðsbókasafn ekki til 
á Suðurlandsláglendinu.

Þá er 40. brtt., um brevt. á 25. lið, þannig að 
veitt sé til fornritaútgáfunnar 4 þús. kr„ og i 
öðru lagi til útgáfu Heimskringlu 4 þús. kr. 
Seinni liðurinn var tekinn upp á síðasta þingi, 
og samkv. þeim upplýsingum, sem fyrir lágu, 
mun þeirrar fjárveitingar þurfa við í 6 ár, eða 
alls 24 þús. kr. Þar sem einu sinni hefir verið 
gengið inn á þessa braut, geri ég ekki ráð fyrir, 
að talið verði rétt að leggja þessa fjárveitingu 
niður, með því að þarna er um merka útgáfu 
að ræða.

Með 41.—12. brtt. er lagt til að fella niður 
smástyrk til Blaðamannafélagsins, en veita 
styrk félagi Vökumanna.

Nýr liður eru 1000 kr„ sem n. vill veita til

viðgerðar á Grenjaðarstaðabæ i Suður-Þingeyj- 
arsýslu. Fornminjavörður mun hafa i hyggju 
að varðveita gamla bæi víða á landinu. Þessi 
bær er einn af þeim reisulegustu, sem til eru 
í landinu af þessari gerð. L’ngmennafélagið í 
sveitinni ætlar sér að leggja fram sjálfboða- 
vinnu, ef þessi fjárveiting verður samþ.

Þar með er lokið brtt. við 15. gr.
Við 16. gr. er fyrst 44. brtt., um að bæta við 

aths., á þann hátt, sem áður hefir verið gert, 
við liðinn um 500 þús. kr. framlagið til fram- 
leiðslubóta og atvinnuaukningar: „Þar af 100 
þús. kr. til Suðurlandsbrautar, til atvinnuaukn- 
ingar fyrir Hafnfirðinga og Reykvikinga." — 
Með þessu einu móti gátu ýmsir þeir hv. þm„ 
sem bera fyrir brjósti atvinnuaukning á þess- 
um stöðum, fallizt á, að fellt yrði niður að 
þessu sinni framlag til malbikunar vega, en sú 
ráðstöfun er nauðsvnleg af gjaldeyrisástæðum. 
N. leggur því eindregið til, að aths. þessi verði 
tekin upp.

Þá er 45. brtt., um að hækka framlag til ný- 
býla og samvinnubvggða úr 50 þús. i 155 þús. 
kr. Með þeirri fjárveiting, í viðbót við jafnháa 
upphæð, sem er á fjárl. þessa árs, ætti að vera 
hægt að uppfvlla að mestu leyti gefin loforð 
um framlag til býla, sem þegar hafa verið reisl, 
en til nýrra býla er ekki gert ráð fyrir að 
veita fé, eins og nú horfir. Það skiptir þá menn 
mjög miklu, sem reist hafa nýbýli í trausti á 
hinn lofaða styrk, að þessi upphæð á árinu 1941 
verði ekki af þeim tekin.

í 46. brtt. er gert ráð fyrir að færa styrk til 
sandgræðslu úr 40 þús. niður í 31 þús., eins og 
hann er nú á fjárl. N. treystir sér ekki 151 að 
ganga lengra en það að leggja til, að frmnlög 
þessarar tegundar fái að standa óbreytt frá því, 
sem er í fjárl.

I 47. brtt. er lagt til að hækka jarðabótastyrk, 
sem i fjárl. er 580 þús. kr„ úr 200 þús. í 350 
þús„ og má lækkunin teljast geysimikil samt. 
Vitanlega er ekki hægt að fullvrða, að þessi 
upphæð nægi til að uppfvlla ákvæði jarðrækt- 
arlaganna. Menn verða efalaust að draga úr 
jarðabótum, vegna skorts á erlendum áburði, 
efni til bvgginga og fleira. Æskilegt hefði verið, 
að styrkurinn hefði sfcaðið óskertur og því, sem 
fyrr hefir gengið til nýræktar og endurbóta á 
gömluin túnum og bvgginga, yrði nú varið til 
að þurrka mýrar i stórum stíl. Þá er í 48. brtt. 
lagt til að hækka tillag til bvggingar- og land- 
námssjóðs og endurbyggingastyrkja í 125 þús.. 
og tillag til verkamannabústaða í 120 þús. Um 
þessa styrki er svipað að segja og um framlög 
til nýbýla, að þeir verða eingöngu notaðir til 
að viðhalda því, sem þegar er að mestu unnið, 
án þess að nokkuð verulegt sé gert að nýbygg- 
ingum.

Til fyrirhleðslu á vatnasvæði Þverár og Mark- 
arfljóts leggur nefndin til að veita 50 þús. kr„ 
en 2500 kr. til fyrirhleðslu við Kaldaklifsá und- 
an Eyjafjöllum. Það er augljóst, að ekki er 
hægt að hætta fvrirhleðslu við jökulvatn i 
miðju kafi, án þess að stórhætta sé á, að það 
evðileggist, sem þegar er gert. Fvrirhleðslan við 
Kaldaklifsá er minna mannvirki, en einkum 
gerð til varnar þjóðveginum frá skemmdum.
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A liðnum um lax- og silungsveiðí vill n. gera 
"00 kr. hækkun til þess að greiða fyrir því, að 
gerðir séu laxavegir. Það er 51. brtt., en 52. brtt. 
er um að lækka styrk til loðdýraræktar úr 20 
þús. í 15 þús. og veita 6 þús. kr. til ræktunar- 
vega í Vestmannaeyjum og Flatev. Af styrkn- 
um til loðdýraræktar er ætlazt til, að 10 þús. 
fari til ráðunauts og ferðakostnaðar hans. En 
hitt hefir gengið til loðdýraræktardeildar Bún- 
aðarbankans til rekstrarlána. Nú mun þurfa 
lagabrevting til þess að brevta megi hér um 
hið árlega framlag til lánastarfseminnar, en 
lægri upphæð virðist nægja, þar sem útlánum 
er hætt i bili. Styrkur til ræktunarvega hefir 
verið á fjárl., og virðist ekki sanngjarnt né rétt 
að kippa honum burt á stöðum, þar sem um 
enga aðra vegi er að ræða en ræktunarvegina. 
Verkið skal unnið undir eftirliti vegamálastjóra.

í 53. brtt. er lagt til, að 47. liður 16. gr. orðist 
svo: „Til Kvenfélagasambands Mý'ra- og Borg- 
arfjarðarsýslu, enda haldi það uppi námskeið- 
um fyrir húsmæður og húsmæðraefni, 1000 kr.“ 
Það er 600 kr. hækkun. — Næsta brtt. er um 
1000 kr. hækkun á stvrk til Sambands sunn- 
lenzkra kvenna til námskeiða, þetta er sama 
upphæð og verið hefir, og 1000 kr. til skóla fynr 
húsmæðraefni i Hveragerði. A Suðurlandi hefir 
enginn húsmæðraskóli verið neiwa þessi litli 
skóli Árnýjar Filippusdóttur, og þar sem ekki 
er hægt að reisa þar húsmæðraskóla að svo 
stöddu, væri mikilsvert að styrkja þessa við-
leitni til skólahalds.

55. brtt. cr nýr liður, 30 þús. kr. til frysti- 
húsa, og eru það eingöngu áður bvggð frysti- 
hús, eitt hjá Sláturfélagi Suðurlands, tvö á 
Norðurlandi.

í 56. brtt. er gert ráð fyrir, að kostnaður 
vegna mæðiveikivarnanna lækki um 110 þús. 
kr., niður í 140 þús., en hinsvegar hlý'tur kostn- 
aður af að styrkja bændur, sem misst hafa fé, 
að vaxa stórum, og er gert þar ráð fvrir 380 
þús. kr., og til rannsókna og varna gegn út- 
breiðslu garnaveikinnar, nýr liður, 130 þús., og 
cr það þó 30 þús. lægra en á gildandi fjárl. 
bað er talið, að vörzlukostnað vegna mæði- 
veikinnar megi minnka nokkuð, og mun ekki 
lagt í nýjar girðingar hennar vegna. Kostnaður 
vegna garnaveiki fer nokkuð eftir því, hvort 
þau áhöld fást, sem pöntuð hafa verið til rann- 
sókna, og því, hvaða Ivf verða notuð. Vel má 
vera, að þessi 130 þús. revnist of lítið.

Þá er lokið brtt. við 16. gr. Við 17. gr. er 
engin brtt., en brtt. við 18. gr. sé ég ekki ástæðu 
til að tala um, þær skýra sig i raun og veru 
sjálfar.

Þá kemur að 19. gr. Dýrtiðaruppbót opinberra 
starfsinanna hefir verið áætluð 500 þús. í frv. 
En með þvi að það mun vera nokkuð óljóst. 
eftir hvaða reglum hún verður greidd, hefir n. 
lagt til að lækka upphæðina i 350 þús. Nú 
liggur fvrir þinginu frv. um þetta efni og óvist, 
hvernig því reiðir af, en eftir þvi, sem ráðgert 
er, ætti þessi upphæð að sjá langt til dýrtiðar- 
uppbótar fyrir starfsmenn ríkisins. Auðvitað 
veltur talsvert á því, hvort uppbótin er látin 
ná til allra eða takmörkuð við ákveðna launa- 
upphæð.

65. brtt., við 20. gr., er um 30 þús. kr. til að 
gera nýja vita. N. lítur svo á, að það sé mjög 
illt að leggja alveg niður fjárveitingar í þessu 
skyni. Það er á valdi atvmrh., hvernig þessari 
fjárhæð verður varið, að fengnum tillögum vita- 
málastjóra.

Þá er að lokum við 22. gr., XIII., brevting á 
lækkunarheimild ólögboðinna gjalda, að fvrir 
20% komi 35%, — með það fyrir augum, sem 
um hefir verið rætt, að komast megi hjá að 
nota svo stórfellda lækkunarheimild, ef tekjur 
ríkissjóðs kvnnu að revnast eitthvað nálægt 
því, sem áætlað er, eða betur, en hafa þar 
vaðið fvrir neðan sig, ef illa fer. Meðfram vegna 
hækkana þeirra á gjöldum, sem n. leggur nú 
til, þótti henni nauðsyn að rýmka lækkunar- 
heimildina. Það má vera, að ekki þætti hyggi- 
legt að gefa flokksstjórn slíka heimild. En þar 
sem stjórnin er skipuð fulltrúum þriggja stærstu 
þingflokkanna, sýnist hættan minni að fela 
stjórninni að afráða þetta eftir þörfum og á- 
standi ársins 1941. Vitanlega er því trevst, að 
sljórnin gangi þá ekki lengra í lækkunum en 
nauðsyn krefur. Hin ólögboðnu gjöld, sem lækk- 
unin getur náð til, nema um 5 millj. kr. og er 
að finna i ýmsum gr. frv., en þó sérstaklega i
13. og 16. gr. Þarna varð að ráðast á garðinn, 
þó að það komi að vísu hart niður á almenn- 
ingi og öllu verkafólki að minnka verklegar 
framkvæmdir og framlög til almennra heilla. 
En n. telur, að þetta sé eina tryggingin, sem 
unnt er að gefa, eða hún getur lagt til, að 
stjórninni sé veitt, ef tekjustofnar bregðast, 
svo að nauðsyn sé að draga mjög úr gjöldum.

Útgjöld ríkisins á rekstrarreikningi verða, ef 
brtt. n. verða samþ., eins og hér segir i nál. á 
þskj. 93, talin í heilum þúsundum, 17555 þús. 
kr., en tekjur 18328 þús. kr. Tekjuafgangur á 
rekstrarreikningi frv. er, eins og n. gengur frá 
því við þessa umr, 772920 kr., eða 52600 kr. 
lægri en i frv. stjórnarinnar, og greiðsluhall- 
inn nær 252553 kr., eða um 82 þús. kr. meiri en 
i frv. stjórnarinnar.

Enn á n. eftir að athuga ýms erindi, sem 
henni hafa borizt, og margvísleg mál, er snert 
geta útgjöld og afkomu ríkissjóðs. Ekkert verð- 
ur sagt um, hverjar brtt. hún kann að bera 
fram við 3. umr. En vitanlega mun hún gera 
það, sem i hennar valdi stendur, til þess að 
útkoman þá verði ekki til muna lakari en hún 
er nú.

Fjmrh. (Jakob Möller): Út af því, sem hv. 
frsm. (BjB) sagði í lok ræðu sinnar, að hið 
eina, sem fjvn. gæti gert að sinni tillögu til 
að trvggja afkomu rikissjóðs á árinu 1941, um- 
fram þær niðurfærslur einstakra gjaldaliða, sem 
samkomulag er um, væri að hækka úr 20% í 
35% lækkunarheimild ólögboðinna gjalda, þá 
vil ég taka það fram, að mér hafði skilizt, að 
hv. fjvn. hefði a. m. k. haft til athugunar mögu- 
leika til frekari lækkunar einnig á ýmsum lög- 
boðnum gjöldum eða heimildir til lækkunar. 
Það liggur í augum uppi, að samkv. þeim till., 
sem n. hefir gert, mundi vera um allnlvarlegan 
ágreining að ræða milli mín og hennar. Það 
er rétt hinsvegar, að hækkanir, sem n. hefir
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gert einmitt á þeim liðum fjárl., sem ég hafði 
lækkað, byggjast á þvi, að hún gat hugsað sér 
að taka tillit til þessarar varasemi, sem ég vildi 
sýna, á annan hátt. Ég lýsti yfir því, þegar ég 
lagði fram fjárlfrv., að ég væri fús að ræða 
alla möguleika í þessum efnum. En að sjálf- 
sögðu var það þvi skilvrði bundið, að fjárl. 
yrðu þannig afgreidd, að ég gæti talið afgreiðsl- 
una forsvaranlega. Ég hafði haft i huga, að í 
stað þess að hafa ýmsar fjárveitingar eins háar 
og n. leggur nú til, kæmi til mála, að rikisstj. 
yrði heimiluð viss fjárhæð til þess að bæta upp 
þær lækkanir, ef afkoma ríkissjóðs reyndist 
betri en gert er ráð fyrir í frv., þannig að þá 
þvrfti ekki að koma til niðurskurðarins. I sam- 
tali, sem tveir af nm. áttu við hæstv. forsrh. 
(HermJ) og mig, vtar um þetta rætt. En full- 
trúar n. gátu ekki sætt sig við það, og þó skild- 
ist mér samkoinulag hafa núðst um, að n. lækk- 
aði ekki aðeins ólögboðin gjöld, heldur að heim- 
ilaðar vrðu lækkanir fleiri gjalda, auk þess sem 
gert er ráð fyrir í frv., sem fyrir þinginu liggur, 
um bráðabirgðabrevting nokkurra laga, og yrðu 
þær lækkanir eða heimildir til lækkana ákveðn- 
ar í sérstökum löguin. Ég leit svo á, að það 
mætti einu gilda, hvort gjöldin vrðu áætluð ríf- 
lega, með þessa heimild að baki, þannig að ef 
vissir erfiðleikar vrðu, hefði ríkisstj. heimild 
til þess að takmarka þessar greiðslur. Hinsvegar 
hefði rikisstj. heimild til að hækka þær, ef fjár- 
magn yrði fvrir hendi til þess. Hv. frsm. lýsíi 
þvi, hve stutt hefði verið milli þinga, og þar 
sem fjvn. hefði að mestu verið skipuð sömu 
mönnum, hefði þess ekki verið að vænta, að 
hún liti mjög öðrum augum á ástandið nú 
heldur en i lok siðasta þings, þegar fjárl. yfir- 
standandi árs voru afgr. Þetta er náttúrlega 
rétt, það sem það nær, því í rauninni var ekkí 
um það að ræða, að ástandið i heiminum brevtt- 
ist neitt verulega á þeim rúma mánuði, sem leið 
milli þinga, eða horfurn'ar fyrir afkomu ríkis- 
sjóðs vrðu betri. Eftir að hafa athugað gaum- 
gæfilega, hvernig fjárreiðum ríkissjóðs var 
komið, verð ég hinsvegar að álíta, að ástandið 
hafi versnað. Það kann vel að vera, að hv. fjvn. 
hafi gert sér grein fyrir þessu, en ég verð að 
játa, að ég gerði mér ekki fulla grein fvrir því 
fyrr en ó því tímabili, sem leið frá því, að 
síðasta þingi var slitið, og þangað til þetta kom 
saman. Þó hafði ég hugmynd um, að fjárhagur- 
inn væri örðugur og að við ýmsa örðugleika 
mvndi verða að stríða á næstunni. Ég gerði 
grein fvrir því i framsöguræðu fjárl., að lausa- 
skuldir rikisiiis, sem vrði nú þegar að ráðstafa, 
næmu 2% millj. kr. Ég benti einnig á það, að 
samkvæmt fjárlagafrv. mætti gera ráð fvrir 1 
millj. kr. greiðsluhalla, sem hlyti að koma í 
sambandi við greiðslu á dýrtíðaruppbót til 
starfsmanna ríkisins. Það eru því alls 3% millj. 
kr., sem ríkissjóður verður að ráðstafa. Það 
hefir stundum verið tlalið forsvaranlegt, að af- 
borganir af lánum væru greiddar með þvi að 
taka ný lán, en þótt svo hafi verið hingað til, 
þá er viðhorfið breytt hvað þetta snertir. Þegar 
um er að ræða 3% millj. kr., sem þyrfti að fá 
lán fvrir, og halda ætti áfram á sömu brhut, að 
gera ráð fyrir, að afborganir vrðu greiddar með

nýjum lánum, þá er ég hræddur um, að fari að 
þyngjast fyrir um að fá lán. Ég er hræddur um, 
að fullörðugt verði að fá lán til þess að standa 
skil á þeim greiðslum, sem þegar eru fallnar, 
þó að ekki verði bætt við nýjum lánum. Ég tel 
því af þessum ástæðum, að viðhorfið hafi mjög 
brevtzt, þó að stutt væri um liðið. Þess vegna 
taldi ég ekki fært að afgr. fjárlagafrv. til 
þingsins með svipuðu móti og fjárl. síðasta árs 
voru afgr., jafnvel þó að það hefði mátt telj- 
ast forsvaranlegt, eins og þá horfði við. Það 
er annað að halda alltaf áfram á sömu braut, 
að hlaða þungum lausaskuldum hverri ofan á 
aðra, heldur en þó að hugsa sér, að hægt sé að 
fljóta áfram eitt ár með því að bæta við þær. 
En út frá þvi sjónarmiði, sem ég gerði grein 
fyrir í upphafi, hvernig mætti mæta þvi, ef af- 
koma ríkissjóðs yrði ekki eins góð og við get- 
um gert okkur vonir um, þá gæti þó afgreiðsla 
fjárl. eins og hv. fjvn. leggur til talizt for- 
svaranleg. Ég vænti þess þvi, að þessi laga- 
heimild, jafnframt fjárl., verði afgr., og iþá þarf 
ekki frekar að deila um meðferðina á fjárl.

Ég þarf ekki að ræða brtt. hv. fjvn. aðrar en 
þær, sem mestu valda um niðurstöður fjárl. 
Hv. n. hefir ýmist fellt niður eða gert till. um 
hækkun á ýmsum þeim liðum, sem ég hafði 
gert ráð fyrir, að yrðu lækkaðir. En til þess 
að vinna þetta upp hefir n. hækkað ýmsa tekju- 
liði, sem að visu má deila um, hvað réttlátt sé. 
En það hefir vitanlega enga þýðingu fyrir af- 
komu rikissjóðs að breyta tölunum á tekjuá- 
a'tluninni, til þess að hún standist, og ég vil 
vænta þess, þegar n. heldur áfram meðferð sinni 
á frv. til næstu umr., að hún bvggi ekki um of 
á þeim inöguleikum, að auka megi tekjuliðina. 
Ég sé, að n. hefir hækkað tekju- og eignar- 
skattinn um 100 þús. kr. Það kann að geta 
orkað tvímælis, hversu réttlátt það er, það þótti 
a. m. k. ekki fært á síðasta þingi, og ástæð- 
urnar, sem ollu því, tel ég ekki mikið breyttar. 
Þá er þess að gæta, að útgerðin er mikið til 
skattfrjáls, og að gengis'ap kaupsýslustéttar- 
innar er úr sögunni á næsta ári, þegar kemur 
að því að reikna út skattinn. En að afkoma al- 
mennings gæti orðið þeim mun betri, að tekju- 
skatturinn vrði meiri en gert er ráð fyrir á 
þessu ári, er eitt af því, sem mjög varlegt er 
að áætla. Það getur eins vel átt sér stað, að 
afkoman verði miklu verri. Eins og nú horfir, 
getur vel farið svo að framleiðsla landsmanna 
stöðvist að meira eða minna leyti vegna flutn- 
ingaörðugleika, og að mjög erfitt verði að fá 
ýmsa hluti, seni til framleiðsiunnar þarf. Við 
undirbúning fjárlagafrv. taldi ég rétt að áætla 
varlega, vegna þess að undir því er að hálfu 
leyti komið, hvernig tekst að tryggja það, að 
ekki verði greiðsluhalli.

Hv. frsm. gat þess, að n. hefði breytt áætl- 
uninni um tekjur af landssimanum, þannig að 
ýmsir gjaldaliðir hefðu verið lækkaðir um 110 
þús. kr. N. heldur fast við það, að framkvæmdir, 
sem þurfi efniskaup til, geti fallið niður, og að 
þess vegna sé hægt að lækka þessa gjaldaliði. 
Hinsvegar er þvi haldið fram af póst- og sima- 
málastjóra, að útgjöldin muni verða það, sem 
liann áætlar, hvað sem kunni að verða sett i
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fjárl. Ég held, að þetta muni reynast eins og 
póst- og símamálastjóri heldur fram; það hefir 
líka verið þannig á undanförnum árum, að þetta 
hefir orðið svipað því, sem hann hefir áætlað. 
Að öðru ieyti get ég vísað þessum málum til 
hæstv. atvmrh.; hann á mestu um þau að ráða. 
l'm hækkunina á tekjum rikisútvarpsins skal 
ég ekki segja; hv. frsm. sagði, að það væri gert 
i samráði við till. útvarpsins, og má vel vera, 
að svo sé.

N. hefir hækkað verðtollinn um 260 þús. kr. 
Ég geri ekki ráð fyrir, að líkur séu fyrir því. 
að hann muni verða meiri en hingað til. Að 
visu hefir vöruverð hækkað og flutningsgjöld 
sömuleiðis, en það verður ekki talið annað en 
eðlilegt, að eftir því, sem tímar líða, komi verð- 
hækkunin meira fram. Ég skal geta þess, að 
það verður að telja vafasamt, að lengi verði fært 
að iáta tollana ná til hækkandi farmgjalda. 
Það hefir alls ekki verið tekin nein endanleg 
ákvörðun um það, hvort eigi að láta tollana 
fylgja farmgjaldahækkuninni alveg til enda, eða 
að nema skuli staðar, en vitanlega hefir það 
nokkur áhrif á tekjur þær, sem um er að ræða 
í þessu sambandi. Ég sé, að n. hefir tekið upp 
aftur aths. um greiðslu til rikisskattan., 10 kr. 
á mann fyrir hvern fundardag. Mér þykir þetta 
hálfleiðinlegt, og ég held, að þeir, sem eru í 
rikisskattanefnd, ættu að vera sæmilega haldnir 
af því, sem þeim hefir verið úrskurðað fvrir 
sitt starf. Þess er að gæta, að þessir menn 
vinna ekki aðeins á fundum, heldur einnig utan 
funda, og ættu þess vegna ekki að fá sérstaka 
greiðslu fyrir.

Till. n. til vegamála sé ég enga ástæðu til 
að fara út í sérstaklega, ég hefi áður gert grein 
fyrir því. Ég sé, að n. hefir hækkað þetta fram- 
lag allverulega, jafnvel frá till. vegamálastjóra. 
en um það hefi ég ekkert sérstakt að segja, get 
að mestu vísað til þess, sem ég hefi áður sagt 
þar um. Hið sama er að segja um framlög til 
hafnarbóta og bryggjugerða. Ég ætia ekki að 
gería frekari aths. við einstakar till. hv. fjvn. 
að þessu sinni, þær byggjast að mestu á því, að 
halda í svipuðu horfi og verið hefir um verk- 
legar framkvæmdir, en um það hefi ég rætt 
áður. Þó get ég ekki alveg gengið framhjá till. 
n. um dýrtíðaruppbót, vegna þess að það stend- 
ur í beinu sambandi við horfurnar á þvi. 
hvernig afkoman verður. Hér er yfirleitt um 
lækkanir að ræða, sem ég hefi ekki trú á, að 
geti staðizt. Laun opinberra starfsmanna munu 
nú vera um 5M millj. kr. Þess vegna er það, 
að ef dýrtíðaruppbótin er áætluð 350 þús. kr._ 
þá er hún töluvert lægri heldur en ef farið 
væri eftir svipuðum mælikvarða og við útreikn- 
ing dýrtiðaruppbótar til verkamanna samkvæmt 
1. frá siðasta þingi. Nú er það svo, að ástæða 
kynni að vera til þess að gera mun á almenn- 
um verkamönnum og starfsmönnum rikisins. 
Þess er jafnframt að gæta, að 1. frá síðasta 
þingi fjalla ekki aðeins um þá verkamenn, sem 
eiga það svo að segja undir veðri og vindi, 
hvort þeir hafa atvinnu þennan daginn eða 
ekki, heldur er þar einnig um að ræða menn, 
sem hafa fasta atvinnu alveg eins örugga og 
fjöldi af starfsmönnum rikisins. En þó að gert

Atþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

væri ráð fyrir, að dýrtiðaruppbótin yrði ekki 
hærri 1941 heldur en í fjárlagafrv. árið sem 
leið, þá eru engar likur til þess, að þessi áætl- 
un mvndi geta staðizt. Það má ganga út frá 
þvi sem gefnu, að óhjákvæmilegar umfram- 
greiðslur munu nema a. m. k. þeim mismun, 
sem áætluninni nemur i frv. Ég er mjög hrædd- 
ur um, að það verði aldrei komizt hjá því, að 
verulegur greiðsluhalli verði á þessari áætlun.

Ég sé ekki á þessu stigi málsins ástæðu til 
þess að orðlengja frekar um þetta frv. Þingm. 
munu mestu um það ráða, hvernig farið verður 
méð einstakar till., sem hv. fjvn. hefir gert, og 
ég geri ráð fyrir, að þær séu gerðar með fyllstu 
sanngirni og með tilliti til hagsmuna og áhuga- 
mála einstakra þm.

Forseti (HG): Útbýtt er á fundinum brtt. á 
þskj. 135, og þarf að veita afbrigði til þess, að 
þær megi taka til meðferðar.

ATKVGR.
Afbrigðin leyfð og samþ. með 26 shlj. atkv.

*Einar Olgeirsson: Herra forseti! Aðalatriðin 
í því, sem ég vildi segja, eru um fjárlfrv. yfir- 
leitt og einstakar gr. þess, brtt. þær, sem fram 
hafa komið frá hv. fjvn., svo og það, hvemig 
farið hefir um eldhúsumr. eða þær umr. um 
fjárl., sem venjulega hefir verið útvarpað áður. 
Allt þetta vildi ég gera að umræðuefni almennt 
og einnig þá stefnu, sem fram hefir komið i 
frv. og viðurkennd hefir verið af fjmrh. og 
rauiiar líka af hv. fjvn. Það er, að það eina, 
sem þessir aðilar geta fundið til að spara á, 
eru verklegu framkvæmdirnar. Það má segja, 
að það eina, sem hv. fjmrh. og hv. fjvn. hefir 
greint á um, er, að hv. fjmrh. hefir viljað skera 
niður verklegu framkvæmdirnar með þvi að 
minnka framlagið á fjárl., sem til þeirra er 
ætlað, en hv. fjvn. hefir viljað hafa þá aðferð, 
til þess að það væri ekki alveg eins áberandi, 
að heimila ríkisstjórnnni að lækka upphæð þá, 
sem áætluð er á fjárl. til verklegra framkvæmda, 
uin allt að 35%. Hæstv. fjmrh. vildi ganga beint 
framan að fólkinu og segja þvi, að um þessa 
upphæð verði lækkað það fé, sem fáist til verk- 
legra framkvæmda, en þá kemur hv. fjvn. með 
þá till., að rikisstjórninni verði gefin heimild 
til að skera niður fjárl.-upphæðina um 35%, eða 
um 2 millj. kr., úr 7 millj. niður í 5. Þama kem- 
ur ekki fram mikill stefnumunur, heldur aðeins 
mismunandi aðferðir við, hvernig á að segja 
fólkinu frá því, að það eigi að taka frá því 
brauðið, sem það á að lifa af. Hinsvegar er 
hæstv. fjmrh. og fjvn. sammála um það, að 
það eina, sem hægt sé að skera niður, séu verk- 
legu framkvæmdirnar. Hinsvegar á það ekki að 
ná nokkurri átt að hreyfa við hálaunamönnun- 
um í sambandi við fjárl., þeirri stétt þjóðfé- 
lagsins, sem hefir haldið við hálaununum og 
bitlingunum. Slíkt eru þó allir stjórnarflokk- 
arnir svo innilega sammála um, að sé óþarfi, 
þegar þeir eru farnir að tala við kjósenduma. 
Þar að auki virðast báðir þessir aðilar, fjmrh. 
og fjvn., sammála um, að ekki sé hægt að 
leggja meiri skatta á landsmenn eða ná íud
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nyjum tckjum með þeim. Þótt upplýst sé, að 
nú þegar eru meiri vandræði með afkomu al- 
mennings en þekkzt hafa um langan aldur, þá 
eru samt stórgróðamennirnir, togaraeigendurnir, 
að mestu levti skattfrjálsir. Það bólar ekki enn 
a. m. k. á neinum till. frá stjórnarfl. um að af- 
nema þetta skattfrelsi eða brevta þeim 1. að 
neinu leyti. Aðalstefnan, sem fram kemur i fjárl. 
og till. fjvn., er sú, að skera niður verklegar 
framkvæmdir, en hylja það allt fyrir almenn- 
ingi, sem snertir hálaunamennina og stjórn- 
málamennina.

Ég ætla að taka nokkur dæmi um það, hvernig 
breyta mætti frv., ef nokkur vilji væri fyrir 
hendi hjá þinginu til að gera þar nokkuð til úr- 
bótar. Það, sem i fyrsta lagi hefði verið sjálf- 
sagt að gera í sambandi við þetta þing, út af 
öllum þeim umkvörtunum, sem sífellt heyrast 
um það, hve erfitt sé að afla nýrra tekna, var 
það, að athuga, hvort ekki væri hægt að ná inn 
meira fé með þvi að leggja skatt á styrjaldar- 
gróðann. Hann er sannarlega fyrir hendi, þótt 
borgarablöðin reyni að hylja hann, eins og þau 
frekast geta. Á ísfisksveiðunum mun t. d. hafa 
orðið sá mesti gróði, sem þekkzt hefir á nokkr- 
um stórrekstri á íslandi. Einstakir togarar hafa 
grætt upphæðir, sem nema hundruðum þúsunda 
króna. Sá gróði, sem fengizt hefir á isfiski frá 
þvi að striðið hófst, mun þegar vera farinn að 
skipta milljónum króna, ég gæti hugsað mér. 
að ekki væri fjarri lagi að gizka á 4—5 millj- 
ónir. Ég þykist vita, að það sé ekki til neins 
að koma með fyrirspurnir um það hér á Alþingi, 
hve mikill þessi gróði er, svo hægt væri að sjá, 
hvaða tekjustofnar eru til fvrir þjóðina til að 
leggja á skatta á timum eins og þessum, þvi 
ráðh. telja það alveg sérstaklega sína skyldu að 
hylma yfir þennan gróða, enda er annar ráðh. 
Sjálfstfl. eigandi að sliku stórgróðafvrirtæki, en 
hinn hefir margra ára reynslu í því að hylina 
yfir með fjársukki bankavaldsins. Þess vegna 
þýðir ekkert að spyrja rikisstjórnina um þessa 
tekjustofna og hvað hægt væri á þá að leggja, 
þvi hún skoðar það sem sitt aðalhlutverk að 
hindra, að Iagðir séu skattar á þá menn, sem 
geta borið þá, en pina þá út úr þeim, sem ekk- 
ert mega missa, og láta til þeirra, sem hafa 
fullar hendur fjár fyrir. Tollarnir eru þyngdir 
að sama skapi og skattur á stórgróðamennina 
er afnuminn. Meira að segja, þegar síðasta Al- 
þingi, sem þó var engan veginn gott þing, sam- 
þykkti heimild handa fjmrh. um það, að nýju 
tollarnir, sem reiknast eiga af cif-verði var- 
anna, skyldu verða reiknaðir af flutningskostn- 
aðinum eins og hann var fyrir strið, en ekki með 
þeirri hækkun, sem á honum hefir orðið siðan 
stríðið hófst, — meira að segja þessi heim- 
ild er ekki notuð. Nei, hæstv. ráðh. notar tæki- 
færið og hækkar tollana á nauðsynjavörum al- 
mennings fram vfir það, sem jafnvel síðasta 
Alþingi ætlaðist til. Þegar svo kemur fram fyrir- 
spurn til ráðh. í þinginu um það, hvers vegna 
þessi heimild sé ekki notuð, þá fella þm. þeir, 
sem eru i vasa þjóðstjórnarinnar, að leyft skuli 
að bera fram slika fyrirspurn. Það er því aug- 
ljóst, að núv. rikisstj. á að haldast það uppi 
óátalið að haga þvi eftir eigin geðþótta, hvort

hún notar eða notar ekki, eða misnotar, þær 
heimildir, sem þingið veitir henni. Þar með eru 
cngar hömlur lengur lagðar á það, hvað fram- 
kvæmdavaldið getur leyft sér. Það má í því sam- 
bandi minna á þær stefnuskrár, sem flokkarnir 
hafa, er nú fara með völd. Þeir munu allir hafa 
það á stefnuskrá sinni að hafa tolla á nauð- 
svnjavörum sem lægsta, og sérstaklega leggur 
Alþfl. mikið upp úr því í kosningaræðum, að 
láta þá borga brúsann, sem efni hafa á þvi, en 
sleppa alþýðunni við tolla af nauðsynjavörum. 
En stefna rikisstjórnarinnar er aftur á móti sú, 
að okra á almenningi, og ganga þar jafnvel skör 
framar en Alþingi hefir ætlazt til.

Þá mætti benda á það i sambandi við, hvar 
tekjustofna er helzt að leita, að eignarskattur 
er ekki enn orðinn neitt tilfinnanlegur hér á 
landi. Astandið er svo í landihu, að rúml. þús- 
und menn telja fram sjálfir í skuldlausa eign 
og skattskvlda um 80 millj. kr., en af því er 
varla greitt meira í skatt en 200 þús. kr. Finnst 
manni það varlega álagt, a. m. k. á tímum eins 
og þessum, þegar fjöldi manna á við neyð að 
búa. Þar virðist nú hægt að finna tekjustofn 
í sambandi við fjárl., ef forráðamenn flokkanna 
og rikisstj. hefðu áhuga fyrir slíku.

Þá skal ég gera að umtalsefni nokkur helztu 
atriðin í sambandi við gjöldin á fjári. Vil ég 
taka fram í þvi sambandi þær upplýsingar, sem 
fram komu í framsöguræðu hæstv. fjmrh., um 
að rikið hefði tapað á gengisfallinu fyrsta árið 
vegna hækkaðra vaxta nálægt 750 þús. kr. Virð- 
ist þar ætla að koma bráðlega í ljós, að gengis- 
lækkunin liefir ekki reynzt sérstaklega hentug 
ráðstöfun til að bæta úr vandræðum sjávarút- 
vegsins. Það virðist þegar á fvrsta ári ætla að 
verða rikinu nokkuð dýrt.

Þá ætla ég, af gömlum vana, að minnast ögn 
á 8. gr., borðfé konungs, sem hefir verið hækk- 
að úr 60 þús. kr. í 75 þús. Þess má og geta, að 
hæstv. fjmrh. hefir á árinu 1939 hækkað þá upp- 
hæð upp i 67 þús. kr. utan fjárl. að Alþingi 
fornspurðu. Það er auðséð, að þjóðstjórnin er 
óvenju nákvæm með það, að sjá um, að konung- 
inuin sé greitt í dönskum krónum. Þá liggur 
beint við að spyrja, hvers vegna aðrir atvinnu- 
levsisstyrkir í landinu hafa ekki lika verið hækk- 
aðir um 10% ? Það er hart, að hæst launaði 
einbættismaður íslenzka ríkisins skuli fá slíka 
uppbót, en íslenzkir atvinnuleysingjar fá þá 
einu uppbót, að eiga á hættu, að það atvinnu- 
bótafé, sem á að veita þeim atvinnu, verði skor- 
ið niður um 35%. Þetta er gott dæmi um það, 
hvernig rikisstj. hagar sér annarsvegar gagn- 
vart þeim ríku og hinsvegar gagnvart þeim fá- 
tæku.

I 10. gr. eru úgjöldin við rikisbáknið á íslandi. 
Það er auðséð, að þar eru útgjöld, sem ekki má 
snerta við. Þm. Sósíalistafl. hafa hvað eftir ann- 
að borið fram till. um, að ríkisstjórnin atliugi, 
hvað hægt er að spara í sambandi við ríkis- 
báknið, og hvað þar er hægt að skera niður, 
sérstaklega í sambandi við háu launin. Þessar 
till. okkar hafa aldrei einu sinni fengizt ræddar. 
Hinsvegar vildi það til á árunum 1933 og 1934, 
að Alþingi neyddist til að skipa nefnd til að 
rannsaka þessi mál. Sú n. komst að þeirri nið-
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urstöðu, að án þess að skera niður laun við 
mikilmenni þjóðfélagsins, eins og bankastjóra 
og aðra slika menn, væri hægt að spara 700 þús. 
kr. með því að lækka háu launin og skera niður 
bitlingana. Þessar till. launamálan. voru aðeins 
framkvæmdar að örlitlu leyti, en yfir 90% af 
þeim var stungið undir stól. Það er talið, að þau 
beinu útgjöld, sem ríkið hefir af launagreiðslum 
embættismanna, séu um 5 millj. kr., en þau laun, 
sem ríkið í raun og veru greiðir, eru miklu 
meiri. Ég gæti trúað, að þau væru á milli 10 
og 12 millj. kr. Rannsókn á þessum efnum fæst 
engin, og það er ekki til neins að bera fram 
fyrirspurnir um það, —■ upplýsingar fást engar. 
Hitt mun sönnu nær, að ef einhver viil segja 
sannleikann um þetta, þá yrðu ráðstafanir gerð- 
ar til þess af valdhöfum þjóðarinnar, að slikt 
kæmist ekki fram. Það þarf ekki langt að leita 
til þess að finna orsök þess, að aðalmarkmið 
þjóðstjórnarinnar er að viðhalda þessu rikis- 
bákni eins og það er, viðhalda bitlingunum og 
háu laununum og sjá um, að engin rannsókn 
geti farið fram. Það er upplýst af einum hv. 
þm. á siðasta þingi, að eitthvað um 30 þm. 
hefðu sjálfir yfir 10 þús. kr. laun eða meira, 
og flestir þeirra taka meiri hl. þeirra launa frá 
rikinu. Það er líklega lítilla endurbóta eða 
sparnaðar að vænta af hálfu Alþingis meðan á- 
standið er þannig, að meiri hl. þm. hefir eigin 
hagsmuna að gæta í þvi, að almcnningur fái 
þvi ekki framgengt á sínu eigin þingi, að flutt- 
ar séu verulegar sparnaðartill. við rekstur rikis- 
báknsins, sem þegar er orðið svo þungt, að 
þjóðin er að kikna undir því. Það er eftir- 
tektarvert, að þm. þjóðstjórnarinnar, hv. fjvn. 
og hæstv. fjmrh. sjá engar aðrar frambærilegar 
till. til sparnaðar en að skera niður verklegar 
framkvæmdir á einn eða annan hátt.

Það væri gaman, ef hægt væri að fá upplýs- 
ingar frá hæstv. fjmrh. í sambandi við ýms 
einstök atriði viðvikjandi rikisbákninu, en ég 
býst ekki við, að til neins sé að spyrja að slíku. 
T. d. væri gaman að fá upplýsingar um verzl- 
unarfulltrúann í Ameriku. Honura eru ætlaðar 
75 þús. kr. i fjárl. Ég hefi komið áður með fyrir- 
spurn um, hvort þetta væru einu launin, sem 
viðkomandi fulltrúi fengi, eða hvort skrifstofa 
hans ætti þar að auki að fá umboðslaun af við- 
skiptum sinum. Þeirri fyrirspurn var ekki svar- 
að, enda býst ég við, að þetta sé eins og önnur 
viðskipti þjóðstjórnarinnar, þau eigi ekki að sjá 
dagsins Ijós. Það á að nota þá þægilegu aðferð. 
að dylja allar viðskiptaaðferðimar, og neita svo 
stjórnarandstæðingunum um upplýsingar þar að 
lútandi.

Þá er líka fróðlegt að athuga 11. gr. fjárl- 
frv., 10. lið, þar sem ætlaðar eru 80 þús. kr. til 
Iögreglunnar i Reykjavík af tekjum rikissjóðs. 
Væri gaman að fá upplýsingar frá dómsmrh., 
sem er yfirmaður lögreglumálanna, um það, hve 
mikill hluti af þessu fé á að fara til vopna- 
kaupa, sérstaklega vegna þess, að sá sami hæst- 
v. ráðh. neitaði með öllu, að slíkt kæmi til 
mála, en lét um leið breyta gildandi 1. á sið- 
asta þingi með það eitt fyrir augum að geta 
keypt vopn handa lögreglunni. Þá væri Iika gott, 
ef almenningur gæti fengið að vita, hve miklu

af erlendum gjaldeyri ætti að verja til þessa, 
á sama tíma og sjómenn fá ekki gjaldeyri til 
að kaupa fyrir ný skip eða efni til þeirra, svo 
hægt sé að smíða þau innanlands. En það mun 
vera sama máli að gegna um þetta og önnur 
viðskipti þjóðstjórnarinnar, það á að knýja það 
í gegn, án þess að alþjóð viti nokkuð um það. 
Þær till., sem nú hafa verið lagðar fram við 
fjárlfrv. hæstv. fjmrh., horfa sízt til bóta frá 
því, sem fjárl. voru fyrir árið 1939, og vil ég 
fyrir mitt leyti athuga, hvað hér gerist og taka 
eftir því afstöðu til till., sem fram koma.

Þá vil ég að síðustu gera að umtalsefni 16. 
gr. fjárlfrv. og það, hvernig þar er hugsað fyrir 
hag fólksins af hálfu ríkisstjórnarinnar. I 16. gr. 
eru aðalframlög til verklegra framkvæmda, að 
undanteknum samgöngumálum. Ég þarf ekki að 
brýna það fyrir hv. þm., hverskonar atvinnu- 
útlit er nú i landinu. En í fjárlfrv. virðist fyrst 
og fremst hugsað um það að tryggja atvinnu 
hálaunamannanna og gróða togaraeigendanna, 
en ekki skeytt um það, þótt almenningur sjái 
ekkert annað framundan en vaxandi atvinnu- 
leysi, því það er almennt viðurkennt, jafnvel 
af stjórnarflokkunum, að fyrirsjáanlegt er, að 
byggingarvinna mun að mestu leyti leggjast 
niður, og enn er vafasamt, hvort saltfisksver- 
tiðin verður nokkur. Þar að auki fer atvinna 
við verzlun og iðnað eðlilega mjög minnkandi. 
Astandið á fjölda mörgum heimilum verkamanna 
er þannig, að þar sverfur skorturinn meirá og 
meira að. Aður en þetta ástand hófst, leið meiri 
hl. verkamanna liér á landi skort, meira að 
segja miðað við það, sem hagstofa íslands hefir 
reiknað út og viðurkennt, að sé nauðsynlegt 
fvrir menn að hafa til að geta dregið fram lifið 
á sæmilegan hátt. Menn hefðu nú getað ætlazt 
til, að Alþingi hefði reynt að gera eitthvað til 
að draga úr þessum vandræðum, sem vofa yfir, 
en af því, sem hér er lagt til, er auðséð, að 
engar ráðstafanir hafa verið gerðar i þá átt. 
HæstV. fjmrh. leggur til með þessu frv., að 
mikið af því, sem ætlað var til verklegra frain- 
kvæmda, sé beinlinis skorið niður, og hv. fjvn. 
gerir þá eina breytingu, að leggja til, að rikis- 
stjórninni verði gefin heimild til að skera þessi 
framlög niður. Það er allur munurinn. Það má 
minna á það nú, þegar þetta frv. er komið fram 
frá ráðh. Sjálfstfl., hvernig þessir sömu menn 
töluðu um þessi mál, þegar þeir voru í stjórn- 
arandstöðu fyrir tveimur árum. Þá talaði nú- 
verandi atvmrh., Ó. Th., um það, að sjálfsagt 
væri að auka fjárframlög til útgerðarinnar og 
annara verklegra framkvæmda í landinu, því við 
það, að atvinnulífið blómgaðist, myndi hagur 
landsmanna batna. Og hv. 2. þm. Reykv. (JakM) 
greiddi atkv. með till. okkar sósialista um að 
hækka atvinnubótaféð úr 500 þús. kr. og upp i 
700 þús. kr. En nú er hann orðinn fjmrh. og 
greiðir nú ekki aðeins atkv. á móti till. um það 
að hækka atvinnubótaféð, heldur leggur til, að 
sér verði gefin heimild til þess að skera það 
niður um 35%, ef honum finnist með þurfa og 
tekjurnar ætla ekki að streyma inn í ríkissjóð- 
inn eins og hæstv. atvmrh. spáði, meðan hann 
var bara formaður Sjálfstfl. Það virðist 
því svo sem þessum hv. þm. og ráðh. Sjálfstfl.
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finnist tiltölulega lítið gagn að þeim till., sem 
þeir báru fram, meðan þeir voru i stjórnarand- 
stöðu. Og þeir taka nú upp sömu aðferðir, sem 
sú stjórn hafði, sem þeir áður álösuðu mest. 
Af liálfu Framsfl. og þeirra ráðh., sem fvrir 
hans hönd sitja í ríkisstj., virðist það vera 
helzt eitt, sem þeir sífellt japla á, að fólkið 
eigi bara að fara út í sveit og rækta landið. 
En svo voru þeir á síðasta þingi með till. um 
að skera niður stvrkina til jarðræktarinnar í 
landinu. Þarna er einkennilegt samræmið á 
milli. En nú leggur hv. fjvn. einróma til, að 
jarðræktarstyrkurinn verðí hækkaður frá því, 
sem gert er ráð fyrir í fjárlagafrv.

Það kom fvrir atvik nýlega, sem varpar skæru 
Ijósi yfir það, hvernig þessi ráð koma fram í 
reyndinni, að lækka tillög til landbúnaðarins. 
Það mun hafa verið ungur framsóknarmaður, 
sem vildi rækta landið, sem skrifaði hv. 2. þm. 
Árn. (BjB), frsm. fjvn., og þm. birti þetta bréf 
í Timanum og sagði frá því þar, að þennan 
unga mann, sem er nýgiftur, langaði til þess 
að komast í sveit með konu sína, til þess að 
geta skapað nýbýli i staðinn fyrir eitthvert af 
þeim býlum, sem eru að leggjast í eyði. Hann 
lýsti því, hvaða erfiðleikar eru á þvi fyrir fólk 
úr bæjum að komast upp i sveit til þess að 
byggja landið og rækta. Hann lýsti yfir, að með 
þeim niðurskurði á styrkjum til landbúnaðar- 
ins, sem nú eru á döfinni, væru engin skilyrði 
fyrir slíka menn sem hann að bvggja og rækia 
landið. Og þm. Framsfl. svaraði honum. Og ráð- 
ið, sein hann gaf, var heldur kaldranalegt. Ráðið 
var það að fara í vist til einhvers stórbónda, 
og þessi setning stóð í greininni: „Stærri bænd- 
um gæti verið að slíku mjög mikið hagræði." 
Ég býst nú við, að þessi setning sé nokkuð tákn- 
ræn fyrir stefnu þá, sem Framsfl. hefir tekið í 
þessu efni. Þá menn, sem þurfa að þiggja hjálp 
af sveit, á að flytja nauðuga upp i sveit til þess 
að vinna hjá stærri bændum. Og svo á að segja 
við hina, sem vilja flytja úr kaupstöðum upp í 
sveit til þess að bvggja og rækta landið, en 
vilja ekki vinna hjá öðrum: „Þið fáið ekki nauð- 
synlegan stvrk til að stofna heimili i sveit, og 
hungrið á svo að píska ykkur til að sleppa þvi 
að stofna sjálfstæð býli i sveit, heldur ráða 
ykkur i vist hjá stærri bændum, því að þeim get- 
ur verið hagræði að þvi.“ Þetta er það, sem blas- 
ir nú við framtið æskunnar í landbúnaðarmál- 
um á þessu landi. Það væri kannske ekki mikið, 
þó þessir stjórnmálafl. skæru niður alla styrki 
til þess að bjarga sér i landinu, ef skildir væru 
þá eftir möguleikar til þess að fá að bjarga 
sér í friði fyrir ríkisvaldinu og flokkunum, sem 
standa að rikisstj. En það er nú ekki svo vel, 
því að þó að einhverjir menn vilji koma sér 
upp sjálfstæðri atvinnu á þann hátt að slá sér 
saman um fyrirtæki, þá fá þeir það ekki. Ef 
t. d. sjómenn vilja fá að kaupa bát í þessj 
skyni, þá kemur gjaldeyris- og innflutningsn. 
til skjalanna og Sjálfstfl. og neita um leyfi til 
þess að flytja slíka báta inn eða efni til þeirra. 
Ef menn vilja koma sér upp atvinnu við iðnað, 
þá er sama svarið: „Nei, góði, þú færð ekki 
þetta, þvi að það standa ákveðnir framsóknar- 
og sjálfstæðismenn nær þvi að fá þetta heldur

en þið. Þið fáið þetta ekki.“ Og þó að það eigi 
að byggja verksmiðju, sem veitt gæti hundruð- 
uin manna atvínnu, og þó að búið sé að fá 
hagfellt lán til hennar, og þó að bygging henn- 
ar krefji engan erlendan gjaldeyri, þá fæst ekki 
að koma upp þcssu atvinnufyrirtæki. Nei, at- 
vinnufyrirtækin eiga aðeins að vera fyrir Kveld- 
úlf og Alliance. Hér er hverjum manni í land- 
inu bannað að bjarga sér, sem ekki tilheyrir 
vissum hópi manna. Og þegar á sama tíma er 
svo skorinn niður styrkurinn til landbúnaðar- 
ins, þá virðist nú valdaklikan vera farin að færa 
sig nokkuð mikið upp á skaftið.

Það er þess vegna auðséð í sambandi við þær 
till., sem fyrir liggja hér um verklegu fram- 
kvæmdirnar i landinu, að rikisstj. og hennar fl. 
eru beinlinis að stefna að þvi með allri sinni 
pólitík að koma meginþorra þjóðarinnar á von- 
arvöl, til þess að atvinnurekendurnir geti pisk- 
að verkalýðinn til að vinna fyrir hvaða kaup 
sem þeim þóknast. Það er þannig verið að reyna 
að brjóta verkalýðssamtökin á bak aftur. Það 
á að skapa verkalýðnum þau sultarkjör, að hann 
verði að sækja helzt allt til stærstu svindlar- 
anna í landinu, — til þeirra manna, sem sölsað 
hafa undir sig atvinnufvrirtækin og fjármagnið 
í landinu.

Við þm. Sósíalistafl. munum flytja till. um 
aukningu á framlaginu til atvinnubóta.

Ég skal svo aðeins gera litilsháttar að um- 
talsefni till. liv. fjvn. Það er auðséð, að fjvn. 
finnst, að þegar þeir gæðingar, sem hæstv. fj- 
mrh. sérstaklega hefir haft i huga, væru búnir 
að fá sitt, þá væri ekki þörf á þvi að hugsa um 
alla þá, sem sitja eftir í bönnuðum kjallara- 
íbúðum, og þess vegna mætti skera meira niður 
framlagið til verkamannabústaða heldur en gert 
hefir verið áður.

Svo er að síðustu till., sem er veigamest af 
þeim, sein hv. fjvn. flytur, till. um að heimila 
ríkisstj. að skera niður hin ólögbundnu útgjöld 
um allt að 35cc. Hv. frsm. fjvn. skýrði frá því 
alveg réttilega, að þessar ólögbundnu greiðslur 
væru í 13. og 16, gr. fjárl. Þetta mundi þýða 
niðurskurð um la4 millj. kr. af verklegu fram- 
kvæmdunum í landinu. Með þessari heimild er 
veríð að gefa ríkisstj. einræðisvald að þvi er 
snertir verklegu framkvæmdirnar í landinu. Og 
það er auðséð, hver er hugur hv. fjvn. og stjfi. 
til vcrklegu framkvæmdanna í landinu, þegar 
þeir vilja veita heimild til þess að láta skera 
þær niður um 35%, en snerta ekki við nokkrum 
sköpuðum hlut öðrum. Það hefði alveg eins mátt 
sainþ. sérstök heimildarl. fyrir rikisstj. til þess 
að skera niður svo eða svo mikil hálaun í land- 
inu eða leggja sérstakan skatt á hálaun, þannig 
að þegar þau komast upp yfir eitthvert ákveðið 
hámark, yrðu þau öll tekin. Það hefði lika mátt 
setja sérstakan skatt til þess að taka striðs- 
gróða, til þess að það megi nota hann til þess 
að bæta upp þá gjaldaliði, sem ella yrðu undir 
áætlun. En engu af þessu vill hv. fjvn. snerta 
við.

Hv. frsm. fjvn. sagði, að það hefði veríð nokk- 
uð langt gengið að gefa rikisstj., sem .væri 
hrein flokksstjórn, svona heimild. Já, ég býst 
satt að segja við, að það sé nú sjaldgæft, að
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einstakir pólitískir fl. séu eins samábyrgir og 
standi eins vel saman um samskonar svívirð- 
ingar í garð alþýðunnar eins og þessir þjóð- 
stjórnarfl., sem hér hafa myndað rikisstj. Ég 
sé ekki betur heldur en það megi einmitt íelja 
þessa rikisstj., sem nú situr að völduin, ein- 
hverja hreinustu flokksstjórn þannig séð, sem 
lengi hefir setið við völd, nefnilega flokksstjórn 
Kveldúlfsflokksins, togaraeigendanna og bit- 
lingamannanna í landinu. Þvi að ég sé ekki hetur 
en að hvert einasta stefnumál, sem fl. áður 
stóðu að, sé algerlega glevmt, en heldur sé það 
aðeins eitt, sem vakir fyrir rikisstjórninni, að 
vernda Kveldúlf og togaraeigendurna. Stríðs- 
gróða manna má ekki skerða né hrevfa við hit- 
lingunum, livað sem það kostar þjóðina.

Eg hefi nú rakið það, sem við þm. Sósialisla- 
fl. höfum sérstaklega út á fjárlagafrv. að setja, 
og þær till., sem hér liggja fvrir. Við munum 
við 3. umr. gera okkar brtt. við frv., þó að ég 
hinsvegar, að fenginni revnslu, gangi út frá því, 
að það inuni litil áhrif hafa á þjöðst jórnina eða 
afgreiðslu þessa fjárlagafrv. Það er þess vegna 
vitanlegt, að fjárl., eins og flest önnur mál, sem 
afgr. eru hér á þingi, eru ekki afgr. nema að 
nafninu til hér i hæstv. Alþ. sjálfu, heldur á 
flokksfunduni og með baktjaldamakki, og Iiá 
einnig af öðrum valdhöfum en þm. Og þm. eru 
þess vegna i raun og veru næstum því eins og 
að leggja niður sitt starf sein löggjafar og ekki 
orðnir nema eins og peð í höndunum á fram- 
kvæmdavaldinu í landinu. Og slikt er vitanlega 
hjá einu þjóðþingi að stefna beint í áttina til 
sjálfsmorðs.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti'. Áður en ég 
sný mér að brtt. við fjárlfrv., sem er á þskj. 
nr. 135, langar mig til að benda á eina þrjá liði 
viðvíkjandi brtt. hv. fjvn.

Þegar fjárl., sem nú gilda, voru til umr. nú 
fyrir áramótin, benti ég á það, að mér væri það 
ekki sársaukalaust að sjá, að einn vegur, sem 
alla tíð hefir verið inni á vegal. og fengið upp 
undir 2 þús. kr. á ári, væri alveg strikaður út. 
En ég benti þá á, að ég mundi sætta mig við 
það samt sem áður, að hann væri látinn eiga 
sig að siiini, en i þeirri ákveðnu von, að hann 
kæmi aftur inn í fjárl. eins og verið hafði. 
Fjvn. tekur þó ekki þennan veg upp. Ég liefi nú 
ekki komið með brtt. um að taka hann upp. En 
ég vænti þess fastlega, að hv. fjvn. taki liann 
upp og leggi til, að til lians verði veittar 2—4 
þús. kr. Þetta er Vopnafjarðarvegur, en hann 
tengir einn af stærstu hreppum landsins við 
vegakerfið. Það er kominn vegur á stuttum 
köflum, en sundurlaust og ekki nærri um alla 
sveitina. Og i ár verður ekkert unnið þar. Ég 
vonast til þess, að fjvn. sjái sér fært að taka 
upp, þó ekki sé neina 2 þús. kr. fjárveitingu til 
þessa vegar, og ef henni finnst ekki mögulegt 
að láta fjárl. hækka um þetta, þá álít ég, að 
það mætti vel lækka framlagið til Austfjarða- 
vegarins um 2 þús. kr., hafa það 20 þús. i stað 
22 þús. kr. Heldur en að sleppa alveg þessum 
vegi, sem ég iiefndi, álít ég þetta heppilegra.

Þegar til þess kemur að greiða atkv. um jarða- 
bótastyrkinn, þá mun ég geta greitt atkv. með

350 þús. kr. tillaginu, sem fjvn. ætlar til styrkja 
eftir jarðræktarl., en með þeirri ákveðnu for- 
sendu, að það verði ekki bundið við þessa upp- 
hæð sem hámark, því að um upphæðina, sem 
til framkvæmdar þeirra 1. þarf, er ekki hægt 
að vita með neinni nákvæmni fvrr en vitað er, 
hvað hefir verið unnið. Jarðræktarl. eru nokk- 
urskonar harmonikulög, sein ekki verður fyrir- 
fram vitað, hve mikið framlag krefja úr ríkis- 
sjóði; það getur orðið meira eða minna, eftir 
því hve mikið er framkvæmt. Ég hefi ekki trú 
á að það verði ekki nema 350 þús. kr., en sætti 
mig við upphæðina sem áætlaða og treysti þvi, 
að hún vcrði ekki ákveðin scm hámark í bráða- 
birgðabreyting nokkurra laga.

Þá vil ég benda á. að það liafa núna síðustu 
dagana komið til min nokkrir menn, sem eru 
að hugsa um að flytja sig með sínar fjölskyldur 
út i sveit og setjast þar að. Allflestir af þess- 
um mönnum eru þannig settír, að þeir hafa 
ekki tæki til þess, né heldur fjárhagsástæður 
til að kaupa þann lágmarksbústofn, sem þeir 
Jiurfa til þess að geta lifað af í sveit. Það eru 
nú ætlaðar hér 500 þús. kr. til atvinnuaukning- 
ar. Ég vil nú mjög beina þvi til hv. fjvn., hvort 
ekki væri möguleiki til þess að geta greitt fyrir 
þessuin mönnum, sem vantar mjög mikið til 
þess að geta flutt í sveit, en vilja það. Einn 
þeirra er t. d. með 13 hálfuppkomin börn, svo 
að þeiin ætti að vera mögulegt að bjarga sér i 
sveit. Og án efa verða nógu margir atvinnu- 
litlir menn samt i kaupstöðunum, þó að það 
tækist að koma þessum mönnum til hjálpar 
með að flytja í sveit.

Það hefir nú verið svo hin síðari ár, að hæst- 
v. Alþingi hefir ekki séð sér fært að veita það 
mikið fé til brúargerða, að hægt hafi verið að 
brúa hin stærri fallvötn i landinu. Eftir þvi 
sem vegamálastjóri upplýsir, er eftir að brúa 
ár hér á landi, sem kostar mikið fé að brúa. 
Það mun sennilega láta nærri, að það mundi 
kosta S'á millj. kr. að brúa þær ár, sem nú er 
eftir að lirúa í landinu og eru svo dýrar, að 
hver kostar vfir 30 þús. Síðustu stórárnar, sem 
brúaðar hafa verið, i Rangárvallasýslu, Vestur- 
Skaftafellssýslu og Skjálfandafljót og viðar, 
liafa verið brúaðar fvrir lánsfé. Þannig hefir 
kostnaðinum af því verið dreift á fleiri ár, eða 
á framtiðina. Þetta er að vísu miður lieppilegt 
og óskandi, að frá þessu væri breytt. í tilefni 
af þvi höfum við nokkrir þm. í Ed. lagt fram 
frv. um eins eyris gjald af hverjuin lítra af 
benzíni, scm lagt væri í sérstakan sjóð til þess 
að brúa þær ár, sem óbrúaðar eru og liver kost- 
ar yfir 30 þús. Þetta frv. var fellt í dag í Ed. 
með jöfnum atkv. Þeir hv. þm.., sem stóðu að 
Jiví að fella frv., voru svo fullir af velvilja til 
brúagerða. að það flóði út úr. Þeir töldu sig 
allir með þvi, að rikið veitti fé til brúagerða i 
l-ikuni inæli, því að það væri gevsiþarft verk. 
Hinsvegar voru þeir allir á móti því alveg á- 
kvcðið að leggja þennan skatt á benzínið til 
þess. Það vildu þeir ekki. Nú vil ég veita þess- 
um hv. þin. tækifæri til þess að láta eitthvað af 
þeirra vfirfljótanlega velvilja í garð brúagerða 
í landinu flóa út við atkvgr. þessa fjárlagafrv. 
og yfir þessa brtt., sem við tveir þm., hv. 2.
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þm. S.-M. og ég, höfum borið fram um brúar- 
gerðir á þskj. 135. Engum blandast hugur um 
það, að það liggur á þessari brú. Þessi á, Jökulsá 
á Fjöllum, skilur Norðurland frá Austurlandi. 
Til þess að komast þarna leiðar sinnar þarf 
nú að fara 82 km. krók fram yfir það, sem 
verður, þegar brúin er komin.

Siðasta sumar var bifreiðaeftirliti ríkisins 
falið að rannsaka, hvað kostaði benzín, gúmmí, 
varahlutir o. þ. h. til þess að aka 5 manna bíl 
1 km. Það komst að þeirri niðurstöðu, að það 
mundi kosta 25 aura. En í vetur hefir þessi 
rannsókn verið endurtekin, og niðurstaðan varð 
þá, að það kostaði 33 aura. Þessa vegalengd, 
sem fara þarf nú sem krók til þess að komast 
á milli Norður- og Austurlands, keyrðu 500 bíl- 
ar, ekki 5 manna, heldur stærri, sem eyddu 
meiru í benzini, gúmmi og varahlutum á hvern 
km heldur en bilarnir, sem bifreiðaeftirlitið 
hafði haft til hliðsjónar við sinar athuganir. 
Ef við samt sem áður tökum tölurnar eins og 
þær liggja fyrir og gerum enga áætlun um, 
hvað stórir bilar eyða meira benzini heldur en 
litlu bílamir, þá hefir á síðasta sumri, með því 
verði, sem nú er á þessum hlutum, eyðzt sem 
svarar fullum 13 þús. kr. i erlendum gjaldevri 
við akstur þessara bila bara þennan krók, sem 
ég gat um.

Nú eru tvö brúarstæði á þessari á, annað und- 
an Grímsstöðum á Fjöllum, þar sem mun kosta 
um % til % úr millj. að brúa ána, en hitt undan 
Möðrudal. Þar er hægt að brúa hana í tvennu 
lagi. Hún rennur þar á milli klappa; þar er 
hugsað að hafa járnbrú, sem mundi kosta 50 
til 60 þús. kr. með núverandi verðlagi. Hins- 
vegar væru þá óbrúaðar kvíslar, sem, þegar áin 
væri mikil, geta verið ófærar, og þyrfti að sjálf- 
sögðu að brúa þer seinna. Till., sem hér liggur 
fyrir á þskj. 135. gerir ráð fyrir, að nú verði 
greiddar 90 þús. kr. til þess að brúa þessa á, 
og talan sett með tilliti til þess, að þó að það 
þurfi að grípa til þess að skera af upphæðinni 
35% eftir till. fjvn., þá verði nóg eftir til þess 
að brúa aðalána. Við flm. brtt. gerum ekki ráð 
fyrir því, þó að hún verði samþ., að þá verði 
eytt meiru af þvi tillagi heldur en þarf til þess 
að áin verði brúuð á þessum eina stað, enda 
þótt afgangur kynni að verða af þessari 90 þús. 
kr. fjárveitingu, — ef ekki þarf að skera af fjárl. 
yfirleitt. 35% af þessum 90000 ættu þá alltaf að 
sparast.

Nú vænti ég, að liv. þm. sjái, að þó að Jiami 
verði að eyða 50—60 þús. kr. til að brúa þessa 
á, sem ekki þarf til erlendan gjaldeyri nema 
til að kaupa 14 tonn af járni, þá muni sá kostn- 
aður í erlendum gjaldeyri fljótt vinnast upp 
með sparnaði á benzini, gúmmíi og varahlut- 
um ásamt sliti á bílunuin, sem þarna keyra, 
með þvi að þurfa ekki að fara þennan 82 km 
krók, heldur geta farið yfir ána á þessari brú. 
Þar að auki sparast 1 dagleið öllum, sem á milli 
landshlutanna fara. Eg á bágt með að skilja, að 
þeir menn séu til liér á hæstv. Alþ., sem ekki 
vilja fallast á þessa sanngjörnu og hagfelldu 
till., heldur vilja þeir spara eyrinn og fleygja 
krónunni með þvi að byggja ekki þessa brú sem 
fyrst. Ég vona því, að þessi brtt. fái góðan byr

hér í hæstv. Alþ. og verði samþ., — jafnvel 
af þeim hv. þm., sem ekki vildu vera með þvi 
að leggja 1 eyris skatt á hvern lítra af benzini 
til þess að safna fé til brúargerða á stórám 
landsins. Ég vænti, að sá margyfirlýsti velvilji 
hv. þm. Ed. í þvi efni, að brúa stórárnar, sjáist 
nú við þessa atkvgr.

*Sigurður E. Hlíðar: Það má segja, að óvana- 
legt sé, að maður úr fjvn. leyfi sér að koma 
með brtt. við fjárl. Ég hefi gert mig sekan í 
þessu, þar sem ég hefi ásamt öðrum góðum 
mönnum komið með brtt. á þskj. 127. Að ég 
hefi ekki farið með brtt. í fjvn. og fengið hana 
horna þar upp, liggur i því fvrst og fremst, að 
málið er sérstaks eðlis, og i öðru lagi að flm. 
till. að mér undanskildum hafa sérstöðu í þing- 
inu, þar sem þeir eru formenn þeirra flokka, 
sem standa að þjóðstjórninni.

Það þarf ekki að rekja tildrög þessa máls, 
því að það er hv. þm. kunnugt, hvernig það 
er til orðið, að fjársöfnun hófst hér til þess að 
rétta hjálparhönd skipbrotsmönnunum af vél- 
bátnum Kristjáni, til þess að gefa þeim tækifæri 
til að halda áfram sínu framleiðslustarfi. Það, 
sem vakti sérstaklega „stemningu" hjá mér og 
mörgum öðrum mönnum, var einmitt það, að 
þegar þessi skipshöfn náði landi eftir þá ein- 
stökustu hrakninga, þá var þeim það efst i hug, 
þegar þeir koma i land, að komast út á sjóinn 
aftur sem fyrst til þess að taka þátt í fram- 
leiðslustörfunum á ný, eða m. ö. O1. að fá skip- 
rúm í öðrum bát. Ég þekki þessa menn ekki 
persónulega, en ég hygg, að þeir séu vel að þvi 
komnir, að þeim sé rétt hjálparhönd, enda hefir 
sú fjársöfnun, sem hafin hefir verið í þessu skyni 
utan þings, fengið ágætar undirtektir og sömu- 
leiðis hér í þinginu, þar sem formenn þing- 
flokkanna hafa nú gerzt flm. að þessari till. 
Vil ég því fastlega vænta þess, að hún verði 
samþ. Ég vildi, að það kæmi sérstaklega fram 
á þessari virðulegu samkomu þjóðarinnar, að 
hún kvnni að meta það afrek, sem þessi skips- 
höfn hefir unnið, og vilji verðlauna hana. Hér 
er ekki verið að skapa neitt fordæmi, þvi að 
þctta er alveg einstakt tilfelli. Þessi skipshöfn 
var talin af af öllum. Það var sagt, að þeir 
væru horfnir i hafið mikla og mundu ekki sjást 
framar. Þess vegna vakti það hrifningu og fögn- 
uð hjá hverjum manni, þegar þeir komu fram 
heilir á húfi.

Ég vil því leyfa mér að mæla með þessari til). 
og vona, að hv. þm. líti sömu augum á hana 
og ég og samþ. hana.

*Frsm. (Bjarni Bjarnason): Með því að mjög 
fáar brtt. hafa komið fram frá einstökum hv. 
þin. og ekki er þörf að gera þær að umtalsefni, 
get ég verið mjög stuttorður, þar sem einnig 
hæstv. fjmrh. var mjög hógvær í aths. sínum 
við gerðir fjvn. En ég tel þó rétt að vikja nokkr- 
um orðum að þeim atriðum, sem hann gerði að 
umtalsefni.

Ég vil þá fyrst víkja að því, að hve miklu 
leyti þm. eru sammála um afgreiðslu fjárl. og 
að hvaða leyti skoðanir þeirra eru skiptar.

Allir munu sammála um, að nauðsynlegt sé
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og æskilegt, að fjárl. séu gætilega afgr., og i 
raun og veru vildu allir sjálfsagt óska þess, að 
liægt væri að lækka verulega ýmsa útgjaldaliði 
rikisins. Hitt eru aftur á móti ekki allir sam- 
mála um, hvaða liði skuli helzt lækka. Hæstv. 
fjmrh. hefir sérstaklega bent á ýmsa liði á 13. 
og 16. gr. Er það að sumu leyti eðlilegt, þar 
sem þar finnast margir allháir liðir, sem eru 
ekki lögbundnir, en aftur á móti eru ýmsir hv. 
þm. þeirrar skoðunar, og ég tel mig í flokki 
þeirra, að óeðlilegt sé og mjög varhugavert að 
lækka fjárframlög til verklcgra framkvæmda, 
en taka aftur á móti upp hækkanir til launa- 
greiðslna. Og þrátt fyrir þessa skoðun get ég 
viðurkennt, að launamenn eru inargir hverjir 
ekki of sælir af því, sem þeir fá, þ. e. a. s. 
starfsmenn ríkisins. I’að verður að viðurkenna, 
að hagur þeirra fer versnandi eftir þvi sem dýr- 
tíð vex. En lágmarkskrafa frá minni hendi, og 
ég veit, að svo er um marga aðra hv. þm., er þó 
sú a. m. k., að ef ætti að lækka framlög til 
verklegra framkvæmda, og það mundi ganga út 
yfir fjölda manna, sem taka laun sín sem dag- 
launamenn, þá yrðu a. m. k. látin standa í stað 
iaun þeirra manna, sem hafa föst laun eða árs- 
laun. Þetta sjónarmið vildi ég að kæmi fram, 
þvi að ég veit, að um þetta verða vitanlega 
átök, ef til þess keinur að fá algert samkomu- 
lag um lausn þessara mála.

Hæstv. fjmrh. gat uin, að honum hefði skilizt 
svo, að fjvn. hefði ætlað sér að koma með frv. 
til 1. um, að hægt væri að hreyfa einhverja út- 
gjaldaliði, sem eru nú lögbundnir. Þegar við 
hv. form. fjvn. áttum tal við hæstv. forsrh. og 
fjmrh. um þetta efni, kom þetta til tals, en 
það kom aldrei til greina, að fjvn. flytti slikt 
frv., heldur mundi hæstv. stj. leggja slikar till. 
fram. Ég held, að mér sé óhætt að segja, að 
fjvn. niuni ekki leggja frain frv. til breyt. á 
útgjaldaliðum, sem eru nú lögbundnir. Hinsveg- 
ar mun n. eindregið óska eftir, að hæstv. stj. 
leggi fram till. um þessi efni, þvi að svo getur 
farið, ef tekjur rikissjóðs bregðast, að lækka 
yrði þá ólögbundnu liði fjárl. svo mikið, að það 
yrði óviðunandi fvrir þá, sem þeirra greiðslna 
ættu að njóta, ef þvi væri að engu leyti einnig 
dreift yfir þá liði, sem eru nú lögbundnir. Þetta 
veit ég, að fjvn. óskar eindregið eftir, að hæstv. 
stj. athugi og geri till. sinar um.

Ég vil ekki segja neitt um tekjuliði frv. um- 
fram það, sem ég tók fram áðan, en aðeins 
undirstrika það, sem ég sagði þá og liæstv. fj- 
mrh. viðurkenndi lika, að þrátt fyrir það, að 
innflutningur kunni að ininnka allverulega, þá 
hlýtur bæði vörutollur og verðtollur að gefa 
miklar tekjur, einmitt vegna verðhækkunar á 
vörum og hækkuðum farmgjöldum, og einnig 
með hliðsjón af því, livernig hin nýju 1. um 
tollskrá ætlast til, að reiknaður verði verðtollur 
og vörumagnstollur.

Ég skal ekki margt segja um það, sem hæstv. 
fjmrli. sagði uin f jármálaástandið í landinu. 
Hann sagði, að viðhorf sitt til afgreiðslu fjárl. 
hefði breytzt nokkuð eftir að hann hefði 
kynnt sér ástandið eins og það væri. Ég geri 
ráð fyrir, og enda veit, að ástandið er að mörgu 
leyti erfitt. En ég hvgg þó, að ekki sé óeðlilegt,

þegar illa árar eins og nú og erfitt er um öflun 
tekna til allra þeirra þarfa, sem fullnægja verð- 
ur i rikisbúskapnum, þó að afborganir af skuld- 
um geti ekki farið fram að öllu levti eins og 
verða mundi í góðæri. Hitt er annað mál, að 
vel má vera, að erfitt verði að fá viðbótarlán 
til þess að mæta þeim samningsbundnu afborg- 
unum.

Hæstv. ráðh. minntist á einstaka liði, sem ég 
sé ekki ástæðu til að gera að umtalsefni, þar 
sem ekki er í raun og veru um ágreining að 
ræða. Þó vil ég nefna einn lið, en það er till. n. 
um lækkun á útgjöldum bæjarsíma Reykjavikur 
og Hafnarfjarðar. Hann gat þess, að póst- og 
símamálastjóri hefði látið orð falla um það, 
að á sama stæði, hvaða tölur stæðu í þessum 
lið i fjárl., því að þetta yrði borgað samt sem 
áður. Mér þykir óviðkunnanlegt, að opinber 
starfsmaður skuli láta svona orð falla, og kann 
ekki heldur við, að slikt sé samþ., hvorki af 
fjvn., Alþ. né heldur hæstv. fjmrh., þvi að vit- 
anlega þurfa forstjórar rikisstofnana að beygja 
sig fyrir því, sem Alþ. ákveður, hvort sem þeim 
likar betur eða verr, ef ekki er um bersýnilegar 
villur að ræða, sem er ekki hægt að framkvæma. 
Eg hefi hér í höndum sundurliðun á rekstrar- 
kostnaði bæjarsímans í Reykjavik og Hafnar- 
firði fvrir 1939. Þar eru 3 liðir, sem heita „efni- 
vörur allskonar og kostnaður við þær“. Þeir 
liðir eru sem hér segir;

a. Keypt hérlendis .......................... 24276.27 kr.
b. Keypt erlendis, kostn. og tollar 176083.61 —■
c. Gengistap á efnisskuldum .... 25024.08 ■—

Samtals 222383.96 kr.

Um stærsta liðinn,- 176 þús., visast til undirliða, 
og er þar hinn svokallaði jarðsimi. Ég kannast 
við það frá viðtölum við póst- og símamála- 
stjóra, að hann ætlar sér að leggja símann i 
jörðina, og er það í sjálfu sér nauðsvnlegt, en 
fjvn. hefir litið svo á, að vegna þeirra miklu 
innflutningsörðugleika, sem við höfum nú við 
að striða, þá verði þetta að bíða. Ég kannast 
við, að það geta verið einhverjir spottar, sein 
nauðsynlegt er að leggja í jörðina, en þó mun 
síminn víðast hvar vera i því lagi, þar sem 
hann er á staurum, að ekki sé aðkallandi að 
leggja hann í jörðina, og það er slíkt, sem fjvn. 
álítur, að verði að bíða eins og nú standa sakir, 
og hygg ég, að liægt sé að komast af með þá 
fjárveitingu, sem n. leggur til.

l'm till. um útvarpið er það að segja, að n. 
átti tal við útvarpsstjóra og 2 menn úr út- 
varpsráði, og eru till. gerðar í samráði við þá.

l’m dýrtíðaruppbótina vil ég segja það, að 
ég tel — og ég hygg, að meiri hl. fjvn. líti svo 
á, ég skal ekki segja hve margir — að ekki 
komi til mála að greiða dýrtiðaruppbót á öll 
lauii, hversu liá sem þau eru. Að þessu leyti 
lilýtur frv. um dýrtíðaruppbót að taka breyt. 
til lækkunar í meðferð þingsins. Það er mjög 
hæpið að byggja allt á gengislögunum. Ég tel 
allt öðru máli gegna um verkamenn. Þeir hafa 
óvissar tekjur og misbrestasama atvinnu. Þeir, 
sem hafa fast starf hjá einstökum atvinnufvrir- 
tækjum, hafa einnig lakari aðstöðu en þeir, sem
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vinna hjá ríkinu, þvi að ef fyrirtækið gengur 
saman, þá kemur oft fyrir, að mönnunum er 
sagt upp, en starfsmenn hjá ríkinu aftur á 
móti halda stöðum sinurn og launum i lengstu 
lög. Og þegar neyðarástand getur orðið, þá 
hlýtur svona hugsun að vakna hjá mönnum, 
sem eiga að ráða fram úr þessu, að haga þvi 
sem mest i samræmi við ástæður einstakra 
manna, en ekki að fylgja reglu, sem gripur eins 
til allra. Ég vil einnig bæta því við sem minni 
skoðun, að ég tel, að einhleypir menn, sem 
hafa föst laun, hafi allt aðra aðstöðu en fjöl- 
skyldumenn, og beri einnig að athuga, hvort 
eigi að hafa sömu reglur um dýrtíðaruppbót 
til þeirra og hinna, sem hafa fyrir fjölskyldu 
að sjá. Það er því á engan hátt hægt að ákveða 
neina fasta upphæð, t. d. að taka 5 millj. kr., 
sem mun láta nærri, að ríkið greiði starfs- 
mönnum sínum, og reikna svo 7% af þvi eða 
10%, og að þannig komi lausnin á því dæmi, 
að ekki þurfi minna en 500000 kr. Þetta þarf 
miklu nánari athugunar við. Ég hygg, að hægt 
muni verða að greiða nokkra dýrtíðaruppbót og 
viðhafa sanngirni, án þess að notuð verði hærri 
upphæð en fjvn. leggur til, og mér þykir frekar 
ótrúlegt, að þingið gangi svo frá málinu, að 
tekin verði hærri upphæð. Þá yrði manni að 
spyrja: Hvað verður þá um atvinnurekendurna, 
ef laun fastra starfsmanna eiga að hækka, en 
afurðir framleiðendanna að standa i stað?

Ég vil svo að lokum benda á, að það er til 
ein tekjuöflunarleið, sem hefir áður verið bent 
á hér á Alþ. Hér liggur fyrir frv. um vaxta- 
skatt. Ef það yrði að 1., þá mundu þar áreiðan- 
lega koma drjúgar tekjur, og það er dálítið ein- 
kennilegt, að þegar verið er að knepa á allan 
hátt framlög til verklegra nvtjaframkvæmda og 
laun fjölskyldumanna, bæði þeirra, sem taka 
föst laun, eins og verkamanna, þá skuli vera 
hikað við að nota alla þá tekjustofna, sem hugs- 
anlegt er að nota og réttlátir eru.

Ég vil vænta þess, að uin afgreiðslu fjárl. 
mætti verða gott samkomulag, ekki aðeins milli 
fjvn. og stj., heldur einnig í þinginu yfirleitt. 
Þeim tveimur hv. þin., sem hér hafa talað fyrir 
brtt. sínum, þarf ég ekki að svara, þvi að ég 
hefi ekki umboð til þess frá fjvn. að mæla með 
eða móti brtt. þeim, sem þar liggja fyrir. Um 
stærstu till., hækkun á fjárveitingu til brúar- 
gerða, vil ég þó segja, að ég hygg, að fjvn. muni 
ekki treysta sér til að mæla með henni, hversu 
gott sem málið er. Það skortir ekki, að menn 
stingi upp á góðum málum, það er síður en svo, 
en þetta er svo mikil upphæð, að ég get ekki 
búizt við, að fj.n. sjái sér fært að mæla með 
henni. Öðru máli gegnir um Vopnafjarðarveg og 
styrk til þeirra manna, sem nýlega liafa tapað 
skipi sinu.

’Sigurður Kristjánsson: Herra forseti! Mér 
þykir rétt, áður en umr. lýkur og atkvgr. bvrj- 
ar, að gera nokkra grein fyrir, og þó með ör- 
fáum orðum, að ég hefi mælt með, að fjárlaga- 
frv. yrði afgr. eins og það hefir komið frá n.

Við nm. höfum að sjálfsögðu óbundin atkv. 
um einstaka liði, sem n. leggur til, að verði 
samþ., en ég get sagt það fyrir mig, að ég hefi

litið svo á, að það væri ekki svo mikið, sem ég 
væri mótfallinn samþykktum n., að ég sæi á- 
stæðu til að gera sérstakan fyrirvara fyrir minni 
undirskrift, en mun að sjálfsögðu neyta réttar 
míns til að greiða ekki atkv. með þeim till. n., 
sem ég álit, að muni vera hættulegar eða ó- 
réttar.

Þegar þctta frv. kom til aðgerða n., leit ég 
satt að segja svo á, að þótt gerð væri virðingar- 
verð tilraun til þess að viðurkenna þá alvöru- 
tíma, sem við lifum á, þá mundi þannig í pott- 
inn búið fjárhagslega, að þurfa mundi ennþá 
meiri niðurskurð á fjárl. Hitt er annað mál, 
hvort sá niðurskurður, sem gerður var á frv. 
frá því, sem var í fjárl., hefir komið niður i 
öllum atriðuin á réttum stað. Ég vil þó fúslega 
viðurkenna það, að með þvi breytta verðlagi, 
sem orðið er í landinu, hefði það ekki verið 
neitt óeðlilegt, þó að fjárlögin hefðu hækkað 
talsvert mikið. En þar kemur aftur það til 
greina, að ástandið hefir mikið breytzt. Og 
það, sem olli þvi, að ég gat sætt mig við, að 
frv. væri afgr. með þeim heildarniðurstöðutöl- 
um, sem í þvi eru, byggist eingöngu á þvi, að 
menn frá fjvn. fóru á fund ríkisstjórnarinnar 
og áttu tal við 2 ráðh., hæstv. forsrh. og hæstv. 
fjmrh. Varð að samkomulagi á þessum fundi, 
að ef n. aðhylltist það, þá skvldi á móti þeim 
hækkunum, sem n. gerði, koma heimild til 
nokkuð frekari niðurskurðar en heimilaður var i 
fjárlögum, sem nú gilda. Ég álít það vera mjög 
forsvaranlegt að afgr. þetta frv. með þessum 
niðurstöðutölum nú vegna þessarar væntanlegu 
heimildar. Ef þessi heimild væri ekki veitt, verð 
ég að segja, að frv. væri að minu áliti mjög 
ógætilegt.

Ég ætla ekki að fara út í neina einstaka liði 
frv. Ég gæti talið upp ýmsa liði gjaldamegin, 
sem ég er sannfærður um, að myndi vel mega 
lækka mjög eða fella alveg burt, ef Alþ. vildi 
viðurkenna, að við þvrftum að afgr. veruleg 
kreppufjárlög. Nú skilst mér hinsvegar, að meiri 
hl. fjvn. hafi ekki viljað viðurkenna, að slikt 
ástand væri skapað i landinu, að við ættum að 
afgr. kreppufjárlög, og ég vænti, að Alþ. verði 
þarna á sama máli. Þetta er að sönnu annað 
sjónarmið en ég hefi, því ég er þeirrar skoð- 
unar, að ástandið sé þannig, að við hefðum gert 
skynsamlegast i að samþ. fjárlög þannig, að 
þau væru fullkomin kreppufjárlög.

Viðvíkjandi brtt. n. við tekjuliðina vil ég 
taka það fram, að ég gat að sönnu ekki orðið 
sammála um, að það væri varlegt að taka þær 
liækkanir allar upp, sem þar er gert. Ég held, 
að það sé óskynsamlegt, ekki sizt þegar það 
liggur fyrir, að ef til vill verður að skera niður 
eitthvað af útgjöldunum, að vera að blekkja 
sjálfan sig með þvi að áætla tekjuliðina of hátt. 
Ég vil í þessu sambandi taka eitt dæmi. Hv. 
frsm., sem að sjálfsögðu vandaði mjög til sinn- 
ar framsögu, gat um hækkun á áætluðum tekjum 
útvarpsins. En þess er vert að geta í sambandi 
við þessa áætlun, að liún er frá hálfu okkar 
nm. bvggð á því, að útvarpsnotendur verði jafn- 
inargir og þeir nú eru, en slikt er ekki varlega 
áætlað. Útvarpsstjóri hafði sjálfur gert sinar 
till. nokkru lægri til ríkisstjórnarinnar. Og
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þegar ekki er tryggt, að hægt sé að sjá fyrir 
nýjum útvarpstækjum, er ekki varlegt að gera 
ráð fyrir, að útvarpsnotendur verði jafnmargir 
og þeir eru nú.

Það verður auðvitað að skeika að sköpuðu, 
hvort þessar áætlanir okkar standast, en ég 
hlýt að nota þetta tækifæri til að láta i ljós og 
endurtaka þá skoðun mina, að það hefði verið 
skynsamlegra fyrir Alþ. nú að viðurkenna það, 
að svo Iangt er komið i okkar fjárhagsvandræð- 
uin, að við getum vel forsvarað það gagnvart 
þeim mönnum, sem eiga von á ýmiskonar fjár- 
hagslegu liðsinni frá rikinu, að lofa engum 
slikri liðveizlu að þessu sinni. Ég hefði kosið 
miklu frekar, að önnur leið hefði verið farin en 
sú, að heimila stjórninni þennan niðurskurð. 
Eg hefði heldur kosið, að farið hefði verið eftir 
till. hæstv. fjmrh., að hafa fjárlögin lægri, en 
heimila stj. að greiða vissan hundraðshluta 
fram yfir á ýmsum tilgreindum liðum fjárlag- 
anna, ef tekjur ríkissjóðs leyfðu það. Þessi að- 
ferð hefði verið betri að minu áliti, vegna þess 
að það er fjöldi manna i landinu, sem hlýtur 
að gera ýmsar ráðstafanir með hliðsjón af þeim 
fjárhæðum, sem á fjárlögum standa. Þetta getur 
því leitt til ýmiskonar erfiðleika fyrir menn. 
Hitt hefði verið þægilegra, að á fjárlögum hefði 
staðið lægri fjárhæð, en þar með fylgt heimild 
til hækkunar, ef tekjur ríkissjóðs leyfðu það.

Mér ber ekki að hafa þessi orð fleiri, þar eð 
ég hefi samþ., að fjárlfrv. væri lagt hér fyrir 
eins og það er nú úr garði gert. En þessi orð 
eru fyrst og fremst sögð til þess að gera grein 
fyrir því, að ég tel mér frjálst að greiða annað- 
hvort ekki atkv. eða greiða atkv. á móti ein- 
stökum liðum i till. n., sem ég tel, að séu ógæti- 
lega innsettir.

*Fjmrh. (Jakob MöIIer): Það er í sjálfu sér 
litið tilefni til þess fyrir mig að taka til máls 
aftur.

Ég get í raun og veru þakkað hv. frsm. n. 
fyrir það, sem hann hefir fyrir n. hönd sagt 
hér, því að n. hefir í aðalatriðum a. m. k. viður- 
kennt mitt sjónarmið i sambandi við undirbún- 
ing frv. fyrir þingið. Og þó sú hafi orðið nið- 
urstaða n. að afgr. frv. með nokkru öðru móti 
en ég hafði hugsað mér, þá skilst mér, að n. 
hafi í raun og veru orðið mér sammála um, að 
ekki hefði verið ástæðulaust, að viðhöfð var sú 
varúð, sem ég taldi nauðsynlegt, að viðhöfð 
væri, þegar frv. var samið.

Það hefir orðið lítilsháttar misskilningur 
milli okkar i sambandi við heimild til lækkunar 
á útgjöldum, sem ekki eru i fjárlögum. Það 
var ekki min meining, að ég hefði búizt við, að 
fjvn. kæmi með frv. um þá heimild. Það liggur 
í hlutarins cðli, þegar af þeirri ástæðu, að n. 
hefir sem slík ekki aðstöðu til að bera slikt 
frv. fram, vegna þess að frv. þarf að berast 
fram i d. Ég saknaði þess aðeins bæði í nál. og 
ræðu frsm., að á þetta væri minnzt. En nú er 
fengin viðurkenning fyrir því, að n. hafi verið 
þetta kunnugt, og meira að segja, að mér skilst, 
að n. hafi beinlínis gert ráð fyrir, að slíkt frv. 
kæmi fram, og jafnvel að hún væri þess hvetj- 
andi, að slík ráðstöfun yrði gerð. Annars geta

Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

umr. um það atriði að sjálfsögðu beðið þangað 
til það frv. kemur fram.

Yfirleitt finnst mér, þegar allt er athugað, 
að okkur beri ekki svo mikið á milli um af- 
greiðslu málsins.

Hv. frsm. sagði, að menn væru sammála um, 
að lækka þvrfti útgjöldin, en um það mætti 
deila, hvað af þeim ætti að lækka. í því sam- 
bandi gat hann þess, að a. m. k. þyrfti að sjá 
um, að laun starfsmanna ríkisins héldust sem 
inest í því horfi, sem nú væri, en þau væru ekki 
hækkuð á sama tíma og lækka þyrfti framlög 
til nauðsynlegra framkvæmda. Mínar skoðanir á 
þessu fara í sjálfu sér mjög nálægt hans skoð- 
unum á þessu atriði, en eins og ég tók fram i 
framsöguræðu ininni við 1. umr. fjárlaganna, 
þá treysti ég mér ekki að svo stöddu að byggja 
afgreiðslu fjárlaganna á slíkum sparnaði, og 
inér skilst, að n. sé mér sammála að þessu leyti, 
þvi hún hefir ekki komið með neinar till. i 
þessa átt, a. m. k. ekki almennt.

Hvað snertir till. um dýrtíðaruppbót opin- 
berra starfsmanna, þá vil ég minna á það, að 
frv. það, sem nú er fram komið, var samið 
beint eftir samþykktum siðasta þings, sem gerð 
var svo að segja einróma. Hvernig afstaða þessa 
þings verður til þessa máls, er ekki vitað, en 
þangað til afstaða verður til þess tekin, verður 
að gera ráð fyrir, að dýrtíðaruppbótin verði sú 
sama, sem gert var ráð fyrir i 1. frá siðasta 
þingi. Annars er ég ákaflega hræddur um, jafn- 
vel þó dýrtiðaruppbótin yrði lækkuð, að ekki 
verði hægt að komast af með þá fjárhæð i þessu 
skyni, sem n. hefir lagt til.

Aætlun einstakra liða er ekki ástæða til að 
fara nánar út í en þegar er orðið. Það hefir 
orðið talsverður meiningarmunur um áætlun á 
tekjum af landssimanum og útvarpi. Ég skal 
leiða þær umr. hjá mér að öðru leyti en þvi, 
að ég get sagt, að ég tel ákaflega hæpið, að á- 
ætlun n. að þessu leyti geti staðizt. Hvað snertir 
tekjurnar af útvarpinu get ég vísað til þess, er 
hv. 6. þm. Reykv. sagði. Áætlun n. mun vera 
byggð á þvi, að hver einasti útvarpsnotandi 
greiði sitt afnotagjald, en það tel ég óvarlegt 
að áætla.

Viðvikjandi þvi, sem hv. frsm- sagði um þá 
tekjustofna, sem ónotaðir væru, þá er ekki til 
neins að vera að ræða slíkt. Meðan vaxtaskatt- 
urinn er ekki kominn á, er ekki hægt að gera 
ráð fyrir þeim tekjum, sem af honum leiðir, 
cnda ekki um svo verulega upphæð að ræða, 
a. m. k. ef miðað er við frv. eins og það var, 
þegar það fór úr Xd. á síðasta þingi. Það 
gæti því ekki skipt verulegu máli i þessu sam- 
bandi.

l’mr. (atkvgr.) frestað.
Á 7. fundi i Sþ., 15. marz, var fram haldið

2. umr. um frv. (A. 1, 92, n. 93, 127, 135).

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 37 shlj. atkv.

Brtt. 92,1—3 samþ. með 33:2 atkv.
— 92,4—6 samþ. með 36 shlj. atkv.
— 92,7 samþ. með 32:4 atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. ineð 31:2 atkv.
6
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Brtt. 92,8 samþ. með 29:5 atkv.
—• 92,9—10 samþ. með 27:7 atkv.
— 92,11 samþ. með 26 shlj. atkv.
— 92,12—13 samþ. með 33 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv.
4. —7. gt'. samþ. með 33:1 atkv.
8. gr. samþ. með 29:2 atkv.
9. gr. samþ. með 26 shlj. atkv.

Brtt. 92,14 samþ. með 25 shlj. atkv.
10. gr., svo hreytt, samþ. með 30 shlj. atkv. 

Brtt. 92,15 felld með 24:14 atkv.
11. gr. samþ. með 30:2 atkv.
12. gr. saraþ. með 36 shlj. atkv.

Brtt. 92,16—17 samþ. með 32 shlj. atkv.
— 92,18,a.l—52 samþ. með 43:1 atkv.
—■ 92,18,b.l—4 samþ. með 36 shlj. atkv.

Brtt. 135,a—h felld með 23:23 atkv., að við-
höfðu nafnakalli, og sögðu 

já: HV, IngP, íslH, JJós, JÍv, JJ, JörB, PHerm,
PZ, SÁÓ, SkG, StgrSt, SvbH, VJ, ÁJ, ÁÁ, 
BJ, BrB, EÁrna, EOl, ErlÞ, EystJ, HG.

nei: GÞ, GSv, HelgJ, HermJ, JakM, JPálm, MG, 
MJ, ÓTh, PHalld, PO, SEH, SK, StSt, TT, 
ÞBr, ÞÞ, BSt, BÁ, BjB, BSn, EE, EmJ.

PHann greiddi ekki atkv.
Tveir þm. (FJ, GG) fjarstaddir.
Fjórir þm. gerðu grein fyrir atkv. sínu á þessa

lund:

Jón Pálmason: Þar sem ég tel, að brúargerðir 
séu einar af þeim framkvæmdum, sem sjálfsagt 
sé að spara fé til á meðan á stríðinu stendur, 
segi ég nei.

Atvmrh. (Ólafur Thors): Með því að sérstak- 
lega er tekin upp stefna fjvn. í fyrra, að neita 
slikum tryggingum, og ég aðhvllist hana og 
hefi ekki snúið við, þótt fyrrv. form. n. hafi 
gert það, þá segi ég með mikilli festu nei.

Páll Zóphóníasson: Með því að hrotin var 
stefna fjvn. í fyrra strax á því þingi, og með 
þvi að hún hefir líka verið margbrotin á þessu 
þingi, og það af nefndinni sjálfri, og með því 
að ég mun við meðferð frv. um bráðabirgða- 
breyt. nokkurra 1. koma með till. um auknar 
tekjur til þess að standast kostnað af þessari 
brú, segi ég já.

Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): f trausti þess, 
að samþ. verði lækkun á benzínskattinum og l'é 
þetta síðan lagt i sjóð, unz hægt verður að 
flvtja inn efni i brýrnar, og framlag þetta 
komi þannig raunverulega í stað frv. um brúa- 
sjóð, sem fellt var í Ed., segi ég já.

Brtt. 92,19 samþ. með 32 shlj. atkv.
— 92,20.a—b samþ. með 32 shlj. atkv.
—■ 92,21—22 samþ. með 29:1 atkv.
— 92,23 samþ. með 30 shlj. atkv.
—■ 92,24—27 samþ. með 29 shlj. atkv.
— 92,28 samþ. með 32 shlj. atkv.

13. gr., svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv. 
Brtt. 92,29 samþ. með 29:12 atkv.
— 92,30—31 samþ. með 26:6 atkv.
— 92,32 samþ. með 30 shlj. atkv.

Brtt. 92,S3.a—b samþ. með 29:2 atkv.
— 92,34,a—h samþ. með 26:1 atkv.
— 92,35 samþ. með 29 shlj. atkv.
— 92,36 samþ. með 32 shlj. atkv.
— 92,37 samþ. ineð 29:2 atkv.
— 92,38 samþ. með 32 shlj. atkv.

14. gr., svo brevtt, samþ. með 36 shlj. atkv.
Brtt. 92,39 samþ. með 30:1 atkv.
— 92,40.a—h samþ. með 32 shlj. atkv.
— 92,41 samþ. með 33:1 atkv.
— 92,42 samþ. með 28:18 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: ÁÁ, BSt, BÁ, BjB, EÁrna, EmJ, ErlÞ, EystJ, 

FJ, HelgJ, HermJ, IngP, JÍv, JPálm, JJ, 
JörB, MJ, ÓTh, PHerm, PZ, PHann, PO, 
SEH, SÁÓ, SkG, StgrSt, SvbH, ÞÞ.

nei:. ÁJ, B.I, BSn, BrB, EOl, EE, GÞ, GSv, HV, 
íslH, JakM, JJós, MG, l’Halld, SK, StSt, 
TT, VJ.

ÞBr, HG greiddu ekki atkv.
1 þm. (GG) fjarstaddur.

Brtt. 92,43 samþ. með 27:1 atkv.
15. gr., svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv.

Brtt. 92,44 samþ. með 25:2 atkv.
— 92,45 samþ. með 33 shlj. atkv.
— 92,46 samj). með 26:8 atkv.
— 92,47—51 samþ. með 33 shlj. atkv.
— 92,52.a tekin aftur til 3. umr.
— 92,52.b samþ. með 32 shlj. atkv.
— 127 samþ. með 24:19 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: JJ, JörB, MJ, ÓTh, PHerm, PHann, PHalld, 

SEH, SK, SÁÓ, SvbH, TT, ÁJ, BJ, BÁ, BSn, 
BrB, EOl, EE, EmJ, ErlÞ, íslH, JJós, HG. 

nei:.MG, PZ, PO, SkG, StgrSt, VJ, ÞBr, ÞÞ, 
ÁÁ, BSt, BjB, EÁrna, EystJ, GÞ, HelgJ,
HV, IngP, JÍv, JPálm.

StSt, GSv, Herm.I, JakM greiddu ekki atkv. 
Tveir þm. (FJ, GG) fjarstaddir.

Brtt. 92,53—54 samþ. með 25 shlj. atkv.
— 92,55 samþ. með 25 shlj. atkv.
—■ 92,56.a—b samþ. með 29:1 atkv.

16. gr., svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv.
17. gr. samþ. með 30 shlj. atkv.

Brtt. 92,57—62 samþ. með 32 shlj. atkv.
18. gr., svo breytt, samþ. með 35:1 atkv.

Brtt. 92,63 samþ. með 27:8 atkv.
19. gr., svo breytt, samþ. með 25 shlj. atkv.

Brtt. 92,64 samþ. með 29 shlj. atkv.
— 92,65 samþ. með 37 shlj. atkv.

20. gr., svo brevtt, samþ. með 34 shlj. atkv.
21. gr., með þeim tölubreyt., sem á eru orðnar 

eftir atkvgr. uin aðrar gr. frv., samþ. með 32 
slilj. atkv.
Brtt. 92,66 samþ. með 37:8 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: JörB, MG, MJ, ÓTh, PHerm, PZ, PHann, 

PHalld, PO, SEH, SK, SÁÓ, SkG, StSt, 
StgrSt, SvbH, TT, VJ, ÞBr, ÞÞ, ÁJ, ÁÁ, 
BSt, BjB, BSn, EÁrna, EmJ, EystJ, GÞ, 
GSv, HelgJ, HermJ, IngP, JakM, JÍv, 
JPálm, JJ.

nei: BJ, BÁ, BrB, EOl, ErlÞ. HV, íslH, JJÓs. 
EE, HG greiddu ekki atkv.
2 þm. (FJ, GG) fjarstaddir.
22. gr., svo brevtt, samþ. með 34:3 atkv.
23. —24. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.
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Fyrirsögn frv. og fyrirsagnir kafla þcss samþ. 
án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.

Á 12. fundi i Sþ., 3. apríl, var frv. tekið til
3. umr. (A. 160, 272, 308, 327, 333).

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 308, 
327 og 333. — Afbrigði leyfð og samþ. með 26 
shlj. atkv.

Frsm. (Bjarni Bjarnason): Fjórar fyrstu brtt. 
fjvn. eru við 12. gr. Þarf sú fyrsta engra skýr- 
inga við.

2. brtt., um læknisvitjanastyrk handa Kjósar- 
hreppi, styrkurinn er felldur niður, sökum þess 
að ætlunin er að mynda á þessu svæði sérstakt 
læknishérað: „Alafosshérað".

3. —1. brtt. þurfa engra skýringa við.
Hækkanir á 12. gr. umfram lækkanir nema

1100 kr.
5. brtt. er við 13. gr. Hún þarf engra skýr- 

inga við.
6. brtt. er um það, að laun skrifstofustjóra 

vegamálastjóra séu ekki höfð innifalin i skrif- 
stofufénu, heldur sé honum greitt beint af ríkis- 
féhirði. Hér er því aðeins um tilfærslu að ræða.

Þá er 7. brtt., um tillag til umbóta á Oxar- 
fjarðarheiði. Heiði þessi eða fjallgarður skiptir 
héruðum Norður-Þingeyjarsýslu í tvennt. Norð- 
austan hennar eru Þistilfjörður og Langanes. 
Framlag þetta miðar fjvn. við það, að byrjað 
verði að ryðja sumarveg yfir heiðina. Á löngum 
köflum cru melar, sem nú eru sæmilega færir. 
Með þessum vegi bindast sveitirnar beggja meg- 
inn heiðarinnar saman, sem nú eru mjög óþægi- 
lega aðskildar vegna heiðarinnar. M. a. má 
benda á, að i Þistilfirði eru nokkrar bergvatns- 
ár, sem að líkindum gætu orðið allálitlegar 
veiðiár, ef þær væru ræktaðar og yfirleitt um 
þær hugsað, eins og nú gerist með slík veiði- 
vötn. En eins og kunnugt er, lifnar jafnan yfir 
slíkri starfsemi við bættar samgöngur.

8. brtt. er um framlag til Vopnafjarðarvegar. 
Til hans hefir verið veitt fé i mörg ár. Sam- 
timis þvi, að lagt er til, að þessar 4 þús. kr. 
verði veittar í Vopnafjarðarveginn, er gerð till. 
um að lækka Austurlandsveginn um 2 þús. kr.

9. —11. brtt. þurfa engra skýringa við.
Þá er 12. brtt. Áætlaður hluti ríkissjóðs af 

kostnaði við dýpkun hafnarinar á Raufarhöfn 
er 90 þús. kr. Þessi upphæð, kr. 10 þús., er þvi 
aðeins byrjunarfjárveiting.

Þá er 13. brtt., um að 6 þús. kr. verði veittar 
til bryggjugerðar i Stykkishólmi. Bryggjan þar 
er ekki nægilega sterk og þarf verulegrar við- 
gerðar við. Framlagið er miðað við hin nýju 
hafnarlög fyrir Stykkishólm.

14. brtt., a-Iiður, er um fjárveitingu til lend- 
ingarbóta á Stokkseyri. Það þarf mikið fé til 
þess að gera innsiglinguna þar sæmilega. Þessi 
fjárveiting dugir því ekki, en hún er sérstak- 
lega ætluð til þess að sprengja svokallaðan 
Dyrós; má þá i góðu sigla út og inn ósinn, enda 
þótt nokkuð sé lágsjávað. Það er skilvrði, að 
Stokkseyrarhreppur leggi fram fé að jöfnu á 
móti framlagi rikissjóðs. — B-liður þessarar 
brtt. er um 1500 kr. fjárveitingu til endurbóta á

gamalli brvggju vestur á Skarðströnd í Dala- 
sýslu. — C-liður sömu till. er til bryggjugerðar 
á Reykjanesi við ísafjarðardjúp. Þarna er nú 
skólasetur og aðalsamkomustaður við Djúpið. 
Þetta er því samgöngumál. Ríkissjóður hefir 
áður styrkt byggingar þeirrar bryggju, sem fyrir 
er, en hún er ennþá ófullnægjandi og að ýmsu 
levti hættulega ónóg, ekki sízt með tilliti til 
þess, að fólk á öllum aldri, böm og gamal- 
menni, ferðast þarna um sjóleiðis. Hugmyndin 
er að bvggja einskonar haus við enda bryggj- 
unnar; að því loknu verður aðstaða þarna all- 
góð, og slvsahætta þá litil á þessari fjölförnu 
bryggju.

15.—16. brtt.-eru einnig við 13. gr. Þær þurfa 
engra skýringa við. Brtt. fjvn. við þessa gr. 
valda 41300 kr. hækkun.

17. till., að liðurinn orðist svo: Til stúdenta- 
ráðs háskólans, til þess að starfrækja leiðbein- 
ingarskrifstofu undir stjórn Lúðvigs Guðmunds- 
sonar, 3500 kr. — Um nokkur undanfarin ár hefir 
Alþ. veitt stúdentaráði háskólans nokkurn ár- 
legan styrk til rekstrar leiðbeiningarskrifstofu, 
en vegna þröngs fjárhags hefir skrifstofan orðið 
að takmarka nokkuð starfsemi sina. Á siðastl. 
vori réð stúdentaráðið Lúðvig Guðmundsson 
skólastjóra til að veita skrifstofunni forstöðu, 
en hann hefir áður stýrt henni um 6 ára skeið. 
Tilgangur skrifstofunnar er: 1) að fá heillegt 
yfirlit um námsgreinar þær, sem isl. karlar og 
konur leggja stund á erlendis, 2) að afla á- 
bvggilegra upplýsinga um kjör og kostnað við 
nám erlendis í ýmsum námsgreinum, 3) að fá 
glögga vitneskju um gjaldeyrisþörf ísl. náms- 
fólks erlendis, og 4) að fá vitneskju um dval- 
arstað sérhvers fslendings, sem dvelur við nám 
erlendis. Þar sem ýmsir nemendur eru styrktir 
til náms erlendis af opinberu fé, en til þess 
þarf að sjá þeim fyrir erlendum gjaldeyri, virð- 
ist ekki ónauðsynlegt, að til sé upplýsingastöð, 
er hafi yfirlit yfir þessi mál. Er þetta mikið 
verk, er leysa þarf af hendi, og taldi n. þvi 
nauðsynlegt að veita þessa upphæð.

18. till. — N. leggur til, að veittar verði 3000 
kr. til kennslu í sauðfjárrækt og sauðfjárhirð- 
ingu á fjárræktarbúinu að Hriflu. Nú er hvergi 
til i landinu fjárbú, þar sem ungir menn geta 
fengið tilsögn i sauðfjárrækt og sauðfjárhirð- 
ingu sérstaklega, þvi að báðir bændaskólarnir 
eiga nú við fjárpestir að stríða. Gæti komið að 
góðu gagni að hafa þarna leiðbeiningastöð i 
þessu skyni, og leggur n. til, að veittar vcrði 
3000 kr. til þess að styrkja þetta kennslubú.

19. till. er um hækkun styrks til Kvennaskól- 
ans i Reykjavík. Skólinn er allvel styrktur, þar 
sem hann nýtur 29500 kr. styrks í fjárl., auk 
styrks frá bæjarsjóði Reykjavíkur. Námsmeyjar 
skólans eru 100, og kemur þá 340 kr. styrkur 
fyrir hverja stúlku. Nú leggur n. til, að styrkur 
i fjárl. verði hækkaður um 20 kr. fyrir hverja 
námsmey, eða úr 40 kr. i 60 kr., þó aldrei yfir 
7200 kr., en nú er hámarkið 4000 kr. Skólinn 
mun rúma 120 nemendur, og getur skólinn 
þannig fullnotað þessa upphæð, þegar hann er 
fullskipaður, og hefði þá i tekjur: frá ríkinu 
32700 kr. (auk 1000 kr. námsstyrks til sveita- 
stúlkna), skólagjöld 12000 kr. (miðað við 100



87 Lagafrumvörp samþykkt. 
Fjárlög 1941 (3. unir.).

88

kr. gjald á hvern ncmanda), alls 44700 kr. Auk 
þessa hefir skólinn stvrk úr hæjarsjóði, er nem- 
ur 5000 kr. Til samanburðar má geta þess, að 
héraðsskóli með sömu nemendatölu myndi ekki 
fá nema 40500 kr. í tekjur, og gagnfræðaskólar 
svipaða upphæð, miðað við stvrk fyrir hvern 
nemanda. Er kvennaskólinn í Reykjavík þannig 
sérstaklega vel styrktur, og get ég þessa hér 
ekki vegna Jiess, að hann sé ekki alls góðs mak- 
legur, heldur vegna hins, að hevrzt hafa raddir 
um það, að kvennaskólinn væri olnbogabarn 
fjvn., en eins og sjá má af framansögðu, er 
langt frá ]>ví, að svo sé.

20. till. — Til vaxtagreiðslu vegna nýju liér- 
aðsskólalaganna 20000 kr. Ég hýst við, að rikið 
muni þurfa að taka að sér allt að 400000 kr. af 
skuldum héraðsskólanna, og er uppliæðin, 20000 
kr., miðuð við það.

21. till. er um hækkun styrks til kvennaskól- 
ans á ísafirði, úr 6000 kr. í 8000 kr. Kvenfélagið 
Ósk á ísafirði heldur þennan skóla.

22. till. er um að fella niður nokkra liði, scm 
stóðu óhrevfðir frá 2. umr. fyrir vangá. Þær 
upphæðir, sem þar um ræðir, renna í íþrótta- 
sjóð, og hann var iniðaður við það við 2. umr.

24. till. er um að breyta orðalagi liðsins, 
vegna þess að með íþróttalögunum eru niður- 
felld þau lög, sem þar er vitnað til.

25. till. þarf engra skýringa.
26. till., að frainlag til íþróttasjóðs liækki um 

2000 kr., stafar af því, að við fjárveitingu til 
Ungmennafélags íslands stóð sú aths., að nokkr- 
uin hluta af því fé skyldi varið til íþróttastarf- 
semi, en sá þáttur fellur að sjálfsögðu undir 
starfssvið íþróttafulltrúa og íþróttanefnda. — 
Samhliða þessari till. vil ég taka 4. till. á þskj. 
327, að framlag til iþróttasjóðs hækki í 40000 kr. 
Síðustu dagar vekja menn til umhugsunar uni 
íþróttalífið í landinu, og þó sérstaklega að þvi 
er við kemur skíðaíþróttinni, sem nú er mjög 
stunduð um laiid allt. Ýms iþróttafélög og 
skólar hafa lagt á sig niikið erfiði og kostnað 
til þess að koma upp fjallahúsum fyrir félags- 
menn og skólanemendur til þess að gera þeim 
kleift að iðka skíðaíþróttina af kappi, og eru 
þau félög bæði hér sunnanlands og norðaii- 
lands. Þau félög, sem niest hafa á sig lagt i 
þessu skyni, eru þó Skíðafélag Reykjavíkur og 
Iþróttafélag Reykjavikur, og ]>að liggur í Jiví, 
að bæði þessi félög liafa byggt stökkbraut. Ég 
skal ekki með fullyrðingu gera upp á milli Jiess- 
ara stökkbrauia, hvað byggingu snertir, — þó 
get ég með nokkurri vissu sagt, að stökkbraut 
í. R. muni vera fullkomnari að öllu leyti — en 
hins vil ég geta, að Skíðafélag Reykjavikur 
hefir fengið allverulegan styrk til byggingar 
skiðaskálans í Hveradölum og til byggingar 
stökkbrautarinnar i Flengingarbrekku. íþrótta- 
félag Reykjavíkur liefir keypt Kolviðarhól, seni 
er mikil eign og notaleg fyrir íjiróttastarfsemi 
félagsins, og ennfremur byggt þar fullkomna 
stökkbraut, eins og fyrr er sagt. íþróttafélag 
Reykjavíkur hefir engan styrk fengið til þess- 
ara framkvæmda, og telur n., að skvlt sé nð 
hafa þetta félag sérstaklega i huga, þegar út- 
hlutað verður styrk úr íþróttasjóði 1941, og þá 
tekið sérstakt tillit til framangreindra fram-

kvæmda og hækkunartill. n. á fjárveitingu til 
íþróttasjóðs við ]>essa umr.

27. till. þarf ekki annarar skýringar við en 
þeirrar, að n. telur sjálfsagt, að stúdentar við- 
skiptaháskólans njóti sörnu réttinda eins og 
aðrir stúdentar snertandi vist á stúdentagarð- 
inuin, en einhver togstreita virðist hafa verið um 
það, og jafnvel neitun. X. telur slíkt ranglátt 
sjónarmið.

Þá er lokið brtt. við 14. gr., og nema hækk- 
unartill. n. 27000 kr.

28. till. þarf ekki skýringa við.
29. till., til Íslenzk-ameríska félagsins 1009 

kr. Íslenzk-ameríska félagið sótti um 2000 kr. 
styrk til ]>css að vinna að auknum menningar- 
skiptum milli Islands og Ameríku, sérstaklega 
með nánismannastyrkjum. Dr. Leach, forseti The 
American Scandinavian Foundation í Xew York 
hefir hoðizt til að leggja fram 1000 dollara á ári 
til að styrkja ameríska stúdenta til náms hér á 
landi, að ]>ví tilskildu, að nokkur fjárhæð kæmi 
héðan, helzt jafnhá, til styrktar íslenzkum 
námsmöniiuin í Ameriku. Leggur n. til, að 
veittar verði 1000 kr. í þessu skyni.

30. till., styrkur til I.andssambands blandaðra 
kóra 2500 kr. Samband isl. karlakóra hefir notið 
6000 kr. árlegs styrks, og vill n. mæla með þvi, 
að Landssambandi blandaðra kóra verði veittur 
2500 kr. styrkur. Mun fyrrnefnt samband liafa i 
hyggju að fá sér söngkennara, og væri þessi 
litla fjárhæð nokkur styrkur til þess að greiða 
laun slíks kcnnara. Það má vera, að þetta sam- 
band verðskuldi i raun og veru sama styrk og 
Samband ísl. karlakóra, en ég vil geta þess, að 
það er miklu yngra.

31. tilL, a.—b., þarfnast ekki skýringa.
32. till., snertandi úthlutun styrkja til skálda 

og listamanna. Fjvn. vill enn á ný freista að 
koma úthlutun styrkja til skálda, rithöfunda, 
vísindamanna og listamanna til ákvörðunar 
menntamálaráðs, og er 32. till. afleiðing af 
þessu sjónanniði nefndarinnar.

Er þá lokið brtt. n. við 15. gr., og standast 
hækkunar- og lækkunartill. n. á.

Kemur þá fyrsta brtt. við 16. gr., en það er
34. till. n., til Garðyrkjufélags íslands, til leið- 
beiningarstarfsemi, 5000 kr. Félag þetta er ný- 
lega stofnað og þyrfti að fá í sinar hendur öll 
garðyrkjumál, sein nú lieyra undir Búnaðarfé- 
lag Islands. I>ar sem Rúnaðarfélag íslands hefir 
fyrir sitt leyti fallizt á ]>á tilhögun, en garð- 
vrkjufélaginu er nauðsynlcgt að liafa starfandi 
ráðunaut, vill n. mæla með þessum styrk til 
félagsins og ætlast til, að hann gangi til þess 
að greiða laun slíks ráðunauts.

35. till. um hækkun á stvrk til áveitufélags 
Ölfusinga, úr 4000 kr. í 10000 kr. Skurðgrafan, 
sem notuð er við gröft höfuðskurðanna á á- 
veitusvæðinu, er gömul og viðhaldsfrek, og þarf 
mikið fé til viðhalds hcnni. Hinsvegar er þessu 
verki stjórnað af hagsýni og dugnaði og vel 
undirbúið, og er því áveilufélagið alls góðs mak- 
legt. Það sótti um 15000 kr. styrk, en n. treyst- 
ist ekki að inæla með hærri upphæð en till. 
ber með sér. — R-liður sömu till. er til þurrk- 
unarfélags Safamýrar, 2500 kr. Félag þetta starf- 
ar að þurrkun og áveitu Safamýrar. Skurðgröfu-
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vcrki er lokið, og er þessi styrkur ætlaður til 
þess að handgrafa skurði og hlaða flóðgarða.

36. till., til dýralækninga. X. hefir hækkað 
þennan lið um 500 kr. og ætlast til þess, að af 
þeim verði Asgeiri Guðmundssyni í Æðey veitt- 
ar 300 kr., en Páli Magnússvni á Xorðfirði 200 
kr.

37. till., til náttúrurannsókna, 30000 kr. Til er 
svokallað náttúrurannsóknaráð, því er ætlað 
viðtækt verksvið, og er fjárveitingin veitt þess 
vegna.

38. till. er smávægileg brevting. í fjárlfrv. 
var bætt 1500 kr. til greiðslu á húsaleigu for- 
stjóra veðurstofunnar. Þetta hefir n. fellt niður 
í það horf, sem áður var.

39. till. — Liðurinn hefir hækkað úr 7700 kr. 
i 8400 kr., og er ætlazt til, að sú hækkun gangi 
til þess að gera laxaveg í Blöndu. Liðurinn var 
hækkaður nokkuð við 2. umr., og var þá gerð 
grein fyrir þvi, hvert sú fjárhæð skyldi renna.

40. till., til þess að annast birtingu útvarp- 
aðra veðurfregna í verstöðvum landsins, 5000 
kr. Telja kunnugir menn þetta nauðsynlegt 
vegna sjómanna.

41. till. þarf ekki skýringa við, en það er 
nokkur stvrkur til ræktunarvega i þrem eyjum.

42. till. Til Jóhanns Kristjánssonar bygging- 
armeistara, 1000 kr. Hann er talinn vera vel á 
veg kominn að finna upp eldavél, sem útlit er 
fyrir, að verði mjög sparneytin, og getur það 
haft mjög mikla þýðingu. Hann hefir áður notið 
litilsháttar styrks, og fellst n. á að veita lion- 
um 1000 kr.

43. till. þarfnast ekki skýringa. Konan, sem 
þar er minnzt á, er látiii.

44. till., til Vngmennafélags íslands, 4000 kr. 
Ég hefi áður gert grein fvrir þeirri till.

45. till., til Islandsdeildar norræna búfræði- 
félagsins, 500 kr. I'élag þetta er starfandi um 
öll Xorðurlönd, og er ein deild þess hér á landi. 
Hefir verið sendur maður héðan á fundi þessa 
félagsskapar. 1938 fór Arni G. Eylands til Stokk- 
hólms og flutti þar erindi. Xæsti fundur er 
áformaður í Oslo 1941, og hafa ríkisstjórnir 
annara Xorðurlanda veitt verulegar fjárhæðir til 
þessa félagsskapar. X. leggur til, að íslands- 
deildinni verði veittar 500 kr.

Er þá lokið brtt. við 16. gr., og nema hækk- 
unartill. n. 50500 kr.

Þá eru 3 till. við 17. gr., 46., 47 og 48. till. n.; 
þurfa þær ekki skýringa við. Hækkun á þessari 
gr. skv. till. n. nemur 1600 kr.

Eg leiði hjá mér að gera grein fyrir liverjuin 
einstökum lið við 18. gr., og kem ég þá að 66. 
till. n., sem er 1. brtt. við 22. gr., að greiða Páli 
Sveinssyni fvrrv. vfirkennara full laun. — I 
fjárl. yfirstandandi árs er heiinild til þess að 
greiða Páli full laun, ef hann lætur af starfi 
sinu. Xú mun afráðið, að hann láti af starfi, 
og er því aðeins verið að uppfylla gefið loforð.

67. till., að greiða Olafi Magnússvni, fyrrv. 
prófasti í Arnarbæli, 1400 kr. vegna vangold- 
inna þjónustulauna við Strandarkirkju í Sel- 
vogsþingum. Sr. Ólafur er nú á áttræðisaldri 
og hefir verið þjónandi prestur yfir 50 ár. Hefir 
hann þjónað Strandarkirkju í Selvogsþingum 
fvrir sáralitla greiðslu, en frá Arnarbæli í Sel-

vog er mjög erfið leið. Telur n. sanngjarnt, að 
hann fái 1400 kr. árl. nteð tilliti til þess, hve 
litið hann hefir fengið greitt fyrir þjónustuna 
i Selvogi.

68. till. er um ábyrgð fyrir rafveitu Hafnar- 
fjarðar, til að létta vöxtum og bankakostnaði 
af því fvrirtæki um ca. 6000 kr. Vtvegsbank- 
inn tekur nú 2% fyrir að ábyrgjast það útlenda 
lán, sem á rafveitunni hvilir, að upphæð ca. 
115 þús. d. kr., og auk þess tekur bankinn víxil- 
vexti af því, sem hann hefir lánað rafveitunni, 
en ]>að eru ca. 150 þús. kr. Ef rikið gengur í 
ábvrgðina, fellur bankaábvrgðin niður og þar 
með einnig sú þóknun, sem hann tekur fvrir 
hana. Ennfremur er talið liklegt, að með ríkis- 
ábyrgð mætti fá ódýrara innanlandslán og 
greiða Útvegsbankanum upp hans skuld.

69. till., a.-liður, er heimild til greiðslu á 40 
]>ús. kr. til öldubrjóts í Hafnarfirði. Fjárveit- 
ingin er beint framhald af þeirri fjárveitingu, 
sem heimiluð var á síðasta þingi, og veitt með 
sömu skilyrðum. B-liður er heimild fyrir 
greiðslu á 100 þús. kr. til hafnargerðar i Xjarð- 
vík. — Hafnarmál Keflavikurhrepps hafa að 
undanförnu verið til athugunar hjá ríkisstj., 
sem hefir falið vitamálastjóra að gera allýtar- 
legar rannsóknir og áætlanir í því sambandi. 
Xú eru liafnarskilvrði í þessum hreppi á þann 
veg, að brýn nauðsyn ber til, að þar verði á 
einhvern hátt verulega úr bætt. Einnig ber á 
það að líta, að mjög örðugt hefir revnzt nú að 
undanförnu fyrir báta utan af landi, sem vilja 
stunda þorskveiðar við Faxaflóa á vetrarvertíð, 
að fá viðlegupláss, því að hafnarmannvirki þau, 
sem fyrir hendi eru í verstöðvum við flóann 
suðvestanverðan, hafa ekki verið nema rétt að- 
eins fyrir heimabáta, og sumstaðar ekki einu 
sinni það. Þess vegna hefir sú hugmynd komið 
fram —■ og virðist samkvæmt þeim bráðabirgða- 
niðurstöðum, sem fyrir liggja um það efni, ekki 
óálitleg — að sameina lausn hafnarmáls Kefla- 
víkurhrepps og hafnar fvrir báta utan af landi 
með hafnargerð i Xjarðvik. Fjárveitingin er 
miðuð við það, að ríkisstj. geti að athuguðu 
máli, ef henni lizt það rétt, hafið framkvæmdir 
í þessa átt.

70. till. fjvn. þarf í raun réttri engra skýr- 
inga við.

Samkv. till. fjvn. hækka útgjöld um 133535.50 
kr. Tekjur á rekstrarreikningnum verða þannig 
18478173 kr. og gjöld 17868649 kr. Rekstraraf- 
gangur verður þvi 609524 kr., en greiðsluhalli 
samkv. sjóðsyfirliti 407949 kr.

Eg mun svo ekki fara fleiri orðum um till. n. 
að þessu sinni og lýk máli minu.

l’mr. frestað.
A 13. fundi í Sþ., 4. apríl, var fram haldið 

3. umr. um frv. (A. 160, 272, 308, 327, 333, n. 
342, 352).

Of skannnt var liðið frá útbýtingu þskj. 342 
og 352. — Afbrigði leyfð og samþ. með 25 shlj. 
atkv.

*Frsm. samvinnun. samgm. (Gísli Sreinsson): 
Herra forseti! Samvinnunefnd samgöngumála 
hefir leyft sér að bera fram brtt. við frv. til
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fjárlaga fyrir árið 1941, sem er á þskj. 352, en 
hún er á þá leið, að til flóabátaferða skuli á 
árinu 1941 verja 93900 kr. i staðinn fyrir 87900 
kr., eins og gert er ráð fyrir í frv. Cpphæð þessi 
er í samræmi við það, sem sagt er í nál. á þskj. 
342. Samvinnunefnd þessara n. tók það ráð, að 
miða tiJI. sínar við áætlun þessara útgjalda 
fyrir yfirstandandi ár, en stvrkirnir voru þá 
hækkaðir talsvert. N. sá sér ekki fært að gera 
neinar verulegar breyt. á þessu, þar sem ekki 
er sýnt enn, hversu sú áætlun, sem þá var gerð, 
fær staðizt. Það þótti sýnt þegar á síðasta þingi, 
að þeir styrkir, sem áður höfðu verið ætlaðir 
til þessara hluta, myndu ekki nægja til að stand- 
ast kostnað við þessar ferðir vegna aukinnar 
dýrtíðar, enda þótt flutningsgjöldin hækkuðu 
nokkuð. Ég hefi nokkuð kynnt mér þetta mál, 
og n. í heild. Það hefir komið í ljós, að flutn- 
ingsgjöldin hafa hækkað misjafnlega mikið, en 
þó er alstaðar um hækkun á þeim að ræða, þar 
sem ferðir eru komnar í gang. Ég skal geta 
þess, að n. hefir. sett það skilyrði, að skipa- 
útgerð ríkisins hafi eftirlit með ferðunum og 
samræmi bátaferðirnar við höfuðstrandferðirn- 
ar. Sömuleiðis er nú gert ráð fyrir þvi, og það 
var tekið fram við forstjóra skipaútgerðar rík- 
isins, að skipaútgerðin hefði ríkt eftirlit með 
þeim taxtahækkunum, sem kynnu að verða ó- 
hjákvæmilegar, þrátt fyrir hækkaða styrki.

Ég skal geta þess, að ferðirnar um Faxaflóa 
munu ekki hafa borið sig eins vel síðasta ár 
eins og árið á undan. Kom þetta n. nokkuð á 
óvart, þar sem þessar ferðir virðast vera lík- 
legastar til að bera sig. Samkvæmt skýrslum, 
sem fyrir liggja, en þó eru ekki alveg nákvæm- 
ar, lítur út fyrir, að Borgarnesferðirnar hafi 
ekki borið sig vel. Mun þetta liggja að nokkru 
leyti i þvi, að flutningarnir hafa meira færzt 
yfir á Akranes. N. komst þess vegna að þeirri 
niðurstöðu, að taka yrði upp styrk til Borgar- 
nesferðanna, og leggur til, að veittar verði 4500 
kr. til þeirra. A fjáriögum yfirstandandi árs var 
ekki gert ráð fyrir neinum beinum styrki úr 
ríkissjóði til þessara ferða, en hinsvegar var 
til þess ætlazt, að „Laxfoss“ vrði veittur 6000 
króna styrkur úr rikissjóði til að halda uppi 
ferðum til Breiðafjarðar. Samtímis þessu hafa 
n. borizt fregnir um taxtahækkanir einmitt með 
þessum báti, og ég verð að segja, að mér finn- 
ast þær nokkuð miklar. Það verður hinsvegar 
að ráðast, hvernig afkoman verður af þessum 
ferðum bæði með mjög hækkuðum töxtum og 
hækkuðum styrkjum úr ríkissjóði, en allt þetta 
á að liggja undir eftirliti skipaútgerðar ríkis- 
ins. Styrkurinn til Borgarnesferðanna er það, 
sem mestu veldur uin þá hækkun á flóabáta- 
styrkjunum, sem n. hefir lagt til. Það hefir verið 
sýnt fram á það, að óhjákvæmilegt muni vera 
að hækka styrkinn til Skagafjarðarferða um 
1000 kr. l'm aðrar hækkanir er ekki að ræða í 
þessum till., nema einar 500 krónur, sem tekn- 
ar hafa verið til samgangna milli Flateyjar og 
Húsavikur.

Það orkar að sjálfsögðu alltaf nokkurs tví- 
mælis hjá fulltrúum þeirra héraða, sem hér eiga 
hlut að máli, hvort styrkimir séu nægilega ríf- 
legir, en eins og gefur að skilja, er um þetta

mál eins og önnur, að n. gat ekki farið eftir 
öllum kröfum, sem fram komu. Þetta veit ég, 
að hv. þm. er Jjóst, og að þeir muni þess vegna 
sætta sig við till. n.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Hv. frsm. fjvn. gerði 
þá grein fyrir afgreiðslu n. til 3. umr., að sam- 
kvæmt till. hennar myndu gjöldin aukast um 
133500 kr. og greiðsluhallinn á sjóðsyfirlitinu 
þá hækka upp í 407000 kr., í staðinn fyrir 274000 
kr., eins og það var eftir 2. umr. l'm þetta er 
J»að að segja, að mér finnst óhjákvæmilegt að 
gera ráð fyrir frekari greiðsluhalla, sakir þess 
hve lágt er áætluð verðlagsuppliótin á laun em- 
bættismanna og starfsmanna ríkisins, sem i frv., 
eins og það nú er, er áætluð 350000 kr., en í 
frv. eins og það var lagt fyrir var áætluð 500000 
kr., og þá miðað við meðaluppbót, sem mér 
virðist engan veginn hafa verið of lágt áætlað, 
þar sem uppbótin i 1. flokki er nú þegar komin 
upp í 15%, og ef áframhald verður á styrjöld- 
inni, þá er náttúrlega vitað, að dýrtíðin muni 
á árinu 1941 verða hækkuð til stórra muna frá 
þvi, sem nú er. Það er þess vegna alveg gefið, 
að þessi gjaldliður er of lágt áætlaður, og sjálf- 
sagt ekki varlegt að gera ráð fyrir, að hann 
verði lægri en áætlað var í stjfrv. Greiðsluhall- 
inn, sem þegar er sjáanlegur, verður þess vegna 
um 600000 kr., að viðbættum þeim gjaldaaukn- 
ingum, sem felast í till. fjvn. Þar við bætist 
svo, að hér eru komnar æðimargar brtt. frá 
einstökum þm., sem ég skal annars ekki ræða 
um, enda hefir ekki verið fyrir þeim mælt af 
flm. þeirra, en þeirra á meðal eru vafalaust 
einhverjar, sem gera má ráð fyrir, að finni 
náð fyrir augum hv. þm. Og sumar þessar till. 
fela í sér talsverðar hækkanir. Ég sé til dæmis 
till. á þskj. 333, um fjárveitingu til framræslu 
og vegagerða, 300000 kr. Það er i sjálfu sér ekki 
nema eðlilegt, að svona till. komi fram, með 
tilliti lil þess ástands, sem nú rikir, og það 
verður að sjálfsögðu að leggja talsvert fé fram 
til slíkra framkvæmda. En að þessu athuguðu 
finnst mér allt benda til þess, að greiðsluhall- 
inn á fjárlögunum verði mun hærri en upphaf- 
lega var gert ráð fyrir. Það er þess vegna sýni- 
legt, að ekki verður hjá því komizt að beita til 
fulls þeiin heimildum, sem þegar eru veittar 
til Iækkunar útgjaldanna. Og hv. þm. er hollt 
að hafa það í huga, þegar þeir greiða atkv., að 
því meira sem bætist á gjaldaliði fjárlaganna, 
því meiri nauðsyn verður á því að nota þær 
lækkunarheimildir, sem veittar hafa verið, þeg- 
ar á þessu ári, og ég vil undirstrika það, að 
þá verður einnig rniklu meiri nauðsyn á að fá 
þær frekari lækkunarheimildir, sem farið er 
fram á með frv. því, sem nú er komið fram, um 
heimild til lækkunar á nokkrum lögbundnum 
gjaldaliðum.

Við till. fjvn. á þskj. 272 hefi ég svo sem ekk- 
ert sérstakt að athuga. Þær útgjaldahækkanir, 
sein n. leggur til, eru í sjálfu sér til þarfra 
liluta, sem æskilegt væri að geta lagt sem mest 
í. Það liefir aðeins það í för með sér, að hætta 
er á því, að baggi ríkissjóðs verði fullþungur. 
Ég tel ástæðulaust að ræða einstakar till. n. 
Atkvgr. sker úr um það, hvað menn vilja samþ.
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af þeim. Yfirleitt geri ég ráð fyrir, að þær 
verði samþ.

Um 18. brtt. skal ég geta þess, að mér virðist 
hún koma „eins og þjófur úr heiðskíru lofti“, 
eins og nú er búið að breyta því orðatiltæki. 
því að þar er talað um að veita til kennslu í 
sauðfjárrækt á jörð, sem mig minnir, að hafi 
verið gefin sérstöku sveitarfélagi til afnota í 
sínar þarfir í liku skyni, en mönnum hafði 
skilizt, að það væri það sveitarfélag, sem ætti 
að standa straum af þeirri starfsemi, sem þarna 
ætti að eiga sér stað, en þarna er að sjálfsögðu 
ekki um neitt stórvægilegt að ræða.

Um 20. brtt. skal ég geta þess, að þetta má 
telja beina afleiðingu af breyt. á héraðsskóla- 
lögunum á siðasta þingi, þar sem svo er fyrir 
mælt, að ríkið skuli taka að sér % af stofn- 
kostnaði héraðsskólanna, i stað tá áður, sem 
ríkinu bar skylda til að greiða. Að vísu var 
þannig um hnútana búið í þessum 1., að þetta 
kemur ekki til framkvæmda nema Alþ. veiti til 
þess sérstaka heimild t. d. með fjárveitingu. 
Það var auðvitað búið svona um þetta í frv. 
um brevt. á héraðsskólalögunum til þess að gera 
þetta aðgengilegra i svipinn, en að þvi hlaut 
að koina, að till. kæmi fram um, að þessu vrði 
hrundið í framkvæmd, og í raun og veru er 
hér ekki hart af stað farið, en samkvæmt þvi, 
sem hv. frsm. fjvn. sagði um þetta, er sá baggi, 
sem ríkissjóði er þarna bundinn, uni 400000 kr., 
og þetta eru þcss vegna ekki nema lágir vextir 
af þeirri upphæð, en hinsvegar ekkert gert fyrir 
afborgunum. En úr því að þetta er komið í 1., 
geri ég ekki ráð fyrir, að hjá þvi verði komizt 
að taka það upp i fjárl., þvi að annars verður 
allt í óvissu um greiðslu á skuldum þeim, sem 
á þessum stofnunum hvíla.

l'm 26. brtt. hv. n. á þskj. 272, og þó öllu 
heldur IV. brtt. hennar á þskj. 327, þar sem lagt 
er til að hækka framlagið til íþróttasjóðs úr 
30 þús. upp í 40 þús. kr., get ég sagt það, að ég 
tel það vel ráðið af hv. n. að gera þessa till., 
sérstaklega með tilliti til þess, að brtt. á þskj. 
327 miðar að því að hlynna að þeirri íþrótta- 
starfsemi, sem haldið hefir verið uppi að Kol- 
viðarhóli.

Það getur verið á misskilningi byggt hjá mér, 
en mér þótti undarleg 29. brtt. hv. fjvn., um 
1000 kr. framlag til Íslenzk-ameríska félagsins 
til þess að kosta nám amerisks stúdents hér á 
landi. Sú grein cr fyrir þessu gerð, að mætur 
maður í Ameriku hafi lofað að gefa 1000 doll- 
ara til þessa, að iþví tilskildu, að nokkur fjár- 
veiting kæmi á móti héðan að heiman. Mér 
finnst nærri óviðkunnanlegt af þessum mæta 
manni frá þessari voldugu þjóð að binda þetta 
sliku skilyrði, þó að hann meini eflaust ekki 
nema gott eitt með þessu.

Hv. fjvn. hefir hækkað fjárveitingu til Jóns 
Dúasonar úr 3000 kr. upp i 5000 kr., til þess að 
kosta útgáfu á ritum hans. Ég skal ekki þrátta 
við hv. n. út af þessu. Ég tók fjárveitinguna 
upp i fjárl. eftir till., sem fram kom á síðasta 
þingi. Það skal játað, að ekki er vanþörf á 
þessari fjárveitingu, ef á að hraða útgáfunni, 
en það getur verið álitamál, hve mikil nauðsyn 
er á að hraða henni.

Þá er 32. brtt., sem mér kdm alveg á óvart, 
en þar er farið fram á, að styrkveitingar til 
skálda og listamanna verði aftur færðar í sama 
horf og stofnað var til með fjárl. þeim, sem 
síðast voru afgr., þ. e. að menntamálaráði verði 
falið að úthluta 80000 kr. til slíkra manna. Ég 
hefi ekki áður gert verulega grein fyrir þvi, 
hvers vegna ég tók þá ákvörðun að setja þetta 
á fjárlfrv., þar sem þingið hafði ákveðið að 
fela þetta menntamálaráði. Ég skal því gera 
grein fvrir þessu nú, til þess að hv. þm. eigi 
kost á að sjá allar hliðar þessa máls, áður en 
gengið er til atkv.

Eins og margir hv. þm. muna, var mælt með 
þessari brevtingu á síðasta þingi m. a. af því, 
að meðal þeirra, er styrki hafa hlotið, eru ýmsir 
óverðugir af ýmsum ástæðum. Sérstaklega var 
lögð áherzla á það, að ýmis skáldskapur hefði 
verið stvrktur, scm væri sízt þjóðfélaginu til 
þrifa, að styrktir hefðu verið ýmsir menn, sem 
reka starfsemi óþarfa þjóðfélaginu og miða 
jafnvel skáldskap sinn og einkastarf við það 
að evðileggja þjóðskipulagið eða vinna því 
mein. Ef fara á að miða styrkveitingar við slik 
sjónarmið, þykir mér enn varhugaverðara að 
þrengja hóp þeirra, sem styrkina eiga að veita. 
Ég hefi heyrt ýmsa halda þvi fram, og geta þeir 
haft nokkuð til síns máls, að það sé hæpin 
braut, að Alþ. fari að gera upp á milli manna 
eftir pólitiskum skoðunum þeirra. En hitt er 
ljóst, að enn hæpnara er að fela fárra manna 
n. innan fjögra veggja að skipta til hægri og 
vinstri samkvæmt þessu. Ég fyrir mitt leyti er 
þeirrar skoðunar, að Alþ. eigi ekki að nokkru 
leyti að stvrkja menn, sem miða starfsemi sína 
við það að vinna á móti þjóðskipulaginu eða 
granda þvi. En það er þingið, sem á að skera 
úr uin það, hverjir séu hæfir til að njóta 
styrkja, en það á ekki að fela það ábyrgðar- 
lausum mönnum að inna af hendi á laun. Slíkt 
tel ég ekki forsvaranlegt. Hér við bætist, að 
þegar birtur var listinn yfir þá, sem mennta- 
málaráð hafði ákveðið stvrki, þá sást, að ráðið 
hafði ekki tekið þetta til greina að öðru leyti en 
þvi, að lækkaður var styrkur til eins listamanns, 
en það er ekki það, sem um ræðir, hvort slíkir 
menn eigi að fá krónunni meira eða minna, 
heldur hitt, livort styrkja beri þá yfirleitt. 
Þessi tilbreyting, að fela menntamálaráði út- 
hlutunina, hefir þvi ekki borið þann árangur, 
sem hafður var að vfirskini til þess, að þvi 
væri falið þetta verk, og það ætti að vera næg 
ástæða til þess að taka þennan vanda aftur af 
því, þar sem ekki verður betur séð en mennta- 
málaráð hafi aflað sér þessa trúnaðarstarfs 
með röngum forsendum.

Svo var önnur hlið á þessu máli. Það var 
mikið talað um það, að háð hefði verið grenja- 
skyttustarfsemi hér á þingi, þar sem menn, 
sem ckki höfðu unnið til styrkveitinga, smöl- 
uðu sér atkv. og höfðu þannig fram styrkveit- 
inguna. Xú sé ég, að menntamálaráð hefir fellt 
niður styrk til allmargra manna, sem staðið 
hafa á fjárl. undanfarin ár, en síðan hefir verið 
innt að því við fjmrn., hvort það sæi sér ekki 
fært að sjá þessum mönnum farborða. Ef það 
á að vera svo, að menntamálaráð styrki þá
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menn eina, sem því þykír sér sómi að, en ýti 
við öðmm að hlaupa í skörðin og styrkja þá, 
sem minni sómi þykir að, þá er þetta enn 
hæpnara. Þeir, sem vinna að þvi að koma þess- 
um stvrkveitingum úr höndum þingsins, telja 
sér mikinn stuðning að þeim mörgu till. um 
styrkveitingar, sem fram em komnar á Alþ., 
en auðvitað er það á valdi þingsins, hvort það 
vill samþ. þær eða ekki, og eins, hvort það vill 
halda á fjárl. ýmsum þeim mönnum, sem þar 
hafa verið, þrátt fvrir hegðun þeirra og hátta- 
lag, hvort það vill binda sig við upphæðir þær, 
sem áður hafa verið veittar á fjárl., eða lækka 
þær o. s. frv. En ég vek athygli á því, að mcð 
því að miða styrktarféð við ákveðna upphæð er 
málið komið á vafasaman gmndvöll. Ef athug- 
aðar em styrkveitingar menntamálaráðs þetta 
ár, þá sést, að lækkaðir hafa verið allmjög 
styrkir til ýmissa manna, sem enginn ágrein- 
ingur er um, að vel séu að þvi komnir að fá 
nokkurn styrk til sins framfæris. Þeir hafa áður 
verið stvrktir með svo háum upphæðum, að 
auðséð er, að það hefir verið gert i því skyni, 
að þeir gætu komizt af að allmiklu leyti á 
stvrknum. Nú hefir menntamálaráð, til þess að 
geta veitt fleirum styrki, lækkað styrkveiting- 
arnar til þessara manna. Má gera ráð fyrir, að í 
framtiðinni komi Iegíó manna til menntamála- 
ráðs og biðji um stvrk, og má gera ráð fyrir, að 
ráðið sjái sér ekki annað fært en veita hann 
nokkrum þeirra, og er þá um tvennt að velja, 
annaðhvort að hækka heildarfjárveitinguna eða 
lækka styrkinn hjá öðrum. Getur því farið svo, 
að menn, sem Alþ. hefir ætlazt til, að kæmust 
nokkurn veginn af með sinn styrk, verði að 
svelta. Ég veit ekki, hvort hv. þm. hafa gert það 
upp við sig, hvort þeir vilji þetta. Það er við- 
kvæmt atriði að nefna nöfn í þessu sambandi, 
en þess þarf ekki heldur. Hv. þm. geta af skrá 
menntamálaráðs sannfærzt um það, að ýmsir 
menn hafa verið lækkaðir mjög, sem þingið 
hafði veitt ákveðnar upphæðir. A styrki þings- 
ins hafa auk þess verið greiddar dýrtiðarupp- 
bætur, en ekki á styrki menntamálaráðs.

Ég er eins og fyrr þeirrar skoðunar, að það 
sé rangt, að þingið velti af sér ábyrgðinni, sem 
fylgir því, að það fari sjálft með þetta styrk- 
veitingavald, ekki siður fyrir þá sök, að ef ekki 
á aðeins að meta hæfileika manna til að vinna 
að listrænum störfum, heldur einnig starfsemi 
þeirra á annan hátt, þá er óforsvaranlegt, að 
þingið afsali sér þessu valdi i hendur fárra 
manna, sem líklegri eru til að misbeita þvi en 
þingið í heild. Þar við bætist, að með afgreiðsl- 
unni á síðasta þingi var ekki úr því skorið, 
hverju meiri hl. þings var fvlgjandi, þar sem 
till. var sainþ. með 22:21 atkv. af 49 þm. Þar 
sem meiri hl. þings stóð ekki að þessari sam- 
þykkt, þótti mér sjálfsagt, að málið kæmi aftur 
til atkv.

Ég iæt svo útrætt um málið að sinni, a. m. k. 
þar til ég hevri frekari rök fyrir þessari til- 
brevtni.

Þá er 38. brtt. hv. n., sem ég geri ráð fyrir, 
að henni þyki ekki ástæða til að gera að veru- 
legu kappsmáli og ég hefi átt tal við hana um. 
En af því að ég legg til í fjárlfrv., að hnigið

verði að þvi ráði að standa við gerða samn- 
inga, sem gerðir voru fvrir löngu, en hafa síðan 
verið rofnir, vil ég taka þetta fram: I frv. eins 
og það var lagt fyrir þetta þing var gert ráð 
fyrir 15400 kr. launagreiðslu til forstöðumanns 
og fulltrúa veðurstofunnar, þar í innifalin 2400 
kr. húsaleigustvrkur til forstjórans, en hann var 
áður 900 kr. En i 1. um þetta var tiltekið, þegar 
byggt var vfir veðurstofuna, að forstöðumaður- 
inn skyldi hafa ókevpis húsnæði þar í húsinu. 
Nú hefir ekki verið bvggt yfir veðurstofuna, en 
það hefir verið reist bygging, þar sem henni 
hefir verið fengið húsnæði, þar sem hún verður 
líklega framvegis. En ég get ekki fallizt á, að 
vegna þess, að ekki hefir verið reist sérbygging 
handa veðurstofunni, sé niður fallin skvlda til 
að greiða forstjóranum húsaleiguna. Nú hefir 
þetta verið viðurkennt með þvi, að siðustu ár 
hafa honum verið greiddar 900 kr. Þessi skylda 
var viðurkennd ef til vill enn frekar með því, 
að aðstoðarmanni við veðurstofuna voru lika 
greiddar 900 kr. i þessu skyni. Byggist þetta á 
því, að i einhverri n. hefir verið samþ., að þegar 
bvggt hafi verið yfir veðurstofuna og forstöðu- 
maður fengið það húsnæði, þá skuli meta það 
húsnæði til leigu og forstöðumaður greiða að- 
stoðarmanni hálfa leiguna. Þó að ekki sé heim- 
ild fyrir þessu í 1., þar sem það byggist aðeins á 
samþvkkt þessarar n., þá er hitt gilt, að for- 
stöðumaðurinn skuli fá húsnæðið greitt. Og ef 
greiða á aðstoðarmanninum húsnæði, þá á að 
greiða það af öðru fé en því, sem forstöðu- 
manninum er ætlað. N. hefir þó ekki viljað 
fallast á þetta að svo stöddu og lagt til, að 
upphæðin væri aftur lækkuð niður i það, sem 
áður var.

Aðrar till. á þessu þskj. sé ég ekki ástæðu til 
að gera að umtalsefni. Þar er t. d. tekin upp 
aftur fjárveiting til birtingar veðurfregna í ver- 
stöðvum landsins. Ég hafði fellt þetta niður í 
fjárlfrv., talið eins heppilegt að láta símann 
annast þetta, en ég mun þó ekki gera málið að 
ágreiningsefni.

Ég skal svo að endingu geta þess, að ég tel 
brtt. hv. fjvn., sem nema samtals um 130 þús. 
kr., ekki raska svo mjög grundvelli fjárl., að 
þess vegna sé ástæða til ágreinings við hv. n., 
en vil undirstrika, að því meira sem útgjalda- 
hliðin hækkar, því meiri ástæða er til, að stj. 
fái heimild til að lækka útgjöldin, ef ástæður 
þrengjast, sem gera má ráð fyrir. Jafnvel þó að 
ástandið versiiaði ekki frá því, sem nú er, getur 
orðið erfitt að skila greiðslum ríkissjóðs, og 
visa ég þar til þess, sem ég hefi áður sagt um 
lausaskuldasöfnun undanfarinna ára, sem ekki 
eru líkur til, að hætta muni. Greiðsluhalli fjárl. 
fyrir þetta ár og það næsta bætist þar við. Og 
ef ekki vaxa stórkostlega tekjur ríkissjóðs af 
því, að tekjustofnar gefi meira en áætlað var. 
verður ekki hjá því komizt að skera niður lausa- 
skuldir til að standa straum af þessum lausa- 
skuldum, því að ár eftir ár er ekki hægt að 
halda áfram að hlaða skuldum hverri ofan á 
aðra. Beinir skattar eru orðnir svo háir, að með- 
töldum þeim kvöðum, sem hvíla á bæjar- og 
sveitarfélögum, að ég held, að flestum komi 
saman um, að þar sé ekki eftir neinu að slægj-
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ast eða hægt að herða ]>ar meir að. Þá eru 
tollarnir. Ég held, að tollar séu svo háir, bæði 
á nauðsynjum og á hálfgerðum óþarfa, að það 
þyki vafasamt, að ávinningur sé að hækka þá 
tölulega í þeirri trú, að það bæti hag ríkis- 
sjóðsins.

♦Brynjólfur Bjarnason: Herra forseti! A þskj. 
308 höfum við þm. Sósialistafl. borið fram all- 
margar brtt. Ég ætla aðeins að nefna nokkrar 
og fyrst og fremst þær, sem miða að því að 
auka atvinnu i landinu. Ég skil yfirieitt ekki i 
þvi, hvernig menn hugsa sér að ljúka þessu 
þingi án ráðstafana til að mæta þvi gifurlega 
atvinnuleysi, sem áreiðanlega verður hér á 
næsta vetri. Byggingarvinna verður sama og 
engin. Af henni hafa um 4 þús. manns haft 
uppihald sitt i Reykjavík einni, samkv. áreiðan- 
legum upplýsingum, og fjöldi manns annarstað- 
ar á landinu. Saltfisksvertið er engin orðin í ár, 
og þýðir það stórfellt atvinnutap í sumar, — 
óvíst hvort nokkur saltfiskssala verður héðaii, 
meðan stríð stendur og gróðavænlegast þykir að 
stunda isfisksveiðar. Margskonar iðnaður dregst 
saman, og það því meir sem lengur líður og 
innflutningur hráefna Itorveldast. Það, sem 
helzt hefir verið til bjargar í vetur, hitaveitan, 
verður búið að vetri. Hvaða björg er þá til 
fyrir allan þann fjölda atvinnuleysingja, sem 
þurfa að framfleyta sér og sinum? Eiga þcir 
að leita á náðir sveitar sinnar eða bæjar? Ef 
svo er, hvar er þá fé til að veita þeim þar við- 
töku? Það er sizt fremur fé til þess en til at- 
vinnubóta. Svona eru þá horfurnar. í fjárlfrv., 
eins og það er nú, og í brtt. hv. fjvn. er ekki 
stafur, sem bendi til neinna úrræða i þessuin 
efnum. Ekki hefir atvinnubótaféð verið hækkað 
um eyri frá þvi, sem verið hefir i fjárl., þrátt 
fyrir atvinnuleysishorfurnar. Ekki eru verklegar 
framkvæmdir auknar á öðrum sviðum, heldur 
er I mörgu stórum dregið úr framlögum til 
þeirra. Það er ekki álitlegt fyrir atvinnuleys- 
ingja að fara i sveit, þegar ekkert er gert til 
að greiða fyrir búsetu þeirra þar, heldur dregið 
úr framlögum til jarðabóta, nýbýla o. s. frv. eða 
yfirleitt til framkvæmda í sveitum. Það era 
miklu fremur líkur til, að fólk neyðist til að 
flýja úr sveilum til kaupstaða í stórum stíl. Nú 
er ennfremur ætlazt til, að stj. sé heiinilað að 
skera niður fjárveitingar til verklegra fram- 
kvæmda um 35%, og það lögboðnar greiðslur 
jafnt og aðrar. Hvað hugsa hv. þm. sér að gera 
við það fólk, sem verður atvinnulaust sakir 
þessara breytinga og hefir ekkert til að lifa af? 
Ég þykist eiga kröfu á að fá þeirri spurningu 
svarað. Hugsa þeir sér að láta fólkið falla eins 
og fénað í vetrarhörkum? Varla. — En hvað 
annað?

Við flytjum hér, þm. Sósialistafl., brtt. um 
framlög til atvinnuaukningar. Við höfuni áður 
flutt till. til þál. i Sþ. um ráðstafanir til þess 
að bæta upp það atvinnutap, sem hlýzt af þvi, 
að salitfisksvertíð fellur niður. Við höfum bent 
á möguleika til tekjuöflunar sem því svarar. 
Það er talið, að íslenzk stórútgerð hafi i vetur 
grætt milli 3 og 6 millj. kr. á isfiskssölu. Það 
virðist ekki ósanngjarnt að leggja nokkurn
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skatt á þennan gróða til að bæta upp tapið við 
hvarf saltfisksverkunar. Nú eru helzt horfur á, 
að þessi till. verði svæfð í n. Því vildum við 
gera mjög hófsama og lítilláta tilraun til að 
koma samt sem áður vitinu fyrir hv. þm. og 
flytjum nú brtt. um hækkun atvinnubótafjár- 
ins úr hálfri millj. i 1 millj. kr. Undanfarið 
höfum við flutt brtt. um, að það yrði 750 þús., 
og er það að þessu sinni varatillaga okkar, en 
hvergi nærri fullnægjandi. Með 35% niðurskurði 
yrðu ekki greidd nema 650 þús. kr., þótt aðal- 
till. okkar verði saniþ., og það er ekki svo miklu 
meira en frv. ráðgerir, að ofætlun geti talizt, 
hvað þá umfram þarfir, nú þegar það fer saman, 
að atvinnuleysið vex og hætt er að skylda bæj- 
arfélög til að leggja fram tvöfalt á móti at- 
vinnubótafé ríkissjóðs, — hætt að skylda þau til 
nokkurs i þvi efni. Brtt. Alþfl. um að hækka 
atvinnubótaféð í 700 þús. kr. er svo gersamlega 
ófullnægjandi, að með 35% niðurskurði yrði sú 
veiting talsvert minni en frv. gerir ráð fyrir, 
þ. e. minni en fjmrh. Sjálfstfl. treystist til að 
leggja fvrir þingið í byrjun. Auk þessa vilja 
þeir veita 750 þús. kr., sem verja megi til 
bjargráða, ef nauðsyn krefur. Umráð þess eiga 
að vera i höndum n., sem sett var á síðasta 
þingi og átti m. a. að hafa vald til að flytja 
fólk í þvingunarvinnu, ef henni þætti þurfa. Það 
er engin trygging fvrir, að sú n. verji ekki fénu 
lil styrktar einstökum fyrirtækjum eða jafnvel 
einstökum mönnum. Það er því að ýmsu leyíi 
skuggalegt að veita n. þessi umráð. Þó mundi 
ég, ef það eitt sýndist geta gengið fram, greiða 
því atkv. mitt heldur en láta reka á reiðanum 
algerlega, þannig að ríkisstj. geti skotið sér 
undir það, að hún hafi ekki heimild til að veita 
nokkurt fé til nauðsvnlegra bjargráða.

Þá flvtjum við brtt. um 100 þús. kr. til Suður- 
landsbrautar til viðbótar við þær 65 þús. kr., 
sem ætlaðar eru til hennar af benzinskatti, en 
þá ætlumst við til, að ekki verði tekið fé til 
þessarar brautar af atvinnubótafénu. Þessar 100 
þús. eru ekki meira en veitt hefir verið til veg- 
arins að undanförnu, og má ekki minna vera 
en það haldist, þegar áreiðanlega verður brýnust 
þörfin fyrir atvinnubætur í Reykjavik og Hafn- 
arfirði. Menn geta deilt um það, hvort þessi 
vegur sé lagður rétta leið. En eigi að leggja 
hann þarna, borgar sig bezt að ljúka honum 
sem fyrst, og sérstaklega er nauðsvnlegt að 
auka slíkar vegagerðir nú.

Sömu rök liggja fyrir brtt. okkar um að hækka 
fjárveiting til vegar á Siglufjarðarskarði upp i 
50 þús. kr.. nema þar er enn meiri nauðsynin að 
fá færan bílveg. Þá eru 30 þús. kr. til brúar 
yfir Jökulsá á Dal við Hjarðarhaga. Brúarstæði 
er þar svo gott, að vera iná, að kostnaður verði 
aðeins um 20 þús., en réttara þykir að hafa fjár- 
veitinguna þetta rúma. Hér er um að ræða hina 
mestu samgöngubót. Brúin er ákveðin i brúa- 
lögum.

Þá eru brtt. um hækkun á jarðabótastyrk o. fl. 
upp í það, sem veitt hefir verið á undanförnum 
áruin eða siðustu fjárl. Við lítum svo á, að 
greiðslur til þeirra framkvæmda megi ekki 
lækka, og verði upphæðir frv., eins og það er, 
skornar enn niður um 35%, hrökkva þær ekki
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einu sinni til alveg óhjákvæmilegra framlaga. 
Ég held það þurfi ekki að evða orðum að þessu. 
nema þá síðar að gefnu tilefni. A þskj. 308 eru 
enn ýmsar brtt., sem ég er meðflm. að, en vænti, 
að hv. meðflm. mínir muni mæla fyrir, og miða 
sumar þeirra til atvinnuaukningar, aðrar að 
því að draga úr Iítt þörfum útgjöldum hins 
opinbera.

Einar Arnason: Það er gömul venja að fylgja 
úr garði með nokkrum orðum þeim brtt. við 
fjárl., sem menn flytja. Ég hefi hvorki inargar 
né stórar brtt., og þess vegna get ég verið stutt- 
orður, og skal ekki tefja tíma þingsins mikið. 
Þessar brtt., sem ég er 1. flm. að, eru á þskj. 
308. Vil ég fvrst drepa á VI. brtt., þar sem 
farið er fram á að auka framlög til vegargerðar 
yfir Siglufjarðarskarð um 10 þús. kr.

Þetta mál er nokkuð þekkt hér á þinginu, og 
það var sérstaklega mikið rætt hér á síðasta 
þingi. Það hefir verið sýnt fram á það, að þessi 
vegargerð, sem liafin var 1935, mundi ganga 
nokkuð seint, ef ekki vrði lagt meira fé fram til 
hennar en gert hefir verið undanfarið. Ef ekki 
verður hækkað framlag til þessa vegar, þá Iíða 
a. m. k. 10—20 ár þangað til hann verður full- 
ger. Þó að leiðin vfir Siglufjarðarskarð sé ekki 
löng, þá er hún erfið og brött og mjög illt um 
vegarlagningu. Xeðan frá jafnsléttu á Siglufirði 
og upp á háskarðið eru 5.1 km., en af þessari leið 
er búið að leggja veg yfir aðeins 3 km., og 
kostnaðurinn við lagningu þessara 3 km. hefir 
verið sá, að ríkissjóður er búinn að leggja fram 
80 þús. kr., en nokkuð hefir verið lagt fram af 
Siglfirðinguni sjálfuin. Nú er eftir að leggja 2.4 
km. til þess að vegurinn sé kominn upp á há- 
skarðið, og með sama framlagi mun það taka 
a. m. k. 6—7 ár, og þá er eftir Iciðin öll hinum 
inegin við skarðið, til þess að komizt verði i 
samband við þann veg, sem þar er gerður. Það 
má gera ráð fvrir þvi, að það taki ekki skemmri 
tínia að koma veg þá leið, og þá kemur i ljós, 
að það mun þurfa 10—20 ár til þess að ljúka 
við veginn. Nú virðist ekki vera mikil hagfræði 
í því að leggja tugi þús. í þennan veg á þann 
hátt, að það líði hálfur mannsaldur þangað til 
nokkur rnaður hefir gagn af honum. Þess vegna 
virðist mér, að til þess að þetta komi að gagni, 
væri miklu heppilegra að leggja fram meira fé 
á ári, en fækka heldur árunum. Nú mun eng- 
um detta í hug, þar sem löggjafarvaldið hefir 
gert þennan veg að þjóðvegi og þegar lagt fram 
allmikið fé til vegarlagningar og með þvi viður- 
kennt nauðsyn þessarar samgöngubótar, að við 
byrjunina eina verði látið sitja, sérstaklega 
þegar svo er háttað um Siglufjörð, að það er 
engiii leið önnur en þessi eina til þess að koma 
bænum i vegasamband. Ég sé svo ekki ástæðu 
til þess að segja meira um þessa litlu till., 
vegna þess að þetta mál hefir áður verið rætt 
svo niikið hér á þinginu, að þm. er það kunn- 
ugi.

Ég hefi hér einnig þrjár smábrtt. við 15. gr., 
XX á sama þskj., um litilfjörlegan skálda- og 
listamannastyrk til þriggja manna. Ég vil strax 
taka það fram út af þessum till., að ég mun 
taka þær aftur, ef till. fjvn. um það að setja

slíka stvrki undir menntamálaráð verður samþ. 
En þar sem ekki er vitað, hvernig um þá till. 
fer, finn ég ástæðu til að segja aðeins örfá orð 
um þcssar brtt. Hin fyrsta er um það að veita 
Björgvin Guðmundssyni tónskáldi á Akureyri 
1500 kr. listamannastyrk. Björgvin Guðmunds- 
son er Vopnfirðingur að ætt og ólst þar upp til 
tvítugs aldurs. Þá fór liann til Ameriku (1911) 
og var þá umkomulaus, fátækur unglingur. Það 
hafði þá þegar komið i ljós hjá honum tónlistar- 
og sönghneigð, en tækifæri eða möguleikar voru 
engir til þess fyrir hann að afla sér þeirrar 
þekkingar, sem þurfti til þess, að honum yrði 
nokkuð úr þeim hæfileikum. Þegar hann kom 
til Ameríku einn sins liðs, voru vitanlega ekki 
mörg tækifæri fyrir hann, fátækan og einmana, 
til þess að geta nokkuð verulega gert í þessu 
hugðarmáli sinu. En þó tókst honum, eftir fá ár, 
1915, þrátt fyrir alla örðugleika, þegar hann var 
vinnumaður á búi einu i Ameríku, að semja sitt 
fyrsta stórverk, „oratorium" — helgimál ■— við 
alla Strengleika Guðm. Guðmundssonar skálds. 
Eftir þetta fer að koma skriður á starf hans, 
semur hann þá einsöngslög og stærri tónverk. 
Þá samdi hann mikið verk í helgimálastil, og 
hafði fyrir texta „Friður á jörðu“ eftir sama 
skáld, G. G. I'm eina af hljómkviðum Björg- 
vins, sem send var einu frægasta tónskáldi og 
pianosnillingi, segir þessi frægi maður orðrétt: 
„Hljómþula hans er ósvikin og betur gerð en 
langflest fræg tónskáld núlifandi gætu.“ Arið 
1924 samdi Björgvin nýtt, stórt tónverk: há- 
tíðarljóðið „Til komi þitt riki“, þar sem hann 
þýddi textann sjálfur úr ensku, þvi hann er 
hagmæltur vel. Þetta verk hans var sungið af 
69 inanna kór i Winnipeg 1926 við ágætan orð- 
stir. l’pp úr þessu fer liann að vinna sér það 
orð og álit, að íslendingar vestan hafs veita 
honum styrk í þcim tilgangi, að hann kæmist á 
konunglega hljómlistarskólann í London. Hann 
komst í 3. bekk skólans, og var þá 3 ára nám 
framundan, en þvi lauk hann á 20 mánuðum. 
Eftir þetta starfaði hann í Ameríku, oft í Winni- 
peg, að hljómlistarkennslu. Skömmu síðar samdi 
hann mjög stórt hátíðaljóð, „Örlagagátuna“, og 
alþingishátiðaljóðið, er hann nefndi: „Islands 
þúsund ár“, sem líklega flestir íslendingar hafa 
heyrt og þekkja. Haustið 1931 rættist ósk Björg- 
vins, sú, að komast heim úr útlegðinni, réðst 
hann þá söngkennari við menntaskóla Akur- 
eyrar. Þetta var að sjálfsögðu léleg atvinna, en 
liann þráði að lifa og starfa hér heima. Þegar 
eftir heimkomuna stofnaði hann stærsta kór 
blandaðra radda á landi hér. Tónsmíðar Björg- 
vins hafa lilotið ágæta dóma hjá mjög merk- 
um hljómlistardómendum hérlendis, svo það 
inun óhætt að telja, að hann sé einn af allra 
fremstu tónlistarmönnum og tónsmiðum, sem 
við höfum átt. Ég hefi þegar nefnt örfá af 
stærstu verkum lians, en auk þess hefir hann 
samið uin 70—80 einsöngslög og 50—60 karla- 
kórslög og smálög. Það sést af þessu, að Björg- 
vin er afkastamikill á tónlistarsviðinu og að 
liann á það skilið, að til hans sé eitthvað hugs- 
að af hinu opinbera. Nú situr þessi maður við 
skorinn skammt norður i landi og auðgar þjóð- 
ina af dýrmætum tónverkum. Þessi fjárl., sem
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við nú erum að afgreiða, eru fyrir árið 1911, 
og það vill svo til, að einmitt á því ári verður 
Björgvin fimmtugur. Mér finnst það vel við 
eigandi, að rikissjóður veiti honum þennan 
glaðning á fimmtugasta ári hans, svo hann sæi, 
að einhvers væri metið það starf, sem hann 
hefir unnið i Jiágu íslenzkrar tónlistar.

Þá er hér brtt. um 1000 kr. síyrk handa Frið- 
geir H. Berg á Akurevri. Ég geri ráð fyrir, að 
e. t. v. séu það nokkuð margir hv. þm., sem 
ekki þekkja þennan mann. Hann er maður yfir- 
lætislaus. Hann er einn af þeim fslendingum, 
sem starfa i kvrrþey, en hlotið hafa i vöggu- 
gjöf marga ágæta kosti, og mn hann má segja, 
að hann hefir hlotið þá vöggugjöf að vera prýði- 
Iega hagmæltur. Hann hefir gefið út eina kvæða- 
bók, en hann er lika skáld í óbundnu máli og 
hefir einnig gefið út eina slíka bók. I’essi maður 
er heilsuveill, þolir ekki erfiðisvinnu og hefir 
litið starf með höndum, eins og margir aðrir, 
sem eru svipað settir og hann í þjóðfélaginu. 
Hann hefir áður sótt um það til þingsins, að 
sér yrði veittur lítilfjörlegur rithöfundarstyrkur, 
og þeirri styrkbeiðni hans fylgja meðmæli 10 
merkra manna, sem þekkja Friðgcir Berg mjög 
vel og eru nákunnugir högum hans og hæfileik- 
um. Ég ætla ekki að fara að metast um það, 
hvort þessi maður hafi meiri eða minni hæfi- 
leika en ýmsir þeir, sem þegar hafa fengið 
skáldastvrk, það finnst mér ekki eiga við. En 
af því ég þekki svo vel til mannsins og lians 
góðu hæfileika og hans erfiðu kringumstæðna, 
þá get ég ekki gengið frainhjá því að láta hv. 
þm. fá tækifæri til þess að greiða atkv. um 
þessa till. — ef hún á annað borð kemur til 
atkv. — til þess að þeir með atkv. sínu gætu 
sýnt, hvort þeir vildu styrkja þennan mann 
með lítilfjörlegri fjárupphæð.

Þá er það þriðji maðurinn, sem ég, ásamt hv. 
samþm. mínum, hefi lagt fram till. um, en 
hún er sú, að Hallgrímur Valdimarsson á Akur- 
eyri fengi 600 kr. styrk. Hann var fyrir fámn 
árum á 15. gr. fjárl. með þennan styrk, en hefii- 
svo fallið niður af einhverjum ástæðuin, og 
vænti ég, að hv. alþm. vilji leiðrétta það, að 
þetta skuli hafa fallið niður, því vitanlega á 
hann alveg sama rétt á því að vera áfram á 
fjárl. með sinn stvrk og hann hafði til að fá 
hann. Það getur vel verið, af þvi að þessi maður 
er lítið þekktur, að þá finnist mönnum ekki á- 
stæða til að veita slíkan stvrk sein þennan. 
Hann er ekki skáld og eiginlega ekki það, sem 
kallað er listamaður, en hann hefir þó varið 
allri sinni æfi til þess að stvðja listir. Hann 
hefir unnið allra manna bezt að því á Akureyri 
að halda þar uppi Ieiklist. Þótt það kunni að 
vera svo, að einhverjir hv. þm. telji ekki leik- 
listina sérstaklega nauðsvnlega, þá held ég þó, 
að menn vildu ekki, að sú starfsemi félli alveg 
niður með þjóðinni. Eins og geta má nærri, þá 
er það erfitt úti á landi i litluin bæjum að 
balda uppi leiklist, en það er búið að haldi uppi 
leiklist á Akureyri í tugi ára — ég hygg í hálfa 
öld eða meira en það — og það er óhætt að 
segja, að Hallgrimur hefir verið lífið og sálin 
í því alla sína æfi, og það mun vera hans verk 
meira en nokkurs manns annars, að þessu hefir

verið hægt að halda áfram með góðum árangri. 
Ég vænti þvi, að hv. þm. vilji veita þennan 
lítilfjörlega styrk, 600 kr., sérstaklega vegna 
þess, að þarna á í hlut maður, sem alla sína 
æfi hefir verið þannig settur í lífinu, að hann 
hefir aldrei haft heilsu til þess að vinna erf- 
iðisvinnu.

Skal ég svo ekki frekar fjölyrða um þessar 
brtt. minar, en vil endurtaka það, sem ég áður 
sagði, að þessar 3 brtt. við 15. gr. mun ég taka 
aftur, ef till. fjvn. verður samþ. um listamanna- 
styrkina.

*Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Við þm. S.-M. 
eigum saman eina till. á þskj. 327, sem er um 
það að heimila ríkisstj. að kaupa síldarbræðslu- 
verksmiðjuna í Xeskaupstað, ef viðunandi samn- 
ingar takast um verð og greiðsluskilmála, að 
dómi sildarverksmiðja ríkisins.

Ég get ekki komizt hjá því að eyða örfáum 
niínútum af tíma Alþingis til þess að gera grein 
fyrir þessari till. og færa rök fvrir því, af 
hverju við förum þessa á Iei/t.

Það er upphaf þessa máls, að sildarbræðslu- 
verksmiðjan á Norðfirði var reist með stuðn- 
ingi ríkissjóðs, þannig að Alþingi féllst á að á- 
byrgjast nokkuð af því fé, sem gekk til þess að 
koma verksmiðjunni upp. Fyrstu árin eftir að 
verksiniðjan var rcist, gekk rekstur hennar ekki 
sem ákjósanlegast að ýmsu levti, sem einkan- 
lega stafaði af þvi, að illa gekk að fá skip til 
að gera við hana fasta samninga um að leggja 
þar á Iand síld, sem var af því, að lega verk- 
smiðjunnar er þannig, að hún liggur við aust- 
ari jaðar síldveiðisvæðisins. Niðurstaðan af 
þessum rekstri varð sú, að verksmiðjan varð 
fvrir alvarlegum rekstarhalla, og endaði hennar 
saga þannig, að Landbanki íslands yfirtók verk- 
smiðjuna i fvrra upp í skuldir hennar við bank- 
ann. Nú stendur málið því þannig, að Lands- 
banki fslands er eigandi verksmiðjunnar. Eins 
og hv. þm. er kunnugt, þá hefir staðið nokkuð 
svipað á um fáeinar aðrar verksmiðjur, og 
nefni ég þar til verksmiðjurnar á Sólbakka og 
Húsavík og nú seinast verksmiðjuna á Seyðis- 
firði. Tvær af þessum verksmiðjum, sem telj- 
ast mega hliðstæðar verksmiðjunni á Norðfirði, 
hafa þegar verið keyptar af ríkinu, sem sé Sól- 
bakkaverksmiðjan og Húsavíkurverksmiðjan, og 
nú hefir hæstv. fjnirh. tekið upp i fjárlfrv. það, 
sem hér liggur fyrir, till. til heimildar fvrir 
ríkisstj. til að kaupa verksmiðjuna á Seyðis- 
firði. Eina verksiniðjan af þessum, sem lilið- 
stæðar eru, sem ríkið er ekki annaðhvort búið 
að kaupa eða ríkisstj. er heimilað að kaupa, 
cr þvi verksmiðjan í Neskaupstað. Ég hefi 
heyrt það á ýmsum hv. þm., að þeir eru á sömu 
skoðun og ég um það, að þessar litlu verksmiðj- 
ur, sem liggja við útjaðar síldveiðisvæðisins, 
hvort sem er austan eða vestan, eigi einmitt 
að vera í eigu síldarverksmiðja ríkisins, vegna 
þess að þótt erfitt geti verið að reka þessar 
verksmiðjur sjálfstætt, af þvi að fiskiskipin eru 
treg til að gera við þær fasta samninga, þá 
geta þær aftur á móti orðið að miklum notum 
fvrir síldarverksmiðjur ríkisins sem heild, og 
sérstaklega getur það verið gott fvrir skipa-
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flota þeirra að geta lagt upp síld þarna, þegar 
veitt er á þeim svæðum, að löndun síldar er 
hægust þar. Ég vil benda á, aS síðasta sumar 
var mikið lagt á land af sild bæði á Sevðisfirði 
og í þessa verksmiðju, sein hér er lagt til, að 
rikisstjórninni sé heimilað að kaupa. Eins og 
ég sagði áðan, þá raskar það ekki þvi, að erf- 
itt sé að reka þessa verksmiðju sem sjálfstæða 
verksmiðju, án þess að hún sé í sambandi við 
stóru verksmiðjurnar á aðalsíldveiðisvæðinu. Ég 
geri ráð fvrir, að það geti brugðizt til beggja 
vona, að Landsbankinn sjái sér fært að reka 
þessa verksmiðju eina út af fvrir sig til lang- 
frama, en ég vil levfa mér að halda því fram, 
að það geti haft mikia þýðingu fvrir síldveiði- 
flotann að síldarverksmiðjur ríkisis reki litlu 
verksmiðjurnar í útjöðrum veiðisvæðisins, 
þannig að hægt sé að taka við sild á þeim stöð- 
um, sem bezt hentar á hverjum tíma.

Ég geri ráð fyrir, að rikið gæti orðið eig- 
andi að þessari verksmiðju með sanngjörnu 
verði. Ég get að visu ekki nefnt neina upphæð, 
en ég geri mér ákveðnar vonir um, að kom- 
ast mætti yfir hana fvrir sanngjarnt verð, mið- 
að við þau not, sem af henni geta orðið undir 
vissum kringumstæðum. Ég vil benda á það i 
sambandi við þetta mál, að litlu verksmiðjurnar 
í útjöðrum síldsveiðisvæðisins, eins og verk- 
smiðjurnar á Sevðisfirði og í Neskaupstað, hafa 
neyðzt til þess að gera samninga við erlend 
skip til þess að reyna að tryggja rekstur sinn. 
Hafa þær ekki séð sér fært annað en gera samn- 
inga við erlend skip — á ég þar aðallega við 
færeysk skip — fremur en að þær væru ekki 
reknar. Frá almenningssjónarmiði er þetta vafa- 
söm ráðstöfun, að ganga inn á þá braut að leigja 
erlend fiskiskip til að veiða fyrir verksmiðj- 
urnar, sérstaklega þegar skipin eru rekin af út- 
lendingum. I’ótt við höfum miklar verksmiðjur, 
þá kemur það alltaf fyrir, þegar mikil sild berst 
á land, að erfitt er að koma henni nógu fljótt í 
vinnslu. Ég fullyrði, að það, að verksmiðjurnar 
hafa verið nevddar til að gera samninga við 
erlend skip, stafar einmitt af því, að þessar litlu 
verksmiðjur hafa ekki vcrið reknar í sambandi 
við stóru verksmiðjurnar á aðalsildveiðisvæð- 
inu, en ef því yrði komið í kring, þá mætti 
haga lönduninni eins og skynsamlegt væri i 
hvert skipti.

Ég vænti, að hv. alþm. geti fallizt á að veita 
rikisstj. þessa heimild. I till. er tekið fram, að 
leggja skuli málið undir dóm stjórnar síldar- 
verksmiðjanna, eins og gert hefir verið með 
samskonar mál áður, og eins og gert er í þeirri 
heimild, sem liæstv. fjmrh. hefir lagt til, að 
rikisstjórnin fengi um kaup á síldarverksiniðj- 
unni á Seyðisfirði.

Ég vil aðeins taka það fram aftur, að ef þetta 
verður ekki gert, þá óttast ég, að svo kunni að 
fara bráðlega, að eigcndur verksmiðjunnar 
treystist ekki til að reka hana eina út af fyrir 
Sife’, og getur orðið af þvi mikill skaði fyrir 
sildarútgerðina undir vissum skilyrðum, auk 
þess sem það væri mjög slæmt fyrir þann stað, 
sem verksmiðjan er á. Skal ég svo ekki þreyta 
hv. þm. á lengri grg. um iþetta mál. Ég hygg, 
að ég sé búinn að taka það allt fram, sem mestu

ináli skiptir frá sjónarmiði okkar flutnings- 
manna tillögunnar.

Ég mun ekki gera einstakar brtt. við fjárl. 
að uinræðuefni né heldur fjárl. í heild siiini, en 
vil aðeins skjóta fram nokkrum orðum viðvíkj- 
andi till. þeirri, sem hv. fjvn. flytur i sambandi 
við styrkveitingar til einstakra manna, og vil 
ég taka það fram, að mér finnst, að hv. þm. 
ættu að geta sannfærzt um réttmæti þeirrar 
till., ef þeir atliuga allar þœr brtt., sem nú þeg- 
ar eru koinnar fram um styrkveitingar til ein- 
stakra manna i sambandi við fjárl. Og ég vil 
spyrja hv. þm. að þvi, þótt ég búist ekki við 
að fá því svarað nú, hvort hv. alþm. álíta, að 
þeir séu dómbærir um það, með þeirri athugun, 
sem þeir hafa getað haft á þessu máli, hvort 
allur sá aragrúi manna, sem lagt er til, að fái 
styrk af rikisfé, eigi i raun og veru skilið að 
fá þennan styrk. Ég veit a. m. k„ að mig skortir 
kunnugleik á þeim málum til þess að geta dæmt 
um það. Ég hefi ekki haft tíma til þess að kynna 
mér um einstaka menn, hverjar þeirra ástæður 
eru, og ég hvgg, að ég sé ekki einn um þá að- 
stöðu. Ég hvgg, að framkoma alls þessa ara- 
grúa af styrktill. til einstakra manna, sem nú 
eru komnar, séu sterkasta röksemdin með þvi, 
að menntamálaráði verði falið að úthluta þess- 
um styrkjum og Alþingi visi þeim vanda frá 
sér. Ég vil skora alvarlega á menn að samþ. 
þessa till. frá þvi sjónarmiði, að það, sem þing- 
ið hefir liaft af þessum stvrkveitingum að segja, 
liefir sett á það leiðinlegan blæ, með þeirri tog- 
streitu, sem hefir átt sér stað á hverju þingi 
um stvrkveitingar til einstakra manna, og ég 
lield, að till. hv. þm. um persónustyrki hafi 
aldrei gengið lengra en á þessu þingi, og það 
finnast mér vera sterkustu rökin fyrir þvi, að 
till. fjvn. sé sainþ., og vil ég sterklega mæla 
með því.

Páll Zóphóniasson: Herra forseti! Ég á hér 
einungis eina brtt., ásamt nokkrum öðrum hv. 
þm„ og hún er svo sjálfsögð, að ég þarf lítið 
fyrir henni að tala. Vænti ég, að þegar hv. fjvn. 
hefir athugað hana endanlega, þá sjái hún, að 
þetta er ekki annað en leiðrétting, og muni þá 
mæla með henni. Þessi brtt. er á þskj. 327 og 
gengur út á það að ætla þeim mönnum, sem tjón 
hafa beðið af völdum garnaveikinnar, sams- 
konar aðstoð og þeim, sem eru undir barðinu 
á mæðiveikinni.

Eins og allir liv. þm. muna, voru á síðastl. 
hausti samþ. 1., sem ætluðust til þess, að reynt 
jrði hvorttveggja, að vinna bug á útbreiðslu 
garnaveikinnar og aðstoða þá bændur, sem 
hefðu af hennar völdum orðið fyrir tjóni. Þessi 
1. voru samþ. svo seint á þinginu, að ekki kom 
nein fjárveiting i fjárl. til þessara framkvæmda, 
enda þarf ekki nema litla fjárupphæð til þeirra 
á vfirstandandi ári, en á næsta ári þarf dálitið 
fé til þeirra, og þess vegna þótti okkur sjálf- 
sagt að a'tla þetta fé til þess. Með tilliti til 
þess, að mæðiveikin er búin að vera það lengi 
á döfinni, að hún er víða i rénun, þá fannst 
okkur ekki ástæða til að auka liðinn í heild. en 
taka fram, að honum skyldi varið til þessa 
hvorstveggja. I’að kann að vera, að einhverjir
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standi i þeirri meiningu, að liðurinn i heild 
þurfi að vera hærri, og geri ég þá ráð fvrir, 
að þeir sömu inenn flytji um það brtt., en vit- 
anlega á þetta fé að ganga tii beggja aðila jafnt, 
eins og 1. gera ráð fyrir. Ég vona, að liðurinn 
verði samþ. undir öllum kringumstæðum, og 
þótt hann yrði hækkaður, þá myndi ég ekki 
mæla gegn þeirri till., ef hún er á rökum 
byggð.

Þá vil ég þakka fjvn., að hún hefir séð sér 
fært að verða við ósk minni um að ætla fé til 
vegagerðar i Vopnafirði, eins og ég óskaði eftir 
við 2. umr. Að öðru levti skal ég ekki evða tíma 
hér, en mun við atkvgr. sína afstöðu mína til 
hinna einstöku till.

*Jónas Jónsson: Ég liefi 2 hrtt. við þessa umr. 
fjárl., sem ég vildi skýra stuttlega.

Fyrri till. er um það að veita sjúkrasjóði Mý- 
vetninga lítilsháttar styrk. I’etta er lág fjár- 
hæð, þar sem ekki er ljeðið um meira en 250 
kr. Þessi sveit hefir fyrir 4 eða 5 árum stofnað 
sjóð, sem hér um bil öll sveitin leggur í aí 
frjálsum framlögum, og er þetta orðinn tals- 
vert invndarlegur sjóður, þegar þess er gætt, 
hve stutt er síðan byrjað var. Ég álit, að þar 
sem fólkið leggur á sig byrðar af frjálsum vilja 
til þess að koma skipulagi á jiessi mál, þá sé 
hart að neita því um stvrk, eftir að þjóðfélagið 
er farið að veita margfalt hærri upphæðir vegna 
hvers einstaklings á mörgum stöðum á landinu, 
þar sem menn eru lögskvldaðir til þess, og 
gera það meira og minna nauðugir, að hafa 
þetta fyrirkomulag. Ég treysti því, að liv. þm. 
telji þetta réttmætt, þar sem þetta er til einnar 
af þeim fáu byggðum á landinu, þar sein fólkið 
vill vera og ]>ar sem það reynir margt til að 
búa svo um sig, að þar geti orðið fleiri ibúar 
en áður.

Þá hefi ég, með hv. 7. landsk. ((IÞ), liorið fram 
brtt. viðvikjandi fvrrv. forseta Fiskifélags ís- 
lands, Kristjáni Bergssyni, um það, að honuni 
verði greidd lítilsháttar fjárhæð bæði í ár og 
að ári af fé Fiskifélagsins. Þetta hefi ég liyggt 
á því, að þó að það sé alveg rétt, að Fiskifé- 
lagið vildi gjarnan hafa meiri tekjur frá ríkis- 
sjóði, og hefir farið fram á það, og þó að það 
mundi hafa smávegis örðugleika í för með sér 
fyrir félagið að bæta þessu ofan á áætlun sina, 
þá þótti okkur flm. réttara að fara ekki fram á 
hækkun á framlagi ríkissjóðs vegna þessa, livað 
sem hæstv. ríkisstjórn og fjvn. leggja til, lield- 
ur að gera ráð fvrir, að félagið gæti ineð svona 
litla fjárhæð komizt einhvern veginn fram úr 
þvi að leggja þetta fram þann tima, sem hér 
um ræðir, og það því fremur sem þessi fyrrv. 
forseti félagsins hefir skilið svo við félagið, að 
það á iiú skuldlausa eign, sem neniur 150 þús. 
kr., sem nienn, er til þekkja, álíta, að sé ávöxt- 
ur af hans góðu og gætilegu stjórn á félaginu.

Kristján Bergsson hefir verið forseti Fiskifé- 
lagsins uin lti ára tima og liefir að mörgu leyti 
lerið duglegur maður. Hann er greindur og vel 
menntur í öllum sjómannafræðum. Hefir liann 
lengi verið sjómaður, og þá liæði skipstjóri og 
stýrimaður, og gegnt niörgum störfum viðvíkj- 
andi sjómannamálum. Þegar hann var forseti

Fiskifélagsins, hefir það komið honum að miklu 
haldi í þeirri stöðu. Ég álít, að það eigi ekki 
að láta hann gjalda þess, þó að hann hafi um 
eitt mál orðið á annari skoðun en margir menn 
aðrir, sem við sjó búa, vegna þess að sú skoðun 
gat ekki verið neitt persónulegt hagsmunamál 
fyrir hann, því að hann hafði ekki útgerð, held- 
ur áleit hann sitt mál réttast í þessu efni. Og 
það, að sú skoðun hefir sigrað, á því bvggist 
verulega míkill hluti af íslenzkum sjávarútvegi. 
Kristján Bergsson hélt því fram, eins og Bjarni 
Sæniundssoii og Arni Friðriksson, að það væri 
réttara fyrir okkur að nota dragnót. Og síðustu 
árin hefir dragnótin orðið undirstaðan undir 
okkar mikla útflutningi. Ég ætla ekki hér að 
fara ýtarlega út í þetta mál, heldur bendi ég 
aðeins á þetta, af því að það eru margir sjó- 
inenn, sem liafa verið á móti þessari veiðiað- 
ferð. En þessi málstaður, sem Kristján Bergs- 
son liélt fram, hefir sigrað og gefur landinu 
miklar tekjur nú sem stendur.

Lög I-'iskifélagsins eru þannig, að forsetinn 
er kosinn af 12 fulltrúum, sem þar eru. Og það 
eru engin ákvæði um það, ef einn fulltrúann 
vantar, ef forsetinn, sem verið hefir, fær ekki 
nenia 5 atkv. i stað 6 eða 7. Og þannig gerðist 
það, að Kristján Bergsson, eftir 16 ára starf 
sem forseti félagsins, fékk ekki nema 5 atkv. 
við kosningu forsetans, en annar maður ungur 
fær 6 atkv. Kristján Bergsson er þá á þriðja 
mánuði ársins skyndilega sviptur störfum, sem 
hann hefir gegnt i 16 ár. Nú finnst okkur, sem 
flytjum þessa till., að það sé a. m. k. sóma- 
verk að borga þessum manni einhverjar litlar 
skaðabætur, ef svo mætti segja, fyrstu 2 árin, 
hvað sem svo við tekur. Ég hvgg, að varla sé 
með sanngirni hægt að mæla á móti því, að 
þessa till. beri að samþ.

Þá ætla ég að minnast lítillega á mál, sem í 
raun og veru kemur mér ekkert sérstaklega mik- 
ið við, það sem hæstv. fjmrh. hefir getið um 
bér i dag, þ. e. skoðun hans, sem er gagnstæð 
skoðun fvrrv. fjnirh., að það sé réttara að hafa 
styrki eða laun til listamanna, rithöfunda og 
skálda veitt hér á Alþ. heldur en í n.

Þetta mál bar þannig að, að fvrrv. fjmrli. á- 
kvað að vinna að því að taka þetta út úr þing- 
inu, eins og margir styrkir hafa verið teknir 
áður; t. d. hefir vegamálastjóri vissa fjárhæð 
lianda starfsniönnum sínuin og fræðslumálastjóri 
liefir sömuleiðis nokkra fjárhæð handa sínum 
starfsmönnum. Og Alþ. ákvað að láta mjög mik- 
ið af styrktarfé til nánisnianna fara í þessa 
sérstöku nienntaniálanefnd til úthlutunar. Og þó 
að menntamálaráð sé eins og annað, sem af 
dauðlegum mönnum er stofnað, nokkuð umdeilt 
um styrkveitingar, þá hafa ekki komið raddir 
um það, að Alþ. taki í sinar hendur að úthluta 
styrknum til námsinanna. Astæðan til þess er 
m. a. sú, að ef þessi stvrkjaúthlutun væri afgi. 
á Alþ., yrðu hv. ]>m. í mjög niörgum tilfellum 
að greiða atkv. um alveg ókunnuga menn. Og 
fyrrv. fjnirli., liæstv. viðskmrh., hefir nú lagt 
til, að sömu leið verði farið um úthlutun á styrk 
eða laununi til rithöfunda, skálda og listamanna. 
l'm þetta atriði voru greidd atkv. i vetur og 
með litluin atkvæðamun hallazt að þvi, að skipti
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á þessu fé færu fram í menntamálaráði. Ég 
held, að ég hafi ekki orðið var við það nema 
í blaði kommúnista, að þessi skipti stvrkjanna 
hjá menntamálaráði hafi mætt gagnrýni. En 
þau voru töluvert erfið, vegna þess að fjár- 
hæðin, sem menntamálaráðið hafði úr að spila, 
var minni heldur en verið hafði áður, og þess 
vegna var erfitt að gera tvo mága að einni 
dóttur. En að öllu samantöldu gekk allur þorri 
nianna inn á það, að þessari skiptingu væri svona 
fvrir komið í framkvæmd, nema núv. hæstv. 
fjmrh. var óánægður með þetta fyrirkomulag, og 
sýndi óánægja hans sig í því, að hann tók út 
3 eða 4 menn, sem höfðu fengið nokkurn styrk, 
og vildi ekki hafa, að þeir fengju neitt. Xú var 
þetta að því leyti dálítið veik aðstaða frá hans 
hálfu, að sú framkvæmd, sem hann gekk undir 
þar að brevta, var gerð af hans flokksbræðrum. 
Svo að hann átti i striði, ekki fyrst og fremst 
við menn úr öðrum fl., heldur fvrst og fremst 
sína eigin samherja. En þeir höfðu í raun og veru 
að ég hvgg fullkomlega ástæðu til þess að líta 
á það mál eins og þeir gerðu, þar sem hvorki 
rikisstjórn eða Alþ. höfðu þá markað neina 
stefnu í þvi almenna viðhorfi gagnvart þeim 
mönnum, sem ekki eiga sitt föðurland á Is- 
landi, heldur í öðrum löndum.

Nú á Alþ. innan skamms að ákveða, hvaða 
stefna tekin verður í þessu máli. Og ég álit það 
mjög vafasamt af hæstv. fjmrh. að gera þessa 
breyt. á þennan hátt eins og hann gerði. I’að 
hefði verið eðlilegra, að hann hefði látið það 
fyrirkomulag, sem samþ. var á síðasta þingi í 
þessu efni, standa til þingsins nú, og farið svo 
fram á það við fjvn. að taka það til athugunar 
og breyt., heldur en að breyta í þessu efni því, 
sem siðasta þing var búið að samþ. En þetta 
atriði skiptir ekki miklu máli, þetta hefði orðið 
deilumál fyrir það.

Þetta er ekkert hagsmunamál fvrir mennta- 
málaráð, að fá þessi afskipti i sínar hendur. 
Það er aðeins aukið erfiði því samfara fyrir 
það og aukinn áróður, sem það verður fyrir. 
Og ég hefi ekki neinn, og enda hefi ekki haft, 
að ég held, minnsta hagnað af þvi, að mennta- 
málaráði hefir verið eða mun verða falið að 
hafa á hendi þessi skipti.

Ég bjóst við þvi, að það mundi koma um- 
sóknir um styrki til skálda og listamanna í 
stríðum straumi til Alþ. Og nú eigum við að 
greiða atkv. um 35 menn, sem einn eða annar 
hv. þm. telur maklega að koma hér inn. Ég ef- 
ast ekki um, að allir þessir 35 menn hafi meiri 
og minni þörf fyrir að fá eitthvað úr rikissjóði, 
og sumir þeirra eru náttúrlega mjög miklir 
menn. En ef þessi tala verður öll samþ. nú og 
bætt verður við þeim, sem hæstv. fjmrh. hefir 
tekið inn á fjárl., þá er það alls nokkuð mikið, 
eða 80 til 90 menn. Og viðbúið er, að aðrir 35 
menn mundu koma til viðbóíar á næsta þingi 
og svo koll af kolli.

Ég er viss um það, hvað sem samþ. verður i 
þetta sinn, að þá hlýtur stefna hæstv. fjmrh. 
í þessu efni að tapa á næstu misserum, af sömu 
ástæðu eins og þegar maður sér vatn og lægð 
er fram undan, þá leitar vatnið þangað. Það 
verður ómögulegt fyrir þingið að ráða við óskir

um þessa styrki, sem fram verða bornar af nj’j- 
um og nýjum mönnum, sem í okkar listræna 
landi ætla að fá þessa styrki. Og ég verð að 
segja, að mér er kunnugt um, að fólki þykir 
leiðinlegt að lesa öll þessi nöfn i fjárl. og 
þvkir ekki gott form á þessu. Og mörgum, sem 
þarna eru sjálfir, þvkir leiðinlegt að hafa sin 
nöfn þarna.

Ég get tekið það fram, að í þessum lista, sem 
afgr. var frá menntamálaráði í vetur, þá er einn 
maður, sem ég get sannað hvar sem er, að á 
ekki þennan styrk skilið og hefir aldrei átt. En 
hvort sem þessi mál eru i Alþ. eða mennta- 
málaráði, þá hefir þessi maður tvo flokka með 
sér, því að maðurinn segist vera í einum flokki, 
en fvlgir raunverulega öðrum, og hefir þannig 
báða með sér og fær upp á þetta stuðning 
beggja. Það er alltaf dálitið til af svona mönn- 
um, sein koma sér svona laglega fvrir. Og þessa 
menn verður Alþ. að sitja með eða mennta- 
niálaráð, hvort sem heldur er. Ennfremur hafði 
menntamálaráð erft ýmsar smásyndir frá Alþ., 
þannig að sú gagnrýni, sem með réttu er hægt 
að bera fram gagnvart okkar skiptum á þessu 
fé í vetur, hún er á þann hátt ósanngjörn, að 
við hlutuin að taka menn og ákveða stvrki 
handa þeim, sem Alþ. hefir i sjálfu sér haft á 
föstum launum. Það var þar af leiðandi ekki 
hægt að meta það, hvort þessir menn ættu að 
fá styrk, eins og um nýja menn væri að ræða.

Ég geri ráð fvrir, að smátt og smátt, þegar 
þessi átök, sem hér er um að ræða, eru orðin 
svo mikil, að jafnvel þeim frjálslvnda hæstv. 
fjmrh., ef hann verður i þessari stöðu, þvkir 
nóg komið af sliku, J*á komi að því, að sett 
verði lög um það, að menntamálaráð skuli 
vinna þessa vinnu og svo afhendi ríkið vissa 
fjárhæð því til úthlutunar þessarar. Og eftir því 
sem timar liða, verður hægra að taka þetta 
öðruvísi en nú er gert, þ. e. úthluta eftir verð- 
leikuin, en ekki beinlínis eftir því, þó að menn 
leiki það að vera í tveimur flokkum til þess 
að fá þennan styrk.

Læt ég svo úttalað um þetta mál nú og mun 
ekki, nenia ég þurfi sérstaklega, ræða um það 
nú aftur. Ég álit, að það skipti tiltölulega litlu, 
hvað verður ofan á við atkvgr. um þetta nú, 
vegna þess að ef hæstv. fjmrh. hefir meiri hl. 
með sér i þessu efni, sem vel má vera, þá fær 
bann heilmikinn hóp af nýjum mönnum inn á 
fjárl. Ég býst við, að það drepi nú ekki landið, 
því að það verða ekki svo stórar fjárhæðir, 
sem þar bætast við. En á hinn bóginn er ég 
fullviss þess, að Alþ. mun ekki til lengdar sætta 
sig við þær viðbætur, og þar af leiðandi, ef það 
verður ekki nú, þá verður það á næsta þingi 
eða næst-næsta, sem menn taka upp það ráð, 
að mæta þessum mikla áróðri með ákveðinni 
fjárhæð, sem ætluð sé til styrkjanna.

Bernharð Stefánsson: Ég hefi nú ekki á undan- 
förnuin árum lagt i vana minn a# bera fram 
brtt. við fjárl. Ég liefi ekki gert það síðan árið 
1933. Eina undantekningin frá því er, að ég 
var meðflm. að einni brtt. á síðasta þingi. Sú 
till. var aðeins um leiðréttingu á annari till., 
sem fram var koinin frá fjvn., og get ég þvi
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ekki talið hana. Og stendur þvi þetta i raun og 
veru, að ég hefi ekki borið fram brtt. við fjárl. 
til hækkunar siðan á þinginu 1933.

En nú hefi ég brugðið út af þeirri venju og 
gerzt meðflm. að einuni fjórum brtt., sem hér 
liggja fvrir. Og með því að svo stendur á, að 
ég á, sem kunnugt er, sæti i fjvn., þá þvkir mér 
rétt að segja hér nokkur orð mér til réttlæt- 
ingar, því að í sjálfu sér er það svo, að þegar 
maður hefir setið á mörgum þingum án þess 
að bera fram brtt. við fjárl. og ekki átt sæti í 
fjvn., þá kynni í fljótu bragði að virðast enn 
minni ástæða að gera slikt fyrir n^ann, sem 
þar á sæti. Ég mun þó ekki ræða neitt að ráði 
um hverja einstaka af þessum brtt., sem ég er 
við riðinn, því að sumpart eru þeir inenn, sem 
flytja þessar brtt. með mér, búnir að tala fvrir 
þeim og skvra þær, og sumpart munu þeir gera 
það hér á eftir. En ég skal þó minnast á það, 
að ég hefi gert ásamt samþm. minum brtt. 
um, að þremur mönnum verði veittur nokkur 
stvrkur, og eru það allt menn, sem telja verður 
til listamanna og heyra undir þann lið. I’að er 
húið að mæla fyrir þessari brtt., og aðalflm. 
hennar gat þess, að hún mundi verða tekin 
aftur, ef till. fjvn. um það að veita 80 þús. kr. 
til skálda og listamanna, sem menntamálaráð 
siðan úthlutaði, verður samþ. I>að liggur nú í 
augum uppi, að það er ekkert ódæði, þó að 
fjvn.-maður flytji brtt. um þetta efni, af þeirri 
einföldu ástæðu, að fjvn. hefir alls ekkert 
fjallað um þessi mál að öðru levti en þvi að 
bera fram till. um það að veita fé til þessa, 
sem menntamálaráð úthlutaði. Þingið sjálft er 
því sá eini vettvangur, þar sem ég gat komið 
þessari till. að. Og ég get bætt því við, að ég 
vona það fastlega, að þessi till. fjvn. um það, 
að menntamálaráð hafi með höndum úthlutun 
þessa fjár, verði samþ. Og ég finn alveg sér- 
staka ástæðu i sambandi við ummæli, sem fallið 
hafa um þetta frá liæstv. fjmrh., til að taka 
það fram, að ástæðan til þess, að ég fylgi þess- 
ari till., er ekki sú, að ég ætli menntamálaráði 
sérstaklega að sjá um það, að kommúnistar 
fái ekki styrki; ég tel það yfirleitt ekkert fær- 
ara til þess heldur en þingið sjálft, ef sú stefna 
verður upp tekin á annað borð, heldur er á- 
stæðan til þess, að ég fylgi því, að mennta- 
málaráð vinni þetta verk, eingöngu sú, að ég 
sé ekki nokkurt annað ráð til þess að hægt sé 
að stöðva sig á ákveðinni upphæð, sein þing- 
inu þyki á hverjum tíma tiltækilegt að veita í 
þessu skyni, heldur en þá að ákveða upphæðina 
í einu lagi í fjárl. og fela svo nefnd utan þings 
ins að skipta þessari ákveðnu upphæð. Það er 
alltaf svo, að þegar till. um einstaka menn eru 
bornar fram á Alþ., þá þykir ekki muna um 
það i hverju tilfelli, þó að sainþ. sé till. um að 
bæta svo sem einu þús. kr. við o. s. frv. Og 
reynslan verður þvi sú, að þessi upphæð hækk- 
ar ár frá ári hjá þinginu, sem í þessu skyni er 
veitt, ef þingið á annað borð veitir þetta á 
Tiöfn. Út af þeim miklu umr., sem farið hafa 
fram uin þetta mál, utan þings og innan, þykir 
mér ástæða til, úr því að ég stóð upp á annað 
borð, að taka þetta fram. Þetta er orsökin til 
þess, að ég er ákveðinn í því, eins og á siðasta

þingi, að fylgja till. um það að veita 80 þús. 
kr. í þessu skyni og fela menntamálaráði að 
úthluta því.

En auk þess að ég hefi nú verið meðflm. að 
till. um að veita þessum þremur mönnum stvrk, 
þá hefi ég einnig gerzt meðflm. að till, sem fjall- 
ar um nokkur fjárframlög til nauðsvnjamála í 
mínu kjördæmi. Ég skal fara mjög stutt út í 
það að ræða þessar tilh, af þeirri ástæðu, sem 
ég gat um áðan, að það hefir verið gert og verð- 
ur gert af öðrum. Ég vil þó taka það frain, að 
ég get alls ekki litið svo á, að till. um Siglu- 
fjarðarskarð, sem ég er meðflm. að, sé í raun 
og veru nokkurt kjördæmamál fvrir mitt kjör- 
dæmi, þó að svo vilji til, að framkvæmdirnar 
eiga að vera að hálfu leyti í mínu kjördæmi. 
Þetta er þjóðþrifamál, að koma Siglufjarðarbæ 
í samband við vegakerfi landsins, vegna þess 
hve sérstaklega sjendur á um þennan bæ, að 
fjöldi manna viðsvegar af landinu dvelur þar 
uin suinartímann, innilokaður að öðru levti en 
þvi, sem liægt er að fara á sjó. Þetta mál hefir 
þar af leiðandi eins mikla þýðingu fvrir menn 
úr ýmsum héruðum landsins eins og fvrir Sigl- 
firðinga sjálfa. Og ég ætla ennfremur út af 
þessu að leyfa inér að minna á þann góða vilja, 
sem fram kom hér á hæstv. Alþ. á siðasta þingi 
til þessa máls, því að þá voru allir hv. þm. 
sammála um, að það þvrfti mjög að hraða þvi, 
að þessi vegur kæmist yfir Siglufjarðarskarð. 
Það var aðeins talið, að fjvn. hefði ekki hitt 
á rétta aðferð til þess að hrinda þessu í fram- 
kvæmd. En allir þeir, sem þá upp luku sínum 
munni um þetta, töldu sig alveg fulla af vel- 
vilja og áhuga fyrir þvi, að þetta kæmist í 
framkvæmd. Nú vona ég, að ekki þvki svo mikið 
athugavert við formið á þeirri till., sem borin 
er fram um þetta efni, að ekki megi samþ. hana 
þess vegna. Ennfremur finn ég ástæðu til að 
geta þess út af þessari till., að mér liefði verið 
fullnægt með því að bæta aths. við liðinn, en 
hv. meðflin. mínir vildu einnig brevta upphæð- 
iniii.

Þá skal ég aðeins minnast á 12. till. á þskj. 
308. Er þar farið fram á 5000 kr. til sjóvarnar- 
garðs i Ólafsfirði og til uppfvllingar í sam- 
bandi við garðinn, fvrri greiðsla af tveimur. 
Ég liefi gerzt meðflm. að þessari till. af þvi, að 
ég’ álít, að hér sé aðeins að ræða um skyldu, 
sem rikissjóður hefir til að láta Ólafsfjörð njóta 
jafnmikils réttar og aðra, sein hafa komið slik- 
um mannvirkjum upp. Það er búið að gera þetta 
niannvirki, og það liefir kostað um 30 þús. kr. 
llíkissjóður liefir áður veitt styrk til alveg 
samskonar mannvirkja á þremur stöðum a. m. 
k., og tel ég því, að honnm beri einnig að leggja 
fé fram í þessu skyni, eins og t. d. á Sauðár- 
króki og Húsavik, en á báðum þeim stöðuin ætla 
ég, að fé hafi verið veitt úr rikissjóði í raun og 
veru til nákvæmlega sainskonar mannvirkja.

M. ö. o., afsökun mín fyrir þvi, að ég hefi 
gerzt meðflm. að nokkrum brtt. við fjárlögin, 
þrátt fyrir það að ég hafi átt sæti i fjvn., er 
sú, að með þessum till. er aðeins farið fram á, 
að Eyjafjarðarkjördæini njóti sama réttar og 
ýinis önnur héruð landsins. Ég skal játa, að ef 
litið er á upphæðina eina, hefir Evjafjarðar-
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sýsla fengið ekki einasta eins mikið og sum 
önnur kjördæmi, heldur meira, og þetta er nú 
sá mælikvarði, sem ýmsir hv. þm. vilja leggja 
á um það, hvernig rétt sé að skipta þvi fé, sem 
sýslur fá á annað borð, hvað upphæðin er há 
á hvert hérað fyrir sig. Ég álít, að þessi grund- 
völlur sé rangur, það eigi að miða við ibúatölu 
i héraðinu og að nokkru levti við það, hvað 
miklar tekjur í ríkissjóð héruðin greiða. Og þeg- 
ar sá mælikvarði er lagður á, þá fullyrði ég, að 
jafnvel þótt allar þessar till, sem bornar hafa 
verið fram af þeim þm., sem kosnir hafa verið 
af Eyfirðingum, vrðu samþ, þá væri þar með 
ekki samþ. neitt annað en að Eyjafjörður njóti 
jafnréttis við önnur héruð.

Að öðru leyti vil ég svo láta hv. meðflm. 
mína um það, að svo miklu levti sem það er 
ekki þegar búið, að gera grein fyrir og skýra 
iþessar till. En ég vænti þess, að mínir góðu 
meðnm. í fjvn. hafi nú sannfærzt um, að það 
var ekkert rangt af mér og engin brigðmælgi við 
þá, að gerast meðflm. að þessum brtt., þrátt 
fyrir það, að þær næðu ekki fram að ganga í 
fjvn., því að þess mega þeir sjálfir vera minn- 
ugir, að ölluin þessum till. hreyfði ég i fjvn., 
þó að þær næðu þar ekki fram að ganga, og 
hét engu um það í n. að falla frá þessum ósk- 
um.

Forseti (PO): Útbýtt hefir verið brtt. á þskj. 
365 við fjárlagafrv. Þarf afbrigði, til þess að 
hún megi komast hér að.

ATKVGR.
Afbrigðin levfð og samþ. með 25 shlj. atkv.

’Atvmrh. (Ólafur Thors): Ég mun ekki gera 
fjárlögin eins og þau liggja fvrir að umtalsefni, 
heldur aðeins leyfa mér að vísa til ræðu hæstv. 
fjmrh.

Það eru örfáar till. af þeim, sem liér liggja 
fyrir, sem ég tel mér skylt að minnast á með 
nokkrum orðum. Ég vil þá fyrst leyfa mér að 
þakka liv. fjvn. fvrir þrjár af þeiin till, sem 
hún hefir flutt á þskj. 272. Það er fyrst 12. till, 
sem er við 13. gr., sem er um það, að lagðar 
verði fram sem 1. greiðsla af 9 10 þús. kr. til 
dýpkunar á Raufarhöfn. Eins og kunnugt er, er 
þess vænzt, að næsta sumar verði reist á Rauf- 
arhöfn verksmiðja, sem á að geta unnið úr 5 
þús. málum á dag. Þarna er lítil verksmiðja, 
sem getur unnið úr 1200 málum. Það er vitað, 
að ef ný verksmiðja á þcssum stað á að koma 
að gagni, þarf að dýpka höfnina, svo að stærri 
skip geti komizt þar að heldur en nú er. Til 
þess að það megi verða, þarf að gera hafnar- 
bætur á Raufarhöfn, sem áa'tlað er, að muni 
kosta nokkuð á þriðja hundrað þús. kr. Framiag 
ríkissjóðs í þessu sambandi ætti að verða um 
90 þús. kr., til þess að ríkissjóður fullnægi gagn- 
vart Raufarhöfn þeim ákvæðum, sem liafa verið 
sett almennt á síðustu árum um hafnargerðir. 
Xú hefir n. með þessari till. lagt til, að svo 
verði, og vænti ég, að Alþ. samþ. þetta. Xlá svo 
gera ráð fyrir, að stj. verksmiðjanna hafi for- 
göngu um að afla ljánsfjár í þessu skyni, ann- 
arsvegar fil standast þann kostnað, sem

hreppurinn á að hafa, og hinsvegar til þess að 
nú þegar verði hægt að leggja fram það fé, sem 
rikið fyrir sitt levti með samþykkt þessarar 
till. tekur að sér að inna af hendi á níu árum.

Þá vil ég næst minnast á 37. till. n., sem er 
um það, að rikissjóður greiði til rannsóknar- 
ráðs 30 þús. kr. á árinu 1941. Ég tel þegar 
fengna reynslu fyrir, að starfsemi þessa rann- 
sóknarráðs sé svo mikilvæg, að rikinu beri að 
standa undir þeim kostnaði, sem af þeirri starf- 
semi leiðir. Ég hafði haldið, að rétt væri að 
hafa þessa upphæð nokkru hærri, en tel þó ekki 
ástæðu til að gera brtt. þar um, í fullu trausti 
þess, að Alþingi samþ., að stj. sé heimilt að 
inna af hendi þær greiðslur, sem reynslan sýhir 
að verða nauðsynlegar, eftir þvi sem atvik 
standa til.

Þá er það loks b.-liður 69. till. á sama þskj., 
um að veita 100 þús. kr. ábyrgð vegna hafnar- 
gerðar í Njarðvik. Það verður að visu að játa, 
að enn liggur ekki fyrir full rannsókn um höfn 
á Suðurnesjum, hvort hún skuli verða í Njarð- 
vik, en ég geri ráð fyrir, að áður en kemur 
fram á sumar, verði aðstaða til þess að dæma 
um með meira öryggi, hvort höfnin skuli vera 
þar eða annarstaðar. Ég geri ráð fyrir, að stj. 
muni ekki leggja i þessar framkvæmdir, jafn- 
mikilvægar og þær eru og kostnaðarfrekar og 
jafnörlagaríkar afleiðingar og þær geta haft, 
nema fullkomið öryggi sé fyrir i þessum efn- 
um. Ég get hugsað mér, að þessi fjárveiting 
konii ekki til hagnýtingar á þessu sumri, þvi 
að mér er ljóst, að hún gildir ekki fyrr en árið 
1941, en þrátt fyrir það er ég þakklátur hv. 
fjvn., þvi að með þessari till. hefir hún viður- 
kennt nauðsyn þess, að það opinbera leggi fram 
verulegan fjárstyrk til þess að koma upp báta- 
höfn við Faxaflóa, og þá einmitt á Suðurnesj- 
um, og ég skil till. þannig, að þótt nefnd sé 
sérstaklega Njarðvík, þá sé meiningin sú hjá n, 
að stj. megi nota þessa heimild þar, sem hún 
álítur, að fenginni umsögn þar til hæfra manna, 
og þá fyrst og fremst vitamálastjóra og hafnar- 
verkfræðinga, að réttast sé og heppilegast að 
hyggja slika höfn.

Þá er það næst 1. brtt. á þskj. 333, sem þeir 
flytja, hv. þm. V.-Húnv. og hv. 1. þm. Skagf, 
að hækka framlag til flugmála úr 20 þús. í 30 
þús. kr. Ég vil levfa mér að skýra Alþ. frá því, 
að þessa brtt. hafði ég hugsað mér að flytja og 
hafði þegar leitað til þess samþykkis tveggja 
af ráðh, en hafði ekki haft tal af hinum. Mér 
þótti þvi vænt um, þegar mér barst til eyrna, að 
von væri á slíkri till. frá þessum hv. þm. Ég 
vil leyfa mér að mælast til þess, að þingið 
samþ. þessa till, með þeim rökum, að ef ekki 
verður varið til flugmála meiru en 20 þús, 
verða áreiðanlega mikil vanefni á því að halda 
uppi allra nauðsynlegustu starfsemi á þessu 
sviði. Af þessum 20 þús. mun Flugfélag Akureyr- 
ar fyrrv, sem nú heitir Flugfélag íslands, fá 
helminginn, samkv. loforði frá fvrrv. atvmrh, 1. 
flm. þessarar brtt. Er þá ekki eftir nema 10 þús. 
til allrar annarar flugstarfsemi, sem er vitan- 
lega á eugan hátt fullnægjandi, þó að ýtrustu 
sparsemi sé gætt.

Ég vil benda þinginu á, að nokkrar líkur eru
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á, að nauður reki til að nú á þessu sumri verði 
að taka eignarnámi land suður við Skerjafjörð, 
sem að dómi fagmanna verður að teljast eftir 
atvikum bezti flugvöllur i nágrenni Reykjavik- 
ur, miðað við framtiðarþörf. Ég hirði ekki að 
rekja það mál hér, en vil aðeins benda á, að 
þetta getur komið til, og hefir það þá vitanlega 
fjárútlát í för með sér, sem Alþ. vrði þá á sín- 
um tima að taka upp á fjáraukalög. Þessi till. 
felur í sér viðurkenningu þess, að því opinbera 
beri að stuðla að þvi í rikari mæli en gert 
hefir verið hingað til, að efla flugmál hér á 
landi. Ég geng þess ekki dulinn frekar en á- 
reiðanlega margir aðrir hv. þm., að reynslan 
er þegar búin að sýna greinilega, að flugmát 
hljóta að eiga hér mikla framtíð, og okkar 
vegur verður þá mestur, að við ekki látum 
dragast úr hömlu fram að sýna, að einnig Alþ. 
sem heild skilji þessa þörf þjóðarinnar. Flug- 
ferðir ryðja sér æ meir og meir til rúms hjá 
öllum menningarþjóðum, en mér er nær að 
halda, að óviða sé meiri þörf fyrir flugsam- 
göngur en einmitt á íslandi.

l’m 1. brtt. á þskj. 352, um styrk til flóabáta- 
ferða, sem er flutt af samvn. samgöngumála, 
vil ég leyfa mér að visa til ræðu hv. frsm. 
samvinnun., þm. V.-Sk. Skal ég láta mér nægja 
með þeim rökum, sem hann færði fram, og 
þeim rökum, sem greind eru í nál. samvn., að 
leggja áherzlu á, að sú till. verði samþ.

Þá vil ég einnig leyfa mér að mælast til þess, 
að Alþingi taki vel í VI. till. á þskj. 365, sem 
flutt er af hv. þm. Barð. og nokkrum öðrum 
hv. þm., um að hækka framlagið til Fiskifélags- 
ins úr 75 þús. upp i 85 þús. Það er enginn vafi, 
að ef Fiskifélagið á að geta haldið uppi svipuðu 
starfi og það hefir gert að undanförnu, þá er 
þetta nauðsynleg fjárveiting. Það væri ekki 
heldur óeðlilegt, að Alþ. hækkaði nú nokkuð 
fjárveitingu til þessa félags, þar sem það hefir 
áður lækkað fjárveitinguna til þess, og ekki 
siður fyrir hitt, að það hefir haft fullan skiln- 
ing á starfsemi annars hliðstæðs félags, Bún- 
aðarfélags íslands, og veitt rikulega fé til þess 
að halda henni uppi.

Ég sé ekki ástæðu til að gera aðrar brtt., sem 
hér liggja fyrir, að umtalsefni, og eins og ég 
gat um i upphafi máls mins, tel ég ekki ástæðu 
til að gera fjárl. almennt að umtalsefni, en vísa 
þar aðeins til ræðu hæstv. fjmrh. Ég vil þó 
aðeins segja ’það, að ég tel nauðsynlegt, að 
flokkar þeir, sem að stj. standa, hafi um það 
samstarf, að beita sér um allan þorra till. að 
þvi að afgr. fjárl. varlega. Ég lít lika svo á, 
að flestar þær till., sem einstakir hv. þm. hafa 
borið fram, beri fremur að skoða sem óskir, 
sem þessir þm. hafa fram að færa fyrir sin 
héruð eða þær persónur, sem till. fjalla um, 
heldur en kröfu um, að till. nái fram að ganga. 
Ég þykist vita, að ábyrgðartilfinning þeirra sc 
svo rik, að þeir geti sætt sig við, að till. þeirra 
verði vísað á bug, ef það gengur almennt yfir, 
svo að hægt sé að segja, að ekki sé þar um 
misrétti að ræða.

♦Jóhann Jósefsson: Herra forseti! Ég á ckki 
stórar brtt. við þetta f járlfrv., og hefði þó verið

Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

full ástæða til. En það verður að líta á fleira 
en eigin óskir og haga sér nokkuð i samræmi 
við það.

Ég hafði skrifað hv. fjvn. viðvíkjandi hluta 
af benzinskatti. Þegar 8 aura viðbótargjaldið 
var lagt á, var til þess ætlazt, að honuin yrði 
varið til vegaendurbóta, og var það gert og er 
gert að nokkru leyti enn, en mér hefir þótt 
mitt kjördæmi nokkuð afskipt í þeim efnum, því 
að þar fellur mikill benzinskattur til, en það 
hefir gengið skrvkkjótt að fá þingið til að við- 
urkenna sjálfsagðan rétt Vestmannaeyinga hvað 
not þessa fjár snertir. flg ætla, að það muni 
ekki vera fjarri 6 þús. kr., sem þessi skattur 
nemur, og hefir þingið um eitt skeið fallizt á 
að borga 5 þús. til endurbóta á vegum þar, og 
það fór ég fram á, að nú yrði gert. Fjvn. hefir 
nú lagt til, að þessi upphæð vrði ákveðin 2 þús. 
kr„ og er ég að vísu hvergi nærri ánægður með 
það, en hefi þó ekki ráðizt i að revna að fá þvi 
breytt, þar sein n. cr búin að taka þessa ákvörð- 
un, en þá vona ég, að n. og Alþ. muni því frekar 
taka með sanngirni á öðrum þeim till., sem ég 
liefi borið fram og snerta þetta kjördæmi, sem 
hefir nú um langt skeið verið frekar afskipt um 
fjárveitingar.

Ég hefi flutt tvær brtt. við 22. gr. Önnur 
þeirra er ekki koinj-i fram enn, en mun von 
á henni bráðlega. Er hún flutt fyrir eindregna 
áskorun frá hafnarnefnd og bæjarstjórn Vest- 
mannaeyja og er um það, að veittur verði i eitt 
skipti fyrir öll sérstakur styrkur til hinnar mest 
aðkallandi dýpkunar á innsiglingunni í Vest- 
mannaevjahöfn. Um nokkurt skeið hafa verið 
veittar 30 þús. kr. í þessu skyni, og hafa komið 
60 þús. á móti frá Vestmannaeyjahöfn í hvert 
sinn. Ég hefi líka skrifað fjvn. um þetta og 
farið fram á 20 þús. kr. í þessu skyni. N. hefir 
ekki séð sér fært að sinna þessu máli. Þess 
vegna ber ég fram till. um þetta og ætla að 
leyfa mér að minna á hana nú, því að ekki er 
vist, að inaður komist að að tala um hana 
síðar. Er í till. farið fram á að heimila stj. að 
greiða til Vestmannaeyja i þessu sérstaka skyni, 
til dýpkunar, 20 iþús. kr., gegn jafnmiklu fram- 
lagi frá Vestmannaeyjum, og til vara 15 þús. 
kr. á sama hátt. Það er þeim bezt kunnugt, sem 
eiga við hafnarskilvrðin að búa austur þar. 
hversu ákaflega mikill bagi er að þvi fyrir kaup- 
endur á kolum, salti og annari stórvöru, að ekki 
skuli komast skip nema af mjög takmarkaðri 
stærð inn á höfnina, sökum þess hvað innsigl- 
ingin er grunn ennþá. Á síðari árum hefir verið 
unnið að þvi að ráða bót á þessu, en hefir ekki 
gengið svo fljótt sem æskilegt væri, þar sem 
fjárveitiiig hefir verið af svo skornum skammti 
sem raun ber vitni. Þetta er aðallega unnið af 
köfurum, tekið grjót á botni og dregið upp á 
yfirborð sjávar. Er það seinlegt verk og ákaf- 
lega dýrt. Sökum þess hvað þetta verk gengur 
seint, en er á hinn bóginn aðkallandi, hefi ég 
farið fram á þessa heimild til handa stj. Það 
verður þá, þótt þingið samþ. till., á valdi stj. 
að ákveða, í samráði við vitamálastjóra, hvort 
þessi heimild yrði notuð, og mundi hún sannar- 
lega vera bær að dæma um það eftir beztu 
manna vfirsýn, og að sjálfsögðu er ég sann-
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færður um, að verkfræðingar vitamálastjórnar- 
innar mundu verða á sama máli og þeir, sem 
fyrir ]iessuni framkvæmdum berjast austur þar, 
að dýpkunin, sem þarna er sérstaklega um að 
ræða, megi vart úr hömlu dragast.

Hin brtt., sem ég flyt við 22. gr., er á þskj. 
327,XXXI, þess efnis, að rikisstj. verði heimilað 
að láta halda áfram því verki, sem hafið er til 
varnar gegn landbroti á Vestmannaeyjajörðum. 
Mér þætti það mjög skipta máli, að hv. fjvn. 
iegðist ekki lika á móti þessari heimild handa 
rikisstjórninni. Ég hafði fyrir ca. 2 árum fengið 
samþ. hér á Alþingi till. um. að verja mætti 
nokkru af tekjum umboðsins í Vestmannaeyj- 
um til þess að verja land ríkissjóðs fyrir land- 
broti og sjó. En eins og kunnugt er, þá á ríkis- 
sjóður allar jarðeignir i Vestmannaeyjum, og 
þvi var þetta ekki nema eðlileg krafa. Á verki 
þessu var liyrjað, samkvæmt þeirri heimild, sem 
ég nú hefi nefnt, en í fyrra fékkst ekki að halda 
verkinu áfram. En að stöðva slíkt verk sem 
þetta er verr farið en skyldi, það er alveg sama 
og t. d. að hætt væri í miðju kafi við fyrir- 
hleðslu vatnasvæðisins í Rangárvallasýslu.

Þá vil ég niinna á till. frá sjútvn. Ed., en 
hún leggur það til, að rekstrarábvrgð sú, sem 
veitt er á fjárlögum yfirstandandi árs fyrir 
Tuniiuverksiniðju Siglufjarðar, verði hækkuð úr 
þeim 150 þús. kr., sem hún er nú, upp í 200 þús. 
kr. I>etta er sama upphæð og ábvrgzt er fyrir 
samskonar verksiniðju á Akureyri, og verður 
því að teljast fyllilega réttmætt. í þessu sain- 
bandi iná og geta þess, að tunnur þær, seni 
verksmiðjan á Siglufirði framleiðir, eru sérstak- 
lega góðar. Þegar slíkt ástand er sem nú, er 
full þörf á, að slíkt fyrirtæki sem þetta sé stutt.

I>á á ég ásamt fleirum brtt. um að hækka 
stvrkinn til Eiskifélags íslands. Hæstv. atvm- 
rh. hefir mælt með brtt. þessari. Auk þess má 
benda á það, að fyrir liggja gögn frá forseta 
félagsins, þar sem hann sýnir fram á, að það 
sé ekki hægt að framkvæma störf félagsins fyrir 
þá upphæð, sem til þess er ætluð i fjárlfrv., 
vegna aukinnar dýrtiðar o. fl. Þetta vænti ég, 
að hv. þm. geti fallizt á, og greiði því atkv. 
með till.

Hér hefir mikið verið talað um styrkinn til 
skálda og listamanna, og mun ég ekki blanda 
mér inn í ]>ær umræður ncina hið allra minnsta. 
En ég hefi leyft inér að flytja hér eina lirtt., 
en hún er um það, að Þórarni Jónssyni tón- 
skáldi verði veittar 1800 kr. Hann hefir fengið 
styrk á undanförnum árum, en nú hefir liann 
verið strikaður út. l’m þörf hans fyrir styrk- 
inn áfrain þarf ég ekki að fjölyrða, hún er 
engu minni en liún hefir verið. Maður þessi 
dvelur nú í Berlin og á erfitt fjárhagslega. fig 
vænti nú, að hv. þm. líti með velvild á brtt. 
þessa og lofi þessum fátæka listamanni að njóta 
þessa litla styrks áfram.

I>á á ég og smábrtt. um styrk til Bjarna 
Björnssonar leikara. Ég tel liann engu síður vel 
að þvi kominn að fá sniá-listaniannastyrk en 
aðra, sem hann fá og hafa fengið.

Annars skal ég taka það fram, að enda þótt 
ég flytji þessar brtt., þá finnst mér halarófan 
á fjárlögunum, ineð öll skáldin og listamenn-

ina, þegar orðiii alllöng, og ég get þvi vel fall- 
izt á. að ekki sé úr vegi að taka upp aðra skip- 
un á þessuin málum en verið hefir. Það hefir 
verið deilt um réttlæti menntamálaráðs um út- 
blutun þessa tjár, — en hefir kannske ekki líka 
verið deilt um útblutun Alþingis á því?

Að síðustu skal ég taka það fram, að enda 
þótt ég sé Vestmannaeyingur, þá styð ég till. 
um fjárveitinguna til vegar yfir Siglufjarðar- 
skarð. Eg hefi oft fundið til þess, hversu mjög 
allar samgöngur á landi við Sjglufjörð eru 
slæmar, þegar atvinnulífið þar er í sem mest- 
um blóma.

*Eirikur Einarsson: Það er eins og í gamla 
daga, þegur fjárl. eru hér til umr., að ]>á er 
helmingur hv. þm. úti í Iðnó á leiksýningu að 
gera greinarmun hins forboðna og leyfða í sam- 
í'æmi við gömlu ávaxtasöguna. Hér er þvi fá- 
inrnnt og góðmennt, en það er lika eins gott 
að tala við fáa og góða.

Eg er nú ekki aðalflm. að neinni lirtt. við 
fjárl., en ég liefi slæðzt til að vera nieðflm. að 
nokkrum brtt. En úr því að hér eru ekki aðrir 
flm. að þessuin tiIL, ætla ég að nota þessa auðu 
stuml til að segja nokkur orð uin þær. Það 
eru tvær till., önnur á ]>skj. 333, en hin á þskj. 
365, sem ég á þannig hlut að, og lúta báðar að 
eflingu mikilsverðra framfaramála. Onnur fer 
fram á aukinn styrk til skógræktarfélaga lands- 
ins, en hin lýtur að því að styðja ungan fræði- 
mann með styrkveitingarheimild til að efla fisk- 
rækt í stöðuvötnum landsins. Er þetta Skúli 
Pálsson, og er gert ráð fyrir, að Búnaðarfélagið 
gefi álit sitt um inálið, til tryggiiigar því, að 
varlega verði farið.

Til að örva skógrækt og fiskrækt (lax- og 
silungsveiðar) í landinu er vel varið fé, ef það 
mætti verða til eflingar því tvennu, sem frá 
því í fyrndinni og fram til þessa dags liefir 
orðið til þess að gefa Islandi þann blæ, að það 
sé gott og fagurt, þar sem fiskar vaka í ám og 
viitnum og skógar klæða landið.

Þá er 3. brtt., sem ég vildi minnast á. Það 
er till. nr. 33 á ]>skj. 308, sem ég flvt ásamt hv. 
þm. Mýr., sem er 1. flm., og fer hún fram á, 
að veittar verði allt að 100 þús. kr. til að lækka 
útsöluverð á aðkeyptum áburði fvrir þetta og 
næsta ár, og er Búnaðarfélaginu ætlað að setja 
reglur um, hvernig þessu fé skuli úthlutað. 
Þessu máli var lireyft hér á siðasta þingi, en 
það fékk ekki framgang. En þar sem málið er 
aðkallandi, vildum við brevfa þvi aftur í trausti 
þess, að hv. þm. taki því vel. Það þarf ekki að 
rifja upp, að verð þessarar nauðsynjavöru er 
orðið svo geipilegt, að inörgum fátækum er of- 
rauii að kaupa liana. Ef landbúnaðuriiin og 
garðræktin eru stvrkveitingarþurfi, þá veit ég 
ekki, hvar það sæi betur stað en hér. Þá er 
það ekki aukaatriði, að í ýinsum héruðum, þar 
sem fjársýkin hefir verið skæðust, er talsverð 
túna- og garðrækt. Ég veit ekki, með hverju 
þeiin, sem þar liafa orðið fyrir skakkaföllum, 
yrði betur hugnað en því að hjálpa þeim til að 
auka túnrækt sina og nautpening og svo garð- 
ávaxtarækt. Það hefir að vísu ýmislegt verið 
lögfest til lijálpar þessum mönnum, en sú hjálp
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kæmi ekki beinna fram á annan hátt en þenn- 
an. Vitanlega koma fleiri staðir á landinu ti! 
greina að því er snertir þessa verðbólgu áburð- 
arins, en þarna sæi þess á sérstakan hátt mikinn 
stað. Og þar sem Búnaðarfél. er ætlað að semja 
reglur um skipulag þessarar úthlutunar, veit ég. 
að það mvndi sérstaklega láta þessa menn njóta 
styrkjar. Þar sem ég veit, að hv. 1. flm. mun 
mæla með till., fer ég ekki fleiri orðum um 
hana, en treysti því, að hv. Alþ. sjái sér fært 
að verða við henni sakir mikillar nauðsvnjar. 
Ég get gjarnan gert það að innskoti, af þvi 
að hv. þm. eru vist í leikhúsi, og það gerir því 
ekkert til, þó að ég beiti meinlausu málþófi 
litla stund, að þegar verið er að tala um misfell- 
urnar á jarðræktarl., t. d. hina margumtöluðu 
17. gr., sem sumir telja, að eigi að standa, en 
aðrir segja, að ætti að fara, þó að ég vilji ekki 
leiða hana sérstaklega hér inn í umr., þá vil 
ég taka fram, að jarðræktarl. þyrftu endurskoð- 
unar við. Þegar 1. voru samin 1923, var það 
gert með tilliti til annars viðhorfs um búnaðar- 
framkvæmdir en nú er. L. voru samin með við- 
horfi til mikilla styrkja til að þenja út tún og 
garða, en án forsjár um það, hvort tök yrðu 
á að halda framkvæmdum i horfinu. Ég hefi 
áður haft orð á þessu, og þegar ég tek þetta 
fram, vil ég um leið gera grein fyrir því áliti 
mínu, að til þess að búnaðinum sé séð fyrir 
þörfum, ætti stvrkur í líkingu við þann, sem 
till. okkar ræðir um, að skipa framarlega sæti, 
eins og framkvæmdin sjálf, svo að koma mætti 
að gagni fvrir aldna og óborna.

Þegar timinn er svona ríflegur, skal ég nota 
þessa stund til að minnast á atriði, sem svifur 
nú yfir vötnunum, þegar rætt er um fjárl. Það 
er heildarviðhorfið og þær stefnur og þær aðal- 
stefnur, sem fram hafa komið við útbúning 
fjárl. og þeirra brtt., er við þau hafa verið 
gerðar. Þar á ég i fyrsta lagi við viðhorfið að 
þvi er snertir 16. gr. fjárlfrv., en þar er dregið 
talsvert úr fjárframlögum til opinberra fram- 
kvæmda samkvæmt till. hæstv. fjmrh. Ég álit 
það virðingarvert af hvaða stjórnarherra sem 
er að bera fram á þessum timum fjárlfrv., sem 
sýnir einlæga viðleitni á því að lækka útgjöld 
ríkisins vegna knýjandi nauðsynjar, og þó að 
það geti verið vafa undirorpið, hvort hér sé 
drepið á það, sem helzt skvldi, er mér ljóst, að 
ekki er auðvelt að framkvæma þetta, svo að vel 
sé, með því að breyta til á fjárl., sem frá er 
gengið frá ári til árs, þar sem margir póstar 
eru þar svo fastir. Þó verð ég að segja það sem 
mitt sjónarmið, að ég tel óaðgengilegt fyrr en 
allt um þrýtur, að ráðast á þá pósta, að svo 
miklu leyti sem hver liður um sig er hnitinið- 
aður við þær verklegu framkvæmdir, sem fvrir 
liggja í landinu í hvert sinn. Því á ég með til- 
liti til minnar sannfæringar ómögulegt með að 
greiða atkvæði með lækkun á framlögum til 
landbúnaðarins, sem ekki kemur hlutfallslega 
jafnt niður á alla liði fjárl. Þess vegna álít ég, 
að þessi lækkunarmöguleiki eigi frekar heima 
í hinni almennu heimild til handa stj. til að 
mega lækka útgjöld yfirleitt, ef nauðsyn krefur. 
Eins og játað er af öllum, að sjávarútvegurinn, 
eins og fleiri starfsgreinar hér á landi, á við

erfiðleika að búa, eins hvgg ég, að hið sama 
megi segja um liúendur í landi. .4 tiltölulega 
fáum árum er svo komið, að þeir hafa orðið 
að nauðsemja um skuldir sínar, og þetta er ekki 
orðið öruggt ennþá, þannig að ekki þurfi allrar 
aðgæzlu við til að lijarga því, sem bjargað 
verður, svo að ekki lendi allt aftur i sama far- 
inu. Af þessu skapast mitt sjónarmið til máls- 
ins.

Svo, af þvi að umræðutími minn er svo frjáls- 
legur og söfnuðurinn hljóður og góður, get ég 
niiniizt á deilumál þau, er fyrir þinginu liggja 
um úthlutun stvrkja til skálda og listamanna. 
Ég segi fyrir mitt leyti, að ég er ekkert hrifinn 
af þvi, að þnk þurfi að hnotabítast um það, 
hverjir eigi að fá þessa stvrki og hverjir ekki. 
En þó að inér þvki þetta ekki gott, þá er ekki 
þar með sagt, að ég sé ánægður með það, sem 
komið hefir frá menntamálaráði um þetta. Ég 
hefði talið, að ýmislegt mætti þar betur fara. 
Og áður en farið var að deila um þetta hér á 
Alþ., hélt ég því fram i þingræðu, að það væri 
ótækt, að þm. væru að rífast uin þetta á hverju 
ári og skammta mönnum á diskana. í höfuðat- 
i'iðum er þessi skoðun min óbreytt enn. Ég 
liélt þvi frain, að Alþ. yrði að koma þessu af 
sér, því að svo mikið moldviðri er orðið hér 
af þessu listræna fólki, skáldum, málurum, 
söngvurum, sérfræðingum og sérgæðingum. 
Þeirra tala er legíó, svo að ómögulegt er að 
greiða atkv. af nokkru viti. Hér mætast þeir 
beztu og allt niður í aumustu fúskara, sem 
ekki eiga skilið að koma nálægt þvi matborði.

Ég hefi sagt frá mínu sjónarmiði, að fyrir 
mitt leyti hneigist ég að því að fá mér frið frá 
því að standa í þessari vafasömu úthlutun, þvi 
að tilfellin eru svo mörg og vafasöm. Hinsvegar 
skal ég taka fram, eins og ég lauslega drap á 
áður, að ég er alls ekki ánægður með það, 
hvernig menntamálaráð hefir úthlutað þessum 
stvrk. Sumir þeirra, sem eru góðir og gegnir 
menn og ríkið liefir látið njóta einhverrar út- 
hlutunar áður, voru nú settir hjá, — menn, sem 
að minu áliti áttu fremur slíkan styrk skilið 
heldur en sumir aðrir, sem fengu styrk. Ég vil 
t. d. nefna eitt tilfelli, sem að vísu er ekki neitt 
stórbrotið. Einn ágætur kennimaður fyrir aust- 
an fjall, séra Jón Thorarensen i Hruna, hefir 
safnað þjóðsögum og skráð þær af mikilli alúð. 
Hann hefir gert þetta með listfengi, því að hann 
er rithöfundur af guðs náð. Hann hefir skráð 
þjóðsögurnar mjög vel, og vakað vfir því, að 
það væri sem bezt af hendi leyst. Hann hefir 
gefið út nokkrar bækur í þjóðsagnasafninu 
,Kauðskinnu“. En hann var settur hjá við út- 
hlutun menntamálaráðs. Ég mun því vænta þess, 
að einhverjir þm. sýni glöggan skilning á þessu, 
því að hér er um réttlætismál að ræða. Þetta 
er að visu ekki stórmál, en þar sem aðrir menn 
hafa orðið stvrks aðnjótandi, sem ekki hafa 
gert neitt listrænt, hefði maður þó getað vænzt 
þess, að þessi maður hefði fengið að halda sin- 
um styrk. Mér þykir verst, að hér er enginn 
viðstaddur úr menntamálaráði, en kannske fær 
þetta mál ekki mikla áheyrn hjá þeim góðu 
herrum. Samt hefði mér þótt betra, ef svo hefði 
staðið á. Ég gæti nefnt dæmi þess, að maður
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hefði komizt á næsta árs úthlutun, ef hið sama 
mcnntamálaráð færi ineð þessa úthlutun fyrir 
]>að timabil.

Ég fékk leyfi liæstv. forseta (HG) til þess 
að tala nú, enda þótt ég væri aftarlega á mæl- 
endaskrá, vegna þess að aðrir hv. þm. þóttusl 
eiga nauðsynjaerindi í leikhúsið að horfa þar, 
held ég, á Mjallhvítareplið. Og hafa ýmsir jafn- 
an glæpzt á hinum eitraða helmingi hinna for- 
boðnu ávaxta, og veit ég aldrei, hverjir koma 
þaðan lifs.

*Árni Jónsson: Herra forseti! I’að er orðið 
einhverskonar þegjandi sanikoniulag um það 
inilli okkar þm., sem hér erum, að reyna að 
stvtta hæstv. forseta stundir, úr þvi að hann 
verður að verða af þeirri skeninitun, sem öðrum 
þm. er búin í kvöld. Mér datt nú í hug erindi 
eftir horstein Erlingsson, ég hekl úr Eiðnum, 
sem ég ætla að fara með:

,,En gaman væri að verða að flugu, 
það veit minn guð, og ná í smugu, 
og gá, hvort Evu og Adams blað 
er enn á sínum gamla stað. 
bau tvö þar engum augum kvíða, 
en okkur kitlar furðu viða 
i von um þennan unaðsyl, 
ef eitthvað skyldi hnikast til.“

Ég veit ekki, hvernig á því stóð, að mér datt 
þetta i hug, en kaniiske hefir það verið af því, 
að flestir hv. þm. hafa haft meiri áhuga á þvi 
að fara í leikhúsið i kvöld heldur en að vera 
hér, líklcga í von uin einhvern „unaðsyl" þar, 
og það er ekki þakkarvert, þar sem ráðstafanir 
hafa verið gerðar til þess að banna að sýni 
þetta leikrit á leiksviði. En að öðru leyti sýnir 
þessi leikhúsferð mjög mikinn áhuga á fögrum 
listum, og ég býst við, að sá áhugi eigi eftir 
að koma til góða sumum brtt. við fjárl., en þær 
snerta nú flesta listamenn okkar.

Ég ætla ekki að fara að ræða mikið um það 
hér, hvort lieppilegt sé að Alþ. hafi með hönd- 
uni úthlutun á stvrk til skálda og listamanna, 
eins og lengst af hefir verið, eða að hún sé i 
höndum menntamálaráðs. Það kynni þó að 
horfa betur að tala um það nú, eins og salur 
Nd. er nú skipaður, þar sem hér eru að mestu 
leyti liinir gömlu tryggu áheyrendur, sem alltaf 
eru hér, það eru stólarnir, heldur en ef hér 
væru fleiri viðstaddir, sem kvniiu að verða til 
andsvara. A siðasta Alþ. var háð mikil deila um 
það, hvort þessi úthlutun skyldi vera i liönd- 
um Alþ. eða meuntamálaráðs. Fráfarandi fjmrh. 
(EystJ) hafði brotið ]>á venju, sem verið hafði 
áður, með því að leggja til, að úthlutun á lista- 
mannastyrknuin yrði tekin af Alþ. og færð 
undir menntamálaráð. Hér á Alþ. var liáð mikil 
senna um ]>etta, og sá, sem mest barðist fyrir 
menntamálaráðið, var form. þess, hv. þin. S.-I>. 
(JJ). Þegar loks var gengið til atkv., voru 22 
þm., sem vildu, að menntamálaráð liefði út- 
hlutun þessa styrks með höndum, en 21 þin., 
sem vildi, að sú úthlutun yrði ákveðin hér á 
Alþ. eins og áður. Hinn tiltölulega litli meiri 
hl., sem hér er um að ræða, þar sem aðeins 
22 þm. voru með menntamálaráði, gefur alls

ekki skýra niynd af þingviljanum um þetta. 
Sérstaklega verður að vefengja það, að þingvilji 
liggi til grundvallar þessum úrslitum, vegna 
þess að þeir tveir þm„ er úrslitum réðu, eiga 
háðir sæti i menntamálaráði, og manni virðist 
að nokkru leyti eins og þeir væru að dæma í 
sinni eigin sök. Þessir þm. eru form. mennta- 
málaráðs, hv. ]>m. S.-Þ. (JJ), og hv. 1. þm. Skagf 
(PHann). En eftir að Alþ. var slitið, var mikill 
eftirleikur um þetta. Forin. menntamálaráðs 
skrifaði langa grein um þeíta mál i blaðið 
„Tíinann". Það var nokkurskonar eftirmáli um 
„skáklin sjö“, „grenjaskytturnar", og ásakanir 
um það, seni gert var á Alþ. En á Alþ. hafði 
hann m. a. talað um, að það væri einkenni- 
legt, að maður eins og Jóhaiines Kjarval niálari 
skyldi glevmast 49 þingmönnum. 1 sambandi 
við það var það formælandi form. menntamála- 
ráðs, sem kvað visu um þetta. Ég er ekki alveg 
viss um að hafa hana rétt vfir, en ég vona, að 
hæstv. forseti (HG) taki ekki af mér orðið, þó 
að ég þurfi að hugsa mig ofurlítið uill. Mér 
finnst það ekkert saka, þó að þessi erindi birt- 
ist í Alþt.:

„Lævi blandið húm af lieimsku 
hylur allan þingsins geim, 
svífa menn í svefni og glevmsku, 
svo að Iíjarval týnist þeim.

Meinleg gleymska manninn hrjáði, 
meðan i stj. og þingi sat, 
en uppi i ínenntamálaráði 
mundi hann allt, sem liugsazt gat.“

Þetta þótti dálítið einkennilegt, að þm. lýsti 
því vfir frannni fyrir 49 þni„ að þeir hefðu 
gleynit líjarval, en var þó sjálfur einn af þeiin 
49. sem hann sakar hér um gleymsku.

Ég ætla nú ekki að fara að tala mikið um 
þessa úthlutun á styrk til skálda og listamanna, 
sem menntamálaráð liefir ákveðið, en það er 
h:ett við, að hún sæti misjöfnum dóinum. For- 
sendurnar fyrir því, að þess var krafizt með 
svo niiklum krafti, að menntamálaráð tæki að 
sér þessa úthlutun, voru þær, að þvi væri betur 
trúandi en öðrum til þess að sjá um, að þeir 
menn, sem unnið hefðu að óþjóðlegri og þjóð- 
skaðlegri starfsemi, yrðu ekki viðurkenningar 
eða styrks aðnjótandi af opinberu fé. En það 
fór nú svo, að sumir þeirra manna, sem þeir. 
er börðust fyrir menntamálaráði, munu hafa 
átt við, þótt nöfn væru eigi nefnd, — að þeir 
héldu sínum fulla stvrk, viðurkenningu og öðru. 
eins og áður liafði verið, þrátt fyrir það, þó 
að þeim hefði verið blandað inn i umr. hér á 
Alþ. til að fá ]>m. til þess að aðhvllast þessa 
ráðstöfun. En hvað þann snertir, sem ég hygg, 
að liafi verið talinn skaðlegastur, var fjárveit- 
ingin til lians lækkuð nokkuð frá því, sem áður 
hafði verið. Hann hafði haft á fjárl. undanfar- 
inna ára 5 þús. kr., en inenntamálaráð lækkaði 
styrkinn til hans niður í 1800 kr. Nú má segja 
það um slika fjárveitingu sem styrkurinn til 
skálda og listamanna er, að það sé ekki ein- 
göngu styrkur, heldur einnig heiðursviðurkenn- 
ing. Það er líka eftirtektarvert, að styrkurinn 
fer í sumum tilfellum dálitið eftir þvi, hvort
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sá, sem við honum tekur, er verulega þurfandi 
fyrir hann eða ekki. Ég get imyndað mér, að 
hvað þann mann snertir, sem hér um ræðir, 
mann, sem þekktur er ekki aðeins hér á landi, 
heldur einnig utan landsteinanna, hafi lækk- 
unin á upphæðinni til hans getað stafað af þvi, 
að menntamálaráð hafi litið þannig á, að hann 
hefði ekki þörf fyrir hærri upphæð en þetta, 
en hinsvegar gert þá ráðstöfun, að Iáta hann fá 
1800 kr., til að sýna, að hann nyti viðurkenn- 
ingar af hálfu þjóðfélagsins sem áður. í stuttu 
máli má segja það, að þó að styrkurinn hafi ver- 
ið skertur, hafi heiðursviðurkenning hans verið 
óskert eftir úthlutun menntamálaráðs. Þegar 
hæstv. núverandi fjmrh. (JakM) hefir tekið 
þessa fjárveitingu aftur í hendur Alþ. með fjárl- 
frv. fyrir árið 1941, hefir hann nú fellt niður 
nöfn læirra manna, sem deilan stóð mest um. 
Hann hefir tekið þau út og fellt niður viður- 
kenninguna og stvrkinn til þessara manna. I’ess 
vegna held ég, að þannig mætti líta á, að þeir, 
sem endilega vilja, að menntamálaráð haldi á- 
fram að úthluta þessu fé, geri það beinlínis 
til þcss, að þessir menn, sem annars eru taldir 
allskaðlegir þjóðfélaginu, fari ekki á mis við 
þá viðurkenningu og þann styrk, sem þeir liafa 
hlotið fram að þessu. Mér finnst nú, að hæstv. 
forseti (PO) sé mér sammála, bæði er hann 
þannig á svipinn, og svo tel ég engan vafa á þvi, 
vegna þess að hann kinkar kolli til samþvkkis.

Ég ætla að lokum að nefna þær brtt. við 
fjárl., sem ég hefi gerzt flm. eða meðflm. að. 
Það eru æðimargar brtt., en þó að ég flytji 
nokkuð m.argar brtt. við fjárl., þá held ég samt, 
að mér sé óhætt að fullyrða það, að samþykkt 
þeirra niuni ekki hafa neina sérstaka erfið- 
leika í för með sér fyrir afkomu þjóðarinnar 
i heild sinni né breyta miklu útkomu fjárl.

Ég ætla fyrst að minnast á brtt., sem ég á á 
þskj. 308, undir tölulið XVIII. Hún er um það, 
að 1500 kr. verði veittar Blaðamannafélagi Is- 
lands. Blaðamannafélagið er nú orðið gamalt 
félag, en það hefir til skamms tíma látið fremur 
lítið til sin heyra, en hin síðustu ár hefir færzl 
nýtt líf í það. Blaðamannafélagið hefir upp á 
síðkastið látið mjög mikið að sér kveða. Það 
stóð fyrir þvi, að hingað komu frá Danmörku á 
siðastl. sumri 9 blaðamenn i heimsókn og ferð- 
uðust um hér á landi. Ég býst við því, að heim- 
sókn dönsku blaðamannanna á siðastl. ári hafi 
miklu fremur en margar aðrar heimsóknir, sem 
við höfum fengið á undanförnum árum, orðið 
til þess að efla einlægt vináttusamband milli 
þessara tveggja landa. Ég fyrir mitt leyti er 
þeirrar skoðunar, að hvernig sem allt kann nú 
að snúast, þá hafi’ sambúð okkar íslendinga við 
sambandsþjóð vora, Dani, síðan við urðum þó 
svo stórir, að við þóttumst standa nokkuð á 
okkar eigin fótum, verið mjög viðunandi. Það 
er eftirtektarvert, að Jjvi fer svo fjarri, að kali 
hafi aukizt milli þessara tveggja þjóða við það, 
að íslendingar fengu fullveldi sitt viðurkennt. 
að þvert á móti hefir sambandið orðið miklu 
hlýrra og innilegra heldur en áður var. Xú eig- 
um við fslendingar eftir að stíga síðasta sporið 
f þessu máli, og ég hygg, að það sé okkur öll- 
um sameiginlegt áhugamál, að úrslitin geti farið

fram með sem allra friðsömustum hætti við 
sambandsþjóð okkar. Við höfum þann málstað 
í því máli, að bezta trvgging okkar fyrir þvi, 
að sá málstaður nái tökum á hugum manna hjá 
sambandsþjóðinni, svo að hún geti skilið sjón- 
armið okkar og fallizt á það, er, að hingað komi 
áhrifamenn þaðan, sem fái tækifæri til þess að 
kynnast landi og þjóð, hugsunarhætti manna 
og viðhorfi eins vel og frekast er unnt i slík- 
um heiinsóknum. Ég álít, að þessi blaðamanna- 
heimsókn tryggi þetta eiginlega betur en flestar 
aðrar heimsóknir. Hér voru menn frá blöðum 
allra meiriháttar stjórnmálaflokka i Danmörku, 
og sumir þeirra mjög þekktir og mikilsvirtir 
blaðamenn. Það var ekki sá ófrelsisbragur á 
þessari móttöku eins og oft vill verða, þegar 
um opinberar heiinsóknir er að ræða, sem kann- 
ske eru í þeim tilgangi gerðar að kynnast ein- 
ungis efsta broddinum af þeim mönnum, sem 
helzt ineð völdin fara, og svo þeirra nánasta 
úrvalsliði. Þessir dönsku blaðamenn fengu tæki- 
færi til að kvnnast íslenzku þjóðinni á miklu 
viðara grundvelli en flestir aðrir, sem koma 
liingað til lands. Ég hygg, að það hafi verið 
talað alveg hispurslaust við þá um hlutina. Mér 
skildist af viðtali við þessa menn, sem ég hafði 
þá ánægju af að kvnnast, að við íslendingar 
myndum mjög vel við það una, ef sambands- 
þjóð vor vfirleitt væri þannig „stemmd" í okkar 
garð eins og þeir voru, er þeir létu héðan í haf.

Þessi heimsókn kostaði vitanlega mikið fé. 
því að það var farið með blaðamennina í bíl- 
um norður i land, og sú ferð tók langan tima. 
Auk þess voru veitingar við þá ekki neitt skorn- 
ar við neglur og kostuðu allmikið fé. En fvrir 
þetta komst Blaðamannafélag fslands í all- 
inikil fjárhagsleg vandræði, og hefir það gert 
mjög mikið til að vega upp á móti þvi með 
ýmsu móti. Það hefir haldið 2—3 kvöldvökur 
í vetur með mjög fjölbrevttuin skeinmtiatrið- 
um, og á þann hátt hefir það fengið nokkurt 
fé. Auk þess var haldin árshátið blaðamanna, 
sem síðan hefir verið kölluð „sjáball", vegna 
þess að dr. Guðm. Finnbogason landsbókavörður 
l'ann upp það nývrði, að kalla það „sjá“, sem á 
útlendu niáli og vondri islenzku hefir verið 
nefnt „pressa", og út af því fór einhver ná- 
ungi að velta þvi fyrir sér, hvort menn gætu 
orðið blindir á „sjáballi". Ég veit ekki, hvernig 
það hefir verið á þessu tilfærða „sjáballi". En 
á þessu „sjáballi" var það i fyrsta skipti tekið 
upp hér á landi, að liæstv. forsrh. (HermJ) hélt 
pólitíska ræðu. Það hefir aldrei áður verið gert 
bér á Iandi, að forsrh. haldi stórpólitiska ræðu 
á gleðisamkomu, en í öðrum löndum, t. d. í Eng- 
landi, er það mikill siður.

Annars þarf ég ekki að fjölyrða mikið um 
þessa till., sem ég tel sjálfan mig sérstaklega 
flm. að. Það má segja, eins og stundum stóð í 
ritdómum hér á árunum: Xafn höfundarins er 
trygging fyrir innihaldinu. Ég vil segja það, að 
nöfn flm. hljóta að vera allmikil trygging fyrir 
þvi, að hér sé gott mál á ferðinni, þar sem flm. 
að henni eru auk min, hæstv. viðskmrh. (EvstJ), 
sem hefir aldrei svo ég ínuni eftir borið fram 
bitt. við fjárl., hæstv. forseti Sþ. (HG), hæstv. 
fyrrv. atvmrh. (SkG) og hv. 3. þm. Reykv. (HV).
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Ef hæstv. forseti (PO) hefír ekkert á móti þvi, 
ætla ég að Iáta lokið máli mínu um þennan lið.

Þá, að öllu gamni slepptu, þvi að ég sé, að 
hv. þm. eru að smátínast af samkomunni, þar 
sem von var á skemmtiatriðum, og ég ætla 
að vona, að hv. varaforseti (PO) haldi þeim 
hér við, úr því að þeir eru kornnir inn á annað 
horð, ætla ég að snúa máli minu að alvarlegra 
efni. Eg hefi teygt allmjög lopann i ræðu minni 
fram að þessu, en skal nú reyna að ljúka máli 
mínu á mjög skömmum tíma.

Xæsta brtt., sem ég ætla að tala um, er um, 
að tekinn verði upp á fjárl. 2 þús. kr. styrkur 
til Sveins Þórarinssonar listmálara. Það er rétt, 
að ég geti þess, að ég er þessum manni ekki 
persónulega kunnugur, og get ég þess vegna 
vísað þegar á bug öllum ótta manna um það, 
að hér væri nein persónuleg vitneskja á ferð- 
inni hvað þennan mann siiertir. En ég hefi séð 
nokkuð af verkum hans og leitað mér upplýs- 
inga hjá kunnugum mönnum um hann. Sveinn 
er einn þeirra manna, sem brotizt hafa úr mik- 
illi fátækt til mikilla mennta, og um hann eins 
og suma aðra má segja, að þeir standa mörgum 
öðrum framar, þótt erfitt ættu i upphafi, og 
lifa langdvölum erlendis, enda eru fáir hér á 
fslandi of sælir, sem eiga yfir listrænum hæfi- 
leikum að búa. Sveinn fór ungur utan og lauk 
námi við Kunstakademiet i Kaupmannaliöfn. 
Síðan ferðaðist liann um ýms önnur lönd, eink- 
um Frakkland, til þess að kynnast fvrirmvndar 
listaverkum annara þjóða en Dana einna. 
Sveinn sýndi mikla þrautseigju í að leggja á 
sig hið mesta erfiði án þess að njóta nokkurs 
styrks. Ef þessi till. verður sainþ., þá er það í 
fyrsta skipti, sem Sveinn hefir notið nokkurrar 
viðurkenningar frá hinu opinbera. En þó að 
Sveinn hafi dvalið mikið erlendis, ber list hans 
það með sér, að hann er í engum greinum spor- 
göngumaður eða eftirherma annara. Xáin hans 
og dvöl meða4 erlendra þjóða hefir orðið til 
þess að auka og þroska hina miklu listgáfu 
hans sjálfs. En það er vist óhætt að segja, að 
Sveinn er í verkum sínum sérkennilegastur 
allra islenzkra listmálara. Eg hefi heyrt á mörg- 
um, sem um hann hafa rætt, að þeir telja hann 
íslenzkari í list sinni en flesta aðra. Hann velur 
fvrst og fremst viðfangsefni sin úr islenzkri 
öræfanáttúru, íslenzku þjóðlífi og sveitalífi. 
Stærstu og beztu listaverk Sveins eru mörgum 
kunn, þeim, sem á annað borð hafa áhuga á 
málaralist. Svo að ég nefni nokkur, ætla ég að 
nefna Herðubreið, Dettifoss, Lestaferð, Gangna- 
menn og Hevskap, en það mætti nefna ýmis 
fleiri. Sveinn hefir vakið mikla athygli hvar 
sem hann heldur sýningar. Hann hefir sýnt 
listaverk sín víða erlendis, og nú síðast í vetur 
í Kaupmannahöfn, og hlaut þar mikið lof og 
viðurkenningu. Það var ekki lakari maður en 
Ejnar Xielsen, eiiin af beztu málurum Dana, sem 
lauk hinu mesta lofsorði á list hans. Sveinn er 
kvæntur danskri konu, sem einnig er listmálari, 
og hefir hún einnig hlotið lof fvrir sýningar 
á listaverkum sínum. Þau hjónin bjuggu lengi 
búi sínu í Asbyrgi í Kelduhverfi, og það var, 
að ég hvgg, eingöngu vegna lasleika konu 
Sveins, að þau urðu að flytja frá þessum fagra,

þekkta stað, að þeim báðum nauðugum, eftir 
*því sem ég bezt veit. Ég skal geta þess, að hagur 
þeirra liefir verið að mörgu leyti ömurlegur, 
vegna þess að konan er alvarlega veik og hefir 
legið langan tíma á sjúkrahúsi. Ég lit svo á, 
að þessi styrkveiting og viðurkenning, sem hér 
er farið fram á til Sveins Þórarinssonar, sé 
fyllilega réttlát. Ég trevsti þvi, þó að fáir séu 
hér viðstaddir, nema hinir trúu stólar, að þá 
verði þó sú raunin á, að þessi till. komist i gegn.

Ég á hér nokkrar brtt. ásamt öðrum þm., en 
þar sem ég er ekki 1. flm. að þeim, þá stilli 
ég mig um að tala um þær. En ég ætla að fara 
örfáuin orðum um brtt. mína á þskj. 308, 
XXVIII, sem er 1200 kr. stvrkur til Péturs Jóns- 
sonar söngvara. Það má segja um Pétur Jóns- 
son, að margir eru kallaðir, en fáir útvaldir. 
Þeir eru nú orðnir allmargir þeir listamenn 
okkar, sem lagt hafa út á þá braut, að gera 
sönglist að atvinnugrein sinni, en til þessa dags 
hefir enginn náð jafnmiklum árangri og Pétur 
Jónsson. Hann dvaldi meðal þeirrar þjóðar, 
sem er söngmenntuðust af öllum þjóðum álf- 
unnar og gerir vfirleitt hæstar kröfur í þeim 
greinum. En Pétur komst svo hátt í Þýzkalandi, 
að hann var talinn þar í fremstu röð tenor- 
söngvara, sem létu til sín heyra þar i landi. 
Hann var orðinn óskabarn Þjóðverja; það var 
hætt að kalla hann Jónsson, heldur kölluðu þeir 
hann „unser Peter“. En á meðan Þjóðverjar 
kölluðu hann „unser Peter“, þá gleymdi hann 
aldrei ættjörð sinni og lét ekkert tækifæri 
ónotað til að komast liingað heim og láta 
okkur verða aðnjótandi söngs síns. Ég mun ekki 
rekja hér tildrögin til þess, að Pétur Jónsson 
hætti á listamannshraut sinni fvrr en búizt var 
við, en aðalástæðan var það almenna hrun, sem 
varð i Þýzkalandi og öllum er kunnugt um. Xú 
er svo, að hér heima fvrir er vitanlega ekki 
hægt, jafnvel þó að Pétur Jónsson sé einhver 
mesti Wagnersöngvari sinnar tíðar, að færa hér 
upp óperur Wagners eða greiða á annan hátt 
fyrir Pétri, svo að hann geti haft atvinnu af 
söng sínum. Þess vegna hefir Pétur orðið að 
snúa sér til borgaralegrar iðju og hefir rækt 
störf sín af hinni mestu kostgæfni og samvizku- 
semi, enda mjög vel metinn starfsmaður hér í 
bænum. Það mætti raunar segja, að honum 
væri ekki vandara um en öðrum opinberum 
starfsmönnum að lifa af sínum launum. En 
ég vil segja þar á móti, að hart sé aðgengið, 
ef Pétur á að gjalda þess, að hann vill vinna 
fyrir sér á borgaralegan hátt, þegar honum 
lokast listamannsbraut og frægðarferill erlendis 
af ástæðum, sem hann fékk ekki við ráðið. 
Ég' stend einn að þessari brtt., faldi að ég 
þyrfti ekki að hafa aðra menn með mér, mér 
betri og áhrifaineiri, því eins og ég sagði, er ég 
talaði fyrir till. næst á undan, er nafn flm. 
trygging fyrir því, að gott mál sé á ferðinni, 
og þá ætti nafn okkar Péturs Jónssonar að vera 
trygging fvrir því, að Alþ. sjái sér fært að láta 
þennan listamann verða styrksins aðnjótandi.

Svo læt ég máli mínu lokið.

*Pétur Ottesen: Ég býst við, að auðu stólun- 
um hér á Alþ. þætti það skrítið, að ég, sem



125 Lagafrumvörp samþykkt. 
Fjárlög 1941 (3. umr.).

126

stcnd að brtt. um að taka af fjárl. f járveitingar 
til einstakra listamanna og skálda og fela sér- 
stakri n. úthlutun á þessu fé, að ég skuli sam- 
tímis þvi koma með brtt. um að taka einn þess- 
ara manna upp í fjárl. og honum verði veittur 
]>ar sérstakur stvrkur. Astæðan til þess, að ég 
hefi gert þetta, er sú, að nú stendur yfir 3. umr. 
fjárl., og ekki víst, hver forlög þeirrar till. 
verða, sem fjvn. flytur um að taka listamenn 
út af 15. gr. Þess vegna var ekki nema um 
tvennt að velja, — ef svo færi, að till. n. næði 
ekki fram að ganga, var loku fyrir skotið, að 
þessi till. gæti komizt að siðar. Þess vegna varð 
þetta livorttveggja að vera samferða. Ég skal 
taka strax fram, að ef till. fjvn. verður samþ., 
þá tek ég að sjálfsögðu mína till. aftur, því 
að þá mun ég standa á móti því, að fjárfram- 
lög til einstakra manna verði tekin inn í fjár- 
lögin, heldur verði þessum máluin ráðstafað 
samkv. því.

Þessi brtt. min fer fram á það, að dr. Eiriki 
Albertssyni á Hesti verði veittur 1200 kr. styrk- 
ur til ritstarfa. Dr. Eiríkur er einn af þeiin fjöl- 
hæfustu gáfumöiinum í andlegra manna stétt, 
sem nú eru i landinu, og auk þess inikill af- 
kastamaður á því sviði. Það eru að ýmsu leyti 
miklir örðugleikar á því fyrir sveitaprest að 
fást við sögulegar rannsóknir, þar sem skorlur 
er á öllum nauðsynlegum heimildum. Helzt er, 
að fræðimennirnir dvelji á þeim stöðum, þar 
sem heimildirnar eru fyrir hendi. Þetta kostar 
þess vegna ákaflega mikla vinnu og fé, og menn, 
sem fást við fræðiiðkanir og búsettir eru uppi í 
sveit, þurfa allmikið á sig að leggja, og þannig 
er háttað um dr. Eirík. En hann hefir ekki talið 
þá fvrirhöfn eftir sér. Hann hefir ekki ein- 
göngu sótt heimildir til Revkjavíkur til þess að 
afla sér undirstöðuatriða í fræðiiðkunum sín- 
um, heldur hefir hann einnig siglt til annara 
landa, þar sem hann gat fyllt í þau skörð, sem 
voru i þessum efnum hér heima. Þetta sýnir 
þann ákaflega sterka vilja, sem er hjá þessuiu 
fjölmenntaða gáfumanni, til þess að kryfja okk- 
ar sagnfræði og draga fram í dagsljósið ýmis- 
legt af þvi, sem nú er dulið. Sögulegur fróð- 
leikur er runninn þjóðinni í merg og bein, og 
þess vegna er ekki nema eðlilegt, að fjvn. og 
allir þeir, sem veitt gætu þessu stuðning, þeir 
séu slíkum manni innan handar, sem hefir svo 
mikla hæfileika til brunns að bera, jafnhliða 
löngun og vilja til þess að láta mikið eftir sig 
liggja, og sjái um, að honum verði veittur ein- 
hver stuðniiigur til þess.

Ég skal aðeins drepa á eitthvert merkasta 
verk dr. Eiríks á Hesti, en það er æfisaga 
Magnúsar Eiríkssonar, hins merka islenzka 
gáfumanns, sem hauð svo fullkomlega bvrginn 
þrautreyiidum, liáttsettum einbættisinönnum er- 
lendis og kom fram til mikils sóma fvrir is- 
lenzku þjóðina. Þetta verk hefir séra Eirikur 
varið við háskóla íslands og lilotið doktors- 
nafnbót fyrir. Auk þess hefir dr. Eiríkur skrif- 
að ýmislegt fleira, fræðilegs og almenns efnis, 
flutt fyrirlestra við háskólann, og margt fleira 
hefir hann i smíðum, sem þetta snertir. Hins- 
vegar eru kjör og kringumstæður þessa mikil- 
hæfa fræðimanns, eins og lijá fjölda annara

sveitapresta, þannig, að hann er litt efnum bú- 
inn og á þess vegna erfitt með að helga þess- 
um hugðarefnum sinum krafta sína. Er nauð- 
synlegt, að hann fái styrk frá því opinbera til 
þess að geta hrundið fyrirætlunum sínum i 
framkvæmd.

Ef svo fer, að þingið verði levst frá því 
leiðinlega verki að dæma um hæfileika fræði- 
og listamanna í sambandi við úthlutun fjár til 
þeirra, og það verði falið sérstakri n. eða ein- 
hverjum öðrum aðilum, ætlast ég til þess, að 
þeir menn, sem hafa það starf með höndum, 
kunni að meta hæfileika og áhuga dr. Eiriks 
Albertssonar við ritstörf og fræðiiðkanir, þegar 
styrknum verður úthlutað. Eins ætlast ég til 
þess, ef þingið heldur áfram að skipta þessu 
fé á inilli einstakra manna, að það kunni ekki 
síður að meta þá hæfileika, sem hér er um að 
ræða. Það er engin ástæða til þess fvrir mig að 
vilja blanda mér inn i umr. fvrir hönd fjvn. 
Það gerir okkar frsm. og inun hann að sjálf- 
sögðu lýsa afstöðu n. til einstakra brtt., þegar 
flm. þeirra hafa gert grein fvrir þeim, sem tæp- 
lega verður fvrr en á morgun.

*Jörundur Brynjólfsson: Það er ærið þunn- 
skipað hér í Sþ. og má vera, að það stafi nokkuð 
af því, að menn hafi ekki búizt við, að fundar- 
höld yrðu, en því á hæstv. forseti enga sök á.

Ég liefi leyft mér að flvtja hér 2 brtt. á þskj. 
327, VII og X. Fyrri till. er um að veita Jóni 
Þorleifssyni inálara 2000 kr. styrk. Orsökin til 
þess, að ég hefi borið fram þessa till., er sú, 
að ef Alþ. ákvarðar að úthluta sjálft listamaniia- 
styrkjunum, eins og vel getur átt sér stað, þá 
taldi ég, að meðal þeirra listamanna og skálda, 
sein fengju stvrkinn, yrðu þau að vera, Þórunn 
Magnúsdóttir skáldkona og Jón Þorleifsson mál- 
ari, enda eiga þau það fyllilega skilið fvrir 
sín störf. Ég skal jafnframt taka fram, að ég 
hiun eins og á síðasta þingi vera þvi fvlgjandi, 
að menntamálaráð úthluti þessu fé. Ég hefi oft 
fundið til þess, að þegar rætt hefir verið um 
þessa persónustvrki hér á Alþ., þá hefir það 
ekki ætíð farið á þann veg sem rétt var. Þess 
vegna taldi ég, að bezt færi á þvi, að dómbærir 
menn utan þingsins hefðu þessa úthlutun með 
höndum. Xú tókst svo til hjá menntamálaráði, 
þegar það úthlutaði stvrknum til skálda og 
listamanna, að livorki Jón Þorleifsson eða Þór- 
unn Magnúsdóttir fengu stvrk. Ég tel alveg víst, 
að það hafi ekki verið fvrir þær sakir, að 
meiintamálaráð hafi ekki fundizt þau verðug 
styrksins, heldur vegna þess að það hafði mun 
minna úr að spila en áður hefir verið, og þess 
vegna þröngur stakkur skorinn með þessa út- 
lilutun. En ég tel samt sem áður, að þetta megi 
ekki niður falla, og vonast eftir leiðréttingu á 
þessu, hvort sem menntamálaráð eða Alþ. út- 
hlutar styrkiium.

Þá skal ég víkja stuttlega að hvorri brtt. um 
sig. Ég þarf ekki að fara mörgum orðum uin 
þær, því að bæði Jón Þorleifsson og Þórunn 
Magnúsdóttir cru vel þekkt af öllum landslýð. 
Jón er, eins og kunnugt er, prýðilega að sér í 
sinni mennt. Hann bjó sig vel undir þetta starf, 
kostaði nám sitt af eigin rammleik og liefir
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orðið að hevja þá baráttu, sem íslenzkir lista- 
menn eru nevddir til, sökum þess hve fáir hafa 
ráð á að kaupa listaverk hér á landi. Þess vegna 
er eðlilegt, að listamenn okkar lands eigi við 
svo þröngan kost að búa sem raun ber vitni 
um. Ég hygg eftir því, sem ég hefi séð af verk- 
um Jóns og ritdómum um þau, að hann sé 
mjög vel fær í sinni mennt. Mér hefir verið 
tjáð af þeim, sem sáu um íslandsdeild New 
York-sýningarinnar, að það, sem Jón hafi iagt 
hönd að verki við undirbúning sýningarinnar, 
hafi borið vott um sérstakan listasmekk og 
vandvirkni. Kemur það engum á óvart, sem 
þekkja til hans. Ég vona, hvort sem þing eða 
menntamálaráð úthlutar stvrknum, þá verði 
Jóni veitt sú upphæð, sem þessi brtt. fer fram á.

Siðari brtt. mín fer fram á að veita Þórunni 
Magnúsdóttur skáldkonu 1200 kr. stvrk. íslenzka 
þjóðin hefir ætíð unnað Iþjóðlegum fræðum og 
sagnfræði og hefir mikinn smekk fyrir þess- 
konar bókmenntum. Það er þvi engin tilviljun, 
þó að meðal íslendinga séu margir menn skáld- 
hneigðir. Þjóðinni er það í blóðið borið, og 
þess gætir mjög víða, ekki einungis meðal fólks, 
sein hlotið hefir góða menntun, heldur einnig 
meðal alþýðufólks. Það er vitað, að á öllum 
öldum hafa verið uppi alþýðuskáld, sem þjóðin 
hefir unnað fvrr og síðar og gert verk þeirra 
ógleymanleg. Þessi unga kona hefir skrifað 
margar bækur, sein allar bera vott um glöggt 
auga fvrir skáldskap. Persónurnar, sem hún 
dregur upp í bókum sínum, eru einkenniicga 
skýrar og vel mótaðar. Hún hefir mjög góðan 
smekk fyrir íslenzku máli, og frásögnin er skýr 
og lifandi. Við eiguin mjög fáar skáldkonur. 
en þær hafa flestar verið góðum hæfileikum 
gæddar, og ég tel, að Þórunn Magnúsdóttir sé 
ein meðal þeirra helztu. Þetta er ung kona, 
sem orðið hefir að vinna fyrir sér við dagleg 
störf til þess að draga fram lifið. Það, sem eftir 
hana liggur á bókmenntasviðinu, er því allt 
unnið í hjáverkum. Menn geta farið nærri um 
það, hve erfið slík aðstaða er, og þar að auki 
er mér sagt, að þessi kona muni ekki vcra sér- 
lega heilsusterk, og þá er það auðvitað þvi 
meiri vandkvæðum bundið, að geta lagt alúð 
við mikla fristundavinnu. En þrátt fyrir það 
liggur ekki lítið eftir þessa konu, og mörg at- 
riði í bókum hennar bera þess vott, að hún 
eigi það skilið, að Alþ. sýni henni þann sóma, 
að veita henni lítinn styrk. Það gæti orðið til 
þess, að hún gæti gert betur en hingað til og 
gefið sig fremur að þessum störfum en áður. 
Það hefir sýnt sig, að mikils má vænta af þess- 
ari ungu konu um framfarir, framsetningu og 
mál. Það er auðséð af bókum hennar; jafnvel 
fvrstu bækur hennar báru þess glögg merki, að 
þessi kona hefir gott auga fyrir íslenzku máli 
og góðum stíl. Ég vil vænta þess, að Alþ. fallist 
á að greiða þennan lítilfjörlega stvrk. Raunar 
mætti segja um þessa till., að hún væri mest 
aðfinnsluverð fyrir þær sakir, live smátækur ég 
er og lítilþægur fyrir hönd þessarar konu, að 
hafa ekki farið fram á meira. En ég vil vona, ef 
hv. þm. þykir það á skorta, að þá verði einhver 
til þess að bæta mér þá yfirsjón, og mun ég 
þá fús til að ljá rifari till. lið. Enda þótt upp-

hæðin sé ekki hærri en þetta, vil ég vænta þess, 
að sú upphæð dragi þessa konu nokkuð, og að 
hún geti orðið til þess að hún geti lagt meiri 
stund á að sinna hugðarmálum sínum hér eftir 
en hingað til, og virðist það geta orðið mörg- 
um ísienzkum konum og körlum til ánægju að 
lesa það, sem frá henni kemur. Ég vil vænta 
þess, að hv. þm. sýni nú höfðingsskap sinn i 
þvi að fylgja þessari till. Það er ekki fyrir mig 
gert, aðeins ræktarsemi við þá konu, sem sýnt 
hefir mikla hæfileika og dugnað í þeim verk- 
um, sem komið hafa frá hennar hendi.

Ég ætla ekki að fjölvrða um fjárl. né þær 
till., sem fyrir liggja; ég tel það til lítils, þar 
sem hér eru svo fáir hlustendur, og veit raunar 
ekki, þótt fleiri þm. hefðu vcrið viðstaddir, 
hvort ástæða hefði verið til að fara hér um fleiri 
orðum.

Thor Thors: Ég á hér tvær litlar brtt. á þskj. 
308 og eina orðalagsbreyt. á þskj. 327, sem ég 
vildi levfa mér að fara um nokkrum orðum.

1. brtt. mín er við 13. gr. fjárk, að í stað 6 
þús. kr. framlags til hafnarbóta i Stykkishólmi 
komi 12 þús. kr. Það er ráðgert að gera endur- 
bætur á brvggjunni i Stykkishólmi svo fljótt 
sem þess er frekast kostur. Bryggjan þar er 
nú orðin um 30 ára gömul og orðin fúin á köfl- 
um, svo að bein hætta er orðin af umferð um 
hana, og það hafa þegar komið fyrir slys, er 
hafa orsakazt af þessu. Það er því alveg bráð- 
nauðsyniegt að gera þessar endurbætur, og var 
bvrjað á þvi á siðastl. sumri, og þá unnið fyrir 
20—30 þús. kr., án þess að neitt framlag kæmi 
á móti frá ríkinu. Þessu verki verður að halda 
áfram, ef það á að koma að notum, og það 
minnsta, sem komizt verður af með til þessa 
verks, er um 60 þús. kr., til þess að það verði 
að verulegu gagni. Á síðasta Alþ. voru samþ. 
hafnarl. fyrir Stykkishólm, þar sem ákveðið 
var, að rikissjóður skyldi leggja fram % hluta 
af kostnaðinum við hafnargerðina. Eftir þvi 
ætti ríkissjóður að leggja til þessa verks, er 
kostar 60 þús. kr., 24 þús. kr. Mér er ljóst, að 
eins og fjárhag ríkissjóðs er nú komið, er al- 
veg gersamlega þýðingarlaust að fara fram á 
svo hátt framlag. Þess vegna læt ég mér nægja 
vegna aðstæðnanna að fara aðeins fram á 12 
þús. kr., eða helming þess fjár, sem rikissjóður 
ætti sarnkv. 1. að leggja fram. Fjvn. lagði til, 
að það vrðu 6 þús. kr., sem varið væri í þessu 
skvni, en það verður langtum of lítilfjörlegt. 
Ég tel, að það komi svo að segja að engum 
notum, ef fjárveitingin verður ekki meiri en 
þetta. Mér er að vísu ljóst, að ríkið verður að 
spara fé, ef leggja skal fram fé til nýrra mann- 
virkja, en hjá þessu verki verður ekki komizt. 
Ég sé ekki heldur, hvernig Alþ. geíur komizt 
framhjá þeirri skyldu, sem það tók sér á hend- 
ur á siðasta þingi, þegar hafnarl. fyrir Stykkis- 
hólm voru sett. Vegna allra aðstæðna vil ég 
vænta þess, að hv. fjvn. sjái sér fært að taka 
þessa brtt. mína til endanlegrar yfirvegunar og 
hækka þetta framlag eins og ég hefi lagt til. 
En sjái ii. sér það ekki fært, vil ég vænta þess, 
að nægilega margir þm. fallist á nauðsyn þess, 
svo að þessu máli verði borgið.
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Önnur brtt. mín á sama þskj. er till. um fjár- 
veiting til hafnargerðar á Hellissandi, að til 
hafnargerðar þar verði varið 5 þús. kr. Það er 
búið að leggja fé svo tugum þús. kr. skipt:r 
til hafnarbóta á Hellissandi. En fyrir mistök af 
hendi trúnaðarmanns rikisins, sem verkið var 
á hendur falið, er nú svo komið, að þessi hafn- 
arvirki koma ekki nema að mjög litlum notum, 
og verði þau ekki hætt hið allra bráðasta, má 
jafnvel búast við þvi, að ýmislegt af því, sem 
þegar hefir verið gert, rýrni svo, að það koini 
að enn minni notum. En eins og kunnugt er, þá 
er mikill útvegur frá Hellissandi, og þorpsbúar 
hafa vfirleitt ekki aðra atvinnu til að stunda 
en sjósókn. En skilyrðið til þess, að sjósóknin 
geti verið nægileg til þess að sjá fyrir þörfum 
fólksins, er það, að hafnarskilvrðin séu þannig, 
að leggja megi aflann á land. Verði ekki frek- 
ara að gert i þessu máli, er beinlínis hætta á 
þvi, að sjósókn falli þarna niður, og munu 
allir hv. þm. geta gert sér Ijóst, hvað þá tekur 
við fyrir þorpsbúa.

Ég hefi stillt mjög í hóf till. um fjárfram- 
lög til mins kjördæmis, þar sem ég á aðeins 
þessar tvær litlu till. á þskj. 308. Ég geri mér 
þvi vonir um, að hv. þm. líti á þessa hófsemi 
og sanngirni og verði fyrir þá sök enn frekar 
við þessum till.

Þá er ég hér flm. að brtt. á þskj. 327,VI, á- 
samt hv. þm. S.-Þ. (JJ) og hv. þm. V.-ísf. (AÁ). 
Það er aðeins breyt. á orðalagi; þessi till. felur 
ekki i sér neina hækkun frá því, sem ráðgert 
er á fjárl. f 15. gr. fjárl. er ætlazt til, að 3 þús. 
kr. verði varið til þess að efla menningarsam- 
band við Vestur-íslendinga. Eins og hv. þm. 
er kunnugt, var á síðastl. vetri stofnað hér 
Þjóðræknisfélag íslendinga, sem einmitt á að 
hafa það hlutverk með höndum, að auka og efla 
menningarsamband milli íslendinga beggja meg- 
in hafsins. Ég tel rétt, að því fé, sem verja á 
i þessu skyni, verði varið til þessa félags, því 
að gera má ráð fyrir, að því sé bezt treystandi 
til að verja þessu fé þannig, að það verði að sem 
mestu gagni og tilganginum verði sem bezt náð.

’Stefán Stefánsson: Herra forseti! Ég hefi 
leyft mér ásamt fjórum öðrum þm. að bera 
fram brtt. við fjárl. á þskj. 308, XL. tölulið, um 
að varið verði 5 þús. kr. úr ríkissjóði til að 
rannsaka riðuveiki í fé i Svarfaðardal, varna 
útbreiðslu hennar og til stuðnings bændum, sem 
beðið hafa tjón af völdum veikinnar. Ég geri 
ráð fyrir, að allmörgum þm. sé kunnugt um 
tilefnið til þess, að þessi brtt. er komin fram, 
og mun ég því ekki verða langorður um hana. 
Á Alþ. 1938 bárum við þessir sömu þm. fram 
þáltill. þess efnis, að ríkisstj. sæi um, að tekin 
yrði til rannsóknar, svo sem kostur væri, fjár- 
pest sú, sem gert hefir vart við sig í Svarfaðar- 
dal og kölluð er riðuveiki. Þessi till. náði ekki 
fram að ganga, henni var visað til n. og dag- 
aði þar uppi. En ástæðan til þess, að við bámm 
þessa þáltill. fram þá, er hin sama sem til þess- 
arar brtt. á þskj. 308. Ég vil nú drepa á það, 
að um allmörg undanfarin ár hefir geisað í 
Svarfaðardal ákaflega skæð fjárpest. Ég býst 
við, að hún hafi komið úr Skagafirði, en hún

Alpl. 1940. B. (55. löggjafarþing).

mun hafa verið undanfarin 10 ár i Svarfaðardal. 
Fvrst í stað fór hún ákaflega hægt yfir, en á 
síðustu árum hefir hún farið vaxandi með 
hverju ári, og hefir aldrei verið skæðari en nú. 
Það mun láta nærri, að á þessum tæpum 10 
árum muni hafa fallið af hennar völdum um 
1000 fjár, eða sem næst 100 fjár að meðaltali 
á ári. Þessi veiki kom upp viða i dölum norðan- 
lands, en hvergi hafa orðið eins mikil brögð að 
henni né hún orðið jafnskæð sem í Svarfaðar- 
dal. Þcssi veiki hefir komið upp í fé 60—70 fjár- 
eigenda, og hafa þeir allir misst 2—3 ær a 
skömmum tima, síðan plágan fór að ganga yfir, 
og ef svo fer sem horfir nú við, þá virðist hún 
ætla að verða landlæg í dalnum. Vndanfarin ár 
hefir verið reynt, bæði af dýralækninum á Ak- 
ureyri, Sigurði E. Hliðar, og íslenzkum læknum, 
prófessorunum Níels Dungal og Lárusi Einars- 
svni, að rannsaka þessa fjárpest, en þær rann- 
sóknir hafa engan árangur borið. Svarfdælingar 
óska þess fyrst og fremst, að þessi veiki verði 
rannsökuð, sé þess nokkur kostur, ef það mætti 
verða til þess að kvnnast veikinni og þekkja 
sjúkdómsorsakirnar. Jafnframt er það mjög al- 
varlegt mál fyrir Norðlendinga, ef þessi veiki 
breiðist úr Svarfaðardal um Eyjafjarðarsýslu 
vestanverða. Við flm. þessarar till. teljum, að 
við höfum stillt óskum okkar til Alþ. mjög i 
hóf, þar sem við förum aðeins fram á 5 þús. 
kr. fjárveitingu i þessu skyni. Ég vil minna á 
það, að til rannsókna á mæðiveiki og garnaveiki 
hefir verið varið milli 600—700 þús. kr. á fjárl. 
Að sjálfsögðu dettur mér ekki í hug að bera 
þessa riðuveiki sama við þær fjárpestir. En riðu- 
veikin i Svarfaðardal hefir þó verið allskæð, og 
næði hún að breiðast út, mun vafi leika á, hvort 
hún gæti ekki fullkomlega þolað samanburð við 
garnaveiki og jafnvel mæðiveiki. sem búið er 
að verja hundr. þús. kr. til rannsókna á og ráð- 
stafana gegn, en hér er aðeins farið fram á 5 
þús. kr. Þegar þessar upphæðir eru bornar sam- 
an, mun sjálfsagt öllum vera ljóst, hve hverf- 
andi lítil sú upphæð er, sem hér er farið fram 
á, að varið sé til að rannsaka og hefta út- 
breiðslu riðuveikinnar, sé þess nokkur kostur. 
Þetta fé mun, ef samþ. verður, verða látið renna 
til hreppsnefndar Svarfdælinga, og henni falið 
að úthluta þvi milli fjáreigenda, sem beðið hafa 
tjón af völdum riðuveikinnar. Ég gæti hugsað 
mér, að þeir fjáreigendur, sem hafa beðið mest- 
an skaða, vrðu þeirrar úthlutunar aðnjótandi, 
en ekki þeir, sem aðeins hafa misst 2—3 kindur. 
Ég trevsti því, að hv. þm. sjái, að hér eru vand- 
kvæði á ferðinni, þar sem riðuveikin hefir lagt 
að velli á 10 árum um 1000 fjár í einum hreppi, 
og að þeir geti allir orðið okkur flm. sammála 
og greitt atkv. með því, að þetta litla framlag 
til að rannsaka og hefta útbreiðslu veikinnar 
og styrkja bændur, er búsifjar hafa hlotið af 
hennar völdum, verði samþ. hér á Alþ.

ATKVGR.
Afbrigði um brtt. 366, sem of seint var út- 

býtt, leyfð og samþ. með 25 shlj. atkv.

ísleifur Högnason: Ég og tveir aðrír þm. 
Sósíalistafl. eigum hér nokkrar brtt. á þskj. 308,
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sem ég ætla lítilsháttar að ræða um. —■ 1. brtt. 
er um það, að til vegar vfir Siglufjarðarskarð 
verði veittar á fjárl. 50 þús. kr., í stað 15 þús. 
kr., sem er i fjárlfrv. Hv. 1. þm. Eyf. (BSt) 
upplýsti það hér á Alþ. í dag, að það muni taka 
ein 20 ár að fullgera þennan veg, ef fjárveiting 
ríkissjóðs verður ekki nema 15 þús. kr. á ári, 
eins og hingað til hefir verið. Það er næstum 
sama sem að kasta fé á glæ, að láta svo lítið 
til þessa vegar, því að það má búast við þvi, 
að verkið skemmist jafnóðum sem það er gert. 
Timans tönn vinnur því meira til skemmda en 
mannshöndin bætir, og þá er betra að hætta 
við verkið en að binda sig við svo litilfjörlega 
fjárveitingu. En líklega vrði hægt að ljúka við 
veginn, svo að hann kæmist vfir skarðið eftir 
4—5 ár, með því að veita til þessa vegar 50 
þús. kr. á ári. Það er alls ekki mjög há fjár- 
veiting, sem farið er fram á hér, til þess að 
þessu verki yrði komið nokkuð áleiðis.

Þá er það VIII. tölul. á þskj. 308 við 13. gr. 
C. VIII. 6 (Vestmannaeyjahöfn), að fyrir 30 þús. 
kr. komi 40 þús. kr. Það er vitanlegt, að fjvn. 
og Alþ. telja sjálfsagt að samþ., að fvrri greiðsl- 
ur hækki frá fyrri áætlun á framlögum til vcga- 
gerðar með tilliti til hinnar auknu dýrtíðar. 
Þessi hækkun, sem hér er farið fram á, er alls 
ekki fullnægjandi til að mæta þeirri auknu dýr- 
tið, sem orðið hefir á síðastl. ári og það, sem 
af er þessu ári. Þessi hækkun er bráðnauðsvn- 
leg til þess að framkvæma ýmislegt við höfn- 
ina i Vestmannaevjum, bæði dýpkun, uppfvl’- 
ingu og útmælingar.

Þá höfum við 3 þm. Sósialistafl. farið fram 
á í XIX. brtt., að stvrkurinn til Vökumanna, 
sem í fjárlfrv. er áætlaður 2 þús. kr., verði 
felldur niður, vegna þess að það hefir nú upp- 
lýstst hér á Alþ. við umr., og það af forstöðu- 
manni þessa félagsskapar, að þetta er pólitisk- 
ur félagsskapur, sem hefir það markmið að berj- 
ast gegn ákveðinni stjórnmálastefnu, og þess 
eru ekki dæmi áður, að flokki sé beinlínis veitt- 
ur stvrkur til þess á fjárl. Þetta er hin mesta 
ósvinna, og mætti gera tilraun til að fá þm. 
til að samþ. að fella þetta niður, og til þess 
er þessi till. borin frain, þó að sennilega sé 
samfylking um það hér á Alþ. að stvrkja þetta 
félag með þessari upphæð.

Þá berum við fram tvær lækkunartill. á sama 
þskj., aðra um það að framlag til verðlags- 
nefndar verði lækkað úr 45 þús. niður í 30 þús., 
og framlag til skömmtunarskrifstofu rikisins úr 
85 þús. niður í 50 þús. kr. Þessar lækkunartill. 
nema samtals 50 þús. kr. Við trúum því ekki, 
að kosta þurfi svo mikið skrifstofubákn í þessu 
skyni, og teljum, að verðlagsnefnd mætti að 
skaðlausu leggja niður. Við álítum, að sú n. 
komi engum að gagni, nema e. t. v. starfsfólk- 
inu, og jafnvel alveg hið gagnstæða. Það er 
enginn vafi á því, að verðlagsnefnd hefir á- 
kveðið liækkað verð á nauðsynlegum vefnaðar- 
vörum, en lækkað verð á glysvarningi, sem áður 
var lagt hærra verð á. Hvað verðlagsbreytingar 
snertir tel ég sjálfsagt að kosta kapps um að 
hafa nægilegan hemil gegn óhæfilega háu verð- 
lagi með því að láta kaupfélögin fá nægilegan 
innflutning.

Þá er það XXXI. till. okkar þm. Sósíalistafk, 
um að framlag til sandgræðslu verði hækkað úr 
31 þús. upp í 50 þús., og XXXVII. till., um að 
framlagið til skóggræðslu verði hækkað úr 40 
þús. kr. upp í 75 þús. kr. Það væri vel, ef því 
fé, sem nú er varið til verðlagsnefndar og 
skömmtunarskrifstofu ríkisins, sem eins og ég 
hefi tekið fram, má lieita óþörf og jafnvel til 
skaða, yrði varið til þess að Ieggja meiri rækt 
við að græða upp landið og varna því, að það 
hlási upp. Með þessari till. álít ég, að hv. þm. 
ættu að greiða atkv., ef þeir annars vilja hugsa 
málið. Það væri miklu betra að verja þessu fé 
til sandgræðslu og til að varna uppblæstri held- 
ur en að kasta því í þessar n.

Þá eigum við þrír þm. Sósíalistafl. á þskj. 308, 
undir XLIII. töluL, brtt. um, að til slysavarna 
verði veittar 50 þús. kr. í stað 8 þús. Síðan 
þessi brtt. kom fram, hefir komið fram frv. 
frá nokkrum þm. um það, að rikisstj. sé heimilt 
að taka 220 þús. kr. lán til þess að landssím- 
inn geti selt öllum bátum, 10 smálestir að stærð 
og þar vfir, talstöðvar á leigu. En það er sá 
Ijóður á þessari tilL, að hún þarf ekki að koma 
til framkvæmda, ef fjárveitingarvaldinu sýnist, 
fyrr en árið 1942. Slíkt er allt of mikill seina- 
gangur. Það er svo aðkallandi, að allir bátar 
fái talstöðvar, að það má alls ekki dragast svo 
lengi. Atvik, er gerzt hafa á síðastl. vetri, ættu 
að færa mönnum heim sanninn um það. Auk 
þess sem þetta er sjálfsagt mannúðarmál gagn- 
vart sjómannastéttinni, að koma þessu á, er 
það einnig sparnaðarmál, því að það mun hafi 
verið varið fé svo tugum þús. kr. skiptir til 
að leita að einuin bát í vetur, er ekki hafði tal- 
stöð og gat þess vegna ekki gert vart við sig 
samstundis, en ef liann hefði haft talstöð, hefði 
mátt spara þessa leit.

Á sama þskj., XLIII,2, leggjum við þm. Sósíal- 
istafl. til, að nýr liður bætist við 17. gr. 25, að 
veittar verði 500 kr. til styrktarsjóðs verka- 
kvennafélagsins Snótar í Vestmannaevjum, og 
varatillaga 300 kr. Þetta verkakvennafélag hefir 
sótt um styrk til Alþ., en fjvn. hefir ekki tekið 
þann styrk upp i till. sínar. Eg fæ ekki séð, að 
þetta félag eigi frekar að sitja á hakanum en 
mörg önnur vcrklýðsfélög landsins. Þetta félag 
hefir starfað vel og lengi að þvi að bæta kjör 
verkakvenna í Vestmannaeyjum, og nú um þetta 
leyti ganga tugir kvenna i félagið, og ég veit 
það, að þessar konur verða fvrir vonbrigðum, 
ef Alþ. veitir félaginu ekki þennan litla styrk.

Síðasta brtt. við fjárl., sem ég vil mæla fyrir, 
er LI. tölul., við 20. gr. fjárl., að framlag til 
nýrra vita verði 65 þús. kr., í stað 30 þús. kr., 
sem gert er ráð fyrir í fjárlfrv. Það vill svo 
til, að á síðastl. misseri kom ég út að Þrídröng- 
um, þar sem verið var að reisa vita, sem er 
sjálfvirkur, og mér var sagt, að hann myndi 
kosta 20—30 þús. kr. Þá munu hv. þm. sjá, að 
með þeirri dýrtíð, sem nú er orðin, og verði 
framlagið til nýrra vita aðeins 30 þús. kr., þá er 
varla til svo lítill viti, að slik upphæð myndi 
nægja til að reisa hann. 65 þús. kr. eru að visu 
lítil upphæð, en e. t. v. mætti samt koma upp 
vita einhverstaðar á landinu fyrir þá upphæð, 
nema þá e. t. v. að Alþ. ætlisl ekki til, að gerð-
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ar verði ráðstafanir til nýrra vitabygginga á 
næsta ári.

Þá held ég, að ég hafi minnzt á allar þær 
brtt., sem ég er fyrsti flm. að á þskj. 308.

Þá ætla ég að vikja nokkrum orðum að ræðu 
hæstv. fjmrh. (JakM), þar sem hann talaði um 
styrkinn til menntamanna. Hann lýsti þvi yfir 
— ég held, að ég hafi það rétt eftir — að það 
væri sín skoðun, að hinu opinbera bæri ekki að 
styðja þá menn til starfa, er sköðuðu þjóðfé- 
lagið. Eg veit ekki betur en að við þm. höfum 
á síðasta Alþ. samþ. allstóran hegningarlaga- 
bálk, þar sem Alþ. gerði ráðstafanir til þess 
að hegna þeim mönnum, er starfa að því að 
skaða þjóðfélagið, og það ætti að vera alveg 
nægilegt. En hér er lagt til að ofsækja menn 
fyrir ákveðnar skoðanir. Mér kom það nokkuð 
á óvart, þegar hæstv. fjmrh. er orðinn málsvari 
þessarar stefnu hér á Alþ. Ég hafði lengi vel 
þá von, að hann léti ekki hafa sig til þeirra 
afglapa. Það er auðséð og vitað, að þessir menn, 
sem hæstv. fjmrh. talaði um, að sköðuðu þjóð- 
félagið, eru þrjú höfuðskáld Islendinga, þcir 
Jóhannes úr Kötlum, Halldór Kiljan Laxness og 
Þórbergur Þórðarson. Þessir þrír menn hafa 
unnið sér það eitt til saka, samkv. dómi hæstv. 
fjmrh. og skoðanabræðra hans, að hafa samúð 
með Sovét-Rússlandi. Það er höfuðsök í augum 
hæstv. ráðh. og skoðanabræðra hans að leyfa 
sér að hafa samúð með verklýðsrikinu Sovét- 
Rússlandi. En höfuðskáld Breta, Bernhard 
Shaw, er ekki- feiminn að lýsa þvi vfir, jafn- 
vel eftir að borgaraflokkarnir umhverfðust út 
af baráttu Rússa og Finna, að hann hafi sainúð 
með verklýðsríkinu. Ég hefi ekki orðið þess var, 
að Bretar vilji afsala sér þessum andans jöfri 
fvrir það, og enn síður gera hann föðurlands- 
lausan. Sama gegnir um höfuðskáld Dana Mar- 
tin Andersen-Xexö. En hann hefir lýst samúð 
sinni með Sovét-Rússlandi og andúð sinni á 
Mannerheim og hvítliðum hans í Finnlandi. Ég 
hefi ekki heyrt, að þetta skáld hafi verið strikað 
út af fjárl. Dana. Vilhjálmur Stefánsson land- 
könnuður hefir látið í ljós, að hann hefði mikla 
samúð með Sovétríkjunum og þeirra visinda- 
starfsemi. Mér kemur það ekki á óvart, þó sor- 
inn úr blaðamönnum þjóðstjórnarinnar skuli 
vera á annari skoðun. En að þeir, sem vilja láta 
bera virðingu fvrir Alþingi, skuli taka afstöðu 
með þessum dreggjum, mun spilla svo virðingu 
þingsins, að innan tíðar mun hver maður líta 
til þess með virðingarleysi, en ekki með virð- 
ingu. Nokkrir þm. hafa reynt að forða Alþ. frá 
þessari vansæmd með því að bera fram till. 
um að taka þessi þrjú höfuðskáld þjóðarinnar 
inn á fjárl. Mætti þingið sjá sóma sinn í þvi 
að samþ. þá till.

*Sigurður Krigtjánsson: Herra forseti! Það er 
einskonar lögmál, sem gildir um fjvnm., að þeir 
séu hófsamir í því að bera fram brtt. við fjárl. 
Það er þó einn þáttur í fjárlfrv., sem fjvn. 
hefir ekki tekið neinar ákvarðanir um nema 
sem heild, það eru skáld og listamenn. Það hefir 
verið samþ. i fjvn., að hún legði til, að styrkir, 
sem væru sérstakir persónustyrkir, væru teknir 
út af fjárl. og afhentir menntamálaráði, eins

og gert var á siðasta Alþ. Og af því hafa þessir 
stvrkir þar af leiðandi ekkert verið ræddir í 
fjvn. hver út af fvrir sig. En það varð að sam- 
komulagi, að nm. mættu hafa þar alveg óbundn- 
ar hendur um að bera fram brtt. Það er hins- 
vegar svo með mig, að ég hefi ekki borið fram 
brtt. nema þær, sem eru á þskj. 352. Að sönnu 
var mér sagt, að mitt nafn væri á einni brtt., 
sem ekkert snertir þetta mál, en það hefir verið 
tekið traustataki, að sönnu með góðu málefni, 
sem ég vildi veita atkvæðisfulltingi. En mitt 
nafn er þó ekki tekið þar með mínu leyfi. Þær 
till., sem ég ber fram, má að sjálfsögðu fella 
alveg burt, ef þingið samþ. að fela menntamála- 
ráði að úthluta styrkjum til skálda og lista- 
manna. Brtt. eru allar á þskj. 352, og er þar um 
2 fl. listamanna að ræða, sem ég hefi gert brtt. 
um, svo og fjárframlög til skálda, sem ég tel 
rétt að láta a. m. k. minn vilja koma fram um.

Fvrstur er þá Guðmundur Friðjónsson skáld 
á Sandi. Ég vil levfa mér að halda fram, að 
ekkert skáld eigi að hafa hærri styrk en hann, 
og skal ég færa nokkur rök fyrir þvi, m. a. að 
hann er nú maður 70 ára og elztur skáldanna, 
og að mörgu levti merkasta skáldið, sem nú er 
uppi á Islandi. Ég ætla annars ekki að fara að 
ræða um verðleika þessara manna. Það er ger- 
samlega óþarft um menn, sem eru fvrir löngu 
þjóðkunnir, að vera að telja afrek þeirra. En 
þegar fjárlfrv. var lagt hér fvrir Alþ., sá ég, 
að flest af skáldunum höfðu verið hækkuð i 
styrknum, þ. e. a. s. till. voru um hækkaðan 
styrk, og ég geri ráð fyrir, að það byggist á 
því, að peningar hafa fallið í verði og dýrtið 
aukizt, og hér hefir verið gengið inn á þá braut, 
að hækka vfirleitt kaup í landinu, og þá hefir 
þótt eðlilegt, að stvrkirnir til skálda og lista- 
manna hækkuðu. Ég tók þá eftir þvi, að skáldin 
Jakob Thorarensen, Kristmann Guðmundsson og 
Jón Magnússon höfðu ekki verið hækkaðir. Ég 
hefi þess vegna lagt til með minum till., að 
styrkir til þeirra hækki örlítið, það eru 300 kr. 
til hvers, og hækkunin samtals er þá litil upp- 
hæð. En mér finnst, að samræmisins vegna ætti 
þetta svo að vera.

Þá hefi ég einnig farið fram á, að Guðni Jóns- 
son magister væri hækkaður úr 800 kr. og upp 
i 1500 kr. Ég skal levfa mér, af því að hann er 
nýkominn inn í fjárl., að telja upp nokkuð af 
hans ritstörfum. Ég tel, að það sé ákaflega illa 
farið, að Guðni Jónsson getur ekki eingöngu 
gefið sig að ritstörfum, því að hann hefir sýnt 
það með þeim ritverkum, sem hann hefir lagt 
hendur á, að hann er til þess fallitin að vera rit- 
höfundur. Hann er vandvirkur rannsóknari á 
sviði sagnfræðinnar, þrátt fyrir hin miklu 
skyldustörf, sem hann verður að vinna fyrir 
sinu brauði, en hann hefir á fáum árum afkastað 
ákaflega miklu á Jiessu sviði. Hann hefir gefið 
út merkar bækur, eins og t. d. Grettissögu og 
Borgfirðiiigasögu með prófessor Sig. Nordal, og 
ættartölubók um 400 blaðsíður, Bergsætt. Og 
Guðni Jónsson hefir einnig ritað Minningarsögu 
Flensborgarskóla og sögu Eimskipafélagsins og 
hann er ritstjóri og útgefandi að merkilegu rit- 
safni, sem er Landnám Ingólfs Arnarsonar. Að 
þessum störfum liggja mjög merkilegar rann-
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sóknir, og eftir þvi, sem fróðir menn segja mér, 
eru þessi verk unnin af mikilli vandvirkni og 
góðri þekkingu. Mjög margt annað liggur vit- 
anlega eftir Guðna Jónsson á þessu sama sviði. 
Hann er ritstjóri að timariti, sem kallað er 
Blanda og Sögufélagið gefur út, og mig minnir, 
að hann sjái um útgáfu á öllum fornsögum, sem 
endurprentaðar eru af útgáfu Sigurðar Krist- 
jánssonar. Hann sér um endurprentun þeirra 
jafnóðum og þær seljast. Og ég hefi séð nll- 
mikið ritað eftir hann um önnur efni, i Skirni 
og viðar. Ég tel það mjög æskilegt, að þessi 
maður fái betri skilyrði til þess að sinna þess- 
um sögulegu ritstörfum heldur en hægt er með 
því, að hann hafi mikið annað fyrir stafni, sem 
hann er nevddur til, til þess að geta unnið fvrir 
sinu brauði.

Þetta voru rithöfundarnir, sem ég her fyrir 
brjósti og legg til, að hækkaður verði stvrkur 
til. Og allir þeir styrkir samanlagðir eru liklega 
ekki meira en eitt til tvö þús. kr.

Þegar menntamálaráð úthlutaði styrkjum til 
skálda og listamanna, þá held ég, að það hafi 
fellt niður alla þá menn, sem fást við söng og 
söngfræði, að undanskildum einum manni. Nú 
má vel vera, að við íslendingar eigum ekki 
mikið af listamönnum á þvi sviði, en þó er það 
talið, að hæfileikar Islendinga á sviði tónanna 
séu mjög miklir og góðir. En auk þess, að flestir 
þeir menn, sem þetta leggja fyrir sig, eru fá- 
tækir menn og af fátæku fólki komnir, þá hafa 
þeir að sjálfsögðu fæstir átt kost á þvi að fá 
hina fullkomnustu og beztu menntun í þessum 
efnum, og má þess vegna vera, að þeir hafi 
komizt skemmra heldur en aðrir, sem betri að- 
stöðu hafa liaft, jafnvel þó að hæfileikarnir 
hafi ekki verið betri eða meiri. En ég tel það 
mjög illa farið, að þessum mönnum sé að engu 
sinnt. Það má segja um þá menn, sem leggja 
fyrir sig listir og visindi, á hvaða sviði sem 
er, að ef þeir geta ekki komizt svo langt í þeim 
efnum, að það beri þeim sæmilegan arð til lifs- 
uppeldis, þá sé þeim sjálfum um að kenna, þvi 
að þeir gætu eins lagt verk í eitthvað annað 
sem betur væri gefið fvrir. En um þessa hluti 
skyldi maður dæma mjög varlega. Það eru í 
upplagi manna einhverjar sérstakar þrár eða 
hvatir, sem draga þá út á þessar brautir. Og 
það er nú svo, að þegar fram líða stundir, þá á 
þjóðfélagið þessum mönnum geysimikið upp að 
inna; þó að sumir hverfi i gleymsku, sem hafa 
ekki náð þvi takmarki að lifa árin og aldirnar, 
þá standa þó cinhverjir upp úr til ómetanlegs 
gagns fvrir þá, sem siðar fæðast, og láta eftir 
sig verk til minja með þjóðinni. Það hefði 
kannske mátt segja um ýmsa af þeim mönnum, 
sem eru höfundar að okkar beztu fornritum, 
þegar þeir voru að vinna að þeim ritstörfum, 
að þetta væri fánýtt fvrir framtiðina og þeiin 
væri nær að vinna eítthvað annað, sem vissara 
væri með að gefa þeim brauð. Við höfum þó 
eignazt fyrir þessa köllun, sem þessir menn 
fundu hjá sér, ódauðleg verk. Mér þykir ekkert 
úndarlegt, að það hafi þótt undarlegt uppátæki 
hjá þessum mönnum, sem byrjuðu að skrifa um 
ásatrúna fornu. En þetta hefir orðið til þe-s, 
að nú eigum við ódauðleg rit um þessi efni.

Og margt er fleira í okkar fornu bókmenntum, 
sem vel má vera, að litlum skilningi hafi mætt 
hjá samtíðarmönnum þeirra, en lítur ekki 
þannig út frá okkar sjónarmiði. Ég hygg því, 
að við eigum að dæma ákaflega varlega um þá 
menn, sem farið hafa út á þessar brautir, jafn- 
vel þó að þeir hafí ekki fundið þá tóna, sem 
standast samanburð við það bezta.

Þeir söngvarar, sem ég fer hér fram á, að 
verði veittur nokkur stvrkur af fjárl, og hafa 
verið þar áður, eru þá fyrst Eggert Stefánsson 
söngvari. Hann hefir ferðazt víða erlendis og 
getið sér mikinn orðstír fyrir sin afrek. Sam; 
er að segja uin Sigurð Skagfield. Þetta eru 
menn, sem hafa átt við ákaflega þröng kjör að 
búa. Það eru liæfileikasnauðir menn til, og það 
kannske innan þessara veggja, sem ekki kunna 
að meta tónlist, en það gerir tónlistina ekki ó- 
merkilegri, hún hefir sitt gildi fyrir þvi.

Þriðji maðurinn, sem ég fer fram á, að veittur 
verði styrkur, og hefir haft hann, er Einar 
Markan tónskáld. Hann fæst nú aðallega við 
tónsmiðar, en áður gaf hann sig aðallega við 
söng. Síðast nú í vetur hélt hann „concert“ og 
fór þar eingöngu með verk eftir sjálfan sig.

Loks er hér einn maður, Kristinn Pétursson 
málari. Hann hefir um mjög mörg ár fengizt 
við þessa list, en aldrei hlotið neinn styrk. 
Það er sama uin hann að segja og söngvarana, 
að hann er fátækur maður og hefir ekki átt 
kost á því frekar en hinir að velja sér full- 
komnustu kennslu, heldur hefir hann, eins og 
margur annar málari, látið sér nægja að mjög 
miklu levti sjálfsmenntun. En nú stendur svo á 
fyrir þessum inanni, að hann hefir í bráðina 
misst heilsuna. Honum var bannað að vinna 
fyrir sér i sinni grein síðastl. sumar og i það 
minnsta fram á þetta ár. Honum hefir verið 
bannað af læknum að reyna nokkurt erfiði á 
sig, en það er sama sem að banna honum að 
afla sér brauðs, þvi að hann hefir ekki haft 
sitt uppeldi af öðru en þessari grein listarinnar. 
Mér sýnist ákaflega vel til fallið, að hæstv. 
Alþ. nú í fyrsta sinni sýni þessum listamanni 
þá ræktarsemi að veita honum þennan lítilfjör- 
lega styrk, sem hér er farið fram á. Ég hefi 
miðað mínar uppástungur um þessa styrki við 
þann bága fjárhag, sem við allir vitum, að er 
hjá okkur í ríkissjóði.

Ég ætla ekki að fara fleiri orðum um þetta, 
og þó að ég að sjálfsögðu taki aftur minar 
till. um þá menn, sem áður hafa verið teknir 
á stvrk lijá menntamálaráði, ef till. fjvn. um 
að visa þeim máluin öllum þangað, verður 
samþ., þá vænti ég þó, að hv. þm. telji það 
ekki óeðlilegt, að ég haldi við þær till., sem eru 
um þá inenn, sem menntamálaráð hefir ekui 
áður séð sér fært að veita styrkinn. Því að það, 
að menntamálaráð hefir ekki tekið þennan mann 
á Iista hjá sér, er sennilega engu siður vegna 
fjárhags ráðsins heldur en hins, að því hafi 
ekki þótt hann viðurkenningarverður.

l'mr. frestað.
Á 14. fundi i Sþ., 5. apríl, var enn fram haldið 

3. umr. um frv. (A. 160, 272, 308, 327, 333, n. 
342, 352, 365, 366, 372, 375, 386, 387).
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Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 372, 
375, 386 og 387. — Afbrigði Icyfð og samþ. mcð 
27 shlj. atkv.

*Bjarni Ásgeirsson: Ég á hér nokkrar brtt., 
sem ég vil fara um nokkrum orðum. Fvrst er 
brtt. 327,11, 16 þús. kr. til að lengja hafskipa- 
bryggjuna í Borgarnesi. Þessi hafskipabrvggja 
var bvggð 1930, en var þá ekki fullgerð, og hefir 
hafnarstjórnin nú látið gera teikningu, mæl- 
ingar og áætlanir uin það, hvað þessi fyrirhug- 
aða lenging invndi kosta. Það liggur nú fvrir 
áætlun frá vitamálastjóra, og gerir hann ráð 
fyrir, að þetta muni kosta 32 þús. kr. Að vísu 
var þessi áætlun gerð fyrir stríðið, en hafnar- 
stjórnin gerir ráð fvrir þvi, að með þvi að 
tryggt sé að nokkru leyti innlent efni til þess- 
ara frainkvæmda, þá muni inega komast af með 
svipaða upphæð til að fullgera verkið og á- 
ætlað var síðastl. ár. Það er mjög nauðsvnlegt 
að lengja bryggjuna nokkuð, vegna stærri 
skipa, seni þar koina. En auk þess er vegna 
vetrarferða „Laxfoss" nauðsynlegt að gera 
bryggjuna iiokkuð veigaineiri; oft verða skip 
að liggja við hana í stórviðri og sjógangi, og 
stundum hafa skip verið koinin injög hætt, 
vegna þess að bryggjaii er ekki eiiis veiga- 
mikil og hún inyndi verða, ef hún yrði lengd.

Þá er lirtt. á sama þskj., V. tölul., um útgáfu 
béraðssögu Borgarfjarðar. Það hefir verið unnið 
að þessu verki í nokkur ár af ýmsum mönnum; 
eru komin út 2 bindi og hið 3. i undirbúningi. 
Þarna er saman kominn mikill fróðleikur um 
sögu héraðsins, sem á sínum tíma mun verða 
einn þáttur þeirrar menningarsögu, sem skráð 
verður um líf þjóðarinnar á liðnum ölduin. Þar 
sem ég sé, að ýmsir aðrir hv. þin. bera fram 
svipaðar fjárbeiðnir, þá þykir mér mjög senni- 
legt, að útgáfa héraðssögu Borgarfjarðar fái 
góðar undirtektir meðal þm., þar scm hér er 
um mjög merkilegt mál að ræða.

Þá á ég brtt. á sama þskj., VIII. töluliður, 
a. og b. Það er nýr liður um stvrk til Guð- 
mundar Böðvarssonar skálds og Halldórs Helga- 
sonar á Asbjarnarstöðum. Halldór hefir fengið 
smástyrk á fjárl. undanfarið, þangað til í fvrra, 
að þessir stvrkir voru teknir út af fjárl., en 
þá fékk hann einnig viðurkenningu frá mennta- 
málaráði með svipuðum stvrk og áður. Halldór 
er ágætur hagyrðingur, og má segja, að hann 
sé með betri alþýðuskáldum landsins. Ég geri 
ráð fvrir, að þm. hafi nokkuð kynnzt verkum 
hans, og þurfi þvi ekki að lýsa þeim með niörg- 
um orðuin. Ef svo fer, að skáld og listamenn 
verða aftur teknir inn á fjárl., þá vona ég. að 
Halldór verði látinn fylgja öðrum skálduin, 
sem styrks hafa iiotið undanfarið.

Þá kem ég að hinuin manninum, hann er 
ungur og hefir einskis styrks notið á fjárl., 
en hlaut stvrk af því fé, sem inenntaniálaráð 
liafði með hönduin síðastl. ár. Það er skoðun 
þeirra manna, sem dómbærir eru um þessa 
hluti og hafa kynnt sér skáldskap þessa manns, 
að hann sé injög efnilegt skáld, og skoða margir 
hann nú þegar í röð fremstu skálda, sem látið 
hafa frá sér fara kvæðabækur hin síðari ár. Ég 
treysti því fullkomlega, ef stvrkur verður

veittur til skálda og listamanna nú eins og 
undanfarið, þá láti hv. þm. atkv. sín falla á 
þá lund, að veita þessu unga skáldi þann stvrk, 
sem hér er farið fram á. Annars skal ég geta 
þess, að á síðasta þingi var ég einn meðal 
þeirra manna, sem greiddu atkv. með því, að 
menntamálaráð hefði úthlutun þessa styrks 
með hönduin, og ég sé ekki ástæðu til þess að 
lireyta um stefnu. En ef það skvldi verða ofan 
á, að þingið afsalaði sér þessum styrkveiting- 
uih í hendur menntamálaráðs, þá mun ég taka 
þessar brtt. aftur.

Þá er lirtt. á sama þskj., XV. Það er bygg- 
ingarstyrkur til Magnúsar Asgeirssonar skálds, 
1000 kr., og er ætlazt til, að það verði loka- 
styrkur. Ég skýrði frá því á síðasta þingi, þegar 
ég fór frain á samskonar styrkbeiðni, að Magnús 
liefði byggt sér smáhús uppi í sveit og hefði 
þar afiiot af laugahita. Magnús hefir gert 
niargar og inerkilegar þýðíngar, liæði i bundnu 
og óbundnu máli, og það má telja það vist, að 
hann nýtur sin miklu betur við þetta starf uppi 
í sveit heldur en ef hann væri hér í Revkjavík. 
Hiiisvegar er hann félaus maður, eins og þm. 
er kunnugt, og hefir hann átt mjög erfitt með 
að koma upp þessari byggingu og standa straum 
af kostnaðinuin. Það hefir ekki þótt tiltækilegt 
að veita honuin bvggingarstvrk af fé, sem 
varið er til að styrkja bændur til endurbvgg- 
inga, vegna þess að liann hefir ekki þótt full- 
nægja þeim skilyrðum, sem til þess þarf. Hins- 
vegar sótti hann um þennan styrk. Þessi styrk- 
ur, sem ég vænti, að verði samþ., er mjög svip- 
aður þeim hámarksstyrk, sem bændur fá til að 
koma upp varanlegum húsum i sveitum, og 
vildi ég vænta þess, að Magnús verði ekki sett- 
ur skör lægra. Magnús er þegar búinn að fá 
viðurkenningu fvrir þvi, að vera einn hinn bezti 
þýðandi, bæði i bundnu sem óbundnu máli, sem 
þjóðin hefir átt. Ég vil þess vegna vænta þess, 
að hv. þm. veiti honum þennan styrk, svo 
að hann geti unnið að þessu menningarmáli, 
sem hann hefir tekið að sér. Það verður ekki 
betur gert á annan hátt en þann að hjálpa 
honum til þess að eignast heimili á þeiin stað, 
sem hann hefir þegar valið sér, svo hann geti 
þar óskiptur unnið að sínum hugðarmálum.

Ég á lirtt. á þskj. 308, XXX, sem flutt er af 
mér og hv. 2. þm. Skagf. Hann er 1. flm. till. 
og' mun hann mæla fvrir lienni. Ég skal þó geta 
þess, að hún er um hækkun styrks til Búnaðar- 
félags íslands, til þess að unnt verði fvrir það 
að standa við þær skyldur, sem því inunu senni- 
lega verða lagðar á herðar með samþvkkt á 
launauppbót til starfsmanna ríkisins og rikis- 
stofnana. Fé það, sem félagið hefir vfir að 
ráða, er af skornuni skammti, og þannig var 
frá gengíð á síðasta búnaðarþingi, að ekkert 
fé var ætlað til þessarar hækkunar. Það er þvi 
nauðsynlcgt fyrir félagið að leita til þingsins 
um þessa hækkun. — Ég á einnig aðra brtt. á 
þessu sama þskj., XXXIV, sem ég flvt ásaint 
hv. 2. þm. Skagf., og mun hann lika gera grein 
fyrir henni.

Þá vil ég minnast á brtt., sein ég á á sama 
þskj., sein ég flyt ásamt hv. 8. landsk., um 100 
þús, kr. styrk til áburðarkaupa, sem varið sé
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til lækkunar á útsöluverði erlends áburðar á 
árunum 1940 og 1941 samkvæmt reglum, sem 
Búnaðarfélag íslands setur.

Það er kunnugt frá síðasta þingi, að verð- 
hækkun sú, sem orðið hefir á útlendum áburði 
vegna gengislækkunarinnar fvrst og síðan 
vegna hinar almennu verðhækkunar af völdum 
stvrjaldarinnar, er orðin svo geigvænleg, að 
fullar horfur eru á þvi, að ekki sé unnt fyrir 
bændur að kaupa þann áburð, sem nauðsyn- 
legur er til þess, að hægt sé að framleiða þær 
kartöflur, sem við þurfum að nota, og halda við 
ræktun á túnum, til þess að fullt gagn geti af 
þeim orðið. Við áttum því láni að fagna á síð- 
astl. ári, að kartöfluframleiðslan varð í fvrsta 
skipti það mikil, að telja má, að þjóðin hafi 
orðið sjálfri sér nóg í þeim efnum. Þetta eru 
gleðilegar framfarir, auk þess sem það er einn 
liður i því örvggi, sem þjóðin verður að keppa 
að um að verða sem mest sjálfbjarga um eigin 
framleiðslu matvara. Ef svo fer fram, að verð 
á útlendum áburði stórhækkar, þá er þessu máli 
teflt i tvisýnu, svo að því getur rekið, að ann- 
aðhvort verði að flytja á ný inn kartöflur eða 
þjóðin verður að einhverju leyti að fara á mis 
við þessa dýrmætu fæðu og tapa auk þess þeirri 
atvinnu, sem framleiðsla kartaflna veitir lands- 
mönnum.

Ég skal geta þess til frekari upplýsinga, að 
þessi verðhækkun, sem skall fyrirvaralaust á 
áburðinn á síðastl. ári, var svo mikil, að þrátt 
fyrir 25% hækkun á áburðinum síðastl. vor, 
þá varð áburðareinkasala ríkisins, auk þess sem 
hún átti 50 þús. kr. í varasjóði, að safna skuld- 
um, sem nema 150 þús. kr., til þess að forðast 
það, að áburðurinn yrði ekki algerlega ófull- 
nægjandi. Hina síðustu mánuði hefir fragtin 
hækkað svo, að hún er þrisvar sinnum hærri 
en á sama tíma í fyrra, og það er útlit fvrir, 
uð verð áburðarins hækki frá 31% upp í 77% 
frá þvi, sem það var á síðastl. ári Ef þessu fer 
fram, þá verður ekki unnt, hvorki fyrir bændur 
né þorpsbúa, sem margir afla sér atvinnu að 
sumrinu með þvi að stunda kartöflurækt, að 
stunda hana að neinu ráði, og liorfir þá til 
hins óvænna um framleiðslu þessarar vöru og 
þeirrar atvinnuaukningar, sem hún getur skap- 
að í landinu. Ég vil mjög vænta þess, að Alþ. 
geri það, sem í þess valdi stendur, til þess að 
firra þeim vandræðum, sem af því mvndu hljót- 
ast, ef kartöfluræktin yrði að dragast mikið 
saman, og samþ. því þessa till., sem mvndi 
koma að nokkru liði, þó vitanlega þyrfti að 
taka dýpra í árinni, ef vel ætti að vera.

Ég mun eiga eina brtt. ennþá, sem ég flyt 
ásamt nokkrum hv. þm., um að veita Rögnvaldi 
Sigurjónssyni 1500 kr. til náms i píanóleik. Það 
mun verða mælt fyrir þessari till. af öðrum, 
en ég vil aðeins geta þess, áð þessi maður er 
óvenjulega efnilegur píanóleikari. Hann er snill- 
ingsefni í þeirri grein eftir þvi, sem fróðir 
menn á því sviði láta uppi, svo hann er sannar- 
lega þess verður, að hann sé studdur til að 
fullkomna sig i þessari grein, svo framarlega 
sem nokkurt fé verður veitt á þessum tímuin 
til slíkra hluta.

Ég sé ekki ástæðu til að hafa þessi orð fleiri.

Steingrímur Steinþórsson: Ég á hér nokkrar 
brtt., sem ég er 1. flm. að og mun mæla sér- 
staklega fvrir, og einnig er ég meðflm. að öðr- 
um till., sem ég mun leiða hjá mér að meslu 
levti að mæla fyrir.

Ég ætla þá fyrst að minnast á brtt. á þskj. 
327, I, þar sem lagt er til, að það framlag, sem 
ríkissjóður leggur fram til að styrkja fyrrv. 
vegaverkstjóra. hækki úr 1500 kr. upp i 1800 kr., 
en af því renni 300 kr. til Daniels Hjálmssonar, 
fyrrv. verkstjóra. Hann var um langt skeið 
vegaverkstjóri hjá rikinu. Hann er nú gamall og 
farinn að heilsu, en hefir aldrei fengið styrk 
hjá því opinbera. Það virðist þvi réttmætt, að 
hann fái litla viðurkcnningu frá ríkinu þau fáu 
ár, scm hann á sennilega eftir ólifað, fy-rir þau 
störf, sem hann hefir unnið, enda á hann það 
ekki síður skilið en ýmsir aðrir af starfsmönn- 
um rikisins, sem njóta opinberrar hjálpar eða 
styrks í ellinni, þegar þeir eru ekki lengur 
færir að vinna fyrir sér sjálfir. Daniel er sonur 
Hjálms Péturssonar, er um eitt skeið var full- 
trúi Mýramanna á þingi. Ég vænti þess, að hv. 
Alþ. muni veita Daníel í elli sinni þennan litil- 
fjörlega styrk, sem hér er farið fram á.

Þá berum við þm. Skagf. fram brtt. á þskj. 
308,XI, um að greiða aukatillag til Hofsós- 
bryggju. Hofsóskauptún réðst í það fyrir nokkr- 
um árum að bvggja þarna bryggju eða báta- 
höfn, en rikissjóði ber samkvæmt 1. að kosta 
þessa hafnargerð að %. Það er svo ákveðið i 
fjárl., að rikissjóður skuli greiða 7 sinnum 8 
þús. kr., eða alls 56 þús. kr., i styrk til þessa 
mannvirkis. Xú hefir svo farið, að kostnaður 
við hafnargerðina hefir orðið nokkru meiri en 
áætlað var í fvrstu. AHur kostnaður mun hafa 
orðið 165 þús. kr., svo það mun láta nærri, að 
ríkinu beri að greiða 64 þús. kr. til þessa mann- 
virkis. Það er því till. okkar hv. þm. Skagf., 
að ríkið bæti við 8. greiðslunni, svo að ríkið 
leggi þá alls fram 64 þús. kr. til hafnargerð- 
arinnar. Ég vil sérstaklega taka það fram um 
þetta mannvirki, að það hefir i alla staði 
heppnazt vel, því það hefir verið byggð þarna 
mjög góð bátahöfn, og það er enginn vafi á því, 
að bún er trvgging fyrir því, að sjósókn geti 
orðið betri og öruggari í Hofsósi en áður hefir 
i erið. Það er nokkurnveginn vist, að nokkur 
síld verður lögð þar upp í sumar. Einhver hin 
beztu síldarmið hér við land eru á Skagafirði, 
og liggur Hofsós mjög vel við Jieim. En þeim 
hreppi, sem að þessu mannvirki stendur, er of- 
raun að standa undir hinum mikla kostnaði. 
Ég hvgg, að ef þessar 8 þús. kr. verða greiddar 
úr rikissjóði, sem ég álít, að rikissjóði beri að 
greiða lögum samkvæmt og við þm. Skagfirð- 
inga höfum borið undir vitamálastjóra, þá 
muni þessu mannvirki vera fjárhagslega borgið. 
Það cr ekki verið að fara fram á nein útgjöld 
árið 1941, heldur að bætt sé við einni viðbótar- 
greiðslu, þegar þar að keinur. Ég vænti þess, 
að hið háa Alþ. sjái sér fært að verða við 
þessu, þvi ég hygg, að með þessu muni þessu 
mannvirki vera borgið á Jiann hátt, að sveitar- 
félagið muni geta risið undir þeim skuldum, 
sem á höfninni hvíla að öðru leyti. Þó þetta 
verði ekki samþ. nú, þá mun það verða borið
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fram á næstu þinguni, unz lciðrétting fæst á 
þessu.

Þá á ég einnig brtt. á sama þskj., 308,XXIV, 
um að veita Jóni Þorsteinssvni, skaldi á Arnar- 
vatni í Mývatnssveit, 500 kr. skáldastyrk. Hann 
er nú um áttrætt, þrotinn að kröftum og efna- 
laus með öllu. Hann hefir undanfarin ár staðið 
á 18. gr. fjárl. með þessa upphæð, og ég hygg. 
að það hafi verið af óaðgæzlu, að hann var 
felldur niður, þegar nöfn skálda og listamanna 
voru tekin inn á 15. gr. fjárl. Mér dettur ekki í 
hug að ætla, að þeim, sem undirbjuggu fjár- 
lagafrv., hafi dottið í hug, að þessi gamlí mað- 
ur, sem í raun og veru hefir ekki úr öðru að 
spila en þeim lítilfjörlega stvrk, sem þingið 
hefir veitt honum, væri felldur niður, heldur 
mun hér eingöngu um óaðgæzlu að ræða. Ég 
vænti því, að þessi styrkur fái að standa á fjárl. 
á meðan hann lifir. Ég skal taka það fram, að 
verði samþ. till. fjvn. á þskj. 272 um að taka öll 
nöfn skalda og listamanna út úr fjárl., en veita 
ákveðna uppliæð í þessu skvni, þá mun ég taka 
þessa brtt. aftur. Ég treysti því, að mennta- 
málaráð muni þá veita þessum aldraða lieiðurs- 
manni þennan litilfjörlega styrk, sem hér er 
farið fram á.

Þá er á þskj. 308,XXX tili. frá mér og hv. þm. 
Mýi'. um að liækka framlagið til Búnaðarfélags 
íslands úr 200 þús. kr. upp í 220 þús. kr. og til 
vara að hækka það um 10 ]>ús. kr., eða í 210 
þús. Hv. þm. Mýr. mælti með nokkrum orðum 
fyrir þessari till. áðan, en ég ætla að nokkru 
leyti að endurtaka það, sem hann sagði, og hæta 
þar örfáum atriðum við. Það má segja svipað 
um fjármál Búnaðarfélags íslands og ríkisins, 
að sú fjárveiting, sem það fær úr rikissjóði, er 
hundin frá ári til árs. Fjárveitingin fer til þess 
að launa ráðunauta þá, sem félagið hefir. Það 
inun vera um ’i af stvrknum, sem fer i launa- 
greiðslur, eða 50—60 þús. kr. Til búnaðarsam- 
bandanna fer svipuð upphæð. Auk þess verður 
félagið að standa undir ferðakostnaði ráðu- 
nauta sinna, þegar þeir eru að annast sýn- 
ingar- og leiðbeiningarstarfsemi. Enn má nefna 
það, að Búnaðarfélag Islands starfrækir bú- 
fjárræktarl. fvrir rikisstjórnina, og verður að 
gera það samkvæmt landslögum. Xú er það 
gefið, að ferðakostnaður i sambandi við sýn- 
ingar- og Ieiðbeiningarstarfsemi hlýtur að stór- 
hækka. Ég geri ekki ráð fyrir. að það sé til- 
ætlun ríkisstj. eða Alþ„ að þessi starfsemi 
verði lögð niður, en það er ómögulegt fvrir 
Búnaðarfélag Islands að standa umlir þessum 
auknu útgjöldum, nema það fái aukna fjúr- 
veitingu.

Það er vitað, að Búnaðarfélag ísiands verð- 
ur að greiða uppbætur til sinna starfsmanna, 
ef frv. það, sem liggur fyrir þinginu um launa- 
uppbætur til starfsmanna ríkisins, verður samþ. 
Starfsmenn félagsins niunu vcra lægra laun- 
aðir en flestir aðrir hliðstæðir starfsmenn hér 
á landi. Af þessum ástæðum er þaö augljóst, 
að það er óhugsandi fvrir Búnaðarfélag íslands 
að reka sina starfsemi með þvi fé, sem því er 
ætlað, þó hægt hafi verið að komast at' með 
það á undanförnum áruin. Það er þá ekki nema 
um tvennt að gera fvrir félagið, annaðhvorf qð

segja upp einhverjum af starfsmönnum sínum 
eða að neita að framkvæma eitthvað af þvi, 
sein ríkið skipar þvi að framkvæma samkv. 1.

Við flm. þessarar till. höfum farið svo vægi- 
Iega í sakirnar sem mögulegt var. Ég vil taka 
það fraro, að ég álít, að í raun og veru geti 
lægri upphæð en 20 þús. kr. hækkun, sem við 
förum frain á í aðaltill., tæplega komið til 
greina, því vitanlega er það svo, að fyrir árið i 
ár verður Búnaðarfélag íslands að bera injög 
aukin útgjöld vegna dýrtiðarinnar, að því er 
snertir ferðakostnað og að einhverju levti launa- 
uppbót til starfsmanna sinna. Ég geri ekki ráð 
fyrir, að það fáist neinar uppbætur á það.

Ég vænti þess fastlega, að hið háa Alþ. samþ. 
aðaltill., um að hækka framlagið um 20 þús. 
kr„ en mér dettur ekki í hug að trúa því, að 
nokkur |nn. greiði atkv. gegn varatill., 10 þús. 
kr„ því ég tel ómögulegt að gera það, þar sem 
Alþ. mun a'tla að afgreiða 1. um launauppbætur 
til starfsmanna rikisins og rikisstofnana. Það 
er ómögulegt að ætlast til þess, að starfsmenn 
Búnaðarfélagsins fái ekki einhverjar launaupp- 
bætur eins og aðrir starfsmenn ríkisins.

Ég hefi veitt þvi athygli, að nokkrir hv. þm. 
hafa borið fram till. uin að hækka framlagið 
til Fiskifélags íslands um 10 þús. kr. Mér er 
það ljóst, að sú till. er borin fram af sömu 
ástæðum eins og till. okkar hv. þm. Mýr. um 
Búnaðarfélag fslands. Eg er ekki í vafa um, að 
sú starfsemi er jafnréttmæt, og ég lýsi þvi yfir, 
að ég mun greiða atkv. með till., þar sem ég 
veit, að hún mun vera sanngjörn. Ég vænti þess 
þá jafnframt, að till. okkar hv. þm. Mýr. nái 
sainþykki Alþ. Ég get bætt þvi við, að fáist 
ekki þessi upphæð til Búnaðarfélagsins, þá 
hlýtur það að hafa þær afleiðingar í för með 
sér, að félagið verður að segja upp einhverjum 
af starfsmönnum sinurn eða að leggja niður 
einhverja af starfsgreinum sinum, eða þá kann- 
ske að taka stvrkinn af búnaðarsamböndunum 
að meira eða minna levti. Ég tel þó, að það 
inuni vera fáar upphæðir, sem veittar eru úr 
ríkissjóði, sem geri meira gagn. Búnaðarsam- 
böndin hafa svo margháttaðar framkvæmdir 
með höndum, að þó hver þeirra um sig sé 
kannske ekki stór, þá er það svo, að þegar þær 
koina sainan, þá eru það þau, sem að miklu 
leyti standa undir búnaðarframkvæindum í 
sveitunum. En hvaða leið sem farin yrði til þess 
að skera niður það fé, sem rennur gegnum Bf. 
ísl. til landbúnaðarins, þá hlyti það að hefta 
hina eðlilegu þróun búnaðarmálanna og valda 
landbúnaðinum tjóni og erfiðleikum.

Þá er enn á sama ]>skj., XXXIV, till. sem 
flutl er af mér og hv. þm. Mýr., um að hækka 
framlagið til búfjárræktar úr 68 þús. kr. upp i 
70 þús. kr. Ég þarf ekki að hafa mörg orð uni 
þessa till. llún er afleiðing af þvi, að búið er 
að samþ. frv. til 1. um bráðabirgðabreyt. nokk- 
urra 1., en þar var gerð sú hreyt. á frv. sam- 
kvæmt beiðni frá Bf. ísl„ að í stað þess að fram- 
lagið til búfjárræktar skvldi vera 68 þús. kr„ 
þá var samþ., að það skvldi vera minnst 70 
þús. kr. Ég tel þvi víst, að þessi hækkun verði 
samþ.

Þá á ég brtt. á þskj. 327, XVII. Sú till. er um
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jarðakaupasjóð, að tillagið til hans hækki um 
50 þús. kr., úr 20 þús. upp i 70 þús. kr. Á sið- 
asta þingi var framlagið til jarðakaupasjóðs 
85 þús. kr. Það mun þá hafa vcrið ákveðið að 
nokkru leyti með það fyrir augum, að nauð- 
synlegt þótti af sérstökum ástæðum, að heim- 
ild væri til að kaupa allmargar jarðir í einni 
ákveðinni sveit. Það mun nú vera hafinn undir- 
búningur um það að kaupa jarðir þær, sem hér 
um ræðir.

Það hefir verið svo, að mikil ásókn hefir 
verið viðsvegar af landinu um það að fá ríkið 
eða jarðakaupasjóð til að kaupa jarðir. Sá full- 
trúi í stjórnarráðinu, sem hefir með þetta að 
gera, hefir tjáð mér, að nú liggi fyrir 86 skrif- 
legar umsóknir um kaup úr jarðakaupasjóði, 
en hann hefir jafnframt tekið það fram, að í 
raun og veru liggi miklu fleiri umsóknir fyrir. 
Mönnum hefir verið sagt upp á siðkastið, að 
það þýddi ekki að senda umsóknir, því það væri 
ekki hægt að sinna þeim.

Það hafa verið mjög skiptar skoðanir um 
þetta mál, og ýmsir hafa talið, að það væri hið 
mesta glapræði, að ríkið væri að eignast jarðir 
á þennan hátt, þvi það mvndi verða til ófarn- 
aðar landbúnaði okkar. Ég held, að það sé eng- 
inn meiningarmunur um það, að heppilegast 
væri, að hver bóndi ætti sína jörð, og ætti hana 
þannig, að engar eða mjög litlar skuldir hvildu 
á henni. Hann hefði jörðina á þann hátt, að 
hann þyrfti ekki að greiða neina verulega vexti 
af skuldum. Ég hvgg, að allir geti orðið sam- 
mála um, að þetta sé bezta leiðin í þessu efni. 
En reynslan er þessi, að þegar menn ráðast í 
framkvæmdir á þessum jörðum, sem allir álíta 
nauðsynlegar, og kannske svo, að ómögulegt er 
að búa á jörðunum án þess að gera þær upp, 
byggja hús, rækta jörðina eða gera annað, sem 
til umbóta horfir, þá fer oft svo, að jarðirnar 
vfirhlaðast af skuldum, svo að eigendur þeirra 
ráða ekki við þær skuldir, sem á hvíla. Verkefni 
jarðakaupasjóðs álít ég, að eigi að vera það, 
að vera til hjálpar Iþeim mönnum, sem þannig 
hefir rekið í strand, kannske fyrir of örar 
framkvæmdir, en þó oft framkvæmdir, sem ó- 
hjákvæmilegt var að gera og engum dettur í 
hug að hafa á móti, að verði að gera, en oft 
eru kannske þannig, að þær koma ekki að full- 
um notum fyrr en síðar meir og hafa því að 
miklu leyti verið gerðar fyrir komandi kyn- 
slóðir. Ég er ekki í vafa um það, að þessi ár, 
sem jarðakaupasjóður hefir starfað, þá er hann 
búinn að hindra það, að niargur bóndinn hafi 
verið flæmdur af jörð sinni, þvi að um leið og 
jarðakaupasjóður keypti jörðina af bóndanum, 
hefir rikið leigt honura hana á erfðaábúð með 
ákveðnum skilmálum. Það er af þessum ástæð- 
um, að við flm. þessarar brtt. leggjum til að 
hækka framlagið til jarðakaupasjóðs um 50 
þús. kr. Nú getur jarðakaupasjóður ekki keypt 
neinar jarðir, nema hann fái aukið fé til þess. 
Ég álit það hættulegt fvrir íslenzkan land- 
búnað, ef þessi starfsemi leggst niður. Mín 
skoðun er, að þessi starfsemi eigi aðeins að ná 
til þess, eins og það hefir verið framkvæmt á 
undanförnum árum, að kaupa þær jarðir, sem 
svo hafa verið yfirhlaðnar skuldum, að þeir,

sem á þeim sátu og áttu þær, gátu ekki ráðið 
við skuldirnar og hefðu þess vegna orðið að 
hrökklast burtu.

Ég sé ekki ástæðu til þess að fara mörgum 
fleiri orðum um þessa brtt. Ég vil þó aðeins 
segja það, að úr þvi að Alþ. samþ. á síðasta 
þingi að auka framlagið til jarðakaupasjóðs 
upp í 85 þús. kr., þá þykir mér mjög óeðlilegt, 
að það nú felli þessa brtt. um að hækka fram- 
lagið upp i 70 þús. kr., því að auðvitað hefði 
veríð eðlilegast, að upphæðin hefði verið sú 
sama og á síðustu fjárl.

Þá vil ég geta þess, að ég á brtt. á þskj. 
333,111, ásamt hv. þm. Mýr. og hv. 1. þm. N.- 
M., um það að verja til framræslu og vega- 
gerða á löndum ríkisins 300 þús. kr., og til vara 
við 22. gr., að rikisstjórninni sé heimilað að 
verja jafnhárri upphæð til sömu framkvæmda. 
Við tökum þessa till. aftur af þeim ástæðum, 
að það hefir orðið samkomulag um það, að 
landbn. Nd. flytji brtt. við frv. til 1. um heim- 
ild fyrir ríkisstjórnina til að kaupa nokkrar 
jarðir i Ölfusi, þess efnis, að ríkisstjórnin fái 
þar heimild til fjárframlaga í þcssu skyni. Og 
skal ég ekki fara fleiri orðum um það.

Þá á ég hér eina brtt., á þskj. 365, VIII, ásamt 
hv. samþm. mínum og hv. þm. V.-ísf. og hv. 8. 
landsk. Hún er við 22. gr. fjárl., um heimild 
fvrir rikisstj. til að veita Skúla Pálssyni allt 
að 4 þús. kr. styrk til fiskiræktar, enda mæli 
Búnaðarfélag Islands og fiskideild atvinnudeild- 
ar háskólans með fjárveitingunni. Skúli Pálsson 
hefir síðastl. ár unnið að því að kynna sér 
fiskirækt og fengið dálítinn stvrk frá Búnaðar- 
féiagi fsiands til þess að kvnna sér þetta á 
Norðurlöndum. Hann hefir með þessari starf- 
semi verið í samráði við Búnaðarfélagið og 
fiskideild atvinnudeildar háskólans, og þó eink- 
um við Árna Friðriksson fiskifræðing, Arni Frið- 
riksson fiskifræðingur hefir mælt mjög ein- 
dregið með því, að Skúla Pálssyni vrði gert 
kleift að halda áfram með tilraunir sínar á 
þessu sviði. En það, sem hann hefir fengizt við 
að gera, er að taka upp ræktun á fiskum eða 
silungum í ósöltu vatni eins og nokkurskonar 
búfjárrækt i smávötnum, eins og gert er er- 
lendis, og fá þannig mjög verðmæta útflutn- 
ingsvöru. Við flm. þessarar till. teljum það 
mjög eftirtektarverða tilraun, sem Skúli Páls- 
son hefir þarna byrjað á. Og ég er sannfærður 
um það, ekki sizt eftir að hafa rætt við Árna 
Friðriksson, að hér getur verið um mjög merki- 
legan atvinnuveg að ræða fyrir okkur. Skúli 
Pálsson er í undirbúningi með að stofna hluta- 
i'élag í þessu skyni, og hann er búinn að hefja 
undirbúning i þessa átt og sér um það að hefja 
þessa ræktun. Og af þvi flytjum við þessa till., 
að við höfum trú á þvi, að hægt sé að rækta 
silung á þennan hátt, sem geti orðið allveru- 
leg og verðmæt útflutningsvara fyrir okkur. Við 
höfum álitið rétt að setja það skilyrði fyrir 
þessari fjárveitingu, að Búnaðarfélag íslands 
og fiskideild atvinnudeildar háskólans mæltu 
með henni, vegna þess að ætla má, að þessar 
stofnanir hafi nokkra sérþekkingu i þessu máli. 
Skúli Pálsson sendi landbn. N'd. fróðlegt erindi 
um þetta, sem nefndin sendi síðan fjvn. með
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ákveðnum meðmælum um það, að hún sæi sér 
fært að taka upp einhver fjárframlög í þessu 
skyni. Hv. fjvn. hefir ekki séð sér fært að verða 
við þessari beiðni, og þcss vegna höfum við 
borið fram þessa brtt. Skúli Pálsson fór fram á 
7 þús. kr. framlag i þessu skyni, en við höfun. 
ekki vogað að spenna bogann hærra en að 
leggja til, að rikisstjórnin fái heimild til þess 
að greiða honum 4 þús. kr.

Ég hygg, að ég hafi nú mælt fyrir þeim brtt., 
sem ég er 1. flm. að. Og af þvi að ég er bú- 
inn að tala hér nokkuð lengi, læt ég vera að 
mæla fvrir þeim, sem ég er 2. eða 3. flm. að.

Ég sé ekki ástæðu til að fara að tala hér nú 
um fjárl. almennt eða f jármálaástandið, þó að 
e. t. v. gæti verið ástæða til þess að ýmsu leyti. 
Ég vil þó aðeins taka fram um þá till. eða 
heimild, sem samþ. var hér við 2. umr. fjárl. 
um það að heimila rikisstj. að lækka útgjöld 
rikisins, sem ekki eru bundin af öðrum 1. tn 
fjárl., um allt að 35% á næsta ári, að ég greiddi 
þeirri till. atkv. við 2. umr. fjárl. En með þvi 
taldi ég lika, að ekki kæmi til mála, að farið 
4’æri að veita frekari .heimildir til handa rikis- 
stj. um það að skera niður á fjárl. greiðslur, 
sem Alþ. hafði samþ. Mér virðist, að gengið 
hafi verið svo langt með þvi að samþ. þessa 
till., að ekki sé fært að ganga lengra, því frá 
minu sjónarmiði tel ég mjög varhugavert að 
gefa slikar heimildir i stórum stil. Það er þó 
Alþ., sem á að hafa æðsta vald í fjármálunum. 
Og þegar svo langt er komið, að heimila á 
rikisstj. að skera niður meira en % af því, sem 
Alþ. hefir ákveðið um ýmsar fjárveitingar, þá 
þykir mér vera nokkuð langt gengið i þessu 
efni. Og ég álit, að það sé mjög mikið álitamál, 
hvort ekki hafi i raun og veru þegar verið 
gengið of Iangt í þessu efni. Því að ef eitt- 
hvað kemur fyrir, þannig að nauðsyn sé að 
ganga svo langt frá þeirri ákvörðun, sem þingið 
hefir gert um fjárveitingar, þá álit ég, að rikis- 
stj. hljóti að kalla saman Alþ. til þess að taka 
ákvörðunina um þessa hluti.

Ég vildi aðeins nefna þetta hér, af þvi að 
komið er fram frv. um að heimila enn frekari 
niðurfærslur á fjárveitingum þeim, sem Alþ. 
hefir ákveðið. F.g fvrir mitt leyti er því frv. 
algerlega mótfallinn. Ég álít, að með þeirri 
heimild, sem rikisstj. var gefin við 2. umr. 
fjárl. um 35% niðurskurð á ólögbundnum 
greiðslum, sé gengið svo langt i því efni, að 
ekki sé hægt fyrir Alþ. að ganga lengra á þeirri 
leið.

Skúli Guðmundsson: Það hafa verið lagðar hér 
fram allmargar brtt. við fjárlfrv. Og flestar 
þeirra eru um auknar greiðslur úr rikissjóði, en 
þó eru þar fáar undantekningar. Vil ég minn- 
ast hér á brtt., sem ég hefi flutt á þskj. 308, 
við 14. gr. fjárlfrv., um launagreiðslur við Há- 
skóla fslands.

Ég veitti því eftirtekt, að i fjárlfrv. er gert 
ráð fyrir því, að Iaunagreiðslur við háskól- 
ann á næsta ári verði 21 eða 22 þús. kr. hærri 
heldur en þær eru í fjárl. vfirstandandi árs. f 
þeim 1. er gert ráð fyrir 99 þús. kr. til þeirra 
hluta. Nú liggur fyrir Alþ. frv. til 1. um verð-

Alþt. 1940. B. (55. Iöggjafarþing).

lagsuppbót á laun starfsmanna rikisins, og mér 
sýnist allt benda til þess, að það frv. verði að 
1. Þvkir mér þá eðlilegast, að kennarar við há- 
skólann, eins og aðrir starfsmenn rikisins, fái 
launabætur aðeins eftir þeim 1., en ekki sér- 
stakar launahækkanir þar fvrir utan, eins og nú 
standa sakir. Mér er ekki kunnugt um, að standi 
til að fjölga starfsmönnum við þessa stofnun, 
þannig að þessi rúmlega 20 þús. kr. hækkun, 
sem gert er ráð fyrir í frv., er vafalaust sett 
þar af hálfu hæstv. fjmrh. í því skyni að hækka 
laun kennaranna. En ég hefi ekki farið svo ná- 
kvæmlega gegnum fjárlagafrv., að ég hafi gert 
inér það Ijóst, hvort þetta er eina till. um 
hækkun á launum opinberra starfsmanna ríkis- 
ins, sem í frv. felst. En þar sem þarna er um 
allverulega upphæð að ræða til hækkunar á 
gjöldum úr ríkissjóði, þá taldi ég ástæðu til 
að bera fram þessa brtt., svo úr því fengist 
skorið, hvort það væri vilji Aljþ. að veita þessa 
aukalaunauppbót til þessara starfsmanna rikis- 
ins um næstu áramót. En eins og ég þegar hefi 
tekið fram, tel ég það ástæðulaust, og vænti 
því, að þessi brtt. mín verði samþ. og þetta 
fært i sama horf og nú er í 1.

A sama þskj., 308.XXXLX, hefi ég einnig 
aðra brtt., við 16. gr., um 300 kr. styrk til 
Kvennasambands Vestur-Húnavatnssýslu. Þetta 
kvennasamband er 20 ára gamalt á þessu ári. 
Það hefir beitt sér fyrir framgangi ýmissa nyt- 
samlegra mála þar i héraðinu, t. d. heimilisiðn- 
aðarmálum og garðrækt, og enn fleira mætti 
nefna af gagnlegum hlutum. Ég tel það þvi 
maklegt, að því sé veittur þessi styrkur, sér- 
staklega með tilliti til þess, að í fjárlagafrv. 
og á fjárl. undanfarið hefir staðið styrkur til 
margra slikra félaga viðsvegar um landið. Get 
ég t. d. á það minnt, að i næstu sýslu er starf- 
andi slíkt samband kvenfélaga, sem i nokkur 
ár hefir haft styrk eins og hér er farið fram á 
í minni till., að sambandið í Vestur-Húnavatns- 
sýslu fái. Vænti ég þess, að hv. þm. geti á þetta 
fallizt.

Þá vil ég minnast á brtt. á þskj. 333, sem er 
flutt af mér og hv. 1. þm. Skagf. Hún er við 
15. gr. frv. og er um hækkun á fjárframlagi til 
flugmála um 10 þús. kr.; í fjárlagafrv. er gert 
ráð fvrir 20 þús. kr. fjárveitingu til flugmála, 
en við leggjum til, að þessi upphæð verði hækk- 
uð upp i 30 þús. kr. Með bréfi, dags. 1!)Í2 1938, 
gaf atv.- og samgmrn. Flugfélagi Akureyrar 
fvrirheit um það, að rn. myndi leggja til við 
Alþ., að á fjárl. 1940 yrði tekið fjárframlag 
til félagsins að upphæð 10 iþús. kr., fyrri 
greiðsla af tveimur. Þessu var fullnægt ó sið- 
asta þingi, þannig að þessi fjárhæð til Flugfé- 
lags Akurevrar var þá sett inn á fjárl. En þessi 
brtt. frá inér og hv. 1. þm. Skagf., um 10 þús. 
kr. hækkun á fjárframlagi til flugmála, er borin 
fram með það fvrir augum, að uppfyllt verði að 
öllu leyti þetta fvrirheit rn. um fjárstyrkinn 
til flugfélagsins. Og þó að nokkur breyting 
hafi orðið á þessu félagi, teljum við fulla á- 
stæðu til þess að veita þvi þennan styrk, sem 
rn. lofaði á sínum tíma að leggja til við hæstv. 
Alþ., að á fjárl. vrði tekinn. Hæstv. atvmrh. 
hefir gert þessa brtt. okkar að umtalsefni og
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inælt hið bczta með hcnni. Er cg honuin þakk- 
látur fvrir það og vænti þcss fastlega, að brtt. 
verði samþ.

Ég sc ckki ástæðu til að hafa um þetta flciri 
orð nc hcldur gcra að umræðucfni fleiri brtt. 
við fjárlfrv., sem hér liggja fvrir.

*Haraldur Guðmundsson: Eg á hér nokkrar 
brtt., sem ég vil víkja fáeinum orðum að. Fyrst 
er þcss að gcta, að hrtt. á þskj. 308,XVIII og á 
þskj. 365,VI cru um það að veita 1500 kr. styrk 
til Blaðamannafélagsins og að liækka stvrk- 
inn til Fiskifélagsins um 10 þús. kr. Fyrir 
styrknum til Blaðamannafélagsins hcfir vcrið 
mælt svo vel, að lítil þörf er á að bæta þar 
við. Það sama má i raun og vcru segja um hina 
brtt., því að hv. 2. þm. Skagf. drap á hana i 
ræðu sinni núna rétt áðan, og flciri hafa mælt 
vcl fvrir henni.

Þá á cg brtt. á þskj. 365, scm cr um það, að 
Þórbergi I'órðarsvni vcrði vcittur 2500 kr. 
styrkur. I>að þarf ckki að fara mörgum orðum 
um það, hvcrs I’órbergur cr vcrðugur. Hann 
hcfir staðið á fjárl. i allmörg ár með svipaðri 
uppha'ð og þcssari. En hann hefir ckki vcrið 
mctinn þess verðugur af mcnntamálaráði að fá 
stvrkinn hjá því. Ég tel, að ckki þurfi að færa 
ncin rök að því, að liann fái þennan styrk, 
hcldur er það rctt og sjálfsagt að láta hanu 
halda þessum styrk áfram.

I’á á ég brtt. á þskj. 333. Sú fyrri cr IV, um 
það, að Xikulási Friðrikssyni sc vcittur 1000 kr. 
stvrkur til utanfarar til þess að kvnna sér raf- 
magnshitun, cnda lcggi Bcykjavikurbær jafn- 
háa upphæð á móti. Og til vara 750 kr. I’essi 
till. liefir verið lögð fram á þingi nokkrum sinn- 
um og fclld. — ég vcrð að scgja af óskiljan- 
lcgum ástæðum, ]>ví að ég ætla, að i báðutn 
tilfcllunum hafi hún vcrið fclld af fjvn. Ég 
veit, að hv. þm. hcfir vcrið sýnd skýrsla Xiku- 
lásar Friðrikssonar um rafmagnshitun í Xor- 
cgi, og i þessari skýrslu cru prýðilcg gögn og 
upplýsingar um marga liluti þcssu viðkom- 
andi, scm okkur er mcst nauðsvn á að vita, 
einkum nú, þegar svo mjög riður á, að alstaðar 
þar, sem hægt cr, verði notað rafmagn til liit- 
nnar, til þcss að spara kol og efni, sem flutt 
cr inn i landið. Við væntuin þcss, þó að þetta 
sc í þriðja skiptið, sem farið cr fram á þctta 
við Alþ., og ]>ó að það hafi ckki verið samþ. 
hingað til, þá vcrði það nú niðurstaða háttv. 
þm., að þcir geti fallizt á þessa litlu fjár- 
veitingu.

Þá á ég aðra brtt. á þessu þskj., V, sem ég 
flvt ásamt hv. þin. Dal., um að vcita Guðmundi 
Kristinssvni myndskcra 300 kr. styrk. Hann 
hefir fallið niður hjá menntamálaráði, en af 
hvaða ástæðum, er mér ckki kunnugt. En mér 
cr kunnugt um, að þessi maður cr bæklaður, og 
sömuleiðis hitt, að hann cr fvrir sina list alls 
góðs maklcgur.

Ég á hér brtt. á þskj. 327, XXIII, um að hækka 
cftirlaun Tómasar Gunnarssonar fiskimats- 
manns úr 300 kr. upp í 500 kr., og til vara kr. 
400.00. Þessi maður cr cinn af allra elztu fiski- 
matsmönnum landsins og hefir i starfi sinu 
sýnt hina mestu árvekni, og cr sjálfsagt, að

hann njóti þcirra ára, sem liann á eftir ólifað, 
incð sæmilcgum cftirlaunum.

Ennfrcmur á ég á þskj. 372, III., ásamt tveiin 
öðrum hv. þm., brtt. um að cftirlaun frú Theó- 
dóru Thoroddscn verði hækkuð úr kr. 800.00 upp 
í kr. 1200.00. Hún hcfir, auk annara starfa, verið 
starfsmaður Alþingis um langan aldur; vil cg 
ckki trúa öðru cn að um þetta gcti orðið sam- 
komulag.

Þá flyt ég á þingskj. 327, XIX, brtt. um það, 
að vcitt vcrði til ræktunarvcgar á Seyðisfirði 
2500 kr. Það hcfir vcrið upptckin rcgla hv. 
fjvn.. að mæla því aðcins með till. um rækt- 
unarvcgi, að þeir scu í cyjum úti, cn á Seyðis- 
firði cr það svo, að það ræktanlcgt land, scm 
liggur næst bænum, má heita allt uppræktað. 
Hinsvcgar hcfir bærinn kcvpt land til rækt- 
unar úti á Vestdalscyri, og verður nú ræktun 
hafin þar í stórum stíl. Það cru fáar aðgerðir, 
scm skila jafnfljótt aftur pcningum eins og 
þær, scm gera mönnum klcift að nota landið 
í nánd við hina stærri kaupstaði, sérstaklega 
þegar áhuginn cr cins mikill eins og á Scyðis- 
firði. <)g cins og ég sagði, hefir vcrið ræktað 
allt það land, scm ræktunarhæft gctur kallazt. 
Vænti ég, að hv. þm. sjái sér fært að sam- 
þykkja þessa till.

Einnig á ég till. VII. á þskj. 365, þess cfnis, 
að 15000 kr., scm vcittar cru til barnaheimila og 
barnavcrndar, hækki upp i 20 þúsund kr. Það 
má incð sanni scgja, að í fjármálaaðgerðum sið- 
ustu ára hafa tillög til barnaverndarmála vcrið 
af tiltölulega skornuin skammti. Stafar þetta 
af þvi, að cinmitt i þcssu skyni hefir vcrið létt 
að fá fc frá cinstaklingum til þcssa. I þetta 
hafa frá cinstaklingum og félögum fengizt uni 
75 þúsund krónur, cr félögin hafa yfirleitt notað 
til sumardvalar fyrir börn í sveit og annars 
sliks, scm nauðsvnlcgt cr. Bíkissjóður hcfir á 
tvcim síðustu árum ckki lagt ncma 15 þúsund 
krónur til þcssa, cða tæplega hlutann. Xú 
cr það, að kostnaður við barnaheimili og sum- 
ardvalir hlýtur að aukast með vaxandi dýrtíð, 
og cr þvi aðeins liægt að fá fé frá einstakling- 
um áfrain, að hið opinbera láti ckki sitt cftir 
liggja.

Auk þcss á cg tvær till. á þskj. 327 ásamt hv. 
2. landsk. Till. XVI cr þcss efnis, að framlag 
það, scm á að vcrja til framlciðslubóta og at- 
vinnuaukningar, verði hækkað um 200 þúsund 
krónur. Auk þess till. XXVIII, að nýr liður 
bætist við, scm heimili rikisstj. að verja 750 
þús. kr. úr rikissjóði til ráðstafana í bjargráða- 
skyni, cf styrjöldin cða aðrar orsakir valda 
stórfclldri röskun á atvinnulífi þjóðarinnar. 
Gert er ráð fyrir að leita samvinnu við sveitar- 
og bæjarfélög um fjárframlög í þcssu skyni og 
hvaða framkvæmdir séu líklegastar. Ég lét þess 
gctið við 1. umr. fjárlaganna, að mér litist svo 
scm fjárlögin, cf þau yrðu afgr. nú á þessu 
þingi, mættu frckar tcljast spegilmynd af ósk- 
um og ágizkunum þm. að því cr snerti tckju- 
öflun og ráðstafanir fjárins 1041. heldur cn að 
uin öruggan grundvöll vícri að ræða. En allir 
hljótum vér að játa það, að þótt óvissan sé svo 
mikil, að vér rennum nokkurnvcginn blint í sjó- 
inn bæði um fjárhagsafkomu og viðskipti árs-
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ins 1941, þá er það alveg víst, að atvinnulevsi 
lítur út fyrir að verða miklu stórkostlegra hér 
á landi þá en nokkurntima. Það eru allar horf- 
ur á því, að atvinna við saltfisksverkun hljóti 
að dragast saman. Þetta er á árinu 1941 það, 
sem næst stappar fullrí vissu, — það er að segja, 
ef styrjöldinni er þá ekki lokið. Hvernig okkur 
gengur að halda uppi viðskiptum okkar við 
aðrar þjóðir, rennum við blint í sjóinn um. 
Nú hefir verið, með samþvkki Alþingis við 2. 
umr. fjárl., horfið að þvi að veita óvenjulega 
heimild til þess að mæta þessari óvissu, þ. e.
а. s. með því að skera niður öll útgjöld ríkis- 
ins um 35%. Ég verð að segja það, að þessi 
ráðstöfun er mér ákaflega ógeðfelld. Ég trevsti 
mér ekki til þess að greiða atkv. með henni. 
en ég var ekki á móti, en ástæðan var sú, að 
ég tel, að rikisstjómin, eins og hún er skipuð, 
geti ekki notað þessa niðurskurðarheimild án 
þess að kalla þingið saman, enda á þingið að 
koma saman eigi síðar en 15. febr. Ég hefi því 
litið svo á, að hér væri um eðlilega forsjálni 
að ræða, og heimildin sé gefin vegna þess, að 
hæstv. fjmrh. hefir lagt áherzlu á hana, en að 
ekki væri meiningin að nota þessa heimild, 
nema fyllsta nauðsvn krefði og eins og ég sagði 
hafa um það samráð við Alþingi. Ég sé nauðsvn- 
ina á því að hafa slíka heimild sem hér um 
ræðir til lækkunar á útgjöldum fjárl., en það 
er að mínu viti ekki síður nauðsynlegt að hafa 
heimild til þess að hækka útgjöldin annar- 
staðar. Veit ég, að menn sjá það, að ef fjár- 
hagurinn verður þannig, að ekki er hægt að 
fylgja fjárl., og verður nauðsvnlegt að lækka 
þau, er komið slíkt ástand i landinu, að það 
hlýtur að sýna áhrif sín á annan hátt, þannig 
að vissar atvinnugreinar lenda í örðugleikum, 
sem hlýtur að leiða af stóraukið atvinnulevsi 
frá því, sem nú er, þ. c. a. s. skapa það ástand 
i landinu, sem hlýtur að leiða af sér nauðsvn á 
sérstökum ráðstöfunum. Ég mundi telja það 
fyrirhyggjuleysi af ríkisstj. að afla sér ekki fjár 
til þess að grípa til, ef slíkt steðjar að. Ég er 
ekki einn um þessa skoðun. Ég hlustaði á ræðu 
hæstv. fjmrh. í Ed. um daginn, og var hann á 
sama máli. Ef ég man rétt, sagði hann, að á- 
standið gæti orðið þannig, að það gæti skapað 
nauðsyn á þvi að lækka útgjöldin á einu sviði 
til þess að geta hækkað þau á öðrum sviðum. 
Ég er alveg sammála honum i þessu, og þess 
vegna er þessi till. mín borin fram.

Að því er snertir till. mina um að hækka 
atvinnubótaféð úr % millj. upp í 700 þús. kr., 
er þetta að segja: Undanfarin ár, ég ætla ein
б, hefir verið varið úr ríkissjóði um % millj. 
kr. á ári til atvinnubóta, og hvgg ég, að ekki séu 
skiptar skoðanir um það, að sveitar- og bæjar- 
félögum hefir verið hin mesta nauðsvn á þessu, 
og hefir það jafnvel verið talið skorið við nögl. 
Nú hækkar verðlag i landinu, og þó ekki sé 
vist, hve lengi það stendur, horfir allt til þess, 
að sú hækkun haldist. Kaupgjald hækkar lika. 
Dagsverkin verða þvi færri sem því nemur. Sú 
hækkun, sem gert er ráð fyrir á þessum lið, 
nemur ekki nema rétt rösklega því, sem hækk- 
unin nemur, þannig að þetta verður ekki nema 
rúmlega sami dagsverkafjöldi, með því að

hækkunin fáist, en fáist hún ekki, verða dags- 
verkin færri.

Ég veit, að það eru ýmsir, sem hafa tekið 
sér i munn litilsvirðandi orð um atvinnubóta- 
vinnu, og veit, að þar er ýmislegt ómaklega 
mælt. Eg hygg, að ef menn vildu athuga það, 
inundu þeir sjá, að ýms góð verk hafa verið 
unnin i atvinnubótavinnu, auk þess sem þessi 
vinna hefir bjargað mönnum frá þvi að leita 
til hins opinbera. Ég játa, að verkin eru oft 
dýrari en þau þvrftu að vera, af því þau eru 
unnin á óheppilegum tímum, en ef málið er at- 
liugað, sýnir það sig, að mörg góð og þörf verk 
hafa verið unnin i atvínnubótavinnu, og er því 
fé, sem til hennar fer, ólíkt betur varið en ef 
það hefði verið notað til þess að halda mönn- 
um uppi með fjárstvrk. Það er rétt, að mikið 
af þessu hefir farið til gatna hér i Revkjavík, 
en þó eru nú göturnar hér ekki svo góðar, að 
það megi ekki bæta þær.

Ég tók eftir þvi i ræðu hæstv. atvmrh. i Nd. 
fvrir nokkrum dögum í sambandi við salt- 
fisksveiðar togaranna, að hann lét þau orð falla, 
að þó útlitið væri ískvggilegt, bætti vinnan við 
hitaveituna mikið úr, ekki sizt, bætti hann við, 
ef ríkisstjórnin tæki sér það bessaleyfi að auka 
nokkuð framlög til framkvæmda. Ég skyldi orð 
hans svo, að ef illa færi um atvinnu hér í bæn- 
um, væri rikisstj. ljóst, að liún yrði einhverjar 
ráðstafanir að gera, og þar sem 3 flokkar 
standa að stjórninni, gæti hún aukið framlögin, 
en ég vildi segja, að ég teldi réttara að afla sér 
nauðsvnlegra heimilda hjá þinginu, sem nú 
situr, en að taka sér bessalevfi.

Ég skal að lokum aðeins drepa á eitt í þessu 
sambandi. Ég tel, að á undanförnum árum, 
þegar alveg óvenjulegir erfiðleikar hafa steðjað 
að einni fjölmennustu stétt landsins, bændum 
og búaliði, hafi Alþingi brugðið röggsamlega 
við. Það hefir verið varið stórum upphæðum, 
um einni millj. kr. á ári, til þess að bæta hag 
bænda, sem mæðiveikin hefir herjað á. Mér er 
það óskiljanlegt, ef þeir sömu menn, sem hafa 
talið óhjákvæmilegt að leggja á ríkissjóðinn frá 
% til einnar millj. á ári vegna þessarar stéttar, 
telja ekki, þegar atvinnu sjávarfólksins er 
stefnt í augljósa hættu, að þeim beri að bregða 
eins ve4 við eins og fulltrúar þessara hér- 
aða hafa brugðið við óskum um stuðning til 
bænda, er þeir voru i vanda. Ég býst við, að 
ýmsum muni finnast þessi upphæð nokkuð stór, 
en vil benda á það, að hér er aðeins um heim- 
ild að ræða, sem ekki er ætlazt til, að notuð 
verði, nema nauðsyn krefji. Ég minnist þess, 
að til ráðstafana vegna mæðiveikinnar hefir 
verið notaður meiri hl. af fé bjargráðasjóðs. 
Nú mun ekki vera ætlazt til þess, að veitt sé 
fé úr honum til þess að afstýra neyð í kaup- 
stöðunum, en það lokar ekki fyrir það, að það 
megi lána úr sjóðnum, ef ]>örf krefur í þessu 
skyni.

Það hefir siðan ég lagði fram þessa mína 
till. verið samþ. heimild til ríkisstj. mn að 
leggja fram allt að 300000 kr. til undirbúnings 
ræktunar á löndum ríkissjóðs. Ég vil taka það 
fram, að eigi þessi framkvæmd að koma að 
gagni, þar sem mest er þörfin, verður hún að
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koma þeim til góða, sem atvinnuleysið mæðir 
mest á, en ekki að notast til uppfyllingar á at- 
vinnu annara stétta, sem geta séð sér sæmilega 
farborða án þess.

Ég skal svo láta þessu máli minu lokið. Mér 
þætti vænt um, ef hv. þm. gætu fallizt á að 
samþ. þessa till. rnína og sýndu með því, að þeir 
telji rétt og sjálfsagt, að ríkisstj. verði við því 
búin að mæta þcim örðugleikuni, sem koma 
af þvi ástandi, sem nú rikir.

Jón ívarsson: Herra forseti! Ég á fáar brtt. 
við þetta frv. til fjárl., sem hér liggur fyrir, en 
vil gera grein fvrir þeim með fáeinum orðuin. 
,4 þskj. 327, XXII, á ég till. um, að Sigríði Stein- 
grímsdóttur verði veittur lifeyrir, 200 kr. Þessi 
kona er ekkja Sigurðar Péturssonar í Árnanesi, 
sem um langt tímabil var póstur milli Prests- 
bakka og Bjarnaness í Hornafirði, og jafnvel 
til Eskifjarðar, en einnig milli Prestsbakka og 
Odda á Rangárvöllum. Hún er nú orðin aldur- 
hnigin, en hefir aldrei fengið nein eftirlaun, 
þótt margar póstsekkjur aðrar hafi fengið þau. 
Vænti ég, að háttv. Alþingi sjái sér fært að 
veita hið umbeðna, svo bætt sé lítilsháttar úr 
því, hve lengi hún hefir verið sett hjá um 
slíkan styrk.

Þá á ég brtt. á sama þskj., IX, ásamt hv. þm.
V.-Isf., um það, að Höskuldi Björnssyni málara 
verði veittur bvggingarstyrkur, 2000 kr. Hann 
hafði styrk á fjárlögum ársins 1039, sömu upp- 
hæð og nú er farið fram á, og skilst mér, að 
það hafi verið nokkurskonar samningur inilli 
fjvn. og hans, að hann fengi þessa upphæð í 3 
ár, til þess að hann gæti bvggt, og vænti ég 
þess vegna, að þingið geti samþ. það, sem hér er 
farið fram á. Höskuldur er efnilegur málari, 
og er hann sérstaklega þekktur fvrir fuglamál- 
verk og málverk af öðrum dýrum. Hefir liann 
haft málverkasýningar hér í bænum og fengið 
góða dóma. Ætti því till. þessi að fá nægilegt 
fylgi til þess að verða samþ.

f þríðja lagi á ég brtt. á þskj. 308, XXXVIII. 
iiður, að veita til ræktunarvegar i Höfn í 
Hornafirði kr. 1000.00. f Höfn i Hornafirði hafa 
verið teknir til ræktunar um 60 hcktarar lands 
og mestur hl. þess er nú þegar fullræktaður. 
Eins og gefur að skilja, er mikil þörf ó bætt- 
um vegum um ræktuðu löndin og virðist því 
till. bessi eiga fullan rétt á sér.

Þótt hingað til hafi ekki verið veitt fé til 
annara ræktunarvega en i eyjuni, virðist full á- 
stæða til þess að styrkja vegalagningu einnig á 
öðrum stöðum, og tel ég, að á þessum stað yrði 
slikt fjárframlag að verulegu gagni og ætti 
háttv. Alþingi því að samþ. þessa litlu fjár- 
veitingu.

Ég vænti, að þessar brtt., sem ég nú hefi 
nefnt, finni náð lijá hv. þm., og að þær geti 
komizt inn í fjárl. fyrir árið 1941, ásamt öðrum 
gagnlegum till., sem samþ. kunna að verða.

Ég sé ekki ástæðu til að orðlengja þetta 
frekar, en vil vænta hins bezta.

*Asgeir Ásgeirsson: Ég ætla aðeins að minn- 
ast á þær fáu brtf., sem ég er flm. að.

Ég flvt brtt. þess efnis að hækka eftirlaun

sr. Sigtryggs Guðlaugssonar úr 2300 kr. í 3000 
kr. í raun og veru er hér aðeins um leiðrétt- 
ingu á fjárl. að ræða, eins og ég hefi skýrt hv. 
form. fjvn. frá, því að i það lli ár, sem liðið 
er síðan hann lét af störfum, hafa honum verið 
greidd þessi eftirlaun, enda hefir stjórnarráðið 
skýrt svo frá, að liann hafi rétt fil 3000 kr. 
eftirlauna.

Þá er till. um stvrk til Súgfirðinga til að 
hafa lærða hjúkrunarkonu. Stvrkur þessi, 1000 
kr., hefir verið i fjárl. mörg undanfarin ár, og 
hygg ég, að það stafi meira af ókunnugleika, 
að hann hefir verið felldur niður. Vænti ég 
því, að hann verði tekinn upp aftur.

Þá hefi ég flutt till. um, að Elínborgu Lárus- 
dóttur skáldkonu verði veittar 1200 kr. Ég skipti 
mér ekki af þvi, hvort úthlutunin á styrkjum 
til skálda og listamanna fer fram hér eða verð- 
ur í höndum menntamálaráðs. En fari svo, að 
menntamálaráð hafi úthlutunina með höndum, 
er till. áminning um það, að frú Elínborg hefir 
áður notið styrks í fjárl. fvrir ritstörf, og sizt 
ástæða til þess nú, að sá styrkur verði lækk- 
aður.

Loks lier ég fram till. um stvrk til Halldórs 
Kiljans Laxness. Hann hefir áður haft styrk, 
þann hæsta sem nokkur rithöfundur hefir haft. 
Þegar hann á unga aldri hlaut svo háan rit- 
styrk, verður að álíta, að Alþ. hafi þá þegar 
talið hann liafa unnið þau afrek, sem þjóðin 
vildi minnast. Síðan hefir hann bætt við mörg- 
um bókum, sem ekki er hægt að segja, að hann 
hafi minnkað af, enda þótt menn dæmi þær 
misjafnlega. Fæ ég því ekki skilið, að Alþ. eða 
nienntamálaráð geti lækkað styrk til hans 
verulega. Ég hefi að visu i brtt. minni lækkað 
styrkinn nokkuð frá því, sem áður var, en ein- 
göngu af þeim ástæðum, að sá rithöfundur. 
sem liefir hæstan ritstvrk nú, Gunnar Gunn- 
arsson, liefir ekki nema 3500 kr. Vildi ég þannig 
hafa Halldór jafnan þeim, sem hæstan ritstyrk 
hefir nú.

l’m þá hlið málsins, að Halldór kunni að 
hafa þa*r pólitískar skoðanir, sem við óskuðum, 
að væru öðruvísi, ætla ég ekki að, ræða. Rithöf- 
undar eins og Halldór Kiljan Laxness verða að 
vera frjálsir og óháðir um þá hluti. Ef þeir 
hafa þegar unnið þau afrek, sem lengi verður 
minnzt og verð eru talin mikilla launa, hefir 
þjóðin ekki misst neitt. .4 þeim aldri, sem Hall- 
dór er nú, má og vænta l>ess, að hann bæti 
miklu við. Slíkir menn, sem auka andlegan arf 
þjóðarinnar, eiga að njóta styrks, og við meg- 
um ekki láta það henda okkur að taka styrkinn 
af slikum mönnum, þótt okkur kunni að mis- 
líka eitthvað við þá i bili. Annars er mér per- 
sónulega ókunnugt um, hvaða pólitískar skoð- 
anir Halldór hefir nú, en ég hefi alltaf talið, 
eftir hans eigin sögn, að hann væri ekki flokks- 
bundinn.

Ég skal svo ekki hafa fleiri orð um þessa 
till. mína. Mér þótti vanvirða að því fyrir Alþ., 
ef ekki kæmi fram till. um það, að Halldór 
Kiljan Laxness skvldi njóta sama styrks og sá 
rithöfundur, er hæstan styrk hefir. Er till. mín 
skilaboð til menntamálaráðs, ef það kemur í 
þess hlut að úthluta styrkjum til skálda og
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listamanna, að til þess sé ætlazt, að Halldór 
hljóti þennan stvrk.

*Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Ég fly t 
till. á þskj. 352 þess efnis, að Skúla Þórðarsyni 
magister skuli veittar 2400 kr. til þess að semja 
rit uin verzlunarsögu íslands. Skúli hefir um 
nokkur undanfarin ár unnið að samningu verks 
um þetta efni og hlotið úr rikissjóði Dana 
nokkurn stvrk i þessu skyni. Var gert ráð fyrir 
þvi, þegar hann hlaut þennan styrk i danska 
ríkisþinginu, að hann mvndi hljóta einhvern 
stvrk hér heima, þar sem efni það, er hér um 
ræðir, snertir sérstaklega sögu íslands. Mér er 
persónulega kunnugt um, að Skúli Þórðarson 
magister er mjög efnilegur maður og áhuga- 
samur um sína fræðigrein og hefir mikla þekk- 
ingu um þetta efni. Ég vildi mega vænta þess, 
að háttv. Alþ. verði við þeim tilmælum mín- 
um að veita honum þennan styrk, 2400 kr., eu 
til vara 1600 kr.

Ég skal geta þess, að hver sem kunna að 
verða örlög þess, að styrkir til skálda og lista- 
manna verði veittir í fjárl. eða með úrskurði 
mcnntamálaráðs, teldi ég eðlilegast, að þessi 
styrkur vrði í fjárl., því að það, sem ætlazt er 
til, að menntamálaráð úthluti, eru fyrst og 
fremst stvrkir til skálda og listamanna, en ekki 
fræðimanna eins og Skúla Þórðarsonar. Jafnvel 
þó svo kunni að skipast í framtíðinni, að á- 
kveðin stofnun hefði með höndum úthlutun 
styrkja til skálda og listamanna, finnst mér vel 
geta komið til mála, að einstakir fræðimenn, 
sein vinna að ákeðnum verkurn, njóti sérstaks 
styrks í fjárl. Vænti ég, að Alþ. geti verið svip- 
aðrar skoðunar og geti orðið við því að veita 
þennan litla styrk.

*Garðar Þorsteinsson: Ég mun ekki tefja umr. 
lengi. Ég er flm. að nokkrum brtt. við fjárl., en 
ekki 1. flm. nema að tveimur till.

Það, sem ég vildi leggja sérstaka áherzlu á, 
er 5000 kr. fjárveiting til sjóvarnargarðs og upp- 
fvllingar í Ólafsfirði. Þetta verk er þegar unnið 
og kostaði 30000 kr. Alþ. mun hafa álítið, að 
hér væri um einkafyrirtæki að ræða, sem ekki 
ætti að njóta opinbers stvrks. Þessi skoðun er 
á misskilningi bvggð'. Verk þetta er reist eftir 
teikningum og áætlunum vitamálastjóra og að 
öllu leyti að hans fvrirsögn. Þessi sjóvarnar- 
garður og uppfvlling er þess eðlis, að það kem- 
ur til góða allri útgerð Ólafsfjarðar og þeim, 
sem vildu leggja þar upp síldveiði. Samskonar 
mannvirki hafa verið stvrkt áður með ’á hl. 
kostnaðarverðs. Ég skil ekki í því, að neitt það 
hafi komið fram, er geri það að verkum, að 
Ólafsfirðingar eigi ekki að njóta sama styrks 
og venja hefir verið að veita áður.

Þá vildi ég og leggja áherzlu ;á, að till. um 
25000 kr. fjárveitingu til Siglufjarðarskarðsveg- 
ar verði samþ. Það er vitanlegt, að fjöldi manna 
strevmir til Siglufjarðar vfir sumartimann, en 
Siglfirðingar eru útilokaðir frá því að hafa 
samband við uppsveitirnar landveg. Sú búfjár- 
rækt, sem unnt er að stunda i Siglufirði sjálf- 
um, fullnægir á engan hátt þörfum kaupstað- 
arins, og verður því að flvtja það, er til vantar

af landbúnaðarafurðum. annaðhvort á hestum 
yfir Siglufjarðarskarð eða á bátum innan úr 
Evjafirði.

Þá vil ég að lokum niinnast á eina brtt., sein 
ég álít, að hv. framsóknarmenn hljóti sóma sins 
vegna að samþ. l’ndanfarið hefir styrkur til 
verzlunarskóla íslands og samvinnuskólans i 
Kevkjavík numið 10000 kr. samtals, og hafa ver- 
ið greiddar 5000 kr. til hvors skólans. Ég legg 
til, að veitt verði sama upphæð áfram, en að 
greiðsla til hvors skólans fari eftir nemenda- 
fjölda. Síðastl. ár voru í verzlunarskóla fslands 
300 nemendur og í samvinnuskólanum 52 nem- 
endur. Finnst mér fjarri öllum sanni, að skóli, 
sem hefir sex sinnunf færri nemendur, njóti 
sama styrks og liinn; í samviiinuskólanum hefir 
komið uin 100 kr. styrkur á hvern nemanda, en 
um 16 kr. á hvern nemanda verzlunarskólans. 
Hér er ekki farið fram á annað en að lögfesta 
það, sem áður hefir verið lögfest í öðru tilfelli. 
A ég þar við samþykktir síðasta þings viðvíkj- 
andi héraðsskólunum, þar sem styrkveitingar 
eru miðaðar við nemendafjölda. Auk þess hefir 
hin góða og gilda höfðatöluregla verið látin 
gilda hér í öðrum tilfellum sérstaklega. (BSt: 
Er hv. þm. genginn inn á hana?). Ég hefi sagt, 
að þessi regla geti verið góð, en hún er það 
ekki alltaf. í þessu tilfelli er hún sanngjörn, en 
öðru máli er að gegna uin þau tilfelli, þar sem 
flokksbræður þessa hv. þm., sem greip fram í, 
beita henni til hins ýtrasta.

Ég vænti þess, að Alþ. geti fallizt á þessa 
till. inína, sérstaklega með tilliti til þess, að 
lögfest hefir verið samskonar ákvæði í héraðs- 
skólalögunum. Ég myiidi mótmæla því, ef því 
væri haldið fram um nokkurn þm., að hann væri 
svo ósanngjarn, að hann vildi Iáta greiða sama 
stvrk til skóla, sem hefir 300 nemendur, og 
skóla, sem hefir 52 nemendur.

*Eiríkur Einarsson: Ég mælti í gærkvötdi 
nokkur orð með þeini brtt., sem ég er bendl- 
aður við, og skal ég ekki itreka það nánar, en 
það, seni nú gefur mér tilefni til að rísa úr 
sæti, er brtt. á þskj. 372, II., sem útbýtt hefir 
verið liér á elleftu stundu. Það er stvrkur til 
Jón Thorarensens prests í Hruna til ritstarfa. 
Ég lieið svo lengi með þessa till. inína, því að 
ég bjóst við, að aðrir myndu verða til þcss að 
bera frarn þessa styrkbeiðni.

Astæðan fyrir því, að ég tel rétt, að sr. Jón 
hljóti þennan styrk, er sú, að ég álit, að hann 
hafi umfrain aðra stéttarbræður sina, að þeim 
ólöstuðum, þá ritfimi, að óhætt er að fullyrða, 
að hann sé rithöfundur að eðlisgáfum, rithöf- 
undur af guðs náð. Hann er injög áhugasamur 
og hefir sýnt mikla kostgæfni i að safna ýmsum 
þjóðsögum og isl. fræðuin og er sérstaklega nat- 
inn að finna, hvað feitt er á stykkinu. Auk 
þessa verð ég að telja, að sr. Jón sé snillingur í 
framsetningu. Sé það skrumlaust, sem ég hefi 
hér sagt og ég ætla, þá liefir slikt alltaf verið 
mikilsmetið liér á landi, og því meir sem frá 
liður, eins og allt, sem hefir varanlegt gildi. Ég 
liefi hevrt glögga menn segja, að rithætti sr. 
Jóns mæiti líkja við rithátt Gisla Skúlasonar á 
Breiðabólsstað, er skrásett hefir margar bezlu
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sögurnar í þjóðsagnasafni Jóns Arnasonar, og 
við rithátt Brvnjólfs Jónssonar á Minna-Núpi. 
En um þetta geta þeir sannfært sig, er lesa 
Rauðskinnu. Sr. Jón hefir gefið út 3 væn bindi 
af þessu safni og hefir það fjórða i smiðum. 
Fái hann ekki styrkinn, verður hann að byggja 
þar af sínum vanefnum, þvi að hann er fátækur 
maður.

Sr. Jón naut nokkurs styrks til ritstarfa í fjárl. 
undanfarin ár, en þegar menntamálaráð úthlut- 
aði styrkjum í vetur, varð hann afskiptur. Veit 
ég til þess, að mörgum þótti það ekki maklegt. 
Hvað sem um það má segja, hvort úthlutun 
styrkja til skálda og listamanna eigi að vera í 
höndum menntamálaráð^ eða í höndum Alþ., vil 
ég fullyrða, að öllum getur yfirsézt. Fyrir tveini 
árum lét ég fyrstur manna í ljós þá skoðun 
mina, að það væri ógerlegt fyrir þm. að hafa 
úthlutun þessara styrkja með höndum. Þetta er 
enn mín skoðun, en þar með er ekki sagt, að 
menntamálaráði geti ekki vfirsézt. Eg tel ýmsar 
ráðstafanir þess ekki réttar. Álít ég og hentast, 
að þeir, sem þessa úthlutun hafa með höndum, 
séu þess meðvitandi, að vakað sé vfir því, að 
hún fari sem réttlátlegast fram. I’egar sá er 
afskiptur, sem maklegur er styrks, er sjálfsajjt 
að draga það fram i dagsljósið. Hitt getur eng- 
um dulizt, að i þeim mikla fjölda manna og 
kvenna, sem um þessa styrki sækja, eru margir, 
sem eru miður verðugir, og allt niður i fúskara 
á þessum sviðum. Það er sitt hvað, að styrkja 
með einhverjum upphæðum fátæka menn, sem 
þegar hafa sýnt, að eru góðuin rithöfuiidahæfi- 
leikum gæddir og þurfa ekki framar skólunar 
við, eða að vera að gefa undir fótinn með sfvrk- 
veitingum fólki, sem aldrei kemst lengra en 
svo, að þvi er hjálpað eftir skólabekkjum, þar 
sem námið getur ekki orðið aniiað en tilraun 
til þess að verða rithöfundur.

Eg skal svo ekki fjölyrða meira um þennan 
lið. Ég treysti þvi, að hv. þm. skilji, að sr. Jón 
Thorarensen er maklegur þessa styrks, enda 
hefir hann áður notið styrks á fjárl. Verði út- 
hlutun styrkja til skálda og listamanna í hönd- 
urn menntamálaráðs, má það gjarnan sjást, að 
þessi till. hafi verið borin hér fram, hvort sem 
hún iiær samþykki eða ekki. Læt ég svo staðar 
numið, þar sem ég vil ekki verða þess valdandi 
að spilla hinuin dýrmæta hvildartíma manna 
með lengri töfum.

*Einar Olgeirsson: Herra forseti! Ég er hér 
meðflm. að allmörgum brtt. á þskj. 308, og hefir 
að vísu verið mælt fyrir sumum þeirra af hv. 
1. landsk. (BrB) og hv. 4. landsk. (fslH), en ég 
vil drepa nánar á ýmsar þeirra.

1. brtt. er um að lækka borðfé konungs úr 
75 þús. i 15 þús. kr. Það er heldur meira en 
við höfum lagt til áður, en við viljum fylgja 
fordæmi þjóðstj. i því að skera rösklega niður 
þar, sem gjarnan sýnist mega spara. Þetta borð- 
fé hefir nú liækkað mjög, að sama skapi og 
dönsk króna, og kemur fram í þvi, að ekki er 
litíð á konunginn sem íslenzkan embættismann. 
Fara þá skvldurnar við hann að verða harla 
vafasamar.

Þá leggjum við til að fella niður 50 þús. kr.

greiðslu til verzlunarfulltrúa erlendis. Ég býst 
við, að þau verzlunarfyrirtæki, sem standa að 
innflutningi til landsins og útflutningi, muni 
hvort sem er hafa sina viðskiptafulltrúa í Ame- 
riku og annarstaðar i aðalmarkaðslöndum okk- 
ar, og muni vera fær um að bera kostnaðinn 
af þeim sjálf.

Þá er brtt. um að spara 50 þús. af hinum á- 
ætlaða kostnaði við lögregluna í Reykjavik. Ég 
álit það óhætt, og þeim peningum betur varið 
til atvinnuaukningar en til að vopna lögregluna, 
í þeim tilgangi, að hún geti þá betur slegið at- 
vinnuleysingjana niður. Sakamálakostnaður ætti 
líka að geta lækkað, eins og við leggjum til, úr 
65 þús. í 50 þús. Þó að hið háa Alþingi stefni 
nú í flestu i öfuga átt við þessar brtt. okkar, 
kemur að því, að menn sjái, að þær stefna rétt.

Þá vil ég nefna XV. brtt., um 20 þús. kr. til 
kennslu í nýjum námsgreinum samkv. till. há- 
skólaráðs, og falli þá niður styrkurinn til við- 
skiptaliáskóla; ennfremur að framlag til i- 
þróttasjóðs hækki úr 30 þús. í 50 þús. kr. L'm 
fvrri liðinn get ég vitnað til þeirra raka, sem 
háskólaráðið hefir borið fram, og óska um 
miklu fjölbreyttari kennslu en nú er kostur. L'm 
inál íþróttasjóðs hefir nú orðið sú breyting, sem 
ég sé á þskj. 327, að fjvn. vill hækka tillögu 
sina um framlagið úr 32 þús. í 40 þús. kr. Þó 
að það gangi fram, væri ekki fullnægt þörfun- 
um, og munum við sósíalistar halda fram till. 
okkar og reyna, hvort alvara hefir verið bak 
við fögur orð hv. þm. hér um dagimi, þegar 
þessi upphæð, 50 þús., þótti vfirleitt ekki of há, 
en fellt var að binda hana til margra ára.

L’m XXIX. brtt. hefir hv. 1. landsk. rætt. L'm 
atvinnuþörfina, sem er fvrir höndum, eru allir 
sammála. Ófaglærðir verkamenn hafa það 
kannske ekki bölvaðra en áður, ef hitaveitan 
heldur áfram og útgerð verður allmikil vegna 
styrjaldarmarkaðs. En fiskverkun sýnist enga 
atvinnu munu gefa í sumar. Og menn vifa, 
hvernig lítur út með byggingarvinnuna. Hér er 
því ekki að ræða um þörfina, heldur vilja hv. 
þm. Þessu skyld er XXXVI. brtt., um að hækka 
framlag til byggingarsjóða kaupstaða og kaup- 
túna úr 120 þús. i 300 þús. kr., eða til vara i 
180 þús. kr. Þvi örðugra sem er um bvggingar 
almennt, því meiri er nauðsvnin að bvggja fyrir 
þá fátækustu í landinu, strax þegar um hægist 
eftir stríð. Þeir hv. þm., sem berjast nú fyrir 
ýmsum till. um að leggja fé í sjóði, nýja sjóði, 
ættu a. in. k. að vera með því að halda loforð, 
gefin um 1930, við þá sjóði, sem fyrir eru, 
og horfa til slíkra þjóðþrifa sem þessir bygg- 
ingarsjóðir.

■Siðasta brtf. okkar er um að fella burt lækk- 
unarheimild gjalda, er nemur 35% og er geysi- 
leg skerðing á fjárveitingarvaldi Alþingis. Ann- 
að eins á ekki að standa i fjárl. Alþingis, sem 
er að ræða um það að treysta sinn lýðræðis- 
lega rétt. Ef ástandið brevtist svo, að slikrar 
lækkunar sé þörf, á að kalla þingið saman, þvi 
að þá verður hvort sem er að grípa til nýrra 
ráðstafana og þyngja álögur á þeim, sem geta 
borið þær, eða skera niður önnur gjöld en þessi 
heimild nær til.

Þá vildi ég að lokum minnast á brtt. um styrl;
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til skálda og listamanna. Ég held ég hafi aldrei 
áður talað um það mál hér á þingi, en kemst 
ekki hjá þvi, þegar deilt er um, hvort visa eigi 
þeiin inálum til menntamálaráðs, illu heilli, að 
ég tel, eða samþ. till. fjmrh., sem vill halda 
þessu fjárveitingarvaldi i höndum þingsins, og 
ennfremur liggja fyrir brtt. einstakra þm. um 
stvrk til manna, sem útiloka átti af pólitiskum 
ástæðum.

Hæstv. fjmrh. (JakM) vildi skýra það í ræðu 
sinni, hvers vegna hann hefði skorið niður 
stvrkveitingar til Halldórs Laxness, Þórbergs 
Þórðarsonar og Jóhannesar úr Kötluin. Það var 
af því, að þessir menn væru annarar stjórn- 
málaskoðunar en hann; þeir væru nióti hags- 
munum þjóðfélagsins, og hann hafði mjög ein- 
kennileg orð um þeirra afstöðu. Hann dæmdi 
skáldin eingöngu eftir því, hvaða pólitískar 
skoðanir þau hefðu, minntist ekki á skáldskap 
þeirra, og ekki Jónas Jónsson heldur, hv. þm. 
S.-Þ. Það var eins og þessir hv. þm. teldu listar- 
gildi verka þeirra hafið yfir allan efa, og er 
það gleðilegt, ef það sýndi háttstandandi listar- 
sinekk þeirra þm.

En hvað átti hæstv. ráðh. við, þegar hann hélt 
þvi fram, að skáldin væru „móti lýðræðinu"? 
Ekki þó móti mannréttindunum, lýðræðinu i 
eiginlegri merkingu sinni? Nei, þarna eru skáld, 
sem hafa ráðizt á óréttlætið og hræsnina i þjóð- 
félaginu með brennandi hita og fordæmt það 
mannréttindaleysi og lýðræðisskort, sem lamar 
alla alþýðu. Vra þetta eitt eru þeir í rauninni 
sakaðir og fundnir sekir. Þess vegna þora menn 
ckki að vega að skáldskap þeirra.

Ég ætla ekki að hafa upp neitt úr skáldskap 
þessara manna fvrir hv. þm„ þeir telja sig ekki 
varða um annað en pólitiskar skoðanir þeirra. 
Að því hefir verið fundið, hve leiðinlega var 
deilt hér á þinginu um skáldskap Þorsteins Er- 
lingssonar af liku tilefni fyrir rúmum manns- 
aldri. Þær deilur urðu mörgum þm. til skannn- 
ar síðar. Ég vil, með leyfi hæstv. forseta, lesa 
upp nokkrar setningar, sem gefa hugmvnd um. 
hvernig þær umr. voru. Fyrst tek ég orð eftir 
Skúla Thoroddsen 1903 (Alþt. B, 448—19);

„Sumir hafa fundið það að Þorsteini Erlings- 
svni, að skáldskapur hans hafi gengið í cina of 
ákveðna stefnu; en þingið á i þessum efnuin 
eigi að dæma milli mismunandi lífsskoðana, 
ekki að gá að því, hvort maðurinn aðhyllist 
þá trúarstefnu, sem ríkið hefir sett stimpil sinn 
á, heldur líta á liitt, hvort maðurinn er skáld, 
sem bókmenntuin þjóðar vorrar er sómi að.“

Ég býst við því, að þessi fáu orð Skúla eigi 
fullt erindi til okkar enn í dag. Eru það lifs- 
skoðanir þeirra eða skáldskapurinn, sem á að 
dæma þá eftir?

Þá er að taka nokkur atriði upp eftir þeim 
þm„ sem deilt höfðu um Þorstein fvrr á þing- 
um, t. d. 1897 (Alþt. B, 1007, 1157). Guðjón 
Guðlaugsson segir:

„En svo er ein ástæða til; Mér finnst það 
næsta óviðkunnanlegt að veita þeim einum af 
skáldunum styrk, sem annaðhvort opinberlega 
hafa ráðizt á kristindóminn og revnt til að rífa 
það niður, sem þjóðinni cr helgast, eða starfa 
í þjónustu kirkjunnar, en gera það þannig, að

þeir eru hvorki heilir né hálfir, heldur bera káp- 
una á báðum öxlum. Menn gætu dregið af því 
þá álvktun, að Alþingi áliti það sérstaklega 
verðlaunavert að niða niður kirkju og kristin-
dóm.“

Bæði Þorsteinn og Matthías Jochumsson eiga 
þessar hnútur. Sr. Sigurður Gunnarsson segir, 
að Þorsteinn hafi ekki aðeins gert árásir á kirkj- 
una, sem geti náttúrlega verið verðskuldaðar og 
þarfar, heldur einnig á sjálfa guðstrúna, og 
ba'tir við (Alþt. 1897, B. 1127):

„A þennan hátt grefur hann sumstaðar í kveð- 
skap sinum grundvöllinn undan hinni réttu sið- 
ferðislegu tilfinningu — — ég get ekki verið 
með því að launa þessar tilraunir með því að 
veita til þeirra styrk af opinberu fé.“

Jens Pálsson er einkum hnevkslaður vfir því, 
hvert léttmeti kveðskapur Þorsteins sé, og held- 
ur svo áfram (Alþt. 1897, B. 1097):

„Hitt er verra, að efnið er suinstaðar ljótt og 
spillandi, bæði andlega og siðferðislega. — En 
Ijóð hans eru snauð að því, sem gefur skáld- 
skapnum sitt sannarlega gildi. Hann skortir lvft- 
andi kraft og göfugar hugsanir.“

Nú hafið þið hevrt, hvað þessir þrír virðulegu 
þm. 19. aldarinnar höfðu að leggja til mála. 
Loks tek ég orð eftir Jón Jónsson í Múla, 2. 
þm. Eyfirðinga (Alþt. 1897, B. 1157):

„Þegar liann (Jens Pálsson) t. d. talar um, 
að „tendens" í kvæðum Þorsteins Erlingssonar 
sé siðspillandi, þá verð ég að vera á algerlega 
gagnstæðu máli, þvi að ég held, að við eigum 
ekkert íslenzkt skáld, sem sé minna siðspillandi 
en Þorsteinn Erlingsson.“

Nú vildi ég aðeins segja við vkkur, .hv. þm„ 
að þessir gömlu kirkjulega sinnuðu menn, sem 
töluðu á sínum tíma móti Þorsteini Erlings- 
svni, gerðu það af eðlilegri sannfæringu, sem 
við ættum að geta skilið. Sagan má ekki dæma 
þá of hart, þó að hún hafi þegar dæmt málstað 
þeirra. Sagan á miklu örðugra með að afsaka á 
sinum tima afstöðu þeirra, sem tala nú gegn 
mönnum eins og Halldóri Laxness gegn sinni 
betri vitund. Astæðan er sú, að þá var þessi 
barátta miklu siður stéttareðlis en nú og yfir- 
drepsskapur auðvaldsþjóðfélagsins miklu minna 
ráðandi. Það er eftirtektarvert, að ákærurnar á 
liendur Þorsteini miðast allar við kristindóm- 
inn, enginn fæst um það, þótt hann hafi sagt 
ljótt urn þjóðfélagið. Og hafði hann þó sannar- 
lega ort svo, að eftir mundi tekið nú á dögum 
og sagt hann væri fjandmaður þjóðarinnar og 
lýðræðisins og mannréttindanna. Hann tók 
fram, að árásir sínar á kirkjuna kæmu af því, 
að hún væri verkfæri auðvaldsins:

„A prestana og trúna vér treystum þó mest 
að tjóðra og revra ykkur böndum, 
því það eru vopiiin, sem bíta hér bezt 
í böðla og kúgara höndum.

Við vonum það gullokið standi í stað 
og stöðvi ykkar sonu og dætur, 
sem herðir nú frjálsbornu hálsunum að 
og hrvggina svínbeygjast lætur.“

Þó að þessir 19. aldar þm. væru fullir af 
hlevpidómum sinnar tíðar, hlustuðu þeir á ann-
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að eins og þetta óttalaust. Nú er óttinn kominn 
hjá þeim, sem standa vörð um auðvaldsskipu- 
lagið, og þá finnst þeim þetta, en ekki guðleysið, 
vera brot gegn þvi allrahelgasta. Ég held okkur 
sé það nauðsvnlegt, einmitt í sambandi við 
þessar umr. um skáldin og andlegt frelsi í land- 
inu, að lita aftur til 19. aldar mannanna, sem 
deildu um 600 kr. stvrkinn til Þorsteins Erlings- 
sonar. Já, það er ekki hlæjandi að 600 krónum, 
þær voru a. m. k. eins mikið þá og þrjú þús- 
und nú; hv. þm„ sem hér sitja, þurfa ekkert 
að vera upp með sér af vaxandi rausn sinni 
við andans menn. Og líklega muna allir þm. þá 
landflevgu vísu, sem út af þeim 600 kr. var ort. 
Xú veit ég, að formælendur afturhaldsins á 
þingi afsaka sig með því, að Þorsteinn hafi ekki 
verið þjóðskipulaginu eins andstæður og t. d. 
Halldór Laxness, og þvi sé ekki víst um sig, að 
afturhaldið og ofstækið sé verra nú en aftur- 
hald 19. aldar. Þeim skjátlast. Var það ekki 
Þorsteinn, sem kvað:

„Þá nötrar vor margyllta mannfélagshöll, 
sem mæðir á kúgarans armi, 
sem rifin og fúin og rammskekkt er öll 
og rambar á helvítis barmi.“

Eg veit ekki, hvort þeir kveða núna öllu fastar 
að orði eða djarflegar móti þjóðfélaginu en í 
þessum vísum Þ. E. Ef skáldin núna vilja eyði- 
leggja þjóðfélagið, eins og hæstv. fjmrh. talaði 
um, held ég mætti snúa þvi öllu skarpar upp 
á Þorstein.

Þá mun verða sagt, að ekki hafi Þorsteinn 
verið slíkur föðurlandslevsingi sem skáldin séu 
nú. Og jæja, hvað nefna þeir Þorstein annað 
en föðurlandsleysingja, þegar hann

„kallar sitt föðurland viðstöðulaust 
af harðstjórum himins og jarðar“?

Þorsteinn vissi, að fjöldinn átti ekki föðurland 
sitt, heldur varð að vinna það af þeim, sem 
hafa rænt þvi af honum.

Eða þú ef þm. telja, að afstaða til stríðs og 
utanríkismála geti réittlætt stvrksvipting og 
fordæming á skáldum, sem neita að fvlgja 
valdhöfunum eftir, skal ég minna á skáldið 
Stephan G. Stephansson, sem flestir þm. meta 
ekki minna en Þ. E. Það stóð strið 1917. Banda- 
menn voru, eins og alltaf, að berjast fvrir lýð- 
ræðinu, en Þjóðverjar höfðu tekið Belgíu líkt 
og Pólland núna. Það var sagt, að þeir væru 
ættlerar, sem færu ekki til vigvallanna til að 
herjast fvrir lýðræðið, og fjandmenn þjóðfélags- 
ins hétu þeir, sem leyfðu sér að segja, að stríð- 
ið væri ekki háð fvrir lýðræðið, heldur fyrir 
auðvaldið. Þessa er gott að minnast, þegar Hall- 
dór Laxness eða Þórbergur eru mcrktir fjand- 
menn þjóðfélagsins fyrir skoðanir, sem þeii' 
hafa — eða skoðanir, sem þeir hafa ekki — á 
þessu stríði og orsökum og tilgangi þess. Ég 
vil minna á, hvcrnig Stephan G. lýsir því i 
kvæðinu Vopnahlé, að hermaðurinn, sem berst, 
„á hvergi fet af föðurlandi", og á hina bitru og 
átakanlegu kveðju Fjallkonunnar til íslenzkra 
Kanadahermanna við heimkomuna:

„Mér hrynja tár um kinnar, 
mér hrekkur ljóð af vör

við heimkomuna ykkar 
úr slíkri mæðuför,

með skarð i hverjum skildi, 
með bróðurblóð á hjör.

Þann allra stærsta greiða —
en vildarlaust — mér vann

sá vopnum fletti börnin min, 
og sátt er ég við hann,

um gest minn síðan óhrædd er 
og hult um heimamann.

En vei sé þeim! og vei sé þeim, 
sem véla knérunn minn

að vega blindra höndum
í grannaflokkinn sinn,

eins hermilega og Höður 
til óráðs auðsvikinn.

Minn frið til þeirra, er féllu.
Þú kyrrð og kös þá gevm!

Og Kainsmerki Ievndu
undir blóðstorkunni á þeim.

En að fá þá minni menn,
sem heimtast aftur heim,

er hugarraun mér þvngst.“

Þetta er ort til þeirra manna, sem berjasl 
fyrir lýðræðinu og föðurlandi sínu. Þetta kvæði 
er ort af þeim manni, sem ég veit, að hver ein- 
asti þm. litur upp til, ekki einungis sem skálds, 
heldur einnig sem mesta spekings, er íslenzka 
þjóðin hefir alið. Mynduð þið nú, hv. þin., ef 
þið ættuð kost á því að bjóða St. G. St. heim, 
segja, að þið vilduð ekki líta við slíkum manni, 
vegna þess að hann tæki svona afstöðu i er- 
lendri pólitik. En ég vil nú spvrja ykkur, hv. 
þm.: Gætuð þið nú ekki byrjað á þvi að viður- 
kenna skáldin, meðan þau eru lifandi, en sleppa 
heldur hinu, að reisa fagra legsteina, þegar þau 
eru dáin? Ég held a. m. k., að það væri mikið 
framfaraspor. Þarf það að endurtaka sig, að 
alltaf sé leikinn sami leikurinn í þessu efni?

Ég vil svo að siðustu isegja það, að af hálfu 
þm. virðist eingöngu rætt um það, hvort þessi 
þrjú skáld eigi að fá stvrk vegna sinna póli- 
tísku skoðana, en alls ekki uin hitt, hvort þau 
séu þess verðug vegna sinna listamannahæfi- 
leika. Ég vil í þessu sambandi minna ykkur, hv. 
þm., á tvær bendingar úr níðkvæði um Breta, 
eftir Stephan G. Stephansson. Þær eru svona:

„Og öllu, er skrifa skáldin þin, 
er skildingsmerkið sama á!“

Alþ. íslendinga er, með því að ætla að gera 
þá kröfu til skáldanna, að þau yrki eins og hags- 
munir hinna ríku bjóða, að þrýsta skildings- 
merkinu á enni hvers einasta manns, sem vill 
halda uppi skáldskap og listum á þvi herrans 
ári 1940. Það á að refsa þessuni skáldum með 
þvi að taka af þeim styrkinn, vegna þess að 
þau hafa ráðizt á ranglætið og óréttlætið í þjóð- 
félaginu. Það er aðalsmerkið, sem ein hin beztu 
skáld íslendinga fá hjá Alþ. 1940.

*Magnús Jónsson: Ég er ekki frekur i kröf- 
um á fjárl. heldur en áður. Það er aðeins ein
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lítil till., sem ég er 1. flm. að, en er meðflm. 
að 2—3 öðrum till., öllum smáum. Ein þeirra 
er á þskj. 308,XVII, og er um það að veita sögu- 
félagi Skagfirðinga ofurlitinn styrk til þess að 
það geti launað mönnum þar í héraðinu, er 
vinna að því að safna ýmiskonar fróðleik um 
það.

Ég er einnig meðflm. að till. á þskj. 327,111, 
og þar sem mér hefir borizt sú frétt, að 1. flm., 
hv. 4. þm. Reykv (PHalld), hafi veikzt hastar- 
lega, þá ætla ég að segja fáein orð um þessa 
till. Þessi till. er um það að veita 6000 kr. til 
bókavarðar við háskólann, þar á meðal við safn 
dr. Benedikts Þórarinssonar. Ég held, að það 
hafi verið fyrir ófullnægjandi uppljsingar, að 
till. svipuð þessari kom fram við 2. umr., þar 
sem lagt er til að lækka þennan styrk nokkuð. 
Ég held, að hv. þm., og sömuleiðis hv. fjvn., 
hafi ekki verið kunnugt um það, að safn þetta 
ætti þegar í stað að koma undir eign háskól- 
ans, heldur hafi menn búizt við þvi, að það 
yrði ekki fyrr en seint, sem til þess kæmi. En 
þetta er ekki svo, heldur mun þetta safn verða 
tekið upp í bókhlöðu háskólans þegar hún er 
tilbúin. Nú vita allir, að það er mikið verk að 
starfa við slik söfn, svo að vel sé; þar að auki 
ræður háskólinn yfir mörgum fleiri bókasöfn- 
um, t. d. bókasafni Finns Jónssonar, sem hann 
gaf og gevmt er hér niðri. Svo eru fjögur önnur 
stór bókasöfn. Allt þetta verður að sameina i 
hinu nýja háskólahúsi, og hafa þar eina stóra 
bókhlöðu og lestrarsal. Það má þvi gera ráð 
fyrir, að óhjákvæmilegt verði að hafa einn bóka- 
vörð, og ef til vill verður ekki hægt að komast 
af með einn mann, heldur yrði a. m. k. að hafa 
einhvern honum til aðstoðar. Það er þetta 
tvennt, sem gerir það að verkum, að ástæða er 
til þess fyrir hv. þm., að samþ. þessa till, ann- 
arsvegar að safn dr. Benedikts Þórarinssonar 
kemur nú þegar að notum, en hinsvegar að 
hafður verður opinn lestrarsalur i háskólanum.

Ég vildi segja þessi fáu orð um till., ef svo 
skyldi fara, að enginn annar talaði fyrir henni.

Ég er svo meðflm. að till. á þskj. 327,XIV, 
ásamt hv. þm. N.-Isf. og hv. 1. þm. Skagf., sem 
er 1. flm., og geri ég ráð fyrir, að hann muni 
mæla fyrir þeirri till. En hún er um að veita 
Örlygi Sigurðssyni styrk til myndlistamáms. 
Þessi maður er sonur Sigurðar skólameistara á 
Akureyri, og eru margir, sem hafa séð myndir 
eftir hann, og ber öllum saman um, að hann 
sé góður dráttlistarmaður.

Sú eina till., sem ég er einn flm. að, er á þskj. 
308,XXII; hún er um það að veita Agúst Sigur- 
mundssyni myndskera 1000 kr. styrk. Það getur 
æfilega verið álitamál,' hverjum listamanni eigi 
helzt að veita styrk og hverjum ekki. Ég get 
ekki sagt, að ég sé persónulega kunnugur þess- 
um manni, en ég hefi séð nokkur af verkum 
hans, og mér finnast þau bera vott um óvenju- 
Iega þroskaðan listasmekk. Mér finnst oft í tré- 
skurði koma fram vandvirkni og fágun, án þess 
að það sé i raun og veru svo mikil Iist, en mér 
finnst þó í myndum þessa manns koma fram 
verulegur listamannssmekkur. En á hinn bóginn 
er mjög erfitt fyrir hann að hafa ofan af fyrir 
sér með myndskurði, vegna þess að hér er mjög

Alþt. 1910. B. (55. löggjafarþing).

Iítill markaður fyrir slíka hluti. Ég hefi þess 
vegna, þrátt fyrir mikla íhaldssemi í þeim efn- 
um, borið fram brtt. við fjárl., þar sem farið 
er fram á að veita þessum manni styrk, til þess 
að hann geti haldið myndskurðinum áfram. Ég 
skal svo ekki þreyta menn með frekari umr., 
en skal geta þess, að beztu meðmælin, sem ég 
gæti gefið þessum manni, væru þau, að ég léti 
myndir eftir hann ganga meðal þm., og myndi 
það þá bæta upp, hvað ég hefi talað lélega fyrir 
þessari till.

*Frsm. (Bjarni Bjarnason): Það er vitanlega 
ógerningur að tala ýtarlega uni allar þær till., 
sem hér eru komnar fram, og þó að fjvn. sé 
á móti þeim flestum, þá er það ekki vegna þess, 
að þær séu ekki þess virði að vera fram born- 
ar, heldur vegna hins, að fjvn. hefir áður með 
till. sinum borið fram það, sem hún taldi fært, 
án þess að útkoma fjárl. yrði allt of óhagkvæm. 
Ég mun þó aðeins minnast á nokkrar till., sem 
n. mælir með, að verði samþ. En áður en ég 
vík að þeim, verð ég að segja örfá orð um eina 
brtt. fjvn., sem mér hefir sézt yfir að minnast 
á í framsöguræðu minni i gær, það er 69. till., 
c-liður, á þskj. 272. Þessi till. er um það að 
kaupa Langholt við Reykjavík, ef tiltækilegt 
þykir vegna verðs og annara atriða, sem þar 
koma til greina. En þetta er gert í þvi skyni, 
að búið á Iíleppi verði flutt að Langholti, en 
að Kleppsfjósið aftur á móti verði innréttað 
sem sjúkrahús, og þá sérstaklega fyrir þá geð- 
veika sjúklinga, sem órólegastir eru. Þetta fjós 
er mjög góð bygging, og er talið líklegt, að því 
megi breyta í sjúkrahús. N. leggur þetta til að- 
eins með þvi skilyrði, að Reykjavíkurbær taki 
verulegan þátt í að breyta fjósinu, og jafnvel 
geri það að öllu leyti. Mér hefir skilizt, að 
Reykjavíkurbær mundi fást til þess að láta 
framkvæma þetta verk með því skilyrði, að þeir 
sjúklingar, sem nú eru hér í bænum, verði 
látnir ganga fyrir um húsrúm. Með þessari till. 
er ríkisstj. heimilt að athuga þetta mál og gera 
þessi kaup, ef henni þykir tiltækilegt.

Þá eru nokkrar till. á þskj. 308, sem ég vil 
aðeins minnast á. I fyrsta lagi er það IX. till., 
frá hv. þm. Snæf., um greiðslu til bryggjugerðar 
í Stykkishólmi. Þessi till. er hækkun upp í 12 
þús. kr., en fjvn. hafði ætlazt til, að þessi fjár- 
hæð yrði 6 þús. kr., og má vel vera, að mér hafi 
sézt vfir að geta þess í framsöguræðu minni, 
en ég vænti þess, að hv. þm. taki sína till. aftur. 
— Þá er X. till. á sama þskj., frá nokkrum þm.; 
það er fjárveiting til öldubrjóts á Siglufirði, 
endurveiting. Það mun ekki hafa verið hafið 
allt það fé, sem á fjárl. hefir verið veitt til 
þessa verks, en mér hefir skilizt, að flm. myndu 
fáanlegir til þess að taka till. aftur, ef fjmrh. 
vildi lýsa því yfir, að þetta fé yrði greitt, ef 
nægileg rök lægju fyrir um það, að fjárveit- 
ingin hefði ekki verið fullnotuð. Ég hefi átt tal 
um þetta við fjmrh., og hann sagði mér, að 
þetta myndi verða greitt, ef þau rök lægju fyrir, 
að fjárveitingin hafi ekki verið hafin að öllu 
leyti. — Þá er till. á sama þskj., XXXIV, um 
búfjárrækt. N. leit svo á, að þessi till., um að 
hækka tillagið úr 68 þús. kr. upp i 70 þús. kr.,
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væri réttmæt, og mælir með, að hún verði sam]>.
— Þá er enn till., á sama þskj., XL., um það, 
að veita 5 þús. kr. til rannsókna og varna gegn 
útbreiðslu riðuveikinnar í Svarfaðardal og til 
stuðnings bændum, er beðið hafa tjón af völd- 
um hennar. Fvrir hönd fjvn. vil ég geta þess, 
að hún er fús til að skrifa rikisstj. og fara fram 
á, að rannsókn á þessum fjársjúkdóm fari fram. 
Ég get því búizt við, að flm. fallist á að taka 
þessa till. aftur á þessu stigi málsins. — Þá 
er smátill. á sama þskj., XLVI, sem fjvn. 
telur réttláta, hún er um það, að hækka stvrk 
til Sigríðar Jónasdóttur. — Þá er XLIX. till., 
um að hækka styrk til Eiríks Steingrimssonar; 
n. leggur einnig til, að hún verði samþ.

Till. fjvn. á þskj. 327 um iþróttasjóð hefi ég 
áður mælt fyrir, og sé ég ekki ástæðu til þess 
að endurtaka það. — Þá er XX. till. á þskj. 327, 
um mæðiveiki og garnaveiki. Ég hygg, að flm. 
verði fúsir til þess að taka þessa till. aftur, þar 
sem komin er fram till. frá fjvn. um að hækka 
c-lið, 1 um 20 þús. kr., en brtt. sú, sem liér 
uin ræðir, fer fram á það, að orðalaginu verði 
breytt, þannig að í stað „mæðiveiki“ kemur: 
mæðiveiki og garnaveiki. Ég bið flm. að athuga 
þetta. —■ Þá er XXII. till. á sama þskj., frá hv. 
þm. A.-Sk., sem n. mælir með, að verði samþ.
— l'm XXVI. brtt. á þskj. 327, frá hv. þm. 
Vestm., um að láta halda áfram verki því, sem 
hafið hefir verið til varnar gegn landbroti í 
Vestmannaevjumj vil ég láta þess getið, að 
fjvn. hefir ekki stutt óskir manna um þetta 
efni og neitað um það óskum, sem komið hafa 
bæði frá Flateyri og Akranesi, með það fyrir 
augum, að þetta verk verði unnið af fé, sem 
ætlað er til atvinnuaukningar, enda eru um það 
bein fyrirmæli i sambandi við þessi fjárfram- 
lög og meðferð þeirra, að þau skuli nota i þessu 
skyni.

Á þskj. 333 eru tvær tilL, sem ég vil minnast 
á. Fyrri till. er um flugmál. N. hafði borizt 
erindi frá flugfélaginu um aukna fjárveitingu 
og töluvert hærri en þá, sem nú er gert ráð 
fyrir. Óskaði n., að rikisstjórnin segði sitt álit 
um þetta mál, og að þvi athuguðu og í sam- 
ráði við ríkisstjórnina er till. fjvn. fram horin, 
og mælir n. mcð þvi, að þessi till. verði samþ.
— III. till. á sama þskj. er um framræslu og 
vegagerð á lönduin ríkisins, 300 þús. kr. Hæstv. 
ráðh. getur þess, að þessi tillaga sé tekin 
aftur.

Þá er á þskj. 542 ein till. frá hv. samgmn. 
Fjvn. mælir að sjálfsögðu með því, að þessi till. 
verði samþ. Það hefir jafnan verið venja, að 
hv. samgmn. athugaði fjárveitingar til flóabáta 
yfirleitt, og till. liennar hafa ætíð verið teknar 
til greina.

Þá er hér till. á þskj. 386 frá fjvu., um að 
veita allt að 100 þús. kr. til hafnargerðar við 
sunnanverðan Faxaflóa. N. hafði áður flutt till. 
uin sama efni, þar sem þessi fjárveiting var 
bundin við Njarðvík, en að athuguðu máli þótti 
ákjósanlegra að hafa það óbundið og láta rann- 
saka, hvar ákjósanlegastur staður væri, og I 
sambandi við þá rannsókn er ríkisstj. heimilað 
að nota þessa upphæð, og gerði ég allýtarlega 
grein fyrir þessu atriði í framsöguræðu minni.

Ég sé hér ekki fleiri till., sem ég hefi fengið 
tilefni til að mæla með, en vildi aðeins að 
lokum segja örfá orð um afgreiðslu fjárl. í 
heild sinni.

Greiðsluhallinn á væntanlegum fjárl., eins og 
þau verða samkvæmt till. fjvn., hefir m. a. leitt 
til þess, að hæstv. fjmrh. hefir látið orð falla 
um það, að jafnvel myndi rétt að nota heimild 
þá, sem hæstv. ríkisstj. er veitt í 22. gr. fjárl- 
frv., 13. lið, til þess að ná greiðslujöfnuði. Ég vil 
vona, að tekjur rikissjóðs reynist svo ríflegar, 
að þær nægi til þess að greiða að fullu þau út- 
gjöld, sem gert er ráð fyrir í fjárlfrv., og önnur 
þau útgjöld, sem að höndum geta horið, en ekki 
eru fvrirsjáanleg. En fari svo, að ríkistekjurnar 
revnist lægri en gjöldin, án þess þó að þær 
reynist nokkuð verulega lægri en áætlað er í 
fjárl. fyrir 1941, sýnir samþykkt heimildarinn- 
ar, að Alþingi ætlast ekki til þess, að hún verði 
notuð, nema ríkistekjurnar bregðist að veru- 
legu levti. Þá ber einnig að lita svo á sam- 
þykkt Alþingis á þessu ákvæði, að hver ein- 
stakur ráðh. sé ábvrgur gagnvart sínum flokki, 
verði lieimildin að einhverju leyti notuð, bæði 
hvað snertir nauðsvn þess að nota hana og það, 
að lækkunin gangi hlutfallslega jafnt yfir alla 
þá liði, sem hún nær til. Ég vildi láta þetta 
sjónarmið koma skýrt fram. Hinsvegar munu 
uminæli hæstv. fjmrh. um greiðsluhallann ein- 
ungis hafa verið sögð sem aðvörun til hv. þm. 
um að athuga, livað inyndi taka við, ef sainþ. 
væru að meira eða minna leyti þær brtt., sem 
þcgar eru fram komnar frá einstökum hv. þm. 
Ég vil leggja áherzlu á, að hv. þm. geri sér 
grein fyrir, hversu hættulegt það er að auka 
gjöldin á fjárl. nokkuð verulega umfram það, 
sem fjvn. leggur til. Vænti ég, að hv. þm. athugi 
það i tíma, hversu áriðandi er, hvernig fer urn 
afgreiðslu flestra þeirra brtt., sem fram hafa 
komið. Þær brtt., sem einstakir þm. hafa flutt, 
nema útgjaldaaukningu, sem gerir hér um hil 
1.7 inillj. hækkun. Á heimild 22. gr. er það fyrst 
og fremst áhyrgðarheimild, sem nemur 150 þús. 
kr., og útgjöld, sem nema um 750 þús. kr. A 
þskj. 327 er svo síðast till. til heimildar fyrir 
i íkisstjórnina tii að kaupa síldarverksmiðjuna 
í Neskaupstað og framlagið til Vestmannaeyja, 
sem ég hefi áður minnzt á. Það er augljóst 
mál, að slík afgreiðsla á fjárl., hvenær sem væri, 
og þó sérstaklega eins og nú stendur á, bendir 
til liins mesta ábyrgðarlevsis, þar sem sam- 
þykkt þeirra gæti leitt til yfir 2 millj. kr. 
greiðsluhalla á fjárl. Væri það til vansæmdar 
fvrir Alþingi að afhenda rikisstj. slík fjárl. Vil 
ég vænta þess fastlega, að þm. athugi vel, 
hvernig taka skuli á till. einsfakra þm., áður 
en atkvgr. fer fram.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Ég þarf ekki að tala 
langt mál að þessu sinni. Ég sé ekki ástæðu til 
að fara nánar út f till. frá einstökum liv. þm., 
sem frani hafa komið, en ég get tekið undir 
það með hv. frsm., að það er lítt viðráðanlegt. 
Hinsvegar er Iítil von um árangur, eins og þing- 
ið er nú skipað að tölu !þm., þótt það séu á- 
gætir menn, sem viðstaddir eru, og má fullkom- 
lega gera ráð fyrir, að þeir taki tillit til þess,
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sem hér hefir verið sagt. Þó eru það einstaka 
till., sem ég tel rétt að víkja að.

Hv. frsm. gat þess um till. X á þskj. 308, þar 
sem talað er um endurveitingu styrks til öldu- 
brjóts á Siglufirði, að það kvnni að hafa verið 
óþarft að samþ. till. vegna þessarar upphæðar 
og að greiða mætti hana án þess, ef rök væru 
fyrir því færð við rikisstjórnina, að slík greiðsla 
væri réttmæt. Ég hefi fallizt á þetta, bæði við 
hv. frsm. n. og aðalflm. till., og tel það i sjálfu 
sér ekki miklu máli skipta, hvort till. verður 
samþ. eða ekki, sérstaklega með tilliti til þess, 
hvernig afgreiðslu fjárl. yfirleitt er háttað.

Xæsta till., sem ég vil minnast á, er á þskj. 
333,IV, frá hv. þm. Seyðf., um að veita styrk 
lil Nikulásar Friðrikssonar, sem borin var fram 
till. um af hv. fjvn. á siðasta þingi, en þá felld. 
Ég tel hinsvegar, að sú ferð, sem þessi maður 
tókst á hendur, og sá árangur af henni, sem fram 
hefir komið i skýrslum, sem hann hefir gefið, 
sé þess verður, að hann sé að einhverju leyti 
viðurkenndur með fjárveitingu af þingsins 
hálfu, og mér hafa borizt tilmæli frá mönnum, 
sem þessum málum standa nærri og fullkom- 
lega verður að taka tillit til, hvað segja, sem eru 
þannig, að ég get ekki annað en mælt með þvi, 
að sú till. verði samþ. En ég hefði heldur óskað, 
að hún hefði ekki verið sett þannig fram, að 
það væri beint skilyrði, að jafnhátt framlag yrði 
lagt fram af Reykjavíkurbæ, þó ég geti full- 
komlega mælt með því, að það yrði gert. Ef til 
vill mætti þá bera þá till. frain sérstaklega, en 
ég veit auðvitað ekki, hvað hæstv. forseti, sem 
jafnframf er till.-maður, sér sér fært i því efni. 
(Forseti: Ég mun athuga þessa óslc liæstv. ráðh.)

Þá er hér till. á þskj. 372, sem er einskonar 
varatill., um ritstvrk til dr. Einars Ól. Sveins- 
sonar. Þannig er ástatt, að dr. Einar hefir liaft 
styrk á fjárl. til ritstarfa, en i fjárlfrv. eins og 
ég lagði það fvrir þingið er lagt til, að veittar 
verði 6 þús. kr. til bókavarðarstarfs við Há- 
skóla Islands, og er gert ráð fyrir, að dr. Einar 
hafi það með höndum, eins og hann hefir fram 
að þessu annazt bókavarðarstarf fyrir háskól- 
ann, en fyrir mjög litla borgun. Ef sú till. 
verður samþ., mætti þessi ritstyrkur falla nið- 
ur, en hv. fjvn. hefir flutt till. um, að þessi 6 
þús. kr. stvrkur skuli niður felldur, og ef svo 
fer, þá fellur með öllu niður stvrkur til dr. 
Einars, en sá var alls ekki tilgangurinn með 
minni till. upphaflega um 6 þús. kr. veitingu 
til bókavarðarstarfsins. En fari svo, að min till. 
verði felld og öllum slikum styrkjum visað til 
meðferðar menntamálaráðs, vil ég vænta, að 
hann fái þá styrk hjá því.

Þá er hér till. á þsk. 375, 2, frá hv. fjvn., um 
að breyta aftur aths. við styrkinn til Leik- 
félags Reykjavíkur. Eins og aths. er orðuð á 
því þskj., hefir hún staðið i fjárl. undanfarin 
ár, og þannig hefir hún verið samþ. fyrir yfir- 
standandi ár, en ég breytti aths. viljandi eins 
og hún liggur fvrir á hinu upphaflega fjárlfrv. 
Hv. fjvn. hefir e. t. v. ekki tekið eftir þvi við 
fyrstu yfirferð sina, en athugað það nú og 
þess vegna borið fram brtt. og viljað láta þá 
skipun haldast á þessu máli, sem verið hefir, 
svo að menntamálaráð gæti þannig haft hönd

i hagga með starfsemi leikfélagsins. En e. t. v. 
stendur líka öðruvísi á um framkomu brtt. Má 
vera, að hún standi í sambandi við nýskeða at- 
hurði í sambandi við starf leikfélagsins. En 
hvað sem því líður, þá skal ég gera grein fyrir 
þessari breyt. á fjárlfrv. Hún er fram komin af 
því, að mér hefir skilizt, að engin framkvæmd 
hafi orðið á þessu skilyrði, og hefir það ekki 
verið af því, að leikfélagið hafi viljað skjóta 
sér hjá því að verða við því, heldur hefir 
menntamálaráð ekki hirt um að rækja sitt hlut- 
verk i þvi sambandi. Meira að segja hefir mér 
verið tjáð, að svo væri málum háttað, að sá 
maður, sem átt hefir að hafa það hlutverk með 
höndum, að lesa rit leikfélagsins fyrir hönd 
menntamálaráðs, hafi mælzt til þess, að stjórn 
leikfélagsins hætti að senda sér þessi rit, svo 
ég sé ekki ástæðu til að hafa þennan dauða 
bókstaf áfram i fjárl., enda hugsanlegt, að mis- 
skilningur gæti orðið út af því, ef árekstur yrði 
svipaður því, sem nú hefir orðið nýskeð, vegna 
þess að ekki hefir verið framkvæmt eftirlit 
menntamálaráðs i þessu efni. A. m. k. hefir mér 
skilizt, að meðlimum menntamálaráðs hafi með 
öllu verið ókunnugt um efni þess leikrits, sem 
nú átti að fara að sýna, þvi það er ekki fyrr 
en komið er að þvi að halda á frumsýningu, að 
upp komu þær skoðanir meðal manna, að nokk- 
ur vafi væri á því, að leikritið væri sýningar- 
hæft. Auðvitað hefði ekki til þessa komið, ef 
menntamálaráð hefið verið búið að kynna sér 
leikritið, eins og til var ætlazt og skilyrði hafði 
verið sett um. Ég veit ekki, hvort hæstv. Alþingi. 
að fengnum þessum upplýsingum, sér ástæðu til 
að taka upp aftur þetta skilyrði í fjárl., mér 
finnst það a. m. k. tilgangslaust.

Svo eru það ekki fleiri till. einstakra liv. þm., 
eins þá frekar en annars, sem ástæða er til 
fvrir mig að gera að umitalsefni. L’t af orðum. 
sem fallið hafa frá einstökum hv. þm. í sam- 
handi við styrki til skálda og listamanna og 
þeirri breyt., sem hv. fjvn. leggur til, að gerð 
verði á frv. í því efni, þá hefi ég lítið um það 
að segja i viðbót við það, sem ég sagði í ræðu 
minni í gær. Mér finnst, að það, sem mælt hefir 
verið með þvi fyrirkomulagi að fá menntamála- 
i'áði það til meðferðar, vera ákaflega veigalítið, 
en það fyrirkomulag hinsvegar hafa töluverða 
agnúa. Ég er hræddur um, að þeir hv. þm., sem 
búnir eru að bera fram aragrúa af till. um styrki 
til skálda og listamanna, verði fvrir verulegum 
vonbrigðum við þá framkvæmd á styrkveiting- 
unum. Eins og kunnugt er, þá er samkvæmt till. 
hv. fjvn. gert ráð fvrir 80 þús. kr. i þessu skyni 
og menntamálaráði gert að halda sér við þá 
uppliæð, eða eins og hv. 1. þm. Eyf. komst að 
orði, að nú „væri verið að stöðva sig á ákveðinni 
upphæð’L Xú hafa hv. þm. flutt till. um styrki 
til margra manna, sem ekki hafa áður verið á 
fjárl., og ekki heldur hafa fengið stvrk frá 
menntamálaráði, en samt ætlast hv. þm. til þess 
hver fyrir sig, að menntamálaráð taki þessa 
listamenn upp á sina arma og veiti þeim styrk, 
cn jafnframt gera þeir ráð fyrir, að mennta- 
málaráð veiti einnig þeim mönnum styrk, sem 
áður liafa fengið hann. Ég hvgg, að tala þeirra 
nýrra manna, sem þegar liafa verið fluttar till.
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um, sé komin upp fyrir tölu þeirra manna, sem 
þegar liafa verið viðurkenndir verðugir styrks 
og fengið hafa styrk frá þinginu og mennta- 
málaráði, og ef þessar tölur á svo að leggja 
saman, án þess að ha'kka fjárveitinguna, þá 
verður hersýnilega ekki hjá þvi komizt, að hv. 
flm. þessara till. hljóta að verða fyrir von- 
hrigðum, þótt menntamálaráð taki fullt tillit 
til till. þeirra, án þess þó að sleppa hendinni 
af þeim mætu mönnum, sem þeir hafa þegar 
viljað rétta hjálparhönd. Ég veit ekki, hvort 
menn hafa gert sér grein fyrir, til hvers er 
hægt að ætlast, þegar á „að stöðva síg á ákveð- 
inni upphæð“ til skálda og listamanna, eins og 
það hefir verið orðað. Það er ómögulegt 
,.að stöðva sig á ákveðinni upphæð“ til skálda 
og listamanna nema með því móti, að engum 
nýjum mönnum, eða ef nýjum mönnum er bætt 
við, þá hljóti það að verða til þess að draga 
frá þeim, sem þegar eru búnir að fá styrk. Ég 
skal geta þess í þessu sambandi, að a. m. k. hjá 
einhverjum mönnum í hv. fjvn. hefir, einmitt í 
sambandi við þetta, komið upp sú spurning, 
hvort hægt væri að bæta þeim mönnum upp 
stvrk, sem hann kynnu að fá hjá menntamála- 
ráði, með dýrtíðaruppbót, og hafa þeir bent 
á, að styrkjunum á 18. gr. hefði fylgt dýrtíðar- 
uppbót, og hefir um það verið spurt, hvort 
fjmrn. gæti úr þessu bætt. Mun þessari spurn- 
ingu hafa verið beint til fjmrn. i samráði við 
menntamálaráð eða einhverja menn úr þvi. En 
þá væri ekki lengur staðar numið við ákveðna 
upphæð. Eins og ég gat um í ræðu minni i gær, 
þá ætti fjmrn. einnig að veita þeim mönnum 
styrki, sem menntamálaráð hefir ekki getað 
liknað neitt. Slíkt er ómögulegt, og það verða 
hv. þm. að gera sér ljóst. Mér dettur í liug í 
þessu sambandi það, sem er orðið frægt um 
einn skólastjóra í latínuskólanum gamla. Það 
var siður i skólanum, að piltunum var raðað þar 
á tveggja mánaða fresti eftir einkunnum. Og 
svo var ýmislegt uppi um það, sem því var sam- 
fara, sumir hröpuðu þá frá því, sem var við 
næstu röðun á undan, en aðrir hækkuðu. Og 
skólastjórinn skoraði á þá, sem höfðu hækkað, 
að halda sæfti sínu. Og sömuleiðis, þegar ein- 
hver hafði lækkað, skoraði skólastjórinn lika á 
hann að herða sig og komast upp í sitt gamla 
sæti við næstu röðun. Þetta er dálítið álika 
þvi, að það er ekki hægt að fullnægja hvorum- 
tveggja; það er ekki hægt að veita þeim mönn- 
um öllum styrk, sem hv. þm. koma nú með 
nýja, og veita einnig jafnmikið til þeirra, sem 
fengið hafa þennan styrk, eins og þeir að und- 
anförnu hafa fengið, ef á að binda sig við ein- 
hverja vissa upphæð. Þessi meðferð á úthlutun 
styrksins, að láta menntamálaráð hafa hana 
nieð höndum, verður til þess, að þingið sleppir 
alveg af þessu hendinni, og gæti svo farið, að 
menn, sem þingið vildi styrkja, verði alveg út- 
undan, og aðrir, sem þingið Ieggur minna upp 
úr, verði styrksins aðnjótandi. Þess vegna tel 
ég ekki rétt af Alþ. að sleppa þessu úr sinni 
hendi. Og að í menntamálaráði verði betur farið 
með þessi mál en í þinginu, tel ég fjarstæðu, 
og algert vantraust á þm. sjálfum að halda 
fram, að þeir séu ekki jafnfærir til þess að

fara ineð þetta eins og menn, sem i menntamála- 
ráði eru, að þeim ólöstuðum. Og I sambandi við 
þetta vil ég minna á þau ummæli, sem hv. þm. 
S.-Þ. viðhafði hér í gær, er hann sagði, að einn 
maður væri á lista menntamálaráðs, sem hefði 
hlotið styrk hjá menntamálaráði og reyndar hjá 
þinginu líka undanfarin ár, sem hefði aldrei átt 
að fá neinn styrk. Þessi maður hefði fengið 
þennan stvrk að visu með þvi að telja sig opin- 
berlega til eins flokks, en í raun og veru með 
þvi að fvlgja öðrum. Nú veit ég ekki, hvort 
það hefði mátt bæta því við, að honum hefði 
hlotnazt prófessorsnafnbót frá þriðja flokknum. 
Ég veit það ekki, en grunur minn er kannske, 
að svo sé. En hvað sem um það er, er það ber- 
sýnilegt af þessum ummælum hv. þm. S.-Þ., að 
sú ráðstöfun, að visa þessari úthlutun til 
menntamálaráðs, hefir nú ekki reynzt einhlit til 
að koma á réttlátri skiptingu hvað þessum 
manni viðkemur, samkvæmt orðum hv. þm. S.-Þ. 
sjálfs, þar sem þessi mjög svo óverðugi maður 
heldur styrknum eftir sem áður, þó að mennta- 
málaráð hafi fengið að hafa þessa úthlutun með 
höndum.

Ég minntist á það í gær, að þegar verið var 
að deila um þetta í fvrra á Alþ., þá var ein 
aðalröksemd fyrir þvi, að það bæri að fela 
menntamálaráði þetta, að það hefði sýnt sig, 
að þingið hefði veitt styrk kommúnistum sem 
kristnum mönnum, og mætti ljóst vera, að slíkt 
væri mesta óhæfa, enda óverðugt, einnig með 
tilliti til þeirra ritstarfa, sem þeir hafa innt 
af hendi. En hvcrnig fer? Þeir fá styrk alveg 
eins hjá menntamálaráði eins og hjá Alþ. Ég 
tel ekkert sanngjarnara en það, að það komi 
til atkv. þm. sjálfra, hvort þessi eða hinn mað- 
urinn eigi að fá slíkan styrk eða ekki. Og ég 
fyrir mitt Icvti tel þvi alveg rétt og eins og 
vera ber, að hér eru komnar fram till. um að 
taka upp styrki til þeirra „listamanna" (ég hefi 
það nú í gæsalöppum), sein ég felldi niður frá 
þvi, sem var í fjárl. Ég er nú svo lánsamur, 
að ég tel suma þeirra manna óverðuga styrks 
af ríkisfé, vegna þess að með þvi er styrkt 
þeirra pólitiska starfsemi, sem, eftir þvi sem 
tekið liefir verið upp eftir mér við umr., ég tel 
„þjóðskaðlega“, eins og líka tekið var til orða 
í ræðu í dag. Það, sem sagt hefir verið um það, 
fer ekkert i bága við mínar skoðanir, hvers 
þessir menn séu verðir beinlinis sem rithöf- 
undar, alveg að slepptri þeirra pólitisku starf- 
semi. Og það, sem einn hv. flm. var að tala um 
þann mikla arf, sem sumir þessara manna 
mundu skilja þjóðinni eftir, þá sé ég fyrir mitt 
leyti ekkert eftir því, þó sá arfur verði ekki 
mikill. Eg vil ekki kaupa þann arf fvrir neitt 
verð. Annars fer náttúrlega um þetta eftir því, 
sem hv. þm., þegar til atkvgr. kemur, telja sér 
til mests sóma og föðurlandinu til mestra heilla. 
Og_ læt ég svo útrætt um það.

Ég sé svo ekki ástæðu til yfirleitt að fara 
frekar orðum um þetta mál. Ég get i raun og 
veru þakkað hv. frsm. fjvn. fyrir þau ummæli, 
sem hann lét falla i sambandi við heildaraf- 
greiðslu fjárl. í sinni siðustu ræðu, og hefi ég 
ekkert við þau að athuga. Vona ég, að samstarfið 
milli min og fjvn. verði það, sem eftir er, vand-
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ræðalaust, eins og ég líka vona, að það verði 
við hv. alþm. En ef hinsvegar fleiri eða færri 
hv. þm. eru sama sinnis og hv. 2. þm. Skagf. 
og lýsa sig mótfallna frv., sem borið hefir verið 
fram um heimild fyrir ríkisstj. til að fella niður 
eða lækka ýmsar greiðslur samkv. 1., þá verður 
að skeika að sköpuðu með það. Ef Alþ. ber 
ekki traust til rikisstj. til þess að fara vel og 
réttilega með heimildir, sem ríkisstjórnin þvk- 
ist þurfa að fá, þá verður náttúrlega að taka 
afleiðingunum af þvi.

*Frsm. (Bjarni Bjarnason): Það eru aðeins 
fáein atriði i ræðu hæstv. fjmrh. í gær, sem ég 
vildi minnast á, þar sem hann gerði aths. við 
brtt. fjvn., en ég minntist ekkert á i minni ræðu, 
sem stafaði af því, að lians ummæli voru á þá 
leið, að þau gáfu ekki tilefni til svars. I’au voru 
yfirleitt vinsamleg, þó að það væru aths.

En um brevt. á orðalagi aths. við fjárveit- 
ingu til leikfélagsins hafði ég að visu athugað 
það fyrr, að hæstv. fjmrh. hafði breytt orða- 
laginu. En ég get ekki ncitað þvi, að þetta, sein 
kom fvrir nú í gær eða þessa dagana, livatti 
mig heldur til að leggja Iþað til, að orðalaginu 
yrði haldið eins og það er í fjárl. Eg hefi ekki 
séð þennan leik, sem verið er að sýna nú og 
liefir komið upp allmikil deila um, og get þess 
vegna ekki af eigin sjón og raun dæmt neitt 
um hann. En ég tel það heldur óþægilegt fyrir 
leikfélagið, sem fvrir hefir nú komið, og tel, 
að það væri nokkur trygging fvrir því, að slíkt 
kæmi ekki fvrir, ef lesin væri starfsskrá félags- 
ins af þar til kjörnum mönnum, sem treysta 
mætti til þess. Nú segir hæstv. ráðh., að þetta 
hafi ckki verið gert, þrátt fyrir ákvæði fjárl. 
um þetta efni. Mér er ekki kunnugt um það, 
en ég geri ráð fyrir, að hann segi þar rétt frá, 
eða a. m. k. hafi verið svo i þetta skipti, þvi 
að hann sagði, að þessi árekstur hefði ekki 
komið fyrir, ef leikfélagið hefði fengið liend- 
ingu frá menntamálaráði um leikinn. En þetta 
tel ég þó vera nægilegt tilefni til þess, að lið- 
urinn orðist eins og gert er ráð fyrir í um- 
ræddri till. Eg tel það vera heldur leiðinlcgt, 
hvort sem það er leikfélag eða aðrir aðilar, sem 
styrktir eru af rikisfé til starfsemi sinnar, ef 
fyrir koma þeir atburðir i starfsemi slíkra 
styrkþega, sem valda eins miklum ágreiningi 
eins og þessi skopleikur hefir gert þessa daga.

l'm það, hvort greiða skuli dýrtíðaruppbót til 
þeirra manna, sem styrks njóta samkvæmt 15. 
gr., skal ég geta þess i fvrsta lagi, að mér þykir 
það óeðlilegt frá almennu sjónarmiði, að það 
komi til greina að greiða dýrtiðaruppbót á 
styrki, sem veittir eru samkvæmt 15. gr. Hins- 
vegar er réttur til dýrtíðaruppbótar á stvrki, 
sem greiddir eru samkvæmt vissum Iiðum 18. 
gr. Og það, að Alþ. samþ. að flvtja menn, sem 
styrks njóta, af 18. gr. á 15., þýðir það, að rétt- 
urinn til dýrtíðaruppbótar er þar með fallinn. 
Samt sein áður kom þetta til tals í fjvn. í 
morgun, og var borin upp till. í þá átt, að dýr- 
tíðaruppbót skvldi veitt á stvrki, sem veittir 
eru á 15. gr., og sú till. var felld með meiri lil. 
atkv. Þar með er mörkuð stefna fjvn, i þessu 
atriði.

Sé ég svo ekki ástæðu til að hafa fleiri orð 
uin þær brtt. eða atriði, sem sncrta fjárl., að 
þessu sinni, þar eð ekki hefir gefizt sérstök 
ástæða til þess.

I'mr. (atkvgr.) frestað.
Á 15. fundi i Sþ., 8. apríl, var enn fram haldið 

3. umr. um frv. (A. 160, 272, 308, 327, 333, n. 342, 
352, 365, 366, 372, 375, 386, 387, 390, 391).

ATKVGR.
Brtt. 308,1.1 felld með 38:3 atkv.
— 308,1.2 felld með 38:3 atkv.
— 375,1 sain]). með 33 shlj. atkv.
— 308,1.3 felld með 35:3 atkv.
— 308,11 felld með 35:3 atkv.
—■ 272,1—2 sain]). með 43 shlj. atkv.
— 272,3 tekin aftur.
— 308,111 samþ. með 25:12 atkv.

272,4 samþ. með 35 shlj. atkv.
— 272,5—6 samþ. með 36 shlj. atkv.
— 308,IV felld með 33:4 atkv.
— 308,V felld með 38:4 atkv.
—■ 308,VI samþ. með 28:14 atkv.
— 272,7 samþ. með 29:4 atkv.
— 272,8 samiþ. ineð 32:3 atkv.
— 272,9 samþ. með 34 shlj. atkv.
— 272,10 samþ. með 31:5 atkv.
— 308,VII felld með 34:4 atkv.
— 272,11 samþ. með 34:1 atkv.
— 327,1 samþ. með 29:1 atkv.
—■ 352,1 samþ. með 45 shlj. atkv.
— 308,VIII felld með 33:4 atkv.
— 272,12 samþ. með 28:1 atkv.
— 308,IX samþ. með 24:16 atkv.
—■ 272,13, svo brevtt, samþ. með 26:10 atkv.
— 327,11 felld með 29:6 atkv.
— 308,X tekin aftur.
— 308,XI samþ. með 25:11 atkv.
— 308,XII felld mcð 24:10 atkv.
— 272,14 samþ. með 36:1 atkv.
— - 308,XIII felld með 25:13 atkv.
— 272,15 samþ. með 21:7 atkv.
— 333,1 samþ. með 29 shlj. atkv.
— 391,1 felld með 27:11 atkv.
— 308,XIV felld með 28:5 atkv.
— 308,XV.1 felld með 30:3 atkv.
-- 327,111 felld með 24:16 atkv.
— 272,16 samþ. með 32 shlj. atkv.
— 272,17 samþ. með 25:7 atkv.
— 308,XV.2 felld með 25:4 atkv.
— 272,18 samþ. með 27:14 atkv.
— 352,11 samþ. með 32:13 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: ÁJ, BJ, BSt, BÁ, BjB, BSn, EÁrna, EE, 

EvstJ, GÞ, GSv, HelgJ, HcrmJ, HV, IngP, 
JakM, JPálin, JJ, JörB, MG, MJ, ÓTh, P- 
Herin, PZ, PHann, SEH, SK, SkG, StSt, 
StgrSt, SvbH, ÞÞ.

nei: ÁÁ, EmJ, ErlÞ, GG, íslH, JJós, JÍv, PO, 
SÁÓ, TT,') VJ, ÞBr, HG.

BrB, E()l greiddu ekki atkv.
Tveir þm. (EJ, PHalld) fjarstaddir.

1 ) TT: Þar sem þetta mætti virðast svo, að 
Alþingi væri að greiða atkv. um höfðatöluregl- 
ima, þá segi ég nei,
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Brtt. 272,19 samþ. með 30 shlj. atkv.
— 272,20 samþ. með 27:1 atkv.
— 272,21 samþ. með 28:1 atkv.
— 272,22.a—b samþ. með 29:1 atkv.
— 272,22.c samþ. með 30:5 atkv.
—■ 272,23 samþ. með 29:6 atkv.
— 272,24 samþ. með 28 shlj. atkv.
— 272,25.a samþ. með 26:2 atkv.
—• 272,25.b samþ. með 27:2 atkv.
— 308.XV.3 felld með 31:8 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: ÁA, BrB, EOl, HV, íslH, JÍv, PHann, TT. 
nei: Aj, BSt, BÁ, BjB, EÁrna, EmJ, EvstJ, GÞ,

HelgJ, IngP, JakM, JJÓs, JPálm, JJ, JörB, 
MG, MJ, ÓTh, PHenn, PZ, PO, SEH, SK, 
SÁÓ, SkG, StSt, StgrSt, SvbH, VJ, ÞBr, ÞÞ.

BJ, BSn, EE, ErlÞ, GG, GSv, HermJ, HG 
greiddu ekki atkv.

2 þm. (FJ, PHalld) fjarstaddir.
Brtt. 327,IV samþ. með 37 shlj. atkv.
— 272,26 kom ekki til atkv.
—■ 272,27 samþ. með 32:3 atkv.
— 308,XVI felld með 25:14 atkv.
—• 272,28 samþ. með 25:4 atkv.
— 390, aðaltill., felld með 26:3 atkv.
—• 390, varatill., feild með 25:7 atkv.
—■ 327,V kom ekki til atkv.
— 387,1, aðaltill., felld með 30:4 atkv.
— 387,1, varatill., felld með 27:7 atkv.
—■ 308,XVII kom ekki til atkv.
—■ 375,2 felld með 25:21 atkv., að viðhöfðu

nafnakalli, og sögðu
já: PHerm, PZ, PHann, PO, SkG, StgrSt, SvbH, 

ÞBr, BJ, BSt, BÁ, BjB, EÁrna, EvstJ, GG, 
HelgJ, HermJ, IngP, JÍv, J.I, JörB.

nei: SEH, SK, SÁÓ, StSt, TT, VJ, ÞÞ, ÁJ, ÁÁ, 
BSn, BrB, EOl, EE, Em.I. ErlÞ, GÞ, GSv, 
HV, ísIH, JakM, JPálm. MG, MJ, ÓTh, HG.

JJós greiddi ekki atkv.
2 þm. (PHalld, FJ) fjarstaddir.

Brtt. 272,29 samþ. með 26:9 atkv.
—• 308,XVIII tekin aftur.
— 272,30 samþ. með 25:17 atkv.
— 308,XIX felld með 26:6 atkv.
—• 272,31.a samþ. með 27:5 atkv.
— 272,31.b samþ. með 25:3 atkv.
— 272,32 samþ. með 25:17 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: TT, ÞBr, ÞÞ, BSt, BÁ, BjB, EÁrna, EE, 

EystJ, GG, HermJ, IngP, JJós, Jlv, JPálm, 
JJ, JörB, MJ, ÓTh, PHerm, PO, SkG, StSt, 
StgrSt, SvbH.

nei: VJ, ÁJ, ÁÁ, BSn, BrB, EOl, ErlÞ, GÞ, GSv, 
HV, IslH, JakM, MG, SEH, SK, SÁÓ, HG.

BJ, EmJ, HelgJ, PZ, PHann greiddu ekki atkv.
2 þm. (FJ, PHalld) fjarstaddir.
3 þm. gerðu grein fyrir atkv. sínu á þessa 

leið:

Eiríkur Einarsson: Enda þótt mér þyki út- 
hlutun á styrk til skálda og listamanna samkv. 
ákvörðunum menntamálaráðs mega að ýmsu 
levti betur fara en nú hefir raun á orðið, mun ég 
samt greiða atkv. með því, að menntamálaráð 
hafi þá úthlutun með höndum, i trausti þess, að 
betur takist til næst. Ég tel, að sú úthlutun 
sé betur komin í höndum menntamálaráðs en

þm., og vcgna þess að ég vil, að ráðið leiðrétti 
það betur, sem það hefir nú gert, segi ég já.

Gísli Guðmundsson: Ég er þeirrar skoðunar, 
að Alþ. verði áður en langt líður að setja nýja 
löggjöf um útlilutun þessa stvrks og færa hana 
á vissan og helzt öðruvisi grundvöll en gert 
hefir vcrið hingað til, en eins og málið liggur 
nú fyrir, segi ég já.

Pálmi Hannessnn: Ég er að vísu efnislega 
samþykkur þessari till., en með því að þær ráð- 
stafanir, sem liún felur í sér, sættu allmikilli 
gagnrýni frá ýmsum mönnum, er vildu heldur, 
að Alþ. hefði þessa úthlutun með höndum en 
menntamálaráð, tel ég ekki rétt að greiða atkv.

Brtt. 272,33 samþ. með 26:3 atkv.
—■ 352,111 tekin aftur.
—■ 327,VI samþ. með 25:2 atkv.
— 327,VII tekin aftur.
— 308,XX tekin aftur.
— 308,XXI tekin aftur.
— 327,VIII.l tekin aftur.
— 352,IV tekin aftur.
— 352,V tekin aftur.
— 327,VIII.2 tckin aftur.

327,IX felld með 24:16 atkv.
— 352,VI tekin aftur.
— 365,1 tekin aftur.
— 352,VII tekin aftur.
— 352,VIII tekin aftur.
— 308,XXII tekin aftur.
— 308,XXIII tekin aftur.
—■ 308,XXIV tekin aftur.
— 327,X tekin aftur.
— 327,XI tekin aftur.
— 352,IX samþ. með 24:19 atkv.
— 366,1 tekin aftur.
— 372,1 tekin aftur.
— 308,XXV tekin aftur.
— 352,X.l tekin aftur.
— 387,11 tekin aftur.
—■ 365,11 tekin aftur.
— 308,XXVI felld með 25:7 atkv.
— 308,XXVII tekin aftur.
— 327,XII tekin aftur.

365,111 tekin aftur.
— 365,IV tekin aftur.
— 327,XIII tekin aftur.
— 308,XXVIII felld með 22:22 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu
já: ÁÁ, BJ, BÁ, BSn, BrB, EOl, EE, ErlÞ, GÞ, 

GSv, HV, fslH, JakM, JJós, MG, MJ, ÓTh, 
PHann, SEH, SK, TT, ÁJ.

nei: BSt, BjB, E.Arna, EmJ, EystJ, GG, HelgJ, 
HennJ, IngP, jív, JPálin, JJ, JörB, PZ, 
PO, SkG, StSt, StgrSt, SvbH, VJ, ÞBr, ÞÞ.

PHerm, S.AÓ, HG greiddu ekki atkv.
2 þm. (FJ, PHalld) fjarstaddir.

Brtt. 372,11 tekin aftur.
— 352JÍ.2 tekin aftur.
—• 352,XI felld með 23:15 atkv., að viðhöfðu

nafnakalli, og sögðu
já: ÁJ, BJ, BSn, BrB, EOl, ErlÞ, GÞ, GSv, HV, 

íslH, JakM, JJÓs, MG, SEH, SK.
nei: StSt, SvbH, VJ, ÞBr, ÞÞ, BSt, BjB, EÁrna,
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EmJ, EystJ, GG, HelgJ, HermJ, IngP, jfv, 
JPálm, JJ, JörB, PHerm, PZ, PHann, PO, 
SkG.

StgrSt, TT, AÁ, BÁ, EE, MJ, ÓTh, SÁÓ, HG 
greiddu ekki atkv.

2 þm. (FJ, PHalld) fjarstaddir.
Brtt. 352,XII—XIV teknar aftur.
—■ 327,XIV samþ. með 24:16 atkv., að við-

höfðu nafnakalli, og sögðu
já: ÁJ, ÁÁ, BJ, BSt, BSn, EOl, EmJ, ErlÞ, GÞ, 

GSv, HV, íslH, JakM, MG, MJ, PHann. 
SEH, SK, SÁÓ, StSt, SvbH, TT, VJ, HG. 

nei: BjB, EvstJ, HelgJ, IngP, JJós, JÍv, .1.1, 
JörB, ÓTh, PHerm, PZ, PO, SkG, StgrSt,
ÞBr, ÞÞ.

BÁ, BrB, EÁrna, EE, HermJ, JPálm greiddu 
ekki atkv.

3 þm. (FJ, GG, PHalld) fjarstaddir.
4 þm. gerðu grein fyrir atkv. sinu á þessa 

leið:

Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): í trausti þess, 
að menntamálaráð sjái sér fært að veita þennan 
styrk, segi ég nei.

Garðar Þorsteinsson: Með því að betra er að 
trevsta sjálfum sér en öðrum, segi ég já.

Jónas Jónsson: Með því að ég álít sjálfsagt, 
að þessi piltur fái styrk hjá menntamálaráði, 
og hann ekki minni en hér er farið fram á, 
segi ég nei.

Pálmi Hannesson: Með því að ég tel mjög 
vafasamt, að þessi piltur geti fengið styrk hjá 
nienntaniálaráði, segi ég já.

Brtt. 327,XV sam]>. með 24:7 atkv.
— 365,V felld með 24:16 atkv.
—■ 308,XXIX, aðaltill., felld með 32:3 atkv.
— 308,XXIX, varatill., felld með 33:3 atkv.
—- 327,XVI felld með 27:8 atkv.
— 308,XXX, aðaltill., felld með 24:15 atkv.
— 308,XXX, varatill., sam]>. með 35 shlj. atkv.
— 308,XXXI felld með 25:3 atkv.
— 308,XXXII felld með 28:3 atkv.
— 308,XXXIII felld með 26:14 atkv.

308,XXXIV samþ. með 36:1 atkv.
— 308,XXXV felld með 27:3 atkv.
—■ 327,XVII samþ. með 26:14 atkv.
— 308,XXXVI, aðaltill., felld með 27:4 atkv.
— 308,XXXVI, varatill.. felld með 28:4 atkv.
— 272,34 samþ. með 28 slilj. atkv.
— 308,XXXVII felld með 34:3 atkv.
—■ 333,11 samþ. með 24:9 atkv.
— 272,35.a samþ. með 24:1 atkv.
— 272,35.b samþ. með 28:1 atkv.
— 333,111,') aðaltill., tekin aftur.

1) Jörundur Brynjólfsson: Ég vil benda hæstv. 
forseta á, að þessi till. var undir umr. tekin 
aftur, svo að hún getur ekki koinið til atkv. nú, 
þó einhver vildi taka hana upp.

Forseti (HG): Það er upplýst, að þessi till. 
var undir umr. tekin aftur, án þess að hún 
væri þá tekin upp aftur, og kemur till, því ekki 
til atkv.

Brtt. 272,36.a samþ. með 30:2 atkv.
— 272,36.b samþ. með 26:1 atkv.
— 272,37 samþ. með 32:1 atkv.
— 272,38 samþ. með 26:6 atkv.

333,IV, aðaltill., án skilyrðis, felld með 
25:16 atkv.
333,IV, aðaltill., með skilyrði, felld með 
30:16 atkv.

— 333,IV, varatill., felld með 25:17 atkv.
— 365,VI, aðaltill., felld með 24:21 atkv.
— 365,VI, varatill., samþ. með 42:1 atkv.
— 327,XVIII samþ. með 28:3 atkv.
— 272,39 samþ. með 25:1 atkv.
— 272,40 saniþ. með 28:1 atkv.
— 272,41 samþ. með 36 shlj. atkv.
— - 327,XIX felld með 26:12 atkv.
— 308,XXXVIII felld með 26:13 atkv.
— 272,42 samþ. með 31:2 atkv.
—• 272.43 samþ. án atkvgr.
— 333,V samþ. með 25:17 atkv.
— 308,XXXIX samþ. með 24:7 atkv.
—■ 272,44 samþ. með 26:4 atkv.
— 375,3 samþ. með 31 shlj. atkv.
— 327,XX tekin aftur.
— 308,XL felld með 24:15 atkv.
— 308,XLI felld með 29:8 atkv.
— 308.XLII felld með 30:6 atkv.
— 272,45 samþ. með 24:5 atkv.
— 365,VII samþ. með 25:19 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: EE, EmJ, ErlÞ, EvstJ, GG, HelgJ, HV, 

IngP, íslH, JakM, JJós, MJ, PHann, SK, 
SÁÓ, StgrSt, SvbH, VJ, ÁJ, ÁÁ, BÁ, BSn, 
BrB, EOl, HG.

nei: HermJ, JÍv, JPálm, JJ, JörB, MG, ÓTh, 
PHerm, PZ, PO, SEH, SkG, StSt, TT, ÞBr, 
ÞÞ, BSt. BjB, EÁrna.

GÞ, GSv greiddu ekki atkv.
3 þm. (I'J, PHalld, BJ) fjarstaddir.

Brtt. 308,XLIII,l felld með 25:3 atkv.
—■ 327,XXI samþ. með 29:3 atkv.
_ 3(I8,XLIII.2, aðaltill., felld með 30:4 atkv.
— 308,XLUI.2, varatill., felld með 28:5 atkv.
— 272,46 samþ. með 30:1 atkv.
— 272,47 samþ. með 35 shlj. atkv.
— 391,11 samþ. með 24:16 atkv.
—■ 272,48 samþ. með 35 shlj. atkv.
— 308.XLIV.1 samþ. án atkvgr.
— 272,49 sam]>. án atkvgr.
—■ 272,50 samþ. með 34:1 atkv.
— 372,111 samþ. með 29:1 atkv.
— 308,XLIV.2 samþ. án atkvgr.

272,51 samþ. með 35:1 atkv.
— 308,XLV samþ. með 28:2 atkv.
— 272,52 samþ. með 34:1 atkv.
— 272,53 samþ. án atkvgr.
— 308,XLVI samþ. með 30 shlj. atkv.
— 272,54 samþ. með 35 slilj. atkv.
— 308,XLVII samþ. með 27:16 atkv.
— 308,XLVIII samþ. með 33:2 atkv.
— 272,55 samþ. með 30:1 atkv.
— 308,XLIX samþ. með 32:3 atkv.
— 272,56 þar með ákveðin.
— 272,57—59 samþ. með 35:1 atkv.
— 327,XXII saniþ. með 38 shlj. atkv.
— 272,60 samþ. með 34:2 atkv.
—■ 272,61 samþ. með 29:1 atkv,
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Fjárlög 1941 (3. umr.).

Brtt. 272,62 samþ. án atkvgr.
— 272,63 samþ. með 30:1 atkv.
— 272,64 samþ. með 28:1 atkv.
— 375,4 samþ. með 30:1 atkv.
— 272,65 samþ. með 29:1 atkv.
— 308,L felld með 24:16 atkv.
— 327^X111, aðaltill., felld með 30:8 atkv.
—■ 327,XXIII, varatill., felld með 27:16 atkv.
— 375,5 samþ. með 24:9 atkv.
— 308,LI felld með 33:4 atkv.
— 272,66—67 samþ. með 33:2 atkv.
— 366,11, aðaltill., felld með 30:9 atkv.
—■ 366,11, varatill., felld með 26:10 atkv.
— 327.XXIV samþ. með 26:4 atkv.

272,68 sainþ. með 29 shlj. atkv.
— 327,XXV.1 felld með 27:10 atkv.
— 327,XXV.2 felld með 26:10 atkv.
— 308,LII felld með 24:20 atkv. .
— 272,69.a samþ. með 36:1 atkv.

386 samþ. með 33:4 atkv.
— 272,69.b þar ineð ákveðin
—■ 272,69.c samþ. með 40 shlj. atkv.
— 327,XXVI1) tekin aftur.
— 327.XXVII samþ. með 26:11 atkv.
—• 327,XXVIII fclld með 28:15 atkv., að við-

liöfðu nafnakalli, og sögðu
já: EOl, EmJ, ErlÞ, GG, HelgJ, HV, IslH, SÁÓ, 

VJ, ÁÁ, BJ, BÁ, BSn, BrB, HG.
nei: EÁrna, EystJ, GÞ, HermJ, IngP, JJós, jív, 

JPálm, JJ, JörB, MG, MJ, ÓTh, PHerm, 
PZ, PHann, PO, SEH, SK, SkG, StSt, StgrSt, 
SvbH, TT, ÞBr, ÞÞ, BSt, BjB.

EE, GSv, JakM, ÁJ greiddu ekki atkv.
2 þm. (FJ. PHalld) fjarstaddir.
12 þm. gerðu grein fyrir atkv. sínu á þessa

leið:

Bergur Jónsson: Með þvi að samþ. hefir verið 
niðurskurður á fjárl., sem ég álít mjög óvar- 
legan, tel ég í alla staði eðlilegt, að stjórninni 
sé einnig veitt þessi lieimild til þess að leggja 
fram fé til hjálpar fvrir fólk, ef þrengir að, 
og segi þvi já.

Bjarni Ásgeirsson: Með sama formála og hv. 
þm. Barð. segi ég já.

Brynjólfur Bjarnason: Enda þótt þessi till. 
sé stórgölluð, vil ég engan veginn, að stj. geti 
skotið sér undir það, að slík heimild sé ekki 
til i fjárl., og segi þvi já.

Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Hér hefir 
komið fram till. um að veita ríkisstj. heimild 
til þess að verja á árinu 1941 stórri upphæð til 
ræktunar á löndum rikissjóðs, og segi ég því nei.

Jóhann Jósefsson: Ég lít svo á, að þýðingar- 
laust sé að tilnefna á þessu stigi málsins nokkra 
upphæð, og geri ég ráð fyrir, að ríkisstj. mundi 
telja samþykkt þessarar till. stórfellda röskun 
á fjárl., og segi þvi nei.

Jónas Jónsson: Ég álít, að þar sem við njót- 
um þeirrar heppni að hafa 5 manna stjórn til 
þess að stjórna okkar landi, getum við beðið 
eftir forsjá hennar, og segi þvi nei.

Magnús Jónsson: Með sama formála og hv. 
þm. Vestm. segi ég nei.

Páll Zóphóniasson: Þar sem þing verður vafa- 
laust komið saman áður en þarf á upphæð að 
halda í þessu skyni, segi ég nei.

Pálmi Hannesson: Með sömu röksemd og hv.
1. þm. N.-M. segi ég nei.

Skúli Guðmundsson: Með tilvísun til röksemd- 
ar hv. 1. þm. N.-M. segi ég nei.

Eiríkur Einarsson: Ég álít ekki fremur hægt 
að nefna 750 þús. kr. en einhverja aðra upphæð, 
og greiði því ekki atkv.

Fjmrh. (Jakob Möller): Með tilvisun til þess, 
sem hæstv. viðskmrh. lét um mælt, og með til— 
liti til þess, að þetta er heimild til stj., sem ég 
liefi í sjálfu sér ekkert á móti að taka við, mun 
ég ekki greiða atkv.

Brtt. 308,LIII felld með 40:4 atkv., að viðhöfðu 
nafnakalli, og sögðu

já: BrB, EOl, HV, íslH.
nei: StSt, StgrSt, SvbH, TT, VJ, ÞBr, ÞÞ, ÁJ, 

ÁÁ, BJ, BSt, BÁ, BjB, BSn, EÁrna, EE, 
EmJ, EvstJ, GÞ, GG, GSv, HelgJ, HermJ, 
IngP, JakM, JJós, JÍv, JPálm, JJ, JörB, MG, 
MJ, ÓTh, PHerm, PZ, PHann, PO, SEH, 
SK, SkG.

ErlÞ, SÁÓ, HG greiddu ekki atkv.
2 þm. (FJ, PHalld) fjarstaddir.
3 þm. gerðu grein fvrir atkv. sinu á þessa

leið:

Bergur Jónsson: Enda þótt ég telji rétt að 
samþ. till. að efni til, þá get ég ekki gert það 
vegna þess, hvernig hún er fram borin, og segi 
því nei.

Gísli Guðmundsson: í trausti þess, að heim- 
ildin verði ekki notuð nema í ýtrustu nauðsvn, 
segi ég nei.

Páll Zóphóníasson: Enda þótt ég telji lieim- 
ildina óþarfa, þar sem þing kemur saman i 
hyrjun ársins 1941, þá vil ég, til þess að geðj- 
ast hæstv. fjmrh., segja nei.

Brtt. 333,111, varatill., tekin aftur.
— 365,VIII felld með 24:13 atkv.
— 272,70 samþ. með 40 shlj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 42:4 atkv. og 

afgr. sem lög frá Alþingi (A. 412).

1) JJós: Með þvi að því er yfirlýst af allri 
fjvn., að hún ætlist til þess, að þetta verk sé 
unnið af því fé, sem ætlað er til atvinnubóta, 
og í því trausti, að kaupstaðurinn verði ekki 
látinn líða við það, tek ég till. aftur.
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Stirnpilgjald. — Atvinna við siglingar.

VH

2. Stimpilgjald.
Á 3. fundi i Ed., 22. febr., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 75 27. júní 1921, 

um stimpilgjald (stjfrv., A. 3).

A sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 

brigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Frv. þetta er borið 
fram sakir þess, að hinn 1. júli næstk. fellur 
niður heimild sú, sem ráðuneytinu er veitt með 
lögum nr. 5 1938 til þess að lækka eða fella 
niður stimpilsektir. Af þvi að sektimar fyrir 
að vanrækja að stimpla skjöl eru mjög þungar 
samkv. stimpilgjaldslögunum, þá þótti rétt að 
gefa þinginu kost á að segja um það, hvort 
það vildi framlengja þessa undanþáguheimild 
eða ekki. Það má eflaust með fullum rétti segja, 
að frestur sá, sem veittur hefir verið í þessu 
tilfelli, sé þegar orðinn ærið langur, og engum 
ætti því að vera vorkunn að hafa áttað sig á 
honum, og þvi ekki vanrækt að láta stimpla 
skjöl sín. En þess ber að gæta, að það getur oft 
stafað af gleymsku hjá mönnum, að þeir láti 
ekki stimpia skjöl sín á réttum tíma, og þar 
sem sektirnar era svo háar, að þær nema fimm- 
faldri upphæð stimpilgjaldsins, þá getur það 
auðveldlega orðið til þess, að menn leiti frekar 
undanbragða með að láta stimpla skjölin en 
ella. Ráðuneytið telur þvi rétt að framlengja 
heimild þessa um sinn. Vil ég því leyfa mér að 
óska þess, að málið nái fram að ganga og að 
þvi verði vísað til 2. umr. og fjhn. að umr. 
lokinni.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og til 

fjhn. með 10 shlj. atkv.

Á 6. fundi í Ed., 28. febr., var frv. tekið til
2. umr. (A. 3, n. 21).

Frsm. (Erlendur Þorsteinsson): Herra forseti! 
Frv. þetta fer fram á, að 52. gr. 1. um stimpil- 
gjald verði breytt frá þvi, sem nú er í lögum. 
Þessu ákvæði L hefir verið breytt áður, bæði 
1925 og 1938. Lög þessi leggja mönnum þá 
skyldu á herðar að láta stimpla skjöl sin, svo 
sem kaupsamninga, skuldabréf, víxla o. fl, og 
i lögunum er gert ráð fyrir, að sé vanrækt að 
stimpla skjöl þessi lengur en 2 mán. frá dag- 
setningu þeirra, þá skuli sektir nema 5-faldri 
upphæð stimpilgjaldsins. Sekt þessi er óneitan- 
lega nokkuð há og hefir jafnan þótt það; og 
þvi var þegar i upphafi, er lögin voru sett, gert 
ráð fyrir, að fjármálaráðuneytinu væri heimilt 
að milda þessa sekt, eða jafnvel láta hana með 
öllu falla niður, ef sérstakar ástæður væru fyrir 
hendi, fyrstu 10 árin eftir gildistöku laganna. 
Nú er það svo, að oft geta þær ástæður verið 
fyrir hendi, að menn hafi ekki getað komið þvi 
við að láta stimpla skjöl sin á réttum tima, 
þrátt fyrir góðan vilja. Það væri þvi óneitan- 
lega hart að þurfa undir slikum kringumstæð- 
um að beita hinu háa sektarákvæði. Þetta hefir

Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

þingið líka viðurkennt áður með undanþágun- 
um frá 1925 og ’37. Á síðara þinginu 1937 var 
borið fram fry. um þetta, og þá haft ótima- 
bundið, en fjhn. Ed. breytti því á þann veg, að 
timabinda undanþáguheimildina við 1. júli 1940. 
En nú þykir ekki verða hjá því komizt að hafa 
undanþágu þessa áfram i lögum, og þvi er frv. 
borið fram. Fjhn. hefir athugað frv. og mælir 
með því, að það verði samþ. óbreytt eins og 
það liggur fyrir.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 10 shlj atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 8. fundi í Ed., 1. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. til Nd.

Á 8. fundi i Nd., s. d, skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Ed, eftir 3. umr. þar.

Á 10. fundi í Nd, 5. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og til 

fjhn. með 17 shlj. atkv.

Á 14. fundi i Nd, 11. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 3, n. 77).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 19 shlj. atkv.

A 16. fundi í Nd, 13. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. sem 

lög frá Alþingi (A. 128).

3. Atvinna við siglingar.
Á 4. fundi i Nd, 23. febr, var útbýtt:
Frv. til I. um breyt. á 1. nr. 11 13. jan. 1938, um 

viðauka við 1. nr. 104 23. júní 1936, um atvinnu 
við siglingar á íslenzkum skipum (stjfrv, A. 20).

Á 5. fundi í Nd, 26. febr, var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tók til máls.
12
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Atviana viö siglingar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj. atkv. og til 

sjútvu. með 21 shlj. atkv.

Á 9. fundi í Nd., 4. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 20, n. 44).

Frsm. (Bergur Jónsson): Með þessu frv. er 
farið fram á að staðfesta bráðabirgðal., sem 
gefin voru lit 12. jan. þ. á. um breyt. á 1. um 
atvinnu við siglingar. í þessum 1. er atv,- og 
samgmrn. lieimilað að veita undanþágu frá, að 
faglærðir menn skuli gegna undirvélstjórastarfi 
á íslenzkum gufuskipum á timabilinu 1. júni til 
31. okt. ár hvert, en með bráðabirgðal. er ráðu- 
neytinu heimilað að veita þessa heimild live- 
nær sem er á árinu, þar sem það hafði sýnt 
sig, að ekki væri nóg af faglærðum mönnum til 
þessa starfs. N. hefir nú athugað þetta frv. og 
leggur til, að það verði samþ.

•Atvmrh. (Ólafur Thors): Ég var ekki við- 
staddur, þegar þetta frv. var til 1. umr., en sé, 
að það hefir ekki komið svo mikið að sök, þar 
sem n. hefir tekið málið til skjótrar afgreiðslu 
á þá lund, sem ég hefi óskað eftir, með þvi 
að leggja til, að það verði samþ. Hv. frsm. hefir 
gert grein fyrir efnishlið málsins, og hefi ég 
þar engu við að hæta nema að þakka n. fyrir 
afgreiðslu málsins.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 20 shlj. atkv.

A 11. fundi i Nd., 6. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Skúli Guðmundsson: Með bráðabirgðaákvæði í
1. um breyt. á 1. um atvinnu við siglingar, sem 
afgr. var á þingi 1938, var rikisstj. falið að láta 
fram fara endurskoðun á þessum 1. og kveðja 
til þe ss fulltrúa bæði frá sjómönnum og út- 
gerðarmönnuin. I’essi endurskoðun fór fram á 
árinu 1938, og fyrrv. ríkisstjórn sendi Alþ. í 
þingbyrjun 1939 frumvörp frá bæði ineiri hl. 
og minni hl. þessarar mþn. En þau voru ekki 
tekin til flutnings á því þingi af sjútvn.

Þegar þetta frv., sem hér liggur fyrir, var til 
meðferðar í sjútvn., þá vakti ég athygli á því, 
að fyrir n. lægju frumvörp um víðtækar breyt. 
á þessum 1. En samkomulag varð ekki um það 
í n. að taka þau til flutnings nú að þessu 
sinni. En jafnvel þó svo færi i þetta sinn, þá 
tel ég, að eigi verði hjá þvi komizt áður en 
langt um liður að taka þessi nál. til athug- 
unar og meðferðar á Alþ.

Ég vildi aðeins láta þetta koma fram i mnr. 
um þetta frv., að ég teldi, að það þyrfti áður 
en langt líður að gera frekari hreyt. á þessum 1.

ATKVGIl.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 11. fundi í Ed., s d., skýrði forseti frá, að 
sér hcfði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 13. fundi í Ed., 8. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 12 slilj. atkv. og til 

sjútvn. með 12 shlj. atkv.

Á 1B. fundi i Ed., 13. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 20, n. 97).

*Frsm. (Jóhann Jósefsson): Herra forseti! 
Sjútvn. þessarar d. liefir haft þetta frv. til með- 
ferðar og leggur til, að það verði samþ. Hér er 
um bráðabirgðalög að ræða, sem stj. hefir sett 
milli þinga til þess að ráða bót á vélstjóra- 
skorti á hinuin minni skipum. Að þessi skortur 
liefir gert vart við sig á þessum tíma árs, sem 
yfir stendur, er óvanalegt og stafar að mestu 
leyti af ófriðnum óbeinlínis, þ. e. a. s. vegna 
hinna auknu siglinga, scm við höfum nú á fiski- 
skipuin, og þeirra mörgu manna, sem fiska á 
erlendan markað. Annars er ekki nýtt, að orðið 
hafi að veita undanþágur fyrir minni fiskiskip 
uni sildveiðitíinann, og liefir það verið á tíma- 
bilinu frá bvrjun júní til loka október, en vegna 
þeirra auknu siglinga þarf nú líka að hafa 
þetta fvrirkomulag á þessum tíma, sem nú 
stendur yfir.

Það er ekki annað hægt en að fallast á þess- 
ar ráðstafanir. Bæði er það, að þær eru fyrir 
löngu koinnar i gildi samkv. bráðabirgðal., og 
hinsvegar er þjóðarnauðsyn, að fiskiskipin þurfi 
ekki að liggja í liöfn vegna vélst jóraleysis, 
þegar þaö er almennt viðurkennt, að á vissri 
sta'rð skipa geta menn, sem liafa nokkra þekk- 
ingu og revnslu, þótt ekki liafi fullkomið próf, 
koniið að sömu notum og menn, sem eru fag- 
lærðir.

Það gæti komið til álita, hvort ekki þyrfti 
að gera dálitla breyt., til enn meiri rýmkunar 
en gert er i frv., en n. hefir ekki komið með 
till. um það, og get ég ekki boðað það í hennar 
nafni, að hún komi með slíka till. við 3. umr., 
en það er þó enganveginii fráleitt að taka það 
til atliugunar.

Annars vil ég segja það alinennt um þetta 
mál, að ræturnar standa nokkuð djúpt að þess- 
um vaiidræðum, sem á hverju ári koma frani 
livað það snertir að fá vélstjóra á fiskiskipaflot- 
ann. Eg tel, að höfuðorsökin liggi í þvi, að hin 
harðsnúnu stéttarsamtök vélstjóra og járnsmiða 
liafa torvelilað aðgang fvrir unga menn, sein 
vilja gauga þá braut, ýmist sem járnsmiðir eða 
sem vélstjórar, svo mjög að verkstæðum, að af- 
leiðingin hefir orðið sú, að skortur er orðiiin á 
hæfum mönnum, a. in. k. á því sviði, sem hér 
ræðir um. Það er alkunnugt, að vélameistarar 
verða að vera vissan tima á járnsmíðaverk- 
stæðum. Það er einn þáttur í þeirra reynslu.

Ég skal svo ekki hafa fleiri orð að þessu 
sinni, en vil vekja athvgli á, að það er að minni 
meiningu þarna, sem vandræðin hefjast, sem 
hafa leitt til þess, að á hverju ári verður að
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vcita svo og svo miklar undanþágur til þcss að 
geta fullnægt eftirspurninni eftir vélamönnum 
á fiskiskipaflotann, undanþágur, sem eru veittar 
þeim mönnum, er ekki hafa haft aðstöðu til 
eða á annan hátt ekki getað uppfyllt lagabók- 
stafinn, en á hinn bóginn taldir hæfir til 
starfsins.

Sem sagt, við þessa umr. hefir n. ekki neinar 
brtt. að gera við frv., og ég veit ekki til, að 
einstakir hv. þm. ætli heldur að gera það. En 
ég tel ástæðu til að athuga fyrir 3. umr., hvort 
ekki sé rétt að gera brevt. um, að heimildin 
verði rvmri en gert er ráð fvrir i frv.

*Sigurjón Á. Ólafsson: Það er út af nokkrum 
ummælum hjá hv. frsm., að ég vil segja hér 
örfá orð.

Ég hefi engu við það að bæta, sem hann sagði 
um nauðsvn Jæssa máls. Það er rétt, að þessi 
undaniþága er nú vikkuð hér út þannig, að hún 
skuli ná yfir allt árið, af því að sá floti, sem 
þessir vélamenn eiga að vinna á, er nú starf- 
ræktur yfir þann tíma, sem hann hefir ekki 
verið starfræktur á venjulega. Það má segja, 
að hver stærri flevta hafi verið sett i gang til 
þess að flytja fisk til Englands. 1937 var samþ., 
að veita mætti undanþágu slíka sem þessa um
2. vélstjóra.

En það var annað i ræðu hv. frsm., sem ég 
held, að stafi af misskilningi, en það er, að 
nokkur vöntun sé i þessa stétt annarstaðar en á 
þessum litlu skipum. Mér er ekki kunnugt um, 
að vöntun sé á lærðum og hæfum mönnum á 
stærri eimskipin. Sú aukning, sem orðið hefir 
í vélstjórahópnum, hefir yfirleitt alveg full- 
nægt þörfinni. Hitt gefur auga leið, að þessir 
menn leita á stærri skipin, vegna þess að þau 
gefa lengri atvinnu. Það er i raun og veru ekki 
um neina vöntun að ræða. Annars getur n. 
leitað upplýsinga um það, ef þurfa þykir.

En vegna þess, sem hv. frsm. sagði uin stétt- 
arsamtök vélstjóra og takmarkanir hjá járn- 
smiðunum, vil ég segja það, að vel getur verið, 
að þar liafi kennt óþarflega mikillar þröng- 
sýni hjá þeim, að lofa þeim ekki að uppfylla 
sínar námsskyldur. En allir, sem ætla að verða 
vélstjórar, þurfa 4 ára nám til þess að ljúka 
því verklega, og 2 vetra nám til þess að ljúka 
því bóklega. Það er sýnilegt, að hver sá, scm 
ívtlar að verða fulllærður vélstjóri, þarf til þess 
6 ára nám. En þessi eimskip, sem eru með vélar 
undir 300 hestöflum, eru vfirleitt gömul, aðkevpt 
skip, sem litur út fyrir, að smátt og smátt far' 
að hverfa úr sögunni. En þau skip, sem koma 
í staðinn, verða með dieselvélum. Þessi stétt 
hlýtur því smátt og smátt að hverfa. Allir, sem 
ætla sér að stunda vélgæzlu sem aðalstarf, 
verða þvi að búa sig undir að geta starfað við 
mótorvélar upp í 400 hestöfl og taka próf þar 
að lútandi. Síðan tekur vélskólinn við með 
próf yfir 400 hestöfl.

Ég þarf svo ekki fleira um þetta að segja að 
sinni.

*Frsm. (Jóhann Jósefsson): Herra forseti! 
Út af þeirri staðhæfingu hv. samnm. míns, að 
til séu nú nægir vélstjórar á hin svokölluðu

stærri skip, vil ég levfa mér að lieina þeirri 
fyrirspurn til hans, hvort það sé ekki á haus 
vitund, eins og stundum eru dæmi til, að á 
þessum skipum séu nú starfandi i nokkrum til- 
fellum vélstjórar með nafninu „2. vélstjóri", 
sem liafa ekki réttindi til þess að lögum. Ef 
þessari spurningu verður ekki svarað neitandi, 
sein ég hygg, að hv. þm. treysti sér ekki til, þá 
vil ég ennfremur mega spvrja hann að þvi, 
hvort hann sé þeirrar skoðunar, að lögskrán- 
ingarstjóri muni að óreyndu skrá þá menn sem 
vélstjóra á þessi skip, er hafa ekki til þess laga- 
legan rétt, ef kostur er að fá aðra, sem hafa 
þessi réttindi.

Ég skal svo ekki fara um þetta fleiri orðum, 
en ég geri ráð fyrir, að þau svör, sem fram 
koma, liljóti að leiða í ljós, að þau orð, sem 
ég hefi haft hér, muni alls ekki vera á mis- 
skilningi byggð.

♦Sigurjón Á. Ólafsson: Það er út af fyrirspurn 
hv. frsm., þar sem hann var að spyrja, hvort 
mér væri ekki kunnugt um, að menn væru starf- 
andi á skipum sem 2. vélstjórar, þó að þeir 
hefðu ekki réttindi. Ég skal svara þvi, að mér 
cr ekki kunnugt um það. En hann mun ciga 
við, að það mun hafa viljað til um jólaleytið, 
að á eitt skip fór maður, sem mun ekki hafa 
liaft réttindi, en eftir því, sem ég veit bezt, er 
hann ekki lögskráður. Nú er það í 1., að þegar 
skip fer úr höfn og skráningarstofa er lokuð, 
þá er nóg að tilkynna með bréfi til skráningar- 
stjóra, að maður sé farinn, og mæla svo lög 
fyrir, að hann skuli skráður, þegar hann kemur 
næst í höfn. Þannig mun hafa verið í þetta 
skipti. Maðurinn fór án vitundar skráningar- 
stjóra. Enginn skráningarstjóri hafði leyfi til 
að skrá manninn, fyrst hann hafði ekki rétt- 
indi lögum samkvæmt. Þetta er því lögbrot.

Ég sé, að hér eru komin til mín tvö dæmi. 
Annað er það, sem ég var að lýsa. Skráningar- 
stjóri segir um það ekkert annað en að það 
sé samkv. skipshafnarskrá. Skipstjóri hefir sett 
hann á skrá, þegar hann kom um borð. Mér 
er ekki kunnugt um hitt dæmið, en þar mun 
hafa staðið líkt á. Þetta mun hafa verið um 
jólin og mun vera af þvi, að menn hafa viljað 
taka sér frí, en ekki af hinu, að menn hafi ekki 
verið til.

ATKVGR.
1. gr. samþ. ineð 9 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr
FTv. visað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 18. fundi í Ed., 15. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
A 21. fundi í Ed., 26. marz, var frv. aftur

tekið til 3. umr.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 209).
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4. Hreppstjóralaun og aukatekjur m. fl.

Á 3. fundi i Nd., 22. febr., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 83 11. júní 1938, um 

laun hreppstjóra og aukatekjur m. fl. (stjfrv., 
A. 4).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var Iiðið frá útbýtingu frv. — 

Afbrigði leyfð og samþ. með 25 shlj. atkv.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Þetta frv., sem hér 
liggur fyrir, felur í sér breyt. á 1. nr. 85 11. 
júní 1938. I gildandi 1. er gerður greinarmunur 
á greiðslu fvrir matsgerð eftir því, hvort mat 
var framkvæmt eftir beiðni eigenda eða vegna 
opinberra ráðstafana. Þegar matsgerð var fram- 
kvæmd fvrir hið opinbera, var svo ákveðið í 
gildandi 1., að greitt vrði fyrir með dagkaupi. 
7 kr. á dag.

Það er ekki ástæða til að gera neinn mun á 
slíkri matsgerð eftir þvi, að hvers tilhlutun 
hún er framkvæmd; enda hefir það sýnt sig. 
að það fyrirkomulag, sem komið var á með 1. 
frá 1938, hefir ekki þótt gefast vel, og ráðu- 
nevtið mælir með þvi, að sú breyt. verði gerð, 
sem farið er fram á með þessu frv.

Að öðru levti sé ég ekki ástæðu til að ræða 
frekar um málið að þessu sinni. Eg vil leggja 
til, að málinu verði að lokinni þessari umr. 
vísað til 2. umr. og fjhn., og mun n. að sjálf- 
sögðu hafa aðstöðu til að afla sér upplýsinga 
um málið áður en það verður afgr.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 2(1 slilj. atkv. og til 

fjhn. með 18 shlj. atkv.

Á 13. fundi í Nd., 8. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 4, n. 65).

*Frsm. (Stefán Stefánsson): Fjhn. hefir liaft 
frv. þetta til athugunar og leggur til, að það 
verði samþ. óbreytt. Samkv. gildandi lögum 
eru tvær reglur um aukatekjur hreppstjóra, þá 
er þeir framkvæma skoðunar- eða matsgerðir. 
Þá er skoðunargerðir eru framkvæmdar, er 
greitt eftir matsupphæð, en sé xnetið eftir ráð- 
stöfun liins opinbera, án beiðni eiganda, bei’ 
virðingarmönnum og hreppstjórum daglaun, 
samkv. lögum nr. 85 1938, en þetta fyrirkomu- 
lag hefir gefizt illa. Það er því lagt til í frv. 
þessu, að þetta verði fært í sama horf og var í
1. frá 14. nóv. 1917. Þetta er aðalbreytingin. En 
auk hennar er smábreyting að því er snertir 
ferðakostnað hreppstjóra. Það er Iagt til, að 
ferðakostnaður þeirra við ferðir til starfa 
þeirra, er um getur i 2.—6. gr. 1. frá 11. júní 
1938, skuli greiddur eftir reikningi. Þó er sá 
varnagli sleginn, að hann megi aldrei fara yfir 
35 aura fyrir hvern km., sem þeir ferðast.

Fleira sé ég ekki ástæðu til þess að taka fram.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 19 shlj. atkv.

Á 14. fundi í Nd., 11. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
I rv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 14. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 16. fundi í Ed., 13. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
I-'rv. vísað til 2. umr. ineð 10 shlj. atkv. og til 

fjlni. með 9 shlj. atkv.

.4 21. fundi í Ed., 26. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 4, n. 164).

Frsm. (Bernharð Stefánsson): Fjlin. hefir at- 
liugað þetta frv. og mælir með, að það verði 
samþ. óbreytt. Það eru ekki stórvægilegar 
breyt., seni þetta frv. gerir á gildandi 1. um 
laun hreppstjóra og aukatekjur. Það gengur að- 
eins út á það, að sömu þóknun beri að greiða 
fyrir matsgerðir í þágu þess opinbera eins og 
þegar einstakir menn biðja um matsgerðir. í 1. 
uin laun lireppstjóra og aukatekjur frá 1938 var 
svo ákveðið, að greiða skyldi 7 kr. fyrir hvern 
dag, sem matsgerð færi fram, en þetta hefir 
ekki þótt gefast vel. Dagsverk við matsgerðir 
eru auðvitað ákaflega mismunandi; stundum 
þarf vitanlega að fara fram mat á fleiri stöð- 
uni en einum sama daginn, en stundum er að- 
eins um lítilfjörlegt mat á einum stað að ræða. 
Þess vegna hefir því ráðun., sem þessi mál 
heyra undir, þótt hentugt, að þetta yrði fært 
aftur i það horf, sem var áður en núgildandi
1. uni laun hreppstjóra og aukatekjur voru sett.

Ennfremur er í frv. gerð lítilsháttar brevt. 
á uin ferðakostnað til matsgerða, scm ekki 
þarf nánari skýringa við. Sem sagt, þetta er 
vitanlega ekki neitt stórmál og hefir ekki mikla 
þýðingu, en fjhn. hefir ekki neitt við þetta frv. 
að athuga og mælir með því, að þessar litlu 
lireyt. verði samþ.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 12 shlj. atkv.

.4 23. fuiidi í Ed., 28. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
F'rv. sainþ. með 10 slilj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 238).
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5. Happdrætti.

A 3. fundi i Ed., 22. febr., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 44 19. júní 1933, um 

gtofnun happdrættis fyrir Island (stjfrv., A. 2).

A 4. fundi í Ed., 23. febr., var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Eins og gerð er grein 
fvrir i aths. við frv., er ástæðan til þess, að 
frv. þetta er fram bórið, sú, að einkalevfi Há- 
skóla íslands til að reka happdrætti er útrunnið
1. jan. 1944, en eftir áætlun, sem gerð hefir 
verið, verður <þá ekki enn safnað nægilegt fé 
til að byggja háskólann fvrir, en það er óhjá- 
kvæmileg nauðsyn, að þess fjár, sem þarf til 
að ljúka við bygginguna, verði aflað. Háskóla- 
ráð hefir því farið fram á, að í því skyni verði 
framlengt einkalevfi háskólans til að hafa 
happdrætti, eins og frv. fer fram á. Hinsvegar 
er það tilgangurinn að Jjúka við bygginguna á 
þessu ári og taka til þess lán. Er ekkert því 
til fyrirstöðu annað en fjárútvegunin, en hún 
er varla talin möguleg nema háskólinn fái þessa 
framlengingu á happdrættisleyfinu.

Vil ég mæla með því, að frv. megi mæta vel- 
vilja hjá hv. dm. og því verði, að Iokinni þess- 
ari umr., vísað til 2. umr. og hv. fjhn., og vænti 
ég, að hv. fjhn. hraði afgreiðslu málsins, svo 
að það megi fá greiðan gang gegnum þingið.

ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv. og 

til fjhn. með 11 shlj. atkv

Á 9. fundi i Ed., 4. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 2, n. 36).

*Frsm. (Magnús Jónsson): Eins og nál. á þskj. 
36 ber með sér, hefir fjhn. orðið sammála um 
að mæla með því, að þetta frv. verði samþ. 
óbreytt. Einn hv. nm. hefir þó skrifað undii’ 
nál. með fyrirvara, en ég hygg, að mér sé ó- 
hætt að segja, að sá hv. nm. sé okkur hinum 
nm. sammála um efni frv. í heild. Ég hvgg, að 
fyrirvari hans hafi verið gerður vegna þess, 
að þegar málið var afgr., hafi honum þótt ástæða 
til að athuga betur um það, hvort framleng- 
ingartíminn, 3 ár, væri hæfilega ákveðinn. Ann- 
ars mun hann sjálfsagt gera grein fyrir sínuin 
fyrirvara, sérstaklega ef hann er í öðru fólg- 
inn en þessu.

Ég hygg, að ég geti, svo framarlega að ckki 
verði óskað sérstaklega eftir upplýsingum um 
málið, sparað mér að flvtja hér um það langa 
ræðu, þvi að málið er ákaflega einfalt. Það 
liggur í augum uppi, að þegar háskólinn fékk 
10 ára einkalevfi til þess að reka happdrætti 
til að koma sér upp húsi, þá var sá tími ákveð- 
inn að verulegu leyti út i bláinn, því að báðir 
liðir dæmisins voru óþekktar stærðir og engin 
leið til þess að gera sér grein fyrir þeim. Happ-

drætti hafði aldrei verið prófað fyrr hér á landi, 
og ekki var þá hægt fyrirfram um það að vita, 
hvað það mundi gefa af sér. Og hinsvegar hafði 
ekki verið gerður neinn uppdráttur af húsinu, 
sem háskólinn þurfti að byggja. Menn höfðu 
ekki gert það upp við sig, hve stórt hús skól- 
ans þvrfti að vera. 10 ára tíminn var ekki ann- 
að en áætlun, sem gerð var af handahófi; það 
stendur nú vel á þeirri tölu.

Revnslan hefir nú sýnt, að það var ekki fjarri 
sanni að ákveða þetta 10 ár, ef tímarnir hefðu 
verið svipaðir siðan eins og þeir voru, þegar 
happdrættið var stofnað. Ef þetta hefði verið 
gert á venjulegum tímum, er ég ekki í vafa um, 
hvernig þessu verki hefði verið hagað. Við, sem 
höfðum með þessi mál að gera fyrir háskólans 
hönd, sáum, að ef venjulegir tímar hefðu verið 
og trevsta hefði mátt þvi, að þeir héldust venju- 
legir, þá hefði skynsamlegasta aðferðin verið f 
þessu máli að láta allt verkið við bygginguna 
biða 2—3 ár og gera nákvæman uppdrátt um 
allt verkið áður en hafizt væri handa um bygg- 
ingu. En það var dálítið annað en að þá væru 
venjulegir timar, og það kom fljótt í Ijós, að 
ástandið til að koma upp þessu húsi fór versn- 
andi. Þegar t. d. átti að fara að steypa upp 
húsið, var ekki hægt að fá steypumótatimbur 
með góðu móti. Verktakarnir voru að reyna, en 
áttu i erfiðleikum með það, að fá steyputimbur 
til byggingarinnar. Þessi erfiðleiki hélt áfram 
og fór sí og æ i vöxt. Þá var ákveðið að skjóta 
inn í, áður en frekar væri aðhafzt í því að koma 
upp húsi fvrir sjálfan háskólann, byggingu fyrir 
rannsóknarstofnun háskólans, en til þess gengu 
tckjur happdrættisins töluvert á annað ár. Þeg- 
ar svo var farið að fást við háskólabygginguna, 
kom í ljós, að skilvrði til þess, að hægt væri 
að koma húsinu upp fyrir nokkuð nálægt því 
verði, sem var hugsað sér, var að hraða bygg- 
ingunni eins og mögulegt væri. Þessi stefna 
var tekin. Og reynslan hefir leitt betur og betur 
í Ijós, að þetta var rétt stefna. Og þvi var hert 
á þessari stefnu meira og meira, og bygging- 
unni hefir verið hraðað meira en tekjur happ- 
drættisins hrukku til og þannig bvggt fvrir sig 
fram fvrir væntanlegar tekjur, þannig að nú 
er búið að taka á fjórða hundrað þús. kr. lán, 
til að halda áfram byggingunni fyrir. Og ég 
hvgg, að enginn, sem vill, að húsið komist upp, 
harmi, að þetta hefir verið gert.

Xú er það komið upp, að langt er frá þvi, að 
10 ára tekjur happdrættisins nægi til þess að 
Ijúka þessari byggingu að öllu levti, að með- 
töldum kostnaði við lóð og innanstokksmuni, 
sem skólinn þarf að fá, og öllu, sem útbúnaði 
skólans tilhevrir.

Þegar farið var fram á það við rikisstj., að 
hún flvtti þetta frv., þá var álitið, að það væri 
meira en 2 ára tekjur happdrættisins, sem þyrfti 
til háskólabvggingarinnar enn umfram það, sem 
þegar hefir komið inn til hennar, til þess að 
ljúka verkinu. Þetta hefir síðan verið athugað 
betur, og kom þá í ljós, að alls ekki mun veita 
af þriggja ára tekjum happdrættisins til að 
Ijúka húsbvggingunni. Og eftir því sem lengra 
líður liygg ég, að mönnum finnist það hæpnara, 
að hægt verði að Ijúka bvggingunni fvrir þriggja
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ára tekjur happdrættisins, þvi að nú þytur vöru- 
verð upp, og þar með byggingarefnis, og erfið- 
ieikarnir á því að byggja aukast gífurlega. Það 
er þvi sýnt, að annaðhvort verður að ljúka 
byggingu hússins i skyndi eða að láía það bíða 
um svo og svo langan tíma. Það, sem hefði e. 
t. v. mátt deila um — en það þýðir auðvitað 
ekkert að tala um það á eftir —, er það, hvort 
rétt hafi verið ákveðið um stærð hússins, eða 
hvort ekki hefði mátt komast af með að byggja 
minna hús. En reynsla okkar er, að öll hús, 
sem reist hafa verið hér á landi, kannske sum 
í eitthvað hliðstæðu augnamiði, hafa öll eftir 
stuttan tíma orðið of litil. Og ég geri ráð fyrir. 
að eins geti farið um þctta hús. Ég set það 
eins og milli sviga hcr fram, að það liafa gengið 
óttalegar ýkjusögur um þetta hús. Ég heyri 
menn tala um það sem eitthvert langstærsta 
hús, sem reist hafi veríð hér á landi. Þetta er 
vitanlcga alls ekki rétt. Húsið er með stærri 
húsum, sem reist hafa verið hér á landi að 
vísu, en ekkert umfram það, sem hefir sézt hér 
á landi.

Það, sem mætti um þetta segja annað en 
það, sem ég hefi tekið fram, er e. t. v. það, að 
hugur einhverra gæti hvarflað að því, að það 
lægi ekki á þessari framlengingu nú, en hægt 
væri að reisa húsið eftir því sem tekjur happ- 
drættisins hrökkva til, en láta bíða að gera 
þessa framlengingu þangað til að því keinur, 
að knýjandi nauðsyn krefði, að hún væri gerð. 
En ég hvgg, að hv. þm. verði það við nánari 
athugun Ijóst, að það ber að hraða þessu máli 
gegnum þingið, af þvi að ef ljúka á húsinu 
nú í skyndi, þá þarf að taka lán. En slík lán- 
taka er óforsvaranleg, ef ekki er hægt að sýna 
fram á, að happdrættið fái nægilegt fé fyrir 
háskólann til þess að endurgreiða lánið. Það cr 
ekki hægt að fá lán upp á óljósa von um það, 
að happdrættistíminn verði framlengdur nauð- 
synlega langan tima.

Skal ég svo ekki orðlengja þetla frekar, nema 
sérstakt tilefni gefist til, en óska þess, að hv. 
þd. afgr. málið nú og vildi hraða því svo á- 
fram, að málið geti ’fengið afgreiðslu sem allra 
fljótast.

Bernharð Stefánsson: Eins og hv. frsm. fjhn. 
gat um, skrifaði ég undir álit n. með fvrir- 
vara. Og hann skýrði einnig rétt frá því, i hverju 
fyrirvari minn væri fólginn, það sem það náði. 
Það er nefnilega ekki svo að skilja, að ég sé 
á móti þessu máli, og ekki heldur þannig, að 
ég hafi staðráðið að gera neinar brtt. við frv. 
En eins og hann sagði, taldi ég mig ekki hafa 
nægilega glöggar heimildir um það, að þessi 
framlenging, um 3 ár, sem farið er fram á í frv., 
væri nauðsynleg til þess að háskólabyggingunni 
geti orðið lokið. Ég tel það alveg sjálfsagt, að 
úr því að ríkið á annað borð afhenti háskól- 
anum þennan rétt til þess að reka hér happ- 
drætti, þá haldi háskólinn þeim rétti meðan 
þörf er á, til þess að hann geti komið upp hús- 
inu með þeim tekjum, sem nauðsynlegar eru. 
En á hinn bóginn tel ég, að þessi réttur megi 
ekki haldast lengur en þörf er á til þess að ná 
þessu takmarkj — nema þá því aðeins, að því

verði breytt og happdrættið haft eftirleiðis til 
rekstrar háskólans. Það er náttúrlega mál, sem 
mætti tala um.

Það er nú getið um það hér í grg. frv., að i
4. gr. 1. um happdrættið sé trvgging fvrir því, 
að rétturinn til happdrættisins hverfi aftur til 
ríkisins, þegar háskólinn þarf ekki lengur á því 
að halda, og því mætti kannske virðast sem það 
væri óþarft að vera með nokkra varasemi um 
að framlengja levfistímann, því að leyfið yrði 
þá tekið af háskólanum, þó að þessi tiltekni 
tími, sem nefndur er í frv., væri ekki á enda, 
ef það sýndi sig, að það væri fært. En eftir 
þeim upplýsingum, sem hv. frsm. gaf nú hér í 
hv. d. og einnig í n., þegar hún hafði málið 
til meðferðar, þá mun einmitt vera meiningin 
að veðsetja eða gefa tryggingu i þeim tekjum, 
sem háskólinn býst við að hafa af happdrætt- 
inu þann tíma, sem frv. nefnir, og séu tekjur af 
happdrættinu yfir ákveðið árabil veðsettar, er 
ekki hægt að svipta háskólann þessum tekjum 
aftur, fvrr en það árabil er á enda. Ég sé því 
ekki, að þetta ákvæði 4. gr. laganna trvggi 
mikið i þessu sambandi.

Það kann nú að virðast, að það sé ekki mikils- 
vert þetta, sem ég tók fram. En það, sein ég ber 
fyrir brjósti, þegar ég er að gera aths. um 
þetta, er það, að mér virðast hér vera svo mikil 
verkefni framundan fyrir ríkið að inna af hcndi 
um dýrar byggingar, ef allt fer með felldu og 
ófriðarástandið getur horfið fljótlega, að það 
muni kannske ekkert veita af, að ríkið takí 
bappdrættið i sínar hendur sem allra fvrst að 
hægt er háskólans vegna, einmitt til ágóða 
fyrir þær byggingar, sem framundan er að reisa. 
Sem sagt, ég óska þess, að áður en ég bind mig 
endanlega við að samþ. þetta frv. óbreytt, þá 
liggi fyrir skýrslur um fjárhagsástæður bygg- 
ingarinnar og áætlanir uin það verk, sem ó- 
lokið er, svo glögglega sjáist, hvort þörf er á 
svo lönguin leyfistíma sem farið er fram á í 
frv.

Nú á stundinni barst mér i hendur plagg, sem 
ég býst við, að töluverðar upplýsingar séu i um 
þetta efni. En ég hefi ekki haft tíma til þess 
að kynna inér það enn. Ég mun nú samþ. þetta 
frv. óbreytt við þessa 2. umr. málsins. Og það 
verður þá undir þessum upplýsingum komið, 
sem ég býst við að verða búinn að kvnna mér 
til hlítar fvrir 3. umr., hvort ég þá geri nokkr- 
ar brtt. við frv., sem yrðu þá, ef ég gerði þær, 
sennilega aðeins um leyfistímann.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. ineð 12 shlj. atkv.

A 11. fundi i Ed., 6. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Fn'. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. til Nd.
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Á 11. fundi 1 Xd., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.

Á 13. fundi í Xd., 8. rnarz, var frv. tekið til
1. umr.

♦Fjmrh. (Jakob Möller): Frv. þetta var lagt 
fyrir hv. Ed. og afgr. þaðan óbreytt. í frv. er 
farið fram á að framlengja um, 3 ár levfi há- 
skólans til þess að hafa happdrætti. Að farið 
er fram á þetta nú, er sakir þess, að mjög kallar 
að um að hraða byggingu háskólans sem mest, 
en fáist þetta levfi, mun háskólaráðið geta feng- 
ið lán út á væntanlegar tekjur af happdrættinu, 
og þar með látið fullgera bygginguna fvrr en 
ella.

Eg vildi leyfa mér að óska þess, að máli þessu 
verði vísað til 2. umr. og fjhn. að umr. lokinni.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. untr. með 21 shlj. atkv. og til 

fjlin. með 19 shij. atkv.

Á 21. fundi i Nd., 19. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 2, n. 174).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

*Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Fjhn. 
hefir haft þetta frv. til athugunar og hefir lagt 
til, að það vrði afgr. En n. er þó ekki á eitt 
sátt um það. í fvrsta lagi tók n. til athugunar, 
hvort ekki ætti að setja ákvæði inn í frv. um 
það, að kennaraskólanum vrði trvggt húsnæði í 
háskóianum á næsta hausti, ef ríkisstj. óskaði 
þess. í sambandi við þetta kom rektor háskól- 
ans á fund n. og ræddi við hana um þetta mál. 
En það varð að samkomulagi milli rektors og 
fjhn., að hann héldi fund mcð háskólaráði. Há- 
skólaráð hefir síðan skrifað fjhn. bréf, þar sem 
það skuldbindur sig til að láta fullgera eins 
fljótt og auðið er húsnæði fvrir væntan'.ega 
kennaradeild háskólans og ætla kennaraskólan- 
um húsnæði á efstu hæð háskólabvggingarinnar 
þegar á næsta hausti. I'egar þessar upplýsingar 
voru fengnar, þá féll n. frá þvi að setja ákvæði 
um þetta inn í frv. En þrátt fyrir það hafa 
3 af nm. skrifað undir nál. með fyrirvara. Það 
byggist á því, að það kom til athugunar í n., 
hvort ekki væri rétt að veita ríkinu heimild til 
þess að stofna til happdrættisláns. En samkv.
1. urn happdrætti frá 1933 er öll slík starfsemi 
óheimil öðrum en þessu happdrætti háskólans.

Ég skal taka það fram, að við, sem höfum 
skrifað undir nál. með fvrirvara, munum at- 
huga við 3. umr., hvort setja ætti ákvæði við- 
vikjandi þessu inn í frv., en munum greiða því 
atkv. við þessa umr. Fleira sé ég ekki ástæðu 
til að taka fram um störf n. eða skoðun hennar 
varðandi þetta frv.

♦Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Ég vil aðeins 
segja örfá orð í framhaldi af því, sem hv. frsm. 
fjhn. sagði um það atriði, að möguleikar yrðu 
á því að bjóða út happdrættislán þrátt fyrir 
þann einkarétt, sem háskólinn hefði nú. Þetta 
atriði hefir verið til umr. án þess að endan-

og toilaviðauki 1911.

leg afstaða hafi verið tekin um það. Nú vildi 
ég beina því til hv. fjhn. áður en endanlega 
verður frá þessu gengið við 3. umr., hvort þessi 
væntanlega lieimild mundi brjóta i bága við 
þann einkarétt, sem háskólinn hefir nú. Ég vildi 
skjóta þessu til n. og biðja hana að athuga það 
fyrir 3. umr., hvort hægt mvndi að bjóða þetta 
ián út nú þegar á þeim tíma, sem gert er ráð 
fyrir, að einkarétturinn vrði framlengdur.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

Á 22. og 23. fundi i Nd., 26. og 27. marz, var 
frv. tekið til 3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 24. fundi i Nd., 28. marz, var frv. enn tekið

til 3. umr.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. sem 

lög frá Alþingi (A. 244).

6. Skatta- og tollaviðauki 1941.
Á 3. fundi i Nd., 22. febr., var útbýtt:
Frv. til I. um heimild fyrir ríkisstj. til að inn- 

heimta ýms gjöld 1941 með viðauka (stjfrv., A. 5).

.4 4. fundi i Nd., 23. febr., var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 21 shlj. atkv.

♦Fjrnrh. (Jakob Möller): Hv. deildarmenn 
kannast við frv. þetta, og tel ég því, að ekki 
þurfi um það langa framsögu. Frv. er aðeins 
framlenging á gildandi lögum, en eins og nú 
horfir er ekki unnt að gera ráð fvrir, að hægt 
verði að komast af án þessara tekjuauka á 
næsta ári.

Að lokinni þessari umr. vænti ég, að frv. 
verði visað til 2. umr. og fjhn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 21 shlj. atkv. og til 

fjhn. með 20 shlj. atkv.

.4 25. fundi í Nd., 29. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 5, n. 229).

Of skammt var liðið fná útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 24 shlj. atkv.

Frsm. (Ásgeir Ásgeirsson): Hér er eingöngu 
unt að ræða framlenging um eitt ár á 1., sem 
nú eru í gildi, um að innheimta ýms gjöld með 
viðauka, þ. e. til ársloka 1941. Og eins og nál.
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ber með sér, mælir n. með þvi, að frv. verði 
samþ.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
2. —5. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

Á 26. fundi í Nd., 30. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 19 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 18:1 atkv. og afgr. til Ed.

7. Skattgreiðsla Eimskipafélags Islands.

Á 8. fundi i Sþ., 20. marz, var útbýtt frá Nd.:
Frv. til 1. um framlenging á gildi 1. nr. 33 7. 

maí 1928, um skattgreiðslu h/f Eimskipafélags 
íslands (stjfrv., A. 196).

Á 22. fundi i Nd., 26. marz, var frv. tekið 
til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 23. fundi i Nd., 27. marz, var frv. aftur 

tekið til 1. umr.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og 

til fjhn. með 20 shlj. atkv.

Á 25. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 26. fundi i Ed., 1. april, var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og 

til fjhn. með 9 shlj. atkv.

Á 28. fundi i Ed., 3. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 5, n. 313).

Of skammt var liðið frá úthýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Frsm. (Bernharð Stefánsson): Þetta frv. hefir 
gengið gegnum hv. Nd., og f jhn. þessarar d. hefir 
athugað frv. og borið það saman við 1. um þetta 
efni, sem áður hafa verið samþ. og gilda fyrir 
yfirstandandi ár. Þetta frv. er shlj. þeim I. að 
öðru leyti en því, að ártalið er annað. Fjhn. 
iítur svo á, að rikissjóður megi ekki missa af 
þeim tekjum, sem þetta frv. gerir ráð fyrir, og 
leggur því til, að það verði samþ. óbrevtt.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. —5. gr. samþ. með 9:1 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9:1 atkv.

Á 28. fundi í Nd., 2. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 196, n. 293).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 22 shlj. atkv.

♦Frsm. (Stefán Stefánsson): Fjhn. hefir athug- 
að þetta frv. og Ieggur shlj. til, að það verði 
samþ., þó með örlítilli brevt. á fyrri gr., þannig 
að í stað orðanna „1941 og 1942“ komi: 1941. 
N. þvkir ekki ástæða til að leggja til, að þessi 
framlenging gildi um lengri tíma en eitt ár, 
m. a. vegna þeirra óvenjulegu tima og óráðnu 
að því er framtíðina snertir. N. leggur því til 
við hv. þd., að hún samþ. frv. með þessari breyt.

ATKVGR.
Brtt. 293 samþ. með 17:1 atkv.
1. gr., svo breytt, samþ. með 18 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Fn'. visað til 3. umr. mcð 19 shlj. atkv.

Á 29. fundi í Nd., 3. apríl, var frv. tekið til
3. umr. (A. 322).

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 29. fundi í Ed., 4. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
levfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. sem 

lög frá Alþingi (A. 368).

Á 28. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 29. fundi í Ed., 4. april, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. í Nd. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

fjhn. með 9 shlj. atkv.

Á 31. fundi í Ed., 9. april, var frv. tekið til
2. umr.
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Forseti tók málið af dagskrá.
Á 32. fundi f Ed., 11. april, var frv. aftur tekið

til 2. umr. (A. 322, n. 371, 406).

•Frsm. (Bernharð Stefánsson): Þetta mál er 
nú frá fornu fari kunnugt hér í þinginu. Það 
eru orðin allmörg ár síðan fyrst voru sett 1. 
um skattgreiðslu Eimskipafélags Islands. Það 
hefir verið venja að framlengja þessi 1. um 
tveggja ára bil í einu, þvi að eins og hv. þm. 
muna, eru þessi 1. enn tirnabundin. Þannig var 
þetta mál borið fram á þvi Alþ., sem nú situr, 
að 1. yrðu framlengd fyrir árin 1941—42. En 
núgildandi 1. um þetta efni falla úr gildi um 
næslu áramót. Sú breyt. var svo gerð á frv. i 
Nd. að fella niður heimildina fyrir árið 1942 
og breyta þannig út af þeirri venju, sem tíðkazt 
hefir, með því að framlengja 1. aðeins um eitt 
ár. Þegar þessu frv. var visað til fjhn. Ed., 
þá leit út fvrir, að Alþ. myndi verða slitið mjög 
bráðlega þar á eftir, og auk þess bjóst fjhn. 
þessarar d. við því, að Nd. myndi halda fast 
við sína skoðun um þetta efni, og þess vegna 
gæti verið nokkur áhætta út af ekki stórvægi- 
legra atriði en þessu að fara að hrekja frv. 
milli deilda. Fjhn. Ed. Iagði því til, eins og 
stendur i nál. á þskj. 374, að frv. vrði samþ. 
óbreytt.

En nú er bæði það, að skömmu eflir að þetta 
nál. var gefið út, kom það i ljós, að þinglausnir 
myndu ekki verða eins fljótt og fjhn. bjóst 
við í fyrstu, og í öðru lagi þóttist n. hafa gengið 
úr skugga um það, að þrátt fyrir þá breyt., sem 
Nd. hafði gert á þessu frv., myndi þeirri d. það 
ekki mjög mikið kappsmál, að frv. yrði samþ. í 
þeirri mynd, sem d. gekk frá því. Þess vegna 
er það, þrátt fyrir að fjhn. var búin að leggja 
til í nál. sínu, að frv. yrði samþ. óbreytt, þá 
ber hún nú fram brtt. við frv. á þskj. 406, um 
það, að færa frv. aftur í sitt upprunalega horf, 
þannig að framlenging þessara 1. gildi bæði 
fyrir árið 1941 og árið 1942. Ástæðan til þess, 
að n. ber þessa brtt. fram, er sú, að hún varð 
vör við nokkra óánægju og nokkurn ótta hjá 
Eimskipafélagi íslands út af þessari breyt., sem 
Nd. hefir gert á frv. —■ Ég fyrir mitt leyti skal 
svo bæta þvi við, að ég sæi ekkert á móti því, 
þó að sú breyt. yrði gerð á þessum 1., að þau 
yrðu alls ekki timabundin, en ég hefi ekki um- 
boð frá meðnm. mínum til að láta þá skoðun 
í ljós; það er aðeins min eigin skoðun. Ég er 
nokkurn veginn sannfærður um það, að um 
fyrirtæki eins og Eimskipafélag íslands, sem 
er alþjóðar fyrirtæki, eigi í raun réttri að gilda 
sérákvæði hvað skattgreiðslur snertir. A. m. k. 
tel ég óhætt að framlengja 1. um skattgreiðslu 
þess i tvö ár eins og venjulega hefir verið gert 
að undanförnu.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Ég vil láta 
það álit í Ijós, að á þeim óvissu timum, sem 
við nú störfum á, tel ég það algerlega óþarft 
að samþ. brtt. fjhn. á þskj. 406. Það mun margt 
geta skeð á næstu tveim árum, og eins og nú 
standa sakir tel ég nægilegt að framlengja 1. 
aðeins um eitt ár. Enda þótt þeir, sem að þess- 
ari till. standa, séu fullir af velvild í garð Eim-

Alpt. 1910. B. (55. löggjafarþing).

skipafélags íslands, eins og sjálfsagt er, getur 
sá velvilji komið í ljós og orðið að fullum not- 
um síðar, þegar það kemur til greina, að Eim- 
skipafélagið þurfi að greiða skatt fyrir árið 
1942. Þessi velvild kemur að vísu fram i þvi að 
spara Alþ. að eyða tima í að ræða þessi 1. á 
næsta ári, eða spara þann pappír, sem fer til 
þess að prenta þau. En það finnst mér svo litils- 
vert atriði, að ég tel alveg sjálfsagt að samþ. 
þessa framlengingu aðeins fyrir eitt ár. Það er 
alveg óvíst, hvernig ástandið verður hér á landi 
árið 1941, og bezt að hafa það alveg opið, hvað 
við samþ. fvrir árið 1942.

*ErIendur Þorsteinsson: Ég hefi orðið sam- 
ferða meðnm. mínum um það, að bera fram þá 
brtt., sem hér ræðir um. Ég tel alveg sjálf- 
sagða gætni í þeirri brtt. fólgna, og vænti þess, 
að báðar d. Alþ. geti fallizt á að samþ. hana. 
Eins og hv. frsm. tók fram, hefir gætt nokkurs 
óróa hjá aðstandendum Eimskipafélags fslands 
vegna þeirrar breyt., sem gerð var á frv. i Nd., 
og sem mun vera óvenjuleg. Hitt hygg ég þó, 
að rétt muni vera, að þessi órói, sem stafar af 
þvi að frv. var breytt, muni brátt úr sögunni, 
því að það mun aðeins vera vegna misskilnings 
Nd., að þessu frv. var breytt þannig. Vitanlega 
er alveg sjálfsagt að leiðrétta þetta, þvi að 
öllum þm. hlýtur að vera ljóst, hve mikil nauð- 
syn það er fyrir hagsmuni þjóðarinnar, að slíkt 
félag sem Eimskipafélag íslands er sé starf- 
andi á þessum óvissu hættutímum. Ég get vel 
tekið undir það með hv. frsm., að full ástæða 
sé til þess að gera þessi 1. ótimabundin, því að 
engin ástæða er til að óttast, að sá hagnaður, 
sem kynni að verða af starfsemi félagsins, yrði 
látinn renna til annars en að bæta við skipa- 
stól félagsins, og ég hygg, að allir geti orðið 
sammála um, að slíkt sé mjög áríðandi fyrir 
okkur íslendinga.

ATKVGR.
Brtt. 406 samþ. með 10:3 atkv’.

1. gr., svo breytt, samþ. með 10 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

A 33. fundi í Ed., 12. apríl, var frv. tekið til
3. umr. (A. 427).

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
levfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og endursent Nd.

Á 34. fundi i Nd., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.

Á 35. fundi i Nd., 13. april, var frv. tekið til 
einnar umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 36. fundi í Nd., 15. april, var frv. aftur tekið

til einnar umr.
Enginn tók til máls.

13
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ATKVGR.
Frv. samþ. með 17:1 atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 462).

8. Bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og 
jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga.

A 8. fundi i Sþ., 20. marz, var útbýtt frá Ed.:
Frv. til 1. um bráðabirgSatekjuöflun ríkissjóðs 

og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga (stj- 
frv., A. 194).

A 21. fundi í Ed., 26. marz, var frv. tekið tii
1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv., og 

til fjhn. með 12 shlj. atkv.

Á 24. fundi i Ed., 29. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 194, 210, n. 218).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Frsm. (Bernharð Stefánsson): Fjhn. liefir at- 
liugað þetta mál og borið það saman við I. þau, 
sem gilda til ársloka þessa árs um sama efni, 
og er frv. i öllum aðalatriðum a. in. k. shlj. 1. 
þeim, sem nú gilda.

N. er sammála um, að eins og fjárhagsáslæður 
rikissjóðs eru, þá sé ekki annars kostur en að 
framlengja þessi I. einnig fyrir árið 1941, og 
það því fremur sem inþn. sú í skatta- og tolla- 
málum, sem er starfandi, hefir ekki enn alger- 
lega Iokið störfum, og mætti því ef til vill, án 
þess þó að ég sé að spá neinu um það, vænta 
þess, að þetta gæti orðið í siðasta sinn, sem 
þessi I. eru framlengd. N. leggur þvi til, að frv. 
verði samþ., en gerir á því lítils háttar brevt., 
sem er aðeins um gildistöku 1. 1 síðustu gr. frv. 
er kveðið svo að orði, að I. öðlist þegar gildi, 
sem þá væntanlega yrði einhverntíma á þessu 
ári, en samskonar 1. önnur gilda til ársloka, og 
þess vegna þykir n. réttara, að það sé ákveðið. 
að 1. öðlist gildi 1. jan. næsta ár.

Það liggur fyrir brtt. á þskj. 210 frá 2 hv. 
dm. Ég ætla ekki að ræða um þessa till. nú, 
enda hefir ekki enn verið mælt fyrir henni. Ég 
skal aðeins geta þess, að n. hefir ekki ennþá 
tekið hana sérstaklega til meðferðar. Ég ger> 
ráð fvrir — og hefi ég borið mig að nokkru 
levti saman uin það við formann n., — að n. 
telji ekki beina þörf á að taka þessa till. fyrir 
sérstaklega og hafi þvi ekkert á móti því, að 
gengið sé til atkv. um hana nú, þvi samskonar 
mál og till. fjallar um hefir áður legið fyrir 
hv. d., sem hv. dm. hafa tekið afstöðu til með 
atkvgr. i d., og sennilega verður afstaðan til 
þessarar till. ákaflega svipuð eins og hún var 
til þess máls. Það má vera, að tilefni gefist 
síðar til að ræða þessa till.

Páll Zóphóniasson: Herra forseti! Ég og hv.
2. þm. S.-M. eigum brtt. á þskj. 210. Efni hennar 
er gamall kunningi i hv. d., og þarf ekki að fara 
nákvæmlega út i það. Ég vil þó levfa mér að 
minna á, að undir þeim umr., sem fóru frani 
um frv. til 1. um brúasjóð, upplýstist það, að 
eftir er að brúa margar stórár, og einnig það. 
að ríkissjóður hefir ekki séð sér fært á undan- 
förnum árum að veita það mikið fé til brúa- 
gerða í einu, sem þarf til að gera eina slíka 
brú á ári. Hinsvegar kom það í ljós undir umr., 
að meiri hl. þessarar hv. d. kunni ekki við að 
leggja ákveðinn skatt á i ákveðnu augnamiði 
og mynda af honum brúasjóð, en ekki var neitt 
talið því til fyrirstöðu, að skattur, sem fyrir 
væri, væri hækkaður eða fé væri veitt til þessa 
i fjárl. í tilefni af þessu fluttum við við 2. umr. 
fjárl. till. um framlag til þeirrar brúar, sem mest 
þörf er á. Það er áætlað, að hún kosti um 100 
þús. kr. Það er hægt að byggja hana í tvennu 
lagi. 50 þús. kr. munu nægja til þess, að um- 
ferð geti átt sér stað, en síðar er hægt að 
byggja fyrir hinn helmingínn. Þetta sparar 1 
„valútu", benzini og gúmmi 13 þús. kr. á ári 
með því verði, sem nú er á þeim vörum, og 
með þeirri bílaumferð, sem þarna á sér stað, 
ef tekið er meðaltal síðustu 3 ára.

Það sjá allir, að brýn þörf er á þessari brú. 
Hér er faríð fram á að hækka benzínskattinn, 
sem gert er ráð fyrir i 3. gr. þessa frv. að 
liækki um 4 aura, að hækka hann um 1 eyri, 
upp í 5 aura, og að samhliða því, sem ákveðið 
er í frv., að þessi viðbót, sem inn kemur fyrir 
jiennan hækkaða skatt, renni til vegagerða og 
malbikunar á veguin, þá renni !á af hækkuninni 
til þess að brúa stórár, og fvrsta brúin, sem á að 
bvggja, sé sú brú, sem myndi gefa allt aðflutt 
efni og allan kostnað til baka á 4 árum.

Með þessu livgg ég, að málið sé komið í þann 
farveg, að þeir, sem ekki gátu verið með þvi 
sem sérstöku brúasjóðsfrv., geti nú verið með 
því, og einnig þeir, sem ekki gátu verið með 
þvi að taka það upp í fjárl. sérstaklega, vegna 
þess, að Jieir töldu fjárhag ríkissjóðs ekki það 
góðan, að hann mætti við þessum útgjöldum, 
geti nú fylgt þvi, þar sem tekjur hér eru áætl- 
aðar nióti gjöldunum. Ég hygg, að hvorug af 
þessum ástæðum sé nú til staðar, og þess vegna 
geti öll hv. d. orðið sammála um að samþ. þéssa 
till.

♦Magnús Jónsson: Ég hefi skrifað undir nál. 
með fyrirvara og ég hefi gert það á undanförnum 
árum, þegar þetta frv. hefir verið i n., sem ég 
hefi átt sæti í. Það er í vissu falli dálitið ein- 
kennileg aðstaða, sem ég ætla ekki að fara út 
í frekar. Það er sérstaklega nú, að ekki er á- 
stæða til að setja sig á móti frv., þvi auk þeirr- 
ar almennu ástæðu, að rikissjóður getur ekki 
komizt af án þess að fá þessar tekjur eða þá 
einhverjar aðrar tekjur í staðinn, þá er nú líka 
sú aukaástæða, að mþn. í skatta- og tollamál- 
um er starfandi, sem tekur a. m. k. verulegan 
part af efni þessa frv. til meðferðar, og þá’sér- 
staklega 2. gr. frv. Ég tel tekjuskattstiga þann, 
sem þar er ákveðinn, óhæfilegan, og það er 
hann, sem gerir það að verkum, að ég mun
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aldrei fvrirvaralaust geta samþ. þau I., sem 
innihalda þann tekjuskattstiga.

Ég skal ekki fara að þreyta hv. d. með löng- 
um umr. um þetta mál. Það getur líka verið, 
að þingið fái þetta til meðferðar áður en langt 
um líður. Ég býst við, að öllum hv. dm. sé það 
ljóst, að þegar þessi tekjuskattstigi er skoð- 
aður við hliðina á hinni geipilegu tekjuþörf 
bæjar- og sveitarfélaga, sem þau verða að inn- 
heimta með beinum sköttum, þá sé hann orð- 
inn svo hár, að hann nái ekki nokkurri átt. Ég 
get ekki í svipinn sagt um, hvað oft er búið 
að hækka hann, en þegar hann var upphaflega 
settur 1921, þá var þetta sama sein ekkert, en 
það þótti þó mikill nýr skattur þá. Síðan var 
eftir 10 ára skeið samþ. að innheimta hann 
með 25% álagi, en svo leið ekki nema 1 ár 
þangað til heimilað var að innheimta hann 
með 40 % álagi. Það þótti þó ekki nóg, því rétt 
á eftir var búinn til nýr skattstigi, sem var 
hærri en sá gamli með þeim álögum, sem bælt 
hafði verið við. Síðan var heimilað að inn- 
heimta hann með 10% álagi.

Ég hefði gaman af að nefna 2—3 dæmi um 
þá þróun, ef svo mætti að orði komast, sem 
orðið hefir í þessum málum. T. d. af 4—5 þús. 
kr. átti samkv. skattstiganum frá 1921 að greiða 
72 kr. af 4000 kr. og 4% af þvi, sem eftir var. 
Þegar svo bætist við þetta 25% skv. heimild 
frá 1932, verða þetta kr. 90.00. Með heimild- 
inni frá 1933 um 40% viðauka, verða þetta kr. 
100.80. Skv. skattstiganum frá 1935 greiðast af 
þessuin söinu tekjum kr. 140.00, og þegar við 
bætist 10% viðauki skv. heimild frá sama ári, 
eru þetta kr. 154.00. Eftir lögunum um bráða- 
birgðatekjuöflun ríkissjóðs, 1935, verða þetta kr. 
155.00, og loks með þessum 12% viðauka, sem 
hér er gert ráð fyrir, verða þetta kr. 173.00. 
Taki maður svo 7—8 þús. kr. laun, er greitt 
í skatt af þeim árið 1921 kr. 222.00, en er nú 
komið upp í 677.00 kr., og af 10—11 þús. kr. 
launum var árið 1921 greitt kr. 462.00, en verður 
eftir að þessi lög hafa verið samþ. kr. 1713.00, 
og sjá menn þess vegna, hve ákaflega mikil 
iþessi hækkun er, þannig að ég hefi það fyrir 
satt, vegna þess að það hefir verið sagt i út- 
varpið af þeim fjármálamanni íslenzkum, sem 
er einna mestur unnandi hinna beinu skatta, að 
hvergi þekkist á byggðu bóli nokkuð líkt þessu. 
Hann sagði að visu, að það væri hvergi eins 
gott, en eitt er víst, að það er hvergi neitt 
líkt. Ég skal ekki segja um það, hvað sú milli- 
þn., sem hefir þetta mál til meðferðar og sömu- 
leiðis fjáröflun bæjar- og sveitarfélaga, leggur 
til, en ég taldi enga ástæðu til þess að vera að 
hrófla við þessu máli, þar sem það er í rann- 
sókn, og fylgdi meðnm. mínuin þvi í þvi að 
samþ. frv., en skrifaði þó undir með fyrirvara.

l'm brtt. hv. 1. þm. N.-M. og 2. þm. S.-M. get 
ég ekki tekið undir með hv. frsm. um, að deildin 
öll muni verða þessu samþvkk, þvi ég fæ ekki, 
þrátt fyrir ræðu hans, séð nokkurn mun á þess- 
ari till. og því frv. um brúasjóð, sem nýlega 
var fellt hér. Ég tel það mikla lipurð og mildi 
af hæstv. forseta, sem af honum má vænta, að 
hann lætur till. sem þessa koma til atkv., og 
ég held, að það hljóti að fara um þessa till.

eins og frv. Ég vil gefa flutningsmönnum mikið 
hrós fyrir dugnað þeirra i því að reyna að hafa 
þetta fram til síðustu stundar, en get ekki fylgt 
þessu frekar en frv., og er þá aðalástæðan sú, 
að ég er yfirleitt á móti þessum endalausu og 
stöðugu hækkunum, og held mig ekki muna 
það skakkt, að einn af helztu fjármálamönnum 
Framsfl. hafi sagt, að við mundum einhvern- 
tíma þurfa að klifra niður tindinn. Ég held, að 
það sé ófært að halda alltaf hærra og hærra. 
Það má segja, að ekki muni mikið um einn 
eyri, þegar um 60—70 þús. kr. er að ræða, 
en dropinn holar steininn, og það hefir oft 
verið deilt á Alþingi fyrir minna. Auk þess 
scm það er mín skoðun, að allt eigi að fara i 
saina sjóðinn, og svo beri fjárveitingavaldinu 
að veita úr honum með lögum, en að það eigi 
að hætta við þessar deildír af rikissjóðnum, 
þár sem vcrið er að búa til dálitla ríkissjóði 
í ákveðnu skyni. Ég skal ekki ræða þetta frekar. 
af þvi að við ræddum það svo mikið, þegar 
frv. um brúasjóð var til umr. hér í deildinni, 
en það er áreiðanlega heppilegra, að allt sé lagt 
i rikissjóðinn og veitt úr þeim eina rikissjóði 
til þess, sem Alþ. telur þarft i það og það 
skiptið. Ég taldi ekki ástæðu til þess að taka 
þetta frain i n., en vil taka það fram hér, til 
þess að gera grein fvrir mínum fyrirvara.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Ég get visað til þess, 
sem ég sagði við fvrstu umr. þessa máls, og 
að öðru leyti til þess, sem hv. frsm. og hv. 1. 
þm. Reykv. hafa sagt um þetta mál. Viðvikj- 
andi brtt. á þskj. 210 yil ég vekja athvgli hv. 
deildar á því, að þó svo sé að visu, að inn- 
flutningsgjald á benzini sé ákveðið 8 aurar, er 
það i rauninni liærra með því fyrirkomulagi, 
sem nú er, að innheimta líka aðflutningsgjald 
af flutningsgjaldinu, og hefir ekki verið tekin á- 
kvörðun um að brevta frá því, svo segja má, 
að innflutningsgjaldið sé 9 aurar, en ekki 8 
aurar. Ég get að öðru leyti látið þetta afskipta- 
laust hér í þessari deild, þar sem ég á atkv. 
um það í annari deild og mun greiða atkv. um 
það þar.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Það er bara 
eitt atriði, sem mig langar að benda hv. 1. þm. 
Reykv. |á, ekki sérstaklega i sambandi við þetta 
mál, heldur fvrst og fremst af því, að hann 
leggur mikið upp úr því, að Alþingi ráðstafi 
ákveðnum tekjum ríkisins til sérstakra fram- 
kvæmda. L't af þessu vil ég benda honum á, til 
þess að hann verði betur sjálfum sér samkvæm- 
ur og þroski sjálfan sig betur, að við samþykkt- 
um nýlega hér í deildinni 11. mál, frá 6. þm. 
Reykv. og atvmrh., um það, að vitagjald skuli 
renna til vita, og hv. 1. þm. Reykv. var með þvi.

Þegar lagt er til, að þessum 4 aurum skuli 
varið til vega og malbikunar á vegum, er hann 
með þvi, en bara þegar á að verja þvi til brúa, 
er hann ekki með þvi. Það má verja þessum 
eyri til þessa eða hins, en bara þegar á að 
verja því til brúa, þá má það ekki vera ákveðið. 
Þetta er velvildin til dreifbýlisins.

Að öðru leyti ætla ég ekki meira um þetta að 
scgja.
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Frsm. (Bernharð Stefánsson): Ég ætla nú ekki 
að fara að ræða við hv. 1. þm. Reykv. um 
skattamál almennt, og það því síður, sem við 
erum sammála um niðurstöðuna hvað þetta inál 
snertir og að þetta frv. nái fram að ganga. En 
út af hinu sifellda tali um það, að skattar séu 
of háir hér á landi, vildi ég henda á það, að 
þótt skattar, bæði beinir og óbeinir, þvki allt 
of háir, eru þó alltaf hærri kröfur um það, að 
rikissjóður Jeggi í eitt og annað til hagsbóta 
fyrir almenning, heldur en hitt, að skattarnir 
lækki. Ég mæli þetta ekki til hv. 1. þin. Reykv., 
þvi hann hefir ekki Jagt það i vana sinn að 
gera slíkar kröfur, en ýmsir eru þeir, sem hafa 
gert hvorttveggja í einu, að rífast yfir skött- 
unuin, og lika yfir þvi, hvað litið þeir fengju 
til ýmissa framkvæmda, sem þeir bera fyrir 
brjósti. Þetta hafa menn gert bæði í ræðu og 
riti. Ég hefi meira að segja verið þar staddur, 
sem einn og sami maður flutti tvær till., aðra 
um það að skora á þingið að lækka gjöldin, og 
hina um það, að veita ýmiskonar fjárstyrki til 
fyrirtækja í grenndinni þar sem hann bjó.

Að það væri timi til þess nú að fara að lækka 
skatta á íslandi, í þvi ástandi, sem skapazt hefir 
við styrjöldina, munu líka flestir vera sammála 
um, að ekki komi til mála. Það þarf ekki ann- 
að en að lita til nágrannaþjóðanna. Allar hafa 
þær séð sig neyddar til að hækka skattana 
núna. Við íslendingar erum ekki eins og stendur 
að hækka skatta, og mér finnst, að við megum 
eftir atvikum þakka fyrir, að skattarnir fá að 
standa i stað.

Það er aldrei nema satt, að tekjuskatturinn 
er tilfinnanlegur, en þó er annar skattur, sem 
ég held, að öllum finnist tilfinnanlegri en skatt- 
urinn til ríkissjóðs, og það er útsvarið. Að vísu 
má segja, að þetta sé því tilfinnanlegra þegar 
það kemur saman. Ég vona nú, þar sem hv. 1. 
þm. Reykv. á einmitt sæti í mþn. i skatta- og 
tollamálum, að hann finni og beri fram ein- 
hver ráð til þess að samræma þetta á einhvern 
hátt, þannig að það geti orðið léttbært, en að 
réttmætri tekjuþörf verði þó fullnægt.

Ég skal svo aðeins minnast á brtt. á þskj. 
210, um að hækka benzinskattinn um 1 eyri og 
verja þeim tekjuauka til brúa. Þegar frv. um 
brúasjóð lá hér fyrir d. fvrir nokkru siðan, þá 
greiddi ég atkv. með þvi, og þegar það var lagt 
fyrir síðasta þing og visað til nefndar, sem ég 
átti sæti í, fjárhagsnefndar, gaf ég út nál. um 
þetta mál og mælti með þvi. Það leiðir af sjálfu 
sér, að ég mun greiða atkv. með þeirri till., sem 
hér liggur fyrir. Aftur á móti skal ég geta þess, 
að ég greiddi atkv. á móti þvi við afgreiðslu 
fjárlagafrv., að hækka framlag til brúa um 90 
þús. kr. og verja því til þess að brúa Jökulsá 
á Fjöllum. Ég greiddi atkv. á móti þvi vegna 
þcss, að ekki var séð fyrir neinum auknum 
tekjum, og ég sá ekki fært að hækka gjalda- 
liðina nema tekjur kæmu á móti, en hér er lagt 
til, að tekjur komi á móti þeim útgjöldum, sem 
farið er fram á með tillögunni.

Til þess að þau rök fái staðizt, sem hv. 1. 
þm. Reykv. ber fram gegn þessari till., að hann 
vilji ekki búa til einlæga sjóði, sem verja eigi 
í ákveðnu skyni, heldur láta allt ganga í ríkis-

sjóðinn og rikissjóður greiði svo sín gjöld, 
finnst mér hann ekki vera i góðu samræmi við 
sjálfan sig, þvi einmitt i þessu frv., sem hann 
er búinn að mæla með, að samþ. verði, er gert 
ráð fvrir slikum sjóðum.

Orsökin til þess, að ég er með þessari till., 
er sú, að ég álít, að hvað sem öðrum sköttum 
líður, þá sé gjaldið af benzíni of lágt, og ég 
liefi enga von um, að hægt sé að halda uppi 
nútíma samgöngum, leggja vegi, sem færir séu 
bifreiðum, halda vegum við og byggja brýr, 
öðruvisi en að samgönguraar sjálfar standi að 
einhverju og miklu leyti undir þessum fram- 
kvæmdum. Og hvernig ætti það að vera, að 
þessi fámenna þjóð i tiltölulega stóru landi 
ætti að geta komizt af með að skattleggja þetta 
minna heldur en t. d. Danir, sem búa i minna 
landi en við og eru 30 sinnum fleiri en við? 
Og eftir þvi sem ég veit bezt, hafa þeir 2 aur- 
um hærri benzinskatt en við. Ég hefði því vel 
getað gengið inn á að hækka benzinskattinn 
meira en farið er fram á í þessu frv., og lækka 
þá frekar einhver önnur gjöld, sem ríkissjóður 
ber nú. Mér finnst ég jafnvel hefði getað gengið 
að því að hækka þetta gjald um 3 aura á lítra. 
því þá skilst mér, að það væri jafnt eins og i 
Danmörku. An þess að ég vilji segja, að Danir 
eigi að vera okkar fyrirmynd, og að við eigum 
i öllu að vera eins og Danir, skil ég ekki, að 
við getum gengið skemmra. Þó við gönguin 
ekki svona langt, leiðir það af sjálfu sér, að ég 
mun frekar greiða atkv. með þessari hækkun 
tn að hún verði engin. Ég vil að lokum benda 
á það, að þessi till. er upprunalega komin frá 
vegamálastjóra, ef ég veit rétt, og mun hann 
vera á sama máli og ég um það, að það muni 
liókstaflega ekki vera hægt að vinna að sam- 
göngubótum á íslandi eins og þörf er á og óskað 
er eftir ineð öðru móti en þvi, að gjaldið af 
benzíni hækki frá þvi, sem nú er.

*Magnús Jónsson: Ég skal ekki fara út i mikl- 
ar almennar umr. um fjárreiður, en það er 
satt, að kröfurnar eru alltaf háværar um aukn- 
ar umbætur, og ég skil þá vel, sem fara fram 
á aukna skatta. Hinsvegar er ég ekki algerlega 
samþvkkur þessu frv., þvi þrátt fyrir það, þótt 
kröfurnar væru réttmætar og yrði að auka út- 
gjöldin, þá er ég á móti þvi að hækka tekjurnar 
á þennan hátt. Þegar minnzt er á sambands- 
þjóð okkar, Dani, má það vel í þessu máli, þvi 
þegar útgjöld ríkisins hækka og þeir þurfa að 
hækka skattana, leggja þeir ekki á beina skatta, 
— nei, þeir auka tekjurnar með þvi eina móti 
að taka það á vöruviðskiptunum. Og það er 
þar, sem ég álít að eigi að taka það. Það á 
að taka skattahækkanir gegnum viðskiptin. Það 
er gömul regla.

Eg skil aldrei þegar menn segja, að einn 
skattur sé tilfinnanlegri en annar, að aukaút- 
svarið sé tilfinnanlegra en tekjuskatturinn. Ég 
veit ekki, hvaða munur er á þvi, hvert maður 
greiðir það. Ef maður á að borga 800 kr. og 
1000 kr., eru það 1800 kr., sem hann svarar út, 
og honum er alveg sama hvert það rennur. Út- 
svarið er að vísu orðið tilfinnanlegt viða, af 
því að tekjuskatturinn er orðinn svo hár.
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Ég skal svo ekki fara meira út í almennar 
umr. og ekki heldur fara meira út í benzín- 
skattinn, hvort hann sé hærri eða lægri en i 
Danmörku, en mér er sagt, að það sé nú 50 
aura verð á benzininu. (Viðskmrh.: Það munar 
nú ekki mikið um einn evri af 50). Það eru nú 
50 einseyringar i 50 aurum, en máske tekst 
þessum ráðh., sem greip frarn í, að koma þeiin 
upp í meira. Annars skal ég segja það, að ég 
er meira með benzínskattinum en tekjuskattin- 
um. Þetta er bara almenn andstaða frá minni 
háifu.

Hv. 1. þm. N.-M. tókst nú ekki með sinni 
góðu ræðu að þroska mig nógu mikið. Það fór 
alveg út úr höndum hans, þegar hann ætlaði 
að hanka mig á atkvgr. minni um vitagjöldin. 
Það hefir ekki verið varið til vita neitt svipað 
þvi sem vitagjöldin hafa verið’. Þetta var bara 
ábending til rikisvaldsins um að verja álitlegri 
upphæð í þessu skyni. Það er ekki verið að 
stofna sérstakan ríkissjóð. Vitagjaldið er dálítið 
sérstakt. Það er skattur, sem við yfirleitt tök- 
um af erlendum skipum, og það hafa komið 
fram kvartanir og undrun yfir því, hvað vita- 
gjaldið væri hátt, þar sem ekki væru byggðir 
fyrir það vitar, og þegar þessar sérstöku á- 
stæður eru fyrir hendi, að hér er verið að 
greiða fyrir siglingum þessara sömu skipa hér 
við land, þá er full ástæða til þess að taka 
þessar kvartanir til greina.

Svo er það 1. gr. frv. Ég verð að segja, að 
ég hefi alltaf verið undrandi yfir þvi að sctja 
heila grg. í 1. gr. Það er ekkert annað en 
kjánaskapur að segja, að tekjuöflunin sé til 
þess arna, til þess að standast útgjöld ríkisins 
1941, og greiða tillag til jöfnunarsjóðs bæjar- 
og sveitarfélaga! Mikið var! Nei, það þurfti að 
fóðra þetta um leið. — Mér finnst frv. mjög 
ólíkt þvi, sem ég hefði viljað hafa þessi lög. — 
Ég mun svo ekki lengja umr. frekar um þetta 
mál.

Páll Zóphóníasson: Það hefir fvrr hent guðs- 
mann að afneita einu og öðru, en sjá ekki að 
sér fyrr en haninn hefir galað í þriðja sinn. 
Nú hefir það hent þennan guðsmann, hv. 1. 
þm. Reykv. (MJ: Og þess vegna galar haninn 
nú í þriðja sinn!). Já, ég leik hér verk hanans, 
og þess vegna gerði 1. þm. Reykv. réttast að 
ganga út og iðrast beisklega.

Hv. þm. benti á það í sambandi við vita- 
gjöldin, og lagði mikið upp úr því, að það væri 
nokkurskonar óskrifaður samningur milli okkar 
og erlendra þjóða að verja vitagjaldinu til 
vitabygginga. Ég vil þá benda hv. þm. á, að 
það eru mjög margir útlendingar, sem ferðast 
um land vort, er þurfa að eyða benzíni, og þeir 
eru alveg undrandi yfir því, hve margar ár 
eru óbrúaðar, hve vegirnir eru vondir og hvers 
vegna við höfum ekki hærri benzínskatt til 
þess að kippa þessu í lag. Mér finnst því, að hv. 
þm. ætti að verða við kröfum þessara manna 
þessum óskrifaða samningi við útlendinga, og 
hækka benzínskattinn, svo að unnt sé að brúa 
fleiri ár og hafa vegina betri. Það væri ein- 
mitt í fullu samræini við ummæli hans um vita- 
gjaldið,

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.

Rrtt. 210 samþ. með 10:6 atkv., að viðhöfðu 
nafnakalli, og sögðu

já: PHerm, PZ, ÞÞ, ÁJ, BSt, HermJ, IngP, JJ, 
MG, EÁrna.

nei: MJ, SÁÓ, BSn, BrB, ErlÞ, JJós.
3. gr., svo breytt, samþ. -með 9:1 atkv.
4. gr. samþ. með 9:1 atkv.

Brtt. 218 (ný 5. gr.) samþ. með 10 shlj. atkv. 
Fvrirsögn sainþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9:1 atkv.

Á 25. fundi í Ed., 30. inarz, var frv. tekið til
3. umr. (A. 264).

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
I-'rv. samþ. með 8:1 atkv. og afgr. til Nd.

Á 26. fundi í Nd., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.

Á 2/. fundi i Nd., 1. april. var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
I-'rv. visað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og 

til fjhn. með 18 shlj. atkv.

Á 32. fundi i Nd., 9. april, var frv. tekið til
2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 33. fundi i Nd., 11. april, var frv. aftur tekið 

til 2. umr. (A. 264, 320, n. 380).

Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Fjhn. hefir 
athugað þetta frv. og mælir með þvi, að það 
verði samþ., en hún hefir þó ekki staðið ein- 
huga með því. Frv. felur i sér þá breyt. frá því, 
sem verið hefir í 1. að undanförnu, að hækkað 
verði innflutningsgjald af benzini um einn eyri 
á hvern lítra, úr 8 aurum upp i 9 aura. Jafn- 
framt er ákvæði um, að 'A hluti af benzínskatt- 
inuin gangi til brúargerðar og skuli fvrst brúa 
Jökulsá á Fjöllum hjá Lambhöfða. Einn nm., 
hv. 1. þm. Rang., hefir skrifað undir ákvæðið 
um hækkun á benzinskatti með fvrirvara. Hins- 
vegar hygg ég, að hinir nm. sjái ekki ástæðu 
til að vera á móti þessari hækkun. N. leggur 
til, að gerð verði ein breyt. á frv., sem er í 
því fólgin, að orðin „hjá Lambhöfða“ í niður- 
lagi 3. gr. falli niður. Með þessu ákvæði i frv. 
er því slegið föstu, hvar brúin skuli vera bvggð, 
en nefndarniönnuin fannst óþarfi að staðbinda 
brúna á þennan hátt. En fyrir mitt leyti álít ég 
óhæft með öllu, ef brúin á Jökulsá yrði byggð 
á þessutn stað. Með því yrðu Hólsfjöllin, efsta 
hyggð á þessu landi og einhver sú sérkennileg- 
asta, sett algerlega hjá og gæti ekki haft not 
af þessu mikla mannvirki. Byggð á Hólsfjöll-



203 Lagafrumvörp samþykkt. 204
Bráðabirgðatekjuöflun rikissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga.

um fer nú vaxandi, og brúin gæti orðið fólkinu 
til mikils gagns. Nú mun verða fært fram því 
til framdráttar, að brúin yrði sett svona sunn- 
arlega, suður hjá Möðrudal, að hún vrði þá ó- 
dýrari. En ég álít sjálfsagt, að Alþ. bindi það 
ekki, hvar brúin verður sett, því að það eru 
áreiðanlega svo sterk rök fvrir því, að hún eigi 
að verða sett utar, beint á milli Mývatnssveitar 
og Hólsfjalla. En með þessari brtt. er ekki farið 
fram á að ákveða neitt um það, hvar brúin eigi 
að vera, heldur aðeins fer till. fram á það, að 
fella niður úr frv., að brúin verði staðbundin 
hjá Möðrudal.

N. var það að vísu kunnugt, að hér lá fyrir 
brtt. frá hv. 6. þm. Reykv. og hv. 7. landsk. þm. 
á þskj. 320, en það hefir orðið að samkomulagi 
I n. að taka ekki afstöðu til þessarar brtt. fyrr 
en flm. hefðu mælt fyrir henni. Eii jafnframt 
vil ég fyrir hönd n. mælast til, að þeir taki 
hana aftur við þessa umr., svo n. geti fengið 
að athuga hana til 3. umr.

*SigurSur Kristjánsson: Herra forseti! Ég á 
hér brtt. ásamt hv. 7. landsk. á þskj. 320. Till. 
skýrir sig algerlega sjálf. Hún er um það, að 
bæta við 2. gr. frv. nýrri málsgr., og í þeirri 
málsgr. á að felast hækkun á þeim persónufrá- 
drætti, sem skattframteljendur mega draga frá 
skattskvldum nettó-tekjum sinum, áður en 
skattur er af þeim reiknaður. Nú er sjálfsagt 
öllum hv. þni. jafnkunnugt um það, að siðan 
þessi frádráttur var ákveðinn, hefir verðlag i 
landinu breytzt ákaflega mikið og framfærslu- 
kostnaður aukizt stórlega mikið. I’að er sjálf- 
sagt engum vafa bundið, að ef framfærsla 
fólksins hefði kostað jafnmikið og nú þegar 
þessi 1. voru upphaflega sett, sem nú er verið 
að framlengja hér, þá myndi persónufrádráttur 
hafa verið settur hærri um leið. Og eins myndi 
hafa verið gert í hinum almennu tekju- og 
eignarskattsl., ef framfærslukostnaðurinn liefði 
þá verið svipaður og nú. Ég geri líka ráð fyrir, 
að hv. þm. telji sanngjarnt, að þessi persónu- 
frádráttur hækki nokkuð. Við flm. höfum lika 
reynt að gæta mjög hófs i þessu, og til þess að 
láta standa vel á krónutölu höfum við ekki 
tekið nákvæmlega hundraðshlutatölu, en það er 
þvi sem næst 25% hækkun, sem hér er farið 
fram á.

Mestur er frádrátturinn fvrir börn og aðra 
skylduómaga, en við ætlumst til, að hækkunin 
verði upp í 800 kr., en eins og 1. eru nú, þá er 
þessi frádráttur ekki nema 500 kr. Aftur á móti 
er hækkunin hjá okkur ákveðin 150—200 kr. ann- 
ars á persónu. Það eru 250 kr. á hvort hjóna i 
Reykjavík, og það er eins og sjá má rétt 
um 25%.

Ég sé ekki ástæðu til þess að fara að skýra 
þetta mál, scm að sjálfsögðu er alveg augljóst 
fvrir hvers manns skilningi. En ég vil aðeins 
biðja hv. þm. að athuga það nákvæinlega, livort 
þeim sýnist þetta ekki vera alveg eðlileg breyt. 
á skattal., þó ekki væri ]jvi til að dreifa, sem 
við allir vitum, að skattaálögurnar eru afar- 
háar og auknar með þessum hundraðslilula, sem 
hér er aukið mjög við tekju- og eignarskattinn, 
heldur fyrst og fremst af því, að framfærslu-

kostnaðurinn er miklu hærri nú en þegar 1. 
voru sett, og það er alveg víst, að þessi kostn- 
aður á eftir að hækka mikið alveg á næstu 
timum.

Það getur vel komið til mála, að við flm. 
verðum við þeirri ósk, að taka aftur þessar brtt. 
til 3. umr. En ég þarf að bera mig saman við 
hv. meðflm. minn um það. En mér sýnist ekki 
nema sanngjarnt, að n. eigi kost á að athuga 
þessar brtt., þótt ég raunar byggist við því, af 
þvi till. eru komnar fram fvrir nokkru síðan, 
að n. hefði þegar gert það. Ég skal þó ekki hafa 
á móti því, en vil bera mig saman við meðflm. 
minn.

Forseti (JörB): Meðflm. hv. 6. þm. Reykv. er 
fyrir sitt leyti búinn að taka aftur brtt. Ég 
liefi talað við hann. (SK: Þá er það ágætt).

ATKVGR.
Brtt. 320 tekin aftur til 3. umr.

1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
.2. gr. samþ. með 17:2 atkv.

Brtt. 380 samþ. með 17 shlj. atkv.
3. gr., svo breytt, samþ. með 15:2 atkv.
4. —5. gr. samþ. með 16:1 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

A 34. fundi i Nd., 12. april, var frv. tekið til
3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 35. fundi í Nd., 13. apríl, var frv. aftur 

tekið til 3. umr. (A. 430, 320).

*Sigurður Kristjánsson: Ég var búinn að mæla 
fyrir brtt. minum við þetta frv. hér við 2. umr.. 
en skv. ósk fjhn. tók ég till. aftur til þessarar 
umr. og óska eftir, að þær verði bornar upp, 
en inun ekki lengja umr. um þær nema sérstakt 
tilefni gefist.

Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Fjhn. hefir 
athugað brtt. hv. 6. þm. Revkv. og hv. 7. landsk. 
þm., sem fara fram á að hækka persónufrádrátt 
allmikið frá því, sem nú er. Nefndin hefir leit- 
að umsagnar yfirskattanefndar um það, hve 
iniklu þetta mundi muna hvað snertir tekju- 
og eignarskattinn, og við höfuin fengið upp- 
lýsingar um það — útreikningurinn er að vísu 
miðaður við skattgreiðslur ársins 1937, en ég 
geri ekki ráð fyrir, að það muni svo miklu, að 
það sýni ekki nokkurn veginn, hve mikil áhrif 
þetta hefir á tekju- og eignarskattinn. — Sam- 
kvæmt þeim upplýsingum, sem við höfum aflað 
okkur, mun þessi brevting lækka tekju- og 
eignarskattinn rétt um 400 þús. kr., svo það er 
auðséð, að hér er ekki um neitt smáræði að 
ræða, og fjhn. er á einu máli uin það, að ekki 
geti komið til álita nú að fara að samþ. till., 
sem heggur svo stórt skarð í einn af aðaltekju- 
stofnum ríkisins, svo ég læt í þetta sinn nægja 
að g'eta þess. að fjhn. mælir gegn því, að þess- 
ar till. verði samþ., sem liér liggja fvrir.

*Sigurður Kristjánsson: Ég get náttúrlega 
endurtekið þau rök, sem ég færði fram fvrir
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þvi, að persónufrádrátturinn ætti að hækka. 
Það er öllum dm. kunnugt og öllum landslýð, 
að siðan skattalögin voru samþ. liefir fram- 
færsla aukizt stórkostlega, og um mikiu meira 
en þá upphæð, sem ég fer fram á, að persónu- 
frádráttur hækki. Það leiðir af sjálfu sér, að 
þegar lögin um tekju- og eignarskatt voru 
samin, var persónufrádrátturinn miðaður við 
þann framfærslukostnað, sem ]>á var, og það 
er alveg vist, að persónufrádrátturinn hefði 
verið miklu hærri, ef framfærslukostnaðurinn 
hefði verið eitthvað svipaður því, sem nú er

Eg vildi nú leyfa mér að mælast til þess, að 
þeir, sem mæla þessu gegn, revndu að gera sér 
eiiihverja grein fvrir því, að persónufrádráttur 
eigi að hækka við það, að tekju- og eignar- 
skattur hækkar og framfærslukostnaður hefir 
hækkað, bæði fyrir aðgerðir Alþingis og aðrar 
ástæður, síðan þessi ákvæði voru sett, og það 
er algerlega ósæmilegt fvrir nefnd, sem hefir 
annan eins trúnað eins og fjhn., að gera sér 
þetta ekki ljóst, og færa fram afsakanir fvrir 
því, að hún er á móti þessu, en skuli þess i 
stað gera sig hlægilega með þvi að bera fram 
slika fjarstæðu sem hún gerir hér. Formaður 
yfirskattanefndar skýrði mér frá þvi, að hann 
hefði verið fenginn til þess að reikna þetta út. 
Ég hélt, að nóg væri til þess að hlæja að þess- 
um manni fyrir, þó hann láti ekki ginna sig 
til þess að koma með aðra eins endilevsu og 
þetta er. Ég hefi sjálfur verið formaður skatta- 
nefndar í bæ úti í landi og veit, hvílík fjar- 
stæða það er, að þessi brevting mundi muna 
svona miklu. Þetta er ekki bvggt á neinu viti, 
og sú greinargerð, sem þessi þm. gerði mér 
fyrir því, hvaða aðferð hefði verið notuð, kem- 
ur ekki nærri neinum rökum.

Það er vitað, að í frv stj. er gert ráð fvrir, 
að allir skattar nemi 1700 þús. kr. Xú er það 
vitað, að langmestur hluti tekjuskattsins er 
greiddur af ýmiskonar atvinnurekstri, þar sem 
persónufrádráttur kemur ekki til greina. Per- 
sónufrádráttur er langmestur á smærri skatt- 
greiðendum. Xú er það svo, að minnsta upp- 
liæð, sem tekjuskattur er reiknaður af, er 100 
kr., og er þá tekjuskatturinn innan við eina 
krónu. Frádrátturinn kemur þess vegna að 
mestu leyti á ákaflega litlar tekjur, — tekjur, 
sem aðeins eru yfir það mark, að maðurinn 
lendir i tekjuskattinum. Þetta hefir þessi hv. 
þm. ekki athugað. Hann tekur svo gervitlaus.au 
grundvöll, að það er neðan við það, að hægt sé 
að hlæja að því. Og bara á upphæðinni, 400 þús. 
kr., sér hver inaður undir eins, að þetta er ger- 
samlega fjarri öllu viti. En þó þetta væri eítt— 
hvað nærri réttu lagi, er það vitanlegt, að það 
verður að hrekja undirstöðuna undir þessari 
kröfu um að hækka persónufrádráttinn, til þess 
að það verði frambærilegt fyrir þingið að neita 
því. Ég hygg, að liv. þm. muni sjá af tölunum 
sjálfum, hve mikil blekking þetta er, og undar- 
legt, að skynsemi gæddir menn skuli ekki sjá, 
hvílík fjarstæða þetta er. En það er dálítið 
einkennilegt fyrir mig sem flm. að mæta ann- 
ari eins staðhæfingu, og vil ég biðja hv. þm. 
að athuga málið frá þeirri hlið, sem ég hefi 
flutt það, að persónufrádragið eigi að hækka,

þegar framfærslukostnaðurinn hækkar, en ég 
ætlast ekki til, að menn fari að leggja sig 
niður við að athuga þessa fjarstæðu, sem for- 
maður yfirskattanefndar kemur fram með.

Ég ætla svo ekki að fjölyrða um þetta, en 
vil vísa til þess, sem ég sagði við 2. umr. 
málsins.

Forseti (JörB): Ég vil beina því til manna, að 
þeir tali prúðmannlega og viðhafi ekki móðg- 
andi orð um þm., sem ekki eru i deildinni og 
geta ekki borið liönd fyrir höfuð sér.

Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Þetta hefir 
farið i taugarnar á hv. 6. þm. Revkv. Hann 
veður hér uppi með skömmum um menn, sem 
ekki eru við og geta ekki borið hönd fyrir 
liöfuð sér, og slær um sig með illvrðum tii 
þeirra. Ég vil segja honum það, að hann sem 
fjárveitinganefndarmaður ætti að hafa meiri 
úbyrgðartilfinningu en það, að koma nú, þegar 
búið er að afgr. fjárl. og búið að gera ráð fyrir 
tekjunum, og bera fram till., sem rýrir tekju- 
stofna ríkisins svo stórkostlega. Fjhn. gerði það 
eina rétta. Hún aflaði sér upplýsinga um málið, 
og samkv. þeim er þetta 400 þús. kr. tekju- 
missir. Hann revndi ekki að færa rök fyrir sínu 
máli, en bara kom með illyrði og stóryrði, og 
eins og menn gera alltaf, þegar rökin vantar, 
þá greip hann til illvrða og stóryrða, þegar 
flett var ofan af því, hversu fljótfærnisleg og 
óatliuguð sú till. er, sem hann flytur hér í 
þessu máli.

Ég vil taka það fram, að þótt framfærslu- 
kostnaður hafi aukizt, er verið með frv., sem 
liggur fyrir þinginu núna, að bæta úr þessu 
með þvi að veita dýrtíðaruppbót vegna þess 
live framfærslukostnaðurinn er orðinn hár. Hygg 
ég, að það væri sæmra að tala með ró og gætni 
um þetta mál. Min orð gáfu ekki tilefni til 
þess, sem hann sagði. Hv. þm. ásakaði fjhn. um 
flaustur og sagði það algerlega ósæmilegt að 
gleypa ekki við þessari till. Ég veit ekki, hvað 
svona orðbragð á að þýða, en það sýnir bezt, 
í hvaða rökþrot þm. er kominn. Hv. þm. hefir 
enga ástæðu til þess að rengja það, að sú á- 
ætlun, sem ég kom með, væri nærri lagi. Ég 
tók það fram, að hún væri fvrir árið 1937, og 
ég er ekki að halda fram, að útkoman vrði sú 
sama t. d. á næsta ári, en það er ekki nokkrum 
blöðum uin það að fletta, að þessi breyt. hefði 
mikla lækkun í för með sér hvað snertir tekju- 
skattinn.

Ég vildi gjarnan spyrja hæstv. fjmrli., hvort 
hann mælti mcð þvi, að þessar till. vrðu samþ., 
og hvort fjárhagur rikissjóðs leyfði, að farið 
væri nú að höggva stórt skarð í tekjur ríkis- 
ins. Það kann að vera, að svo sé, en þá ætti 
ekki að þurfa að skera niður 35% af fjárveit- 
ingum til bráðnauðsvnlegra framkvæmda, og 
vil ég heldur, að þær séu látnar halda sér, en 
ekki verði farið að vilna inönnum í með greiðsiu 
á tekju- og eignarskatti.

Ég held nú, að ef ekki koma fram önnur rök 
í málinu en illyrðagusur hv. 6. þm. Reykv., þá 
muni fjhn. ekki brevta sinni skoðun, og ef ein- 
hverjir þingm. hafa hugsað sér að greiða tiU,

gervitlaus.au
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hans atkvæði, þá muni þeir hafa horfið frá 
þvi, þegar þeir sjá, að það er algerlega óhugs- 
að.

Ég sé svo ekki ástæðu til þess að fara um 
þetta fleiri orðum. Ég veit, að þessar till. verða 
felldar, og hv. þm. má gjarnan flytja margar 
ræður um það. Ef rökin verða svipuð og í síð- 
ustu ræðu hans, er ekki hætta á, að hann snúi 
nokkrum með þeim.

Foraeti (JörB): Það hafa komið fram óskir um 
það frá ríkisstj., að fundi verði ekki haldið 
áfram.

Umr. frestað.
A 36. fundi í Nd., 15. apríl, var fram haldið

3. umr. um frv.

*Sigurður Kristjánggon: Það mun tilgangslaust 
að deila um það við hv. 2. þm. Skagf., hvort 
það muni réttar tölur, sem hann flutti viðvikj- 
andi tekjumissi rikissjóðs ef samþ. yrði till. 
mín og hv. 7. landsk. á þskj. 320. En út af um- 
mælum hans um stóryrði mín og það ábyrgðar- 
leysi, er ég sýndi, að ég sem fjvnm. skuli koma 
fram með slika till, vil ég taka það fram, að 
ég hefi ekki fundið að því, þótt þessi hv. þm. 
viðhefði stór orð, — slikt fer eftir skapferli 
manna, —• en hitt hefi ég sett út á, hve haim 
er hneigður fyrir að fylgja röngu máli. Ann- 
ars voru þessi ummæli mín, sem hann reiknar 
til stóryrða, ekki bundin við neinn manii per- 
sónulega.

Ég tel það mjög vægilega til orða tekið, þó 
ég viðhafi þau orð, að það sé blált áfram 
hlægilegt að koma fram með þær tölur, sem 
hv. frsm. tilfærði, sem sé að það myndi valda 
400 þús. kr. rýrnun á tekjuskattinum, ef till. 
okkar hv. 7. landsk. yrði samþ.

Hv. frsm. taldi þá hlið málsins höfuðatriði, 
sem snýr að ríkissjóði. Þetta er misskilningur. 
Höfuðatriðið er, hve mikið skattgreiðendur 
geta borið. Að sönnu hefir kennt allmikils 
skoðanamunar áður á Alþ. um iþetta mál; það 
hefir komið fram sú skoðun, að við ætlum að- 
eins að miða skattheimtuna við þarfir ríkis- 
sjóðs. En þegar það er athugað, að þarfir ríkis- 
sjóðs eru ekki nema að sumu leyti nauðsyn- 
legar, heldur að allmiklu leyti ónauðsynlegir 
hlutir, er það bert, að þessi mælikvarði er 
rangur. Það eru engin takmörk fyrir þvi, hvað 
heimtað yrði af skattgreiðendunum, ef miðað 
væri við það, sem Alþ. treystist að iáta ríkið 
eyða i þarfa og óþarfa. Hinn rétti mælikvarði 
er, hvað hægt er með sanngirni að heimta af 
skattgreiðendunum. Nú cr það almennt viður- 
kennt, að skattheimta hér á landi sé komin 
svo langt, að ekki sé viðunandi. Alþingi hefir 
og viðurkennt, að þessi skattheimta fái ekki 
staðizt til Iengdar og verði því að skoðast sem 
bráðabirgða-neyðarráðstöfun. Þess vegna er 
þetta frv., sem er framlenging á 1., sem sett 
eru frá ári til árs, réttlætt með þeim forsend- 
um, að þetta sé aðeins til bráðabirgða og vegna 
hins óvenjulega ástands. Nú þegar það er viður- 
kennt, að skattheimtan sé komin svona iangt, 
eru það enn meiri sannanir fyrir mínu máli,

að fvrsta atriði þessa máls sé það, hvað skatt- 
greiðandinn er fær um.

Ég tók það fram við fyrri hluta þessarar 
umr, að þessi frádráttur, sem ég vil láta hækka, 
er samþ. af Alþ. fvrir nokkrum árum, ég hygg 
árið 1935, og var þá miðaður við þann kostnað, 
sem þá var áætlaður við framfærslu. Persónu- 
frádrátturinn var þá lögfestur 500 kr. fyrir 
hvern skylduómaga um land allt, en nokkru 
hærri fyrir einstaklinga og hjón, en þó mis- 
munandi eftir þvi hvar var á landinu. Ég full- 
vrti við fyrri hluta umr, að þessi frádráttur 
mvndi þá hafa verið ákveðinn hærri, ef fram- 
færslukostnaður hefði verið sá sami og nú. 
Þegar nú framfærslukostnaðurinn eykst mjög 
mikið, væri ekkert eðlilegra en að persónufrá- 
drátturinn hækkaði, jafnvel þótt skattstiginn 
væri ekki auk þess hækkaður stórkostlega. Ég 
verð að víta það, að fjhn. skuli ekki lita á 
þessa hlíð málsins frekar en hún væri ekki til. 
Það er óforsvaranlegt, að n. skuli aðeins sjá eina 
hlið þessa máls, þá er að ríkissjóði snýr; ef hún 
hcfði séð aðrar hliðar þess, hefði hún kannske 
borið fram einhverjar brtt. um hækkun per- 
sónufrádráttarins.

Ég þarf ekki að endurtaka það, að sú upp- 
hæð, er hv. frsm. tilgreindi, að tekjuskattur- 
inn myndi lækka um, er gripin úr lausu lofti. 
Ég reyndi að mynda mér einhverjar ágizkanir 
um þetta atriði, en sá, að það var ckki nokkur 
leið af þcirri litlu þekkingu, sem ég hefi á 
þcssum inálum, og hefi ég þó um margra ára 
skcið fengizt við að jafna niður tekjuskatti. Ég 
hefi lika borið þetta undir hagstofustjóra, sem 
hefir manna bezta þekkingu á svona hlutum, en 
liann sagði, að ómögulegt væri að koma með 
annað en óábvggilegar ágizkanir hvað þetta 
snert ir.

Ég niinntist á það við fyrri hluta umr, að 
fjhn. og trúnaðarmaður hennar mundi hafa gert 
íáð fvrir þvi, að þessi frádráttur yrði til þess 
að stýfa ofan af tekjum manna. Þetta er mis- 
skilningur, því að eins og ég tók fram, er fjöldi 
manna, sem aðeins eru fvrir ofan takmörkin 
um skattfrjálsar tekjur og grciða þetta frá 30 
—60 aur. upp í 1—2 kr. Þessir menn mvndu 
falla undan skatti, en það mvndi ekki muna 
verulegu hvað tekjur rikissjóðs snertir, en 
myndi náttúrlega nema hærri upphæðum af 
hærri tekjum.

Nú er gert ráð fyrir þvi í fjárl, að tekju- og 
eignarskattur muni verða um 1700 þús. kr. Má 
gera ráð fyrir því, að af þeirri upphæð nemi 
eignarskatturinn um 300 þús. kr. Eg held því 
fram, að það sé blátt áfram fjarstæða að áætla, 
að þessi brevt. á persónufrádrættinum muni 
stýfa tekjuskattinn, ca. 1400 þús. kr, um 400 
þús. kr, eða nálega Vs hluta. Misskilningur n. 
hvað þetta snertir hlýtur að byggjast á því, 
að hún hefir fengið skakkan mælikvarða til 
þess að reikna eftir. Slikill fjöldi skattgrcið- 
enda, þ. e. ýms fyrirtæki, félög og þessháttar. 
hafa engan persónufrádrátt, og þetta eru oft 
hæstu skattgreiðendurnir. Amiars er ekki hægt 
að reikna út, hve mikið af persónufrádrætti 
keinur í hlut hátekjumanna og hve mikið á lág- 
tekjur, nema því aðeins að fara i gegnum allan
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skattstiga landsins. Eins og hagstofustjóri benti 
á, þá er ekki hægt að framkvæma þetta nema 
mcð geysilegri fyrirhöfn, og mvndi sú vinna 
taka marga mánuði, ef koma ætti með útreikn- 
inga, sem hægt er að byggja á. Hitt er afar- 
fljótlegt, að gizka á eitthvað út í loftið.

Ég mun svo ekki lengja umr. frekar. Ég tel 
fvllilega sanngjarnt, þegar framfærslukostnaður 
hefir aukizt svo stórkostlega sem nú er, að 
persónufrádráttur hækki nokkuð, enda er það í 
samræmi við fvrri skoðun Alþ. að miða per- 
sónufrádráttinn að nokkru við framfærslukostn- 
að. Um hitt má deila, hvort hækkunin skuli 
nema 25%, eins og við flm. brtt. teljum sann- 
gjarnt, og má ef til vill miðla svo málum, að 
við getum fallizt á, að hækkunin verði ekki svo 
mikil. Hinu vil ég ekki trúa að óreyndu, að þm. 
áliti þá hliðina ú máli iþessu, er að skattgreið- 
endum snýr, Aiþ. óviðkomandi, né hve hart 
er að þeim gengið, en álíti hitt höfuðatriði, 
hve miklar tekjur er hægt að krafsa_ inn fvrir 
ríkissjóðinn með allskonar sköttum. Ég vil ekki 
trúa þvi, að meiri hluti þm. hafi það kalda og 
óviturlega sjónarínið, og vænti þess því fastlega, 
að þeir verði fleiri, er grciða till. okkar atkv.

♦Frsm. (Steingrímur Steinþórggon): Hv. 6. þm. 
Reykv. talaði miklu hógværar nú en á laugar- 
daginn, og það skal heldur ekki standa á mér 
að taka líka upp hógværar umr. um þetta mál. 
Að visu sagði hann, að sér þætti það ekki verst 
um mig, hve stórorður ég væri, heldur hitt, hve 
ég væri gjarn á að halda fram röngu máli. Ég 
tel hv. 6. þm. Revkv. engan dómara i þvi, hvað 
rétt er og hvað rangt, en ég efa það ekki, að 
hann haldi þvi fram i hverju máli, sem hann 
álítur réttast. Ég hafði vænzt þess, að liann 
væri sömu skoðunar hvað aðra þm. snerti, enda 
þótt þeir væru honum ekki sammála. Læt ég 
svo útrætt um það.

Ég álít það mjög óviturlega mælt hjá hv. þm., 
svo að ég segi ekki kjánalega, er hann hélt þvi 
fram, að höfuðatriði í þessu máli væri ekki 
sjónarmið rikissjóðs, heldur sjónarmið skatt- 
greiðenda. Ég verð að telja, að hlutverk fjhn. 
sé fyrst og fremst að líta á þetta mál með hag 
ríkissjóðs fyrir augum.

í öðru lagi leggur hv. þm. áherzlu á það, að 
vegna þess að verðlag liafi hækkað, sé sjálf- 
sagt að hækka persónufrádráttinn. En nú er 
Alþ. alltaf að gera ráðstafanir til þess að mæta 
þessari hækkun verðlagsins, með þvi á síðasta 
þingi að samþ. uppbætur á laun verkamanna, 
og fyrír þessu þingi liggja tvö frv., um uppbæt- 
ur á laun opinberra starfsmanna og embættis- 
manna og á laun skrifstofu- og verzlunarfólks. 
Þegar þannig á annan hátt er revnt að bæta 
úr dýrtíðinni, er ekki ástæða til þess að lita á 
inál þetta eingöngu frá því sjónarmiði, sem hv. 
þm. vill vera láta.

Hv. þm. hélt því fram, að skýrsla min um, 
að sainþykkt tillögu hans mvndi bafa 400 þús. 
kr. tekjulækkun í för með sér fyrir ríkissjóð, 
væri fjarri öllum sanni. Hann vildi láta líta svo 
út sem við hefðum reiknað þetta út eftir röng- 
um mælikvarða, þar sem við myndum hafa tekið 
með félög og ýms fyrirtæki, er engan persónu-

Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

frádrátt hefðu. Þetta var ekki gert, við miðuð- 
um aðeins við einstaklinga. Hitt er rétt hjá hv. 
þm., að þetta getur ekki verið nema ágizkun, 
eins og ég líka sagði, en ég sagði einnig, að það 
væri byggt á mjög miklum líkum, og það væri 
vist, að samþvkkt till. myndi hafa mörg hundr- 
uð þús. króna lækkun í för með sér. Fjhn. hefir 
snúið sér til skattstjórans í Reykjavik, og hann 
hefir látið n. i té skýrslu, er að vísu sýnir ekki 
heildarlækkun, heldur hve miklu lækkunin muni 
nema i einstökum tilfellum. Skýrsla skattstjóra 
miðast við meðalfjölskyldu, þ. e. hjón með þrjá 
skylduómaga. Persónufrádráttur nemur þá 3000 
kr. skv. núgildandi ákvæðum, en myndi verða 
4000 kr. skv. brtt. hv. 6. þm. Reykv.

Maður með 4000 kr. hreinar tekjur hefir skv. 
skattalögum 1000 kr. skattskyldar tekjur og 
greiðir í tekjuskatt kr. 11.20, en ef till. hv. þm. 
verður samþ., greiðir hann ekkert.

Maður með 5000 kr. hreinar tekjur hefir 2000 
kr. skattskyldar tekjur og ætti að greiða í tekju- 
skatt kr. 33.60, en eftir till. kr. 6.72, og lækkar 
þannig tekjuskatturinn um kr. 26.88.

Ef við tökum mann, sem hefir 6 þús. kr. 
lireinar tekjur, þá eru skattskyldar samkv. 
skattal. 3 þús. kr., tekjuskattur nú 89.60 kr.. 
skattskvlt samkv. brtt. 1600 kr., tekjusk. 24.64. 
Tekjuskattur lækkar um 64.96 kr., og þannig 
má halda áfram. — Af 7 þús. kr. tekjum verður 
skattskylt samkv. skattal. 4 þús. kr., tekjuskatt- 
ur nú 173.60 kr.; skattskylt samkv. brtt. 2600 kr., 
tekjuskattur 67.20 kr. Tekjuskattur lækkar um 
106.40 kr. — Af 8 þús. kr. hreinum tekjum er 
skattskylt samkv. skattal. 5 þús. kr., tekjuskatt- 
ur nú 285.60 kr.; skattskylt samkv. brtt. 3600 
kr., tekjuskattur 140 kr. Tekjuskattur lækkar um 
148.60 kr. — Af 11 þús. kr. hreinum tekjum er 
skattskylt samkv. skattal. 8 þús. kr., tekju- 
skattur nú 1013.60 kr.; skattskylt samkv. brtt. 
6600 kr., tekjuskattur 588.00 kr. Tekjuskattur 
lækkar um 425.60 kr. samkv. brtt. flm.

Hvaða meining er í því, að maður, sem hefir 
11 þús. kr. í hreinar tekjur, skuli eiga að fá 
tekjuskattinn lækkaðan um 425.60 kr. á sama 
tíma sem erfiðleikar atvinnuveganna aukast á 
öllum sviðum?x Maður, sem hefir 20 þús. kr. 
hreinar tekjur, skal greiða skatt samkv. skattal. 
af 17 þús. kr., tekjuskattur nú 4457.60 kr.; skatt- 
skylt samkv. brtt. 15600 kr., tekjuskattur 3866.24 
kr. Tekjuskatturinn mundi lækka um 591.36 kr. 
samkv. brtt.

Ég hefi nú tekið nokkur dæmi til þess að sýna, 
hvað af því myndi leiða, ef brtt. þessi yrði 
samþ., og mér hefir verið leyft að hafa það 
eftir skattstjóra, að ef þessar brtt. yrðu samþ., 
þá mvndi það hafa í för með sér mörg hundruð 
þús. kr. tekjurýrnun. Þess vegna tel ég það 
ekki ná nokkurri átt að samþ. þessa brtt. eins 
og hún nú liggur fyrir, enda viðurkenndi hv. 
flm. það, að hafa borið fram þcssa brtt. án 
þess að hafa gert sér grein fyrir því, hvaða áhrif 
það mvndi hafa á tekjuskattinn. Mér dettur 
hinsvegar ekki í hug að halda þvi fram, að 
ýmsar nauðsvnjavörur hafi ekki hækkað i verði 
og erfiðleikar fólksins þar af leiðandi aukizt, og 
frá því sjónarmiði væri réttmætt að hækka per- 
sónufrádráttinn. En ég hvgg, að niér sé óhætt
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að segja það, þrátt fyrir rökin, sein hv. flm. 
hefír viljað færa sínu máli til stuðnings, að 
fjhn. sé óskipt uin það að fella þessa brtt., enda 
væri það injög óforsvaranlegt, ef Alþ. færi nú 
að skera niður aðaltekjustofn ríkisins. Ann- 
ars skal ég sem frsm. fjhn. leyfa mér að óska 
þess, að hæstv. fjmrh. láti í Ijós sitt álit um 
það, hvort hann telur fært að samþ. þessa brtt., 
sem hér liggur fyrir um hækkun á persónufrá- 
drættinum.

Fjmrh. (Jakob Möller): Ég skal verða við til- 
mælum liv. frsm. fjhn. um að lýsa yfir afstöðu 
minni. Ég get cins og nú er háttað ekki mælt 
með þvi, að persónufrádrátturinn verði aukinn 
eins og farið er fram á í þessari brtt.

*Einar Olgeirsson: Mig langar til þess í sam- 
bandi við það, sem hv. 2. þm. Skagf. talaði um 
i ræðu sinni, að menn yrðu að taka tillit til 
skoðana annara, að minna á það, að það væri 
regla, sem hv. þm. ættu að láta gilda meira en 
liingað til. Mér finnst hv. þm. þjóðstj. farast 
illa að vera að prédika slíkt á sama tíma sem 
fjölda manna er gert ómögulegt að lifa i land- 
inu.

Viðvíkjandi þeirri brtt., sem hér er komin 
fram, þá álít ég það mjög nauðsvnlegt að liækka 
persónufrádráttinn. Hvað liátekjumennina snert- 
ir er enginn vafi á því, að það er ekki rétt lcið, 
sein farin er gagnvart þeim, meðan tollarnir eru 
eins gífurlegir eins og þeir eru, ekki sízt þegar 
reiknaður er tollur af vörunni eins og hún kost- 
ar innkomin. Lágtekjuinennirnir, sem mest verða 
fyrir barðinu á dýrtíðinni, þurfa nú ca. 800 kr. 
meira en á sama tima í fyrra til að kaupa fyrir 
mat, föt og eldsneyti, sé miðað við 5 manna 
fjölskyldu. En launin hafa á sama timabili 
luekkað um 15%, sem þó keinur mjög illa til 
framkvæmda, vegna þess að uppbótin er öll 
reiknuð eftir á, þannig að dýrtíðaruppbótin er 
aldrei fullreiknuð. Ég vil benda á það, ef ekki 
hefði nú verið búið að gera útgerðina skatt- 
frjálsa, þá hefði hún nú getað borið nokkuð 
mikil útsvör i ár, og hefði það getað orðið til 
þess að létta byrðar þeirra, sem lægst liafa 
launin. Mér finnst engin ástæða til þess að vera 
að lækka skattana á mönnum, sem liafa eins 
gífurlegar tekjur og útgerðarmenn. Hinsvegar 
finnst mér, að hægt væri að hækka persónu- 
frádráttinn hjá þeini mönnum, sem hafa undir 
6500 kr. árslaun, því að það eru inenn, sem sízt 
mega við því, að tekjuskatturinn sé liækkaður. 
Þessu vildi ég aðeins skjóta fram til athugunar, 
hvort ekki mætti orða brtt. eitthvað á þessa 
leið.

*Sigurður Kristjánsson: Ég vil aðeins út af 
þvi, sem hv. 2. þm. Skagf. sagði um þær ráð- 
stafanir, sem gerðar hefðu verið til kauphækk- 
unar fvrir almenning í landinu, minna á það, 
að hér er alls ekki um fulla hækkun að ræða á 
móti dýrtíðinni. í öðru lagi má minna á það, að 
þessi kauphækkun kemur til skatts, þannig að 
rikið tekur nokkurn hluta af þessari hækkun 
aftur. Ut af þeim dæmum, sem hv. frsm. nefndi, 
vil ég taka það fram, að þar er reiknað raeð

þvi, að séu 5 persónufrádrættir, en það munar 
náttúrlega miklu, hvort um 5 manna fjölskyldu 
er að ra'ða, einhleypan mann eða hjón, sem 
ekki hafa neinn á framfæri.

Hv. frsm. kom inn á það, að það væri nokkuð 
mikið ábyrgðarlevsi að ætla þannig að rýra tekj- 
ur ríkissjóðs, og fékk hæstv. fjmrh. til að segja 
sitt álit þar um, en hann taldi ekki fært að 
mæla með brtt. Það kemur víst mjög sjaldan 
fyrir, að fjmrh. mæli með slíku, en ég vil minna 
liv. þm. á það, að liann er sjálfur flm. að næsta 
máli, sem á dagskrá er, og þar gerir hann ráð 
fvrir, að ríkissjóði skuli blæða vegna jarða- 
kaupa um 350 þús. kr., og eru það einskonar 
tilraunaframkvænidir, en þessi till. mín fer ekki 
fram á, að fé sé lagt fram i neitt, sem fer for- 
görðum, heklur aðeins til að jafna á milli ríkis-. 
sjóðs og einstaklinga.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. frá 5. þm. Reykv. 

(sjá þskj. 456) levfð og samþ. með 21 shlj. atkv. 
Brtt. 456 felld með 16:1 atkv.
— 320 felld með 18:6 atkv., að viðhöfðu

nafnakalli, og sögðu
já: VJ, EOl, EmJ. GÞ, HV, SK.
nei: TT,’) ÞBr, ÁÁ, BJ, BÁ, BjB, EE, EystJ, 

HelgJ, JakM, JÍv, JPálm, SEH, SkG, StSt. 
StgrSt, SvliH, JörB.

GSv greiddi ekki atkv.
8 þm. (FJ, GG, HG, íslH, ÓTh, PHann, I>-

Halld, PO) fjarstaddir.
Frv. samþ. með 16:1 atkv. og endursent Ed.

Á 35. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 36. fundi i Ed., 16. april, var frv. tekið til 
einnar umr.

Of skannnt var liðið frá 3. umr. í Xd. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Mál þetta 
er komið aftur frá Nd., en þar hefir það tekið 
þeirri brevt., að úr frv. hafa verið felld orðin 
„lijá Lambhöfða". Það var litið svo á af n. i 
Nd., að það væri vegamálastjóra að ákveða, hvar 
skvkli hrúa ána, og það væri óviðeigandi að 
setja ákvæði um brúarsta'ði í lögin. Ég get sætt 
mig við þetta, þó ég viti, að á öðrum staðnum 
kostar brúin ’íi minna en á liinum.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 0:1 atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 476).

1) TT: Þar sem skattal. eru nú i endurskoðun 
hjá milliþingan. í skatta- og tollamálum og þar 
sem ég ennfremur er andvígur þessari brtt., þá 
segi ég nei.
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9. Veðurfregnir.
A 37. fundi í Nd., 16. apríl, var útbýtt:
Frv. til 1. um frestun á framkvæmd 1. nr. 37 23. 

júní 1932, um útvarp og birtingu veðurfregna 
(stjfrv., A. 464).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 

Afbrigði levfð og samþ. með 19 shlj. atkv.

♦Atvmrh. (Ólafur Thors): Með frv. þessu, sem 
er lagt fvrir Alþ. af rikisstj, er farið fram á að 
fresta, þar til örðuvísi er ákveðið, framkvæmd
1. nr. 37 23. júní 1932, um útvarp og birtingu 
veðurfregna. í þeim 1. eru, eins og hv. þm. vita. 
nokkuð margvisleg fvrirmæli varðandi birtingu 
á veðurfregnum. Nú hefir ríkisstj. talið nauð- 
synlegt, af ástæðum, sem greindar eru í aths. 
frv, að gera breyt. frá þvi, sem verið hefir í 
þessum efnum. En af því leiðir, að ríkisstj. þarf 
að öðlast staðfestingu Alþ. á heimild til þess- 
ara brevt, sem er um það, að fella niður, þar 
til öðruvísi verður ákveðið, þau ákvæði 1, sem 
fyrirskipa þessa birtingu veðurfregna, með á- 
kveðnum skilvrðum.

Ég vænti þess, að hv. d. geti afgr. þetta mál 
með eðlilegum hraða, svo það þurfi ekki að 
vekja neinar deilur. Ég legg til, að málinu verði 
vísað til 2. umr. án nefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv.

Á 38. fundi í Nd, s. d, var frv. tekið til 2. 
umr.

Of skammt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 20 shlj. atkv.

Enginq tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr, með 20 shlj. atkv.

Á 39. fundi í Nd, s. d, var frv. tekið til 3. 
umr.

Of skammt var Iiðið frá 2. umr. — Afbrigði 
levfð og samþ. með 25 shlj. atkv.

*Ásgeir Ásgeirsson: Mér dettur aðeins i liug að 
spyrja hæstv. ráðh, hvort ekki væri réttara að 
orða frv. svo, að fresta skuli framkvæmd þess- 
ara laga þar til ríkisstj. ákveður annað. Ég tel 
ekki ástæðu til að bera fram um það brtt, ef 
hæstv. ráðh. telur þar óþarft. (Forseti: Stj. 
getur alltaf, ef ástæður brevtast, gefið út 
bráðabirgðalög um að fella niður frestun á 
framkvæmd 1.).

*Atvmrh. (Ólafur Thors): Hæstv. forseti skaut 
því fram hér nú, að ríkisstj. geti með bráða- 
birgðal, ef kringumstæðurnar breytast, látið 
gömlu 1. öðlast gildi. Það ef alveg rétt, sem

kemur fram i þeirri aths. hv. þm. V.-Isf, að 
það er ástæðulaust að bíða þar til Alþ. kemur 
sainan með að láta I. konia til framkvæmda, 
ef kringumstæðurnar brevtast svo, að það sé 
mögulegt. Svo það er nægilegt, að rikisstj. láti 
gömlu 1. ganga í gildi með bráðabirgðaákvæð- 
um. I’að er ekki nauðsynlegt að breyta þessu, 
en ég hefi alls ekki neitt á móti því, þó að þessu 
verði brevtt; og verði borin upp brtt. um þetta, 
mun ég greiða atkv. með henni.

*Ásgeir Ásgeirsson: Ég ætla þá að bera fram 
brtt. um það, að á eftir orðunum „verði á- 
kveðið" komi: af ríkisst jórn. Það er ekkert á 
nióti því, að losna við að þurfa að gefa út 
bráðaliirgðal.

ATKVGR.
Afbrigði fyrir skrifl. brtt. (sjá þskj. 470) leyfð 

og samþ. með 22 shlj. atkv.
Brtt. 470 samþ. með 20:1 atkv.

Frv, svo brevtt, samþ. með 23 shlj. atkv. og 
afgr. til Ed. _________

Á 36. fundi í Ed, s. d, skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd, eftir 3. umr. þar 
(þskj. 464 með brevt. skv. þskj. 470).

Á 37. fundi í Ed„ s. d„ var frv. tekið til 1. 
umr.

Of skammt var liðið frá 3. uinr. i Nd. — Af- 
brigði levfð og samþ. með 12 shlj. atkv.

♦Atvmrh. (Ólafur Thors): Með þessu frv. er 
farið fram á, að fresta skuli, þar til öðruvísi 
verður ákveðið af rikisstj, lögum um útvarp og 
birtingu veðurfregna. Eins og hv. þdm. er kunn- 
ugt, hefir rikisstj. hlutazt til um, að fyrst um 
sinn verði breytt um framkvæmd á birtingu 
veðurfregna, af ástæðum, sem fram eru teknar 
i aths. við lagafrv. þetta. Stjómin telur, að 
nauðsynlegt sé, til þess að hún geti gert þetta 
á lögformlegan hátt, að fá heimild Alþingis til 
þess að fresta þeirri löggjöf, sem hér er farið 
fram á að fresta, en i þeim lögum er mælt fyrir 
um, hvernig haga skuli birtingu veðurfregna.

Ég Ieyfi mér að mælast til þess, að hv. deild 
afgr. þetta svo fljótt sem föng em á, og vænti, 
að ekki verði um það neinar deilur.

Jóhann Jósefsson: Þetta mál ber hér nokkuð 
brátt að, og þó ekki bráðara en þm. gátu vænzt, 
þar sem vitað er, að hv. rikisstj. hefir, án þess 
að bera það undir þingið, stigið það spor, sem 
á að heimila með þessum lögum, og hefði ég 
fyrir mitt leyti álitið það rétt, að löggjöfin 
hefði á undan gengið; þrátt fyrir það, þótt 
vitað sé, að hér er verið að beygja sig fyrir 
ofbeldi og erlendu valdi, finnst mér algerlega 
óþarft að ganga á snið við Alþingi.

Þetta hlýtur að vera nokkuð mikið hryggðar- 
efni þeim niönnum, sem börðust fyrir því að 
fá komið hér á því skipulagi um veðurfregnir, 
sem tíðkast incðal siðaðra þjóða. Nú er þetta 
niðurbrotið í bili, og vildi ég, að stj. vildi beita 
sér fyrir þvi, að sem fyrst vrði byrjað aftur 
að útvarpa veðurfregnum á islenzku máli til 
sjómanna. Það hefir svo óendanlega mikla þýð-
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ingu fyrir alla okkar sjósókn og aflabrögð að 
fá veðurfregnirnar, og ég á bágt með að skilja 
þann taugaóstvrk, sein kemur fram í því, að 
krefjast þess, að íslendingar útvarpi ekki á sinu 
eigin máli.

Hér er ekki verið að afgr. neitt af fúsum vilja, 
heldur er verið að bevgja sig undir ok. I>ó það 
sé ekki sagt í grg. frv., er það á vitund allra, 
og þess vegna þýðir ekkert að ræða um það, 
en hinsvegar vildi ég mega vamta þess af hæstv. 
rikisstj., að á meðan Alþingi situr séu ekki 
stigin slík spor, án þess að það fái að vita um 
það.

*Atvmrh. (Ólafur Thors): Ég vil aðeins" taka 
það fram, að stj. hefir ekki látið í té neinar 
upplýsingar um það, sem liggur til grundvallar 
fyrir þessum ákvörðunum, aðrar en þær, sem 
getið cr í grg., en mun reiðubúin að sjá tit 
þess, að útsending veðurfregna byrji að nýju 
þegar unnt er, og eru þá likur til, að þær geti 
orðið sjómönnum að meira liði en þær fregnir, 
sem nú er kostur á að birta. I>að er eins og 
menn vita, að i seinni tið hefir verið erfitt að 
spá um veður, vegna þess, að það hefir brostið 
upplýsingar siðan ófriðurinn lirauzt út. Hefir 
þetta farið stöðugt versnandi, þannig, að það 
er skoðun jieirra, sem liezt þekkja þessi mál, 
að það sé erfitt að spá um veður svo öruggt 
sé, en án þess er þetta gagnslitill spádómur. 
Stj. hefir aðeins gert það, sem aðrir hafa gert. 
Hún mun hafa hliðsjón af því, sem þingmenn 
óska og þjóðin óskar, og stj. mundi óska þess, 
að sem fyrst verði hægt að hefja birtingu veð- 
urfregna á ný, og þá fvrst og fremst að veður- 
fregnirnar gætu orðið öruggur leiðarvísir fvrir 
sjómenn.

*Brynjólfur Bjarnason: Ég vildi nota tækifær- 
ið til þess að lýsa þvi yfir, að þar sem vitað 
er, cins og hv. þm. Vestm. tók fram, að hér er 
verið að bevgja sig fyrir erlendu valdi, þá mun 
ég ekki greiða atkv. um þetta mál. Hitt vildi 
ég sérstaklega taka undir með hv. þm. Vestm., 
að það er alveg óforsvaranlegt af stj. að grípa 
til þess að brjóta lögin án þess að þörf sé á 
þvi, þegar hefði verið hægur nærri að fá þetta 
samþ. á Alþingi á löglegan hátt. Ennfremur 
vildi ég leggja áherzlu á það, að þetta kæmi 
ekki fyrir aftur, og í öðru lagi, þegar það næst 
kemur fyrir, að stjórn og Alþingi verði að 
beygja sig fyrir erlendu valdi, þá sé skýrt frá 
þvi, og þá mótmælum við, ef það er ckki gert 
af eigin hvötum.

*Magnús Jónsson: Aðeins út af því, sem hér 
hefir komið fram, vil ég lýsa yfir þvi, að ég 
mun fylgja þessu frv. algerlega út frá þeim 
aths., sem fylgja frv. stj. Þar segir svo: „Ríkis- 
stjórnin telur brýna nauðsyn bera til lagasetn- 
ingar þeirrar, er í frumvarpi þessu felst, vegna 
ástands þess, er nú ríkir í alþjóðamálum, og 
vegna hlutleysisafstöðu íslands. Er það og i 
samræmi við það, er margar hlutlausar þjóðir 
hafa þegar gert fyrir löngu."

Ég vil ekki vera að leiða neinum getum að 
því, að hér muni vera um neitt vaidboð að ræða,

og mundi mér ekki þvkja aðgengilegra að samþ. 
það með þvi að búa slikt til. Ég mun þvi fyrir 
initt leyti greiða atkv. með þessu frv. út frá 
því einu, að við höfum sömu afstöðu sem marg- 
ar aðrar hlutlausar þjóðir, að við kærum okkur 
ekki um að leiðbeina flugvélum, kafbátum og 
öðrum vágestum, og að nauðsyn beri til þess 
vegna hlutleysisafstöðu landsins að setja þetta 
í lög, svo sem sagt er i grg. rikisstj. með frv.

*Jónas Jónsson: Ég vildi bæta nokkrum orð- 
um við i áframhaldi af þvi, sem hv. 1. þm. 
Reykv. sagði. — I’að er að visu mjög óþægilegt, 
að hætt skuli að varpa út veðurfregnum, og það 
vairi mjög æskilegt, að hægt væri að halda því 
áfram, ekki aðeins vegna þeirra, sem eru á 
sjónum, heldur einnig vegna þeirra, sem á landi 
eru. En til þess að full not séu að veðurfregn- 
ununi, þurfa þær lika að vera áreiðanlegar. Nú 
hefir, eins og hæstv. ráðh. gat um, þrengzt sá 
upplýsingahringur, sem veðurspárnar eru byggð- 
ar á, og torveldar það mjög, að hægt sé að 
liyggjn á veðurspánum sem áreiðanlegum.

Eg greiðí glaður og ánægður atkv. með þessu 
frv., enda eru þetta ekki nema lítilsháttar ó- 
þægindi fyrir okkur í samanburði við þær fórn- 
ir, sem aðrir verða að færa nú fvrir sitt land. 
Það væri og næsta óhvggilegt af okkur að halda 
áfram að varpa út veðurfregnum, eins og nú er 
ástatt, svo að unnt væri ef til vill að kenna 
okkur um, að þessi eða hin slys hafi orðið vegna 
þess að byggt liafi verið á veðurfregnum frá ís- 
landi.

Þó ég skilji, að iþað sé ekki þægilegt vegna 
okkar atvinnuvega að vera án veðurfregnanna, 
þá hygg ég, að engan muni iðra þess, þótt við 
séum ekki að stinga ncfinu milli stafs og hurð- 
ar hvað þetta snertir.

Forseti (EÁrna): Ég vil geta þess, að frv. 
var breytt lítilsháttar i Nd. frá því, sem það 
er á þskj. (464), sem liv. dm. hafa fvrir framan 
sig. Var bætt inn i á eftir orðunum „verður 
ákveðið": af rikisstjórninni. Þetta bið ég hv. 
dm. að taka til athugunar við atkvgr.

ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr. með 14 shlj. atkv.

.4 38. fundi i Ed., s. d., var frv. tekið til 2. 
umr. (A. 471).

Of skammt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði 
levfð og sainþ. með 14 shlj. atkv.

Enginn tók til ináls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
2. gr. samþ með 12 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj. atkv.

A 39. fundi i Ed., s. d., var frv. tekið til 3. 
unir.

Of skanimt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 13 shlj. atkv,

Enginn tók til máls.
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ATKVGR.
Frv. samþ. með 13 shlj. atkv. og afgr. sein 

lög frá Alþingi (A. 479).

10. Bráðabirgðabreyting nokkurra laga.
Á 8. fundi í Sþ., 20. marz, var útbýtt frá Ed.:
Frv. til 1. um bráðabirgðabreyt. nokkurra Iaga 

(stjfrv., A. 193).

Á 21. fundi i Ed., 26. marz, var frv. tekið til 
1. umr.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Um þetta mál og 
næsta mál á dagskrúnni skal ég geta þess, að 
þau hafa orðið nokkuð siðbúin, og stafar það 
að nokkru leyti af þvi, að nokkuð var í óvissu 
um það, hvaða ráðstafanir og varúðarráðstaf- 
anir nauðsvnlegt þætti að gera i sambandi við 
greiðslur úr ríkissjóði á næsta ári og tekjuþörf- 
ina. Það var þess vegna hinkrað við með þessi 
frv. að leggja þau fyrir hv. d., en nú er komið 
á siðustu daga þingsins, svo það er nauðsynlegt, 
að þessum málum verði hraðað. Þau eru hins- 
vegar eins úr garði gerð og á siðasta þingi. Á 
síðasta þingi var gerð nokkur brevt. á frv. um 
bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunar- 
sjóðs bæjar- og sveitarfélaga, sem er næsta mál 
á dagskrá, en ég geri ráð fyrir, að það muni 
verða samkomulag um það nú, eins og var á 
siðasta þingi, að því er þessa breyt. snertir.

Ég vil sérstaklega taka það fram að því er frv. 
um bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs snertir — 
ég vænti þess, að hæstv. forseti hafi ekkert á 
móti þvi, að ég tali um það mál um leið —, 
að ég fyrir mitt leyti og við ráðh. Sjálfstfl. höf- 
um að visu haft tilhneigingu til þess að gera á 
þvi nokkrar breyt., en það hefir hinsvegar orðið 
að samkomulagi í rikisstj. að leggja þessi mál 
fyrir þetta þing eins og gert hefir verið á und- 
anförnum árum, bæði vegna þess, að ríkissjóður 
má ekki eins og nú er komið missa tekjur þær, 
sem hann hefir haft, og hinsvegar er það ekki 
undirbúið að sjá honum fvrir tekjum í staðinn.

Ég geri ráð fyrir, ef stjórnarsamvinnan helzt, 
að þá verði teknar upp tilraunir til þess að 
komast að einhverju samkomulagi um fyrir- 
komulag skattakerfisins, en þessi mál eru eins 
og kunnugt er i mþn. til athugunar, svo það er 
ekki ástæða til að gera þar neinar brevt. fyrr 
en hún hefir lokið störfum.

Ég vænti þess svo, að hv. d. afgreiði bæði 
þessi mál á venjulegan hátt, og þeim verði að 
lokinni þessari umr. vísað til n., sem væntan- 
lcga verður fjlin.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 11 shlj. atkv. og 

til fjhn. með 11 shlj. atkv.

Á 24. fundi i Ed., 29. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 193, n. 231).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. ■— 
Afbrigði leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

*Frsm. (Magnús Jónsson): Frv. þetta er shlj. 
gildandi 1. um þetta efni. N. hefir borið það 
saman við 1. og séð, að svo er. N. hefir Iagt til, 
að 2 smáefnisbreyt. séu gerðar á frv., og eru 
þær á þskj. 231. Önnur brtt. er um það, að 10. 
liður sé hækkaður úr 3 þús. kr. upp i 5 þús. 
kr. Þessi liður gerir ráð fvrir þvi, að þrátt fyrir 
frestun 1. um læknishéraða- og prestakallasjóði 
skuli þó 3 þús. kr. renna í prestakallasjóð. Brtt. 
fer fram á, að þessar 3 þús. kr. séu hækkaðar 
upp í 5 þús. kr.

Þegar þessir liðir voru upphaflega settir inn 
í 1., þá var alveg frestað framkvæmd 1. um 
læknishéraða- og prestakallasjóði.

Eins og hv. þdm. sjálfsagt vita, þá er það 
ákvæði í 1., að ef þessar embættismannastéttir 
eru ekki fullskipaðar, þá skuli nokkur hluti þess, 
sem þannig sparast rikissjóði, renna til þess að 
bæta upp að nokkru leyti þessi skörð, sem verða 
í starfi viðkomandi stétta við það, að embættin 
eru ekki veitt. Þessi 1. eru eðlileg.

Því var frestað á sinum tíma að greiða þetta, 
en í fvrra var þessi frestur afnuminn að því 
er kemur til læknishéraðasjóða. Þau 1. cru aftur 
komin í framkvæmd, svo í þessa sjóði rennur 
það fé, sem ákveðið er.

Aftur á móti er enn frestað ákvæðum 5. gr.
I. um prestakallasjóði og n. fannst það ekki 
nema sanngjarnt, að nokkuð rífara fé mætti þá 
renna til þeirra. Ég veit ekki upp á víst, hvað 
mörg prestaköll það eru, sem eru óveitt, en 
það munu vera undir 15 þús. kr., sem ættu að 
renna til þeirra, ef 1. væru framkvæmd. Mörg 
árin hafa það verið 12—16 þús. kr., sem hafa 
átt að renna til ráðstöfunar kirkjuráðs í þessu 
skyni, ef 1. hefði ekki verið frestað. N. fannst 
það því ekki nema sanngjarnt, að þessi upphæð 
væri dálítið hækkuð.

Það er lika önnur ástæða, sem kemur hér til 
greina, en hún er sú, að sumt af þeirri starf- 
semi, sem kirkjuráðið hefir með höndum, er 
þess eðlis, að hún hækkar töluvert með aukinni 
dýrtíð, t. d. útgáfustarfsemi, sem kirkjuráðið 
styður að. Það er enn ein ástæða, sem mælir 
með þessu. Meðan þessi 1. voru í gildi, þá rann 
til ráðstöfunar kirkjuráðs nokkuð mikið fé, en 
kirkjuráðsmennirnir fóru að eins og vitrir ráðs- 
menn, að þeir lögðu fyrir nokkurt fé, sem þeir 
hafa svo treint til að borga með þá starfsemi, 
sem þeir hafa með höndum. Nú er þetta lé 
þrotið. Nú er því ekki um annað fé að ræða en 
það, sem á hverjum tíma má renna til ráðstöf- 
unar í þessu skyni.

Ég fvrir mitt levti hefði óskað þess, að þessi
1. væru tekin út, svo þessi meinlausu 1. uin 
læknishéraða- og prestakallasjóði hefðu fengið 
að koma til framkvæmda. Ég vildi þó ekki fara 
fram á það, heldur kaus ég að vera samnm. 
mínum samferða, svo n. gæti óklofin skilað 
þeim till., sem koma fram.

2. brtt. n. er samskonar að því leyti, að þar 
er líka um 2 þús. kr. hækkun að ræða. Búnað- 
armálastjóri kom á fund n. og tjáði henni, að 
það mundi láta nærri, ef þetta tillag væri 
hækkað um 2 þús. kr., að hægt væri að fram- 
kvæma þau 1., sem hér um ræðir. Ef ætti að 
draga svo úr þessu, að ekki væri hægt að frain-
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kvæma 1., þá ætti heldur að taka þennan lið 
burt úr 1. Hann sagði réttilega, pg n. sá það 
einnig, að það væri samt sem áður aðhald í þvi, 
að þessi liður væri í 1., því þá mætti ekki fara 
fram úr 70 þús. kr., svo það gæti orðið til þess, 
að ný starfsemi væri siður hafin. Það gæti 
kannske verið rétt að skera niður U eða lá af 
allri upphæðinni og skera svo framlögin niður 
á sama hátt, en að skera 2 þús. af 70 þús. getur 
á hinn bóginn komið ónotalega við. Það geta 
orðið vandræði úr þvi í framkvæmdinni.

Það verður að gera ráð fvrir því, að 1. um 
þetta atriði fái að vera í gildi, þó ekki vinnist 
tími til að breyta fjárl.ákvæði i samræmi við 
það.

Þá eru það 2 prentvillur, sem n. taldi rétt 
að leiðrétta með brtt., úr því að hún tók eflir 
þeim. Það er sérstaklega önnur i 15. lið, sem 
breytir efni gr., þvi þar stendur „menntaskól- 
anum“ fvrir „menntaskólunum".

Ég vil aðeins benda á það, sem mér liefir 
verið bent á, eftir að n. skilaði till., að i 20. 
liðnum er klausa í niðurlaginu, sem í raun og 
veru er gengin úr gildi, en þetta má athuga 
fyrir 3. umr.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Ég þarf i raun og 
veru ekkert að segja um þessar till. Eg tel, að 
þar sem n. leggur til, að 2 liðir hækki um 2 
þús. kr. hvor, sé ekki um svo stórvægilega upp- 
hæð að ræða, að það geti valdið ágreiningi. 
Prentvillur er auðvitað sjálfsagt að leiðrétta.

Viðvikjandi 20. liðnum, þá á hann ekki að 
standa eins og hann er, en hvort ástæða er til 
að setja ákvæði viðvikjandi þessu máli fyrir 
næsta ár, hefi ég satt að segja ekki hugsað út 
í. Það er rétt, að n. athugi þetta fyrir næstu 
umr.

ATKVGR.
Brtt. 231,1 samþ. með 9:1 atkv.
— 231,2 samþ. með 9 shlj. atkv.
— 231,3—1 samþ. án atkvgr.

1. gr„ svo brevtt, samþ. með 11:1 atkv.
2. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 11:1 atkv.

A 25. fundi í Ed., 30. marz, var frv. tekið til
3. umr. (A. 263, 274, 275).

Of skammt var liðið. frá 2. umr. og frá út- 
býtingu brtt. 275. — Afbrigði leyfð og snniþ. 
um fvrra atriðið með 11 shlj. atkv. og hið sið- 
ara með 12 shlj. atkv.

*Jónas Jónsson: Ég ætla, með leyfi hæstv. 
forseta, að lesa upp brtt. við þetta frv., á þskj. 
275, sem ég flyt ásamt hv. 1. þm. Reykv.:

„Við 2. Aftan við liðinn bætist: Þó er fjmrh. 
heimilt að greiða í þjóðleikhússjóð, ef fjárhag- 
ur rikissjóðs leyfir, þann hluta af skemmtana- 
skatti ársins 1941, sem í sjóðinn hefði átt að 
renna samkv. nefndum 1., en án álags samkv. 
siðari lagaheimildum."

Eins og hv. þm. er kunnugt, þá hefir ríkis- 
sjóður síðan 1932 fengið allar tekjur af skeinmt-

anaskatti, er áttu að renna i þjóðleikhússjóð, 
og hefir það leitt til þess, að þessi stóra bygg- 
ing stendur enn alveg eins og hún var þá, og 
verður fyrir nokkrum skemmdum ár frá ári fyr- 
ir utan allt annað óhagræði, sem af þvi leiðir. 
Tap ríkissjóðs mun vera um 50 þús. kr. á ári 
við það, að húsið stendur ónotað. Þjóðleikhúsið 
mvndi gefa af sér a. m. k. 50 þús. kr. tekjur á 
ári, væri það fullgert. Menn geta deilt um það, 
hvort rétt hafi verið að ráðast í þessa dýru 
byggingu, en um það tjáir ekki að sakast nú. 
Byggingin hefir nú verið reist á þeim stað, sem 
hún stendur nú, og var það gert samkv. heimild 
frá Alþ. 1923, og lagður til hliðar skemmtana- 
skattur til að koma upp þessu húsi. Enginn 
vafi er á því, að ríkisstj. gerði hér réttar ráð- 
stafanir til þess að koma upp veglegu þjóð- 
leikhúsi, og rikisstj. ætlaðist til, að bygging- 
unni yrði haldið áfram og húsið fullgert. En 
hinn þröngi fjúrhagur ríkissjóðs á undanförn- 
um árum hefir valdið þvi, að skemmtanaskatt- 
urinn hefir verið látinn renna í ríkissjóð. Ég 
ætla ekki að fara út i það, hve mikil upphæð 
það væri, heldur skýra brtt. mina á þskj. 275 
á þá leið, að hæstv. fjmrh. er gefin heimild til 
að skila þessu fé, ef svo skyldi takast til, að 
fjárhagur rikisins vrði sæmilegur á árinu 1941. 
Ekki virtist rétt að fara þá leið, að fella þetta 
alveg niður að þessu sinni. Ég vænti þess, að 
hv. þm. hafi mjög glögga hugmvnd um, hvernig 
fjárhagur ríkisins er orðinn, en samt er sýni- 
legt, að hér er um skuld að ræða, sem rikið er i, 
og svo framarlega sem aðstæður leyfa, á rikið 
að hætta að taka þetta fé. Ef svo til bæri, að 
hæstv. fjmrh. gæti borgað þetta framlag á ár- 
inu 1941, þá yrði það lagt í þjóðleikhússjóð og 
safnað saman þar til striðinu er lokið, en þá 
vrði lokið við húsið.

Þessi till. er ekki heinlínis borin fram eftir 
ósk hæstv. fjmrh., því að það er ekki von, að 
hann óski eftir útlátum fyrir ríkissjóð. En þó 
er hún ekki borið fram án hans vitundar, og 
hann mælir með þvi, að liún verði samþ. Það 
má segja, að mestar líkur séu til þess, að hún 
verði samþ. Að sjálfsögðu þora menn ekki að 
spá neinu um það, að fjárhagur rikisins verði 
svo góður árið 1941, að þetta verði framkvæm- 
anlegt, en till. er áminning til þessarar þjóðar 
um það, að það er ekki hægt að halda því á- 
fram til eilifðar að láta þjóðleikhúsið standa 
hálfgert. ilér þykir sennilegt, að á næsta Alþ. 
yrði e. t. v. hægt að bera fram till. skylda þess- 
ari, og fá hana samþ., um það, að Alþ. beiti 
sér að nýju fyrir því, að ríkið borgi þetta lán 
á næstu 2—3 árum eftir striðið, svo að húsið 
verði fullgert.

Eg vil aðeins stuttlega drepa á, að síðari 
hluti till. á þskj. 275 gerir ráð fvrir því, að 
allur skemmtanaskatturinn, eins og hann var 
árið 1932, verði látinn renna í þjóðleikhússjóð, 
en ekki þær álögur, sem hefir verið bætt við 
skemmtanaskattinn á Alþ. síðan, svo að hann 
er nú miklu hærri en þá var. En þær viðbætur 
dettur þjóðleikhúsnefndinni ekki í hug að fara 
fram á, að renni í þjóðleikhússjóð; það hefir 
aldrei verið ætlazt til þess, að þær færu til 
þeirrar byggingar.
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Ég vil svo ljúka máli mínu og vil vona, að 
þessari till. verði vel tekið af hv. Ed. og að 
málið verði afgr.

Þorsteinn Þorsteinsson: Það var út af þeirri 
brtt., sem hér liggur fvrir á þskj. 275, sem ég 
vil taka það fram, að á siðasta Alþ. var, ef ég 
man rétt, samþ. heimild fvrir rikisstj. til að 
verja 45 þús. kr. úr ríkissjóði til þess að gera 
svo við þjóðleikhúsið, að hægt yrði að koma 
þjóðminjasafninu þar fyrir. En þessi till., sem 
hér liggur fyrir, miðar einnig að því að bæta 
þjóðleikhúsið, og ég hvgg, að ef sú till. verður 
samþ. í þetta'skipti, verði hún til þess að létta 
undir og stuðla að þvi, að fært vrði að koma 
þjóðminjasafninu þar fvrir, því að þegar fé 
yrði veitt til að gera við húsið, myndi von- 
andi ekki liða á löngu þar til unnt yrði að 
bjarga þjóðminjasafninu úr þeim voða, sem það 
nú er i. Ég geri ráð fvrir, að þetta fé verði 
notað til þess að koma fvrir hitaleiðslum í þjóð- 
leikhúsið og annara lagfæringa, og ég tel, að 
það heimildarfé, sem veitt var til þess á fjárl., 
45 þús. kr., þurfi að ganga að miklu leyti til 
þess, en ekki til að innrétta sjálf herbergin. 
Ég tel það þjóðþrifafvrirtæki og nauðsvnjafyrir- 
tæki að koma þessu í verk, og ég held, að þessi 
till. hjálpi til þess, ef hún verður samþ. Ég 
trevsti mér ekki til að standa inóti henni og 
mun greiða henni atkvæði, þvi að verði liún 
samþykkt, mun þjóðleikhúsið fá þó nokkrar 
tekjur og trygging fást fyrir örvggi þjóðminja- 
safnsins.

Bernharð Stefánsson: Sökum þess, að frsm. 
fjhn., hv. 1. þm. Reykv. situr nú í forsetastól 
og er þess vegna forfallaður að hafa framsögu 
í þessu máli, ætla ég að geta þess, að fjhn. 
hefir borið fram brtt. við þetta frv. á þskj. 274, 
um að fella niður síðari hlutann af 20. tölul.
1. gr. frv., því að það ákvæði er óþarft í frv. 
sökum þess, að umboð þeirra manna, sem þar 
um ræðir, féllu niður með þeim „bandorini", 
sem samþ. var á siðasta þingi.

Þá vil ég geta þess, að fjhn. í heild sinni 
hefir vitanlega alls ekki haft til athugunar brtt. 
á þskj. 275, þar sem henni var nú fyrst útbýtt 
á þessum fundi. Þess vegna er ekki hægt að 
segja neitt um afstöðu fjhn. til þeirrar till., en 
vitað er um afstöðu formanns n., þar sem hann 
er annar af flm. þeirrar till. Ég ætla ekki að 
fara fram á það, enda hefi ég ekki umboð til 
þess frá n. hálfu, að málinu verði frestað, en 
e. t. v. væri ástæða til að ljúka ekki þessu máli 
nú, og fjhn. athugaði þessa till., því að hér er 
um töluvert atriði að ræða. En hv. frsm. hefir 
ckki gert neina kröfu um það, og þess vegna 
ætla ég ekki að mælast til þess.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti! I sambandi 
við till. á þskj. 275 langar mig til að biðja um 
nokkrar upplýsingar. Ég skal taka það fram, 
að ég er með till. eins og hún liggur fyrir, hvort 
sem ég fæ svar við fvrirspurnum mínum eða 
ekki. I fvrsta lagi langar mig til að vita, live 
mikið fé þar er um að ræða. Ég geri ráð fyrir, 
að það sé hv. flm. ljóst, þótt það sé ekki ljóst

fvrir mér vegna ókunnugleika míns á þessu 
máli.

í öðru lagi langar inig til að vita, hvernig 
skilja beri það ákvæði, þar sem fjmrh. er heim- 
ilað að greiða í þjóðleikhússjóð, ef fjárliagur 
ríkissjóðs levfir. En nú liefir við 2. umr. fjárl. 
komið fram till. um, að skera megi mörg gjöld 
ríkisins niður um 35%, og nú í dag var útbýtt 
hér á Alþingi frv. á þskj. 269, í 7 tölul., þar 
sem lagt er til, að skera megi niður mesta fjölda 
af lögboðnum gjöldum uni 35%. Að visu veit 
maður ekki, hvort þessi heimild verður notuð, 
ef hún verður samþ., sem ég vona, að ekki verði. 
En ef hún vrði notuð og að því kæmi, að fjár- 
hagur rikisins yrði góður, — er þá meiningin, að 
þetta fé eigi að ganga fvrir, og að ríkið eigi að 
greiða það, þó að niðurskurður verði notaður? 
Eða er hitt meiningin, að fjárhagur ríkisins 
verði þá fyrst góður, ef enginn niðurskurður 
yrði gerður? Mér virðist þurfa skýlaus fyrir- 
mæli um, hvað sé átt við með orðunum „ef 
fjárhagur ríkissjóðs levfir". Mér skilst, að sam- 
kv. þeim till., er nú liggja fyrir um heimild til 
niðurskurðar á fjárl., megi deila um það, hvað 
átt sé við með þessum orðum. Annars vil ég 
segja það, að ég tel till. á þskj. 275 sjálfsagða, 
og engan vafa á, að þessi greiðsla eigi að ganga 
fvrir ýmsum öðrum framlögum ríkissjóðs.

*Jónas Jónsson: Ég get svarað nokkru af því, 
sem hv. 1. þm. N.-M. spurði um. Skemmtana- 
skatturinn er náttúrlega allfastur liður. Öll 
árin frá 1927—1930 var hann að smáhækka ár 
frá ári, úr 70 þús. kr. upp i 100 þús. kr. árlega, 
Og ég hygg, að hann myndi hafa komizt sum 
árin upp í 120 þús. kr. Sá liluti, sem hér um 
ræðir, með þeim viðbótum, sem Alþ. hefir síðan 
samþ., myndi komast upp undir 200 þús. kr., og 
í heild sinni hefir þessi skattur orðið hærri 
en áætlað var fvrst. Ég get því hugsað mér, að 
það mætti gera ráð fyrir þvi, að 90—100 þús. 
kr. af þessum skatti rynnu árlega í þjóðleik- 
hússjóð, ef ekki breytist árferði frá því, sem nú 
er. Þessi upphæð myndi því sem næst svara til 
skemmtanaskattsins samkv. því, sem hann var 
árið 1932.

l'm hitt atriðið, sem hv. 1. þm. N.-M. spurði 
um, get ég ekki sagt neitt ákveðið. Það er um 
þetta eins og margt annað, ef samþ. verður, þá 
verður hæstv. rikisstj. að skera úr því. Ég ætla 
því ekki að fara nánar út í það atriði, en vil 
aðeins segja það, að því aðeins höfum við 
flm. þessarar till. orðað þetta þannig, að heim- 
ilt væri að greiða þetta, ef fjárhagur rikissjóðs 
leyfði, að við treystum okkur ekki til að fara 
greiðari leið en þá, að þetta yrði ekki fellt 
niður alveg skilvrðislaust. Þetta er mitt viðhorf, 
að ég álit, að ekki sé hægt að beita liarðræðum, 
en ég treysti stj. til að haga þessu á skyn- 
samlegan hátt, og hún yrði iþá að taka tillit til 
þess hugsunarháttar, sem kom fram í ræðu hv.
1. þm. X.-M.

Ég þakka hv. 5. landsk. fyrir það, sem hann 
sagði í sinni ræðu um þjóðminjasafnið. Það var 
hann, sem réð því, að það form var haft í vetur 
í fjhn., að leggja til, að það væri ekki bein skip- 
un til stj. að láta laga nokkurn hluta af kjallara
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þjóðleikhússins fyrir safnið, heldur var þetta 
lagt á vald stj. Ég er söinu skoðunar og hann, 
en ég vil árétta það, að ég álit, að það sé blátt 
áfram lífsnauðsyn, ef eitthvað verður unnið að 
húsum í Rvík og hitaveitan kemst á, að gera 
þetta í sumar. Það má segja, að hætta sé á þvi, 
að hvern klukkutíma, sem safnið er lengur þar, 
sem það nú er, eyðileggist það á svipstundu.

Ég vil hinsvegar taka það fram til skýringar 
fyrir þá, sem ekki eru kunnugir húsinu, að það 
er ekki gert ráð fyrir því, að þó í þjóðleikhúss- 
kjallaranum sé tekið nægilegt pláss fvrir þjóð- 
minjasafnið fyrir 10—20 ár, að það hafi nein 
áhrif á aðaltilgang hússins. Þegar ]iar að kem- 
ur, þá rekur þetta sig ekkert á.

Ég vil svo um leið, af því að þetta mál kem- 
ur fleirum við en Rvík einni, benda á, að þegar 
til þess kemur, að þetta hús verður fullgert. 
þá er af öllum þeim, sem mest hafa starfað að 
þessu, gert ráð fyrir, að það sé eðlilegt að 
hafa í því kvikmyndasýningar 4—5 sinnum á 
viku, en ekki leiksýningar nema 2—3 sinnuin á 
viku, þvi húsið er það stórt.

Ég vil svo bæta við frá eigin brjósti, sem ég 
hefi stungið upp á i blaðagrein nýlega, að ég 
hvgg, að þegar komið er að því, að ríkið reki 
kvikmyndahús, þá eigi það að vera áhrifaríkí 
í sambandi við kvikmyndasýningar í dreifbýl- 
inu, ekki þannig, að hægt sé að senda myndir í 
lítil fundarhús, heldur eigi að vera fast sam- 
band milli þessa hluta af kvikmyndastarfsem- 
inni og dreifbýlisins. í vetur var gerð tilraun 
í þessu skvni af einum læknaskólastúdent, sem 
ferðaðist um landið með hrevfanlegt bíó, sem 
gekk vel. Ég álít, að það eigi að reka þetta 
þannig, að það geti orðið bæði til mikils gagns 
fvrir höfuðstaðinn, og það sé líka eðlilegt að 
láta dreifbýlið njóta góðs hér af, þar sem það 
hefir lika lagt í þessa húsbyggingu.

ATKVGR.
Brtt. 275 samþ. með 11 shlj. atkv.

—■ 274 samþ. með 10 shlj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 11:1 atkv. og afgr. 

til Nd.

A 27. fundi í Nd., 1. april, var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 285).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 

Afbrigði levfð og samþ. með 20 shlj. atkv.

♦Fjmrh. (Jakob Möller): Þetta frv. er ekkert 
annað en framlenging á gildandi 1., sem ekki 
þykir fært að láta nú niður falla, frekar en 
áður, eins og horfurnar eru um fjárhagsafkomu 
rikissjóðs, og ekki aðeins þetta frv., sem nú cr 
til umr, heldur einnig það næsta á dagskránni, 
frv. til 1. um bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs 
og jöfnunarsjóð bæjar- og sveitarfélaga. Það er 
þannig ástatt um bæði þessi mál. l'm siðara 
frv. er það að segja, að þó að ýmsir hv. þdm 
kynnu að vísu að sjálfsögðu að bera þá von i 
brjósti, að hægt væri að gera á því þær breyt. 
að fella niður þá skatta, sem þar er um að 
ræða, og sérstaklega hátekjuskattinn, sem 2. gr. 
frv. fjallar um, þá er auk þarfa rikissjóðs nú

þess að gæta, að starfandi er milliþn. í skatta- 
málum, sem gera má ráð fyrir, að á næsta ári 
ljúki við till. sínar um fyrirkomulag skatta- 
mála. Bæði af þessum og öðrum ástæðum varð 
samkomulag um það hjá ríkisstj. að bera frv. 
þetta nú fram i sama formi og verið hefir.

Vænti ég svo, að frv. gangi til 2. umr. og 
hv. fjhn. til athugunar.

♦Einar Olgeirsson: Þetta frv. er nú gamal) 
kunningi, sem er kominn einu sinni enn hér.

Ég ætla aðeins almennt að lýsa andstöðu 
minni gegn því, að sífellt sé verið að skera 
niður framlög til þeirra sjóða, sem reynt hefir 
verið að safna í á undanförnum 10 árum til 
þess að nota féð síðan til að bæta að ein- 
hverju leyti úr þörfum almennings hér á landi, 
ekki sizt hvað byggingarsjóði snertir, bæði til 
sveita og í kaupstöðum. Það er nú farið fram 
á það, eins og á undanförnum árum, að allar 
tekjur af tóbakseinkasölu ríkisins renni til 
rikissjóðs, en ekki til byggingarsjóða í kaup- 
stöðum annarsvegar og í sveitum hinsvegar. Og 
svo er það látið standa, sem samþ. var á síð- 
asta þingi, að framlög lækki til byggingar- og 
landnámssjóðs, til búfjárræktarinnar, til verk- 
færakaupasjóðs og fiskimálasjóðs. Og þegar á 
þetta bættist, að þau gjöld á þar á eftir að skera 
niður verulega, þá virðist lítið eftir af umbóta- 
starfscmi síðustu 10 ára. Það virðist vera tak- 
mark þjóðstj. að ganga á einu ári á milli bols 
og höfuðs á því, sem bvggt hefir verið upp í 
þessum efnum á 10 árum. Og svo er hæstv. at- 
vmrh. að afsaka það, að ekki sé hægt að lækka 
hátekjuskattinn!

Við þm. sósíalista erum andvígir þeim till., 
sem hér í felast, og mun ég ræða það betur við 
komandi umr. þessa frv.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 17:1 atkv. og til 

fjhn. með 17 shlj. atkv.

.4 41. fundi í Nd., 17. apríl, var frv. tckið til
2. umr. (A. 285, n. 467).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Frsm. (Jón Pálmason): Þetta frv. á þskj. 193 er 
flutt af hæstv. ríkisstj. og hefir komið hingað 
frá Ed.

Fjhn. hefir athugað þetta frv. og borið það 
saman við gildandi 1., sem gilda fyrir þetta ár, 
og mælir einróma með því, að frv. verði samþ. 
í þeirri mynd, sem það er nú.

Eg sé ekki ástæðu til þess að fara neitt nánar 
út í þetta frv., vegna þess að það er svo al- 
kunnugt, að það er frestun á ýmsum lagaákvæð- 
um, sem gilt hafa undanfarið. En það hefir ekki 
verið gengið nægilega að þvi að nema úr gildi 
nokkur ákvæði, sem frv. fjallar um. En n. 
leggur til, að frv. verði samþ. eins og það liggur 
fyrir.

Einar Olgeirsson: Herra forseti! Ég ætla að- 
eins að geta þess, eins og ég mun hafa tekið
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fram við 1. umr. þessa máls, að ég mun koma 
með brtt. við 3. umr.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17:2 atkv.
2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

Á 42. fundi í Nd., s. d., var frv. tekið til 3. umr.
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 

leyfð og samþ. með 20 shlj. atkv.

Einar Olgeirsaon: Herra forseti! Það eru 
nokkrir liðir i þessu frv., sem ég vildi leggja 
til, að vrðu felldir burt. Það er í fyrsta lagi 3. 
liðurinn, um ágóðann af tóbakseinkasölunni. 
Það var upprunalega svo ákveðið, að tekjum 
af tóbakseinkasölunni skyldi varið til bygginga 
i landinu. Það er búið að bregðast þvi að 
framkvæma þetta í 7—8 ár. Og þótt nú líti 
svo út með byggingar sem raun er á, þá 
er þess vegna ekki minni ástæða til að 
tryggja, að þegar hægt yrði aftur að hefjast 
handa um byggingar, þá yrði til eitthvert fé til 
bygginga fyrir þá, sem harðast verða úti, sem 
sé þann hluta verkalýðsins, sem verkamanna- 
bústaðirnir eru ætlaðir fyrir. Ég vildi þess 
vegna leggja til, að felldur vrði niður þessi 3. 
liður og tekjurnar af tóbakseinkasölunni yrðu 
látnar renna til byggingarsjóðs verkamanna og 
byggingarsjóðs sveitanna, eins og upphaflega 
var ætlazt til.

Ennfremur flvt ég till. um, að sú nýja gr., 
sem bætt hefir verið við frv., falli burt, og eins 
12. gr., og þar með sé tryggt, að þau framlög, 
sem áður áttu að renna til byggingar- og land- 
námssjóðs, verði látin renna þangað áfram. 
Einnig hefi ég lagt til, að 16. gr. verði felld 
burt. Nú er að visu búið að ganga þannig frá 
fjárl. fyrir 1941, að þetta er öfugt við þau. Ég 
geri líka ráð fyrir, að fylgismenn rikisstj. beri 
því við. En ég vil í þvi sambandi benda á, að 
það er óforsvaranlegt að afgr. fjárlög þvert 
ofan i gildandi 1., svo ég þykist vera í eins 
miklum réttí með að bera fram þessa brtt. nú 
eins og meiri hl. var með að samþ. fjárl. eins 
og þau voru afgr. þvert ofan í gildandi laga- 
fyrirmæli.

Ég skal svo ekki orðlengja frekar um þetta, 
en vildi biðja forseta að leita afbrigða fyrir 
þessar till.

Forsti (JörB): Mér hafa borizt skriflegar brtt. 
frá hv. 5. þm. Reykv. við nokkra liði 1. gr. frv., 
sem hann hefir nú lýst. Þessar till. eru of seint 
fram komnar og skriflegar og þurfa tvenns- 
konar afbrigði.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 487) leyfð 

og samþ. með 22 shlj. atkv.
Brtt. 487,1 felld með 17:2 atkv.
— 487,2 felld með 18:2 atkv.
— 487,3 felld með 19:2 atkv.
— 487,4 felld með 17:2 atkv.

Alþl. 1940. li. (53. löggjafarþing).

Frv. samþ. með 21:2 atkv. og afgr. sem lög 
frá Alþingi (A. 495).

11. Fjáraukalög 1938.
Á 8. fundi í Sþ., 20. marz, var útbýtt:
Frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1938 (stjfrv., 

A. 197).

Á 9. fundi í Sþ., 30. marz, var frv. tekið til
1. umr.

•Fjmrh. (Jakob Möller): Ég hefi ekki mikið 
um þetta mál að segja. Frv. er samið eftir 
landsreikningnum og i samræmi við aths. end- 
urskoðenda. Landsreikningurinn hefir að visu 
ekki komið fram ennþá, en það er búið að 
prenta liann og hann verður lagður fram næstu 
daga.

Legg ég svo til, að frv. verði vísað til 2. umr. 
og fjhn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 28 shlj. atkv. og 

til fjvn. með 28 shlj. atkv.

A 19. fundi í Sþ., 17. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 197, n. 454).

*Frsm. (Helgi Jónasson): N. hefir farið yfir 
frv. og borið það saman við gildandi rikis- 
reikninga og ekkert fundið athugavert, en vill 
þó vekja athygli á þvi, að umframgreiðslur 
hafa farið alllangt fram úr áætlun, einkum að 
því er snertir starfsmannahald ríkisins. Vill n. 
aðeins benda á þetta, en leggur annars til, að 
frv. verði samþ. óbreytt.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 25 shlj. atkv.
2. —15. gr. samþ. með 25 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 28 shlj. atkv.

Á 20. fundi í Sþ., 18. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 26 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 28 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 511).

Í5
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12. Fjáraukalög' 1939.
A 15. fundi í Sþ., 8. apríl, var útbýtt:
Frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1939 (stjfrv.,

A. 397).

Á 18. fundi í Sþ., 12. april, var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tök til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 32 shlj. atkv. og til 

fjvn. með 33 shlj. atkv

Á 19. fundi í Sþ., 17. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 397, n. 4-19).

Frsm. (Helgi Jónasson): N. liefir farið yfir 
frv. og leggur til, að það verði samþ. óbrevtt.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 25 shlj. atkv.
2. —1. gr. samþ. með 27 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 28 shlj. atkv.

Á 20. fundi i Sþ., 18. apríl, var frv. tekið tit
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afhrigði 
Ieyfð og samþ. með 27 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 27 slilj. atkv. og afgr. sem 

lög frá Alþingi (A. 512).

13. Ríkisreikningurinn 1938.
.4 8. fundi í Sþ., 20. marz, var útbýtt frá Nd.: 
Frv. til 1. um samþykkt á ríkisreikningnum 1938

(stjfrv., A. 195).

Á 22. fundi i Nd., 26. marz., var frv. tekið til 
1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 23. fundi í Nd., 27. marz, var frv. aftur

tekið til 1. umr.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 slilj. atkv. og 

til fjhn. með 19 shlj. atkv.

.4 41. fundi í Nd., 17. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 195, n. 469).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði levfð og samþ. með 20 shlj. atkv.

*Frsm. (Stefán Stefánsson): Herra forseti! 
Fjhn. hefir borið frv. saman við ríkisreikning- 
inn fyrir árið 1938. N. hefir fundið aðeins eina

skekkju eða misritun og leggur til, að sú skekkja 
verði Ieiðrétt í próförk. N. lítur svo á, að þótt 
n. eða einstakir nm. hefðu óskað að koma með 
brtt., þá sé orðið svo áliðið þings, að þær 
myndu alls ekki geta fengið afgreiðslu á þessu 
þingi. N. hefir látið nægja að þessu sinni að 
vekja athygli hæstv. ríkisstj. á þeim atriðum 
fyrst og fremst, sem vfirskoðunarmenn þessa 
reiknings hafa visað til aðgerða Alþingis. Og 
væntir n., að hæstv. ríkisstj. taki þær aths. yfir- 
skoðunarmanna til sérstakrar yfirvegunar mcð 
tillití til afgreiðslu rikisreikningsins framvegis.

Einn nm. hefir undirritað nál. með fyrirvara, 
sem mun byggjast á þeirri afstöðu hans, að 
jafnframt þvi, sem hann er nm., er hann yfir- 
skoðunarmaður rikisreikningsins, og mun hann 
gera grein fvrir sínu atkv. En n. leggur til, að 
frv. verði samþ. óbrevtt með þessari leiðrétt- 
ingu, sem ég hefi gert grein fyrir.

*Jón Pálmason: Eins og frsm. tók fram, hefi 
ég skrifað undir nál. með fvrirvara, og er sá 
fyrirvari vegna þess, að mér fellur hvorki í 
þetta sinn eða áður sú aðferð, sem höfð er við 
afgreiðslu ríkisreikninganna. Það er eins og 
það sé orðin föst venja hér á Alþingi, að þótt 
bornar séu fram rökstuddar og ítrekaðar aths. 
við ríkisreikningana, skiptir Alþingi sér ekkert 
af þeim aths., og það er látið fljóta, þótt endur- 
teknar séu ár eftir ár þær misfellur, sem yfir- 
skoðunarmenn finna að.

Það var svo, og er enn, að fjvn. hefir setið 
yfir því vikuin saman að hnitmiða, hvað ætti 
að greiða i laun til þessa og hins og hvað ætti 
að greiða til þessarar eða hinnar framkvæmd- 
arinnar, og semja um það ýtarlega skrá. Mestur 
hlutinn af tíma þingsins fer i það ár eftir ár 
að semja fjárlögin, en svo hefir reynslan sýnt 
bæði á árinu 1938 og áður, að eftir fjárl. er 
ekki farið nema í einstökum atriðum. Til sönn- 
unar því, hve mikið hefir verið farið eftir fjár- 
lögum 1938, er það, að við höfum nú með að 
gera fjáraukalög upp á rúmlega 3 millj. króna. 
Svona hefir þetta gengið á undanförnum árum. 
Þetta er fyrirkomulag, sem ég tel bera mjög 
raunalegan vott um, hvernig störfunum er hag- 
að. Þess vegna et- það ekki furða, þótt þeir menn, 
sem hafa verið með í því að yfirfara þessa 
reikninga og hina, sem samþ. voru á síðasta 
Alþingi, eigi erfitt með að samþ. þessa reikn- 
inga, En það er ljóst, að úr þvi að ekki næst 
samkomulag um að bera fram tillögur til breyt. 
i þessu efni, muni það hafa næsta litla þýð- 
ingu fvrir mig að fara að flytja þær undir 
þinglokin.

Það stendur að því leyti sérstaklega á, að 
við höfum yfir okkur stjórn, sem studd er af 
öllum flokkum þingsins, og hefir verið ætlazt 
til þess, að hún tæki til rækilegrar athugunar 
að koma betra lagi á okkar fjármál, hvort sem 
úr því verður, en ég verð að draga í nokkurn 
efa, að það verði eins og til er ætlazt.

Þau dæmi, sem dregin eru fram af mér og 
mínum samstarfsmönnum, eru nokkuð ljós. 
I'jórða aths. er um það, að í launagreiðslum 
starfsmanna hefir verið farið mjög mikið fram 
úr því, sem starfsmannaskrá fjallar um. Þetta
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munar hvorki meira eða minna en 600 þús. kr. 
Þessi upphæð er þó ekki allt, sem hér um 
ræðir, þvi hinar smærri upphæðir hafa endur- 
skoðendur ekki tekið með. I’essar umfram- 
greiðslur, svo stórkostlegar sem þær eru, eru 
m. a. fólgnar i því, að það hafa verið ráðnir 
fleiri starfsmenn heldur en til er ætlazt og auk 
þess veittar margvislegar uppbætur og greiðsl- 
ur, sem eru umfram það, sem ætlazt er til á 
fjárlögum. Þetta er atriði, sem við vfirskoð- 
unarmenn teljum nauðsyn bera til, að komi til 
athugunar, og þótt fjvn. hafi lagt í það mikla 
vinnu að undirbúa þetta, virðist lítið tillit tekið 
til þess af hæstv. ríkisstjórn.

Ein aths. er sérstaklega um útvarpið, og má 
segja, að það sé ein af þeim stofnunum, sem 
einna frekastar eru í þvi að fara fram úr fjár- 
lögum. A þessu ári var greitt í laun hjá rikis- 
útvarpinu hvorki meira eða minna en 74 þús. 
kr. umfram það, sem gert er ráð fyrir í fjárl., 
og er það að mestu levti til einstakra starfs- 
manna og í ýmiskonar kostnað, sem þingmenn 
hafa veitt athygli og yfirskoðunarmenn hafa 
bent á. Þetta þarf að taka til rækilegri athug- 
unar en gert er.

Þriðja dæmið er varðandi útistandandi 
skuldir ýmissa fyrirtækja, og þótt undarlegt 
megi virðast, fáum við þau svör, að það sé 
engin óeðlileg starfsemi, sem hér eigi sér stað, 
þótt útistandandi skuldir skipti milljónum. Ég 
verð að segja, að það sé mikið, og vil geta þess, 
að landsverzlunin gamla á enn útistandandi 
skuldir að upphæð 182 þús. kr., og það hefir 
verið maður á launum fram á þennan dag til 
þess að hafa með þetta að gera. Ég býst við, 
að þetta fljóti meðan fyrirtækin starfa, en það 
kemur bezt í Ijós, hvernig þetta er, þegar þau 
fyrirtæki eru lögð niður, sem athugasemdirnar 
fjalla um. Raftækjaeinkasalan hefir nú verið 
lögð niður, og hjá henni eru útistandandi 
skuldir 497 þús. kr., og kemur nú á það reynsla, 
hvernig gengur að innheimta það. Því ber ekki 
að neita, að við þessar stofnanir sumar verður 
að vera nokkur útlánastarfsemi, þar sem vörur 
eru seldar með afborgunum, eins og bíiar og 
viðtæki.

Næsta dæmið, sem vísað er til Alþingis, er 
um ríkisbúin. Það er atriði, sem var til umr. 
á seinasta hluta síðasta Alþingis, bæði í blöð- 
um og á Alþingi, en við fáum þau svör um þetta 
frá stj., að engar ráðstafanir verði gerðar til 
þess að breyta þessari starfsemi.

Þá er næsta atriði, sem visað er af okkur til 
aðgerða Aiþingis, en það er varðandi ríkisspít- 
alana, og það er atriði, sem i sambandi við 
siðustu reikninga var þrautrætt og þarf ekki að 
fara mikið út í. Aðalatriðið er það, að rekstr- 
arkostnaður fer mjög mikið vaxandi. Það verð- 
ur að viðurkenna, að nú er dýrtið bvrjandi og 
fer vaxandi, en fram að þeim tíma teljuin við, 
að hægt hefði verið að komast af með minni 
útgjöld.

Þá eru nokkrar aðrar aths., sem vísað er til 
aðgerða Alþingis, t. d. varðandi útgáfu síma- 
skrárinnar, sem er að visu lftið atriði, en hefir 
þó sina þýðingu. Sá maður, sem sér um útgáfu 
simaskrárinnar, hefir býsna há föst laun, en

hann fær fvrir að sjá um skrána allt það, sem 
kemur inn fyrir auglýsingar i henni. Við telj- 
unt þetta óviðfelldið og óskum, að það sé tekið 
til athugunar. Viðvíkjandi ríkisskattanefndinni 
og skrifstofu húsameistara eru það býsna háar 
upphæðir, sem þar eru greiddar umfram fjár- 
lög og starfsmannaskrá. Hvað snertir skrifstofu 
húsameistara, hefir ekkert verið innheimt fyrir 
húsagerðir og teikningar, og höfum við fengið 
upplýsingar urn, að hjá þeirri skrifstofu muni 
vcra útistandandi um 30 þús. kr. Að vísu er 
mikið af því hjá hinu opinbera, en við teljum, 
að það eigi að koma breyting á þetta.

Þau meginatriði, sem við höfum vísað til 
Alþingis, benda til þess, að á undanförnum ár- 
urn hafi verið farið ógætilega með fé ríkis- 
sjóðs. tiátt á annað hundrað þús. kr. eru óvissu 
gjöldin umfram það, sem áætlað er á fjárlög- 
um. Ég mun nú ekki fara mikið út í það, vegna 
þess, að ég veit af reynslunni, að litið tillit 
er tekið til aths. okkar af hálfu Alþingis, og sé 
ekki ástæðu til, nema sérstakt tilefni gefist, að 
fara út í þetta, en tel, að á þessu getum við 
séð eina mestu sönnunina fyrir þvi, að okkar 
fjármál og fjármálastjórn eru í öngþveiti, 
þannig að við verðum að breyta til, hvort sem 
það verður gert fyrr eða síðar, því þetta fyrir- 
komulag á störfunum er ekki þannig, að það 
geti verið þjóðinni til heilla.

*Einar Olgeirsson: Herra forseti! Ég vildi gera 
að umtalsefni eitt alveg sérstakt atriði í reikn- 
ingunum. Það er atriði, sem endurskoðunar- 
mennirnir liafa gert aths. við og ég hefi áður 
minnzt á og nauðsynlegt er að taka til ræki- 
legrar yfirvegunar, og það er, hvernig þeim 
auglýsingum er varið, sem hið opinbera hefir 
með að gera. A árinu 1938 hefir áfengisverzlun 
ríkisins greitt i auglýsingar kr. 9845.73 og tó- 
bakseinkasalan kr. 4420.80. Það er ennfremur 
vitanlegt, að fjöldi embættismanna hefir með 
þessar auglýsingar að gera. Það væri nú ekkert 
við því að segja, ef þessir embættismenn ráð- 
stöfuðu auglýsingunum sem sjálfstæðir starfs- 
menn og embættismenn, en hinsvegar er það 
vitað, að ákveðin klíka hefir seilzt til þess að 
taka þessi ráð af embættismönnunum, og hefir 
hún gefið skipun út til þeirra um það, hvernig 
skuli ráðstafa þessum auglýsingum. Bæði for- 
stjórum áfengisverzlunarinnar og tóbakseinka- 
sölunnar og tollstjóra er meinað að gera ráð- 
stafanir til þess að haga þessum auglýsingum 
á venjulegan hátt. Þeim er bannað það af valda- 
kóngum þjóðfélagsins. Þess vegna koma skipanir 
til þessara embættismanna frá þeim, sem standa 
fremstir i stjórnmálaflokkunum, um að styðja 
blöð ríkisstjórnarinnar. Og þess vegna kom það 
fram hjá viðskmrh. i fyrra, að þessar auglýs- 
ingar bieri að skoða sem stvrk til ákveðinna 
blaða i landinu, og vil ég taka það fram, að 
þessi aðferð og það, hvernig vaðið er uppi 
gagnvart embættismönnuin þjóðarinnar, er bein- 
linis þjófnaður. (I-'orseti hringir). Ég vil al- 
gerlega mótmæla því, að meðan allir menn eiga 
að vera hér jafnréttháir, skuli ekki allir hafa 
jafnan rétt á því að sjá auglýsingar. Það er hart, 
að þeir, sem standa að blöðum eins og t. d.
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Þjóðviljanuni, skuli ckki nicga sjá aðrar eins 
auglýsingar eins og þegar lögreglustjóri aug- 
lýsir um sleðaferðir barna, — þegar auglýst er, 
hvar börn megi renna sér á sleðum og hvar 
ekki, mega lesendur Þjóðviljans ekki sjá það. 
Þegar svona er komið, er rikisstj. farin að líta 
á rikissjóðinn sem sinn prívat sjóð, eins og 
eitthvað, sem hún geti ráðstafað eftir geðþótta 
og hent i sina eigin flokksmenn. Hún er eins 
og ræningi, sem skiptir sjóðunum milli flokks- 
bræðra sinna. (Forseti hringir). Eg vil alger- 
lega mótmæla aðferð cins og þessari. Það nær 
vitanlega ekki nokkurri átt, ef íslendingar eiga 
að vera jafnir fyrir lögunum og eiga rétt á að 
gefa út blöð, að hið opinbera auglýsi ekki jafnt 
i þeim blöðum. Ég skal upplýsa þá inenn, sem 
telja sig vera að vernda iýðræðið hér á landi, 
um það, að annarstaðar á Norðurlöndum fer 
hið opinbera ekki eins að með auglýsingar. 
Þeir, sem hafa með þær að gera, gera sér það 
ekki til skammar að auglýsa ekki í öllum blöð- 
um jafnt. Menn geta séð á kommúnistablöðun- 
um í Osló, sem ekki eru mjög útbreidd, hvernig 
menn líta á þetta i því þjóðfélagi. Þar virðist 
ekki vera sama skoðunin eins og hér. Hérna er 
það skoðun þeirra, sem með völdin fara, að 
hver sá flokkur, sem kemst í valdaaðstöðu, geti 
ráðstafað rikissjóðnum á sama hátt og valda- 
klíkan gerir með embættin. Þessi klika álitur 
sig hafa sérstakan rétt til þess að láta sína 
eigin skoðanabi'æður ganga fyrir öilum embætt- 
um. Þó hefir þetta Alþingi lýst sig andvígt
skoðanakúgun, með því að fella tillögu frá hv. 
þm. S.-Þ., sem cr upphafsmaðurinn að því að 
skipuleggja skoðanakúgun á íslandi. Hér er 
verið að gera sérstaka verzlun. Þegar Sjálfstfl. 
varð stjórnarflokkur, var samið um það, að 
bæjarstjórn Reykjavikur skyldi auglýsa í blaði 
Framsfl., Tíinanum, og hinsvegar að ríkisstj. 
skyldi auglýsa meira en áður í Morgunbl. og 
Vísi. Það var samið um það, að annar aðilinn 
skvidi iáta bæjarsjóð Reykjavíkur hjálpa til að 
borga útgáfu Timans, og að hinn aðilinn skyldi 
styrkja Mbl. og Vísi meira en verið hefði.

Eg vildi með þessu benda á það, að hér i 
okkar þjóðfélagi eru þeir, sem með völdin fara, 
að færa sig meira og meira upp á skaftið með 
það, að lita á ríkissjóðinn sem nokkurskonar 
flokkssjóð, sem þeir geti ráðstafað til sinna 
flokksmanna, til þess svo að geta hangið lengur 
áfram við völd í landinu.

•Steingrímur Steinþórsson: Ég ætla ekki að 
fara að tala almennt um ríkisreikninginn eða 
aths. endurskoðenda við hann, en ég get þó 
ekki látið hjá líða að nefna 4. aths., þar sem 
talað er um, hve launagrciðslur fari mikið fram 
úr þvi, sem tilfært er á starfsmannaskrá. Þar 
er tilfært, að Búnaðarfélagið hafi átt að greiða 
62 þús. kr. í laun, en hafi greitt 89 þús. kr. Nú 
veit ég, að þetta er mesta fjarstæða, og hefi ég 
hér með rcikninga Búnaðarfélagsins prentaða 
og hefi tekið upp launagreiðslur félagsins, en 
þær eru ekki yfir 64 þús. kr. Ég hygg, að end- 
urskoðendunum hafi fatazt í því að taka aRan 
ferðakostnað starfsmanna Búnaðarfélagsins með 
inn í launagreiðslurnar, en slikt nær auðvitað

ekki nokkurri átt. Og mér þykir nokkuð hart, 
að yfirskoðunarmenn skuli koma með aðfinnsl- 
ur og visa þvi til Alþingis, sem er svona mikil 
fjarstæða, eins og reikningur Búnaðarfélagsins 
ber með sér, og hefðu þeir átt að athuga það, 
að hér eru ekki greiddar 27 þús. kr. fram yfir 
það. sem gert er ráð fyrir, heldur aðeins um 
2 þús. kr. Hvort þeir hafa tekið ferðakostnað 
með sein laun, veit ég ekki, eða hvort þeir taka 
námsstvrki og telja þá sem laun, en náttúrlega 
dettur engum i hug að taka slikt inn á starfs- 
mannaskrá.

Ég tel ekki rétt að vísa athugasemdum eins 
og þessum, sem ekki eru á áreiðanlegum rökum 
byggðar, til Alþingis.

ATIÍVGR.
Frvgr. samþ. með 16:1 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 23 shlj. atkv.

A 42. fundi í Nd., s. d., var frv. tekið til
3. umr.

Of skannnt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

*Jón Pálmason: Ég gerði ekki ráð fyrir, að
3. umr. færi nú þegar fram. En í tilefni af ræðu 
hv. 2. þm. Skagf. hafði ég hugsað mér að hafa 
við höndina fyrir 3. umr. gögn, sem nauðsyn- 
leg eru til að svara aths. hans, en ég hygg, að 
það, sem okkur ber þar á milli, liggi i þvi, að 
hér séu teknir fleiri starfsmenn inn i en hann 
hefir tekið ineð í síiium reikningum, og þar á 
meðal munu vera bæði launagreiðslur vegna 
umsjónar veiðimála og sandgræðslu. Hitt kann 
að vcra, að dagpeningarnir, sem starfsmenn 
Búnaðarfélags íslands hafa fengið, séu taldir 
með. En sem sagt, ég hefi ekki þessar skýrslur 
við höndina, en ef umr. verður frestað, þá er 
hægt að athuga þetta fyrir framhald umr. Ég 
skal svo láta forseta um það, hvort hann frestar 
umr. eða ekki.

’Steingrímur Steinþórsson: Ég skal geta þess, 
að ég hefi ekki talið með sandgræðsluna og 
veiðimálanefndina. Við höfum ekki talið þessa 
menn ineð, vegna þess að þeir eru ekki starfs- 
menn Búnaðarfélagsins, heldur rikisins, og taka 
sín laun beint úr ríkissjóði. Ég get hinsvegar 
skilið það, að ef allur ferðakostnaðurinn er tal- 
inn með laununum, þá geti það hleypt þeim 
fram.

Forseti (JörB): Ég sé ekki ástæðu til að fresta 
umr. Ef þörf er, þá er hægt að koma nauð- 
synlegum aths. að i Ed. En það er svo ástatt 
um afgreiðslu mála, að Ed. vantar verkefni, og 
fyrir þá sök vildi ég gjarnan hraða því, að ein- 
hver mál kæmust til Ed.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 18:2 atkv. og afgr. til Ed.

A 40. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, 
að sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.
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A 41. fundi í Ed., 18. apríi, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. i Nd. — Af- 
brigði levfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.
ATKVGIt.
Frv. visað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

fjhn. með 9 shlj. atkv.

A 44. fundi i Ed., 22. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 195, n. 519).

Of skammt var liðið frá útbj'tingu nál. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 12 shlj. atkv.

Frsm. (Bernharð Stefánsson); Fjlin. liefir at- 
hugað frv. og borið það saman við rikisreikn- 
inginn. Eg vil vekja athygli á þvi, að það er 
smávægileg villa í frv. miðað við ríkisreikning- 
inn, og benti fjhn. Nd. á það og taldi, að þessu 
mætti breyta, þegar 1. verða prentuð upp, og 
tæki því ekki að bera fram sérstaka brtt. Fjhn. 
þessarar d. er sammála uni, að ekki taki að 
bera fram sérstaka brtt. út af þessu sinávægi- 
lega atriði.

Að því er snertir aths. yfirskoðunarmanni 
rikisreikningsins, þá hefir n. ekki séð ástæðu til 
þess að bera fram neinar tillögur út af því. 
Hinsvegar felst ekki i því neinn dómur um störf 
yfirskoðunarmaiina annar en sá, að n. lítur svo 
á, að ekkert af því, sem þeir benda á, sé svo 
stórvægilegt, að þörf sé sérstakra aðgerða Alþ. 
út af þvi.

ATKVGR.
Tekjubálkurinn samþ. með 11 slilj. atkv.
Gjaldabálkurinn samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 45. fundi i Ed., s. d- var frv. tekið til 3. 
uinr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

*Jóhann Jósefsson: Hér hefir nú lítið verið 
minnzt á þetta mikla mál, sem um er fjallað, 
ríkisreikninginn. Hann liggur nú hér fyrir á- 
samt aths. endurskoðenda, og virðist niér sem 
þeim hafi þótt svör viðkomandi ráðh. ófullnægj- 
andi og hafa visað til aðgerða þingsins. En af 
því að eiiin af endurskoðendum á sæti í þess- 
ari hv. d., þá væri fróðlegt að heyra hans álit 
um það, hvernig hann hefir hugsað sér, að þær 
aðgerðir ættu að vera. Ég vil taka nokkur dæmi 
úr 5. aths. við landsreikninginn, þar sem kvart- 
að er yfir því, að gjöldin við útvarpið séu 74 
þús. kr. hærri en fjárl. heimiluðu, og sem svar 
við því er prentað hér: að aths. gefi ekki á- 
stæðu til svars, að undanskildu niðurlaginu. 
hessu teija endurskoðunarinenn sig ekki sam- 
þvkka og visa til aðgerða þingsins.

Ennfremur niá benda á 8. aths., þar sem sýnt 
er fram á, hversu háar upphæðir séu útistand- 
andi hjá ýmsum ríkisstofnunum, og þær taldar 
óhæfilega háar. T. d. hjá áfengisverzluninni 127

þús. kr., hjá tóbakseinkasölunni (ég sleppi 
hundruðunum) 187 þús., lijá bifreiðaeinkasöl- 
unni 124 þús., hjá viðtækjaverzluninni 310 þús. 
kr., hjá rikisprentsmiðjunni Gutenberg 112 þús. 
kr., hjá landssmiðjunni 42 þús. kr., hjá lands- 
verzlun íslands 182 þús. kr., hjá raftækjaeinka- 
sölunni 493 þús. kr. Það er um það spurt i at- 
hs., hvort ekki hafi verið gerð gangskör að því 
að innheimta þessar skuldir. Svarið hjá ráðu- 
nevtinu er ákaflega stutt, og þar er þvi haldið 
fram, að ráðuneytið líti svo á, að engin ó- 
eðlileg útlánastarfsemi hafi átt sér stað, m. ö. 
o., að það sé eðlilegt, að raftækjaeinkasalan eigi 
um % millj. kr. útistandandi; að það sé eðlilegt. 
að viðtækjaverzlunin eigi um 300 þús. kr. úti- 
standandi, o. s. frv. Yfirskoðunarmenn hafa lika, 
eins og skiljanlegt er, látið það í Ijós, að þeir 
séu ekki sömu skoðunar og ráðuneytið um nauð- 
syn þessarar útlánastarfsemi og vísa til aðgerða 
þingsins. Svo eru margir smærri liðir, þar sem 
þó er um nokkuð stórar upphæðir að ræða; 
ég vil t. d. benda á, að áfengisverzlunin hefir 
eytt í auglýsingar einar 10 þús. kr. Við því er 
svar ráðuneytisins, að auglýsingakostnaður geti 
ekki talizt mikill, en yfirskoðunarmenn telja 
samt, að eitthvað mætti draga úr kostnaðinum, 
og cr ég þvi samþykkur. Stærri aths. fá heldur 
létta yfirvegun hjá ráðunevtinu, og er ýmist 
af því eða yfirskoðunarmönnum visað til að- 
gerða Alþ. Ýmsar stofnanir eiga um 2 millj. 
útistandandi, en ekki hefir borið neitt á að- 
gerðum þingsins i þessu efni. Mér þætti fróð- 
legt að lieyra álit þess hv. þm. í þessari d., sem 
skipar eitt sæti yfirskoðunarmanna, um þessi 
stóru atriði, og hvað hann hefir hugsað sér sem 
yfirskoðunarmaður ríkisreikningsins, og hvernig 
hann ætlast til, að Alþ. geri ráðstafanir til 
þess að lagfæra þetta. Það er að vísu gott að 
hafa þessar upplýsingar skjalfestar, en það 
verður að lita svo á, að aðgerðir Alþ. liljóti 
að eiga að vera veigameiri heldur en þessi fáu 
orð, sem sé að vísa til aðgerða þingsins. Ef 
slikt yrði látið nægja, þá gætu hverskonar um- 
framgreiðslur í ríkisrekstrinum sloppið við alla 
gagnrýni, ef það í öllum tilfellum væri látið 
nægja, að ráðuneytið svaraði út i hött, eins og 
mér virðist hér vera gert.

Ég skal að þessu sinni ekki minnast á fleiri 
aths., en það væri fróðlegt að heyra álit vfir- 
skoðunarmanns landsreikn. um þessi mál.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Aiþingi (A. 555).

14. Lækkun lögbundinna gjalda.
Á 25. fundi i Ed., 30. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstj. til að fella 

niður eða lækka ýmsar greiðslur samkv. lögum 
(stjfrv., A. 269).

Á 26. fundi i Ed., 1. apríl, var frv, tekið til
1. umr,
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Páll Zóphóníasson: Ég hafði vænzt þcss, að 
hæstv. fjmrh. fvlgdi frv. úr hlaði, en ég sé, að 
svo er ekki. Hinsvegar get ég ekki annað en 
óskað eftir nokkrum útskýringum um einstök 
atriði frv., og sömuleiðis verð ég að láta í ljós 
undrun mína yfir því, að frv. skuli vera fram 
komið.

Þau atriði, er ég óska útskýringa á, og ég 
geri ráð fvrir, að einhver svari f. h. ráðh., úr 
því hann er ekki viðstaddur, er a-liður undir 
1, að fella skuli niður greiðslu á 35% af fram- 
lögum rikissjóðs samkv. fjárl. til bvggingar- 
sjóðs, sbr. II. kafla 1. um byggingar- og land- 
námssjóð. Nú höfum við nýlega samþ. annað 
frv., sem sent hefir verið Nd., þar sem gert er 
ráð fvrir, að framlag ríkissjóðs, sem i fjárl. er 
ákveðið 200 þús. kr., lækki um 75 þús. kr., eða 
i 125 þús. kr. Nú spyr ég: Er meiningin að 
miða þessa 35% lækkun við 125 þús. kr. eða 
upprunalegu upphæðina? Mér skilst, að miðað 
muni vera við 125 þús. kr., og er þá framlag 
ríkissjóðs þannig orðið helmingi lægra en lögin 
gera ráð fyrir.

Þá er c-liður, að lækka um 35% framlag ríkis- 
sjóðs til nýbýla og samvinnubyggða, og er vitn- 
að í IV. kafla, 34. og 37. gr., laganna um bygg- 
ingar- og landnámssjóð. Mér skilst, að með 
þessari breyt. sé verið að gripa fram fyrir 
hendur nýbýlastj. og segja henni fvrir verkum: 
Látið hvern einstakling fá 35% lægra lán, en 
jafnmarga fá lán og áður.

Þá er ætlazt til, að jarðræktarstyrkui inn 
lækki um 35%. Þetta er ákvæði, sem ég get 
undir engum kringumstæðum fellt mig við, 
enda ekki samrýmanlegt stefnu síðasta þings 
og þess þings, er nú situr, sem fram að þessu 
hafa alltaf látið klingja, bve nauðsynlegt það 
sé að útvega atvinnulevsingjunum vinnu i sveit, 
koma upp handa þeim býlum o. s. frv. A sama 
tíma segir Alþingi: Takið þið við fólkinu, en 
við stvrkjum vkkur ekki til bygginga, við lækk- 
um ineira að segja til bankanna, svo að þeir 
eigi erfitt með að lána, við skerum niður jarða- 
bótastvrkinn og tökum á þann hátt fvrir allar 
jarðræktarframkvæmdir.

Ég vil þá enn árétta spurningar minar til 
hæstv. ráðh., þar sem hann nú liefir sýnt sig i 
deildinni:

1) Miðast 35% lækkunin við 125 þús. kr. eða 
200 þús. kr. skv. a-lið? í bráðabirgðabrevt. 
nokkurra laga, á þskj. 148, er framlagið þegar 
lækkað um 75 þús. kr., í 125 þús. kr. Miðast þá 
35% lækkunin við þá upphæð?

2) í c-lið er vitnað i ákveðnar greinar 1. um 
byggingar- og landnámssjóð. Eru það tillög til 
einstaklinga, sem eiga að lækka? Xú ber ölluni 
saman um, að með 3500 kr. láni og styrk sé 
róður fyrir nýbýlamennina mjög harður. Ef 
nauðsynlegt er að spara á þessum lið, ættu vit- 
anlega færri að fá styrkinn, en ekki að lækka 
styrk til hvers einstaklings, þar sem það er 
einnig miklu dýrara en áður að koma upp ný- 
býlum.

Ég mun ekki vera því mótfallinn, að máli 
þessu sé vísað til n., en fylgi mitt á það ekki 
eins og það er nú, og ég tel ekki líklegt, að því 
verði breytt i það horf, að ég fylgi þvi.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Þetta frv. er fram 
komið í sambandi við þá meðferð fjárl., sein 
að ráði hefir orðið að hafa á þingi, og þær 
breyt., sem gerðar hafa verið á stjfrv. Eins og 
hv. dm. muna, var i stjfrv. upphaflega gert 
ráð fyrir minni framlögum til ýmsra fram- 
kvæmda í landinu vegna óvissra tekna ríkis- 
sjóðs í ár og á næsta ári. Hér er ekki um það 
að ræða, hvað menn vilja leggja til þessara 
framkvæmda, heldur getuna. Ef engar tekjur 
koma i rikissjóðinn, verður ekki hægt að leggja 
iieitt fram þrátt fvrir góðan vilja. Það, sem ég 
fer fram á með frv. þessu, er heimild fvrir 
stjórnina að kippa að sér hendinni, ef engir 
möguleikar eru fyrir hendi að standa við 
greiðslur skv. fjárl. Það er því ekki rétt hjá 
hv. 1. þm. N.-M., að með þessu frv. sé verið 
að ákveða hitt og þetta, heldur er hér aðeins 
um heimild til lækkunar að ræða, ef óhjákvæmi- 
lega nauðsyn ber til. Þegar frá ófriðarbyrjun 
hafa verið gerðar ráðstafanir til þess að mæta 
þeim skakkaföllum, sem kynnu að mæta þjóð- 
inni í viðskiptum hennar við aðrar þjóðir. Það 
liefir meira að segja verið talað um þann mögu- 
leika, að landið vrði ef til vill að mestu levti 
að búa að sinu, en þá mvndu tekjur rikissjóðs 
skerðast svo stórkostlega, að jafnvel þótt þessi 
35% lækkunarheimild yrði notuð til hins ýtr- 
asta, gæti svo farið, að fullhart yrði að stand- 
ast öll útgjöld samkv. fjárl. Það er aðeins til 
þess að mæta slíkum erfiðleikum, að farið er 
fram á þessa heimild, en auk þess eru áfallnar 
kröfur á ríkissjóð mjög miklar, sem erfitt verð- 
ur að standa straum af nema úr rakni.

Hv. 1. þm. N.-M. spurðist fvrir um, hver 
meiningin væri með þessum till., sérstaklega 
að þvi er snertir 1. Iið, hvort Iækka ætti um 
35% frá því, sem er í fjárl., framlag ríkissjóðs 
til byggingarsjóða. Það er vitanlega meiningin, 
að heiiniklin nái til þess. í fjárl. eru ætlaðar 
125 þús. kr. i þessu skvni, en samkv. heimild- 
iiini er hægt að lækka framlag rikissjóðs uin 
35% frá þvi. Sama er að segja um aðra liði í 
heimildartill. Fóru fram umr. uin þetta mál í 
ríkisstj. og einnig var rætt við fulltrúa frá fjvn., 
og skildist mér, að það hefði orðið að samkomu- 
lagi, að í staðinn fyrir, að upphæðirnar voru 
hækkaðar i fjárl., kæmu slikar heimildir til 
lækkunar, ef í nauðir ræki. Ég tók það fram, að 
ef lægri upphæðirnar væru látnar standa í fjárl., 
virtist mér sjálfsagt að taka áætlunarupphæð 
til þess að bæta þetta upp, ef vel áraði og tekj- 
ur rikissjóðs leyfðu, en fulltrúar fjvn. kusu 
heldur, að sú leið yrði farin, sem ég lýsti áðan.

Nú gaf ræða hv. 1. þm. N.-M. tilefni til þess 
að vekja athygli á, að það er ekki einungis, að 
nauðsyn geti brotið lög, heldur getur það meira 
að segja verið nauðsynlegt — þótt ríkissjóður 
fengi þær tekjur, sem því svaraði að standast 
útgjöld fjárl. án þess að þessi lækkunarheimild 
komi til framkvæmda, — að beina því fé inn 
á aðrar brautir. Hv. þm. minntist á atvinnu- 
leysið í kaupstöðunum og að nauðsyn bæri til 
að beina vinnu þessara atvinnulevsingja að 
verkefnum í sveitum. En það eru ekki neinar 
lieimildir til þess í lögum. Ef ríkisstj. hins- 
vegar hefir nokkra fúlgu til umráða, er hægt
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að fá þeim verkefni i sveit, eins og t. d. að 
koma af stað undirbúningi til nýbýlastofnunar. 
Ef taka á stór svæði til jarðræktar, er ekki 
hægt að gera það samkv. jarðræktarlögum, 
heldur verður að framkvæma það eftir sérstök- 
um ráðstöfunum þings og stjórnar. Þannig 
getur það verið hagkvæmt, enda þótt fé sé fyrir 
hendi til þess að greiða til fullnustu framlög 
skv. fjárl., að unnt sé að beina þvi inn á aðrar 
brautir. Annars hélt ég, að þetta mál þyrfti 
ekki að vera sérstakt deilumál, og hygg, að það 
sé af misskilningi sprottið, ef svo verður. Frv. 
er þannig undirbúið, að ég hélt, að menn gætu 
orðið sammála um það. Auk þess á það eftir 
að fara til n., og er ég að sjálfsögðu reiðubú- 
inn til þess að fvlgjast með afgreiðslu þess þor. 
Er nógur timinn við 2. uinr. að ræða þá agnúa, 
sem kunna að verða á því þá.

Ég vil svo leyfa mér að leggja til, að málinu 
verði visað til 2. umr. og fjhn.

Brynjólfur Bjarnason: Menn liafa staðið undr- 
andi vfir ýmsu, sein þetta þing hefir ungað úl, 
en þetta frv. er eitt hið allra furðulegasta, sein 
liér hefir sézt.

Samkv. fjárlfrv. hæstv. fjmrh. átti að skera 
niður frainlög til verklegra framkvæmda og til 
landbúnaðarins um meira en eina millj. kr. 
Þetta var harðlega fordæmt af blöðum þeirra 
flokka, sem að stj. standa, og sömuleiðis af meiri 
hluta Alþingis. í hrtt. fjvn. eru þessir niður- 
skurðir afnumdir. Að vísu fylgdi sá böggull 
skannnrifi, að fjvn. setti í fjárl. heimild til þess 
að skera niður ólögboðin gjöld um 35%. Xú er 
þessi niðurskurður, sem var i fjárlfrv., kom- 
inn hér afturgenginn og að auki nokkuð til við- 
hótar. Það á að skera niður framlög ríkissjóðs 
til bvggingarsjóða í sveitum og kaupstöðuin, til 
nýbýla og samvinnubyggða, til endurbyggiiiga 
íbúðarhúsa i sveitum og til jarðabótastyrkja. 
Svo mikið flaustursverk er á þessu máli, að 
það er ekkert annað en ein hringavitleysa, eins 
og hv. 1. þm. X.-M. sýndi fram á um niður- 
skurð framlags til nýbýla og samvinnubyggða. 
Það má með sanni segja, eins og hv. 1. þm. X,- 
M. sýndi fram á, að það er næsta furðulegt, uni 
leið og það er sorglegt, en þó hlægilegt, að á 
Sama tíma, sem mest er uin það talað að flytja 
atvinnuleysingjana úr kaupstöðunum út í sveitir 
landsins, er verið að gera þeim, sem í sveitum 
búa, ólift að vera þar. Það er í raun og veru 
ekki um annað verið að ræða en að hera fólkið 
út, þvi það mætti eins vel flytja það upp á ör- 
íefi skv. þessum fyrirniælum. Að visu er hér 
aðeins um heimild að ræða, og í ræðu hæstv. 
fjinrh. voru ekki færð önnur rök með frv. en 
að þetta væri aðeins heimild. En hvaða trygg- 
ing er fyrir því, að hæstv. fjmrh. noti ekki 
þessa heimild, jafnvel þó að þess þyrfti ekki 
nauðsvnlega með'? Ég heyrði það lika greini- 
lega á ræðu hæstv. fjmrh., að hann lítur þanuig 
á þessa heimild, að hún geri honuni frjálst að 
verja fé ríkissjóðs eftir sinu höfði. Hann sagði 
á þá leið, að jafnvel þó að te vrði fyrir hendi 
til þess að standast þessi útgjöld, þá mætti bú- 
ast við því, að því yrði að verja öðruvísi en 
til þessara framkvæmda. Hæstv. íjmrh, vill fá

að vera einráður um það, hvernig eigi að verja 
’zíi af tekjum ríkissjóðs. Það hefir verið sýnt 
frain á það með rökum, að það er ekki hægt að 
skera niður framlag til landbúnaðarins án þess 
að biða við það stórtjón. En hér er þó farið 
fram á að skera niður framlög til þeirra fram- 
kvæmda i stórum stíl. Það er furðulegt, að farið 
skuli vera fram á slíkar heimildir á sama tíma 
og samþ. eru 1. um að stofna allskonar sjóði, 
svo sem iþróttasjóð, rafveitulánasjóð o. s. frv. 
Hverskonar samræmi er í slikum vinnubrögð- 
uin'? Hafa menn athugað það, hvort hinum 
lægstlaunuðu starfsmönnum ríkisins er lengur 
kleift að lifa af sínum launum, ef verðlagsupp- 
hótin verður skorin niður um 35% samkv. 7. 
lið 1. gr. þessa frv.? Þegar 1. um launaupphót 
til einbættismanna voru til umr. hér í hv. d., 
þá var ekki við það komandi, að þeir menn, 
sem hefðu 8—20 þús. kr. árslaun, yrðu undan- 
þegnir verðlagsuppbótinni. Þá voru nógir pen- 
ingarnir; þá var ekki verið að tala um nauð- 
svn þess að skera niður útgjöld til þeirra hluta. 
Menn spyrja, eins og hæstv. fjmrh. i ræðu sinni 
áðan: Hvað verður, ef tekjur ríkissjóðs hrökkva 
ekki fyrir gjölduin? En ég vil spyrja: Hafa 
menn yfirleitt athugað það, hvað af þvi myndi 
leiða, ef verklegar framkvæmdir yrðu skornar 
niður um 35%'? Það mvndi þýða neyðarástand 
í landinu. Væri þá hægt að komast hjá því að 
kalla saman þing til þess að gera einhverjar 
ráðstafanir? Halda menn virkilega, að öll vanda- 
mál verði leyst með þvi að láta tekjur og gjöld 
standast á i fjárlagafrv. ? Það er hægt að gera 
margar aðrar ráðstafanir til þess að spara og 
láta tekjur og gjöld standast á, sem liggja 
miklu nær en þessi till. Það er alveg vafalaust 
hægt að spara á 2. millj. kr. með niðurskurði 
á hálaunum og hitlingum, og það er alveg vafa- 
laust, að ef góður vilji er fvrir hendi, þá væri 
liægt að fara þessa leið. Ef það vrði nú meiri 
eða minni hungursneyð í landinu, þá er áreið- 
anlegt, að mönnum fyndist lítil huggun í þvi, 
að tekjur og gjöld stæðust á í fjárl. Það er ein- 
hver mesta skammsýni, sem hugsazt getur, að 
láta eins og þetta sé ekki annað en smáreikn- 
ingsdæmi og allt sé i lagi, ef gjaldadálkurinn 
stenzt bara einhvernveginn á við tekjudálkinn. 
Skyldi það vera mönnum mikil huggun í slíku 
nevðarástandi að vita til þess, að hátekjumenn- 
irnir haldi áfram að fá sínar 10—20 þús. kr. 
og dýrtíðaruppbót þar að auki?

Páll Zóphóníasson: Aður en málið fer til n. 
langar inig til þess að benda hv. n. á það, 
í 1. lagi, að i a-lið 1. gr., þar sem rætt er um 
frainlag til Búnaðarbankans, er þegar búið að 
skera niður 75 þús. kr. Það er ekki lengra síðan 
en í fyrra, þegar þetta mál var til meðferðar 
hér í hv. d., að ég beitti mér fyrir þvi, að þetta 
framlag yrði ekki skorið svo mikið niður. Ég 
henti á það, að ef þetta framlag yrði skorið 
svona mikið niður, þá myndi af því leiða, að 
ekki yrði hægt fyrir hankann að leysa öll þau 
lán, sem búið væri að veita. Ráðherra taldi þá, 
að sparisjóðsdeild bankans gæti í bili lánað 
byggingar- og landnámssjóði, og lofaði, að 
framlagið skyldi ekki lækkað frekar, svo á át>
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unum 1941 og 42 mætti aftur endurgreiða spari- 
sjóði, ef þá yrði lítið lánað, vegna þess að 
byggingarefni yrði það dýrt, að lítið yrði byggt. 
Ég tel það hrein og bein svik á gefnum lof- 
orðum við bankann, ef nú á að koma með 
meiri niðurskurð á framlagi til hans. f öðru 
lagi er fyrir árið 1941 búið að ráðstafa og lofa 
fé til einstaklinga, til endurbvggingar, og væru 
það því svik við þá, ef þeir fengju ekki það 
fé, sem þeim hefir verið lofað. Þess vegna tel 
ég alveg óforsvaraniegt að skera þetta framlag 
niður nú. Þá vil ég einnig benda á það, að ég 
tel alveg óforsvaranlegt að ætla að skera niður 
jarðræktarstyrkinn.

Þetta vildi ég benda hv. n. á til athugunar. 
Ég vil einnig benda á það, sem hæstv. fjmrh. 
sagði hér áðan í sinni ræðu, að jafnvel þó að 
fjárhagur ríkisins yrði svo góður, að fé yrði 
fyrir hendi, gæti verið rétt að hafa dálitla 
fúlgu til þess að grípa til og greiða ýmislegt 
annað, sem ekki er lögbundið. Hæstv. fjmrh. 
er hér að gefa í skyn, að hann sé að hugsa um 
það, þó að nóg fé verði fyrir hendi, að verja 
þvi ekki eins og 1. gera ráð fyrir, heldur ætli 
hann að nota þessa heimild til þess að draga 
úr löglegum fjárveitingum, en greiða aftur 
ólögbundar. Ég held þess vegna, að það sé ekki 
rétt að veita þessa heimild nú; ég álít, að það sé 
nógur tími til þess fyrir þingið að veita slíka 
heimild síðar, ef slikt ástand skapaðist, að þess 
yrði þörf. Þing er komið saman í bvrjun árs 
1941, áður en til þess kemur, að nota þurfi 
þessar heimiidir, og sýni það sig þá, að þeirra 
sé þörf, má veita þær, en nú er það óþarfa 
fyrirhyggja, sem ég mun ekki verða með. Ég 
vil þess vegna eindregið leggja til, að þessi 
heimild verði ekki veitt nú.

•Fjmrh. (Jakob Mölier): Ég þykist sjá það, að 
hv. 1. þm. N.-M. misskilji það, hvað ætlazt er 
til með þessari heimild, sem hér um ræðir. 
Hann virðist skilja þessa heimild þannig, að 
hún eigi að koma til viðbótar við þá lækkunar- 
heimild, sem gert er ráð fvrir í fjárlfrv. fvrir 
árið 1941. Það er alls ekki min hugmynd, að 
þetta verði 35% ofanálag, heldur verði það stað- 
festing á því, sem gert er ráð fvrir i fjárl. Það 
er alls ekki meiningin, að lækkunarheimildin 
verði 70%, þó að þetta frv. verði samþ. Ég vil 
þess vegna vænta þess, að hv, þm. sjái sér fært 
að draga nokkuð úr gifuryrðum sinum í sam- 
handi við þessa heimild. Hvað viðvikur hinni 
sérstöku lækkun á famlagi til byggingar-og land- 
námssjóðs, þá vil ég segja það, að það er alls 
ekki rétt hjá hv. þm., að nokkur fyrirheit hafi 
verið gefin um þetta á síðasta þingi. Þá var gert 
ráð fyrir, að lækkun á þessum lið vrði 120 þús. 
kr., og þessi lækkun hyggist á þeirri rökréttu 
hugsun, að úr þessum framkvæmdum hljóti að 
draga vegna þess að byggingar muni falla 
niður, af því að byggingarefni sé ófáanlegt. 
Það er því ljóst, að ef fært er að lækka þetta 
framlag um 125 þús. kr. á árinu 1940, mundi 
undir sömu kringumstæðum fært að lækka þetta 
framlag 1941, og því er beinlínis gengið út frá. 
Annars sé ég enga ástæðu til að gera þetta að 
sérstöku deilumáli við þessa umr.; það er nógur

tími til þess að fara frekar út i þá sálma, þegar 
n. er búin að athuga málið og gera sínar till. 
því viðvíkjandi.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

fjhn. ineð 9 shlj. atkv.

A 45. fundi í Ed., 22. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 269, 543, n. 544).

Of skammt var liðið frá úthýtingu nál. og 
brtt. 543. — Afbrigði levfð og samþ. mcð 11 
shlj. atkv.

*Frsm. (Magnús Jónsson): Eins og sjá má á 
nál. á þskj. 544, leggur fjhn. til, að frv. verði 
samþ. með nokkrum brevt., sem þar eru til- 
greindar.

1. brtt. er í rauninni mest orðabrevt. Hún er 
um það, að í stað orðanna „ef nauðsyn krefur'* 
i upphafi gr. komi: ef fyrirsjáanlegt er, að 
tekjur ríkissjóðs bregðast verulega frá því, sem 
fjárlög gera ráð fyrir. — í raun og veru er 
þetta alveg það sama. Það er bara sterkara að 
orðið kveðið í brtt. Nauðsynin er ekki gerð jafn- 
almcnn og i frv., heldur er sagt: „Ef verr fer 
en á horfist."

2. brtt. er um það, að c-liður undir 1. tölul.. 
uin nýbýli og samvinnubyggðir, falli niður. I 
rauninni er þetta engin breyt., vegna þess sem 
um þetta hefir verið sett i fjárl. Heimildin í 
fjárl. er einhlit og nægileg, þvi það er ekkert. 
sem takmarkar þetta annað en fjárlagaá- 
kvæðið. Akvæðið, sem svo er aftur í 1., er háð 
þeirri upphæð, sem veitt er í fjárl. hverju sinni. 
Heimildin í 22. gr. fjárl. er þess vegna nægileg 
til þess að ná þeiin tilgangi, sem þessi liður 
átti að ná.

3. brtt. er um það, að 2. tölul. falli niður, en 
það er heimild til að lækka jarðræktarstyrk- 
inn um 35%. Þetla varð að samkomulagi í n., 
og er það ekkert annað en vottur þess, að vfir- 
leitt öllum þingflokkunum er annast um þenn- 
an stvrk af þvi, sem hér er upp talið, og að úr 
honum skuli ekki dregið. Það er nú raunar 
svipað þvi og verið hefir frá þvi að þessi lög- 
gjöf var sett með shlj. atkv. þessara flokka, 
sem á þeiin tíma vom mjög öiidverðir hvorir 
gegn öðmm. En það liefir alltaf verið viður- 
kennt, að þessi löggjöf væri þörf. Og þótt út- 
lit væri fyrir hættu á því, að draga mvndi úr 
jarðræktarframkvæmdum vegna ástandsins, þá 
varð það samt að samkomulagi að fella þessa 
heimild niður og láta framlagið til þessara 
hluta haldast óskert.

Þá er brtt. undir II. Þar eru ákvæði um það, 
að ef til kemur, að þessar heimildir verði not- 
aðar, þá skuli þær verða notaðar i sama hlut- 
falli allar, og að það sania hlutfall skuli einnig 
ná til þeirra niðurfærslna, sem gert er ráð 
fyrir í 22. gr. fjárlaga. Ég er nú ekki viss um, 
að þetta séu svo tvimælalaus fyrirmæli. Ég er 
nú á því fyrir mitt leyti, að ef til vill hefði 
einmitt verið heppilegra að ákveða hér nokk- 
urn mismun um það, hvenær ætti að grípa til 
þessara niðurfærslna á hverjum iið fyrir sig.
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En svo er nú hætt við þvi, að seint hefði náðst 
samkomulag um það, hvað ætti að ganga fyrir. 
ÞaS varð þess vegna samkomulag um það að 
tryggja, að þessar niðurfærslur skvldu ná jafnt 
til allra þeirra liða, sem nefndir eru í frv. Mað- 
ur getur sagt, að það sé viss tortryggni, sem 
kemur fram í þessari brtt., en hún er þá sama 
trvgging fvrir alla, en ég get ekki sagt annað 
um þessa till. fvrir n. hönd en að það varð 
samkomulag um að bera hana frain.

Ég skal svo aðeins geta þess, að það er með 
þetta frv. eins og fleiri 1. og álvktanir, sem 
samþ. hafa verið á þessu þingi, að það ber það 
með sér, að það er afgr. í hendur sainstjórnar, 
i hendur stjórnar, sem hefir traust svo að segja 
alls þingsins. Og ég verð að segja það, að það 
er a. m. k. mjög hæpið, að allir flokkar hefðu 
afgr. slíkar ályktanir og ], í hendur flokks- 
stjórna, þar sem svo mjög er komið undir fram- 
kvæmd 1., eins og er um mörg af þeim 1. og 
álvktunum, sem þetta Alþ. hefir sett. Þess vegna 
er það tekið skýrt fram í nál., að þetta sé gert 
í þvi trausti, að rikisstj. ræði þessi mál og taki 
ákvarðanir sameiginlega. Þannig er ætlazt til, 
að það mikla traust, sem þessir 3 flokkar sýna 
stj., komi fram í því, að ráðh. ræði málin sín 
á milli og taki sínar ákvarðanir þannig, að 
allir megi vel við una.

Ég held, að það sé ekki fleira, sem ég þarf 
að taka fram. En ef það er eitthvað fleira, sem 
menn óska skýringa á, þá er ég auðvitað fús 
til að svara slikum spurningum.

*ErIendur Þorsteinsson: Ég hefi skrifað undir 
nál. með fvrirvara, og vil ég gera grein fyrir 
honum með nokkrum orðum.

Ég vildi ekki kljúfa mig frá n., vegna þess að 
ég taldi brtt. hennar til bóta á frv., en ég er 
hinsvegar á móti frv. í heild. Ég greiddi atkv. 
gegn því í Sþ. við afgreiðslu fjárl. að veita 
ríkisstj. heimild til 35% niðurskurðar, vegna 
þess að ég lít svo á, að ef það ástand skapast, 
sem gerir sérstakar ráðstafanir nauðsvnlegar, 
þá sé ekki rétta leiðin að draga úr útgjöldun- 
um, heldur verði rikisstj. þá að leita nýrra 
tekna. Það er vitanlegt, að ef slíkt ástand skap- 
ast, þá verður ríkisstj. að taka við fjölda, sem 
sjá þarf fyrir. Ég tel þess vegna ekki rétt að 
fara að gera ráðstafanir nú viðvíkjandi slíku 
ástandi, heldur yrði Alþ. þá kvatt saman til 
ráðagerða. Ég hefi levft mér að bera fram brtt. 
á þskj. 543 um, að 3. liðurinn falli niður, en sá 
liður miðar að því að lækka framlag til bygg- 
ingarsjóða, þannig að það verði miðað við kr. 
1.30 á hvern íbúa kaupstaða, en að framlag 
sveitarfélaganna til sjóðanna lækki að sama 
skapi. í 4. lið er einnig farið fram á að láta 
tekjuauka þann, sem gert er ráð fvrir i 2. gr. 
1. um bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfn- 
unarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga, að renni til 
byggingarsjóðanna, renna beint i rikissjóð. Ég 
get ekki falizt á, að þetta hvorttveggja verði 
tekið af byggingarsjóðunum, og sérstaklega þó 
ekki það, sem talað er um i 3. liðnum, vegna 
þess að það snertir aðra gjaldendur til sjóð- 
anna lika.

Ég mun greiða atkv. með brtt. á þskj. 544,
Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

en hinsvegar inun ég greiða atkv. gegn frv. i 
heild, ef till. mín nær ekki samþykki.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Brtt. meiri lil. n. á 
þskj. 544 eru fram bornar i samráði við mig, 
og get ég á það fallizt, að þær verði samþ. Ég 
vil þó geta þess, að eins og nú horfir eru engar 
líkur til þess, að rikissjóður geti innt af hendi 
öll gjöld, scm honum er ætlað. Þess vegna 
mætti ef til vill segja, að í þessu frv. væri 
frekar gengið of skammt en of langt í því að 
afla rikisstj. heimilda til lækkunar útgjalda. 
Til samkomulags hefi ég þó getað á það fallizt. 
að jarðabótastyrkurinn vrði tekinn út úr frv., 
og er það þá vegna þess fyrst og fremst, að af 
öllum þessum greiðslum stendur sérstaklega á 
um jarðabótastvrkinn, af því að hann er greidd- 
ur vegna þess, sem búið er að framkvæma af 
jarðabótum. l'm brtt. hv. 10. landsk. er allt öðru 
máli að gegna, og því veit ég, að allir hv. þm. 
gera sér grein fvrir. í þeim lið, sem þar er 
farið fram á að fella burt, er í raun og veru 
ekki farið fram á annað en það, að fallið sé 
frá því i bili að safna i sjóð, sem þar er um 
að ræða, þvi það dettur engum í hug, að nokkr- 
ar byggingar verði hægt að framkvæma á árinu 
1041. Og jafnvel þó hægt væri að bvggja, þá 
er starfsemi þessara sjóða ekki svo mjög skert, 
vegna þess að starfsemi þessara bvggingarsjóða 
byggist aðallega á lántöku. Framlaginu er ekki 
ætlað að vera til annars en þess, að hægt sé 
að standast vaxtamismun á lánum, sem tekin 
eru til þess að kosta bvggingarnar, og þeim 
lánuni, sem húseigendum eru veitt. Starfsemi 
sjóðanna gæti þess vegna tvímælalaust haldið 
áfram.

Viðvikjandi þvi, sem hv. þm. var að tala um 
sveitarsjóðina, þá verð ég að segja það, að 
mér finnst ekkert athugavert, þó að þeim sé 
þarna sýnd lítilsháttar linkind, þar sem vitað 
er, að þeir hljóta að eiga við að stríða fjár- 
hagslega erfiðleika á næstunni, eigi síður en 
ríkissjóður, sem hefir meiri möguleika til að 
afla sér fjár og standast sínar greiðslur en 
bæjar- og sveitarsjóðirnir hafa yfirleitt.

Ég skal svo ekki orðlengja um þetta frekar. 
Ég get fallizt á, að frmnv. verði afgr. eins og 
meiri hl. n. hefir lagt til, og vænti, að d. geti 
fallizt á að fara eftir till. meiri hl.

♦Erlendur Þorsteinsson: Ég skal ekki fara út i 
langar umr. uin þetta mál, en ég held, að það 
liafi verið óþarfi að skilja orð mín svo, að ég 
byggist við, að það yrði nokkuð byggt á næsta 
ári. Hitt hlýtur öllum að vera ljóst, að eftir 
því sem árin líða fleiri, sem ekkert verður 
bvggt, verður þörfin þeim mun rikari fvrir að 
byggja mikið þegar hægt verður. Líka má það 
öllum ljóst vera, að þó að þessi stvrjöld hætti, 
þá mun allt efni og farmgjöld halda áfram að 
vera mun hærra cn á venjulegum tímum. Það 
er þess vegna gefið, að það muni þurfa á stærri 
lánum að halda til bvgginganna, þó hægt væri 
að ná í efni, og meira fé til að greiða vexti. 
Ég ætla, að það muni ekki muna svo litlu, 
hvort þeir fá þetta framlag eða ekki. Annars 
skal ég endurtaka það, sem ég áðan sagði, sem

16
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ég veit, að hæstv. fjmrh. er ekki síður ljóst en 
mér, að nú þegar er búið að draga úr starf- 
semi þessara sjóða. I’að er auðvitað mál, að 
það getur komið fyrir bæjarfélögin ekki síður 
en ríkissjóð, að lenda í fjárþröng. Ef hinsvegar 
vel tekst til með okkar framleiðslu, sem allir 
vona, þá þarf aldrei að koma til þess að nota 
þá heimild, sem hér er gefin. Hinsvegar vil ég 
undirstrika það, að ég álít, að þurft hefði að 
fara allt aðra leið til að mæta ástandinu en 
gert er ráð fvrir i fromvarpi því, sem hér liggur 
fvrir.

*Forsrh. (Hermann Jónasson): Það er til sú 
miðlunarleið í þessu máli, að jarðræktarstyrkur 
skuli lækkaður. En ég verð að segja það, eins 
og hæstv. fjmrh. tók fram, að það stendur 
nokkuð öðruvísi á um þetta en aðrar lækkanir, 
sem fram á er farið í frvgr. Því að þetta vrði 
hrein lækkun á greiðslu jarðræktarstvrksins, en 
ekki aðeins frestun á greiðslu, og í öðru lagi 
er hér að ræða um stuðning við framleiðsluna. 
Og það sjónarmíð varð ofan á, að styðja bæri 
bændur til þess að hrinda framleiðslu sinni í 
betra lag en áður með þeiin framkvæmdum, 
sem styrkur er veittur til. Skiptir það ekki litlu 
ináli, eins og nú standa sakir, þegar við getum 
búizt við að þurfa að reiða okkur meir en 
nokkurn tíma áður á landbúnaðarframleiðsl- 
una. Jafnframt iná taka fram, að ekki verður 
unnt án stórvandræða að láta lækkun, sem nú 
yrði samþ. að heimila, ná til lofaðra greiðslna, 
eins og á hefir verið bent. Lögfræðilega séð 
yrði mjög erfitt að svipta bændur styrk, sem 
þeir eru búnir að vinna fvrir samkv. eldri lög- 
um. Almennt séð vegur hitt enn þvngra og sker 
raunar alveg úr, að þetta cru styrkir til frain- 
leiðslu. Hinsvegar finnst mér ekki hægt að 
komast hjá því að hafna brtt. hv. 10. landsk. 
á þskj. 543, hversu annt sem manni er um, að 
byggingum verkamannabústaða þoki áfram, því 
að þar er um enga framleiðsluaukning að ræða, 
enda er i 1. lið frvgr. lækkað framlag bæði til 
Lvggingar- og landnámssjóðs og endurbygginga 
ibúðarhúsa i sveitum, og eftir það væri ekki 
mikið réttlæti í því að samþ. brtt. á þskj. 543. 
Það er ekki liægt að neita því, að þörfin fvrir 
áframhaldandi bvggingar er, þó að mikil sé i 
kaupstöðum, meiri í sveitum, þar sem enn hefir 
ekki verið byggt úr varanlegu efni nema á i'á- 
um stöðum tiltölulega. Þörfin er þar brýnni en 
svo, að þvi verði lengi frestað að fullnægja 
henni að nokkru. Auk þess eru þeir mörgu bæir, 
sem endurreistir hafa verið, eða nýbýli reist, 
undanfarið, og skortir allmikið á, að peningar 
verði til þess að styrkja þau, eins og lög liafa 
mælt fyrir, á árinu 1941. Þess vegna gæti komio 
til mála að lækka ekki stvrkinn til nýbygginga, 
þótt stvrkir til verkainannabústaða væru lækk- 
aðir, en hitt væri fullkomið ranglæti, að snúa 
þessu við. Við höfum fallizt á það, þótt okkur 
þyki sárt, að koma ekki fram með brtt. um ný- 
byggingar í sveitum. Þó að við séum hlynntir 
verkamannabústöðum i kaupstöðum, getum við 
ekki heldur verið með því að gera þar breyt. 
i algeru ósamræmi við lækkun byggingarstvrks 
í sveitum.

ATKVGR.
Brtt. 544,1.1 samþ. með 15 slilj. atkv.
—• 544,1.2 samþ. með 13 shlj. atkv.

544,1.3 samþ. með 13 shlj. atkv.
— 543 felld með 9:3 atkv.
Ervgr. (verður 1. gr.), svo breytt, samþ. með 

10:3 atkv.
Brtt. 544,II.a (ný gr., verður 2. gr.) samþ. með 

11 shlj. atkv.
— 544,II.b (ný gr., verður 3. gr.) samþ. með 

10 shlj. atkv
Eyrirsögn samþ án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10:3 atkv.

Á 46. fundi í Ed., s. d., var frv. tekið til 3. 
umr. (A. 551).

()f skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Enda þótt 
frv. það, sem hér liggur fyrir, hafi tekið mikl- 
uin stakkaskiptum til hins betra frá þvi, að 
það var hér til 1. umr., — en þá lýsti ég mig 
andstæðan þvi i öllum aðalatriðum — þá hefir 
afstaða mín til frv. ekki breytzt enn. Ég hefi 
ekki enn fengið svör við þeim spurningum, 
sem ég þá spurði um, m. a., hvernig væri hátt- 
að með 1. lið a. i frv., en þar er ákveðið, að 
lækka megi framlag byggingar- og landnáms- 
sjóðs um 35%. En i 2. gr. 1. nr. 76 frá 1936 er 
tekið fram, að sjóðurinn skuli fá 200 þús. kr. 
á ári. Aður eruin við svo búnir að samþ. á 
þessu þingi 1., sem heita 1. um bráðabirgða- 
breyt. nokkurra I., og 9. liður þeirra hljóðar svo, 
að á árinu 1941 skuli framlag ríkissjóðs til 
byggingar- og landnámssjóðs lækka niður í 125 
þús. kr. Á sama þingi lækkum við því þctta 
200 þús. kr. framlag með tvennum 1. í öðru lag- 
inu samþ. við 35% lækkun á því, en í hinu lag- 
inu 75 þús. kr. Ég geri ráð fyrir, að það vrði 
sú lækkunin, sem lengra gengur, er myndi eiga 
að gilda, eða 75 þús. kr. lækkunin. En þá skil 
ég ekki, til hvers er verið að taka þetta upp i 
þetta frv. aftur, nema það sé meiningin að 
lækka framlagið uin meira en 75 þús. kr. En 
það má ekki samkv. I. um bráðabirgðabrevt. 
nokkurra I. Ég benti á við umr. hér áður, að 
þetta væri brigðinælgi af liálfu hæstv. fjinrh., 
þar sem hann á þinginu í vetur, þegar ég tal- 
aði um það þá, livort lækka ætti þeiinan lið 
meira er um 75 þús., lofaði, að það skyldi ekki 
gert, eftir að ég liafði bent á, að sjóðurinn væri 
búinn að lofa svo miklum lánum, að hann gæti 
ekki staðið við skuldbindingar sínar, nema 
bann fengi að halda öllu því framlagi. Þá sagði 
hæstv. fjmrh., að sjóðurinn gæti fengið lán úr 
sparisjóðsdeild bankans árið 1940, því að á ár- 
inu 1941 yrði ekki byggt svo mikið, að hann 
þvrfti á öllum sinum tekjuin að halda til út- 
lána. Þetta sætti ég mig við á þeim grund- 
velli, að fjárframlagið yrði ekki lækkað meira 
en niður í 125 þús. kr. og mætti því 1941 greiða 
sparisjóðsdeild það, sem þaðan yrði lánað 1940. 
Og ég segi enn, að það séu svik við gefin lof- 
orð, ef lækka á þennan lið um meira en 75 
þús., sem gert er með bráðabirgðabreyt. nokk- 
urra laga.
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Þá get ég ekki heldur fallizt á b-lið 1. liðs 
frv., sem er um styrk til endurbygginga ibúðar- 
húsa í sveitum. Það er búið að lofa stvrk til 
þessara húsa og leggja i kostnað við þau, og 
nýbýlanefnd, sem lofað hefir ákveðnum mönn- 
um stvrknum, verður svikari við þessa einstak- 
linga, sem bvggt hafa á því loforði, ef hún fær 
ekki þessa fjárhæð, án þess hún sé skorí'n 
niður. Eg get því ekki enn verið með frv., þótt 
tvær af þeim ástæðum, sem voru til þess, að 
ég lýsti mig andvígan því, hafi nú fallið niður. 
Það er að vísu búið að taka út úr því nýbýli 
og samvinnubyggðir, enda var óþarfi að sctja 
þau undir þetta 35% ákvæði, nema meiningin 
hefði verið að skera niður styrk til einstak- 
linga. A þetta benti ég við fyrri umr., og það 
hefir verið tekið til greina. Jarðræktarstyrkinn 
benti ég líka á, og það hefir einnig verið tekið 
til greina. Eg benti líka á, að hæstv. fjmrh. 
sagði, að þótt ekki þvrfti e. t. v. að halda á 
þessum greiðslum, þá væri gott að hafa lækk- 
unarheimildina, ef á þessu fé þvrfti að halda 
til annars, sem meiri þörf væri fyrir, og verið 
gæti meiri þörf fvrir að skera niður eina upp- 
hæðina frekar en aðra. Þetta hefir einnig verið 
tekið til greina og verið flutt brtt., sem orð- 
aði um 1. gr. a. II, og get ég sætt mig við það 
svona. En ég óska enn að fá svar við spurning- 
um mínum um a. I. Það er vitað, að 1. segja, að 
leggja eigi 200 þús. kr. í sjóðinn, en nú er búið 
að breyta þvi með tvennum 1., öðrum á þskj. 
84 undir tölul. 9 og svo þessum. Hvernig á að 
breyta 1.? Hvort ákvæðið á að gilda sem breyt. 
á 1.?

♦Frsm. (Magnús Jónsson): Ég vil aðeins svara 
fyrirspurnum hv. þm. Ég lít svo á, — og ég 
held, að n. geri það einnig, — að þessi 1. komi 
hvortveggja til framkvæmda þannig, að 1. um 
bráðabirgðabreyt. nokkurra 1. verki þannig, að 
með henni lækki upphæðin frá því, sem hún er 
í fjárl., um 75 þús. kr., sem renna á til bvgg- 
ingar og landnámssjóðs, niður i 125 þús., og 
því verki þessi heimild um 35% lækkun þannig, 
að það verði 35% af 125 þús. kr. Það er svipað 
með þetta og kom fram i umr. milli hv. 10. 
landsk. og hæstv. fjmrh., að það eru þessar 
framkvæmdir, sem ómögulegt er að vænta, að 
verði nokkuð verulegt um á næstunni, og því 
þeir liðir, sem liggur næst að ákveða með 1. 
að lækka, þar sem engar likur eru til, að þar 
verði um nokkra starfsemi að ræða. En þrátt 
fyrir þetta koma til útborgunar milli 80 og 90 
þús. kr., sem þessum sjóði er heimilt að nota. 
Svo er sá munur á, að í 1. um bráðabirgðabreyt. 
nokkurra 1. er fastákveðið tillag 125 þús., en 
hér er aðeins um heimild að ræða, sem kemur 
til greina, ef fjárhagsástandið verður svo erfitt, 
eins og það er orðað i 1. gr., „að tekjur ríkis- 
sjóðs bregðist verulega frá því, sem fjárl. gera 
ráð fyrir“, en við vonum allir, að til þess komi 
ekki, a. m. k. ekki í fullum mæli.

Ég hefi skilið þetta þannig, og ég hygg, að það 
sé þessi skilniiigur, sem frv. er bvggt á, að niður- 
færslan gildi þá upphæð, sem búið cr að samþ., 
að eigi til þessa að ganga. (PZ: Ég skil það á 
binn veginn). Vm hinn liðinn, byggingu íbúðar-

húsa, skilst mér, að hv. 1. þm. N.-M. sé ekki í 
neinum vafa, heldur hafi hann þar aðeins Iýst 
vanþókun sinni á þvi, að hann er lækkaður. 
l'm það eru deildar skoðanir, en úr því hefir 
þegar verið skorið með atkvgr. við 2. umr., og 
þetta er nú ekki eins ógurlegt eins og menn 
hafa látið í veðri vaka í fyrstunni. Það er svo 
um flest, að því fylgja nokkrir byrjunarörðug- 
leikar, og mun margt verða mönnum erfiðara 
en þótt þeir verði að doka nokkuð við eftir 
þessum stvrk.

Ég held, að það hafi ekki verið fleira, sem hv. 
þm. minntist á.

ATKVGR.
Erv. samþ. með 9:3 atkv. og afgr. til Nd.

A 47. fundi í Nd., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.

Á 48. fundi í Nd., s. d., var frv. tekið til 1. 
umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. í Ed. — Af- 
brigði levfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

♦Fjmrh. (Jakob Möller): Það er að þvi leyti 
svipað um þetta mál og það, sem síðast var hér 
til umr. (frv. til 1. um gjaldeyrisverzlun o. fl.), 
að það er langt siðan það kom fram hér á þingi, 
og um það hafa staðið samningar og því verið 
brevtt i það horf, sem það hefir nú, þegar það 
kemur til þessarar d. Breyt. þær, sem gerðar 
hafa verið á frv., eru þær, að felld hefir verið 
burt heimid í 1. gr. 1. tölul. c., um að lækka 
inegi framlag til nýbýla og samvinnubyggða um 
35%. Einnig hcfir verið felld burt heimild sú, 
sem var í 2. tölul. 1. gr. um að lækka framlag 
ríkissjóðs til jarðabótastyrkja, og er það gert 
með það fyrir augum, að um þessa styrki standi 
sérstaklega á og öðruvisi en um önnur gjöld, 
sem heimilað er að skerða samkv. þessu frv., 
og um þetta hefir einnig náðst samkomulag. Ég 
geri ráð fyrir, að hv. þm. liti fjármálaástandið 
talsvert öðrum og alvarlegri augum en jafnvel 
þegar þetta mál kom fram, og geti orðið sam- 
mála um, að óhjákvæmilegt geti orðið að grípa 
til sérstakra og róttækra og því miður róttæk- 
ari ráðstafana en gert er í þessu frv.

Ég vil þvi mælast til, að d. samþ. þetta frv. 
eins og það liggur fyrir.

*Einar Olgeirsson: Ég vil lýsa því yfir við- 
víkjandi þessu frv., að ég er þvi algerlega and- 
vígur. í þessu frv. er stj. gefin heimild til, auk 
þess sem hún hefir heimild til að lækka á fjárl. 
ólögbundin gjöld um 35%, að lækka nú einnig 
lögbundin gjöld um 35%. Ég fæ ekki séð betur 
en að það, sem Alþ. bæri fvrst og fremst að 
gera í sambandi við það útlit, sem hæstv. fjmrh. 
lýsti, væri að gera róttækar ráðstafanir til að 
tryggja afkomu almennings í landinu. Það virð- 
ist, að Alþ. hafi einhliða hugsað um það þessa 
síðustu daga, að hugsa um afkomu ríkissjóðs 
og þeirra manna, sem eiga að fá sín laun greidd 
úr honuin. Hitt er ómögulegt, að fá Alþ. til að 
grípa til neinna ráðstafana til að afstýra þeim 
vandræðum, sem nú steðja að almenningi þessa
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lands, og á sýnilega að senda þingið heim áu 
þess að neitt sé gert í þá átt.

ATKVGIL
Frv. visað tit 2. umr. með 18:1 atkv.
Till. um að vísa málinu til fjhn. felld með

lö:2 atkv.

A 49. fundi í Xd„ 23. april, var frv. tekið til
2. umr.

Of skammt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði 
levfð og samþ. með 21 shlj. atkv.

'Asgeir Ásgeirsson: Eg liefi borið fram brtt. 
við þetta frv., cn það mun ekki vera búið að 
útbýta henni.

Hún er um það að fella niður 2. lið 1. gr., 
svo liekkunin komi ekki niður á verkamanna- 
bústöðunum. Það er búið að lækka framlagið 
til þeirra áður, bæði með þvi, að þeir fá ckki 
sinn hluta af hátekjuskattinum, né heldur sinn 
hluta af tekjum tóbakseinkasölunnar. Ef enn er 
koinið með nýja lækkun. þá er oft höggvið i 
hinn sama knérunn.

Annars vil ég segja það um þetla frv„ að ef 
það ástand skapast, sem vel getur orðið, sem 
miðað er við í þessu frv., ]>á hygg ég, að svo 
sé koinið, að ástæða sé til að kalla þing sainan. 
Ef mcnn hugsa sér að kalla ekki saman þing 
út af sliku ástandi, þá hygg ég, að það sé ekki 
nóg að láta rikisstj. hafa niðurskurðarheimild, 
heldur verði þá einnig að láta hana hafa heiin- 
ild fyrir auknar tekjur.

Eg er þcss vegna ekki neitt hrifinn af þessu 
írv. í sjálfu sér, þó ég beri frain þessa brtí. 
af þeim ástæðum, sem ég hefi þegar greint.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Ég stend aðeins upp 
t_il þess að leggja á móti brtt. hv. þm. V.-ísf. 
Ég vil taka það fram um Ieið, að það er í raun 
og veru misskilningur, að þetta þurfi að koma 
niður á framkvæmdum að því er snertir bygg- 
ingu verkamannabústaða, af þeirri einföldu á- 
stæðu, að það dettur enguin manni í liug, að 
til þess komi, að verkamannabústaðir verði 
byggðir á árinu 1941, af ástæðum, sem öllurn 
eru kunnar. Það er þvi aðeins um það að ræða 
að safna fé í sjóði. Þó það geti vitanlega venð 
hentugt að eiga slíka sjóði, og þá lieldur stærri 
en niinni, þegar ástandið fer að batna og mögu- 
leikar eru fyrir því að nota féð til framkvæmda, 
þá eru möguleikar byggingarsjóðanna engan 
vcginn einungis bundnir við slíka sjóðssöfnun, 
því gert var ráð fyrir í upphafi, að allar aðal- 
framkvæmdir væru byggðar á lántökum, en ekki 
fjársöfnun, sem ætti sér stað með tillögum frá 
ríkissjóði og sveitarfélögum. Það var tilætlunin, 
að þau stæðu undir greiðslum á vaxtamismun, 
sem væri á lánum, sem byggingarsjóðirnir taka, 
og þeiin lánum, sem þeir lána til einstakra fé- 
laga. Hinsvegar eiga sjóðirnir nægilega iniklar 
eignir til þess að standast þann kostnað í ná- 
inni framtíð.

Það væri þvi mjög ósaniigjarnt með tilliti til 
þeirra annara ákvæða, sem frv. felur í sér, ef 
þetta væri fellt undan, því það eru likur til, að 
það sé sízt ástæða til þess af öllu því, sem i 
frv. er.

*Ásgeir Ásgeirsson: Ég sagði ekki i minni 
ræðu áðan, að samþvkkt minnar till. hefði áhril' 
á byggingu verkamannabústaða á þessu ári eða 
næsta ári. En hinu lield ég fram, að það, hvað 
miklu sjóðirnir taka við, hafi áhrif á bygg- 
ingu og vaxtakjör verkamannabústaða í fram- 
tíðinni. t'm það er ekki hægt að deila. Þó sjóð- 
irnir hafi nóg til að lækka vexti, eins og verið 
liefir, þá mun ekki vanþörf á, ef sjóðirnir eru 
nægilega sterkir til þess, að hafa vextina enn 
lægri en þeir hafa verið. Það er lika svo í mörg- 
um borgum i nágrannalöndum okkar, að vextir 
á slíkum bygginguni eru orðnir lægri en nokkr- 
uin hefir dottið í hug ennþá, að þeir yrðu hér. 
En allir geta séð, hvilika þýðingu það hefir 
fyrir verkamenn og þeirra lífskjör.

Það er þess vegiia, að ég ber fram þessa brtt. 
Xú veit ég, að það eru ýmsir sjóðir, sem ekki 
ráðstafa til fulls sjóðsinnstæðuin sinum, og 
x ildi ég gjarnan, að þessir sjóðir nytu vegna 
framtíðarinnar sömu réttinda um ríkisframlag, 
þar sem búið er að klipa tvisvar af þeim áður.

*Steingrímur Steinþórsson: Ég get ekki sagt, 
að ég sé hrifinn af þessu frv. út af fvrir sig. 
Ég befi litið á þetta svipað og hv. þm. V.-ísf., 
að ef svo alvarlegir athurðir koma fyrir, sem 
vel kann að verða, að það þurfi að skcra niður 
liigboðiiar greiðslur i jafnstórum stíl, þá liljóti 
það að verða hlutverk þingsins að koma saman, 
og ]>á vegna margra annara hluta en liér um 
í'æðir.

Ég verð að segja. að þetta frv. hefir tekið 
iniklum bótum frá því að það var lagt fyrst 
fram. Eg hefði aldrei getað greitt því atkv., 
ef ákvæðið um að lækka jarðabótastvrkinn um 
35% frá því. sem ákveðið er í 1., til einstakra 
jarðabóta, hefði verið áfram í því. Ég lit svo á, 
að það hefði ekki verið liægt að gera það. Það 
verða teknar út jarðabætur í sumar, sem að 
nokkru leyti er búið að vinna áður, en það hefir 
verið ráðizt í þær í þvi trausti, að menn fengju 
út á þær þann styrk, sem ákveðinn er i 1. til 
einstakra jarðabóta.

l'm þetta þarf ekki að ræða frekar, því það 
er fellt burt.

Þetta gerir það m. a. að verkum, að ég sé 
mér fært að greiða frv. atkv. Ég geri það þó 
ekki af þeirri ástæðu, að ég viti ekki, að það 
er i raun og veru ómögulegt, eins og þessi mál 
hafa verið framkvæmd hin síðari ár, að minnka 
eða draga svo mikið úr vissum fjárveitingum 
eins og hér hefir verið gert. Ég vil einkum 
benda á liðinn um endurbyggingu íbúðarhúsa í 
sveitum. hað er svo, eins og liv. þdm. vita, 
því ]>að hafa verið gefnar skýrslur um það til 
ríkisstj. og til fjvii., að samkv. reglum, sem gilt 
hafa um þennan styrk, þá bíða um 300 menn 
viðsvcgar um landið, sem rétt eiga á styrk og 
byggt hafa í skjóli löggjafarinnar. Þeir bíða 
eftir því að fá þennan styrk greiddan, eii verða 
á meðan að reyna að velta til á einhverii hátt 
þeiin skuldum, sem á byggingunum hvíla. Ef 
þessi 1. koma til framkvæmda, ]>á verða þeir 
enn að bíða i mörg ár eftir að fá þann styrk 
greiddan, sem þeir eiga rétt á samkv. löggjöf 
þeirri, sem gilt liefir í þessum efnum.
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I>að mun nú vcra svo, að samkomulag hafi 
orðið um það i ríkisstj., að þetta frv. skyldi 
fara í gegn i þeim búningi, sem það nú hefir, 
og þrátt fvrir það, þó ég sé mjög óánægður 
með sum ákvæði frv., þá mun ég beygja mig 
fvrir þessu samkomulagi og greiða frv. atkv. 
En það geri ég af þeim ástæðum, sem ég hefi 
áður greint, að ástandið er svo ískyggilegt, og 
þungi þess hvilir mest á stjórninni, og stjórnin 
hefir komið sér saman um þessa lausn, og það 
er fvrst og fremst fyrir þeim rökum, sem ég 
beygi mig, en vil láta þessa stuttu greinargerð 
nægja að þessu sinni.

Forseti (JörB): Útbýtt er í deildinni brtt. á 
þskj. 563. — Brtt. er of seint fram borin, og 
þarf þvi að veita afbrigði frá þingsköpum til 
þess að hún verði tekin til meðferðar á fundin- 
um.

ATKVGR.
Afbrigðin levfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Forseti (JörB): Ég vil leyfa mér að mælast til 
þess, að þeir, sem taka til máls, takmarki ræðu- 
tima sinn, því við höfum ekki nema fáeinar 
mínútur til umráða.

*Einar Olgeirsson: Það gat verið um tvennt 
fyrir stj. að gera, að reyna að skera niður gjöid- 
in eða að auka tekjurnar. Fyrir þessari hv. deild 
hefir legið frv. um, að togaraeigendur skyldu 
ekki vera útsvarsfrjálsir lengur, en það var farið 
þannig með það, að nú eru þeir ekki aðeins 
skattfrjálsir, heldur einnig útsvarsfrjálsir. Það 
er séð um það, að þeir, sem geta borgað, fái 
að halda öllu sinu, en farin sú leiðin að skera 
niður bráðnauðsvnleg fjárframiög, ekki aðeins 
til verklegra framkvæmda, heldur einnig til 
þeirra sjóða, sem eru til tryggingar fyrir al- 
menning í landinu. Þetta eru sjóðir, sem endur- 
bótamennirnir gátu verið stoltir af. Allt þetta 
virðist eiga að skera niður, og það á sama tíma, 
sem á að viðhalda skattfrelsí togaraeigenda. Það 
sýnir, hvert stjórnin stefnir, að hlífa þeim, sem 
gætu borgað, og gera ekkert, sem gæti tryggt af- 
komu verkalýðsins i landinu. Xú vildi ég bara 
mega spyrja, sérstaklega i sambandi við það, 
sem hv. 2. þm. Skagf. lýsti vfir áðan, um að 
það væri samkomulag i stj. um afgreiðslu þessa 
máls, og út af þeim upplýsingum, sem komu 
fram, hvort ráðherra Alþfl. í stj. hefir verið 
sammála um þann niðurskurð, sem hér liggur 
fyrir, að skera niður um 35% framlög til verka- 
mannabústaða, lífevrissjóðs og annars slíks. Eg 
vildi spyrja að því, á hvern hátt stj. heimilast 
að nota þennan rétt. Er það svo, að til þess 
þurfi aðeins 3 ráðh., eða þurfa þeir að vera 5? 
Þar sem það er upplýst, að Alþfl. hefir engu 
um þetta ráðið, væri gaman að vita, hvort ráðh. 
flokksins i ríkisstj. er á sama máli og flokkur- 
inn í þessu, eða hvort ekki er fullt sainkoinulag 
um þetta í stj., og ennfremur væri gaman að 
vita, hvort hans samþykki þurfi til þess að nota 
heimildina. Ég vil upplýsa, að ef svo er komið, 
að Framsfl. og Sjálfstfl. komi sér saman um 
slikt án þess að Alþfl. komi þar til,'er sá flokk- 
ur orðinn eins og finunta hjól í vagni í ríkisstj.

og þátttaka hans þar alveg þýðingarlaus, ef 
gert er slíkt samkomuiag, hvað sem Alþfl. segir 
um það.

Þá vildi ég koma að því, hvað þingið er að 
gera með því að gefa stj. þá heimild, sem hér 
er um að ræða. Með því er þingið að fremja 
sjálfsmorð. Það er að leggja í hendur annara 
það vald, sem það eitt á að hafa. Það var fróð- 
legt að hevra til hv. 2. þm. Skagf. Hann segir, 
að af þvi að samkomulag hafi orðið, muni hann 
hevgja sig. Maður fær að vita, hvernig það eru 
ráðherrarnir, sem ráða, í hæsta lagi 3. Það er 
farið með málin í þingið og sagt: Þetta eigið 
þið að samþykkja; ef þið gerið það ekki, cigið 
þið á hættu að missa bitlinga og góðu stöðurnar, 
— og svo standa þeir upp, eins og hv. 2. þm. 
Skagf., og segja, að samkomulag hafi orðið um 
þetta og því verði að samþvkkja það. Ég held, 
að þingið sé kallað saman til annars en að gera 
þetta. A þennan hátt er hver eftir annan beygð- 
ur og meiri hl. fenginn. A þennan hátt er þing- 
ræðið á íslandi að drepa sjálft sig og rolast út 
af í aumingjaskap, með þvi að bevgja sig i 
hvert skipti sem einhverjum skuldakónginum 
þóknast að setja hnefann í borðið. Það liður 
aldrei meira en einn dagur, í þetta skipti reynd- 
ar frá laugardegi til mánudags, þá eru þeir 
húnir að beygja sig. Þegar til kemur, láta þeir 
útgerðarmennina vera útsvarsfrjálsa eftir sem 
áður, og svo þegar koma einhverjar tillögur 
um að bæta úr atvinnuleysinu, er þeim stungið 
undir stól og þeir peningar, sem líklegir væru 
til þess að bæta kjiir fólksins, eru látnir vera 
áfram í vasa stórgróðamannanna. Þessum að- 
ferðuin vil ég mótmæla.

*Haraldur Guðmundsson: Eg er að vona, að 
fjmrh. komi hingað inn.

f sambandi við 5. lið 1. gr., um að fella niður 
35% af framlaginu til lífeyrissjóðs, vildi ég 
mega segja, að þetta er ekki fært á annan hátt 
en þann, að greiðslunni sé slegið á frest. Líf- 
evrissjóður fslands er eign þeirra manna, sem 
borga i sjóðinn. Það, sem lagt er til elli- og 
örorkubóta, á að endurgreiðast með kr. 200000 á 
á ári í 50 ár. Ég hefi rætt við hæstv. fjmrh. 
um þann skilning, að grciðslunni til lífeyris- 
sjóðs verði slegið á frest sem nemur þvi ára- 
bili, sem um er að ræða, en engan veginn að 
greiðsla falli niður, því það væri beinlínis að 
ræna annara eign, að skilja heimildina svo.

Ég sé, að hæstv. fjmrh. er kominn, og vildi 
ég spvrja hann, hvort ekki væri rétt hermt hjá 
inér, að ekki sé hægt að fella niður þessa 
greiðslu, heldur á að fresta henni þannig, að 
sú skuld, sem lífeyrissjóður er í við ellilauna- 
sjóð, borgist, en verði slegið á frest.

Ég vona, að hæstv. ráðh. þurfi ekki að gripa 
til þessarar heimildar, því allar líkur eru til 
þess, að lifevrissjóður gæti keypt ríkisskulda- 
liréf fyrir mikilli uppliæð. l'm frv. i lieild vil 
ég segja það, að mér virðist eðlilegt, að ráðh. 
óski eftir að hafa þessa heimild á þessum tím- 
um, en mér er það ráðgáta, að hann skyldi 
ekki óska eftir að hafa víðtækari heimild, til 
þess að greiða úr fyrir þeim, sem verst verða 
úti, ef nauðsvnlegt yrði.
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*Fjmrh. (Jakob Möller): Út af fyrirspurn hv. 
þm. Sevðf. get ég ekki sagt annað en það, að 
samkv. því, sem hann gerir grein fyrir, skilst 
inér það rétt vera, en ég hefi ekki athugað það 
sjálfur. Ég geri ráð fyrir, að um þetta geti 
orðið einhverskonar samkomulag milli ríkisstj. 
°g tryggingarstofnunarinnar.

ATKVGR.
Brtt. 563 felld með 16:6 atkv.

1. gr. samþ. með 15:4 atkv.
2. —3. gr. samþ. með 16:4 atkv.
Fvrírsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 21:5 atkv.

Á 50. fundi i Nd., s. d., var frv. tekið til 3. 
umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og sainþ. með 21 shlj. atkv.

*Einar Olgeirsson: Herra forseti! Ég vil, áður 
en þetta frv. fer út úr hv. d., mótmæla þeirri 
aðferð, sem hér er viðhöfð af hálfu ríkisstj. 
um afgreiðslu mála á þessu þingi. (Atvmrh.: 
4>að er ekki seinna vænna). Það er ekki seinna 
vænna; það er alveg rétt hjá hæstv. atvmrh.

Það er meiningin, áður en þingið hefir gert 
nokkurn skapaðan hlut til þess að ráða frain 
úr þeim vandræðum, sem framundan eru fyrir 
almenning, að ganga þannig frá, að skera niður 
stórkostlega öll fjárframlög til verklegra fram- 
kvæmda í landinu og fjöldamörg framlög til 
sjóða og annars slíks, auk þessarar heimildar 
til þess að mega skera niður dýrtíðaruppbót, 
sem embættismenn og starfsmenn ríkisins eiga 
að fá.

Alþingi er sent lieiin án þess að hafa tekið 
fvrir nokkuð af þeim málum, sem alþýðan í 
landinu krefst, að tekin séu til afgreiðslu. Það 
liggja fyrir fjöldamargar óskir viðvíkjandi kaup- 
gjaldsmálunum og öðru slíku. Þess hefir verið 
krafizt, að 1., sem sett voru á síðasta þingi um 
kaupgjaldsmálin, vrði breytt. Við þessu hefir 
verið daufheyrzt. Það hafa komið kröfur frá 
öllum mögulegum stöðum i landinu um það, að 
eitthvað yrði gert viðvíkjandi atvinnumöguleik- 
unum — um það, að menn gætu haft einhvern 
möguleika til þess að hafa ofan af fvrir sér 
og geta haft meiri atvinnu heldur en fólk hetir 
haft undanfarið. Þessu hefir verið svarað af 
hálfu valdhafanna með því að segja, að þeir, 
sem ekki hefðu atvinnu í kaupstöðum, gætu 
farið í sveit. En það hefir sýnt sig, að þar er 
engrar vinnu að vænta, sem geti bætt úr at- 
vinnuleysi kaupstaðanna. Það liggja fvrir þær 
staðrevndir, að það þýðir ekkert að segja, að 
menn geti farið í sveit, þó að það geti verið 
„til hagræðis fvrir stærri bændur", eins og einn 
framsóknarþm. skrifaði i Tímann nýlega. Það 
eru aðeins 200—300 menn, sem sveitirnar geta 
tekið við eftir skýrslu Búnaðarfél. ísl. En þús- 
undir manna eru þó eftir í kaupstöðunum at- 
vinnulausir, eins og t. d. bvggingarmenn og 
verkamenn og aðrir slikir. Alþ. hefir ekkert 
gert til þess að atvinna væri útveguð handa 
þessum mönnum. En ríkisstj. hefir aftur á móti

verið heimilað að skera niður um 35% af ólög- 
bundnum gjöldum ríkissjóðs. Það eru verklegu 
framkvæmdirnar. Siðan hefir því verið lýst yfir 
af fjmrh., að það sé alveg gefið, að þetta sé 
ekki nóg. Eg man eftir, að þegar þetta frv., sem 
nú á að fara að samþ., var lagt fram hér fyrst, 
þá sögðu þm., bæði úr Alþfl. og Sjálfstfl., að 
það næði ekki nokkurri átt að fara að samþ. 
slíkt. Nú eru þeir búnir að beygja sig svo, að 
þeir ætla að samþ. frv. án þess að nokkuð hafi 
verið gert til þess að bæta úr atvinnuleysinu. 
Þáltill. hefir verið borin fram, sem fór þó ofur 
litið í þessa átt, sem þm. Reykv. báru fram, en 
það var dregið úr henni í meðferð n., og mátti 
hún þó sizt við þvi. Eftir þvi sem útlitið er 
unr innflutninginn og eftir þeim 1., sem hafa 
verið afgr., þá lítur ekki út fyrir, að bót sé á 
ráðin um innflutning á næstunni.

Það er auðséð, að Alþ. ætlar að skiljast við 
þau mál, sem þjóðin hafði þó búizt við, að það 
gerði ráðstafanir um, án þess að ráða fram úr 
þeim. Togurunum hefir verið trvggt skattfrelsi 
og útsvarsfrelsi. Með þessu er séð um, að tog- 
araútgerðin fái allan stríðsgróðann, en ekki ríkið 
og ekki heldur bæjarfélögin verði lians aðnjót- 
andi. Þvi hefir verið afstýrt, að togararnir færu 
á saltfisksveiðar eða bættu þann vinnumissi, 
sem verkalýðurinn hefir orðið fyrir af því að 
saltfisksveiðarnar hafa ekki verið stundaðar. 
Þannig hefir verið hindrað, að verkalýðurinn 
fengi atvinnu annaðhvort við saltfisksverkun eða 
vinnu, sem kemur í staðinn, sem haldið væri 
uppi af fé, sem tekið væri af ísfisksveiðunum. 
Það hafa verið gerðar ráðstafanir til þess að 
niinnka vegavinnu og ríkisstj. hefir fengið 
heiniild til þess að skera niður framlög til 
verklegra framkvæmda um 35%. Og það er nú 
verið að gera ráðstafanir til þess, að ennþá 
erfiðara verði síðar meir að bæta úr þeim hús- 
næðisvandræðum, sem hljóta að skapast við það, 
að litið verður um byggingarefni á næstunni. 
Það er verið að auka þessi vandræði með því 
að minnka framlög til byggingarsjóða í sveit- 
um og kaupstöðum og gera enn erfiðara fyrir 
um að mæta þeirri kreppu, sem kann að skella 
vfir að striðinu loknu. Þetta er gert af Fram- 
sfl. Framsfl. hefir hvað eftir annað hér á þingi 
borið fram till. um það, að leggja nýjar álögur 
á til þess að stofna nýja sjóði, en gengur nú 
fram fyrir skjöldu til þess að eyðileggja þá 
sjóði, sem fyrir eru, og skera niður framlög til 
þeirra sjóða, sein Framsfl. hefir verið að monta 
sig af að hafa komið í gegn, eins og til byggingar- 
sjóðs fyrir sveitirnar og annað slíkt. Alþ. ætlar 
með afgreiðslu þessara mála algerlega að bregð- 
ast þeirri skyldu, sem á því hvílir, og ég sé líka 
á dagskránni fvrir Sþ., að það er ekki einu 
sinni meiningin að taka till. sósialistaflokks- 
manna á dagskrá um ráðstafanir vegna núver- 
andi styrjaldarástands. Það, sem mest er talað 
um í blöðum stjórnarfl., er það, hversu ægilegt 
ástandið sé framundan og hvað Alþ. þurfi að 
vinna mikið fyrir þjóðina. En á þvi er ekki 
snert hér. Þvert á móti er með þremur málum, 
sem kevrð eru gegnum þingið — þannig, að þau 
eru drifin í gegn með 3 umr. sama daginn 
— verið að minnka möguleikana, sem ríkið hefir
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til þcss að einhverju leyti að létta undir með 
fólkinu og gera þess aðstæður bærilegri. Eg vil 
þess vegna óska þess og vona, að við afgreiðslu 
máls eins og hér er um að ræða, og þess, sern 
nú á að fara ganga til atkv. um, verði látið 
fara fram nafnakall. Það hefir komið fram sú 
skoðun frá ýmsum hv. þm., að það væri ófor- 
svaranlegt að samþ. lagafrv. eins og það, sem 
nú liggur hér fyrir, og að það ætti að kalla 
sama þing, svo framarlega sem ríkisstj. áliti 
nauðsyn að grípa til annars eins og hér er farið 
fram á í þessu frv. Þegar nú rikisstj. hefir áður 
verið gefin heimild til þess að skera niður upp 
undir 2 millj. kr. af fé til verklegra fram- 
kvæmda i landinu, og ef svo ríkisstj. þykir á- 
stæða til þess að ganga lengra án þess að gera 
nokkuð til þess að bæta neitt úr fyrir alþýð- 
unni, þá er ekki hægt að viðurkenna annað en 
að Alþ. verði að koma saman á ný til þess að 
gera slíkar ráðstafanir, ef það á annað borð 
á að vera í sölum Alþ., sem málin séu til lykta 
leidd. En það virðist stefna að því, að lausn 
vandamálanna fari ekki fram í sölum Alþ. Ef 
hv. þm. hefðu einhverja ábvrgðartilfinningu, þá 
get ég ekki annað séð en að þeir hefðu á móti 
öðru eins og þessu. Það hefir verið sagt af ein- 
um hv. þm., að rikisstj. beri ábvrgð á þessu. 
En ríkisstj. ber ábvrgð fyrir Alþ., og Alþ. ber 
ábvrgð fvrir þjóðinni. En spursmálið er, hvað 
Alþ. ætlar að gera, hvort það ætlar að afhenda 
allt þetta vald í hendur ríkisstj. Ég vil þess 
vegna óska eftir því, að það komi greinilega 
fram við atkvgr. um þetta mál, hvernig hv. þm. 
greiða atkv., og vildi ég óska eftir, að hæstv. 
forseti vildi ganga inn á það að láta fara fram 
nafnakall um þetta mál. Því ella sæi ég mér 
ekki annað fært en að ræða þetta mál dálitið 
nánar.

Forseti (JörB): Þá er umr. um málið lokið. 
(EOI: Herra forseti! Ég var að kveðja mér 
hljóðs). Var ekki hv. þm. að ljúka við ræðu 
sína? (EOl: Ég var að óska eftir nafnakalli). 
Ég skal láta fara fram nafnakall um málið, ef 
áskorun frá 6 þm. kemur fram um það. (EOI: 
Það hefir verið gert hingað tii án þess).

ATKVGK.
Frv. samþ. með 19:7 atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 570).

15. Skipun læknishéraða.
A 7. fundi í Nd., 29. febr., var útbýtt:
Frv. til I. um breyt. á I. nr. 44 23. júní 1932, 

um skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og 
störf héraðslækna (þmfrv., A. 41).

Á 9. fundi í Nd., 4. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Flm. (Vilmundur Jónsson): Á Alþingi 1938 var 
samþ. þáltill., þar sem lagt var fvrir stj. að at- 
huga, hvort nauðsyn væri til og jafnframt

möguleikar á að stofna þrjú læknishéruð á til- 
greindum stöðum: við Þjórsá fyrir nokkrar 
sveitir i Árnes- og Rangárvallasýslum, i Kjós- 
'arsýslu og í Súgandafirði í Vestur-ísafjarðar- 
sýslu. Þessi athugun hefir farið fram, og niður- 
staðan orðið sú, að aðeins á einum þessara 
staða sé hvorttveggja fyrir liendi: nauðsyn til 
og möguleikar á að stofna nýtt læknishérað, 
en það er í Kjósarsýslu, og það, sem þetta 
frv. fer fram á, er, að læknishérað þetta verði 
sett á stofn. Frv. er flutt að tilhlutun ríkisstj. 
og rök fvrir því greind í grg. þess. Allshn. flytur 
frv., og má ég segja, að hún hefir þegar tekið 
þá afstöðu til þess, að hún mælir með þvi, að 
það verði samþ. Vænti ég, að hv. d. fallist á 
að afgr. það ágreiningslaust, fyrst til 2. umr. og 
síðan áfram í gegnum deildina.

Helgi Jónasson: Á þinginu 1938 bar ég fram 
þáltill. um að athuga möguleika á að stofna 
læknishérað fyrir nokkurn hluta Árnes- og 
Rangárvallasýslu með læknissetur í Þjórsártúni. 
Við nánari athugun heima fyrir í héraði var 
litið svo á, þegar farið var að athuga þá hreppa, 
sem komið hefðu til með að verða i þessu nýja 
héraði, að þótt erfitt sé að hafa ekki nema einn 
lækni í Rangárhéraði, eins og komið væri lækna- 
inálum landsins, væri ekki hyggilegt að stofna 
þarna nýtt hérað, því að það hefir verið svo, 
að erfitt hefir verið að fá lækna i héruðin úti 
uin land, og var litið þannig á, að þvi meiri 
örðugleikar yrðu á að fá lækna i smærri héruð 
heldur en ef þau væru stór. í Rangárhéraði er 
3!4 þús. manns, og er þar víða ákaflega erfitt 
og kostnaðarsamt að ná í lækni, en þó féllum 
við flm. frá, að nýtt læknishérað vrði stofnað 
við Þjórsá. Þetta hérað á fullan rétt á sér, ég 
skal fúslega viðurkenna það, en það vrði mjög 
fámennt, ekki nema eitt þús. manns, og ef það 
væri lengra frá Reykjavik, þá mætti búast við, 
að erfitt vrði að fá lækni þangað, en ég geri 
ráð fyrir, þar sem það er ekki lengra frá Reykja- 
vík, þá muni verða kleift að fá lækni í héraðið.

Ég vil spyrja hæstv. stj., hvort ekki sé von á 
einhverjum ráðstöfunum frá hálfu hæstv. heil- 
brigðistjórnar um læknamál sveitanna, þvi að 
það mál þolir enga bið lengur. Komi ekkert frá 
stj. þessu viðvikjandi, þá munu einstakir þm. 
bera fram frv. í þá átt.

*Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Ét af fyrir- 
spurn hv. 2. þm. Rang. um það, hvort stj. muni 
bera fram einhverjar till. i sambandi við ráð- 
stafanir út af því að tryggja það, að auðveldara 
verði að fá lækna i sveitahéruðin yfirleitt, þá 
skal ég taka fram, að landlæknir hefir skrifað 
heilbrigðismálaráðunevtinu ýtarlega um þetta 
efni. Ég hefi athugað þetta, af þvi að það heyrir 
undir það ráðunevti, sem ég starfa við, og hefi 
einnig minnzt á það við starfsbræður inina í 
stj., en ennþá hefir engin endanleg ákvörðun 
verið tekin. Hinsvegar hefir landlækni verið fal- 
ið að semja frv. i sambandi við þær till., sem 
hann hefir lagt fram. Hefir hann nú lokið því, 
og er það nú til nánari athugunar, áður en það 
verður látið koma í ljós, hvort sem það verður 
flutt af stj. eða ekki.
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Helgi Jónasson: Ég þakka fyrir þessar upplýs- 
ingar. Ég vona, að þetta mál verði afgr. sem 
allra fvrst og stj. geti sagt uin það ó næstu 
dögum, hvort hún muni flytja þetta mál eða 
ekki, þvi að annars verður það tekið upp af 
öðrum aðilum.

’Asgeir Asgeirsson: Suðureyrarhreppur í Súg- 
andafirði var einn af þessum hreppum, sem átti 
að athuga um, hvort unnt væri að setja þar á 
stofn sérstakt héraðslæknisembætti. Heilbrigðis- 
stjórnin hefir komizt að þeirri niðurstöðu, að 
ekki væri unnt að gcra svo litinn hrepp sérstakt 
læknishérað, þó að aðrar ástæður mæltu með þvi. 
Ég hefi tekið eftir, að á þessu sama þingi er 
strikaður út á fjárl. stvrkur til hjúkrunarkonu 
í Súgandafirði, sem hafði verið á fjárl. í nokkur 
ár. Ég skil ekki, að athugun heilbrigðisstj. hafi 
leitt til þess, að ekki væri hægt að telja þörf 
á að hafa þarna hjúkrunarkonu, sem starfaði í 
samráði við lækni. Við það gæti sparazt kostn- 
aður við að sækja lækni og flytja til baka, en 
það er mjög erfitt og kostnaðarsamt, og stund- 
um eru allar leiðir ófærar, bæði á landi og sjó. 
Er því mikil nauðsvn á að hafa þarna hjúkrun- 
arkonu, sem gæti starfað þarna i samráði við 
héraðslækni. Ég vil fastlega vænta þess, að 
landlæknir og heilbrigðisstjórn sjái svo til, að 
þessi styrkur verði aftur tekinn upp á fjárl., og 
mun ég þá ekki gera aths. við, þó að ekki verði 
stofnað þarna sérstakt læknishérað.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Þessi styrkur var ekki 
tekinn upp á fjárlfrv. nú, af þvi að hann var 
ekki notaður á siðasta ári. Ég veit ekki til, að 
fengizt hafi hjúkrunarkona til að starfa á þess- 
um stað, heldur mun vfirsetukona hafa gegnt 
þessu starfi. Getur vel komið til mála að taka 
þetta aftur upp, en ég sé ekki ástæðu til þess, 
nema málið sé athugað nánar.

*Asgeir Asgeirsson: Ég hevri og þykir gott að 
hevra, að það stafar aðeins af misskilningi, 
að þetta var tekið út. Það hefir verið reynt 
að fá þarna hjúkrunarkonu, en það hefir ekki 
tekizt enn. En þarna hefir starfað á síðasta ári 
kona, sem er þaulvön og læknir hefir gefið 
vottorð um, að ágætt sé að eiga samstarf við. 
Xú vill hún hætta vegna heilsubrests, en hefir 
ekki gert það enn. Siðast þegar ég átti tal um 
þetta við héraðslækninn, skýrði hann mér frá, 
að forstöðukona Hjúkrunarkvennafélagsins 
hefði málið með höndum og hefði lofað að gera 
sitt ýtrasta til þess að útvega hjúkrunarkonu 
á þennan stað.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj. atkv.

A 11. fundi í Xd., 6. marz, var frv. tekið til
2. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. gr. samþ með 17 shlj. atkv.

Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

Á 12. fundi í X'd., 8. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 13. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Xd., eftir 3. umr. þar.

Á 15. fundi í Ed., 12. marz, var frv. tekið til
1. uinr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og 

til allshn. með 10 shlj. atkv.

Á 21. fundi í Ed., 26. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 41, n. 178).

*Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Þetta frv. er 
komið frá hv. Xd. og flutt af allshn. þeirrar d., 
og fer fram á það að breyta að nokkru skipun 
læknishéraða, á þann veg, að gert er ráð fyrir, 
að stofnað verði nýtt læknishérað, sem nefnist 
Álafosshérað, eins og sjá má í 1. gr. þessa frv. 
Stefna frv. er ýtarlega rakin í grg. þess, en 
aðalatriðið er, að þetta umdæmi er orðið all- 
mannmargt; sérstaklega á vissum tímum árs er 
mikill fjöldi fólks, sem dvelur á þessu Iand- 
svæði. Læknirinn í Hafnarfjarðarhéraði er sam- 
kv. I. skyldur til að gegna þessum hreppum, 
en um nokkur undanfarin ár hefir sérstökum 
lækni í Revkjavík verið greitt nokkurt fé fyrir 
að annast þar læknisstörf. Þetta fvrirkomulag 
hefir ekki gefizt sem skvldi, og Iæknirinn, sem 
skylt er að gegna kalli í þessa hreppa, fer frarn 
á, að eftirtaldir lireppar verði gerðir að sér- 
stöku læknishéraði: Mosfellshreppur, Kjósar- 
hreppur, lvjalarneshreppur og Þingvallahreppur 
Hinir þrir fyrrnefndu hreppar teljast til Hafn- 
arfjarðarhéraðs, en Þingvallahreppur til Griins- 
neshéraðs. Það þvkir heppilegra, að Þingvalla- 
lireppur teljist til þessa héraðs, því að það eru 
greiðari samgöngur þaðan til Álafoss en austur 
að Laugarási.

Því ber ekki að neita, að ef þetta frv. verður 
að L, fylgir þvi nokkur kostnaður. Þó að áður 
hafi verið veittar 2300 kr. fyrir læknishjálp í 
þessum hreppum á ári, þá verða föst laun hér- 
aðslæknis nokkru hærri, svo að það verður 
nokkur fjárhæð, er greiða þarf fyrir fastan 
lækni þar umfram það, sem áður hefir verið 
greitt. En allshn. hefir nú litið þannig á, að 
hér muni vera um breyt. til bóta að ræða, og 
mælir með því, að sú skipun læknishéraða, sem 
í frv. er tilgreind, verði tekin upp. Ég tel að 
þessu sinni ekki ástæðu til að fara fleiri orðum 
um þetta frv., því að það liggur svo ljóst fyrir, 
að þm. munu ekki þurfa að átta sig á, að hér 
sé uin frv. að ræða, er heri að samþ. hér i d.
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ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9:1 atkv.
2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10:1 atkv.

A 23. fundi í Ed., 28. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 9:1 atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 239).

16. Ófriðarráðstafanir.
A 3. fundi í Nd., 22. febr., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 37 12. júní 1939, um

heimild fyrir ríkisstj. til ýmislegra ráðstafana 
vegna yfirvofandi styrjaldar í Norðurálfu (þm- 
frv., A. 13).

.4 5. fundi i Nd., 26. febr., var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 22 shlj. atkv.

A 8. fundi i Nd., 1. marz, var frv. tekið til
2. umr.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

A 11. fundi í Xd., 6. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 15. fundi í Nd., 12. marz, var frv. aftur tekið 

til 3. umr. (A. 13, 80).

Frsm. (Bergur Jónsson): Ég var ekki kominn 
á fund, þegar mál þetta var til 1. umr., en grg. 
frv. er svo ýtarleg, að ég sé ekki ástæðu til að 
flytja sérstaka framsögu um málið. Hinsvegar 
vil ég benda á, að allshn., sem flytur frv. samkv. 
ósk rikisstj., hefir borið fram tvær brtt. á þskj. 
80. Fyrri brtt. er við 2. málsgr. 2. gr., um það 
að fella niður orðin „og‘einstakra manna“, og 
stafar af því, að n. þótti við nánari athugun 
of langt gengið i því að levfa rannsókn á 
birgðum eins og er í frv. upphaflega og leggur 
þvi til, að dómsúrskurð þurfi til slikra rann- 
sókna hjá einstökum mönnum. Síðari brtt. er 
um, að I. öðlist þegar gildi.

ATKVGR.
Brtt. 80,1 samþ. með 17 shlj. atkv.
— 80,2 samþ. með 19 shlj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 19 shlj. atkv. og 

afgr. til Ed.

— Ófriðarráðstafanir.

Á 16. fundi i Ed., 13. marz, var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. i Nd. (A. 123).

Á 17. fundi í Ed., 14. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og 

til allshn. með 9 shlj. atkv.

Á 21. fundi í Ed., 26. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 123, n. 179).

*Frsm. (Ingvar Pálmason): Þetta frv. er komið 
frá hv. N'd. og var flutt af allshn. þeirrar d. að 
tilhlutan hæstv. ríkisstj. Þær breyt., sem þetta 
frv. gerir frá gildandi heimildarl. fyrir rikis- 
stj., eru aðallega tvær. Fyrri breyt. frv. er í
1. gr. og cr sú, að í stað þess, að i gildandí 1. 
er það atvinnu- og samgöngumálaráðun., sem 
heimilt er að gera slikar ráðstafanir, er í þessu 
frv. lagt til. að það verði öll ríkisstj. í grg. frv. 
er gerð grcin fyrir þessu á þann hátt, að allar 
slíkar ráðstafanir hafi verið teknar, samþ. og 
útgefnar af ríkisstj. í heild sinni siðan þessi 
heimildarl. gengu í gildi.

Síðari brtt., sem felst í 2. gr. frv., er um það, 
að útfæra að nokkru þá heimild, sem er i gild- 
andi 1. um rétt ríkisstj. til þess að fyrirskipa 
rannsókn á vörubirgðum, og í síðari hl. þeirrar 
niálsgr. er gert ráð fyrir, að heimilt sé án 
fyrirvara að gera rannsókn hjá þeim verzlun- 
um, sein hafa með höndum sölu á þeim vörum, 
kem strangt eftirlit er með.

Ég verð að telja, að þær breyt., sem felast í 
þessu frv., séu til bóta. Það hafa verið færð 
fram nægileg rök fyrir því, að hæstv. ríkisstj. 
telji sér nokkra þörf á að fá þessar breyt. 
samþ. Allshn. Ed. hefir orðið sainmála um að 
leggja til, að þetta frv. verði samþ. eins og það 
kom frá hv. Nd., en þar tók það þeirri einu 
brevt., að 3. gr. var bætt við, sem hljóðar svo: 
Lög þessi öðlast þegar gildi. — Það leiðir af 
sjálfu sér, að úr því að hæstv. ríkisstj. óskar 
eftir þvi að fá slíka lagaheimild, er vitanlega 
sjálfsagt, að 1. öðlist þegar gildi.

Eg hefi ekki fleira að segja f. h. allshn. um 
þetta inál, en n. leggur til, að frv. verði samb.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 23. fundi í Ed., 28. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 240).

Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing). 17
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17. Síldartunnur.
A 13. fundi i Nd„ 8. marz, var útbýtt:
Frv. til I. um síldartunnur (þmfrv., A. 75).

A 14. fundi í Nd., 11. marz, var frv. tekið til
1. umr.

♦Frsm. (Finnur Jónsson): Þetta frv. er flutt 
af sjútvn. eftir ósk hæstv. atvmrh. (ÓTh). í 
því felast aðeins örlitlar breyt. frá gildandi 
1., i þá átt hvað stærðina á tunnunum snertir. 
Sjútvn. hefir litið svo á, að rétt sé að lögleiða 
þessar breyt., þar sem það hefir komið i ljós, 
að á löggjöfinni um síldartunnur er einn galli, 
og þetta frv. cr flutt hér á Alþ. til að bæta 
úr því. Bæði innlendir síldarframleiðendur og 
sjútvn. mæla með því, að þetta frv. verði samþ. 
Ég leyfi mér að mælast til, að þessu frv. verði 
að þessari umr. lokinni vísað til 2. umr.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. nteð 22 shlj. atkv.

sem kemur frarn í 1. gr. I’að hefir borið nokkuð 
á afleiðingum þess, að stærðin á sildartunnum 
hefir ekki verið nákvæmlega ákveðin. í grg., sent 
fylgir frv., eru færð allýtarleg rök fyrir því, 
að nauðsynlegt sé að ákveða þetta nánar. Það 
hefir viljað eiga sér stað á undanförnum árum, 
að þær tunnur, sem síld hefir verið söltuð i, 
hafa ekki allar verið af sömu stærð, og getur 
það valdið nokkurri óánægju hjá kaupendum, 
og þegar sildin er orðin jafnmikill liður í út- 
flutningi frá íslandi sem nú er, virðist vera 
sjálfsagður hlutur að reyna að tryggja það, að 
hinir mörgu kaupendur hafi ekki ástæðu til að 
óttast, að innihald hverrar tunnu sé ekki eins 
mikið og það er sagt vera.

Sjútvn. Ed. mælir eindregið með þvi, að 
þetta frv. verði samþ. eins og það liggur fyrir.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. —7. gr. samþ. með 11 shlj. atkv. 
Bráðabirgðaákvæði samþ. með 12 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 13 shlj. atkv.

Á 16. fundi i Nd., 13. marz, var frv. tekið til
2. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. tneð 17 shlj. atkv.
2. —-7. gr. samþ. með 17 shlj. atkv. 
Bráðabirgðaákvæði samþ. með 17 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.

Á 23. fundi i Ed., 28. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. sem 

lög frá Alþingi (A. 241).

Á 18. fundi í Nd., 15. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 slilj. atkv. og afgr, til Ed.

Á 18. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 19. fundi i Ed., 18. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og 

til sjútvn. með 10 shlj. atkv.

Á 21. fundi i Ed., 26. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 75, n. 182).

♦Frsm. (Ingvar Pálmason): Um þetta frv. er 
ekki margt að segja. Það stendur eins á með 
þetta frv. eins og það, sem var til umr. næst 
á undan, að það er komið frá Nd. og var flutt 
af sjútvn. þeirrar d.

Það, sem farið er fram á i þessu frv., er að 
ákveða nokkru nánar stærðina á sildartunnum 
cn áður hefir verið gert. Er það aðalatriði frv.,

18. Bann gegn jarðraski.
.4 12. fundi í N'd., 7. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um bann gegn landspjöllum af

mannavöldum (þmfrv., A. 69).

Á 13. fundi i Nd., 8. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 20 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og til 

landbn. með 17 shlj. atkv.

Á 16. fundi í N'd., 13. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 69, n. 103).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. •— 
Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

*Frsm. (Bjarni Ásgeirsson): Þetta mál lá fyrir 
síðasta þingi, en dagaði uppi af sérstökum á- 
stæðum. Nú hefir það verið afgr. frá landbn. 
með einróma meðmælum um, að það nái fram 
að ganga.

Frv. þetta er flutt að tilhlutun búnaðarþings. 
Ástæðan fyrir flutningi þess er sú, að á all-
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mörgum stöðum á landinu hagar þannig til, að 
allmiklir sand- og malarkambar hafa safnazt 
úti fyrir ströndinni og orðið að varnargörðum 
fyrir sjávargangi. Nú hefir það hinsvegar sum- 
staðar orðið svo, að þar sem eigendur þessara 
malar- og sandkamba hafa haft markað fyrir 
sandinn, hafa þeir sumir orðið svo ágengir á 
hann, að sumstaðar vofa yfir stór landspjöll 
af þessum sökum. Það eru a. m. k. tveir til þrír 
staðir á landinu, sem þannig stendur á, að ekki 
einungis land þess, sem malarkambinn á, heldur 
og fleiri jarðir, eru í yfirvofandi hættu, ef 
þessu heldur áfram. Þykir því nauðsyn, að til 
sé vald, sem getur bannað slikt jarðrask.

Vil ég vænta þess, að hv. dm. taki þessu máli 
með skilningi.

♦Emil Jónsson: Ég skal ekki tefja málið. Mig 
langar aðeins að spyrja hv. frsm. að þvi, hvort 
n. hafi ekki borið þetta frv. saman við gildandi
I. um þetta efni. Mér fannst hv. flm. tala eins 
og engin lagasetning væri til um þetta atriði. 
En svo er ekki, því það eru til 1. um bann gegn 
jarðraski. Ég hafði ætlað, að n. hefði borið 
þetta saman, en sé ekki mót á því í nál.

♦Frsm. (Bjarni Ásgeirsson): Hv. G. landsk. átti 
sæti í IandLbn. þessarar d. ú síðasta þingi, og 
varð ég ekki var við neinar aths. frá honum 
við þetta mál þá.

Ég skal viðurkenna, að mér er ekki fullkunn- 
ugt um muninn á þeim 1., sem hann nefndi, og 
þessu frv. Hitt veit ég, að þeir menn, sem þetta 
mál báru fram á búnaðarþingi, höfðu ekki 
komið auga á nein lagaákvæði, sem gætu komið 
í veg fvrir slík landspjöll sem hér um ræðir.

Hinsvegar skal ég gjarnan ganga inn á að at- 
huga þetta mál nánar milli umr., t. d. með hv. 
6. landsk., og gera þá þær nauðsynlegar hreyt., 
sem við getum komið okkur saman um til að 
samríma þetta frv. gildandi lögum.

♦Emil Jónsson: Þau 1., sem ég nefndi og um 
þetta atriði gilda, eru 1. frá 1933, nr. 28, um 
bann gegn jarðraski í kauptúnum og sjávar- 
þorpum. Mér hefði þótt eðlilegast, að ákvæði 
þessara 1. hefðu verið látin ná einnig til ann- 
ara landshluta. Þau eru skýlaus að þvi levti, 
að á þeim stöðum, sem 1. ná til, er sand- og 
malartaka bönnuð.

Hvað því viðvíkur, að ég hafi átt sæti í land- 
bn. og enga aths. við þetta mál gert á síðasta 
þingi, þá er það að segja, að eftir að ég byrj- 
aði að starfa i fjvn., þá sinnti ég lítið störfum 
í landbn., og má vel vera, að málið hafi verið 
tekið þar til meðferðar án þess að ég hafi orðið 
var við það. Ef ég hinsvegar hefði orðið var 
við, að málið væri þar tekið fyrir, hefði ég 
efalaust gert við það mínar aths., þvi mér voru 
þá þessi 1. jafnvel kunn og nú.

Ef hv. frsm. vill taka málið til athugunar 
milli umr., hefi ég síður en svo neitt við það 
að athuga.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.

Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

A 18. fundi í Nd., 15. marz, var frv. tekið til
3. umr. (A. 69, 142).

Of skammt var líðið frá útbýtingu brtt. 142. 
—■ Afbrigði levfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

♦Emil Jónsson: Ég gat þess við 2. umr. þessa 
frv., að það væru til I., sem færu í mjög svip- 
aða átt sem þetta frv., er hér liggur fyrir. L. 
um þetta eru nr. 28 frá 19. júní 1933, en þau 
gilda aðeins fyrir kaupstaði, kauptún og sjávar- 
þorp. Það hefir orðið að samkomulagi milli 
mín og hv. flm. þessa frv. að gera þær breyt. 
á frv. að fella það inn í 1., sem nú eru i gildi, 
svo að um þetta gildi í framtíðinni ein 1., þó 
að 1. verði færð út á viðara svið. Slik till. er 
fekki nein veruleg efnisbreyt., heldur aðeins 
formsbreyt. til að samræma frv. við 1., sem eru 
í gildi, eins og hv. þm. Mýr. minntist á.

Ég sé ekki ástæðu til að fara út i breyt., sem 
eru að langmestu leyti formsbreyt.

ATKVGR.
Brtt. 142,1 samþ. með 19 shlj. atkv.
— 142.2 samþ. með 20 shlj. atkv.
— 142.3 samþ. með 19 shlj. atkv
— 142,4 samþ. án atkvgr.
—■ 142,5 samþ. með 20 shlj. atkv.
— 142,6 samþ. án atkvgr.
Frv., svo hreytt, samþ. með 20 shlj. atkv. og 

afgr. til Ed., með fyrirsögninni:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 28 19. júní 1933, 

um bann gegn jarðraski o. s. frv.

Á 19. fundi i Ed., 18. marz, var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. i Nd, (A. 146).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr 
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. —

Afbrigði leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv. 
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og 

til landbn. með 10 shlj. atkv.

Á 21. fundi i Ed., 26. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 146, n. 187).

Frsm. (Þorsteinn Þorsteinsson): Það er ekki 
mikið að segja um þetta frv. Fvrst var það 
borið þannig fram í neðri deild af flm., að það 
átti að verða sérstök 1., en siðan var óskað 
eftir, að það kæmi fram sem breyt. á eldri 1. 
og yrði fellt inn i 1. frá 19. júní 1933, uin bann 
gegn jarðraski við sjó i kaupstöðum.

Nýmælið i þessu frv. er fólgið í því, að ráðh. 
sé heimilt að banna sand- og malartöku hvar 
sem er á landinu, þar sem mikil hætta stafar 
af jarðraski fyrir nytjaland eða byggð.

Að öðru leyti eru sektarákvæðin, er liggja 
við þessu, sett nokkuð há, og eru sektir hækk- 
aðar nokkuð frá því, sem áður var. Að visu
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leikur stundum vafi á, hvort ástæða væri til að 
fela vitamálastjóra að gera till. um það upp til 
sveita, hvort liætta mvndi stafa af jarðraski. 
Það gæti virzt liggja eins nærri, að vegamála- 
stjóri gerði till. um það, i samráði við Búnaðar- 
félag íslands, eða jafnvel Búnaðarfélag íslands 
eitt. En þetta er fremur formsatriði en að það 
hafi raunverulega þýðingu, og þess vegna áleit 
landbn. ekki rétt að gera breyt. á frv. til þess 
að fara að hrekja það milli deilda. Landbn. 
Ed. er því sammála landbn. Nd. um að leggja 
til, að frv. verði samþ. óbreytt eins og það 
liggur hér fyrir.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Ég hefi 
skrifað undir nál. með fyrirvara. Fyrirvari 
minn byggist ekki á þvi, að ég sé á móti þessu 
frv., því að ég get greitt atkv. með því við 
þessa umr. Fyrirvari minn byggist á því, að 
fyrir 4—5 árum var samþ. hér á Alþ. þál. um 
að skora á ríkisstj. að láta endurskoða fulgafrið- 
unarl. og önnur ákvæði um náttúrufriðun i land- 
inu. Eftir að þessi áskorun var samþ., mun 
hæstv. ríkisstj. hafa fengið n. manna til þess 
að vinna að því, og þess vegna hefði inér fund- 
izt eðlilegt, þar sem þetta frv. fjallar um nátt- 
úrufriðun, að fella það inn í þau 1. Ég hefði 
vænzt þess, vegna þess að það er liðinn svo 
langur tími síðan Alþ. óskaði eftir þvi, að þessi
1. vrðu endurskoðuð, að nú væri búið að vinna 
að því að færa það í lag. En i stað þess liggur 
nú fvrir Alþ. frv. um friðun arna, sem sagt er, 
að sé flutt eftir beiðni ráðh., og annað frv. 
um ófriðun svartbaks, og svo þetta frv. um 
bann við jarðraski. Landbn. hefir liaft öll þessi 
frv. til meðferðar, í stað þess að fella þetta allt 
inn í einn lagabálk. En einhverstaðar hjá n. 
eru nú öll þessi mál í athugun og góðri 
geymslu, og mætti nú gjarnan fara að sjást eitt- 
hvað frá henni. Mér þætti viðkunnanlegra, að 
þetta kæmi í heild, eins og þingið hefir ætl- 
azt til, og ég vona, að við fáum að sjá þetta 
áður en langt um líður.

Ég tel því vafasamt, að ástæða sé til að tína 
einstaka liði út úr þeiin lagabálki, sem vænt- 
anlegur er, og fara að samþykkja þá, í stað 
þess að bíða eftir allsherjar náttúrufriðunar- 
lögum frá nefndinni.

Frsm. (Þorsteinn Þorsteinsson): Ég skal ekki 
teygja lopann lengi um þetta mál. Ég vil að- 
eins benda á, að þó að 1. um náttúrufriðun séu 
samin, þá er ekki vist, að þau nái sérstaklega 
til þess, sem þessu frv. er ætlað að ná til. Það 
getur verið, að hús sé byggt og þá sé með grefti 
fullmikið gengið á ræktaða nytjabletti þar ná- 
lægt, sem talið er að þurfi að friða almennt 
með 1., að ekki sé um of á þá gengið. Þetta 
finnst mér, að ekki hevri undir 1. þau, sem 
kæmu fram sem náttúrufriðunarlög.

Ég held því, að ekkert sé skemmt fyrir laga- 
bálki, sem kann að koma um náttúrufriðun, þó 
þetta frv. sé samþ.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. —6. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

Á 23. fundi i Ed., 28. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGB.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 242L

19. Lax- og silungsveiði.
A 12. fundi í Nd., 7. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 79 23. júní 1936 

[Lax- og silungsveiði] (þmfrv., A. 70).

.4 13. fundi i Nd., 8. marz, var frv. tekið til 
1. umr.

Of skaimnt var liðið frá útbýtingu frv. — 
Afbrigði levfð og samþ. með 19 shlj. atkv.

*Flm. (Pétur Ottesen): Með breyt., sem gerð 
var á 1. um lax og silungsveiði 1936, átti að lag- 
færa þá ágalla, sem komið höfðu i Ijós á löggjöf- 
inni frá 1932, að því er snertir veiði í ósum og á 
leirum, cn nú hefir reynslan sýnt, að þessi 
brevt. 1. 1936 liefir ekki í framkvæmd náð þeim 
tilgangi, sem henni var ætlað að ná. Hér er 
því aðeins farið fram á að breyta orðalagi lag- 
anna hvað þetta snertir, til þess að fyrirbyggja 
þá erfiðleika, sem orðið hafa vegna hins óskýra 
orðalags á núgildandi löggjöf um þetta efui. 
Þar sein þvi hér er aðeins um leiðréttingu á 
orðalagi að ræða, sé ég ekki ástæðu til að fjöl- 
yrði frekar um þetta atriði, og óska aðeins, að 
frv. nái sem fyrst fram að ganga. Að umr. lok- 
inni óska ég málinu visað til 2. unir. og landbn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj. atkv. og 

til Iandbn. með 19 shlj. atkv

Á 16. fundi í Nd., 13. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 70, n. 101).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði levfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

*Frsm. (Pétur Ottesen): Ég ætla ekki miklu 
við það að bæta, sem sagt var um þetta frv. 
við 1. umr. þessa máls. Landbn. hefir athugað 
frv. og komizt að þeirri niðurstöðu, að mæla 
með framgangi þess. Eins og ég tók fram við 
1. umr. um þetta mál, þá var það tilætlunin 
með þeim brevt., er gerðar voru á 1. mn lax- 
og silungsveiði árið 1936, að ná þeim tilgangi 
að þvi er snertir laxveiði í árósum og leirum, 
sem nú er ætlazt til að náist með þessu frv. 
Orðalag 5. gr. laxveiðilaganna frá 1936 hefir 
ekki samkvæmt fenginni revnslu náð fullkom- 
lega tilgangi sínum. Samkv. efni sinu gekk sú 
gr. út á það, að gírt vrði fvrir þann árekst-
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ur, sem af þessu hefir leitt, en það hefir ekki 
tekizt betur til með orðalagið á þessari gr. i 
þeim brtt., sem samþ. voru á Alþ. árið 1936, en 
svo, að það kom i ljós, að menn fóru að leggja 
net og girðingar alllangt út í árósa og leirur 
í þvi skyni að veiða lax í þau net, sem þar 
voru lögð. Samkv. orðanna hljóðan í 1. eins og 
þau eru nú cru takmörkin fvrir því, hvar megi 
leggja net, miðuð við brciddina á árósum eða 
leirum, en nú er það víða svo, þar sem ár falla 
til sjávar, að þær renna i höfuðálum og kvisl- 
um, og það skiptir mjög miklu máli i þvi sain- 
bandi, að höfuðállinn sé ekki tepptur fyrir 
laxagöngu og að ekki verði þvergirt fvrir höf- 
uðála eða kvíslar, eins og sumstaðar hefir verið 
gert, og kominn var nokkur rekspölur á á sið- 
astl. ári. Með þeirri brevt., sem farið er fram 
á í þessu frv., að aldrei megi leggja laxagirð- 
ingar lengra út en i miðjan höfuðál, á að vera 
tryggt, að ekki verði lagðar miklar hömlur á 
göngu laxa upp eftir ánum, og er þessi breyt. 
gerð i því skvni að varna því.

Eg vil þess vegna mælast til þess fyrir hönd 
landbn., að þessi brevt., sem réttara sagt er 
aðeins skýring á ófullkomnu orðalagi, nái greið- 
lega fram að ganga og að hægt verði að breyia
1. í þá átt, sein ætlazt var til í öndverðu. — Ég 
þarf ekki að fjölvrða frekar um þetta.

ATIÍVGR.
Frvgr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.

A 18. fundi í Nd., 15. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 19. fundi í Nd., 16. marz, var frv. aftur 

tekið til 3. umr. (A. 70, 126).

♦Bjarni Ásgeirsson: Herra forseti! Ég á nú hér 
smábrtt. við frv. þetta. Eins og hv. þm. er 
kunnugt, er það ákvæði nú i laxveiðil., er 
bannar að veiða lax í sjó. Ákvæði þetta hefir 
vitanlega komið mjög harkalega fram á þeim 
mönnum, sem eiga jarðir, sem liggja að sjó, 
þar sem þannig stendur á, að unnt er að veiða 
lax i net við strendur jarðanna. Og það má 
jafnvel draga í efa, hvort með þessu ákvæði á 
sinum tíma hefir ekki verið höggvið allnærri 
ákvæðum stjskr. um eignarrétt manna. Skal ég 
samt ekki fullvrða neitt um það. Og bæði ég og 
aðrir, sem stóðum að þessari löggjöf, vildum 
bevgja okkur undir þá nauðsvn, sein við sáum á 
því að takmarka nokkuð laxveiði í sjó, fvrst og 
fremst vegna þess, að það þótti nauðsvn, með 
fordæmi annara þjóða fyrir augum, að trvggja, 
að laxinn gæti gengið nokkurn veginn óhindrað 
upp í árnar, þvi að þar hrvgnir laxinn, eins og 
menn vita, þannig að laxinum yrði ekki fullkom- 
lega útrýmt. í öðru lagi var því slegið föstu með 
1., að laxinn ætti að vera til nytja þeim bænd- 
um, sem ’á laxveiðijörðum búa, og það ætti að 
tryggja þeim bændum framvegis afnot af lax- 
veiði, sem á þcim jörðum eru, sem hingað til 
hafa haft þau hlunnindi, og þetta viðurkenni

ég sem sjálfsagða stefnu. í þriðja lagi var þvi 
lialdið fram, að það, að banna laxveiði í sjó, 
komi laxveiðijörðum í meira álit hjá erlenduin 
mönnum, sem koma hingað til lands til þess 
að stunda laxveiðar, þvi að þeir vita, að lax- 
veiði i sjó eyðileggur að meira eða minna leyti 
laxveiði í ám. Ég viðurkenni allar þessar stað- 
reyndir. Og sú brtt., sem ég ber fram hér, riður 
ekki í bága við neina þeirra. Samt sem áður 
vil ég gefa heimild þeim, sem búa við firði og 
flóa, þar sem lax gengur um, að leggja net i 
fjöruhorðið á þurru, þannig að sjór falli í þau 
um flóð, ef ske kvnni, að lax kæmi í þau. Með 
því ákvæði er þeim bænduin ekki fyrirmunaður 
sá réttur með öllu, sem þeir hafa haft frá alda 
öðli til að veiða lax í sjó og getur verið vafa- 
samt, hvort ekki er brot á stjskr. að taka af 
þeint með lagaákvæði. Eg þykist ekki mcð 
þessu hafa brotið neina af þeim meginreglum, 
sem á sínum tima voru bornar fram sem ástæð- 
ur fyrir þvi að banna að veiða lax í sjó. Fyrst 
og fremst er það sjáanlegt, að ekki getur nein 
hætta stafað af því þannig, að laxveiði 1 ám 
standi af því hætta, þó að netstúfur sé lagður 
í fjöruborðið um fjöru, ef ske kynni að ein og 
ein laxkind kæmi i liann öðru hverju, með til- 
liti til þess, að heimilað er að lcggja laxanet 
í ósa og leirur, þar sem þrcngsli árinnar eða 
laxafarvegsins eru miklu meiri heldur en víða 
er með fjörðum og flóum. Og í öðru lagi hagar 
þannig til, að þeir, sem jarðir þessar eiga, eru 
cngu síður bændur heldur en þeir, sem eiga 
laxveiðijarðir upp með ánum í sveitunum, 
þannig að bændur í landinu njóta Iaxveiðinnar 
eftir scm áður. f þriðja lagi sé ég ekki betur 
en að þrátt fyrir það, þó að þetta levfi væri 
veitt, væri hægt að segja með jafngóðri sam- 
vizku og það er hægt nú bæði Englendingum 
og öðrum, sem hingað til lands koma til að 
vciða lax, að liér væri bannað að veiða lax í 
sjó, vegna þess, að þetta er nú þegar ekki und- 
antekningarlaust í 1. Fyrst og fremst levfa þau 
þeim mönnum laxveiði í sjó, sem hafa látið 
meta þau lilunnindi í fasteignamatinu 1931. f 
öðru lagi er levft að veiða lax í ósum, sem er 
meiri og minni laxveiði í sjó, þrátt fyrir það, 
þó að ekki megi veiða lax í sjó eftir öðru á- 
kvæði 1. Þetta, sem felst i brtt. minni, er ekki 
iiema dálítil útafbreyt. á þeim ákvæðum, sein 
nú þegar leyfa mönnum að veiða lax í sjó. Og 
það á þvi ríkara gildi sem það jafnar nokkuð 
aðstöðu nianna til laxveiða frá því, sem i 1. 
er gert ráð fyrir.

Ég þykist nú hafa sýnt fram á, að með þess- 
um ákvæðum er á engan hátt vikið frá þeirri 
meginstefnu, sem nú er i 1., að bönnuð sé yfir- 
leitt laxveiði í sjó; ekki heldur þeirri megin- 
reglu, að bændur landsins njóti þessarar veiði; 
ekki er heldur gengið svo langt með þessu á- 
kvæði, að ekki sé hægt að segja útlendingum 
eftir sem áður, að laxveiði í sjó sé bönnuð. En 
hinsvegar kemur hér ofurlítið á móti þeim ó- 
rétti, sem bændum var gerður á sinum tíma 
með því að banna laxveiði í sjó.

Pálmi Hannesson: Ég vil Ieyfa mér að vara 
liv. þd. við þessu ákvæði, sem i þrft. hv. þni.
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Mýr. felst og hv. þm. hefir slengt hér inn á 
mjög vingjarnlegan hátt að visu, af því að það 
felur i sér hvorki meira né minna en það, að 
snúa upp og niður þeim ákvæðum, sem lax- 
veiðilöggjöfin nú grundvallast á. Höfuðatriði 
þeirrar löggjafar er, að lax skuli aðeins heim- 
ilt að veiða i vatnsföllum landsins, en ekki í 
sjó. Þegar 1. voru samþ., var að visu gengið 
svo Iangt að heímila þá veiði, sem hafði verið 
viðurkennd sem hlunnindi við jarðamatið 1931, 
þannig að menn misstu ekki þann rétt i þessu 
efni, sem 'þeir höfðu haft og beinlínis var tal- 
inn með í mati á þeirra fasteignum. Þegar ]. 
voru undirbúin, var fyrst miðað við matið 1922, 
og þá höfðu 4 jarðir talið til hlunninda lax- 
veiði í sjó. Þetta var ekki til mikils skaða. En 
því var breytt og miðað við matið, sem gert 
var 1931 eða ’32. Og á ineðan I. voru í undir- 
búningi höfðu nokkrir bændur séð sér færi á 
því að koma inn í fasteignamatið veiðihlunnind- 
um í sjó. Þetta var ekki heldur til mikils skaða. 
En hér er lagt til að höggva miklu stærra 
skarð i laxveiðilöggjöfina, þar sem er till. 
um að levfa að leggja laxanet í sjó hvar sem 
er í kringum allar strendur landsins. Það er að 
vísu sagt, að það eigi að leggja þau á þurrt. 
En þó að þetta Iíti sakleysislega út hvað orða- 
lag snertir, þá vil ég nú spyrja: Hver ráð eru 
til þess að líta eftir því, að það verði ekki 
brotið, ef þetta væri samþ., og að ekki verði 
notuð ólögleg vciðarfæri, svo sem króknet eða 
kálfanet? Það hefir valdið geysimiklum örðug- 
leikum að halda uppi laxveiðilöggjöfinni eins 
og hún er nú. Og hvað mundi þá verða, ef þetía 
ákvæði væri samþ.? Þcir örðugleikar niundu á- 
reiðanlega margfaldast.

Auðvitað mundi þetta ákvæði, ef samþ. væri, 
ná fyrst og fremst til þeirra manna, sein eiga 
lönd nálægt ósum veiðivatna, t. d. í Borgar- 
firði. Hv. flm. segir, að þó að þeir veiði eina 
og eina laxkind, þá sjái ekki svo mikið á lax- 
veiði í ám fyrir það. En lians hv. kjósendur á 
laxveiðijörðunum upp með ánum veiða bara ekki 
þær laxkindur, sem búið er að veiða i sjó.

Hvorir eiga laxinn, þeir, sem búa við árnar, 
eða þeir, sem búa við sjó? Við samþ. laxveiði- 
löggjafarinnar var álitið, að þeir, sein búa við 
árnar, eigi laxinn.

Hv. þm. talaði um stjskr., eins og inönnuin 
er nú mjög orðið titt, og taldi, að mjög nærri 
mundi vera höggvið ákvæðum hennar með lax- 
veiðilöggjöfinni, sem nú gildir, gagnvart þeim 
mönnum, sem við sjó liúa. En er þá ekki jafn- 
nærri höggvið ákvæðum hennar með því að fara 
með kálfanætur fyrir utan þær netalagnir, sem
1. leyfa? Þar er þó ekki nema örlitill stig- 
munur frá þessu ákvæði. Og ef ætti að fara 
að ganga þá braut, sem felst í till. hv. þm. 
Mýr., þá yrði skammt þess að bíða, að það 
kæmi nýr fleygur við þessa löggjöf, sein fæli 
í sér að gera laxveiði í sjó meira eða minna 
heimila. Þetta ákvæði, sem hv. þm. Mýr. ber 
hér fram, vrði þá bara byrjun, þannig að þá 
kæmu fram fleiri eða færri till. í sömu átt á 
eftir, sem gengju lengra í þvi aö heimila lax- 
veiði í sjó.

Það er ekki svo að skilja, að mcð laxveiðil.

hafi neinn misst réttindi. Þeir, sem töldu fram 
til hlunninda laxveiði í sjó, hafa fengið að 
halda réttinum til þeirrar veiði, ég vil segja 
því miður um marga þeirra. En hinsvegar sé 
ég enga ástæðu til þess að fara að gefa mönn- 
um hcimild til þess að hafa net fyrir löndum 
sinum út með sjávarströndum og taka þannig 
lax á þeim stöðum, þar sem það fer saman, að 
erfitt er að lita eftir, að 1. séu ekki brotin yfir- 
leitt vegna aðstöðunnar, og einnig hitt, að það 
er óeðlilegt, að lax sé veiddur þar.

Hv. þm. Mýr. talaði um, að við gætum með 
jafngóðri samvizku sagt Englendingum, að ekki 
væri veiddur lax í sjó, þó að þetta ákvæði væri 
samþ. En Englendingar hafa ekki svo liðuga 
samvizku né trúgirni til að trúa þvi. Og þetta 
ákvæði, ef samþ. væri, væri metanlegt í ster- 
lingspundum þegar hingað koma Englendingar 
til að leigja árnar i Mýrasýslu og annarstaðar 
á landinu. Englendingum er það geysimikið at- 
riði að vita, að ekki sé veiddur lax í sjó, heldur 
aðeins í ám. Þeir eru meira að segja með ýmsar 
fvrirspurnir út af laxveiðiákvæðunum, sem 
leyfa nú, að lax sé veiddur við strendur lands- 
ins. Og ef hér væri lengra gengið, mundi það 
draga úr þeim áhuga, sem óneitanlega er vakn- 
aður hjá þeim fyrir islenzkum veiðiám, sem 
ekki sizt er afleiðing laxveiðilöggjafarinnar, 
xil ég segja.

Ég tel mjög hættulegt að samþ. þessa sak- 
levsislegu, en eitruðu till. hv. þm. Mýr.

*Bjarni Asgeirsson: Ég held, að hv. þm. búi 
sjálfur til þær grýlur, sem hann óskar eftir, 
að Alþ. sjái í þessu máli. Hann byrjar að tala 
um þessa heilögu meginreglu, að ekki megi 
veiða lax í sjó, en þó viðurkenndi hann, að 
strangt tekið rnætti veiða lax í sjó, og þetta 
meinlausa ákvæði, sem ég kem með, brevtir alls 
ekki þeirri meginreglu. Meginreglan er aðeins 
með þessum örfáu undantekningum, svo að ef 
Englendingar trúa því nú, að ekki niegi veiða 
hér lax í sjó, þá geta þeir eins trúað því, þótt 
till. iniii verði samþ., svo að þetta á ekki að 
spilla áliti Englendinga á laxveiði hér.

Hann gerði mikið úr þvi, að leyfa ætti að 
\eiða lax hvar sem væri við strendur landsins. 
Ég veit, að hann segir þetta móti betri vitund, 
þ\ í að honum er kunnugt um, að það cr ekki 
alstaðar hægt að veiða lax við strendur lands- 
ins. Það er aðeins í örfáum stöðum, sem slikt 
getur komið til mála. Þar með er líka svarað 
þeirri fvrirspurn, sem hann bar hér fram, 
hvernig ætti að hafa eftirlit með þessari veiði, 
ef þessu ákvæði væri breytt. Ég veit ekki bctur 
en að eftirlit sé haft með laxveiðinni alstaðar 
þar, sem veiði er, og eins mundi það verða. 
Hv. þm. þarf ekki að óttast, að farið vrði að 
hafa eftirlitsmenn austur með öllum söndum á 
Suðurlandsundirlendinu, svo að ég nefni einn 
stað. (PHann: Þetta hefir nú verið reynt á Eyr- 
arbakka í lögleysu). Það er nú ekki langt frá 
laxveiðistað, svo að það hefir verið hæft að 
liafa eftirlit með því.

Þá var hani; að bera fyrir brjósti kjóscndur 
mina uppi í Stafholtstungum og sagði, að ekki 
fengju þeir þá laxa, sem veiddir væru vestur
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með Mýrum. Ef á að miða þetta eingöngu við 
mina kjósendur, þá á ég þá lika vestur á 
Mýrunum, og ég sé ekki betur en að þeir megi 
veiða einn og einn Iax á móti þeim hundrað, 
sem þeir veiða uppi í Stafholtstungum. Ég hygg, 
að skaparinn hafi alveg eins ætlað þeim að fá 
eitthvað af þeim laxi, sem fer framhjá þeirra 
bæjardyrum, eins og þeim, sem búa lengra 
uppi i landinu.

Hv. þm. segir, að þeir, sem ég ber hér fyrir 
brjósti, hafi vanrækt að telja fram laxveiði við 
fasteignamatið 1922. Við vitum, að það eru 
ýmis smávegis hlunnindi, sem menn hafa ekki 
hirt um að telja fram. Mönnum hefir ekki þótt 
taka því, þó að þeir hafi fengið nokkur þúfu- 
tittlingsegg eða Iax og lax eða silung og silung. 
I’að getur þvi ekki talizt nein höfuðsvnd, þó 
að þeir hafi ekki talið fram þessi smávægilegu 
hlunnindi, og ekki ástæða til að taka þau af 
þeim fyrir það frekar en önnur smávægileg 
hlunnindi, sem menn hafa ekki talið fram.

Hv. þm. segir, að ef það teldist brot á stjórn- 
arskránni að banna mönnum að veiða lax innan 
netjalaga, þá sé það eins stjórnarskrárbrot að 
hanna ínönnum að veiða úti á fjörðum. Það er 
allt annað, því að firðir og flóar eru almenn- 
ingseign, en netjalög hafa jafnmikinn rétt á 
sér og jörðin sjálf, og að skerða rétt manna á 
netjalögum er alveg eins mikið brot cins og 
að skerða rétt manna á þurru landi.

Ég býst við, að það upplýsi málið ekki mikið, 
þó að við förum að karpa um þetta áfram. 
Málið er öllum Ijóst og þekkt frá fyrri árum, 
svo að ég tel ekki ástæðu, nema sérstakt til- 
efni gefist til, að ræða það frekar.

Pálmi Hannesson: Það eru örfá orð! Það eru 
þrjú atriði, sem ég leyfi mér að benda á. I 
fyrsta lagi, að meginregla laxveiðilaganna er 
sú, að lax eigi aðeins að veiða í ám og fall- 
vötnum, en ekki í sjó. Það er geysilega mikið 
atriði, að þeir, sem taka árnar á leigu, sérstak- 
lega útlendingar, geti trevst því, að ekki sé 
verið að hringla með þær meginreglur, sem hafa 
verið settar, því að ef það er gert eins og lagt 
er til að gera hér, þá spyrja þeir: Hvað kemur 
næst ? Þeir verða að vera öruggir um, að megin- 
reglan sé ekki brotin. (BÁ: Það er ekki gert 
hér). Það má nú segja, að það sé ekki hreyft 
við henni. Ég hvgg, að ef þessi till. verður samþ., 
þá fái eins margar jarðir tækifæri til að veiða 
lax eins og þær, sem liafa veiðirétt nú, og allar 
þær nýju jarðir fengju veiðirétt i sjó. — í öðru 
lagi er eftirlitið mjög torveldað, og í þriðja 
lagi verður erfitt að fá veiðifélög til að starfa, 
ef á að fara að tína upp menn út með ölium 
ströndum. Þá verður ekki hægt að ákveða 
félagssvæðin, ef þetta verður gert. Á þessu 
þrennu vildi ég vekja athygli hv. þd.

Mér skilst á hv. þm. Mýr., að honum sé um 
og ó, hann á sjö hörn á landi og sjö börn í sjó. 
Hann á kjósendur uppi í landi og kjósendur 
úti á Mýrum, og nú virðist, að honum séu þeir 
kærari, sem eru við sjó, en þeir, sein eru uppi 
til fjalla. En ég vil sanit trevsta honum til þess 
sem þeim búnaðarfrömuði, sem hann er, að 
honum skiljist, hyer er meginregla löggjafar-

innar, þvi að þegar hann lætur til leiðast að 
hvika frá henni, þá er hann sárt leikinn eins 
og Sámur fóstri í sögunni.

ATKVGR.
Brtt. 126,1 felld með 14:3 atkv.
— 126,2—1 tekin aftur.

Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

A 19. fundi í Ed., 18. marz, skýrði forseti 
frá, að sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. 
umr. þar.

A 29. fundi í Ed., 19. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tók til niáls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

landbn. með 9 shlj. atkv.

A 21. fundi í Ed., 26. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 70, n. 186).

Frsm. (Erlendur Þorsteinsson): Herra forseti! 
Ég get verið stuttorður um þetta frv. Það hefir 
koinið i ljós við framkvæmd 1. um lax- og 
silungsveiði, að ákvæðið i 1. um laxveiði í ósuin 
er ekki fullnægjandi eins og það er nú. Þess 
vegna hafa 2 hv. þm. í Nd. borið fram frv. 
það, sem hér liggur fvrir, sem er um það, að 
ekki megi girða fyrir aðalstraumlinuál og ekki 
lengra en út í miðjan höfuðál ósa.

Landbn. hefir athugað þetta frv. og mælir 
með þvi, að það verði samþ. óbreytt.

ATKVGR.
Frvgr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

Á 23. fundi í Ed., 28. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
I’rv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 243).

20. Vitabyggingar.
Á 4. fundi i N'd., 23. febr., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 43 19. júni 1933, 

um stjórn vitamála og um vitabyggingar (þmfrv., 
A. 11).

Á 6. fundi í Nd., 28. febr., var frv. tekið til
1. umr.

*Atvmrh. (Olafur Thors): Með frv. þessu er 
farið fram á, að eftirleiðis verði vitagjaldinu 
öllu varið í þarfir vitamálanna, og gerir 1. gr,
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frv. nánari grein fvrir því, hvað við er átt með 
því orðalagi. Ég tel og, að það muni hafa vakað 
fyrir löggjafanum, að slík framkvæmd skyldi 
verða á þessum málum, en revndin hefir orðið 
önnur.

Eins og sjá má í grg., er fylgir frv., hafa eftir 
árið 1927 orðið mikil vanhöld á því, að vita- 
gjöldin rynnu í þágu vitanna. Til ársloka 1927 
var varið úr rikissjóði í þarfir vitanna rúmlega 
413 þús. kr. umfram vitagjaldið, frá því það 
var lagt á, en á síðustu 12 árum er þessi mynd 
orðin svo gerbreytt, að nú skortir á um 1253009 
kr. að til vitamála hafi runnið allt vitagjaldið. 
Þetta sýnir, að á síðustu 12 árum hefir ríkis- 
sjóður tekið til sin og varið til annara þarfa 
1637000 kr. af vitagjaldinu. Þetta tel ég full- 
komna óhæfu, og ég dreg ekki i efa, að allir 
geti verið sammála um, að það nái ekki nokk- 
urri átt, að íslendingar geri sér vitagjöldin að 
tekjulind, svo mjög sein á það skortir, að vita- 
kerfið geti talizt sæmilegt.

í grg. er þess getið, að enn eru óbyggðir 55 
af þeim vitum, sem vitalögin gera ráð fyrir. 
Flestir þessara vita verða alldýrir, og sumir 
þeirra munu kosta svo skiptir hundruðum 
þúsunda, en allir eru þeir nauðsynlegir, og við 
myndum vilja byggja fleiri vita en þessa, ef 
fjárhagur leyfði, því að þörfin er brýn.

Ég þarf ekki að leiða rök að því, að fullkomið 
vitakerfi myndi eiga sinn þátt í því að draga 
úr þeim tíðu og hörmulegu sjóslysum, sem eiga 
sér stað árlega við strendur landsins. Og ég 
verð að segja það, að venjulega hefir andað 
þeirri hlýju úr garði Alþ. til sjómannastéttar- 
innar, er á hana hefir verið minnzt hér, að 
við flm. ættum ekki að þurfa að kviða því, að 
frv. nái ekki fram að ganga.

Við höfum sett það ákvæði í 2. gr., að lög 
þessi komi ekki til framkvæmda, á meðan 
stvrjöldin stendur yfir. Þetta höfuin við gert 
til þess að mæta þeirri inóibáru, sem kynni að 
risa, þótt órökstudd sé, að eins og nú horfir 
megi ekki svipta ríkissjóð þessari tekjulind, á 
meðan öll fjárhagsleg afkoma lians sé i jafn- 
mikilli óvissu og nú er. Hefir okkur og fundizt 
meinfangalaust, þótt þetta ákvæði verði sett, 
þar sem gera má ráð fyrir, að vitagjaldið lækki 
að miklum mun vegna minnkandi siglinga til 
landsins um ófriðartímann. Xú mætti spyrja: 
Hvers vegna á þá að vera að lögfesta þessa 
brevt. nú? Það er vegna þess, að þess hefir 
verið krafizt, að framiög til nýrra vitahygginga 
falli niður vegna þröngs fjárhags rikissjóðs og 
skorts á erl. gjaldeyri nú um sinn. Ég mvr.di 
ekki telja mér fært að sitja sem atvmrh., ef 
slík krafa væri borin fram á venjulegum tíin- 
um, en eins og nú er málum liáttað muii ég þó 
sætta mig við hana, ef Alþ. sainþ. þetta fram- 
tiðarskipulag á vitainálunum, sem frv. fer 
fram á.

Ég læt svo þessi fáu orð nægja til þess að 
fylgja frv. úr hlaði, enda geri ég ráð fyrir 
góðum hug hv. þm. í garð þessa máls.

Að lokinni þessari umr. leyi’i ég mér að vænta 
þess, að frv. verði vísað til sjútvn., og vil jafn- 
framt beina þeim tilmælum til n., að liún veiti 
málinu fljóta og góða afgreiðslu.

*Emil Jónsson: Ég vil leyfa mér að þakka 
hæstv. atvmrh. fyrir að hafa flutt frv. þetta. 
Ég hefi þrásinnis á þeim stutta tíma, sem ég 
hefi liaft þessi mál með höndum, látið þá 
skoðun mína í ljós, að þetta bæri að gera, að 
ákveða, að vitagjaldið allt rynni eingöngu til 
vitamálanna. Þetta mun og skoðun allra sjó- 
manna og annara, er um málið hafa hugsað, 
og hafa áður borizt kröfur i þessa átt, þótt 
rikið hafi ekki séð sér fært að verða við þeim.

Hæstv. ráðh. liefir fært þau rök fyrir máli 
sínu, að ég tel óþarfa að bæta þar nokkru við, 
enda hefir aldrei skort á, að menn viðurkenndu 
rök þau, er fram hafa verið færð þessu máli til 
stuðnings, heldur hefir ríkissjóður ekki séð sér 
fært vegna fjárhagsörðugleika að vera án þessa 
tekjuauka. Ég álít, að þetta sé á misskilningi 
byggt. Ríkissjóður hefir ekki efni á, að skipulag 
vitamálanna sé ekki svo sem bezt verður á kos- 
ið, og það getur kostað hann meira fé en þeim 
hluta vitagjaldsins nemur, er til þessa hefir 
ruiinið i rikissjóð. Hæstv. ráðh. benti á það, að 
nokkuð á aðra millj. kr. skorti á það, að allt 
vitagjaldið hafi runnið til vitamálanna. Ef þessi 
uppliæð hefði verið notuð öll í þágu vitamálanna. 
tel ég, að um helmingur þeirra 55 vita, sem ráð 
er fyrir gert í vitalögunum, hefði nú verið 
byggður. Meðalkostnaður við hina smærri vita 
nemur frá 30—10 þús. kr., og hefði þvi mátt 
reisa um 25—30 vita fyrir þetta fé, ef notað 
hefði verið.

Ég mun svo ekki lengja umr. frekar, enda 
liefi ég við önnur tækifæri í tilefni af frv. hv. 
6. þm. Reykv., er hann hefir borið fram áður 
og fól í sér svipað ákvæði, látið i ljós hug minn 
til þessa máls. Rök hæstv. ráðh. voru svo skýr 
og glögg, að ég hefi þar engu við að bæta, cn 
ég vildi aðeins láta í ljós þakklæti mitt til hv. 
flm. frv. Að málið fái ekki endanlega afgreiðslu 
á meðan styrjöldin geisar, tel ég ekki aðalatriði; 
maður vonar, að einhverntíma ljúki þeim hildar- 
leik, og þá verður unnt að hefjast handa með 
fullum krafti.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 21 shlj. atkv. og til 

sjútvn. með 20 shlj. atkv.

A 14. fundi í Xd., 11. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 11, n. 76).

Frsm. (Sigurður Kristjánsson): Sjútvn. hefir 
orðið sammála um að mæla með þvi, að frv. 
þetta verði samþ. En n. leggur til, að á því verði 
gerðar lítilsháttar breyt., eins og sjá má á áliti 
hennar á þskj. 76. En sú brevt. er á þá leið, að 
inn i 7. gr. 1. komi sú breyt., að leita skuli 
ráða, auk forstöðumanns stýrimannaskólans og 
iorseía Fiskifélags íslands, einnig forseta Far- 
manna- og fiskimannasambands Islands.

Þessi breyt. á vital. hefir verið borin fram 
áður á Alþ., og ástæðan nú fyrir henni er hin 
sama og þá var, að það mun alveg áreiðanlegt, 
að engir menn séu kunnugri þessum málum, að 
undanskildum vitamálastjóra sjálfum, heldur en 
þeir menn, sem eru í stöðugum siglingum um-
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hverfis landið, sem eru fyrst og fremst skip- 
stjórar á strandferðaskipunum. Það má þess 
vegna búast við, að ekki sé unnt að leita ráða 
hjá neinum, sem hetur vita um það, hvernig 
vitar séu bezt settir, heldur en einmitt Far- 
manna- og fiskimannasambandi fslands. Og þá 
má ætla, að formaður þess félagsskapar sé að 
jafnaði sá maður, sem er bezt treystandi til 
þess að gefa skynsamlegar upplýsingar i þessu 
efni.

Ég sé enga ástæðu til að bæta neinu frekar 
við það, sem hér er sagt í grg. frv., nú við 
þcssa umr., og allra sízt vegna þess, að frv. 
um sama efni hefir áður verið flutt hér á hæstv. 
Alþ. og málið því kunnugt hv. þm.

Bergur Jónsson: Við tveir af nm. höfum skrif- 
að undir nál. með fyrirvara.

Eins og tekið er fram í grg. frv., hefir áður 
verið nokkuð mikill styr um aðalatriði þessa 
frv. hér á Alþ., t. d. 1937. (Það er prentvilla 
í grg. Þar stendur 1927, á að vera 1937).

Það, sem okkur, sem gerum fyrirvara um 
þetta mál, og hv. 6. þm. Reykv. greinir aðallega 
lá um í þessu máli, er ekki það, hvort leggja 
eigi fram svo mikið fé sem þörf er á til vita- 
mála, því að um það er öll sjútvn. sammála, 
heldur eru skoðanir skiptar um það, hvort binda 
eigi vitagjaldið og framkvæmdir í vitamálum 
algerlega saman, eða hvort fylgja eigi þeirri 
meginreglu, sem við hv. þm. V.-Húnv. (SkG) 
teljum réttari, að framkvæmdir á þvi sviði fari 
sumpart eftir nauðsyn á þeim og sumpart eftir 
getu rikissjóðs á hverjum tíma, en láta ekki þá 
tilviljun, sem ræður því, hversu hátt vitagjaldið 
reynist 1 hvert sinn, ráða framkvæmdum. Skoðun 
hv. 6. þm. Reykv. féllst Alþ. 1937 ekki á.

Fyrirvari minn og hv. þm. V.-Húnv. er reistur 
á þeim röksemdum, sem ég nú hefi greint, og 
ennfremur á því, að þar sem ákveðið er i 2. gr. 
frv., að 1. þessi, ef frv. verður samþ., eiga ekki 
áð koma til framkvæmda meðan styrjöldin, sem 
nú stendur yfir, varir, þá álitum við, að ekkert 
liggi á nú að vera að samþ. þetta frv. og að 
það hafi þvi enga sérstaka þýðingu, þótt hv. þm. 
vilji ef til vill breyta afstöðu sinni frá því, sem 
hún var á Alþ. 1937 En vegna þess siðastgreinda 
ákvæðis frv. tel ég- ekki þörf á að hafa harðar 
deilur um málið nú. Hvenær styrjöldinni lýkur, 
veit enginn, og gefst því áreiðanlega siðar nýr 
tími til þess að deila um efni frv.

Forseti (JörB): Útbýtt er á fundinum brtt. á 
þskj. 90, og verður að veita afbrigði frá þing- 
sköpum til þess, að hún verði tekin til með- 
ferðar á þessum fundi.

ATKVGR.
Afbrigðin levfð og samþ. með 21 shlj. atkv.

Thor Thors: Ég hefi leyft mér að bera hér 
fram smábrtt. við þetta frv. á þskj. 90. Hún 
er þess efnis að bæta við í vitalögin nýjum 
vita á Arnarstapa á Snæfellsnesi.

Það er svo mál með vexti, að þarna er gersam- 
lega vitalaust, og siglingar til og frá þessum 
stað eru þess vegna mjög hættulegar. Það er

Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

einnig orðið mjög crfitt að fá skip til þess að 
koma við á þessum stað sökum vitaleysisins.

Ég hefi borið þessa brtt. undir álit vitamála- 
stjóra, og hann hefir tjáð mér, að hann sé mér 
sammála um það, að nauðsyn sé á að reisa 
þennan vita svo fljótt sem ástæður leyfa. Vænti 
ég þess vegna, að þessi brtt. fái góðar undir- 
tektir hér i hv. d.

*Frsm. (Sigurður Kristjánsson): Ég verð að 
biðja afsökunar á því, að ég gleymdi i fram- 
söguræðu minni að geta um fyrirvara þeirra hv. 
þm. Barð. og hv. þm. V.-Húnv., sem nú hefir 
verið lýst. En þeir lýstu ekki yfir í n., hvaða 
atriði i frv. væri orsökin til þeirra fyrirvara.

Það er rétt, að i frv. er ákvæði þess efnis, 
að ákvæði frv. þessa, ef að 1. verður, komi ekki 
til framkvæmda á meðan styrjöldin, sem nú er, 
stendur yfir. Hinsvegar get ég ekki fallizt á, 
að af þeirri orsök hafi enga þýðingu að samþ. 
þetta frv. nú, því að við vitum ekki, hve lengi 
þessi styrjöld muni standa. Hún getur t. d. 
dottið niður um það leyti sem þessi 1. koma í 
gildi, verði frv. samþ.

ATKVGR.
Brtt. 76 (ný grein, verður 1. gr.) samþ. með 

17 shlj. atkv.
1. gr. (verður 2. gr.) samþ. með 19:2 atkv. 

Brtt. 90 (ný gr., verður 3. gr.) samþ. með 17
shlj. atkv.

2. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 18:2 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 20 shlj. atkv.

Á 16. fundi i Nd., 13. marz, var frv. tekið til
3. umr. (A. 100).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 16. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
Sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 17. fundi i Ed., 14. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. í Nd. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

sjútvn. með 9 shlj. atkv.

Á 24. fundi í Ed., 29. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 100, n. 228).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði levfð og samþ. með 12 shlj. atkv.

*Frsm. (Ingvar Pálmason): Breytingín, sem 
lagt er til, að gerð verði á núgildandi 1. um 
vitamál, er sú, að ákvæði skuli sett í 1. sjálf, 
þar sem svo er fyrir mælt, að jafnan skuli verja 
árlega jafnmiklu fé til vitamála og vitagjöldin

18
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nema. Ég geri ráð fyrir, að frv. sé komið fram 
vegna vaxandi krafa frá sjómönnum um þetta. 
Við þessu er að sjálfsögðu ekkert að segja, slík 
krafa sem þessi er i fyllsta máta eðlileg.

f meðferð frv. í hv. Nd. voru gerðar á þvi 
tvær brevtingar. Fyrri brevtingin er við 7. gr.
1. og er þess efnis, að auk forstöðumanns stýri- 
mannaskólans skuli og leita álits forseta Fiski- 
félagsins og forseta Farmanna- og fiskimanna- 
sambands ísiands, áður en ákveðið er, hvaða 
vitar skuli byggðir. Þessa breyt. verður að telja 
sanngjarna. I’á var og bætt inn i frv. i Nd., að 
auk þeirra ljósvita, sem taldir eru í lögunum, 
skuli bætt ljósvita á Arnarstapa á Snæfells- 
nesi. Um þessa breyt. er hið sama að segja og 
hina, að hún á að sjálfsögðu fvllsta rétt á sér, 
því að það er ekkert eðlilegra en að bæta þurfi 
nýjum vitum inn í 1. um vitabyggingar, umfram 
þá, sem taldir eru i 1. frá 1933.

í 4. gr. frv. er svo ákveðið, að 1. þessi komi 
ekki til framkvæmda á meðan styrjöld sú, sem 
nú er hafin i Norðurálfu, standi yfir. Það mætti 
því segja, að ekki væri brýn nauðsvn á að af- 
greiða mál þetta nú, en ég fæ ekki séð, að neitt 
geti verið þvi til fyrirstöðu. Þörf og góð mál 
er alltaf tímabært að afgreiða. Ég tel því á- 
stæðulaust að láta það tefja framgang þessa 
ináls, þó að það eigi ekki að koma til fram- 
kvæmda á meðan ófriðurinn geisar.

Breyt. þær, sem gerðar voru á frv. í Nd., geta 
að sjálfsögðu komið til framkvæmda strax, 
a. m. k. fyrra atriðið. Vitabyggingin á Arnar- 
stapa kann ef til vill að þurfa að biða eitthvað. 

l'm þetta er sjútvn. allt sammála og leggur
því til, að frv. verði samþ.

ATKVGR.
1. gr. samþ. ineð 10 shlj. atkv.
2. —l. gr. samþ. með 10 shlj, atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

A 26. fundi i Ed., 11. april, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. sem 

lög frá Alþingi (A. 303).

21. Tilraunir í þágu landbúnaðarins.
A 4. fundi í Nd., 23. febr., var útbýtí:
Frv. til I. um rannsóknir og tilraunir i þágu 

landbnnaðarins (þmfrv., A. 12).

Á 6. fundi i Nd., 28. febr., var frv. tekið til
1. umr.

Flm. (Steingrimur Steinþórsson): Á Alþ. 1938 
var samþ. þál., sem fól landbúnaðarráðh. að 
skipa mþn. til þess að gera till. um fyrirkomu- 
lag varðandi rannsóknar- og tilraunastarfsemi

í þágu landbúnaðarins. Milliþinganefnd sú, er 
ráðh. skipaði, samdi frv. til 1. um rannsóknir 
og tilraunir í þágu landbúnaðarins. Frv. fylgdi 
ýtarleg grg., og var það lagt fyrir Alþ. 1939, en 
náði ekki afgreiðslu á því þingi. Nú höfum við 
tveir nm., er setu eigum á Alþ., hv. þm. A,- 
Húnv. (JPálm) og ég, leyft okkur að bera frv. 
fram að nýju.

Tilgangurinn með því að setja 1. um þetta 
efni er að saniræma þá tilraunastarfsemi, sein 
rekin er í landinu, og þá fyrst og fremst á til- 
raunastöð Ræktunarfélags Norðurlands á Akur- 
evri og tilraunastöð Búnaðarfélags Islands á 
Sámsstöðuin. Eftir að atvinnudeild háskólans 
var sett á fót, hefir landbúnaðardeildin tekið 
upp nokkra tilraunastarfsemi þar, aðallega á 
sviði jarðræktar og búfjárræktar, og loks eru 
tilraunir deildarinnar varðandi mæðiveikina og 
garnaveikina. Nauðsynlegt er að koma föstu 
skipulagi á alla þessa tilraunastarfsemi, sem 
Búnaðarfélag íslands, Ræktunarfélag Norður- 
lands og rikið, eða atvinnudeildin, rekur hvert 
að sínuin hluta. Eigi þessar tilraunir að koma 
að fullum notuni, verður að vera samræmi þar 
á milli, og er það höfuðtilgangur frv., að koma 
hér á föstu skipulagi. Hefir n. við samningu 
frv. haft samvinnu við aðaltilraunamenn okkar, 
á Akureyri og Sámsstöðum, en einnig við for- 
ráðamenn bændaskólanna, sem ætlazt er til, að 
hafi búfjárræktartilraunirnar með höndum.

Hjá okkur hefir litlu fé verið varið til þess- 
ara tilrauna, eða aðeins um 30 þús. kr. árlega, 
og munu hvergi vera reknar jafnódýrar tilrauna- 
stöðvar og á Akureyri og Sámsstöðum. Nú vil 
ég auðvitað ekki leggja þær til jafns við er- 
lendar tilraunastöðvar, sem hafa vfir margfalt 
meira fé að ráða, en árangurinn hefir verið 
mikiil og góður nicð jafnlitlu fé og varið hefir 
verið til þeirra.

Ég hefi orðið var við, eftir að frv. kom fram 
ú Alþ., að margir eru hræddir við þann út- 
gjaldaauka, sem það hefir í för með sér fyrir 
ríkissjóð. Því er ekki að leyna, að það mun hafa 
nokkurn aukinn kostnað i för með sér, þegar 
frv. væri framkvæmt út í yztu æsar, eins og 
gert er ráð fvrir að verða muni með tímanum, 
en sá kostnaðarauki er ekki mikill, og er gerð 
nákvæm grein fvrir þvi í grg. fyrir frv., sem 
lá fvrir siðasta Alþ.

Sé ég ekki ástæðu til að sundurliða það frek- 
ar. En jafnvel þó að ekki yrði hækkað fjár- 
framlag til tilraunastarfsemi í þágu landbún- 
aðarins, væri samt mikið unnið við það, ef 
þetta frv. yrði að 1., því að þá yrði hægt að 
koma á ýmsum endurbótum með samvinnu milli 
tilraunastöðvanna, enda þótt fjárframlagið yrði 
ekki lnekkað. Enda þótt segja megi nú, að ekki 
blási bvrlega með að fá hækkuð fjárframlög 
hjá Alþ., þá leggjum við flm. þessa frv. ríka 
áherzlu á, að það fái afgreiðslu nú á þessu 
þingi, því að það getur gert mikið gagn, jafn- 
vel þó að ekki verði veitt meira fé til slikrar 
tilraunastarfsemi en gert hefir verið á undan- 
förnum árum.

Ég sé ekki ástæðu til að hafa fleiri orð um 
þetta frv. Það var mælt fvrir þessu frv. af hv. 
þm. A.-Húnv., þegar það var lagt fram hér á
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Alþ. í fyrra, og sé ég ekki ástæðu til að endur- 
taka það, sem hann sagði, eða það, sem skýrt 
er frá í grg., sem fylgdi frv., þegar það var 
lagt fram á Alþ. í fyrra. Ég vil að lokum leyfa 
mér að mælast til, að frv. verði að þessari 
umr. lokinni vísað til landbn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. og til 

landbn. með 17 shlj. atkv.

A 16. fundi í Xd., 13. marz, var frv. tekið til
2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
A 17. fundi i Nd., 14. marz, var frv. aftur 

tekið til 2. umr. (A. 12, n. 104’).

Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Landbn. 
hefir orðið ásátt um að mæla með þvi, að þetta 
frv. nái fram að ganga, en hefir gert við það 
nokkrar brtt.

Fyrsta brtt. n. er þá við 4. gr. frv., sem er 
um skipun tilraunaráðs fyrir búfjárrækt og 
jarðrækt, og séu fimm menn í hvoru. f frv. er 
gert ráð fvrir þvi, að í búfjárræktarráði sitji 
tveir menn skipaðir af Búnaðarfélagi fslands 
og tveir menn frá þeim skólabúum bændaskól- 
anna, sem ætlazt er til, að hafi búfjárræktar- 
tilraunir með höndum. Nú hefir n. gert þær 
breyt., að það skuli aðeins vera ntaður frá 
öðru skólabúinu í þessu ráði, en i staðinn komi 
forstöðumaður búfjársjúkdómatilrauna við rann- 
sóknarstofu háskólans. N. fannst eðlilegt, að 
þessi maður fengi þama sæti, og úr þvi að 
taka þurfti einhvern manninn burt úr ráðinu 
til þess að koma þessum manni að, fannst n. 
heppilegast, að hann væri frá öðru skólabúinu.

Þá hefir n. gert smávægilegar brtt. við 10. gr. 
frv. um verkaskiptingu landbúnaðardeildanna. 
Það stendur í frv. i niðurlagi 10. gr.: „Við stofn- 
unina skal framvegis starfa sérfræðingur í 
hverri þessara fræðigreina, og skipar ráðh. i 
stöðurnar eftir því sem fé er veitt til þess.“ N. 
virtist óþarfi að kveða svona fast að orði, að 
það skyldi starfa sérfræðingur í hverri þessara 
fræðigreina, og áleit því rétt að orða þetta um 
á þann hátt, er stendur i brtt.: „Við stofnunina 
skulu framvegis starfa sérfræðingar i þessum 
fræðigreinum, og skipar ráðh. i stöðurnar, að 
fengnum till. viðkomandi tilraunaráðs, eftir því 
sem fé er veitt til þess í fjárlögum.“ N. álítur. 
að fá megi sama manninum tvö verkefni, sem 
hér er talað um.

N. hefir gert brtt. við 13. gr. frv., þar sem 
rætt er um jarðræktartilraunir og tilrauna- 
stöðvar. N. hefir flutt saman 13. og 18. gr. frv. 
og orðað þær nokkuð um jafnhliða; þó er í 
raun og veru ekki veruleg efnisbreyt. á þeim 
gerð. I stað þess, að tekið er fram i þessum gr. 
i frv., hvaða skilvrði þessum tilraunastöðvum 
eru sett til þess að fá styrk til tilraunastarf- 
semi sinnar, þá er ætlazt til þess hér samkv. 
til. n., að landbrh. geri samninga við eigendur 
stöðvanna. Brtt. n. er: „Tilraunastöðvarnar á 
Akureyri og Sámsstöðum skulu vera starfræktar 
sem aðaltilraunastöðvar i jarðrækt. Landbrb.

skal gera samninga við eigendur stöðvanna, er 
tryggi það, að þær hagi starfi sinu eftir fyrir- 
mælum tilraunaráðs, og að engar þær kvaðir 
verði á þær lagðar, er hamli, að tilraunastarfið 
nái þeim tilgangi, sem til er ætlazt. — Þegar 
fært þykir af fjárhagslegum ástæðum, skulu til 
viðbótar stofnsettar tvær aðrar tilraunastöðvar, 
önnur á Vesturlandi, hin á Austurlandi."

4. brtt. n. er við 17. gr. frv., þar sem talað er 
um i frv., að landbrh. skuli eftir till. tilrauna- 
ráðs löggilda nokkur afbrigði af kartöflum og 
fræi annara nytjajurta, sem bezt hafa reynzt. 
(Forseti: Ég vil biðja hv. þm. að hafa ekki 
þennan ys i d. Ef menn hafa einhver áriðandi 
mál að flvtja sin á milli, þá vil ég mælast til 
þess, að þeir geri það utan d. á meðan á fund- 
um stendur. Þessi málfundafélagsskapur hér á 
Alþingi verður einhvern tíma að taka enda). — 
Ég vil mjög þakka hæstv. forseta; ég var ekki 
farinn að heyra til sjálfs mín.

Það, sem átt er við þarna i frv. með að 
„verzla“ með útsæðiskartöflur, er það, að ef 
hægt væri að hafa nægilegt útsæði af völdum 
kartöflutegundum á markaðinum, þá sé bannað 
að verzla með aðrar tegundir. Það, sem vakir 
fyrir n„ er, að þetta gildi aðeins um verzlanir, 
en heimilt sé eftir sem áður að selja manna á 
milli. Það á ekki að fara að leggja neinar höml- 
ur á viðskipti einstakra manna, þó að þessi 1. 
komi í gildi viðvíkjandi sölu í verzlunum.

Þá er siðasta brtt. n. við 27. gr. frv., og þarf 
ég i raun og veru ekki að hafa nein orð um 
hana; við höfum orðað gr. um, þar sem i frv. 
stendur, að ríkissjóður kosti þær rannsóknir 
og tilraunir, sem lög þessi ákveða, en n. leggur 
til að bæta þarna inn i: „og koma þær til fram- 
kvæmda jafnóðum og fé er veitt til þess i fjár- 
lögum“. N. litur svo á, eins og ég held að ég 
hafi tekið fram við 1. umr, að það komi ekki 
til mála, að þessar tilraunir komi til fram- 
kvæmda allar í einu, heldur verði teknar stig 
af stigi, og verði hægt að gera það án þess að 
auka fjárframlögin verulega til þeirra frá því, 
sem verið hefir.

Þá hefi ég nefnt þessar brtt. landbn., en að 
öðru leyti mælir n. með þvi, að frv. verði afgr.

Skúli Guðmundsson: Ég vildi aðeins beina 
þeirri fyrirspurn til hv. flm., hvort þeir hefðu 
gert sér grein fyrir því, hvað mikill kostnaður 
myndi því samfara nú strax á fyrsta ári, ef 
þetta frv. vrði gert að 1.

Það getur verið, að gerð hafi verið grein 
fyrir þessu i grg. frv. á síðasta þingi; ég hefi 
ekki athugað það. En þetta atriði þætti mér 
gott að fá upplýst.

Mér þykir sennilegt, að það verði einhver 
kostnaður í sambandi við þessar tilraunir, þar 
sein lika eiga að vera tvö tilraunaráð og gert 
er ráð fyrir að fimm menn sitji í hvoru.

Þá finnst mér dálitið einkennilegt, hvernig 
fyrsta brtt. n. á þskj. 104 er orðuð. Þar stendur, 
í upphafi þeirrar gr„ „forstöðumaður fóðurtil- 
rauna og forstöðumaður búfjársjúkdómatil- 
rauna“. Ég vildi aðeins skjóta því til hv. n„ 
hvort hún vilji taka til athugunar þetta orð 
„búfjársjúkdómatilrauna".
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Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Út af fvrir- 
spurn hv. þm. V.-Húnv. um kostnaðinn við þá 
breyt., sem hér er ráðgerð á skipulagi tilrauna- 
starfseminnar, vil ég taka það fram, að það 
var gerð grein fvrir þessu í nál., sem fvlgdi 
frv. upphaflega, nákvæmlega hver kostnaðurinn 
yrði. Kostnaður þarf ekki að vaxa neitt fyrstu 
árin. Hefir Alþingi það alveg í hendi sér, hversu 
mikið fé til þessa er varið. Nú hafa verið tvær 
tilraunastöðvar i jarðrækt, sem hafa styrk úr 
ríkissjóði, og það er ætlazt til þess, að þær 
haldi áfram. I öðru lagi er svo byrjað með fóðr- 
unartilraunir við landhúnaðardeild háskólans, 
og það er einnig bvrjað á að setja á stað 
tilraunir á skólabúum bændaskólanna, sem ætl- 
azt er til, að hafi þær með höndum framvegis. 
Svo það er alveg á valdi Alþ., hvort fé er veitt 
til þessa eða ekki.

Tilraunaráð eiga ekkert að kosta; það á að 
vera ólaunað starf, nema smávægilegur ferða- 
kostnaður vegna fundahalda; annan kostnað á 
ekki af þvi að leiða. Hitt er annað mál, að með 
tið og tíma getur þetta haft aukinn kostnað í 
för með sér, ef gerðar vrðu auknar tilraunir, en 
það er að sjálfsögðu á valdi Alþingis að ákveða 
slíkt í hvert sinn.

Það er rétt, að í brtt. á þskj. 104 hefir orðið 
misritun eða prentvilla, eins og hv. síðasti 
ræðumaður benti á. Þetta vil ég biðja hæstv. 
forseta að athuga við atkvgr.

Thor Thors: Eftir að frv. það, sem hér er til 
umr., var borið fram, hefir komið fram frv. 
um náttúrurannsóknir, þar sem verkefni þessa 
frv. er að nokkru levti tekið til meðferðar, á- 
samt öðrum rannsóknum. Ég vildi því mælast 
til við hv. landbn., að hún athugi fvrir 3. umr., 
hvort ákvæði þessara tveggja frv. rekist hvergi 
á. Fljótt á litið virðist mér t. d. nauðsynlegt 
að sameina 2. kafla þessa frv. og 3. kafla frv. 
um náttúrurannsóknir, þar sem lagt er til, að 
nafni þessarar stofnunar verði breytt. Þá er 
það og ennfremur, að mér virðist, að búnaðar- 
deildin, eins og hún þar er nefnd, eigi að hafa 
með höndum fleiri rannsóknarefni en landbún- 
aðardeildin, sem svo er kölluð í þessu frv. Til 
þess að hér verði ekki um árekstur að ræða i 
þessu tilfelli, vil ég mælast til þess, að hv. 
landbn. taki þetta til athugunar og hafi um 
það samvinnu við allshn.

Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Það er rétt, 
sem hv. þm. Snæf. benti á, að það mun vissara 
að samræma þessi tvö frv. lítilsháttar, og þá 
sérstaklega eins og hann benti á, í sambandi 
við nafnið. Þetta er alveg sjálfsagt að atliuga 
fyrir 3. umr. i samráði við allshn.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj atkv.
2. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
3. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.

Brtt. 104,1 samþ. með 18 shlj. atkv.
4. gr., svo breytt, samþ. með 18 shlj. atkv.
5. -8. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
9. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.

Brtt. 104,2 samþ. með 20 shlj. atkv.

landbúnaðarins.
10. gr., svo breytt, samþ. með 19 shlj. atkv.
11. —12. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.

Brtt. 104,3 (ný 13. gr.) samþ. með 19 shlj. atkv. 
14.—16. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.

Brtt. 104,4 (ný 17. gr.) samþ. með 21 shlj. atkv. 
— 104,5 (18. gr. fellur niður) samþ. með 20

shlj. atkv.
19.—21. gr. (verða 18.—20. gr.) samþ. með 

18 shlj. atkv.
22.—26. gr. (verða 21.—25. gr.) samþ. með 18 

slilj. atkv.
Brtt. 104,6 (ný 27. gr., verður 26. gr.) samþ. 

með 19 shlj. atkv.
28.—30. gr. (verða 27.—29. gr.) samþ. með 21 

,shlj. atkv.
31.—32. gr. (verða 30.—31. gr.) samþ. með 21 

slilj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 20 shlj. atkv.

A 19. fundi í Nd., 16. marz, var frv. tekið til
3. umr. (A. 139, 152).

Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Ég þarf 
ekki að mæla sérstaklega með brtt., því að hún 
er, eins og hv. dm. sjá, aðeins leiðrétting, að 
brevta orðinu búfjárræktarsjúkdómatilraunir í 
búfjársjúkdómarannsóknir. En ég vil gcta þess, 
að landbn. hefir dálítið athugað frv. um nátt- 
úrurannsóknir, er legið hefir fyrir allshn., 
vegna þess að bæði þessi frv. fjalla um sama 
atriði, atvinnudeild háskólans, eða rannsóknar- 
stofnun í þágu atvinnuveganna, eins og hún 
heitir ennþá 1. samkv. Frsm. allshn. benti á, að 
ástæða væri til þess að samræma þessi tvö frv. 
að nokkru leyti. Landbn. hefir nú athugað 
þetta, og virðist n., að eitt atriði þyrfti að sam- 
ræraa, ef frv. um náttúrurannsóknir verður að 
1., og það er að breyta nafninu á atvinnudeild- 
inni eins og það er í okkar frv., en n. sá sér 
ekki fært að gera till. um það að svo stöddu, 
því að ekki er vist, hvort hitt frv. verður að 1. 
Ég er þvi hlvnntur, að nafninu verði breytt og 
nafnið atvinnudeild háskólans, sem búið er að 
fá hefð á sig, verði tekið upp í stað hins, sem 
er langt og óþjált.

Annað sá n. ekki að þvrfti að samræma í 
frv. Leggur n. því til, að frv. verði samþ. með 
þessari litlu breyt., sem ég gat um áðan.

ATKVGR.
Brtt. 152 samþ. án atkvgr.

Frv., svo brevtt, samþ. með 18 shlj. atkv. og 
afgr. til Ed. _________

A 19. fundi í Ed., 18. marz, var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 158).

Á 20. fundi í Ed., 19. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Of skamrnt var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

landbn. með 9 shlj. atkv.
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A 24. fundi í Ed., 29. marz, var frv. tckið til
2. umr. (A. 158, n. 223).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Af- 
brigði Icyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

Frsm. (Páll Zóphóniasson): Herra forseti! Frv. 
þetta er komið hingað frá hv. Nd. Þar var Jiað 
flutt af þeim hv. 2. þm. Skagf. og þm. A.- 
Húnv., en þeir voru tveir af fimm, sem skip- 
aðir voru í milliþn. til þess að athuga þessi 
mál. Milliþn. skilaði áliti til stjórnarráðsins, 
sem kemur hér fram í frv.formi. í frv. þessu 
er lagður sá framtiðargrundvöllur, sem hugs- 
aður er um skipun tilraunamála landbúnaðar 
i framtíðinni, og er ætlazt til, að framkvæmd- 
irnar komi stig af stigi, eftir því sem fé er 
veitt til þeirra. Að samþvkkja frv. er því engin 
hætta; það er jafnan á valdi Alþingis, hvenær 
fé er veitt til framkvæmda þessum málum, hve- 
nær þessi starfsemi er færð i það form, sem 
frv. gerir ráð fyrir, en það getur hún smá- 
breytzt í á fleiri árum eða áratugum.

l'm það verður ekki deilt, að það er margt 
i framkvæmdum þeim, sem gerðar hafa verið 
vegna landbúnaðarins, sem ekki er eða hefir 
verið nægilega undirbúið og því orðið dýrara 
og óhagstæðara en ella. Annars eru hér á landi 
miklu betri efni til visindalegra rannsókna en 
erlendis, sérstaklega að þvi er snertir búfé okk- 
ar. Það er ekki greint í sérstaka margræktaða 
stofna. Það er miklu nær þvi að vera eins og 
náttúran gerði það í upphafi, ef svo mætti að 
orði komast. Það er því búið fjölda af eigin- 
leikum til rannsókna, sem erlendum visinda- 
mönnum mvndi þykja hið mesta happ i. 
Hvernig sem á mál þetta er því litið, þá verður 
ekki annað sagt en að það sé gott og nauðsyn- 
legt og sjálfsagt að samþ. það. Ef frv. væri út- 
fært út i æsar, myndi það baka ríkissjóði ca. 
120 þús. kr. aukaútgjöld, en nú er gert ráð 
fyrir að hefjast aðeins handa um frekari fram- 
kvæmdir en nú eru, smátt og smátt, eftir þvi 
sem fé verður til þeirra veitt á hverjum tima.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. gr. samþ með 9 shlj. atkv.
3. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
4. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
5. —8. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
9.—12. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
13.—20. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
21.—25. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
26.—29. gr. samþ. mcð 9 shlj. atkv.
30.—31. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn frv. og fyrirsagnir kafla þess samþ.

án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

A 26. fundi i Ed., 1. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 304).

22. Dragnótaveiði í landhelgi.
.4 14. fundi í Xd., 11. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 45 frá 13. júní 1937, 

um dragnótaveiði í landhelgi (þmfrv., A. 85).

Á 15. fundi í Xd., 12. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

*Frsm. (Finnur Jónsson): Sjútvn. hefir ákveð- 
ið að flytja þetta frv. um breyt. á 1. um drag- 
nótaveiðar i landhelgi, og er þetta ekki stór- 
vægileg breyt. á lögunum. Skv. frv. getur ráðh. 
með reglugerð ákveðið um möskvastærð drag- 
nóta, svo og um lágmarksstærð þess fiskjar, 
sem veiddur er i dragnót og fluttur í land til 
sölu eða haldið um borð i skipi. Þótti heppi- 
lcgra að miða við lágmarksstærð fiskjar, en 
ekki lágmarksþyngd, svo sem gert er i 1. Það 
hefir komið i ljós, að flutt hefir verið á land 
allmikið af fiski, sem betra hefði verið að 
sleppa í sjó, er hann hefir verið veiddur, eins 
og t. d. koli, sem er svo lifseigur, að hann getur 
iifað áfram, sé honum sleppt strax.

Þá eru sett í frv. ákvæði um brot gegn 1. 
þessum eða reglugerðum, sem kynnu að verða 
settar skv. þeim.

Þar sem frv. þetta stefnir að því að vernda 
fiskstofninn, vænti ég, að það fái góðar undir- 
tektir og að þvi verði vísað til 2. umr. Sjútvn. 
ætlar að flytja dálitla leiðréttingu á frv. við
2. umr. Vænti ég, að frv. fái góða afgreiðslu.

*Pétur Ottesen: Það hefir oft verið á það bent 
á undanförnum þingum, að slík ákvæði sem 
hér um ræðir væru lítil vörn gegn þeim hætt- 
um, sem stafa af dragnótaveiðum á fjörðum 
og flóum inni, enda virðist nú hafa komið í 
ljós, að t. d. ákvæði gildandi 1. um lágmarks- 
þyngd þess fiskjar, er flvtja má í land, hefir 
ekki komið að liði, og á nú að hverfa frá því 
ákvæði og reyna að miða frekar við stærð fiskj- 
arins.

Ég er ekki i nokkrum vafa um það, að þótt 
þessi breyt. verði gerð, er hún gersamlega jafn- 
haldlaus, þvi að sannleikurinn er sá, að þegar 
einu sinni er búið að taka fiskinn á þilfar, er 
hans æfiskeiði lokið í langflestum tilfellum, 
hvort sem um er að ræða flatfisk eða annan. 
Hitt eru undantekningar, ef þessum örlitlu 
bröndum er sleppt strax með lítilsháttar lifs- 
marki, að þær tóri áfram.

l'm ákvæðið‘um möskvastærðina er svipað að 
segja; það kemur að sáralitlum notum, þvi að 
það er svo litið, sem smýgur í gegn af fiski; 
það dregst saman í einn vöndul í vörpuna, sem 
í hana fer, og þannig verður dragnótaaðferðin 
til þess að tortima öllu, sem í vörpuna kemur.

Afleiðingin af þessu er svo skýr, enda hafa 
þeir fræðimenn okkar, sem áður litu svo á, að 
dragnótaveiði og jafnvel botnvörpuveiði gerðu 
lítið til þess að granda fiskstofninum, beygt sig 
fyrir reynslunni og hyggja, að til algerrar eyði- 
leggingar stefni, enda hefir sumum fisktegund- 
um, svo sem lúðu og ýsu, fækkað stórkostlega,
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og er ekki hægt að setja þá fækkun í samband 
við neitt annað en botnvörpuveiðar og drag- 
nótaveiðar.

Þá má og gera ráð fyrir þvi, þar sem ekki 
er haft neitt eftirlit með þessu úti um land, að 
menn fari sinu fram þrátt fyrir alla lagabók- 
stafi. Þetta er því ekki til neins annars en að 
blekkja sjálfan sig, að vera að setja þessi á- 
kvæði í lög. Það eina, sem um er að ræða, er 
að takmarka þessar veiðar, ekki hvað sízt á 
þeim tímum, sem nú eru, þegar við sitjum 
meira einir að þessum veiðum en verið liefir. 
Er þvi sérstök ástæða einmitt nú að friða 
grunnmiðin með tiliti til framtíðarinnar.

Ég vil skjóta því til hv. sjútvn., hvort hún 
vilji nú ekki snúa sér að því að gera einhverjar 
þær breyt., er að gagni mættu koma, i stað þess 
að vera að fikta við þennan hégóma, sem er til 
einskis gagns og einungis til þess að blekkja 
sjálfan sig.

*Frsm. (Finnur Jónsson): Ég sé ekki ástæðu 
til þess að fara að ræða við hv. þm. Borgf. um 
gagnsemi eða skaðsemi dragnótaveiðanna. Al- 
raennur þingvilji liggur fyrir því, að dragnóta- 
veiðum sé haldið áfram í sama horfi, og það er 
einnig almennur vilji fiskimanna. Hitt er ann- 
að mál, hvort ætti að taka inn i löggjöfina 
eftirlit með þessum málum. Það gæti vel komið 
til athugunar að setja sérstakan eftirlitsmann, 
til þess að hafa eftirlit með því, að ákvæðum
1. og væntanlegrar reglugerðar um stærð fiskjar 
og minnstu möskvastærð sé fylgt. Ég held. 
að þetta eftirlit ætti ekki að þurfa að verða 
mjög dýrt, en ætti samt að geta komið að fullu 
gagni. Frv. það, sem hér liggur fyrir, er aðal- 
lega flutt i þeim tilgangi að samræma 1. við þá 
reglugerð, sem gefin hefir verið út um möskva- 
stærð og Iágmarksstærð fiskjar. Ef hv. þm. 
Borgf. vildi flytja till. um að auka eftirlitið, 
þá segi ég fyrir mitt leyti, án þess að hafa rætt 
um það við meðnm. mína, að ég mundi með á- 
nægju taka það til athugunar í sjútvn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv.

A 17. fundi í Nd., 14. marz, var frv. tekið til
2. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frvgr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

A 19. fundi í Nd., 16. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Skúli Guðmundsgon: Ég sé, að form. sjútvn., 
sem flytur þetta mál, er ekki staddur í deild- 
inni. Ég vil Ieyfa mér að fara fram á það við 
hæstv. forseta, að málinu verði frestað nú, 
vegna þess að i frv. er lítilsháttar villa, sem 
ekki hefir verið leiðrétt, en æskilegt væri, að

fengist leiðrétting á, áður en málið er afgr. frá 
deildinni.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 21. fundi i Nd., 19. marz, var frv. aftur 

tekið til 3. umr. (A. 85, 155).
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Brtt. 155,1 samþ. með 17 shlj. atkv.
— 155,2 samþ. án atkvgr.
Frv., svo breytt, samþ. með 17 shlj. atkv. og 

afgr. til Ed., með fyrirsögninni:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 45 frá 13. júní 1937, 

um bann gegn dragnótaveiði í landhelgi, og á I. 
nr. 26 frá 12. febr. 1940, um breyt. á þeim lögum.

Á 8. fundi í Sþ., 20. marz, var frv. útbýtt frá 
Ed. eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. 
(A; 188).

Á 21. fundi í Ed., 26. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

sjútvn. með 10 shlj. atkv.

Á 24. fundi i Ed., 29. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 188, n. 227).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.

*Frsm. (Ingvar Pálmason): Þetta frv. er flutt 
af sjútvn. Nd. og hefir gengið gegnum þá d. 
með aðeins litilsháttar breyt.

í þessu frv. eru 3 atriði, sem farið er fram á 
að brevta frá gildandi 1., og þau atriði virðast 
í fljótu bragði ekki vera mjög þýðingarmikil, 
en eru það þó í raun og veru. L. um bann gegn 
dragnótaveiði í landhelgi eru þannig úr garði 
gerð, að ráðh. er heimilt að ákveða með reglu- 
gerð möskvastærð dragnóta og lágmarksþyngd 
fiskjar. En það hefir sýnt sig við framkvæmd 
1., að það er réttara, að þessi ákvæði séu mið- 
uð við stærðina á fiski, þvi að fiskurinn getur 
verið i þvi ástandi, að hann nái vissri þyngd, 
þó að hann nái ekki vissri stærð, og auðvitað 
hefir stærðin meira að segja en þyngdin„ vegna 
þess að það er stærðin, sem aðallega er hægt 
að fara eftir, er ákveða skal aldur á fiski. Þessi 
breyt., sem ég hefi nú minnzt á, er þvi talin 
bæði af sjómönnum og fagmönnum mjög nauð- 
synleg. I N'd. var svo bætt inn i frv. ákvæði 
um, að viðkomandi ráðh. gæti einnig með 
reglugerð ákveðið lengd dráttarlina. Ég skal 
aðeins segja það, að i sumum tilfellum getur 
það valdið skemmdum, að nota ekki hæfilega 
langar dráttarlinur, og verður þar að leita um- 
sagnar fróðra manna. Það er varhugavert að 
ákveða sömu lengd á dráttarlinum alstaðar þar, 
sem misdýpi er, þvi að það þarf lengri dráttar- 
línur á djúpu vatni en grunnu. Það getur hins- 
vegar verið skaði að þvi að hafa mjög langar 
dráttarlínur á grunnu vatni; þá dregzt nótin



285 Lagafrumvörp samþykkt.
Dragnótaveiði i landhelgi. — Stríðsslysatrygging sjómanna.

286

eftir botninum og rifur hann upp miklu meira 
en ella. Ég skal segja fyrir mitt leyti, að ég 
tel, að það muni ekki koma að sök, þó að þetta 
ákvæði standi áfram í frv., en ég tel þó, að því 
verði ekki neitað, að menn gætu vænzt þess, 
að þessu yrði ekki þannig fyrir komið sem 
gert var i þessu frv., er það kom frá Nd.

Þá er önnur breyt., sem þetta frv. gerir á 
sömu I.; það er ákvæðið um sektir fyrir brot 
á 1. Samkv. núgildandi 1. eru aðeins ákveðnar 
sektir fyrir brot á 3. og 4. gr., en ekki öðrum 
gr. En nú er það svo samkv. frv., að sektir 
liggja einnig við brotum á 8. gr., og er sjált'- 
sagt að refsa fyrir slik brot, vegna þess að þau 
hafa í för með sér ákaflega mikið tjón á fisk- 
stofninum, en engan hagnað fyrir fiskimenn. 
Það kemur þeim ekki að neinu liði, þó að þeir 
drepi ungviðið. Þess vegna er réttmætt að heim- 
ila að ákveða í reglugerð sektir einnig fyrir 
brot á 8. gr.

Sjútvn. Ed. hefir athugað frv. og leggur ein- 
róma til, að það verði samþ. eins og það liggur 
fyrir.

ATKVGR.
A-liður frvgr. samþ. með 9 shlj. atkv.
B-liður frvgr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

Á 26. fundi í Ed., 1. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem iög 

frá Alþingi (A. 305).

23. Stríðsslysatrygging sjómanna.
Á 7. fundi i Ed., 29. febr., var útbýtt:
Frv. til I. um stríðsslysatrygging sjómanna 

(þmfrv, A. 35).

Á 9. fundi i Ed, 4. marz, var frv. tekið til
1. umr.

*Frsm. (Erlendur Þorsteinsson): Herra for- 
seti! Frv. þetta var flutt af hv. 2. landsk. á 
síðasta þingi, og var það til meðferðar í fjhn. 
Flm. óskaði nú eftir, að fjhn. Flytti þetta frv., 
og hefir hún orðið við þeirri ósk, en einstakir 
nm. hafa þó óbundnar hendur um einstök at- 
riði frv. og breyt. á því.

Þegar fjhn. afgr. þetta mál á síðasta þingi, 
þá var hv. 1. þm. Reykv. ekki viðstaddur, en 
2 nm, ég og hv. 1. þm. Evf., lögðum til, að frv. 
yrði samþ. óbreytt. Hv. 1. þm. Eyf. skrifaði 
þó undir nál. með fyrirvara.

Fjhn. hefir sent þetta frv. til stjórnar Striðs- 
tryggingarfélags islenzkra skipshafna, og eins 
og hv. þdm. munu hafa veitt athygli, þá er 
svar stjómarinnar prentað sem fskj. með frv. 
Stjórnin er ekki algerlega sammála um frv.

Meiri hl. telur, að þá þurfi að auka áhættuféð 
eða lækka tryggingarnar, sem felast í frv., en 
einn af stjórnendum féiagsins færir nokkur rök 
fvrir þvi, að þess muni ekki þurfa. Ég þori 
nú ekki að fullyrða neitt um það, hvort ið- 
gjöldin hafa hækkað eitthvað eða slysahættan 
verið álitin aukast, síðan þetta svar var gefið.

Þetta frv. felur í sér þá meginbreyt, að með 
þvi er skvlt samkv. I. að striðstryggja þá sjó- 
menn, sem sigla milli landa á ófriðartínrjm, 
en það er ekki skylt nú, heldur gilda um þetta 
sérstakir samningar milli sjómannafélaganna i 
landinu og útgerðarfélaga. í þessum samningum 
eru mismunandi tryggingar, þannig að t. d. 
tryggingar sjómanna, sem sigla á verzlunar- 
skipum, eru nokkru hærri en þeirra, sem sigla 
á togurum. Þessu frv. er ætlað að bæta að 
nokkru úr þessum misrétti, sem þarna hefir átt 
sér stað. Það hlýtur öllum að vera Ijóst, að 
hættan er sú sama fyrir sjómcnn á togunim og 
þá, sem eru á flutningaskipum.

Þeim, sem sigla á flutningaskipum, eru 
greiddar 22 þús. kr. fyrir fulla örorku, en 
lægstu dánarbætur til ekkju eru 12 þús. kr, 
til ekkju með 1 barn 17 þús. kr. og til ekkju 
með 2 eða fleiri börn 21 þús. kr. Hinsvegar eru 
tryggingar á fiskiskipum og togurum 15 þús. 
kr, hvort sem um er að ræða dauða eða ör- 
orku af völdum ófriðar.

Þetta frv. sundurliðar þetta nokkru nánar, og 
er í 3. gr. þess gerð full grein fyrir þvi, hvernig 
tryggingarbætur eigi að skiptast til eftirlifandi 
vandamanna. Einnig er i 3. gr. tekið fram, 
hversu mikla dagpeninga hinn slasaði eigi að 
fá frá þvi að slysið vildi til og til hvað langs 
tima.

Ég hygg, að það séu ekki skiptar skoðanir 
um það, að full þörf sé á því að ganga frá 
þessu máli á sem beztan og tryggilegastan hátt.

Ég sé svo ekki ástæðu til að fjölyrða meira 
um þetta mál að þessu sinni, og þar sem það 
er flutt af n, þá er ástæðulaust, að það fari 
til n. aftur. Ég vil svo mælast til, að hv. þd. 
samþ. það ti) 2. umr.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 11. fundi í Ed, 6 marz, var frv. tekið til
2. umr.

♦Sigurjón Á. Ólafsson: Ég gerði grein fyrir 
þessu frv, þegar það Iá fyrir siðasta þingi, og 
hefi ekki miklu við það að bæta. Ég vil þakka 
hv. sjútvn. fyrir það, að liún hefir greitt fyrir 
þessu máli, og vænti þess, að hv. d. taki því 
einnig vel og að það megi ganga greiðlega 
gegnum þingið. Ég tel svo ekki ástæðu til að 
gera frekari grein fyrir frv.; það skýrir sig 
sjálft og hvað í því felst.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. —5. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.
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A 13. fundi í Ed., 8. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr. til Nd.

Á 13. fundi i Nd., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Ed., cftir 3. umr. þar.

Á 17. fundi í Nd., 14 marz, var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og 

til fjhn. með 17 shlj. atkv

Á 25. fundi í Nd., 29. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 35, n. 230).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. •— 
Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

*Frsm. (Ásgeir Ásgeirsson): Herra forseti! I 
þessu frv. eru atvinnurekendur skyldaðir til 
þess að kaupa sérstaka striðstryggingu fyrir 
sjómenn, sem ferðast á hættusvæðum. Þessar 
skyldur hafa ekki verið í 1. áður, heldur hefir 
þetta farið einungis eftir samkomulagi milli 
sjómanna og atvinnurekenda.

Þá eru ákveðnir i þessu frv. dagpeningar fyrir 
menn, sem verða fvrir slysum.

{ þriðja lagi eru sett hér sundurliðuð ákvæði 
um dánarbætur til erfingja sjómanna, og þær 
bætur eru hér hafðar þær sömu fyrir þá, sem 
sigla á fiskiskipum, og hina, sem ferðast á 
flutningaskipum.

Þetta frv. er flutt af sjútvn. Ed. og var afgr. 
í þeirri d. mótmælalaust, og hygg ég, að svo 
muni og fara í þessari d., og þurfi frv. ekki 
frekari skýringa við.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
2. —5. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv,

Á 27. fundi i Nd., 1. april, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 21 shlj. atkv. og afgr. sem 

lög frá Alþingi (A. 306).

Frsrn. (Steingrimur Steinþórsson): Eins og frv. 
ber með sér, er það flutt af landbn. fyrir til- 
mæli hæstv. landbrh., sem hefir látið semja það 
i samráði við Búnaðarfélag íslands, sem að 
lögum hefir eftirlit með fóðurbirgðafélögum. 
Aðalbreytingin, sem í frv. þessu felst, er sú, 
að bústofn félagsmanns, sem fær lán úr trygg- 
ingarsjóði fóðurbirgðafélags bústofninum til 
bjargar, skuli vera að lögveði fyrir láninu með 
vöxtum og kostnaði, og gangi þetta fyrir öðr- 
um veðböndum, sem á bústofninum hvíla. Þetta 
hefir ekki verið í lögum áður, en er nauðsyn- 
legt til þess að sjá fóðurbirgðafélögunum far- 
borða.

Þá hafa nokkur atriði úr gildandi reglugerð 
um fóðurbirgðafélög verið tekin upp i frv. um 
leið. Það þykir hagkvæmara að hafa þau i lög- 
unum sjálfum, en allt eru þetta frekar veiga- 
litil atriði.

Hefi ég svo þessi orð ekki fleiri.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 18 shlj. atkv.

Á 19. fundi í Nd., 16. marz, var frv. tekið til
2. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

.4 20. fundi í Nd., 18. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 19. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 20. fundi í Ed., 19. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. í Nd. — Af- 
brigði levfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

landbn. með 9 shlj. atkv.

24. Búfjárrækt.
Á 15. fundi i Nd., 12. marz., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 32 8. sept. 1931, um

búfjárrækt (þmfrv., A. 105).

Á 16. fundi í Nd., 13. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 17. fundi i Nd., 14. marz, var frv. aftur

tekið til 1. umr.

Á 24. fundi i Ed., 29. marz, var frv. tekið 
til 2. umr. (A. 105, n. 224).

Of skammt var liðið. frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði levfð og samþ. með 12 shlj. atkv.

Frsm. (Þorsteinn Þorsteinsson): Þetta frv., 
sem hér liggur fyrir, hefir verið borið fram i 
Nd. af landbn. að tilhlutun hæstv. landbrh., og 
það hefir gengið gegnum þá d. breytingalaust.

Það eru aðallega tvö nýmæli i þessu frv. 
Fyrsta gr. þess er um, hvernig slita skuli fóður- 
birgðafélögum, ef þau leysast upp, og sé ég
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ekki ástæðu til að lýsa þvi hér frekar; landbn. 
hefir sýnilega talið það sjálfsagt að hafa það 
þannig.

Hitt nýmælið er i 2. gf. þessa frv., um það. 
að stj. fóðurbirgðafélaga geti veitt félagsmönn- 
um lán úr tryggingarsjóði til bjargar bústofni 
þeirra, og er bústofninn að lögveði fyrir láninu 
þangað til það er að fullu greitt. Það hefir þótt 
erfitt að innheimta slík lán, en með þessu 
frumvarpi, ef það verður að lögum, á að vera 
séð fyrir því, að bústofn lánþega verði næg 
trygging fyrir iáninu, og að bústofninn verði 
ekki fyrir meiri skakkaföllum, sem viðráðan- 
leg eru, en svo, að jafnan sé næg trygging i 
eftirstöðvum hans fyrir láninu með vöxtum og 
kostnaði.

Þó fannst hv. landbn. Nd. ástæða til að breyta 
tveim atriðum í þessu frv. Fyrst og fremst að 
orðalagið vrði skýrara og nákvæmara hvað það 
snertir, að lán úr tryggingarsjóðum yrði aðeins 
leyfilegt að veita mönnum til að bjarga bú- 
stofni þeirra, og þá einkum seinni hluta vetrar 
eða á vorin, en það er einkum á þeim tíma árs, 
þegar ekki er unnt að slátra fénaði nema sér 
til mikils skaða. Þessi lán má því ekki veita 
mönnum nema til að bjarga bústofni þeirra frá 1 
alveg yfirvofandi felli.

í öðru lagi var það, að landbn. Ed. sá ekki, 
að það væri fært að leyfa mönnum að taka lán 
ár eftir ár alveg skilyrðislaust að öðru leyti 
en því, að bústofninn væri settur að lögveði 
fyrir láninu, og mönnum væri þar af Ieiðandi 
leyfilegt að setja svo margt fjár á vetur sem 
þeir teldu sig þurfa, og hlaða svo hverri á- 
byrgðinni ofan á aðra með lögveði í bústofn- 
inum án þess að haft væri eftirlit með þvi.
Þess vegna hefir landbn. Ed. sett það ákvæði í 
nál. sitt á þskj. 224, að tryggingarskyldan skuli 
ekki standa lengur en tvö ár frá lántökudegi; 
með því móti er ekki mikil hætta á þvi, að unnt 
sé að hlaða mörgum ábyrgðum hverri ofan á 
aðra, enda er svo ákveðið í frv., að lögveð þetta 
gangi fyrir öllum öðrum veðböndum. Við, sem 
sæti eigum i landbn. Ed., töldum þetta frv. 
nauðsynlegt og til bóta frá þvi, sem verið hefir.
1 lok brtt. okkar er lagt til, að lögveð þetta 
gangi fyrir öllum veðböndum, því að ella geta 
þeir, sem í félögunum hafa verið, misst það 
forgangsveð, sem ætlazt var til, að þeir hefðu 
fyrir öllum lánum úr sjóðnum.

Landbn. mælir eindregið með þvi, að þessi 
brtt. verði samþ. eins og hún liggur fyrir.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.

Brtt. 224 samþ. með 11 shlj. atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með 10 shlj. atkv.
3. gr. samþ með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 25. fundi í Ed., 30. marz, var frv. tekið til
3. umr. (A. 255).

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.

Enginti tók til máls.
Alþt. 1910. B. (55. löggjafarþing).

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og endursent Nd.

A 26. fundi i Nd., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.

Á 28. fundi í Nd., 2. april, var frv. tekið til 
einnar umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. santþ. með 18 shlj. atkv. og afgr. sem 

lög frá Alþingi (A. 325).

25. Vörugjald í Vestmannaeyjum.
Á 3. fundi i Sþ., 27. febr., var útbýtt frá Ed.: 
Frv. til 1. um framlenging á gildi 1. nr. 66 11. 

júní 1938, um vörugjald fyrir Vestmannaeyja- 
kaupstað (þmfrv., A. 28).

Á 8. fundi í Ed., 1. marz, var frv. tekið til 
umr.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

fjhn. með 9 shlj. atkv.

.4 15. fundi í Ed., 12. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 28, n. 86).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Frsm. (Bernharð Stefánsson): Lög um vöru- 
gjald í Vestmannaeyjum, til ágóða fyrir bæjar- 
sjóðinn þar, hafa verið samþ. nokkrum sinnum 
hér á Alþingi, og ennþá er beðið um fram- 
lengingu þessara laga. Fjhn., sem frv. hefir haft 
til athugunar, leggur til, að það verði samþ. 
— Ég tel svo ástæðulaust að fara um það fleiri 
orðum, þar sem málið hefir legið fyrir undan- 
förnum þingum, og hafa þá komið fram öll rök, 
sem færð hafa verið með því og móti.

*Erlendur Þorsteinsson: Eins og nál. ber með 
sér, hefi ég skrifað undir það með fyrirvara, 
og þvkir mér því rétt að gera grein fyrir hon- 
um. Þegar mál þetta var síðast á ferðinni hér 
í hv. deild, var ég á móti því, og er enn að 
nokkru leyti, sakir þess, að hér er verið að sjá 
fyrir sérstökum tekjustofni fyrir einn ákveðinn 
kaupstað í landinu, en um aðra er ekkert hugs- 
að, eða réttara sagt, þeir hafa engan nýjan 
tekjustofn fengið, þrátt fvrir brýna þörf. Að 
ég gekk ekki á móti frv. þessu nú, var af þeim 
ástæðum, að það lágu svo skýrar upplýsingar 
fyrir fjhn. um, að Vestmannaeyjakaupstaður 
gæti ekki án þessa tekjustofns verið.

Ég vil nú nota tækifærið og bera fram þá 
ósk, að n. su, sem nú vinnur að þvi að athuga 
möguleika á þvi að afla bæjar- og sveitarfélög- 
um nýrra tekjustofna, fari að flýta sér að af- 

19



291 Lagafrumvörp samþykkt. 292
Vömgjald i Veslniannaeyjum.

greiða eitthvað í þessum efnum, þvi að þörfin 
er mjög brýn.

Frsm. (Bernharð Stefánsson): Hv. síðasti 
ræðumaður sagði, að hér væri verið að veita 
Vestmannaeyjakaupstað alveg sérstöðu hvað 
þennan vörutoll snertir. Út af þessum orðum hv. 
þm., sem er tiltöluiega nýr þm., vil ég taka það 
fram honum til upplýsingar, að þingið hefir 
einmitt litið svo á, að Vestmannaeyjar hefðu 
líka sérstöðu frá náttúrunnar hendi, og eimnitt 
vegna þessarar sérstöðu væri fært að veita 
Vestmannaevjakaupstað rétt til að leggja vöru- 
gjald á, þó öðrum kaupstöðum hafi verið synj- 
að um það, vegna þess, að Vestmannaeyingar 
legðu þetta gjald aðallega á sjálfa sig, en væri 
fleiri kaupstöðum levft að leggja slíkan skatt 
sem þennan á hjá sér, myndi hann óhjákvæmi- 
lega koma niður á fleirum en ibúum kaupstað- 
arins eða kauptúnsins, þar sem hann væri lagður 
á. Að bæjarstjórn Vestmannaeyjakaupstaðar 
hefir verið leyft að leggja skatt þennan á, er 
því eingöngu vegna sérstöðu eyjanna. Annars 
höfum við þm. Eyf., eins og kunnugt er, farið 
fram á að fá leyfi til handa bæjarstjórn Siglu- 
fjarðar að leggja á likt gjald og þetta, en ekki 
fengið. Við höfum haldið þvi fram, að Siglu- 
fjörður hefði ekki ósvipaða sérstöðu frá land- 
fræðilegu sjónarmiði og Vestmannaeyjar, cn 
þær röksemdir hafa ekki fengið hljómgrunn 
hjá Alþingi. Hinsvegar skal ég taka undir þá 
ósk hv. 10. landsk., að flýtt verði sem verða 
má löggjöf um þessi efni.

*Erlendur Þorsteinsson: Eg hefi ekki miklu 
að svara. Siðast þegar mál þetta var til umr. 
hér i hv. d., urðu snarpar umr. um það á milli 
mín annarsvegar og hv. frsm. fjhn. og þm. 
Vestm. hinsvegar. Annars get ég vel tekið undir 
þá röksemd hv. frsm., að það sé ekki svo mikill 
munur á því, hve Vestmannaeyjakaupstaður sé 
sérstæðari en Siglufjörður. Það liggja t. d. 
engar sveitir innan vébanda Siglufjarðarkaup- 
staðar, eða í beinu sambandi við kaupstaðinn. 
Hitt gegnir að sjálfsögðu öðru máli, ef vöru- 
gjald væri lagt þar á síld og síldarafurðir, þá 
kæmu margir til með að bera það, en væri það 
aðeins lagt á matvörur, eins og i frv. er gert 
ráð fyrir, þá held ég, að litlu munaði um að- 
stöðu þessara tveggja kaupstaða hvað þetta 
snertir.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9:1 atkv.
2. gr. samþ. með 9:1 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9:1 atkv.

Á 17. fundi i Ed., 14. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 7:1 atkv., að viðhöfðu nafna- 

kalli, og sögðu
já: BSt, BSn, IngP, MJ, PHerm, ÞÞ, EÁrna. 
nei: PZ.

BrB, ErlÞ, HermJ greiddu ekki atkv.
5 þm. (ÁJ, JJós, JJ, MG, SÁÓ) fjarstaddir. 
Frv. afgr. til Xd.

Á 17. fundi í Nd., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.

Á 20. fundi í Nd., 18. marz, var frv. tekið til
1. umr.

ísleifur Högnason: Þegar mál þetta var hér 
til umr. síðast, á þingi 1937, var nokkur and- 
staða gegn því, en þvi miður samþ. þó þingið 
heimildina. Ég þarf ekki að fjölyrða um það, 
sem ætti að vera öllum ljóst, að ekkert réttlæti 
er í því að leyfa einu bæjarfélagi sérstaklega 
að skattleggja neyzluvörur, sem fluttar eru þar 
um, því að útsvör i Vestmannaeyjum eru ekki 
lægri en i samsvarandi kaupstöðum annarstaðar 
á landinu.

Ég sé, að í frv. frá hv. allshn. um eftirlit 
með bæjar- og sveitarfélögum er gert ráð fyrir 
slikri heimild handa bæjarfélögum til að leggja 
á þennan óbeina skatt. Úr því að hv. allshn. 
hefir ekki séð sér fært að fella þetta niður, 
vona ég og mælist til þess, að hv. d. felli þetta 
frv.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 17:2 atkv. og til 

fjhn. mcð 17 shlj. atkv.

A 25. fundi í Nd., 29. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 28, n. 221).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 19 shlj. atkv.

Frsm. (Jón Pálmason): Fjhn. hefir orðið sam- 
mála um að mæla með því, að þetta frv. nái 
fram að ganga með þeim brevt. á framlenging- 
unni á þessum 1., að hún gildi þó ekki nema til 
ársloka 1941, i stað þess að frv. fer fram á, að 
hún gildi til ársloka 1942. Þessa brtt. byggir n. 
á því, að það sé ekki óliklegt, að fyrir þann 
tima verði endurskoðuð útsvarsl. eða löggjöfin 
um skattgreiðslur til sveitar- og bæjarfélaga, og 
n. lítur svo á, að þess vegna sé ekki ástæða nú 
til að framlengja þessi 1. nema til ársloka 1941.

ísleifur Högnason: Ég hefi mælt á móti þessu 
frv. við fvrri umr. þess, af því að ég álít, að 
það sé fjarstæða að leyfa einu bæjarfélagi að 
afla tekna með óbeinum skatti fremur en að 
leggja á meiri útsvör. Ég skora á hv. þm. að 
fella niður þetta óréttlæti og nema þessa heim- 
ild úr 1., en Iáta þá, sem efnin hafa i Vest- 
mannaevjum, greiða með útsvörum gjöld til 
bæjarins, eins og aðrir landsmenn verða að 
gera gagnvart sinum bæjar- eða sveitarfélögum, 
eftir efnum og ástæðum, en ekki taka þau sem 
sérstakan neyzluskatt á vörum.

ATKVGR.
Brtt. 221 samþ. með 17 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 15:4 atkv.
2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
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Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 17:3 atkv.

A 26. fundi í Nd., 30. marz, var frv. tekið til
3. umr. (A. 265).

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 19:3 atkv. og endursent Ed.

Á 25. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 27. fundi i Ed., 2. april, var frv. tekið til 
einnar umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9:1 atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 326).

26. Náttúrurannsóknir.
Á 13. fundi i Nd., 8. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um náttúrurannsóknir (þmfrv., A. 

83).

Á 14. fundi í Nd., 11. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Flm. (Pálmi Hannesson): Herra forseti! Eins 
og segir i grg. þessa frv. á þskj. 83, er það 
samið og flutt að tilhlutun hæstv. atvmrh., og 
er tilætlunin fvrst og fremst sú, að fella saman 
i eina heild ákvæði 1. og þál., sem sett hafa 
verið á Alþ. á undanförnum árum um rann- 
sóknastarfsemi. f því er lítið af nýmælum, en 
nokkrar brevt. gerðar á ákvæðum gildandi 1. um 
atvinnudeild háskólans, og auk þess hefir verið 
tekið tillit ti! þál., sem samþ. var á fyrri hluta 
siðasta þings.

Ég ætla ekki að ræða þetta mikið, en aðeins 
geta þess, að í 1. kafla eru almenn ákvæði um 
rétt manna til að rannsaka náttúru íslands. 
og skulu íslenzkir ríkisborgarar hafa forgangs- 
rétt til slíkra rannsókna, en rikisstj. getur veitt 
erlendum fræðimönum heimild til að stunda 
rannsóknir hér á landi um tiltekinn tíma.

f 2. kafla eru fyrirmæli um rannsóknanefnd 
ríkisins, en á síðasta þingi voru sett inn í 1. 
um rannsóknarstofnun i ])águ atvinnuveganna 
nokkur ákvæði, þar sem rannsóknanefnd rikis- 
ins var falið að hafa afskipti af stj. þeirrar 
stofnunar í samræmi við hlutverk, sem þeirri 
nefnd var jafnframt ákveðið. Ég tel, að rann- 
sóknanefndin hafi unnið mikið starf siðan hún 
var stofnuð á árinu sem leið.

Ákvæðin i 3. kafla þessa frv. eru tiltölulega 
mjög lítið breytt frá þvi, sem var ákveðið með 
breyt. á 1. um rannsóknastofnun i þarfir at- 
vinnuveganna. Það er aðeins í örfáum gr. kveð-

ið skýrar á um nokkur atriði, sem hæstv. atv- 
mrh. þótti máli skipta að fengju skýrari á- 
kvæði i J. en áður var.

Ég sé ekki ástæðu til að fara öllu fleiri orð- 
um um þetta frv. við þessa umr. Eins og hv. 
dm. sjá, er þetta frv. í nokkuð mörgum gr., en 
engu að síður er þar um tiltölulega fá nýmæli 
að ræða, heldur eru færð saraan í einn stað 
þau fyrirmæli, sem hafa verið sett um þetta 
efni með 1. og þál. og reglugerðum, er hafa 
skapazt af rannsókum og störfum þeirra aðila, 
sem um ræðir í frv.

Ég vil leyfa mér að leggja til, að þessu frv. 
verði að 1. umr. lokinni vísað til allshn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og til 

allshn. með 18 shlj. atkv.

Á 19. fundi i Nd., 16. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 83, n. 136).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 22 shlj. atkv.

Frsm. (Thor Thors): Allshn. hefir orðið sam- 
mála um að leggja til, að þetta frv. verði samþ. 
með nokkrum smávægilegum breyt. Aðalefni 
frv. felst nú i gildandi 1. En í 1. kafla þess eru 
nokkur almenn ákvæði, sem ekki hafa áður verið 
lögfest og eru til mikilla bóta. Um leið og ég 
visa til grg. frv. vil ég mælast til þess, að frv. 
verði samþ. með þeim breyt., sem allshn. legg- 
ur til.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.

Brtt. 136,1 samþ. án atkvgr.
3. gr., svo breytt, samþ. með 21 shlj. atkv. 

Brtt. 136,2 samþ. án atkvgr.
4. —8. gr., með breyt. samkv. brtt. 136,2, samþ. 

með 18 shlj. atkv.
9.—17. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.

Brtt. 136,3 (18. gr. falli niður) samþ. með 17 
shlj. atkv.

19.—23. gr. (verða 18.—22. gr.) samþ. með 18 
shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

.4 20. fundi i Nd., 18. marz, var frv. tekið til
3. umr. (A. 159).

Pálmi Hannesson: Við hv. 6. landsk. ætlum 
okkur að bera fram örlitla brtt. við 17. gr. frv. 
I siðasta málsl. gr. stendur: „Oheimilt er öðr- 
um en rannsóknastofnunum, sem styrks njóta 
úr rikissjóði, að taka að sér slikar rannsóknir, 
nema atvinnudeild geti eigi annazt þær, enda 
komi þá þóknun fyrir, samkv. gjaldskrá at- 
vinnudeildar." Við frekari athugun virðist okk- 
ur þetta nokkuð strangt, og höfum þvi borið 
fram svo hljóðandi skrifl. brtt.: „Óheimilt er 
öðrum en rannsóknastofnunum, sem styrks 
njóta úr ríkissjóði, að taka að sér slikar rann-
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sóknir, nema gegn þóknun samkv. gjíildskrá at- 
vinnudeildar.“ Ég levfi mér svo að afhenda for- 
seta þessa brtt.

Forseti (JörB): Mér hefir borizt skrifleg brtt. 
frá hv. 6. landsk. og hv. 2. þm. Skagf., svo hljóð- 
andi: [sjá þskj. 175].

Brtt. er of seint fram komin og skrifleg, og 
þarf því að veita tvöföld afbrigði.

ATKVGR.
Afbrigðin leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv. 

Brtt. 175 samþ. með 18 shlj. atkv.
Frv., svo brevtt, samþ. með 19 shlj. atkv. og 

afgr. til Ed.

Á 20. fundi í Ed., 19. marz, var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 176).

A 21. fundi í Ed., 26. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og 

til allshn. með 9 shlj. atkv.

Á 26. fundi í Ed., 1. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 176, n. 276).

Frsm. (Ingvar Pálmason): Frv. þetta var flutt 
i hv, Nd. að tilhlutun atvmrh., og er i grg. fyrir 
frv. skýrt frá efni þess og ástæðunni til þess 
að það er flutt. Tilefnið til þess, að frv. þetta 
er flutt, er í fyrsta lagi það, að nauðsyn þótti 
til bera að færa í eina heild þau ákvæði, sem 
um þetta eru, og að lögákveða þá rannsóknar- 
nefnd, sem skipuð var á síðasta þingi, og gera 
nokkru fyllri ákvarðanir um störf hennar. Ég 
held ekki, að það hafi nokkurstaðar komið frarn 
nein andmæli gegn þessu frv., hvorki hér eða 
i Nd., og brevtingar á því voru mjög litlar í 
Nd., a. m. k. sem máli skiptu um efni. Það 
hefir að visu verið skipt um nafn á rannsóknar- 
nefndinni, og er hún i frv. eins og það er nú 
kölluð rannsóknaráð, og var það allshn, Nd., 
sem færði þau rök fram, að orðið rannsóknar- 
nefnd væri búið að fá þann skilning í málinu, 
að það væri nefnd, sem hefði með höndum 
rannsókn sakamála. Ég skal nú ekki ræða neitt 
um það álit. Ég tel sama, hvort nafnið er not- 
að, nefnd eða ráð, og sá nefndin ekki neina 
ástæðu til að gera breyt. við það, en n. þótti 
rétt að gera brtt. við 2. gr. frv., þar sem rætt 
er um heimild fyrir rikisstj. til þess að veita 
erlendum fræðimönnum levfi til að stunda rann- 
sóknir hér. Enda þótt n. telji ekki liklegt, að 
stjórnin mundi fara á bak við rannsóknaráð, 
þótti henni rétt, að slíkar heimildir skvldu 
verða veittar erlendum mönnum aðeins að fengn- 
um tillögum rannsóknaráðs. Ég held, að allir 
verði að kannast við, að það er mikil nauðsyn 
á því að ganga svo tryggilega frá því atriði 
sem unnt er, að útlendingar hafi ekki með 
höndum náttúrurannsóknir hér á landi nema 
undir eftirliti innlendra fræðimanna, og þess

vegna virðist n. leiða af sjálfu sér, að þegar 
slík levfi séu veitt, vcrði þau ekki veitt nema 
í samráði við rannsóknaráð.

Að öðru Ieyti er ekki fleira um þetta frv. að 
segja, og leggur n. til, að það verði samþ. með 
þessari einu breytíngu.

ATIÍVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.

Brtt. 276 samþ. með 9 shlj. atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með 9 shlj. atkv.
3. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
4. —8. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
9.—22. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn frv. og fyrirsagnir kafla þess samþ. 

án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 27. fundi í Ed., 2. april, var frv. tekið til
3. umr. (A. 295).

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og endursent Nd.

Á 28. fundi i Nd., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.

Á 29. fundi í Nd., 3. apríl, var frv. tekið til 
einnar umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. í Ed. — Af- 
hrigði leyfð og samþ. ineð 17 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. sarnþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 345).

27. Erfðaábúð og óðalsréttur.
Á 7. fundi í Ed., 29. febr., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á I. nr. 8 1. febr. 1936, um 

erfðaábúð og óðalsrétt (þmfrv., A. 33).

Á 9. fundi i Ed., 4. marz, var frv. tekið til 1. 
umr.

Flm. (Bernharð Stefánsson): Ég skal játa, að 
það er ekkert stórmál, sem hér er á ferðinni, 
en þótt svo sé ekki, þá er það allþýðingarmikið 
fvrir nokkra menn i landinu, og það er rétt- 
lætismál að þvi er þá snertir.

Eins og kunnugt er, þá er svo ákveðið í 1. um 
erfðaábúð og óðalsrétt, að ábúendur jarða í 
erfðaábúð mega veðsetja jarðirnar fyrir bygg- 
ingarláni, sem nemur allt að 50% af fasteigna- 
matsverði lands jarðanna. Nú hefir það komið 
í ljós, að þessi lánsheimild er allt of lág, ef 
ætlazt er til þess á annað borð, að lán veiti 
nokkra verulega hjálp til bygginga á slikum 
jörðum. Það þarf ekki annað en bera þetta
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sarnan við þá mögulcika, sem sjálfseignarbænd- 
ur hafa til að fá slík lán út á sínar jarðir.

Bæði bvggingar- og landnámssjóður og rækt- 
unarsjóður hafa heimild til að veita lán, seni 
nema allt að 60% af fasteignamatsverði eignar- 
innar, bæði lands og húsa.

Reynslan hefir líka sýnt, að ábúendur á jörð- 
um i erfðaábúð, sem hafa ráðizt í byggingar, eru 
þegar komnir í hið mesta öngþveiti, þótt ekki 
sé langt siðan 1. gengu i gildi. Ég þekki t. d. 
mann, sem síðastl. sumar réðst í að bvggja 
íbúðarhús á jörð, sem ekki er hærra metin en 
svo, að landið er metið á 3000 krónur. Samt sem 
áður eru taldir þarna töluverðir framtíðarmögu- 
leikar. Þess vegna réðst bóndinn i að byggja 
þarna hús úr steinsteypu, sem á að vera yfir 
eina fjölskyldu, eins og venja er um hús, sem 
byggð eru á smærri jörðum. Það eru einar 1500 
kr., sem bóndinn getur fengið að láni til þess- 
arar byggingar. Auk þessa hefir hann von um 
einhvern stvrk úr endurbyggingarsjóði, og við 
skulum segja, að það verði hámark, eða aðrar 
1500 kr. Hann fær þá þarna alls 3000 kr., cn 
húsið hefir sjálfsagt kostað hann upp undir 
10000 kr„ þó það verði auðvitað ekki metið svo 
hátt til fasteignamats.

Það sjá nú allir, hvað þægilegt þetta muni 
vera fvrir þennan ábúanda. Svipaða sögu munu 
ýmsir fleiri hafa að segja.

Ef þetta hefði verið maður i sjálfsábúð, þá 
hefði hann getað fengið úr byggingar- og land- 
námssjóði 4500 kr. lán og 1500 kr. styrk úr end- 
urbyggingarsjóði, eða samtals 6000 kr„ í stað- 
inn fyrir 3000 kr. með þessu móti.

Ég skal nú að visu játa, að þar sem ríkið á 
þcssar jarðir, þá gerir það vissulega sæmilega 
við ábúendur þeirra í þvi að leyfa þeim að vcð- 
setja jarðirnar sem nemur 50% af landverðinu. 
En það, sem mér finnst vanta á í þessu efni 
og vera óeðlilegt, er það, að eignir ábúendanna 
sjálfra skuli ekki að neinu leyti vera teknar 
til greina, að ábúandinn skuli ekki geta vcð- 
sett sínar eigin eignir á jörðinni. Hér er því 
lagt til i þessu frv., að auk þess, sem bygging- 
arlán til þessara bænda megi nema 50% af 
landverði jarðarinnar, þá komi: að viðbættum 
25% af fasteignamatsverði þeirra húsa, sem á- 
búandi á á jörðinni.

Ég var áðan að bera kjör þessara bænda sam- 
an við kjör sjálfseignarbænda. En það þarf ekki 
til. Það má bera þau saman við kjör annara 
leiguliða. Eins og hv. dm. vita, er það vfirleitt 
skylda landsdrottins að leggja til sæmileg hús 
á jörðina, en ábúandinn á jörð í erfðaábúð verð- 
ur sjálfur að leggja til húsin, og hefir ekki 
aðra möguleika til að fá lán, samkv. gildandi 1., 
en 50% af fasteignamatsverði landsins.

Ég tel víst, að ef ekkert verður að gert til að 
lagfæra þetta, þá hljóti að fara svo, að ýmsir 
bændur, sem hafa tekið jarðir í erfðaábúð, þar 
sem léleg hús eru eða engin, verði að hrökklast 
burt af jörðunum og enginn fáist til að taka 
þær aftur með öðru móti en því, að ríkið bvggi 
eða leggi fram fé til bvgginganna. En hag rikis- 
ins verður ekki betur borgið á þann hátt heldur 
en þó Ieyft sé að hækka lítið eitt þau lán, sem 
þessir menn geta fengið til bygginga á jörðunum.

Ég skal játa, að það er yfirleitt rétt að fara 
varlega í lánveitingum, ekki hvað sízt til bygg- 
inga á jörðum, þvi það hefir þegar sýnt sig, 
að mörg slík lán hafa að því leyti verið of há, 
að ef þurft hefir að ganga að jörðunum, þá 
liefir ekki verið hægt að selja þær svo liáu 
verði, að lánin greiðist að fullu. Og þess vegna 
er það, að hér er ekki farið fram á annað en 
að tekið sé tillit til bvgginga, sem ábúandinn á 
sjálfur, að % hluta, þegar um lánveitingar er 
að ræða.

Það hefði verið i samræmi við þau lagaá- 
kvæði, sem annars gilda um lánveitingar úr 
bvggingar- og landnámssjóði og ræktunarsjóði, 
að í stað 25% hefði verið 60%, en við vildum 
ekki fara hærra en þetta, af þeim ástæðum, 
sem ég greindi, að við viljum, að sem allra 
varlegast sé farið, en teljum þó, að með gild- 
andi ákvæðum i 1. um erfðaábúð og óðalsrétt 
sé þessu allt of þröngur stakkur skorinn.

Ég álit, að enda þótt búast megi við, að ekk- 
ert verði um byggingar á næstunni, þá sé stefnt 
i svo mikið óefni að því er þá menn snertir, 
sem á þessum jörðum búa og þegar hafa lagt i 
bvggingar, að ekki verði hægt að komast hjá 
því, að Alþ. leiðrétti þetta nú.

Það er gert ráð fyrir, að þetta verði stutt 
þing. Þetta er hinsvegar ekki neitt stórmál, og 
ég býst ekki við, að menu vilji fresta þinginu 
vegna þess eins. Ég vildi því mælast til, að sú 
n„ sem fær það til meðferðar, hraði afgreiðslu 
þess sem allra mest.

Ég legg til, að málinu verði, að þessari umr. 
lokinni, vísað til 2. umr. og landbn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og 

til landbn. með 10 shlj. atkv.

A 13. fundi í Ed„ 8. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 33, n. 67).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

Frsm. (Páll Zóphóníasson): Herra forseti! X. 
hefir athugað frv. það, sem hér liggur fyrir, og 
mælir með, að það verði samþ. En hún hefir 
Ievft sér að bera fram breyt. við það, sem felst 
i brtt. á þskj. 67. Skal ég nú gera grein fyrir 
henni. Samkv. frv. er ætlazt til, að fasteigna- 
mat sé lagt til grundvallar við lántökur til húsa- 
bygginga á erfðafestujörðum. Þetta telur n. ekki 
heppilegt, m. a. vegna þess, að oft þurfa ábú- 
endur að fá lán til húsabvgginga, áður en fast- 
eignamat liggur fvrir. Xú eru slík íbúðarhús 
reist eftir teikningu frá teiknistofu landbúnað- 
arins, og þar liggur því fyrir kostnaðaráætlun 
um bvggingu þeirra. Lánin eru veitt úr bygging- 
ar- og landnámssjóði og ræktunarsjóði, og þeir 
inenn, sem á teiknistofunni vinna, gætu sagt til 
um, hvað liúsið mvndi kosta. Þess vegna fannst 
okkur liggja beinna við, að leitað væri álits 
teiknistofunnar í þessum efnum, svo það gæti 
líka komið til greina að veita lán, þó að ekki 
lægi fvrir fasteignamat.

í frumv. er gert ráð fyrir, að úttéktarmenn
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hreppanna ákveði, hvort húsin séu nauðsynieg 
fyrir búrekstur á jörðinni, en í brtt. n. ætlar 
hún þetta trúnaðarmönnum ræktunarsjóðs. Nú 
er svo, að trúnaðarmenn ræktunarsjóðs þurfa 
að segja álit sitt á húsinu til þess að bankinn 
veiti iánið. Okkur þótti þess vegna heppilegra 
að iáta þá menn, sem þvrftu að koma á stað- 
inn hvort sem var, ákveða þetta, heldur en 
þurfa að kveðja aðra menn til þess. Þetta á að 
gera mönnum léttara að undirbúa lántökuskil- 
yrðin heldur en á þann hátt, sem frv. gerir ráð 
fyrir. Það hefir dálítið verið talað um, að þessi 
lán næðu aðeins til ibúðarhúsa. Ákvæði um það 
hefir þó ekki verið sett þarna inn, en gengið 
út frá þvi, að fyrst og fremst sé um íbúðarhús 
að ræða. Náttúrlega er ekki útilokað, að önnur 
hús geti komið tii greina, en búizt er við, að 
þau verði látin sitja á hakanum.

Ég skal svo ekki orðlengja þetta frekar, en 
mæli með þvi, að þessi brtt. verði samþ., svo 
og frv. sjálft.

Bernharð Stefánsson: Ég vil aðeins, sem 
annar af flm. þessa frv., þakka hv. landbn. fyrir 
afgreiðslu málsins. Einnig vil ég geta þess f. h. 
okkar flm., að við föllumst aigeriega á þá brtt., 
sem liggur fvrir frá n. Ég skal taka fram, út 
af því atriði í brtt., að í staðinn fyrir úttektar- 
menn hreppanna komi trúnaðarmenn ræktun- 
arsjóðs, að okkur fannst þetta ákvæði frv. vera 
í samræmi við 1. um erfðaábúð og óðalsrétt. I 
þeim er úttektarmönnunum ætlað að gefa ýms 
vottorð, m. a. um hvaða hús séu nauðsvnleg á 
jörðinni tii búrekstrar. En þó að gengið sé út 
frá þvi, að þessir menn gefi flest vottorðin, 
sé ég ekkert á móti því, að í þessu sérstaka tíl- 
felli sé farið að eins og lagt er til í brtt., og 
tel ég hana á margan hátt eðlilegri.

ATKVGR.
Brtt. 67 (ný 1. gr.) samþ. með 10 shlj. atkv. .

2. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj. atkv.

A 14. fundi í Ed., 11. marz, var frv. tekið til
3. umr. (A. 91).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 13 shlj. atkv. og afgr. til Nd.

Á 14. fundi í Nd., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.

Á 16. fundi í Nd., 13. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKA’GR.
Frv. visað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og til 

landbn. með 17 shlj. atkv.

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

*Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Þetta litla 
frv. er komið frá hv. Ed., en landbn. þessarar 
hv. d. hefir haft það til meðferðar og mælir 
með því, að það verði samþ. Ég get þess, að 
brevting sú, er frv. fer fram á, að gerð verði 
á 1. um erfðaábúð og óðalsrétt, er fólgin i þvi, 
að ábúendum á erfðafestujörðum leyfist að veð- 
setja 25% af fasteignamatsverði húsa þeirra á 
jörðinni, sem þeir eiga sjálfir, auk þeirra 50% 
af fasteignamatsverði landsins, sem um getur i
1. Það hefir sem sé komið í ljós, að menn, sem 
verða að bvggja á jörðinni — en það verða 
þessir ábúendur vfirleitt að gera —, eiga mjög 
örðugt með að koma þar upp byggingum, þótt 
ekki séu gerðar til þeirra hærri kröfur en að 
þær séu rétt nothæfar. Hér er ekki farið fram á 
nema ein 25%, og verður að telja það mjög 
væga og sanngjarna kröfu.

Landbn. mælir með, að frv. verði samþ., svo 
langt sem það nær, en hefir gert við það brtt., 
sem eru á þskj. 271. Að vísu stendur í nál., að n. 
hafi ætlað sér að bera fram þessar brtt. við 3. 
umr., en úr því þær eru komnar fram nú, er 
rétt að afgr. þær strax. Þessar brtt. eru við 2. 
kafla 1., sem fjallar um ættaróðul. Þetta er í 
samræmi við gildandi ákvæði um þessi efni, og 
landbn. fannst rétt að samræma þetta nú. Af 
þeirri ástæðu hefir hún borið fram þessar 2 brtt. 
Sú fyrri er við 10. gr. 1., en þar segir svo, að 
ekki megi hvíla hærri veðskuld á ættaróðali 
heldur en svo, að árlegir vextir af þeim nemi 
3% af fasteignamatsverði jarðarinnar. Landbn. 
leggur til, að vextirnir verði hækkaðir upp i 
4%. í 20. gr. þessara 1. er.kveðið svo að orði, 
að óðalsbónda vcrði heimilað að taka lán, en 
lán, sem þannig hvíla á ættaróðulum, megi aldrei 
nema hærri upphæð en 100% af fasteignamats- 
verði, og aldrei yfir 50% af heildarmatsverði 
óðalsins. N. leggur til, að i stað 50% komi 75%. 
Með þessum tveim brtt. leggur landbn. til, að 
frv. verði samþ.

Ég skal svo að lokum geta þess, að þvi hefir 
verið skotið að mér af einum fulltrúa úr ráðu- 
neytinu, að Iítilsháttar brevt. þurfi að gera á 
þessu frv., en það mun verða látið bíða til 3. 
umr. Ég vil fyrir mitt leyti leggja áherzlu á, 
að þeíta frv. verði afgr. á þessu þingi. Nokkrir 
menn liafa byggt á þessum jörðum á síðustu ár- 
um, og þeir eru í miklum vandræðum með að 
standa straum af byggingarkostnaðinum, vegna 
takmarkana í þessum lögum.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.

Brtt. 271,a (ný gr., verður 2. gr.) samþ. með 19 
shlj. atkv.

— 271,b (ný gr., verður 3. gr.) samþ. með 18
shlj. atkv.

2. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 17 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 19 shlj. atkv.

A 26. fundi í Nd., 30. marz, var frv. tekið til Á 27. fundi i Nd., 1. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 91, n. 235, 271). 3. umr. (A. 279, 290),
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Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 290. 
— Afbrigði levfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

*Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Eg þarf 
ekki að hafa mörg orð um þessa brtt., en lanil- 
bn. leggur til, að gerð sé litilsháttar breyt. á 1. 
um erfðaábúð og óðalsrétt. Er það á 2. gr. 
þeirra og gert samkv. ósk þess fulltrúa í ráðu- 
nevtinu, sem hefir með framkvæmd þessara 1. 
að gera. Það er ekkert tekið fram um það i 1., 
hver skuli greiða brunabótagjald af þeiin hús- 
um, sem eru á jörðum, sem leigðar eru til 
erfðafestu, en talið er eðlilegt, að ábúandi greiði 
brunabótagjaldið sjálfur, þar sem með tíinan- 
um er ætlazt til, að hann verði sjálfur eigandi 
húsanna á þeirri jörð, er hann situr, þótt það 
sé svo nú, að ríkið eigi hluta í eða öll hús á 
þessum jörðum. Því fer frv. fram á, að sett 
verði í 1., að einstaklingarnir, sem á jörðunum 
búa, annist greiðslu á þessum gjöldum, og hefir 
Iandbn. fallizt á þessa skilgreiningu, að ábú- 
andinn greiði brunabótagjaldið, en rikið beri 
kostnaðinn af virðingu, sem fram verður að 
fara í þessu skvni.

Sé ég svo ekki ástæðu til að segja meira.

ATKVGR.
Brtt. 290 samþ. með 18 shlj. atkv.

Frv., svo brevtt, samþ. með 21 shlj. atkv. og 
endursent Ed.

A 27. fundi i Ed., 2. april, var frv. útbýtt eins 
og það var samþ. við 3. umr. i Nd. (A. 301).

A 28. fundi i Ed., 3. april, var frv. tekið til 
einnar umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.

Frsm. (Páll Zóphóníasson): Herra forseti! 
Þetta frv. er komið hingað aftur frá hv. Nd., 
sem gert hefir við það þrjár breyt. Fyrsta brevt. 
er sú, að hún hefir tekið upp i frv. ákvæði um, 
að leiguliða á jörðum sé skylt að borga bruna- 
bótaiðgjöld af húsum á erfðaleigujörðum. Mér 
cr óhætt að segja það, sem einn af þeim mönn- 
um, er fluttu frv. til 1. um erfðaábúð á sinum 
tíma, að til þess arna var alltaf ætlazt. En 
ýmsir álíta, að það komi ekki skýrt fram í 1. 
eins og þau eru. Hefir það valdið dálitlum á- 
greiningi, og því þótti neðri deild réttara að 
ákveða þetta ótvírætt.

Hinar breyt. báðar eru í þeim kafla 1., sein 
fjallar um óðalsrétt. Fvrri brevt. er um þau 
skilyrði, sem 1. setja fvrir því, að hægt sé að 
gera jörð að óðalssetri; til þess mega samkv. 1. 
nú ekki hvila meiri lán á henni en svo, að 
vextir af þeim nemi 3% af fasteignamatsverði 
jarðarinnar. En með brcyt., er gerð var á frv. 
í hv. Nd., var takmarkið miðað við 4%, og þess 
vegna rýmkað nokkuð um þær jarðir, sem geta 
orðið óðalsjarðir. í samræmi við þetta er þriðja 
breytingin, sem gerir ráð fvrir því, að ábúandi 
geti fengið allt að 75% af virðingarverði jarð- 
arinnar að láni, í stað 50%, ef hann þarf að 
byggja á jörðinni.

Þessar 3 breyt. hafa komizt inn í frv. í hv. 
Nd. Enda þótt ég telji hvorki breyt. við 3- gr.

né 4. gr. til bóta, sé ég ekki ástæðu til þess að 
senda frv. milli d. vegna þessa, og legg þvi til. 
að það verði samþ. með þessum breytingum. 
Landbn. Ed. hefir ekki fjallað um það, og allir 
nm. eru alveg óbundnir i þessu máli. Það, sem 
ég hefi sagt, segi ég fvrir mig, en ekki fyrir 
liönd n. í heild.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. sem 

lög frá Alþingi (A. 346).

28. Fýlasótt.
Á 17. fundi í Nd., 14. marz, var útbýtt:
Frv. til I. um ráðstafanir til varnar gegn fýla- 

sótt (þmfrv., A. 132).

Á 18. fundi i Nd., 15. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 19. fundi í Nd., 16. marz, var frv. aftur 

tckið til 1. umr.

Flm. (Vilmundur Jónsson): Ég leyfi mér að 
visa til grg. frv., þar sem ég ætla nægilega 
grein gerða fyrir því, að ástæður séu til að 
fela rikisstj. eða heilbrigðisstj. að gera nauð- 
synlegar ráðstafanir til varnar gegn veiki 
þeirri, sem frv. þetta fjallar um. Ég ætla, að 
ég þurfi ekki að bæta neinu þar við.

Skal ég aðeins geta þess, að áður en ég lagði 
frv, fram, bar ég mig saman við þá tvo hv. 
þm., sem á þingi sitja fyrir þau tvö kjördæmi, 
sem hér eiga sérstaklega hagsmuna að gæta, 
þá hv. þm. A’estm. (JJós) og hv. þm. V.-Sk. 
(GSv), og tryggði mér, að þeir mundu ekki telja 
sig þurfa að gera sérstakar aths. við frv.

Málið er ákaflega einfalt. En ef ástæða þætti 
til að visa því til n., þá á það heima i allshn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 23 shlj. atkv. og til 

allshn. með 18 shlj. atkv.

Á 22. og 23. fundi i Nd., 26. og 27. marz, var 
frv. tekið til 2. umr.

Forseti tók niálið af dagskrá.
Á 24. fundi í Nd., 28. marz, var frv. enn tekið 

til 2. umr. (A. 132, n. 181).

Frsm. (Vilmundur Jónsson): N. hefir athugað 
þetta frv. og leggur til, að það verði samþ. 
óbrty tt.

Ég skal geta þess, að síðan 1. umr. fór fram, 
hafa borizt fregnir frá Færeyjum um árangur 
af sóttvarnarráðstöfunum, sem þar hafa verið 
gerðar gegn þessari veiki. Þær eru i stuttu máli 
þannig, að við veikina, sem hefir stungið sér 
niður i Færevjum meira og niinna á hverju ári 
síðan 1930, varð ekkert vart á síðastl. ári, en 
þá var fýlungatekja i fyrsta skipti bönnuð þar 
með öllu. Hinsvegar hefir aldrei bQrjð á þesg-
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ari veiki í sambandi við fullorðinn fýl, enda 
voru fullorðnir fýlar veiddir í Færeyjum á sið- 
astl. ári og kom ekki að sök. Það virðist því 
munu vera nægilegt að banna hér fýlungatekju, 
en levfa veiði fullorðna fuglsins, vetrarfýlsins. 
Verður þá jafnframt minni atvinnumissir fyrir 
menn af þessum ráðstöfunum.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.

A 26. fundi i Nd., 30. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Allshn. hefir orðið sammála um að mæla með, 
að þetta frv. verði samþ. eins og það liggur 
fvrir.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 28. fundi í Ed., 3. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 347).

A 25. fundi í EtL, s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 26. fundi í Ed., 1. apríl, var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

allshn. með 9 shlj. atkv.

Á 27. fundi i Ed., 2. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 132, n. 297).

Of skammt var Iiðið frá 1. umr. og frá út- 
býtingu nál. — Afbrigði leyfð og samþ. með 12 
shlj. atkv.

Frsm. (Ingvar Pálmason): Þetta frv. er flutt í 
hv. Nd. af landlækni. Efni frv. er það, að heim- 
ila ríkisstj. að fyrirskipa nauðsynlegar ráðstaf- 
anir til varnar þvi, að menn sýkist af svo- 
nefndri fýlasótt. í hinni ýtarlegu grg. frv. er 
gerð grein fyrir ástæðunni fvrir því, að frv. 
er fram borið. Það hefir komið í ijós og sann- 
azt við rannsóknir, að a. m. k. í Vestmanna- 
evjum og sennilega líka í Mýrdalshéraði hefir 
orðið vart við þessa veiki, sem sannanir hafa 
fengizt fyrir, að stafar af handfjötlun á fýl- 
ungum. Þvi hefir heilbrigðisstjórnin litið svo á, 
að nauðsyn beri til að gefa ríkisstj. heimild til 
að gefa út reglugerð og gera ráðstafanir til 
varnar þvi, að menn sýkist af þessari veiki, og 
þar á meðal heimild til þess að banna að meira 
eða minna leyti fýlatekju. Það virðist liggja i 
augum uppi, að þar sem það er sannað með 
blóðrannsóknum, að þessi veiki á uppruna sinn 
i meðhöndlun manna á fýlungum. t. d. í Fær- 
eyjum, þar sem þessi veiki hefir líka komið upp 
á sama hátt og orðið miklu mannskæðari en 
hér, þá virðist sjálfsagt að heimila ríkisstj. að 
gera ráðstafanir til að fyrirbvggja þetta. Þess 
má geta, að Vestmannaeyingar, sem kynnu að 
hafa atvinnutap af slikum ráðstöfunum, hafa 
sent til þingsins áskorun um að hefjast handa 
í þessu máli.

29. Vatnasvæði Þverár og Markarfljóts.
Á 4. fundi í Nd., 23. fehr., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyf. á 1. nr. 27 23. júni 1932, 

um samgöngubætur og fyrirhleðslur á vatnasvæði 
Þverár og Markarfljóts (þmfrv., A. 17).

Á 6. fundi í Nd., 28. febr., var frv. tekið til
1. umr.

Flm. (Sveinbjörn Högnason): Það er ekki þörf 
á að skýra þetta frv. frekar en gert er í grg., 
sem fvlgir þvi. Eins og þar kemur fram, er hér 
aðallega verið að greina i sundur milli sam- 
gönguhóta og fyrirhleðslna, og nauðsynlegt er, 
að þar sé skýrt greint á milli, vegna þess að 
svo er fvrir mælt í 1. um þessi mannvirki, að 
þar, sem verið er að vinna að fyrirhleðslum, 
skuli nokkur hluti kostnaðarins greiðast af sýsl- 
unni, en þar, sem um samgöngubætur er að 
ræða, er kostnaðurinn greiddur af ríkinu.

í öðru lagi er lagt til i þessu frv., að fyrir- 
hleðslurnar fyrir Affallið verði eingöngu taldar 
til samgöngubóta, þvi að Affallið gerir yfirleitt 
mjög lítil landspjöll, en fyrirhleðslurnar við 
það eru aðallega nauðsynlegar vegna sam- 
göngubóta.

Ég sé ekki ástæðu til að fara fleiri orðum 
um þetta frv. og vil óska þess, að þvi verði 
visað til 2. umr. og samgmn.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. og 

til samgmn, með 17 shlj. atkv.

Á 20. fundi i Nd., 18. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 17, n. 145).

Frsm. (Helgi Jónasson): Ég þarf ekki að fara 
mörgum orðum um þetta frv., en vísa til þess, 
sem sagt var við 1. umr. málsins. Grg. gefur til 
kynna, hvaða breyt. er hér farið fram á, að
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gerð verði á 1. Samgírm. hefir athugað frv. og 
orðið sammála um áð leggja til, að það verði 
samþ. óbreytt. Ég óska þess svo, að málið fái 
skjóta og góða afgreiðslu hér i hv. d.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

Á 21. fundi í Xd., 19. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
levfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 20. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 21. fundi í Ed., 26. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

samgmn. með 10 shlj. atkv.

Á 27. fundi i Ed., 2. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 17, n. 289).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Af- 
brigði levfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Frsm. (Páll Zóphóníasson): Þetta er ekki stórt 
mál, en sjálfsagt réttlætismál. Nefndin hefir 
ekki orðið alls kostar sammála um frv. Einn 
nm, hv. 9. landsk., hefir óbundnar hendur um 
atkv. sitt við afgreiðslu þess. Frv. er um að 
breyta 1. frá 1932 um samgöngubætur og fvrir- 
hleðslur á vatnasvæði Þverár og Markarfljóts. 
Milli Fljótshlíðar og Eyjafjalla er hugsað að 
setja 6 varnargarða, og eru sumir þeirra til 
þess eins gerðir að verjast landbroti, en aðrir 
jafnframt og að mestu leyti til að halda vötn- 
unum i ákveðnum farvegum. Svo er það með 
þann garð, er hér ræðir um. Brýr hafa verið 
gerðar yfir öll þessi vatnsföll, Þverá, Affall, 
Ála og Markarfljót, en varnargarðarnir eru 
nauðsynlegir til að tryggja, að vatnið renni 
undir þær brýr og ekki annarstaðar. Kostnað- 
ur af fyrirhleðslum er að nokkru Ieyti Iagður 
á þá landeigendur, sem njóta þeirra sem land- 
varna, þar sem ella mundi brotna upp nytja- 
land, en rikið tekur hitt að sér. Efsti garður- 
inn liggur frá Evvindarmúla niður að Þverá og 
er til landvarnar, svo að sjálfsagt er, að land- 
eigendur beri af sinni hálfu kostnað af honum, 
og líkt má segja um varnargarð austan Markar- 
fljóts, undir Eyjafjöllum, er varnar vatni að 
renna austur með öllum Fjöllum og eyða Eyja- 
fjallahreppunum allt austur að Holtsósi. Þegar 
lögin voru samþ., þótti ekki þörf á fyrirhleðsl-

Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

um við Affall samgangna vegna. En nú hefir 
revnslan sýnt þörfina og oft orðið þar farar- 
tálmi á veturna; veturinn 1936 tókst vegurinn 
þar af i tvo ef ekki þrjá mánuði. Það er ekki 
hægt að ætlast til, að landeigendur standi 
straum af fyrirhleðslum þama, þvi að Affallið 
brýtur ekki land að ráði, og hefir alderi gert 
það. Þvi er gert ráð fyrir i frv., að fyrirhleðsta 
þar sé tekin upp i 4. lið 1. gr., þar sem taldar 
eru fyrirhleðslur, er rikið eitf ber kostnað af, 
eins og garðanna beggja megin Dímonar og aust- 
anvert við Markarfljót. Þeir garðar allir eru 
fyrst og fremst samgönguvarnir. Það er hvergi 
talað um það, að þörf sé á að hlaða fyrir Af- 
fallið, en svo er sagt i 3. gr., að allar aðrar 
fvrirhleðslur eigi að teljast til landvarna, en 
það má deila um, til hvors þessi garður, sem 
hér ræðir um, heyrir frekar, landvarna eða sam- 
göngubóta, eftir laganna hljóðan, en verði þetta 
frv. samþ., þá er honum skipað þar, sem hann 
heyrir að réttu lagi heima, til samgöngubót- 
anna, sem nauðsynlegar eru til þess að tryggja, 
að hægt sé að halda uppi nauðsynlegum sam- 
göngum, þegar mikið vatn kemur i Affallið, því 
þessar ár liggja ekki — eða hafa ekki legið hing- 
að til — i föstum farvegi, og þess vegna tel ég 
sjálfsagt að samþ. þetta frv. Það mun að visu 
hafa það í för með sér, að ca. 25 þús. kr. af 
kostnaðinum við þennan garð koma á ríkissjóð, 
en annars myndi að öllum likindura verða jafn- 
að niður á mennina þarna i kring, þar sem 
verkið vrði þá talið tilheyra þeim framkvæmd- 
um, sem unnar eru til þess að verjast land- 
'broti, en það er ekki rétt. Þess vegna er alveg 
sjálfsagt að samþ. þetta frv.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 28. fundi í Ed., 3. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 12 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 348).

30. Eftirlit með verksmiðjum 
og vélum.

Á 19. fundi í Nd., 16. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 24 7. maí 1928, um

eftirlit með verksmiðjum og vélum (þmfrv., A. 
147).

Á 20. fundi í Nd., 18. marz, var frv. tekið 
til 1. umr.

Enginn tók til máls.
20
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ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 20 shlj. atkv.

Á 21. fundi i Xd., 19. marz, var frv. tekið til
2. umr.

Of skammt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. sainþ. með 17 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 19 shlj. atkv.

A 22. fundi i Xd., 26. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Thor Thors: Þetta frv. er horið fram af alls- 
hn., samkv. tilmælum hæstv. atvmrh. Þetta er
3. umr., og ég kann þvi illa, að ekkert orð sé 
sagt um það fvrir hönd n. Aðalefni þess er að 
hrevta eftirliti með verksmiðjum og vélum i 
þá átt, að í stað þess, að nú hefir aðeins einn 
maður þetta eftirlit með höndum, þá sé þessum 
aðaleftirlitsmanni gefinn kostur á að hafa um- 
boðsmenn i kaupstöðum landsins. Þessir um- 
boðsmenn eiga að annast eftirlitið, hver á sin- 
um stað. Áleit ráðunevtið, að þetta fyrirkomu- 
lag sé einfaldara og þægilegra fyrir þá, sem 
við það eiga að búa, og allshn. er sömu skoð- 
unar. Leggur hún því til, að frv. nái fram að 
ganga.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 21. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Xd., eftir 3. umr. þar.

Á 23. fundi í Ed., 28. marz, var frv. tekið til 
1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

allshn. með 9 shlj. atkv.

Á 27. fundi i Ed., 2. apríl, var frv. tekið til 2. 
umr. (A. 147, n. 298).

<)f skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Aíbrigði levfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

*Frsm. (Magnús Gislason): Allshn. hefir haft 
málið til athugunar og orðið sammála um að 
leggja með því, að frv. verði samþ. óbreytt. Frv. 
er upphaflega flutt af hv. allshn. Xd., eftir 
beiðni hæstv. atvmrh., og aðalbreyt. frá gild- 
andi löggjöf um þetta efni er í því fólgin, að 
samkv. 1., sem sett voru 1928 um eftirlit með 
verksmiðjum og vélum, hafði atvmrh. heimild 
til þess að skipa 4 skoðunarmenn til þess að 
liafa þetta eftirlit með höndum, en fram að 
þessum tíma hefir skoðunin verið að mestu leyti

i höndum eins manus um allt land. Framan af 
var þetta nægilegt, vegna- þess að starfið var 
ekki umfangsmeira en það, að hann komst yfir 
þetta allt, en síðan 1928 hefir iðnaður, sem 
kunnugt er, aukizt mjög, og viða úti um land 
hafa verið sett á stofn fvrirtæki, sem nauðsyn- 
legt er að hafa eftirlit með samkv. þessum 1„ 
og þetta er orðið svo umfangsmikið starf, að 
ekki er öruggt um, að það sé i lagi, ef það á 
að vera allt í höndum eins manns. Þvi er gert 
ráð fyrir því í frv., að skipaður verði einn 
aðalskoðunarstjóri, sem sé búsettur í Reykjavík. 
en auk þess hafi hann sér til aðstoðar skoðun- 
armenn í öllum kaupstöðum landsins, sem fram- 
kvæmi allar vandalitlar skoðanir, og allt sé það 
undir yfirumsjón yfirskoðunarmannsins. Hingað 
til hefir það verið þannig, að rikissjóður hefir 
ekkert fé lagt fram til þessarar skoðunar. Gjöld- 
in, sem samkv. gjaldskrá eru lögð á fyrirtækin 
fyrir hverja skoðun, sem fram fer, hafa verið 
látin nægja til að greiða skoðunarmanninuin 
laun hans. Þessi skoðunargjöld hafa aðeins verið 
greidd i hvert sinn, sem skoðun hefir farið fram. 
Xú er gert ráð fyrir, að aðalskoðunarmaðurinn 
fái kaup greitt úr rikissjóði og að atvmrh. á- 
kveði það, en hinsvegar sé sett gjaldskrá, er 
ákveði árleg gjöld af öllum vélum, til þess að 
standast kostnaðinn af skoðuninni, og eiga skoð- 
unarmennirnir að fá nokkurn hluta af þessum 
skoðunargjöldum, en ekki að taka nein laun hjá 
ríkissjóði. Með þessu er tekið upp likt fyrir- 
komulag og nú gildir um eftirlit mcð skipum 
og bátum. Það er einn yfirskoðunarmaður fyrir 
allt landið, en svo er landinu skipt í skoðunar- 
umdæmi og sérstakur eftirlitsmaður i hverju 
umdæmi, sem ekki fær greidd laun úr ríkissjóði, 
heldur tekur hann fvrir störf sin af gjaldi þvi, 
sem eigendur skipa og báta greiða.

X. er sammála um það, að rökin, sem fram eru 
færð fyrir frv., séu svo mikilvæg, að rétt sé, 
að frv. verði að L, og leggur þvi til, að það 
verði samþ. óbrevtt.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 slilj. atkv.

Á 28. fundi i Ed., 3. april, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
levfð og samþ. með 12 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. sem 

lög frá Alþingi (A. 349).



309 Lagafrumvörp samþykkt.
Slysabætur, ellilaun og örorkubætur.

310

31. Slysabætur, ellilaun og 
örorkubætur.

Á 8. fundi í Nd., 1. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um hækkun slysabóta og uppbót á 

ellilaun og örorkubætur (þmfrv., A. 47).

Á 9. fundi í Nd., 4. marz, var frv. tekið til
1. uinr.

Frsm. (Sveinbjörn Högnason): Frv. þetta er 
flutt eftir beiðni hæstv. félmrh., og mun hann 
gera nánari grein fyrir frv. í framsögu sinni.

•Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Þegar sett 
voru í alþýðutryggingal. ákvæði um upphæðir 
bóta vegna slysa og styrkja vegna elli og ör- 
orku, var miðað við annað ástand í landinu en 
nú er orðið. Sérstaklega var, þegar ellilaun og 
örorkubætur voru ákveðnar, miðað við, að lagt 
væri til það lægsta, sem hugsanlegt væri, að 
gamalt fólk og öryrkjar gætu dregið fram lifið 
með.

Það er svo, að i reglum, sem settar hafa verið 
af Trvggingarstofnun ríkisins, eru ellilaun og 
örorkubætur mismunandi eftir því, hvar er á 
landinu. í Reykjavik er gert ráð fyrir 900 kr., í 
kaupstöðum utan Reykjavíkur 800 kr., i kaup- 
túnum með yfir 300 íbúa 720 kr. og í sveitum 
600 kr. Að visu hefir þetta verið þannig i fram- 
kvæmdinni, að kaupstaðirnir hafa lagt fram 
meira fé á móti framlagi tryggingarstofnunar- 
innar til að tryggja framfærslu ellihrumra 
manna og öryrkja, og til þess að hækka elli- 
launin upp í það, sem ljóst var, að fólk þyrfti 
til að geta dregið fram lífið. Þannig munu t. 
d. ellilaun i 2. flokki vera 25—150 kr. á mánuði, 
eftir aðstöðu fólksins, sem fær þau.

Af þessum ástæðum og því, að nú hefir verið 
breytt með löggjöf kaupgjaldi verkafólks í land- 
inu og lögákveðin hækkun þess eftir ákveðnum 
reglum, og þar sem nú mun svo til stofnað, 
að fyrir þingið verði lagðar í einhverri mynd 
till. um uppbót til opinberra starfsmanna á 
laun þeirra, en óvist, hvernig þær ná fram að 
ganga á Aiþingi, virðist óhjákvæmilegt að leggja 
til að veita uppbót á ellilaunum og örorkubót- 
um, og auk þess slysabótum, bæði af þeim á- 
stæðum, sem ég gat um í upphafi máls mins, að 
allar þessar bætur eru miðaðar við þann tíma. 
er dýrtíð var miklu minni, og þetta var þá talið 
það minnsta hugsanlega, sem þetta fólk gæti 
komizt af með án þess að leita frekari opin- 
bers stvrks. Það er vegna þessa, sem ég hefi 
staðið að því, að þetta frv. er flutt hér, og hefir 
hv. fjhn. þessarar d. tekið að sér að koma mál- 
inu út í d.

1. gr. frv. er um uppbætur á slysabætur. Er 
það sameiginlegt með 1. og 2. gr., að ætlazt er 
til, að ellilaun og örorkubætur og slysabætur 
hækki á árinu 1940 um allt það, sem kauplagsn. 
telur verð hækka, og um leið og hún ákveður 
verðlagsbreytingar, sem er 4 sinnum á ári. Með 
þessu móti hækka þessi fjárframlög meira en 
kaup verkamanna, og er það miðað við það, að

framfærslueyrir þessara manna sé svo lágur, að 
hvað sem versnar i ári, þá verði hann þeim ekki 
nægur, og ekkert upp á að hlaupa fyrir vaxandi 
dýrtíð fyrir þetta fólk vfirleitt. Þess vegna er 
lagt til, að uppbæturnar verði látnar fara eftir 
verðvisitöiu þeirri, sem kauplagsnefnd reikn- 
ar út.

1. gr. er, eins og áður er sagt, um slysabætur, 
og er lagt til, að þær hækki 4 sinnum á árinu 
1940, eftir þeim reglum, sem ég hefi getið um 
hér á undan. Slysabætur eru samkv. alþýðu- 
tryggingal., eins og kunnugt er: 5 kr. í dagpen- 
inga á dag, og auk þess fá þeir, sem fvrir slys- 
unum verða, ókeypis læknishjálp og % lyfja- 
kostnaðar. Örorkubætur eru 6 þús. og dánar- 
bætur 3 þús. kr., auk 100 kr. á hvert barn þeirra 
eftirlifandi aðstandenda, sem hafa misst fyrir- 
vinnu sína. Það er lagt til i 1. gr., að þessar 
bætur verði hækkaðar eins og ég hefi áður 
skýrt frá. Þessar bætur eru allar lögákveðnar í 
slvsatryggingabálki alþýðutryggingalaganna, en 
þótt I. verði breytt, leggjast engin aukin fjár- 
framlög á rikissjóð, þvi í lögunum stendur, að 
heimilt sé með reglugerð að hækka fjárframlög 
atvinnurekenda — iðgjöldin —, svo það eitt 
nægi til að halda uppi greiðslu á uppbótum 
samkv. frv. Það mvndi ekki þurfa annað en 
að brevta reglugerðinni um iðgjaldagreiðslur at- 
vinnurekenda.

2. gr. fjallar um ellilaun og örorkubætur. Er 
ætlazt til, að þau hækki eftir sömu reglum og 
slysabæturnar. Þar gegnir að visu nokkuð öðru 
máli, því ellilaun og örorkubætur eru greidd 
af opinberum sjóðum, rikissjóði og bæjar- og 
sveitarsjóðum. Mundi því þurfa hærra framlag 
frá ríkissjóði til lífeyrissjóðs íslands til að 
standast þessar hækkuðu greiðslur frá trygg- 
ingarstofnun rikisins. Ekki er hægt að áætla 
með neinni vissu, hve miklu það muni nema 
fyrir rikissjóð, en ef gengið væri út frá því, 
að meðalhækkun á verðlagi árið 1940 yrði 15%, 
mvndi þetta verða um 45 þús. kr. aukin út- 
gjöld fyrir ríkissjóð, þvi að sé reiknað með þvi, 
að framlag rikissjóðs í þessu skyni er nú 300 
þús. kr., þá eru 15% af þvi 45 þús. kr. 1 3. gr. 
frv. segir, að rikissjóði beri að endurgreiða líf- 
evrissjóði íslands þá fjárhæð, sem stafa myndi 
af þvi, að 2. gr. frv. væri samþ.

Mér finnst það engum vafa undirorpið, að eftir 
að búið er af hálfu löggjafarvaldsins að gera 
ráðstafanir til að hækka laun manna yfirleitt í 
landinu, bæði með núgildandi 1. um hækkun 
kaups alls verkafólks, faglærðs og ófaglærðs, 
og þegar svo kaup opinberra starfsmanna verð- 
ur hækkað — en ekki getur annað komið til 
mála en svo verði gert, — þá geti ekki heldur 
annað komið til mála en að hækka þær greiðsl- 
ur, sem um getur í frumvarpinu, um ekki minna 
en það, sem nemur vaxandi dvrtið á árinu 
1940.

Ég vildi mega vænta, að hæstv. Alþingi liti 
ágreiningsiaust á þetta mál og verði vel við 
því, sem lagt er til í frv., því það er vissulega 
ekki minna réttlætismál en að tryggja öðrum 
launþegum í landinu uppbót á laun sín.

Vil ég mæla eindregið með þvi, að frv. nái 
sem fvrst fram að ganga á Alþingi.
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ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj. atkv. og 

til allshn. með 16:4 atkv.

Á 19. fundi í Nd., 16. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 47, n. 143).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 20 shlj. atkv.

Frsm. (Vilmundur Jónsson): Eins og nál. á 
þskj. 143 ber með sér, hefir allshn. orðið ásátt 
um að mæla með þvi, að frv. verði sarnþ. ó- 
breytt, en það gerir ráð fyrir því, að dagpen- 
ingar, örorkubætur og dánarbætur til slvsa- 
trvggðra manna eða skylduliðs þeirra skv. 1. um 
alþýðutryggingar skuli hækka um sömu liundr- 
aðstölu og vísitala kauplagsnefndar hækkar um, 
og að þetta nái til ársins 1940. í öðru lagi nær 
frv. til þess, að lífevrissjóði íslands heimilist 
að greiða sömu uppbót 1940 á ellilaun og ör- 
orkubætur samkv. 2. tölul. 80. gr. alþýðutrygg- 
ingarlaganna, sem ákveðið var á síðastl. hausti 
samkv. úthlutun sveitar- og bæjarstjórna, en sú 
upphæð nemur um 314 þús. kr., svo sem sést í 
nál.

Þar sem samkomulag er um niál þetta í n. 
og sömuleiðis í ríkisstj., vænti ég, að það valdi 
ekki ágreiningi i hv. deild og nái samþykki 
hennar.

*Pétu'r Halldórsson: Frv. þetta fer fram á, 
að hækkaðar séu með vísitölu þeirri, sem fram 
kemur við rannsókn dýrtíðarinnar, slysabætur, 
örorkubætur, dánarbætur og ellilaun. Eg tók 
eftir þvi við 1. umr., að hæstv. félmrh. benti 
réttilega á, að það væri næsta ólíkt efni, sem 
talað er um i þessu frv., þar sem í 1. gr. þess 
eru taldar bætur handa þeim, er notið hafj 
sérstakra trygginga og greiít iðgjald til trygg- 
ingarinnar, en í 2. gr. er gert ráð fvrir uppbót 
á ellilaun og örorkubætur, sem greiddar eru án 
sérstakrar ráðstöfunar móttakanda, þ. e. sú 
starfsemi hefir ekki eðli trvgginga.

Fin fvrra atriðið gat hæstv. ráðh. þess, að 
sennilega væri ekki hægt að hækka dagpeninga, 
örorkubætur og dánarbætur til slysatryggðra 
manna eða skvlduliðs þeirra, sem kevpt hefðu 
trvggingu hjá slvsatryggingu ríkisins, nema því 
aðeins, að á móti kæmi hækkun iðgjalda til 
stofnunarinnar. Og hæstv. ráðh. bætti því við, 
að ekki þyrfti annað en hækka iðgjöld at- 
vinnurekenda tíl trvggingarstofnunarinnar. 
I’etta er auðvitað rétt, þvi að það eru þeir, sen; 
bera kostnaðinn. En nú gerir hv. allshn. ráð 
fyrir því, að þessar bætur hækki án þess að 
gerðar séu sérstakar ráðstafanir um hækkun ið- 
gjalda, og það verður ekki séð af áliti n., að 
gerð hafi verið nein rannsókn um það, hvort 
unnt sé að greiða þessa dýrtíðaruppbót lengur 
en á árinu 1940 án hækkunar iðgjalda. Mér 
virðist, að þurft hefðu að fvlgja upplýsingar 
um það, hve lengi unnt væri að greiða dýr- 
tíðaruppbót á þessar bætur án iðgjaldahækkun- 
ar. Þessu er kannske erfitt að svara, en hæstv. 
ráðh. reiknaði með því í ræðu sinni, að þessi 
dýrtíðaruppbót gæti numið 15% af öllum bót-

um slysatryggingarinnar. Það kann að vera, að 
stofnunin sé svo vel stæð, að hún sé þess megn- 
ug að greiða þessa 15% hækkun eða meira um 
nokkurt skeið, en dýrtiðin getur orðið meiri, 
og þá fer þessi uppbót hækkandi, svo sem frv. 
gerir ráð fyrir.

í 2. gr. frv. er veitt heimild til þess, að greidd 
verði sama uppbót á ellilaun og örorkubætur, 
er lifeyrissjóður íslands leggur fram árlega.

Það er réttilega tekið fram um þennan lið, 
að framlag lifevrissjóðs íslands er ekki nema 
lítill hluti af þvi fé, sem greitt er í þessu skyni 
úr opinberum sjóðum árlega. Þetta byggist á 
því, að lifevrissjóður leggur fram til þess- 
ara mála á móti bæjar- og sveitarfélögum. En 
siðan þetta fyrirkomulag var tekið upp hefir 
framlag lífeyrissjóðs i hlutfalli við framlög bæj- 
ar- og sveitarfélaga farið ört minnkandi á ári 
hverju. Ég vil levfa mér að spvrja hv. allshn., 
hvort hún hafi athugað, hvernig þessu er farið 
á síðustu árum. Ef ég man rétt, var framlag 
lífeyrissjóðs upphaflega vfir 70% á móti fram- 
lögum bæjar- og sveitarfélaga, en nú mun svo 
komið, að framlag lífeyrissjóðs er eitthvað yfir 
20%, þ. e. hann leggur fram 44 eða 4í, hluta af 
því fé, sem greitt er til ellilauna og örorkubóta, 
en sveitarsjóðir og bæjarsjóðir % eða %. A 
þetta er bent í frv. sjúlfu, og hefir hv. allshn. 
án efa veitt þvi athygli, en nú vildi ég spyrja: 
Eru líkur til þess, að bæjar- og sveitarfélög 
geti lagt á móti þessari dýrtíðaruppbót að sinu 
leyti?

Ég held, að þessi lög hafi valdið því, að 
sveitarstjórnir hafi freistazt til þess að verja 
meira fé í þessu skvni en annars hefði verið 
gert, til þess að fá framlag lífevrissjóðs á móti. 
Þegar framlag lífeyrissjóðs nam um 70% (ef 
það er rétt, sem mig minnir), var ekki nema 
eðlilegt, að þau legðu kapp á að ná þessu fram- 
lagi, en þetta hefir ekki stöðvazt, þótt fram- 
lag lifevrissjóðs færi lækkandi. Nú er þetta 
framlag sveitar- og bæjarfélaganna orðið svo 
liátt, að mér er það mjög til efs, að þau geti 
óviðbúin lagt fram fulla dýrtíðaruppbót.

Það er hörmulegt, að ekki skuli vera hægt að 
bæta upp dýrtiðina, sérstaklega þeim mönnum, 
sem ekki hafa neinar aðrar tekjur en þessar 
sér til framfæris. Mér er næst að halda, að 
meginið af því fólki, sem nýtur örorkubóta og 
ellilauna, þeirra sem um ræðir i 2. gr. frv., hafi 
í rauninni ekkert eða sáralítið eigið aflafé að 
lifa af. l’m þá, sem hafa ýmsar fleiri tekjur 
eða bjargarmöguleika, gegnir kannske dálitið 
öðru máli. En það eru ekki þessi sjónarmið, 
sem eiga að ráða því, hvort Alþingi fer hér inn 
á braut, sem það veit ekki, hvort fær reynist. 
og er stórkostlega varhugaverð. Og þetta er 
ekki siður varhugavert frá þvi sjónarmiði, að 
hér er reynt að lokka bæjar- og sveitarfélög til 
að taka á sig þungar byrðar. Hæstv. félmrh. 
hefir reiknað út, hver hækkunin á framlagi líf- 
eyrissjóðs íslands til ellilauna og örorkubóta 
ætti að verða samkv. frv., og skilst mér, að af 
hálfu bæjar- og sveitarfélaga ættu að koma á 
móti a. m. k. 180 þús. kr. á árinu, kannske 200 
þús. Fyrir utan það, að fyrirkomulag þessarar 
stvrktarstarfsemi er ákaflega flókið og óheppi-
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lega bvggt upp, eins og alltaf er að koma betur 
og betur í ljós, og veldur bæjar- og sveitar- 
sjóðum ýmsum kostnaði, sem annars myndi 
sparast, hlýtur lifeyrissjóðsframlagið að freista 
þeirra til útgjalda, sem geta sökkt þeim sjálfum 
í botnlaus vandræði.

Mér hefði þótt rétt, að frv. sem þessu hefði 
fvlgt einhver greinargerð fyrir því, hvernig fé 
lífeyrissjóðsins og framlögum bæjar- og sveit- 
arfélaga hefir verið varið, hve mikil framlög 
bæjar- og sveitarfélaganna hafa verið og fram- 
lög lífevrissjóðs, hlutfallslega hvort móti öðru. 
Ég held, að þá mundu koma fram athyglis- 
verðar upplýsingar. Mér þætti eðlilegt, að helztu 
atriði þeirra mála kæmu fram, þótt ekki verði 
fyrr en við 3. umr. frv., og vil beina þeim til- 
mælum til nefndarinnar.

Verði frv. samþ., má telja, að gefið sé fvrir- 
heit um það, að dýrtíðin skuli bætt upp fram- 
vegis úr ríkissjóði, hvernig sem hún vex á 
næstunni eða næstu árum. Einmitt þetta fyrir- 
heit er það, sem lokkar bæjar- og sveitarfélögin 
allra mest til að reisa sér hurðarás um öxl. 
Hvernig fer svo, ef Alþingi verður að kippa að 
sér hendinni á næsta ári? Ég held, að forinæl- 
endur frv. ættu að gera grein fyrir, hvert það 
stefnir, áður en það er samþ.

Frsm. (Vilmundur Jónsson): Ég mun ekki 
ræða um það, hvort starfsemi lífeyrissjóðs fs- 
lands sé að öðru leyti eins og hún ætti að vera, 
né um tryggingarlöggjöfina yfirleitt á þeim 
grundvelli, sem hv. 4. þm. Reykv. gerði, heldur 
um þá dýrtíðaruppbót, sem ríkissjóði er talið 
siðferðislega skylt að'bjóðast til að greiða hinu 
tryggða fólki fvrir sitt leyti. Þess er ekki að 
vænta, að slík uppbót fáist fyrir ekki neitt, en 
það á að veita hana samt. Það má gera ráð 
fyrir, að hækka þurfi iðgjöld til slysatrygging- 
arinnar meðfram vegna uppbótarinnar. Það 
hefir ríkisstj. í sinni hendi, og er upplýst, að 
þess mundi þurfa á árinu, þótt frv. væri ekki 
samþ. Astæðan er sú, að dýrtið hækkar kostn- 
að af mörgu öðru, sem tryggingarnar standa 
straum af, svo sem læknishjálp og lyfjum og 
sjúkrahússvist.

L’m bæjar- og sveitarfélögin er það að segja, 
að þau ráða sjálf, hvort þau leggja á sig þær 
byrðar, sem þarf til að njóta fyrirhugaðra fríð- 
inda lífeyrissjóðsins, þ. e. uppbótarinnar fyrir 
gamalmenni sín og öryrkja. Vilji þau það ekki, 
nær þetta ekki lengra. Með þessu er Alþingi að- 
eins að gera sína skyldu, ekki að skipa bæjar- 
félögunum fvrir um neitt. Hér er og aðeins að 
ræða um lög til eins árs. A næsta þingi liggur 
það fyrir, hvernig þau hafa þá gefizt í fram- 
kvæmdinni.

*Pétur Halldórsson: Mér fannst hv. frsm. 
aldrei gera nægilegan mun á því, sem heitir 
uppbót á kaup verkamanna, og þeirri uppbót, 
sem hér cr lagt til að veita á slysabætur, ör- 
orkubætur og ellilaun. Honum ætti að skiljast 
það, að því hærra sem kaupið er, þvi meiri 
líkur eru til þess, að þeim stundunum fækki, 
sem verkamaðurinn hefir vinnu, svo að tæplega 
er gerandi ráð fvrir, að hann hafi meira upp

úr sér. Nú er tíltekin hækkun á verkakaupi 
heimiluð með lögum. En hér er lagt til að 
hækka framlag, sem rýrnar ekki, a. m. k. ekki 
af neinum sambærilegum orsökum; þessar bæt- 
ur eru örugg greiðsla. A þeim og kaupi er því 
grundvallarmunur, sem verður til þess að rugla 
allan samanburð. Að hinu levtinu er margt fólk, 
sem þannig er sett í þjóðfélaginu, að það getur 
ekki á nokkurn hátt varið sig gegn dýrtiðinni 
með eigin ráðstöfunum né annara. Aldrei geta 
allir þegnar þjóðfélagsins fengið uppbætur á 
dýrtíðinni. Það er ekki nokkur vissa fyrir því, 
að hið liækkaða kaup verði nokkur dýrtíðar- 
uppbót, ef atvinna minnkar vegna þess. Þetta 
frv. rennir að flestu leyti blint í sjóinn. Ég lit 
svo á, að sé farið að bæta upp dýrtíðina, verði 
að gera það, hversu mikil sem hún verður. Það 
dugir ekki að bæta upp árið 1940 og hætta við 
að bæta upp 1941 af því, að þá verði dýrtíðin 
orðin meiri. Það verður að fylgja „principinu". 
taka afleiðingunum af stefnu þessa frv., hverjar 
sem þær verða.

Hv. frsm. sagði, að sveitarfélögin væru al- 
veg sjálfráð um að velja eða hafna. Hann virt- 
ist gera ráð fyrir, að þau betur stæðu mundu 
þiggja „friðindin", þau ættu að treysta sér til 
þess. Ég er hræddur um, að fæst þeirra geti 
lagt mikið fram af eigin fé. Heldur væri það 
hitt, að sveitar- og bæjarfélög, sem svo eru 
komin, að hætt er að hugsa til að reisa við f jár- 
liaginn, revni að játast undir skyldurnar í von 
um fríðindin, sem kynnu að færa þeim eða í- 
búum þeirra hagnað. Það eru ekki alltaf þeir 
bezt stæðu, sem flottastir eru og örlátastir, og 
því er nú komið sem komið er.

Xú vildi ég spyrja, hvort það sé ætlazt til 
þess i frv., að dýrtiðin sé uppbætt að fullu. 
Sumum hefir dottið í hug, að uppbótin kynni 
að fara eftir sama hlutfalli og kaupuppbótin, þó 
að orðalag frv. bendi raunar til hins. Það mætti 
vera skýrara.

Þó að tilgangur frv. sé náttúrlega góður, 
verða menn að athuga, hversu lítið gagn, en 
mikið ógagn getur af þvi orðið.

*Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Það yrði 
of langt mál að fara út í það, hvort þessi og 
önnur félagsmálalöggjöf, sem sett hefir verið 
hér á landi, hafi gefizt vcl eða illa. Mér skild- 
ist það vera aðalatriðið fyrir hv. 4. þm. Reykv. 
að andmæla slíkri umbótastarfsemi yfirleitt og 
nota þetta mál sem kærkomið tækifæri til þess. 
Það mun því verða nú sem oftar, að ekki þýði 
að revna að sannfæra hann, þegar slikur grund- 
vallarstefnumunur er milli okkar sem nú er.

Hv. frsm. er búinn að skýra ákvæði 1. gr., 
þar sem ræðir um uppbætur slysatryggðra 
manna, og upplýsa það, að óhjákvæmilegt 
mundi að hækka iðgjöld, þótt þetta frv. hefði 
ekki komið til. Eins og hv. 4. þm. Revkv. veit, 
þegar hann gætir betur að, eru slysatryggingar 
bvggðar hér upp, eins og almennt erlendis, með 
iðgjöldum af hálfu atvinnurekenda þeirra, sem 
reka tryggingarskvlda atvinnu, og iðgjöldin 
misjöfn eftir þvi, hver áhætta er talin fylgja 
henni. Það er rikjandi regla, að sá, sem hefir 
hagsmunina, eigi að bera áhættuna. Þetta er
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cngin njlunda hér, búið að vera í lögum siðan 
1925, og viðurkennt, hélt ég, að það geti ekki 
öðruvisi verið.

Út af seinni gr. vil ég taka fram strax, að 
það ætti ekki að geta risið nokkur misskiln- 
ingur um það, að frv. ætlast til, að heimilað 
sé að greiða uppbót sem svarar allri dýrtíðinni, 
miðað við visitölu kaupiagsnefndar. Frv. segir 
þetta ótvirætt, og ég tók það enda fram við 1. 
umr. Þá færði ég rök fvrir því, að þess væri 
engin vanþörf, og sé ekki ástæðu til að endur- 
taka þau. Þessu fólki, sem fæst hefir aðrar tekj- 
ur eða upp á nokkuð að hlaupa, er skammtað 
niður að sultartakmarki. Aftur má segja, að 
kaupgjald sé þeim mun hærra, að faglærðir 
menn, a. m. k. í stöðugri vinnu, geti haft ein- 
hvern afgang frá daglegum heimilisþörfum tii 
að mæta óhöppum, og það er hreint ekki sann- 
gjarnt né sjálfsagt, að kaupgjald eigi að 
skammta niður að sultartakmarki, þótt kaup- 
gjaldshugleiðingar háttv. 4. þm. Reykvíkinga 
stefndu að því marki. Þá má alls ekkert á 
bjáta, svo að ekki berji fullkomin nevð að 
dyrum.

Það er ljóst, að til þess að öll bæjarfélög geti 
notað sér friðindi þessa frv., veitti ekki af, að 
þeim væri séð fyrir möguleikum til tekjuaukn- 
ingar. Hvernig það tekst, get ég fátt sagt um 
enn. Ríkisstj. hefir falið milliþinganefnd l 
skatta- og tollamálum að athuga það og koma 
með tillögur. Hverjar þær verða og hversu mikl- 
ar tekjur þær kunni að færa bæjar- og sveitar- 
félögum, verður ekki rætt um að svo stöddu, 
en ég vil vænta alls góðs af nefndinni. Það er 
ómögulegt að láta afgreiðslu þessa máls biða 
eftir því, og raunar ástæðulaust.

Enn er tvennt, sem ég vildi drepa á í sam- 
bandi við ræðu hv. 4. þm. Reykv. Sé ekki veitt 
þessi uppbót á styrkina, fer það svo, að fólkið, 
sem á þeim hefir bjargazt, getur ekki lifað án 
sveitarstyrks til viðbótar. Sá framfærslueyrir 
dregur hið opinbera ekkert minna, en allir vita, 
hvert böl það er, ef slíkur fjöldi fóiks er 
neyddur til þess án verðskuldunar að gefa sig 
þannig upp á náðir bæjar- eða sveitarfélagsins. 
Ég álit, að bæjar- og sveitarfélögum sé meira 
en litill greiði gerður með þessu frv., ef að 
lögum verður, þvi að mikið af því, sem greitt 
verður í uppbætur á styrki með þátttöku ríkis- 
sjóðs, hlyti ella að greiðast sem fátækrastyrkur. 
Þó að hluti lífeyrissjóðs í þessum styrkjum 
muni nú ekki nema meira en um 26% þeirra, 
munar ýms bæjar- og sveitarfélög verulega um 
þá upphæðina. Af þessum ástæðum er ákaflega 
kynlegt og engan veginn rétt, þegar talað er 
um, að með frv. eigi að lokka bæjar- og sveitar- 
félög til að taka á sig óþarfa byrðar og steypa 
fjárhag þeirra.

Ég álit það ekki rétt, að hækkun kaupgjalds 
dragi yfirleitt mjög úr atvinnu, nema þá sem 
snöggvast, og sizt á slikum timum sem nú eru. 
Sú kauphækkun, sem nú hefir verið lögboðin, 
gerir það vissulega ekki. Ég hygg, að hjá öll- 
um verkamönnum í stöðugri vinnu og miklum 
hluta annara verkamanna verði hrein tekju- 
aukning nokkurn veginn sem þessari litlu kaup- 
hækkun nemur, og að samanburður við þá geti

ekki orðið rök gegn þessu frv. — Fleiri al- 
mennar aths. læt ég hjá líða að sinni.

Frsm. (Vilmundur Jónsson): Ég vildi aðeins 
geta þess fvrir hönd allshn., að innan hennar 
var enginn ágreiningur um þann skilning á 1. 
gr. frv., að uppbótin skyldi miðast við vísitölu 
kauplagsnefndar óskerta eins og hún er á hverj- 
um tíma. Ljóst var það ekki, þegar hv. 4. þm. 
Reykv. var að spyrja um, vort þetta fólk ætti 
að fá dýrtíðina uppbætta „að fullu“. Hann ætti 
að vita, að vísitala kauplagsnefndar er ekki 
þannig reiknuð, að trvggt sé, að fullar uppbætur 
fáist, auk þess sem hún hækkar ekki nema 4 
sinnum á ári, en dýrtiðin dagvöxtum.

Þegar hv. þm. lítur svo á, að mikill hluti 
verkamanna hafi ekkert gagn og e. t. v. fremur 
skaða af kauphækkunum, hlýtur það að vera 
enn meiri ástæða fyrir hann til þess að vera 
með þessu frv. Hann veit og viðurkennir, að 
þorri þessa fólks, sem styrkjanna nýtur, hefir 
hvorki eign né atvinnutekjur að lifa af, og 
verður, ef það á að hjara, að liggja uppi á 
venzlafólki sínu, — þvi meir sem styrkurinn 
endist lakar vegna dýrtíðar. Og langflest er það 
vitanlega á framfæri verkamanna, sem samkv. 
kenningu hv. þm. hafa beðið fjárhagslegt tjón 
vegna lögtryggðra uppbóta á launum sínum. 
Það hafa þegar verið gerðar ráðstafanir til þess 
að borga uppbót á laun opinberra starfsmanna, 
sem ekki kemur til mála, að missi atvinnu sakir 
þeirrar uppbótar, livað sem kann að koma fyrir 
með verkamenn. Hv. þm. getur hugað að því. 
hvort ekki sé rétt að hafa eitthvert samræmi 
milli þess og uppbóta á styrkjum trygginganna, 
úr þvi að hann vantar'einhvern slíkan saman- 
burð til að skera úr þvi, hvaða tilkall þetta 
fólk hafi til að lifa af dýrtíðina.

*Haraldur Guðmundsson: Mér skildist á hv.
4. þm. Reykv., að ef frv. ætti að ná samþykki, 
vrði að bvrja á því að afla bæjar- og sveitar- 
sjóðum tekna til að standast byrðar slikrar lög- 
gjafar. Þetta er alger misskilningur, eins og 
hv. þm. ætti að vera ljóst af ræðum hæstv. 
félmrh. og hv. frsm. Hv. þm. er það vel kunn- 
ugt, að dýrtíðin hefir aukizt svo stórkostlega 
síðan í október, að upphæð, sem þá var úthlut- 
að úr lifeyrissjóði, hlýtur að vera alls ófull- 
nægjandi nú.

Þá er að minni hyggju ekki nema tvennt til, 
annaðhvort að styrkþegar fari flestra hluta á 
mis, ég vil segja liði skort, eða i öðru falli 
leiti til sveitarfélagsins um framfærslustyrk til 
viðbótar. T. d. liér í Reykjavík hafa þeir, sem 
njóta styrks i 2. flokki, 200—900 kr.

Mjög verulegur hluti af þessu fólki, a. m. k. 
þeir, sem hafa hærri upphæðirnar, hafa þennan 
eina framfærslueyri, og margt af því var áður 
beinlínis á framfæri bæjarins. Það, sem farið er 
fram á með þessu frv., er, að ríkissjóður greiði 
sinn liluta þeirrar hækkunar, sem fram kemur 
samkv. vísitölu kauplagsnefndar.

Þegar þess er gætt, að Alþ. þótti ástæða tíl 
þess að lögbjóða kauphækkun hjá öllum þorra 
verkalýðsins og að fyrir Alþ. liggur frv. um 
liækkun á launum starfsmanna hins opinbera,
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þá liggur i augum uppi, að þvi fólki, sem 
skammtaðar eru Ianglægstu upphæðirnar, er 
ákaflega nauðsvnlegt að fá einhverja uppbót.

Hv. þm. sagði, að með þessu væri verið að 
lokka sveitarfélögin til þess að óþörfu að leggja 
fram fé í þessu skyni. Eg verð að segja, að mig 
undrar á þessu. í fyrsta lagi er það eins og hv. 
þm. tók fram, að sveitarfélögum er það i sjálfs- 
vald sett, hvort þau nota sér þetta, og komist 
fólk af án þessarar hækkunar, þá geri ég ekki 
ráð fyrir, að til þess komi. En ef ekki væri 
farin þessi leið, þá geri ég ráð fyrir, að það 
mundi koma fram í auknum framfærslukostn- 
aði. Hv. þm. taldi það mjög hæpið, hvort lög- 
gjöfin um lifevrissjóð íslands væri heppileg, 
nema þvert á móti. Ég verð að játa, að mér er 
ekki vel ljóst, hvað hv. þm. átti við með þessu. 
Hitt er aftur á móti rétt hjá hv. þm., að fram- 
lag lífeyrissjóðs hefir heldur lækkað i hlutfalli 
við framlag bæjar- og sveitarfélaga. Arið 1936 
var framlag tryggingarstofnunarinnar i 2. flokki 
70% á móti framlagi bæjar- og sveitarfélaga, 
en á yfirstandandi ári nálægt 35%. Mér fannst 
hv. þm. vera óánægður með, að svona skyldi 
hafa gengið, að hlutfallið skyldi hafa lækkað 
frá því á fvrsta ári, þegar I. voru i gildi. Ég 
vildi þess vegna vekja athygli hv. þm. á því, 
af hverju þetta stafar.

í fyrsta lagi það, að bæjar- og sveitarfélög 
nota sér þessi 1. og telja þau mikinn feng, sem 
kemur fram i þvi, að laun gamalmenna og ör- 
orkubætur samkvæmt alþýðutryggingarl. eru 
ekki lengur skoðuð sem framfærslustyrkur, 
heldur greidd sem ellilaun. Af þeim sökum verð- 
ur framlag bæjar- og sveitarfélaga hlutfallslega 
hærra en áður. Það er lika komið svo, að það 
eru fá dæmi þess, að fólk, sem komið er á 
þann aldur að hafa rétt til ellilauna, eða svo á 
sig komið, að það hafi rétt til örorkustvrks, sé 
beinlínis á framfæri sveitarfélagsins. Lang- 
mestur hluti af því fólki, sem nýtur styrks i
2. fl., mvndi að öðrurn kosti vera beinlínis á 
framfæri sinnar sveitar eða kaupstaðar. Einmitt 
þetta sýnir, að bæjar- og sveitarfélögin kunna 
að meta þessa styrki og að þau vilja heldur 
Irggja þetta fé fram sem örorkubætur en fá- 
tækrastyrk, eins og áður var.

Að þvi cr snertir 1. gr. frv., þá hefir talizt 
nauðsvnlegt að hækka dagpeninga og örorku- 
bætur, og er þvi óhjákvæmilegt að hækka ið- 
gjöldin, enda er það beinlínis tekið fram i grg. 
Þetta frv. er samið með það fvrir augum, að 
bætur þessar hækki um sömu hundraðstölu og 
vísitala kauplagsnefndar hækkar um (sbr. 1. 
um gengisskráningu og ráðstafanir i þvi sam- 
bandi).

Það segir sig sjálft, að þar sem 1. ekki gilda 
nema eitt ár, verður tækifæri til þess á næsta 
þingi að bæta úr, ef einhverjar misfellur vrðu 
á frv.

Ég vil svo vænta þess, að hv. þm. verði sam- 
mála um það, að þessar greiðslur beri að bæta 
upp, með tilliti til dýrtiðarinnar í landinu.

*Pétur Halldórsson: Herra forseti’. Ég skal 
ekki fara lengra út í að tala um þessi 1. al- 
mennt, sem hér er verið að breyta, en ég ætti

ákaflega mikið eftir að segja um það, ef i það 
væri farið.

Það koinu upplýsingar um það frá hæstv. 
félmrh., að það þvrfti að hækka iðgjöldin, jafn- 
vel þó að framlag vrði hækkað samkv. vísi- 
tölu kauplagsnefndar. Ég verð að segja, að mér 
finnst það a. m. k. heldur einkennilegt, að 
slíkar stofnanir sem tryggingarstofnun rikisins 
skuli ekki bera sig af sinum tekjum. Og komi 
fvrir, að tekjurnar nægi ekki fyrir gjöldum, að 
þá skuli fyrirtækið hugsa sér að hækka gjöldin 
og greiða meiri tryggingu en hingað til, jafn- 
vel þó iðgjöldin nægi ekki til þeirrar greiðslu nú.

Hæstv. félmrh. sagði í frumræðu sinni, að 
iðgjöldin til slysatrygginga kæmu eingöngu frá 
atvinnurekendum. Ég skil það líka, að hæstv. 
félmrh. þótti svo sem ekki neitt iskyggilegt við 
það að hækka bæturnar, þó að til þess þyrfti 
aukin iðgjöld, vegna þess að þau kæmu frá at- 
vinnurekendum og verkamönnum. M. ö. o., 
hæstv. ráðh. er að veita þarna fé, veita fé at- 
vinnurekenda, en ekki sitt eigið eða ríkissjóðs. 
En t. d. sú stofnun, sem hv. þm. Seyðf. stendur 
fyrir, finnst mér fyrir mitt leyti, að eigi að 
taka tillit til sinna gjaldenda eins og þeirra, 
sem þiggja. Ég átti von á því, að þeim yrði ekki 
eins sárt um að hækka skattana vegna þess, 
hvaðan þeir koma. En hinu mega þeir ekki 
glevma, að iðgjöldin, hvaðan sem þau koma, 
koma niður á öllum búskap þjóðfélagsins, þó 
að þau séu innheimt af atvinnurekendum. Hv. 
frsm. n. benti á atriði, sem er ákaflega eftir- 
tektarvert. Hann sagði, að með þvi að hækka 
elli- og örorkubæturnar með dýrtíðaruppbót væri 
svipað á komið með starfsmönnum ríkisins og 
ellilaunaþegum. En mér finnst hann ekki hafa 
veitt þvi athygli, að allir þeir, sem þiggja opin- 
ber laun, hvort það eru styrkþegar eða starfs- 
menn hins opinbera, eru nú að verða aðalhá- 
tekjufólkið í landinu, en hinir, sem verða að 
basla eins og bezt gengur, eiga það undir högg 
að sækja, hvort þeir á nokkurn hátt fá uppbætta 
dýrtíðina. Þetta er ákaflega varhugavert, að 
þeir, sem opinbert fé taka, annaðhvort sem laun 
eða sem styrk, hafi á hendi sameiginlega hags- 
muni um það að skammta sér af opinberum 
sjóðum.

Það hefir verið bent á það, og það réttilega, 
að samræmi væri milli opinberra starfsmanna 
og ellilaunaþega á þann hátt, að ellilaunaþegar 
og þurfamenn taki einnig fé af opinberum sjóð- 
um. Það er mjög hættulegt öllum búskap þjóð- 
félagsins, þegar þessir menn standa saman að 
því að tryggja sinn hag, hvernig sem fer fyrir 
hinum, sem ekki geta tryggt sig á þennan hátt.

Hv. þm. Sevðf. sagði, að þetta frv. ætti að 
verða til þess að hjálpa sveitarfélögunum, en 
grunur minn cr sá, að hvernig sem þessu ->r 
hlutað út milli sveitarfélaga, verði það þeim 
ekki til hjálpar, heldur til falls. Ég skal játa 
það, að það er hið mesta vandamál að fara með 
þetta svo vel sé, að taka fé úr beggja höndum, 
þeirra, sem þennan styrk eiga að taka úr sveit- 
arsjóðum og ríkissjóði, og hinna, sem eiga að 
borga. Þeir menn hugsa náttúrlega vel, sem 
vilja bæta öllum upp dýrtíðina og að enginn 
þurfi að svelta hennar vegna. En ég efast nú
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uni, að það sé gott verk nema það nái til allra 
jafnt, og ég held, að þá færu að verða fáir 
menn i landinu, sem ekki nytu styrks á einn 
eða annan hátt. Að þessu leyti er fyrirkomu- 
lagið á úthlutun lífeyrissjóðs ákaflega óheppi- 
legt, að sveitarstj. geti svo að segja ausið fé 
ríkissjóðs umfram það, sem þörf er á. Þess 
vegna er þetta framlag lífeyrissjóðs tvíeggjað, 
og verður það þvi meir, sem þingið notar vald 
sitt á þann hátt, að lokka sveitarsjóðina til þess 
að ausa út þessu fé. Það er satt, að þeir, sem 
ekkert hafa annað en 700—900 kr. til að lifa 
af hér í Revkjavik, eru ekki vel settir, en fyrir 
þeim er þá séð á einhvern annan hátt.

Ef ríkissjóður vill gera verulega gagnlegt 
verk fyrir sveitarfélögin eða draga úr þeini 
skaða, sem svona ráðstafanir geta valdið, þá 
finnst mér, að hv. þdm. ættu að geta samþ. 
litla brtt., sem ég skal lesa upp. Hún er þannig, 
að í stað orðanna „tilsvarandi uppbót af sínum 
hluta" í niðurlagi 2. gr. komi: ekki minna en 
hálfan hundraðshluta vísitölunnar sem uppbót 3, 
af sinum hluta. — Mér er það ljóst, að ef dýr- 
tíðin heldur áfram að vaxa, verður að gera ráð- 
stafanir til þess að bæta úr fyrir þeim, sem 
ekki hafa annað til framfæris en þennan styrk.
En ég tel það alveg þarflaust af ríkisvaldinu að 
gera það að skilyrði fyrir sínu framlagi, að fjór- 
falt framlag komi frá sveitarfélögunum. Ég tel 
liklegt, að sveitarstj. treystist ekki til þess að 
neita um uppbót vegna dýrtíðarinnar eða ein- 
hverja viðbót við örorkubæturnar. Ég tel það 
rangt af ríkisvaldinu að lokka fram meira fé 
en sveitarstj. telja nauðsynlegt. Við skulum 
segja, að engin sveitarstjórn teldi minna fram- 
lag óhjákvæmilegt en helming vísitölunnar og 
að ríkissjóður legði fram helming.

Forseti (JörB): Mér hefir horizt skrifl. brtt., 
sem nú hefir verið lýst. 'Sjá þskj. 157]. Brtt. er of 
seint fram komin og auk þess skrifleg. Þarf því 
við tvöfaldra afbrigða frá þingsköpum til þess 
að hana megi taka til meðferðar á fundinum.

ATKVGR.
Afbrigðin levfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

*Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Það hefði 
verið fullkomin ástæða til þess að fara út í 
rökræður við hv. 4. þm. Revkv., en þó ætla ég 
að neita mér um það. Þó vil ég víkja að þessari 
brtt., sem hann hefir borið fram við frv. Mér 
virðist þessi brtt. hvorttveggja í senn, óþörf og 
óréttiát, — óþörf fyrir þá sök, að það er ekkert 
annað í gr. frv., sem fyrirskipar sveitarfélög- 
unum að hækka ellilaunin um 100% af dýrtiðar- 
uppbót visitölunnar, nema skilja eigi gr. svo, 
að sveitarfélögunum dytti i hug að leggja fram 
af sinni hálfu einhvern hluta af þvi, sem aukin 
dýrtíð veldur. Það virðist eðlilegt, að bæjar- 
og sveitarfélögin leggi fram hlutfallslega á móti 
lífeyrissjóði eftir þeim reglum, sem tryggingar- 
stofnun ríkisins setur um þessi framlög, og er 
það allt að helmingi framlagsins. Leiðin er 
opin fyrir sveitarfélögin að fara niður úr þessu, 
vegna þess að framlagið takmarkast upp á við.
Ef sveitarfélögin vildu hækka styrkinn sem

nemur dýrtíðinni, stendur til boða á móti lif- 
eyrissjóðsframlag. Ég leyfi mér að visa til 
þeirra röksemda, sem áður hafa verið fluttar 
fram, að víða hafi verið svo naumt skammtað, 
að full þörf sé á uppbót. Það kann að vera rétt, 
sem hv. þm. Sevðf. sagði, að í sumum bæjar- 
og sveitarfélögum séu ellilíjun á þann veg, að 
þar sc eitthvað upp á að hlaupa fyrir vaxandi 
dýrtið, en víðast mun þó ástandið þannig, að 
full þörf sé á einhverjum styrk til viðbótar.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.

Brtt. 157 tekin aftur til 3. umr.
2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
3. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.

A 21. fundi í Nd., 19. marz, var frv. tekið til 
umr.

Frsm. (Vilmundur Jónsson): Brtt., sem von 
er á við frv., hefir enn ekki verið útbýtt, og 
verð ég þvi að biðja forseta að fresta umr. um 
stundarsakir.

l'mr. frestað.
A 22. fundi i Nd., 26. marz, var fram haldið

3. umr. um frv. (A. 47, 157, 180, 203).
Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 203. 

— Afbrigði Ievfð og samþ. með 19 shlj. atkv.

Skúli Guðmundsson: Ég hefi borið fram brtt. 
við 1. gr. frv., á þskj. 203. Er hún á þá ieið, 
að í stað orðanna „sömu hundraðstölu og vísi- 
tala kauplagsnefndar hækkar um“ komi: % 
þeirrar hundraðstölu, sem visitala kauplags- 
nefndar hækkar um, Ég tel eðlilegt að láta það 
hiutfall haldast milli slysabóta, dánarbóta og 
dagpeninga og kaupgjaldsins sem verið hefir 
að undanförnu. En eins og hv. þdm. er kunn- 
ugt um, þá er kauphækkun sú, sem verður sam- 
kv. gengisl., mest 75% af þeirri hækkun á verð- 
lagi, sem orðið hefir samkv. vísitölu kaupiags- 
nefndar. Ef min till. verður samþ., hækka 
þannig þessar bætur hlutfallslega eins mikið 
og kaup hjá þeim, sem lægst laun hafa. Þetta 
er i samræmi við það, sem kemur fram á þskj. 
143, þar sem segir í nál. allshn., að sanngjarnt 
sé að hækka bætur þessar svipað því, sem verið 
hefir um kaupgjald. Ég sé ekki ástæðu til að 
bera fram fleiri brtt., en vænti þess, að brtt. á 
þskj. 203 verði samþ.

Frsm. (Vilmundur Jónsson): Allshn. hefir at- 
hugað brtt. á þskj. 157, frá hv. 4. þm. Reykv., 
og hefir orðið ásátt um að ganga lítið eitt til 
móts við hana. í því skyni hefir n. borið frain 
brtt. á þskj. 180, þar sem segir, að i stað orð- 
anna „er nemi sama hundraðshluta“ komi: er 
nemi allt að sama hundraðshluta. — Ber að 
skilja þetta svo, að sveitarfélög eru ekki aðeins 
sjálfráð um, hvort þau láta nokkuð af hendi 
rakna til þessara uppbóta eða ekki neitt, held- 
ur eiga þau lika kost á tilsvarandi framlagi
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úr ríkissjóði, gegn þeim hluta, sem þau tiltaka 
i þessu skyni, hvort sem meira er eða minna. 
Ég vil auk þess vekja athygli á því, að till. hv. 
4. þm. Reykv. fær naumast staðizt með því 
orðalagi, sem á henni er, enda geri ég ekki ráð 
fyrir, að hann meini það með henni, sem orð- 
anna hljóðan bendir til. í brtt. er talað um, 
að framlag sveitarfélaga eigi ekki að vera 
minna en helmingur hundraðshluta visitölunn- 
ar. Nú er vísitalan 112, og %% af 112 vrði 
nokkurn veginn sama sem ekki neitt, svo að 
hv. flm. hlýtur að meina annað með till. en 
skilizt getur við lestur hennar.

Hv. þm. V.-Húnv. á brtt. við frv. á þskj. 
203. N. hefir ekki gefizt kostur á að athuga 
hana, en eftir afstöðu n. til málsins geri ég ráð 
fyrir, að hún muni ekki fallast á þessa brtt. 
Það hefir verið rökstutt i umr. um þetta mál 
hér í hv. d., að ekki sé ósanngjarnt, að gamal- 
menni og öryrkjar fái hærri bætur en jafnvel 
þeir, sem eru lægst launaðir, með tilliti til þess, 
að þetta fólk mun almennt vera aumast allra.

*Pétur Halldórgson: Herra forseti! Hv. alls- 
hn. segist koma til móts við það, sem ég hefi 
farið fram á með brtt. á þskj. 157. Hún vill 
orða þennan hluta 2. gr. á nýjan hátt, svo að 
gr. verði þannig í framkvæmdinni, að þau 
sveitarfélög, sem ákveða að greiða dýrtíðarupp- 
bót á svokölluðum örorkubótum og eililaunum, 
fá sama hundraðshluta, miðað við framlag 
ríkissjóðs eins og það var áður, á móti dýrtíðar- 
uppbótinni, sem sveitarfélagið greiðir. Hverju 
þessar upphæðir nema, fer eftir þvi, hvað sveit- 
arfélagið trevstir sér til að bæta miklu við ör- 
orkubæturnar og ellilaunin af sinni hálfu. Þetta 
er að vísu nokkuð breytt frá þvi, sem það var 
i frv., þegar það var lagt fram. Eftir þvi, sem 
þessi till. segir, þurfa sveitarfélögin ekki að 
greiða fulla dýrtiðaruppbót á ellilaun og ör- 
orkubætur til þess að fá eitthvert framlag hjá 
tryggingarstofnun ríkisins. Þessi brtt. n. nær 
ekki því, sem ég hefi hugsað mér með minni 
till. Hv. þm. munu vita, að framlag tryggingar- 
stofnunarinnar á þessu ári móti framlagi sveit- 
arfélaga var 25% til örorkubóta og ellilauna. 
Að visu man ég ekki töluna með vissu, en má 
segja, að það hafi verið %. Ég lýsti því hér 
við 1. umr. málsins, að þetta fyrirkomulag 
hefði ekki reynzt heppilegt, að tryggingarstofn- 
unin legði fram svo óvissan hluta af örorku- 
bótum og ellilaunum eins og ákveðið er. Reynsla 
undanfarinna ára sýnir, hvernig þessu hefir 
verið farið og að hér þarf umbóta við. Ég hefi 
hugsað mér með minni brtt. að koma þvi til 
vegar, að ef sveitarfélögin vilja leggja sig í það 
að borga % hundraðshluta vísitölunnar, þá 
leggi rikissjóður fram 100% af dýrtíðaruppbót- 
inni. Þetta framlag sveitarsjóðanna er meiri 
upphæð heldur en það, sem tryggingarstofnun 
ríkisins leggur fram. Þess vegna verður að telja 
sanngjarnt, að rikissjóður taki að sér að leggja 
fram móti sveitarfélögunum.

Ég verð þvi að halda fast við mina brtt. með 
þeirri skýringu, að ef sveitarfélögin legðu fram 
Vi hundraðshluta visitölunnar, þá skuli ríkis- 
sjóður leggja á móti að fullu skv. þessari frvgr.

Alpt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

Þó að þessi till. nái fram að ganga, verður fram- 
lag ríkissjóðs til þessara mála allt í allt ekkert 
meira. Mér skildist svo við 1. umr, að ríkisstj. 
væri tit með að verja 45 þús. kr. til uppbót- 
arinnar á ellilaunum og örorkustvrk. En mér 
finnst ástæðulaust að setja skilyrði fyrir þessu 
framlagi af hálfu ríkisvaldsins. Það verður 
nógu erfitt fvrir sveitarfélögin að uppfylla þær 
kröfur, sem frv. annars fer fram á.

Ég trevsti þvi, að hv. þm. fallist á, að ekkí 
sé réttlátt að nevða sveitarfélögin til að leggja 
meira fram en tryggingarstofnun rikisins til 
ellilauna og örorkubóta, heldur sé ætlazt til, að 
ríkið leggi fram i þessu skyni 45 þús. kr. eftir 
þeim fyrirmælum, sem eru i minni brtt.

*Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Við 2. umr. 
þessa máls gat ég þess, að ekki væri það óeðli- 
leg skýring á 2. gr. frv., þar sem rætt er um 
uppbót á ellilaunum og örorkubótum, að fram- 
lag lifevrissjóðs fari eftir því, hvað sveitar- 
félögin hefðu að leggja á móti. Til þess að taka 
af öll tvímæli, hefír hv. allshn. flutt brtt. á 
þskj. 180, sem skýra þetta atriði. Samkv. frv. 
fer það eftir framlagi hlutaðeigandi bæjar- og 
sveitarfélaga til aukinna örorkubóta og elli- 
launa vegna dýrtiðar, hversu mikið framlag líf- 
eyrissjóðs sé. Hin brtt. n., um að 1. gangi i 
gildi strax, er réttlát og eðlileg. Það væri óeðli- 
legt, ef 1. öðluðust ekki gildi fyrr en 12 vik- 
um eftir að þau væru staðfest, og því er sú 
brevting til bóta.

Vegna brtt. hv. 4. þm. Reykv. á þskj. 157 læt 
ég nægja að visa til ummæla hv. þm. N.-ísf. 
hvað hana snerti. Ég held, að ef slík brtt. yrði 
samþ., væru þessi fvrirmæli 1. óframkvæmanleg. 
Jafnvel þó að hv. 4. þm. Reykv. hafi gefið í 
sinni ræðu sinar skýringar, þá er það svo, að 
bókstafurinn stendur. Og bókstafur I. er á þá 
lund, að það kæmi ekki til neinna uppbóta. Ég 
vil þvi skora á hv. 4. þm. Reykv. að taka aftur 
þessa brtt., því að það er áreiðanlega ekki til- 
ætlun hans að evðileggja þessa lagasmið eða 
skemma hana með því að setja inn i hana þenn- 
an hortitt, og til lítils sóma yrði það fyrir 
þingið að afgr. hana á þá lund.

Að öðru leyti þarf ég ekki að svara því, sem 
fram hefir komið um þetta mál. Ég vil þó 
benda hv. 4. þm. Reykv. á, þar sem hann ætlast 
til þess, að lífevrissjóður leggi fram helming á 
móti bæjar- og sveitarfélögum, að það þyrfti 
að gera viðtækar breyt. á alþýðutryggingarl. til 
þess að það vrði framkvæmanlegt, og næðist 
þá ekki tilgangur sá, sem hv. þm. vildi vera 
láta.

Út af brtt. hv. þm. V.-Húnv. get ég líka látið 
nægja að vísa til þess, sem tekið hefir verið 
fram i umr. um frv. hér i hv. d. af okkur, sem 
mælt höfum með því, og hv. þm. N.-ísf. lika kom 
fram með i sinni ræðu, að það er grundvallar- 
hugsunin i þessu frv., að þeir, sem þiggja þessar 
bætur, séu svo lakar settir heldur en jafnvel 
verkamenn á lægstu launum, að þeir megi ekki 
við þeirri raunverulegu tekjulækkun nokkuð 
frá þvi, sem verið hefir. Þess vegna er ætlazt til, 
að dýrtiðaruppbót sé full á þessar bætur.

I annan stað vil ég leyfa mér að benda á út 
21
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af ræðu hv. þm. V.-Húiiv., að það er ekki alveg 
nákvæmlega rétt, að hækkun launabóta sé 3i, 
sem verkamenn geta fengið, þvi að samkv. 
gengisl. frá síðasta þingi er það 80%, þegar 
dýrtíðiii er komin visst ákveðið upp, og þá gætu 
slvsabætur orðið lægri eftir till. þm. V.-Húnv. 
heldur en jafnvel verkamenn fá ofan á sitt kaup. 
I’ess vegna álít ég lítið réttlæti mæla með 
þeirri brtt., og verð því fyrir mitt leyti að 
mæla gegn því, að hún nái fram að ganga.

ATKVGR.
Brtt. 203 felld með 14:8 atkv.
— 180,1 samþ. með 17 shlj. atkv.
— 157 felld með 14:6 atkv.
—■ 180,2 samþ. með 21 shlj. atkv.

b'rv., svo breytt, samþ. með 19 shlj. atkv. og
afgr. til Ed. _________

A 22. fundi í Ed., 27. marz, var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. i Xd. (A. 208).

A 23. fundi í Ed., 28. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 
Afbrigði levfð og samþ. með 12 slilj. atkv.

*Fé1mrh. (Stefán Jöh. Stefánsson): Mér þykir 
rétt að fylgja frv. þessu úr hlaði með örfáum 
orðum. Það hefir gengið í gegnum Xd. með 
litlum breyt., aðeiiis lítilsháttar orðabrevtingu 
á 2. gr. til skýringar.

Frv. er ekki mikið að vöxtuin, en aðalefni 
þess er að veita uppbætur á slysatrvggingu 
þeirra manna, er orðið hafa fyrir slysum og 
eiga rétt til bóta samkv. 1. um alþýðutrygg- 
ingar. 2. gr. fjallar um uppbót á ellilaun og ör- 
orkubætur. Hvorttveggja er miðað við að bæta 
að fullu dýrtíðina samkv. verðlagsvísitölu, og 
liggur til grundvaliar, að þessi gjöld, slysa- 
tryggingar og ellitryggingar, voru sett svo lág 
i upphafi, að ekki má við því að draga neitt 
úr kaupmætti þeirra inanna, sem þessa styrkt- 
arfjár verða aðnjótandi.

Þar sem Alþ. hefir á siðasta þingi ákveðið 
uppbætur handa Iaunþegum almennt og nú 
hefir þessi hv. d. afgr. frv. um uppbætur til 
handa opinberum starfsmöiinum, þá liggur i 
í augum uppi, að þeir, sem hafa orðið fyrir 
slysum, eru örkumla eða ellihrumir eða hafa 
misst fvrirvinnu sína, fái uppbætur sainsvar- 
andi dýrtíðinni.

Ætla ég, að svo mikil rök og réttlát liggi 
fyrir máli þessu, að eigi þurfi að eyða að þvi 
fleiri orðum.

Vænti ég, að málinu verði vísað til 2. umr. 
og allshn.

ATKVGIb
Frv. visað til 2. umr. með 11 shlj. atkv. og 

til allshn. með 9 shlj. atkv.

Á 27. fundi í Ed., 2. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 208, n. 296).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

*Frsm. (Sigurjón Á. Olafsson): Herra forseti! 
Þetta mál kom frá hv. X'd. og var flutt af alls-

hn. þeirrar d. Allshn. þessarar hv. d. hefir haft 
þetta mál til athugunar og komizt að þeirri 
niðurstöðu að mæla með því eins og það liggur 
fyrir frá hv. Xd.

Efni frv. er í aðalatriðum það, að heimilt sé 
að veita uppbætur samkv. gildandi 1. á dag- 
peninga, örorkubætur og dánarbætur til slysa- 
trvggðra manna eða eftirlifandi skylduliðs 
þeirra samkv. gengisl., og um 2. gr. frv. er það 
að segja, að þar er farið fram á að veita sams- 
konar liundraðshluta og visitala kauplagsn. 
segir til um á hverjum tíma til þeirra, sem 
taka styrk úr lifeyrissjóði íslands.

Cm fyrri gr. er það að segja, að það er 
sjóður tryggingarinnar, sem þessi uppbót kemur 
til með að mæða á, en hann er nú orðinn all- 
stór eftir okkar mælikvarða, en ef hann hrekk- 
ur ekki til, þá stendur opin sú leið til að auka 
tekjur hans að hækka nokkuð iðgjöld þau, sem 
honum ber 1. samkvæmt.

Tm Iífeyrissjóðinn er það að segja, að þar 
ber ríkissjóði að koma til skjalanna með það 
framlag, sem þetta hefir í för með sér. Það er 
gert ráð fyrir, að upphæð sú, sem lífevrissjóður 
þarf að greiða út, muni nema árlega röskum 
300 þús. kr., og ef reiknað er með vísitölunni, 
sem nú gildir, sem sé 9%, þá má fljótlega sjá, 
að þetta er ekki allveruleg upphæð, eða milli 
40 og 50 þús. kr., sem liér er um að ræða. 1 
sambandi við þetta má geta þess, að því aðeins 
er rikinu skylt að leggja fram þessa upphæð, 
ef sveitar- og bæjarfélögin vilja leggja hana 
fram að sinum hluta og hækka sínar upphæðir 
samkv. þessum regluni, sem hér um ræðir. En 
ef eitthvert bæjar- eða sveitarfélag vill ekki 
bæta upp það, sem það greiðir, þá kemur ekki 
heldur til kasta rikisins að greiða á móti, svo 
það er allt í óvissu, hve rikið muni þurfa að 
leggja þarna fram mikið fé. En það orkar ekki 
tvímælis, að allir þeir, sem taka lífeyri sinn 
frá slysatrygginguiini, eða fá á þann hátt líf- 
eyri að meira eða minna leyti, hafa oft ekki 
annað sér til framfæris en þá peninga, sem 
tryggingin veitir þeiin, og sama má segja um 
þá, sem einungis hafa það, sein lífevrissjóður- 
inn Ieggur þeini til; það mun hrökkva skammt, 
eins og nú háttar verðlagi hér í landi. Það er 
ekki nema sanngirnisl»rafa, að þessar upphæðir 
séu hækkaðar á sama hátt og þegar hefir verið 
gert með allt kaupgjald í landinu, og nú liggja 
fvrir Alþingi till. um að hækka laun opinberra 
starfsmanna. Þessa skoðun hefir allshn. fall- 
izt á og mælir með þvi, að frv. nái fram að 
ganga eins og það liggur fyrir.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
2. —l. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv,

Á 28. fundi i Ed., 3. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
levfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.
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ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 350).

32. Umferðarlög.
A 14. fundi i Xd., 11. marz, var útbýtt:
Frv. til umferðarlaga (þmfrv., A. 88).

A 15. fundi í Xd., 12. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 
Afbrigði levfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

*Frsm. (Gísli Sveinsson): Það er likt ástatt 
um þetta frv. eins og hitt (frv. til bifreiðalaga), 
að það er samið og flutt samkv. beiðni dóms- 
mrh. Ég vil taka það fram, af því að hér er 
um nýmæli að ræða, að nm. eru óbundnir um 
einstök atriði frv. Þetta frv. er að öllu leyti 
samið af vegamálastjóra og grg. einnig.

Því er ekki að neita, að þetta frv. innihelilur 
að miklu leyti ný ákvæði, sem hér eru óþekkt 
áður, en eru mjög þekkt og umrædd annar- 
staðar í Evrópu. En það, sem ailir munu telja 
nauðsynlegt, er, að til séu nokkrar reglur um 
almenna umferð. Þau ákvæði, sem hingað til 
hafa gilt, hafa falizt í vegal. og bifreiðal., og 
við það hefir verið látið sitja. En þegar kom 
til greina að semja þetta frv., þá var um tvennt 
að velja: Annaðhvort að láta þessi eldri ákvæði 
halda sér og skírskota siðan til þess, að ráðu- 
nevtið gæfi út sérstaka reglugerð, eða þá hitt, 
að taka öll höfuðákvæðin út úr vegal. og bif- 
reiðal. og bæta við því, sem þörf krefði, og gera 
það síðan að 1., svo að við mætti hlíta, en að 
reglugerð yrði svo sett um smærri atriði og til 
nákvæmari skýringar.

Mér þvkir ekki þörf á þessu stigi málsins 
að fara út í frv. í öllum atriðum, heldur vil ég 
benda liv. þm. á, að það, sem einkum er átt 
við, þegar talað er um nýmæli, er það, hvernig 
menn skuli haga umferð sinni og akstri. Hér 
á landi hefir hingað til verið svokölluð vinstri 
handar umferð eða vinstri handar akstur, þvi 
að vanalega er miðað við akstur bifreiða eða 
annara umférðartækja, sein eru á hjólum. Þetta 
hefir verið svo einnig i nokkrum öðrum lönd- 
um, en þeim fer nú fækkandi. Xú er svo 
komið, að i allri Evrópu, a. m. k. í þeim lönd- 
um, sem nokkru skipta okkur, eru ekki eftir 
með vinstri handar akstur nema Svíþjóð og 
Bretland. L'm Svíþjóð er það að segja, að þar 
hafa þessi mál verið rædd um árabil, og eru 
þau nú komin á þann rekspöl, að búast má við, 
að bráðlega verði tekinn upp hægri handar akst- 
ur. Þá mundi aðeins vera eftir Bretland, og 
geta menn með nokkrum rétti sagt, að það 
standi okkur nokkru nær en önnur lönd, og 
gætum við því látið okkur lvnda vinstri handar 
aksturinn. Athugandi er þó, að þar í landi hefir 
ekki verið mikið um breyt. að ræða nú á síðari 
timum. En þar sem hægri handar aksturinn 
er nú kominn á svo að segja um allt meginland

Evrópu, og gera má ráð fyrir, að íslendingar 
haldi áfram að ferðast þangað mikið, þá hefir 
það mikla þýðingu, að samræmi sé i þessum 
reglum. Hér getur einnig verið um einskonar 
lífsnauðsyn að ræða, þar sem svo mikil hætta 
getur stafað af því, að einstök lönd taki sig 
út úr, að við það verður ekki unað.

Hér hefir verið lagt til í þessu frv., að hægri 
handar umferð vrði hafin hér á landi og hægri 
handar akstur lögleiddur, og þýðir það, að allur 
akstur fer fram eftir þeirri reglu og einnig 
umferð á gönguskeiði eftir torgum eða gang- 
stéttum. En reglan brjálast ofurlítið við það, 
að gangandi menn, sem eiga að ganga á móti 
umferðarstraumnum, þeir eiga að ganga beint 
á móti komandi akstri, þannig að þeir halda 
sér á vinstri brún vegarins og víkja alveg út á 
vegarbrún. En þetta er gert í þeim löndum, sem 
hafa tekið upp hægri handar regluna, til þess 
að engin hætta sé á því, að gangandi menn eigi 
á eftir sér nokkurs von, sem þeim gæti stafað 
miski af. Með þessu fyrirkomulagi stafar gang- 
andi mönnum minni hætta af umferðinni, sem 
á eftir þeim fer. Þetta er nákvæmlega tekið 
fram i ákvæðum frv. En til viðbótar við þessar 
skýringar skal ég geta þess, af því að nokkur 
straumur þykir sem nú muni liggja frá íslandi 
til Xorður-Ameríku, að þar hefir verið tekinn 
upp hægri handar akstur, og einnig i Banda- 
rikjunum, Kanada, Mexiko og fleiri löndum. M. 
ö. o., að ef tekin yrðu upp aukin viðskipti við 
þessi lönd, þá væri mjög hagkvæmt að lögleiða 
þær reglur, sem hér er lagt til í þessu frv.

í)g ætla þá ekki að hafa þessi orð fleiri, en 
vil leyfa mér að leggja til, að frv. verði vísað 
til 2. umr.. en tel ekki þörf á að því verði visað 
til n.

*Bjarni Asgeirsson: Þessi lagabálkur er ný- 
kominn fram, og hefir því gefizt lítill timi til 
athugunar. Ég vildi þó láta í ljós mitt álit um 
það, að tekinn yrði upp hægri akstur í staðinn 
fvrir vinstri. Ég álit, að það sé alveg óþarft að 
fara að breyta til i þessu efni. Mér finnst mestu 
skipta, að aksturinn sé eðlilegur. Vinstri akst- 
urinn er orðinn okkur mjög eðlilegur og tamur, 
og býst ég við, að það stafi bæði af venju og 
sömuleiðis af þvi, að okkur er ákaflega eigin- 
legt að víkja til vinstri. Eg sé þess vegna enga 
ástæðu til þess að fara að breyta til. Það hagar 
allt öðruvísi til þar, sem svo að segja daglega 
er ekið yfir landamæri og það getur valdið 
miklum truflunum, ef akstursreglur eru ekki í 
samræmi. Þetta kemur ekki til greina hjá okkur. 
En jafnvel þó að einstakir menn hér heima 
taki sig upp með bifreiðar sínar og ferðist i 
þeim erlendis, þá eru þeir ekki of góðir til þess 
að setja sig inn í umferðarreglur þess Iands, 
sem þeir ferðast um. Eins er með þá, sem ferð- 
ast hingað og aka hér bifreiðum sinum; þeir 
geta sett sig inn i umferðarreglurnar hér. Með- 
an England og Svíþjóð halda uppi vinstri 
akstri, sé ég enga ástæðu til þess fyrir okkur 
að fara að taka upp hægri handar umferð. Það 
væri miklu meiri ástæða til þess fyrir Sviþjóð 
heldur en fvrir okkur, og ég geri ráð fyrir, að 
það verði langur tími, sem liður, þangað til
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Englendingar taka upp hægri akstur. Ég sé ekki, 
að það sé nein þörf fyrir okkur að vera að 
„despendera" af Dönum í þessu tilfelli, og ég 
sé ekki, að það geri neitt til, þó að við hökl- 
um vinstri akstri. Hann er kominn inn í okk- 
ur, og jafnvel þó að einhverstaðar suður í Ev- 
rópu sé hægri akstur, ]>á held ég, að við getum 
haldið okkar reglu eins og áður.

*Sigurður Kristjánsson: Ég vil taka undir það, 
sem hv. þm. Xlýr. sagði. Ég tel það alveg þarf- 
laust að vera að hrevta þcssu atriði i umferð- 
arreglunum, að menn skuli víkja til hægri i 
stað vinstri. Það er kannske rétt að gera sér 
grein fyrir þvi, af hverju þessi regla skapað- 
ist, að menn skyldu víkja til vinstri. Það kann 
að vera. að við höfum verið að herma eftir 
Englendingum, en ég held, að áður en þessi 
regla varð til hafi menn vikið til vinstri. Það 
er mönnum eðlilegt að vikja til vinstri, og það 
er að mörgu leyti öruggara að hafa umferðina 
hægra megin við sig, til þess að geta haft liægri 
höndina á þeiin hlut, sem hætta kann að stafa 
af. Þetta kemur ekki að verulegu gagni, þar 
sem um svo þung og hraðamikil fararta'ki er 
að ræða eins og bifreiðar. En það virðist þó, 
að eðlilegt sé, að sama reglan gildi, hvort sem 
um er að ræða gangandi mann, hest, hestvagn 
eða bifreið.

Ég geri ráð fyrir, að það, sem vakir fyrir 
ineð þessari brevt., sé það, að verða í meira sam- 
ræmi við aðrar þjóðir. En það er vert að at- 
huga það, eins og hv. þm. Xlýr. tók frain, að við 
eiguin þess engan kost að aka hér vfir nein 
landamæri. Og ef menn eru erlendis og hafa 
þar akstur, þá verða þeir að setja sig inn í þær 
umferðarreglur, sem gilda I hverju landi. Við 
búum einna næst Bretlandi og þar tíðkast 
vinstri akstur, en förum við til Xorðurlanda, 
þá lendum við i hægri akstri. Það er því vitan- 
legt, að hver sá, sem kann að aka erlendis, 
hann verður bara að þekkja, hvaða reglur gilda 
í hverju landi. Einnig verða þeir útlendingar, 
sem hingað koma i því skvni að aka um landið, 
að gæta hins sama.

Ég er ekki í neinum vafa um það, að mönn- 
um verður ótanit að breyta um, og það er alveg 
óhugsandi annað en að slys muni af því leiða. 
En auk þess sýnisf mér það hálfkátlegt, þegar 
sagt er, að inenn skuli halda sér á vinstri brún 
akbrautarinnar, rétt eins og þeir eigi að halda 
sér þar dauðahaldi. Annars býst ég við því, að 
ég og fleiri hv. þm. muni koma fram með brtt. 
við siðari umr.

•Forsrh. (Hermann Jónasson): Þessi breyt., 
sem hér er farið fram á, að hreytt verði vinstri 
akstri i hægri akstur, er vitanlega stórvægileg 
brevt. En ég liefi samt sem áður, eftir talsverða 
vfirvegun, ekki hikað við það að verða vega- 
málastjóra sannnála um það, að við eigum að 
ráðast i þessa brevt. nú. Þegar talað er um 
það, hvort kunni að vera betra, að víkja til 
vinstri eða hægri, þá verður að álíta, að hvort- 
tveggja sé jafnöruggt, eftir að menn hafa van- 
izt þvi. Þeir, sem ekið hafa bífreiðum þar, 
sein hægri aksfur er, komast að þeirri niður-

stöðu, að hann er alveg jafnöruggur eins og 
vinstri aksturinn. Það er þess vegna frekar til- 
viljun, að tekin voru upp í vegal. íslenzku, 1905 
að mig minnir, ákvæði um það, að víkja skyldi 
til vinstri. Sem ástæðu fvrir þvi, að vinstri regl- 
an var tekin upp, hefi ég heyrt nefnt, að kven- 
fólki, sem reið i söðli, stafaði hætta af hægri 
uinferð. Ég hefi hevrt, að þetta hafi verið mjög 
um deilt atriði hér á þinginu á sínum tíma, og 
var það eðlilegt, því að þetta var mjög veru- 
legt atriði í þá daga. En eins og við vitum, þá 
gildir vinstri rcglan ekki nema i tveim löndum 
Evrópu. Það hefir mikið verið gert að þvi nú á 
seinni árum af Þjóðabandalaginu, að koma því 
til vegar, að hægri umferð yrði tekín upp í 
öllum löndum. Þetta mál hefir verið mikið rætt 
í Sviþjóð nú á seinni árum, að tekinn yrði upp 
hægri akstur. En þegar þetta mál var til rann- 
sóknar fyrir fjórum árum, þá kom í ljós, að 
það kostaði 4 millj. kr. að breyt. umferðarregl- 
unum. Xú er talið, að það myndi kosta allt að 
18 millj. kr., en samt er talið mjög liklegt, að 
í það hefði verið ráðizt nú alveg á næstunni, 
ef styrjöldin liefði ekki brotizt út. A seinni ár- 
um hefir það farið mjög i vöxt, að Islendingar, 
sem ferðazt hafa til útlanda, taki með sér vagna 
sina og ferðist á þciin um Evrópu, þar sem gagn- 
stæðar umferðarreglur gilda. Hefir þá komið í 
Ijós, að það er mjög óþægilegt að hafa ckki 
vanizt hægri uinferð. Auk þess liefir farið mjög 
í vöxt. að útlendingar koma hingað á bifreiðum 
sínum til þess að ferðast sér til ánægju. Það er 
þess vcgna mikilsvert atriði, ef við eigum að 
gera okkur voiiir um, að Island verði ferða- 
mannaland, að koma á hægri umferð. (BA: Það 
eru mest Englendingar, sem ferðast hingað). 
Það eru ckki mest Englendingar, sem koma 
hingað til að ferðast um landið; þeir dvelja 
mest við laxveiðiár. Það eru ýmissa annara 
þjóða nienn, sem koma hingað til að ferðast 
um landið á bíluin. I því er engin framtið, að 
Island sé ferðamannaland með þcim hætti, sem 
verið hefir hingað til, að menn komi á stór- 
um skipum og dvelji hér einn eða tvo daga. 
Framtiðarlausn á þvi ináli, að ísland verði ferða- 
mannaland, verður einungis með því móti, að 
menn komi til landsins til að dvelja hér lengri 
tíma með sín nauðsvnlegu farartæki. Með þvi 
móti einu getur Island að minu áliti orðið ferða- 
mannaland, svo að við getum nokkrar verulegar 
tekjur af þvi haft. Með tilliti til þessa er cðli- 
legt, að við höfum þær sömu umferðarreglur, 
sem víðast tiðkast i öðrum löndum. Það eru 
allar líkur til þess, að þær þjóðir, sem ennþá 
hafa vinstri umferð, breyti til og taki upp hægri 
uinferð.

Ég álít, að af þessari hrevt. verði engin slysa- 
hætta. Það er gert ráð fvrir, að 1. gangi i gildi 
1. janúar. Og það er gert ráð fyrir því samkv. 
þeirri revnslu, sem fyrir hendi er i þvi efui, 
þar scm þessu hefir verið brevtt, að slysahætta 
sé minnst á þeim tima. Og það er ætlazt til 
þess, að menn geti vanizt þvi smátt og smátt, 
þannig að með vorinu geti menn verið búnir 
að fá nægilega æfingu i umferðarreglunum, þeg- 
ar umferðin eykst aftur á vegum úti.

Enn er það ótalið, scm ekki er hægt að kom-
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ast hjá að benda á, að þegar gerð cru vega- 
merki og allt viðvikjandi umferð og umferðar- 
tækni, sem framleitt er, þá er það allt fram- 
leitt fyrst og fremst með tilliti til þess, að um- 
ferð sé til hægri. Þess vegna er það, að það á 
að vera tvimælalaust til hægðarauka fvrir okk- 
ur að vera í tölu þeirra, sem hafa hægri akstur 
— þeirra þjóða, sem fylgja almennu reglunni, 
en ekki undantekningunni.

Af þessum ástæðum hefi ég talið það tvímæla- 
laust rétt, að við ættum að brevta til eins og 
gert er ráð fyrir í þessu frv. Það er betra að 
hafa sömu umferðarreglur og þjóðir yfirlcitt 
bafa í öðrum löndum, bæði vegna þess, að þeir, 
sem fara héðan til útlanda, hafa af þvi hægð- 
arauka, og einnig liafa þeir „túristar", sem 
hingað koma, hægðarauka af þvi. í þriðja lagi 
af því, sem ég gat um áðan, að framleiðsla 
tækja þeirra, sem lúta að umferð, er miðuð við 
hægri umferð. í fjórða lagi af því, að það kost- 
ar ekkert nú að breyta þessu, en það getur 
kostað töluvert síðar. Af þessum ástæðum álít 
ég, að við eiguin ekki að halda áfram vinstri 
akstri. Það er enginn ábati að halda lionum, 
tekur okkur hálft ár að brevta til og venja okk- 
ur af honum, en inargt bendir á, að við ættum 
að sleppa honum. Og það er enginn vafi á þvi, 
að Svíar, sem hafa haldið í þessa sömu reglu 
og við, að hafa vinstri umferð, hefðu fvrir löngu 
verið búnir að breyta til og taka upp hægri um- 
ferð, ef það kostaði þá ekki eins mikið og það 
mun gera, að ég nú ekki tali um, ef það kostaði 
þá ekkert, eins og hægt er að segja um okkur.

Eg mæli þess vegna ineð samþvkkt þessa frv. 
eins og það er.

*Frsm. (Gísli Sveinsson): Ég tel óþarft að 
Icngja umr. mikið um þetta mál á þessu stigi 
þess og hefi í sjálfu sér ekki miklu við ræðu 
hæstv. forsrh. að bæta.

Til andmæla þessu frv. hafa nú staðið upp 
tveir hv. þm. hér i hv. d., þeir þm. Mýr. og 6. 
þm. Reykv., — og sá siðarnefndi er þá einnig bú- 
inn að segja um það sitt siðasta orð og farinn 
burt úr d.

Þetta mál getur kannske nokkuð orkað tvi- 
mælis. Óþarft er þó að taka því svo sem það 
sé eitthvert ódæði, sem hér sé verið að bera 
fram, því að þessir hv. þm., sem stóðu hér upp 
áðan til andmæla frv., hafa engan tima haft, 
eins og þeir líka sjálfir sögðu, til þess að kvnna 
sér málið. Þetta inál snertir hina afturhalds- 
samari þætti í sálarlífi þessara manna óþarf- 
lega mikið. Vil ég þó ekki með mínum orðum 
binda samvizku þeirra eða aunara manna í þessu 
máli, þvi að þetta er i raun og veru ekki svo 
voveiflegt mál eins og þeir ímynda sér. T. d. 
liggja fvrir því góð rök og umsagnir, að þar. 
sem þessi brevt. hefir verið gerð á umferðinni, 
hafa menn vanizt henni ótrúlega fljótt, svo 
fljótt sein menn gátu ekki imyndað sér fyrir 
fram. A nokkrum klukkutimum átta menn sig 
á þessu með nokkrum undirbúningi, svo að ekki 
skeikar upp frá þvi. I Austurríki var vinstri 
akstur áður en það var sameinað Þýzkalandi. 
Þá var gerður nokkur undirbúningur undir að 
hefja breyt. á þcssu á næturþeli. Og af þeim,

sem mcð völdin fara þar, er talið, að engin 
slys liafi orðið af þessu, þvi að við talningu 
slysa kom í ljós, að þau voru alls ekki fleiri 
fyrst eftir að þessi breyt. var gerð heldur en 
ella. Það getur nú verið, að einhverjir væru 
hér á landi, sem væru tornæmari og gætu ekki 
skilið þetta, heldur álpuðust öfugt við umferðar- 
rcglurnar og breyttu ekki til, þó að umferðar- 
reglunum væri breytt. En ég get ekki búizt við, 
að það yrði mikið uin slíkt, því að þeir, sem 
farið hafa héðan til útlanda og verið þar, sem 
liægri umferð er, hafa vanizt henni fljótt. Mað- 
urinn er ekkert annað en vaní, og allt hans far 
er hóð umhverfinu. Menn venja sig fljótt við 
hvað eina, einkum þegar það kemur fram með 
þeirri áherzlu, sem krefur, að maður taki fullt 
tillit til þess sjálfs manns vegna.

flg skal geta þess, að Svíþjóð er í þann veg- 
inn að breyta til um umferðarreglur hjá sér. 
Það eina, sem hamlar þeirri brevt. nú, er það, 
að það mundi verða gifurlega inikill kostnaður 
við það. ()g þó að Sviar bíði ekki nema 2 ár 
enn með að breyta þessu, þá mun kostripðurinn 
við það tvöfaldast. Og þessu hefði nú þegar 
verið komið frain í Svíþjóð, ef ekki hefðu önnur 
mál hindrað það. Það er athugandi, hvort við 
i þessu efni eiguin að haga okkur eftir Evrópu 
nærri þvi allri, en ekki Austur-Evrópu, sem má 
telja helzt Rússland og Balkanlöndin. Okkur 
koma vitanlega hin ríkin meira við. Vestur- 
heimur er einnig með hægri umferð.

Þetta frv. hefir verið borið undir fleiri aðila, 
sem má nokkurt mark á taka, svo sem lögreglu- 
stjóra þessa bæjar, þvi að því er ekki að neita, 
að breyt. á umferðarreglum áhrærir ekki hvað 
sízt bæina og grennd þeirra. Allur akstur er þar 
varhugaverðari en úti á landi. Lögreglustjóri 
Reykjavikur telur, að það eigi að breyta til í 
þessu efni og að sjálfsagt sé að gera það meðan 
kostnaður við það er svo sem enginn, eins og 
vikið hefir verið að. Fleiri hafa hér verið til 
kvaddir til álita og umsagnar í málinu, sem 
sjálfsagt má fulltreysta, að hafi eins mikið og 
enda meira vit á þvi en þeir hv. þm., sem nú i 
fyrsta sinn hafa séð málið á þessum fundi. Nú 
mega hv. þm. ekki halda, að þeir fái að bragði 
því um þokað að breyta því i þessu máli, sem 
margir menn hafa talið réttast, og verður það, 
sem kemur fram lil andmæla gegn málinu, að 
vera eins vel rökstutt og það, sem fram er boi'ið 
því til framgangs, ef það á að verða tekið til 
greina.

*Bjarni Ásgeirsson: Það, sem ég sagði og liv. 
síðasti ræðumaður var að reyna að vitna i, var, 
að ekki væri hægt að átta sig á einstökum at- 
riðum þessn frv. við fyrsta yfirlestur og í fljótu 
bragði. Kn bitt var ekki meining min, að segja 
neitt i |)á átt, að ekki væri fljótlegt að átta 
sig á hlutuni eins og muninum á hægri og 
vinstri.

Það má deila um það, hvorir okkar séu aftur- 
haldssamari, hv. þm. V.-Sk. eða ég og hv. þm. 
V.-Húnv. Það er a. m. k. talið frekar aftur- 
haldsmerki, að fara frekar til hægri en vinstri.

Að menn séu svo tornæmir, að þeir geti ekki 
lært hægri akstur, nær auðvitað ekki nokkurri
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átt. Ég imynda mér, að það sé svo fljótlært, 
að þeir fáu menn, sem skreppa með bil sinn 
til útlanda, geti mjög fljótt áttað sig á þvi, 
svo að ekki valdi verulegum truflunum, þó að 
þeir hafi vanizt öðru. Tornæmi kemur hér ekki 
til greina. Mér finnst eðliiegt, að í Svíþjóð sé 
lögð á það nokkur áherzla, að hreytt verði til 
og tekinn upp hægri akstur, þar sem landið er 
umkringt af hægri akstri í öllum löndunum i 
kring. En slíku er ekki til að dreifa hér. Við 
erum heimur út af fyrir okkur í þessu efni og 
þurfum ekki að taka tillit til annara en sjálfra 
okkar um umferðarreglur. En eigi á annað borð 
að taka tillit’til útlendra manna, sem hingað 
koma, og gera þeiin hægara fyrir um að læra 
þær reglur, sem hér eru- fyrir akstri, þá eigum 
við fyrst og fremst að taka tillit til Englend- 
inga, þvi að langflestir þeir menn, sem koma 
hingað með bila sina til að aka þeim uin landið, 
eru Englendingar. Það mælir með þvi að halda 
við þann akstur, sem víð höfum. Hér hafa nú 
verið flutt fram öll rök, sem hægt er að færa 
fram fvrir því að brevta hér til og taka upp 
hægri akstur, en ekkert af þeim hefir getað 
sannfært mig um, að þetta mál sé annað en 
hálfgerð fordild.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 17 shlj. atkv.

A 17., 19. og 20. fundi í Xd., 14.. 16. og 18. 
marz, var frv. tekið til 2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
A 21. fundi í Nd., 21. marz, var frv. enn tekið 

til 2. umr. (A. 88, 150).

*Frsm. (Gísli Sveinsson): Herra forseti! Ég 
vil aðeins leyfa mér að vísa til umr. um sið- 
asta mál, frv. til bifreiðalaga, og fara fram á 
hið sama, og skilst mér, að það sé samþ. með 
sömu forsendum.

ATKVGR.
Brtt. 150 tekin aftur til 3. umr.

1. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
3. —11. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
12. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
13. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
14. —17. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn frv. og fyrirsagnir kafla þess samþ.

án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

A 22. fundi í Xd., 26. marz, var frv. tekið til
3. umr. (A. 88, 150).

*Frsm. (Gísli Sveinsson): Herra forseti! Eins 
og ég hefi þegar getið, tel ég þau atriði, sem 
hér hafa komið til orða og athugasemda í sam- 
bandi við frv. um umferðarl., hafa þegar verið 
rædd í sambandi við næsta dagskrárlið á und- 
an, frv. til bifreiðalaga. Mun ég þvi ekki lengja 
umr., en leyfa mér að æskja, að atkvgr. verði 
írestað þar til greidd verða atkv. um frv. til 
bifreiðal.

*Garðar Þorsteinsson: Ég hefði talið heppi- 
legra, að afgreiðsla þessa máls hefði beðið þar 
til atkvgr. um hitt málið væri lokið, því ef umr. 
um þetta mál er lokið, þegar atkvgr. fer fram 
um hitt, — hvernig á þá að samræma þetta 
frv. hifreiðal., ef brtt. við það frv. verða samþ. ? 
(BÁ: Það er búið að leggja fram brtt. til að 
samræma það).

En ég vildi nota tækifærið til að minnast á 
13. gr. frv., 3. mgr., þar sem stendur, að þar, 
sem engin gangstétt er, skuli gangandi menn 
gæta sérstakrar varúðar og halda sig utarlega á 
akbrautinni og við vinstri brún hennar. Mér 
skilst, að í þessu tilfelli sé gerð undanþága, þar 
sem gangandi menn eiga annars að ganga á 
bægra kanti og halda sig þar, bifreiðar eiga að 
aka á hægra kanti, menn, sem mætast, eiga að 
vikja til hægri o. s. frv. En hér er gerð undan- 
tekning. Gangandi menn eiga þar, sem engin 
gangstétt er, að ganga á vinstra vegarkanti, og 
skvringin á þessari undantekningu er sú, að 
meira öryggi þykir i þvi, að gangandi menn 
hafi bifreiðastrauminn á móti sér og geti vikið 
út af vegarkanti, í stað þess ef bifreiðin fer í 
sömu átt og gangandi maðurinn, þá sjái hann 
hana ekki, og bifreiðarstjórinn geti þá e. t. v. 
keyrt aftan á manninn. Ég skal játa, að mér 
er kunnugt um, að nokkur slys hafa orðið með 
þeim hætti, einkanlega hér fyrir innan bæ, þegar 
menn hafa verið á ferð þar að næturlagi í rign- 
ingu og þoku og gengið eftir vinstra vegarkanti, 
þá hafa bifreiðar komið á eftir þeim, einnig á 
vinstra kanti, þ. e. réttu megin, en ekki tekið 
eftir manninum og keyrt aftan á hann. Ég man 
a. m. k. eftir 3 slíkum slvsum. En ég vil telja, 
að ef hér á að hafa hægri handar akstur, þá 
eigi að vera samræmi í umferðarreglunum. Hér 
eru víða vegarspottar þannig, að stundum er á 
þeim gangstétt og stundum engin, og eftir þessu 
ákvæði 13. gr. skilst inér, að maður, sem gengur 
hægra megin, þar sem gangstétt er, verði að 
fara þvert yfir veginn og vfir á vinstra vegar- 
kant, þegar gangstéttinni sleppir. A þessu kvnni 
að verða ruglingur. Þótt slys vilji til á þann 
hátt, að bifreiðarstjóri taki ekki eftir manni, 
sem á undan honum gengur á veginum, þá bak- 
ar það bifreiðarstjóranum sakar- og fjárhags- 
áhyrgð, ef hann keyrir þannig á mann, og þessi 
ábyrgð er honum áreiðanlega full hvatning til 
þess að taka vel eftir þeim, sem á undan honum 
eiu á veginum. Þó að menn gangi utarlega á 
vegarkanti og viti, að bifreiðar getur verið von 
á eftir þeim, þá á það að vera þeim nægilegt 
öiyggi, þegar þeir taka eftir bifreiðinni, að vikja 
til réttrar hliðar. Ég hefi þvi levft mér að bera 
l'ram skriflega. brtt. um það, að orðið „vinstri" 
í 3. mgr. 13. gr. verði „hægri", sem ég rök- 
styð með þvi, að það eigi að vera full sam- 
rivmi í umferðarreglunum, ef breyta á á annað 
borð til.

Forseti (JörB): Mér hefir borizt skrifleg brtt. 
frá hv. 7. landsk. þm., sem hann hefir nú gert 
grein fyrir, og þarf ég ekki að endurtaka hana. 
Till. er skrifl. og of seint fram komin, og þarf 
tvennskonar afbrigði, svo að hún megi korua 
fyrir.
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ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 215) leyfð 

og samþ. með 18 shlj. atkv.

*Frsm. (Gísli Sveinsson): Herra forseti! Ég má 
biðja afsökunar á því, að ég hélt, að hér væri 
enginn, sem ekki hefði tekið allt það fram, er 
hann þurfti. Hv. þm., er kvaddi sér hljóðs, virð- 
ist hafa komið ókunnugur að frv. og ekki hafa 
hlustað á umr. um það. Hann virðist heldur ekki 
hafa lesið þær skýringar, sem fylgja frv. Það er 
langt frá því, að þessi undantekning sé gerð að 
ófyrirsynju, heldur er hún í samræmi við það. 
sem nú er orðið algengt í löggjöf í öðrum lönd- 
um og hefir skapazt af þvi, að reynslaii hefir 
sýnt, að svona á þetta að vera, og öðruvísi ekki. 
Ileynslan hefir sýnt, hvernig flest slvsin at- 
vikast, og þar með sannað, að þetta er örugg- 
asta aðferðin til að forðast slysin. Hv. þm. munu 
sumir hafa áttað sig á þvi, að þrátt fvrir þá 
almennu reglu, að ganga vinstra megin á veg- 
arkanti, þá fara gangandi menn, sem eiga von á, 
að ekið verði fram hjá þeim, venjulega á hægri 
vegarkant, svo að bifreiðarnar komi á móti þeim 
og þeir geti vikið út af veginum, ef með þarf. 
Þetta er vegna þess, að inenn sjá þá bifreiðina, 
sem kemur á móti þeím, og geta vikið fyrir 
henni, en eiga ekki á hættu, að nein bifreið komi 
á eftir þeim. Ég hvgg, að hér i og við Revkjavík 
sé t. d. aðalhættan af bifreiðum, sem koma aftan 
að mönnum, og þess vegna hafa margir tekið 
upp þessa reglu, einkurn menn, sem orðið hafa 
fyrir bifreiðaslysum, þótt þau hafi ekki orðið 
svo alvarleg, að varðað hafi lif eða limi þeirra, 
og þvkjast þeir miklu öruggari eftir að þeir 
hafa tekið upp þessa reglu. Þeir, sem ekki átta 
sig á þessu, segja, að með þessu sé komið rugl- 
ingi á frv., en þeir hafa þá ekki lesið skýring- 
arnar við 13. gr. Þetta er orðin algild regla, ein- 
mitt til þess að forðast slvs.

*Sigurður Kristjánsson: Ég hafði tekið eftir 
þessu, sem hv. 7. landsk. bar fram skrifl. brtt. 
um, og ég tel rétt, að samþ. verði þessi brtt. 
hans, ef ekki verða samþ. brtt. okkar hv. þm. 
Mýr., sem reynsluatkvgr. áðan virtist benda til, 
að myndi verða gert. Ef svo fer, geri ég ekki 
ráð fvrir, að hv. þm. haldi fast við þessa skrifl. 
brtt. sína.

Út af því, sem hv. þm. V.-Sk. sagði um þetta 
atriði og skýringarnar á því, þá get ég enga 
skýringu fundið i aths. við gr. í grg. Þar segir, 
að þá sé maðurinn ekki í hættu af þeim bil, 
sem á eftir honum komi. Þetta er engin skýr- 
ing. Það eru ekkert ineiri likur fvrir þvi, að bif- 
reiðarstjóri sjái mann betur, ef hann horfir 
framan i hann, en ef hann horfir aftan á hann. 
Ég held, að það geli ekki verið annað en firra. 
En það eru mörg dæmi, sem sanna, að það þýðir 
ekki, þó að gangandi maður sjái bifreið, sem 
kemur á móti honum, vegna þess að enginn 
maður gerir ráð fvrir þvi fyrir fram, að bifreið 
niuni aka yfír sig. Og það eni dæmi til þess, 
að ekið hefir verið á gangandi mann, sem hefir 
séð bifreiðina, sem ók á hann, en maðurinn 
gerði bara ráð fyrir, að bifreiðin mundi víkja 
úr vegi, en bifreiðarstjórinn mundi ekki aka á

sig, þegar hann, gangandi maðurinn, var á rétt- 
um kanti. Það varð nýlega slvs í slíkum kring- 
umstæðum. Sá, sem yfir manninn ók, sagði, að 
hann hefði getað kastað sér út af veginum, •— 
en þá hefði maðurinn orðið að kasta sér út í 
sjó í því tilfelli. Gangandi maðurinn sagði, að 
sér hefði ekki dottið i hug, að bifreiðin mundi 
aka á sig, og þess vegna hefði hann ekki vikið. 
Ég sé nú ekki, hvers vegna það er betra fyrir 
mann að lóta aka yfir sig bifreið, sem hann 
sér, heldur en bifreið, sem hann ekki sér.

Ég held, að menn geri hér ráð fyrir allt öðr- 
um skilvrðum heldur en hér á landi eru til 
staðar viða. Ég held, að menn geri hér einungis 
ráð fyrir breiðum umferðargötum, þar sem 
manni gæti orðið það á, sem gengur annars á 
jaðri vegarins, að vera alllangt inni á veginuni, 
vegna þess að vegurinn er breiður. En hér á 
landi er það víða svo, að menn verða að vera 
úti á jaðri á vegi til þess að geta mætzt. Og 
þess vegna er það oftast svo, að gangandi mað- 
ur er úti á vegarjaðri, nema hann sjái vel, að 
engin ökutæki séu á veginum, hvorki á eftir né 
á undan. En ég hefi heyrt af skilríkum mönn- 
um, eins og hv. 7. landsk., sagt, að það hefði 
komið i ljós við rannsókn slvsamála, að það 
væri algengara, að ekið væri á menn af bif- 
reiðuin, sem koma á eftir þeim, heldur en af 
bifreiðum, sem koma á móti þeim. Þetta efast 
ég ekki um, að sé rétt hermt. En eftir eðli máls- 
ins verð ég að álíta það hendingu, að svona 
hefir viljað til, og aö einhver atvik hafi þar 
um ráðið önnur en þau, að meiri likur séu fyrir, 
að bifreið, sem á eftir kemur, aki vfir menn, 
en bífreið, sem kemur á móti þeim.

*Forsrh. (Hermann Jónasson): Ég ætla ekki 
að lengja þessar umr. En hvernig sem mál þetta 
fer, vildi ég a. m. k. óska þess, þó að hv. þm. 
hafi ýmsir betur vit á uinferðarreglum heldur 
en dómarar, sem búnir eru að dæma um þessi 
mál ár eftir ár, og vegamálastjóri, sem hefir 
mikla reynslu í þessum efnum, að þeir geri ekki 
þessar reglur né umr. um þær að neinum fifl- 
skaparmálum, þar sem menn vita, að a. m. k. 
3 dauðaslys hafa orðið hér á landi af því, að 
við látum gangandi mann vera sömu megin á 
vegi og bifreiðar, sem aka í sömu átt, en ekki 
koma á inóti bifreiðunum. Það er þannig ekk- 
ert vafaatriði, eins og lika hv. þm. V.-Sk. tók 
fram, að sú regla, sem nú á að taka upp í stað 
þessarar afkáralegu reglu, sem hér hefir gilt, 
hefir alstaðar reynzt að afstýra stórkostlega 
slysahættu.

Ég man eftir þvi i a. m. k. tveimur málum, 
sem komu fyrir á meðan ég var dómari, þar sem 
dauðaslys urðu, annað á Hverfisgötunni og hitt 
fvrir framan frikirkjuna í Reykjavík, að þau 
slys koinu fyrir beinlinis fyrir það, að við höfð- 
um þessa afkáralegu reglu, að láta gangandi 
ménn ganga sömu megin og ökutæki aka í sömu 
átt, en ekki á móti, mótsett þvi, sem nokkur 
önnur þjóð hefir hjá sér. Þessu vildi ég, að 
væri hægt að koma iim i höfuð hv. þingmanna.

*Garðar Þorsteinsson: Ég vildi fyrst spyrja 
hæstv. forseta, hvort ég þurfi að spvrja hv. 1.
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varaforseta (GSv), hvort ég megi tala í málinu, 
þvi að það var svo að heyra á hv. þm. V.-Sk., 
að hann hefði verið búinn að slá því föstu, að 
umr. um málið væri lokið. En ég vil segja 
þessum hv. þm., að ég ght ekki talað um það 
atriði málsins, sem liann átti við, neina með 
þvi að gera mig sekan um að tala um annað 
mál, sem ekkert koni þessu máli við. Það var 
ekkert i frv. til bifreiðal. um það, hvernig gang- 
andi menn eigi að haga sér. Eg gat heldur ekki 
borið fram brtt. við það frv. viðvikjandi þessu 
síðara máli, umferðarlagafrv. Mér var ekki 
frjálst að taka til máls um þetta atriði fyrr en 
umferðarlagafrv. kom á dagskrá.

En það er misskilningur hjá hæstv. ráðh., ef 
hann telur, að i þeiin tilfellum, sem þau slys 
urðu, sem hann nefndi, hefðu þau ekki alveg 
eins getað orðið, þó að maðurinn hefði komið 
á móti bifreiðinni. I einu af þessum málum 
vissi gangandi maðurinn um þessa bifreið á 
eftir sér. En manninum gat ekki dottið i hug, 
af því að hann var á réttum vegarkanti, að 
bifreiðin mundi aka á hann.

Ég er út af fyrir sig ekkert á móti hægri 
akstri. En það á þá að vera samræmilega á- 
kveðið; það á þá að vera alltaf hægri umferð. 
Ég vil benda hv. þm. á það, að það er hætta 
á því, að slvs vilji til á nianni, sem gengur 
hægra megin á vegarkanti, af því að það er 
búið að koma þvi inn i meðvitund mannsins 
yfirleitt, að hann eigi að víkja til hægri, svo 
að gangi hann á vegi, þar scm ekki er gangstétt, 
þá gerir hann það ósjálfrátt að ganga á hægri 
kanti í samræmi við það, að nú, þegar vinstri 
umferð er, á hann að ganga á vinstra vegar- 
kanti. Hann gerir þetta ósjálfrátt og heldur, að 
hann sé i fullum rétti. Bifreið kemur svo við 
manninn og slasar hann. Afleiðingin af þvi, ef
13. gr. verður samþ. óbreytt, verður þá sú, að 
ábyrgðin er í þessu tilfelli öll á þeim gangandi 
manni, í staðinn fyrir að vera á bifreiðinni, því 
að það stendur í þessari gr., að gangandi menn 
skuli gæta sérstakrar varúðar og halda sér utar- 
lega á akbrautinni og við vinstri brún hennar, 
þegar því verður við komið, en jafnan vikja 
greiðlega fyrir ökutækjum og ríðandi mönnum 
vzt út á sömu vegarbrún, eða út af vegi, ef 
þörf er og því verður við komið. Það er þannig 
alltaf skylda hins gangandi manns að víkja 
fyrir bifreið. Það er nú þannig, að bifreiðar- 
stjóri verður að sanna, að slvsið hefði orðið (í 
svona tilfelli), þrátt fyrir það þótt hann hefði 
sýnt fulla varkárni. En þarna er þessu alveg 
snúið við, þannig að ef bifreið kemur við mann 
á götu, þá er bifreiðarstjórinn laus við sönnun- 
arskylduna, af því að gangandi maðurinn á allt- 
af að víkja. Bifreiðarstjórinn hefir það á með- 
vitundinni, ef hann sér inann á undan bifreið- 
inni, sem snýr baki við honuin, að sá maður 
eigi að víkja fyrir bifreiðinni. Ég efast mjög 
mikið um, að þetta sé almenn regla. Það er á- 
kaflega óeðlilegt að lögbinda það, að menn skuli 
víkja til hægri, svo að þeir fá það inn í með- 
vitund sína, en svo allt í einu að breyta út af 
þeirri reglu, ef gangstétt er við veginn, þá á- 
kveða, að þeir eigi að ganga vinstra megin á 
veginum, Og þegar þifreið ekur á mann, yrði

útkoman sú, að i staðinn fyrir, að sá, sem fyrir 
slíku vcrður, fær eftir núgildandi 1. alltaf bæt- 
ur, yrði þessu alveg snúið við og sönnunar- 
byrðin lögð á þann gangandi mann. Þetta vil 
ég biðja menn að athuga. Það er engin tilvilj- 
un, að sönnunarbvrðin er nú lögð á bifreið- 
arstjórann. Það er gert til þess, að þeir, sem 
verða fyrir slvsum af þvi, að ekið er á þá, fái 
bætur.

Ég vil biðja hv. þm. að athuga þessa hlið 
inálsins áður en þeir greiða atkv. um þetta frv.

l'mr. (atkvgr.) frestað.
A 23. fundi í Nd., 27. marz, var fram haldið 

3. umr. um frv.

ATKVGB.
Brtt. 150 tekin aftur.
— 215 felld með 14:9 atkv.

Frv. samþ. með 14:8 atkv. og afgr. til Ed.

Á 22. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar 
(A. 88).

Á 24. fundi i Ed., 29. marz, var frv. tekið til
1. umr.

*Forsrh. (Hermann Jónasson): Frv. það, sem 
hér er flutt, hefir áður komið fyrir hv. deild, 
fyrir tveimur til þrem árum siðan. Það var þá 
undirbúið af lögreglustjóra og vegamálastjóra í 
sameiningu og siðan yfirfarið af hæstaréttar- 
dómara.

í frv. þessu eru nokkur ákvæði, sem reynslan 
hefir sýnt, að nauðsynlegt er að setja i lög. Um 
þau er ekki deilt. En meginatriði í þessu frv. er, 
að lagt er til, að við tökum upp hægri handar 
akstur, i stað þess að við höfum nú vinstri 
bandar akstur. Hefir verið talsvert um þetta 
deilt í Nd., þótt það hafi náð fram að ganga, 
og sömuleiðis hefir mikið verið um þetta mál 
rætt undanfarið utan Alþingis. Tilefni til þess 
að frv. er flutt og gert er ráð fyrir þessum 
breyt. i umferðarreglunum, er það, að þróunin 
hefir gengið í þá átt, að þar, sem vinstri handar 
umferð hefir verið lögákveðin, hefir þessu verið 
breytt í hægri handar akstur. Á sjó og í lofti 
gilda samskonar alþjóða umferðarreglur, og er 
nú unnið að því að samræma umferðarreglur á 
landi á sama hátt. Nú eru þrjú lönd, auk fs- 
lands, sem ennþá hafa vinstri handar akstur, það 
eru Sviþjóð, l’ngverjaland og Stóra-Bretland. En 
lönd, sem nýlega hafa brevtt til og tekið upp 
hægri handar akstur, eru ftalía, Portúgal, Kan- 
ada og nokkur fleiri, sem ég man ekki i svip- 
inn. Nú eru líkur til þess, að einnig í Svíþjóð 
verði brevtt til, því að nýlega hefir verið sett 
n. þar til þess að taka mál þetta til athugunar 
og undirbúa löggjöf í þessu efni, og þótt ekki 
hafi enn verið tekin bein ákvörðun um brevt., 
er talið, að þessi nefndarskipun þýði raunveru- 
lega það, að umferðarreglunum verði breytt. 
Sama er talið, að verði gert i L'ngverjalandi. 
Hitt þykir aftur á móti líklegra, að Bretar muni 
ekki fvrst um sinn breyta til hjá sér.

Árjð 1935 ritaði þáverandi atvmrh. vegamála-
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stjóra bréf og fól honum að athuga þetta mál 
og undirbúa. Þar sem þróunin hefir gengið í 
þá átt, að hægri handar umferðin hefir orðið 
ofan á, og það kostar ekki mjög mikið nú að 
gera þær brevt., sem með þarf, virðist sjálfsagt 
að breyta um nú, ef það á annað borð verður 
gert. Vegamálastjóri telur, að kostnaður við 
nauðsynlegar brevt. inuni nema um 30 þús. kr., 
og eru það aðallega breyt. á dyrum á stórum 
vögnum og ef til vill á stýrisumbúnaði þeirra.

Annað, sem rekur á eftir, að þessar breyt. 
verði gerðar nú, er það, að vegna þess að stöð- 
ugt hefir verið um þetta rætt síðan 1935, hefir 
enn ekki verið hafizt handa um kennslu í um- 
ferðarreglum í skólum. Hefir ekki þótt taka þvi 
fyrr en sýnt vrði, hvort vinstri handar umferðin 
héldist áfram eða breytt vrði til. Þetta tvennt. 
kostnaðarhliðin og kennsla i skólum, sem upp 
þarf að taka hið fyrsta, rekur á eftir, að brevt. 
verði gerð nú þegar, ef á annað borð verður 
horfið að þvi ráði. Hvort sem um hægri handar 
eða vinstri handar umferð er að ræða, er ör- 
vggið jafnmikið.

Þá er sú breyting gerð jafnframt, að gang- 
andi menn gangi vinstra megin á vegi, þannig 
að þeir hafi ökutækin á móti sér. Höfum við 
rekið okkur á, að 3—t stórslvs og jafnvel 3 
dauðsföll hafa orðið vegna þess, að við höfum 
ekki þessa reglu. Þegar ekið er á eftir gangandi 
manni, er ákaflega erfitt fyrir þann, sem öku- 
tækinu stjórnar, að vita, hvort sá, sem á undan 
er, hefir orðið ökutækisins var, og er þá alltaf 
sú hætta, að hann gangi inn á veginn. Það 
mætti auðvitað taka upp þessa reg'lu, þótt vinstri 
handar umferð haldist, og láta þá gangandi veg- 
farendur ganga eftir hægri brún vegarins, svo að 
þessi breyt. er ekki nein rök því til stuðnings 
að skipta um umferðarreglur hvað akstur snertir.

Þó að það megi segja, að vinstri handar og 
hægri handar umferð séu jafnöruggar, mælir 
það með þessari breyt., að ýmsir fara með bif- 
reiðar sínar til útlanda, þó að það skipti ef til 
vill ekki miklu máli, erlendir ferðamenn koma 
einnig hingað með sínar bifreiðar, og loks sér- 
staklega, að þegar svo er komið, að hægri hand- 
ar umferð er að verða alþjóðaregla, má búast 
við þvi, að erfitt verði að fá hingað sæmileg 
ökutæki, sem sniðin eru eftir vinstri handar 
umferð. Eins og sakir standa getum við fengið 
vinstri handar ökutæki í Ilanmörku, þvi að þar 
eru framleidd ökutæki fyrir Svíþjóð og hin 
önnur Norðurlönd. Sama máli gegnir um erfið- 
leika að því er snertir alla tækni í umferð, 
leiðbeiningar o. þ. h., sem sniðið er eftir hægri 
handar reglunni, sem allar likur benda til, að 
verði jafnalþjóðleg og inetrakerfið, sem Eng- 
lendingar hafa að vísu ekki tekið upp heldur.

Það, sem menn einkum færa sem rök á móti 
þessari brevt., er, að slysahættan muni aukast. 
í Austurríki og Tékkóslóvakíu, en þessi löndtóku 
upp hægri handar akstur áður en þau voru inn- 
limuð í þýzka ríkið, hefir reynslan sýnt, að slys- 
um fjölgaðí ekki, ekki einu sinni næstu daga 
eftir að breyt. komst i framkvæmd, enda eru 
menn fljótir að átta sig á slíkum breyt. og falla 
fijótt inn í umferðarkerfið, hvað svo sem það er.

Þessar upplýsingar hefi ég frá þeim manni,
Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

sem stóð fvrir breyt. í Austurríki. Var hann 
fenginn til Svíþjóðar til þess að halda fyrir- 
lestra og veita nefnd þeirri, er ég gat um áðan, 
upplýsingar um, hvernig þetta hafi gefizt í 
Austurriki. Hann segir i skýrslu sinni, að breyt. 
hafi ekki valdið neinum vandræðum.

Það, sem einkum hefir dregið úr því, að þess- 
ar brevt. væru gerðar í Svíþjóð, er kostnaður- 
inn. Fyrir tveiin árum var talið, að kostnaður 
vegna breyt. mvndi nema um 14 millj. kr., en 
er nú áætlaður 15 millj. kr. Þannig getur kostn- 
aðurinn einnig aukizt hér frá ári til árs. Hefði 
ófriðurinn ekki skollið á, myndum við nú ef 
til vill hafa rafknúna vagna milli Hafnarfjarðar 
og Reykjavíkur. Var meira að segja búið að 
sækja um lcvfi til þess að starfrækja rafknúna 
vagna á þessari leið. Þar sem jafnauðveldlcga 
er hægt að koma rafknúnum vögnum á og hér, 
verður ódýrara að nota raforkuna en benzin, 
eiida mun þess varla Iangt að biða, að raf- 
knúnir vagnar komi hér á ýmsa vegi. Verði sú 
umferð bundin i vinstri handar kerfi, en síðar 
horfið að þvi ráði að skipta um, hlýtur sú breyt- 
ing að hafa ærinn kostnað í för með sér. Þannig 
getur kostnaðurinn vaxið með hverju árinu. Ég 
skal svo ekki fara fleiri orðum um þetta mál, 
enda eru upplýsingar í grg. allýtarlegar. Vil ég 
mælast til þess, að frv. verði að lokinni umr. 
vísað til 2. umr. og samgmn., og óska eftir, að 
hún kalli vegamálastjóra á sinn fund, því að 
hann hefir miklu ýtarlegri upplýsingar um mál- 
ið en unnt var að koma fyrir í grg.

*Sigurjón Á. Olafsson: Ég ætla ekki að fara út 
í efni þessa frv., en vil aðeins beina þeim til- 
mælum til hv. samgmn, að hún mælist til þess 
við vegamálastjóra, að hann hafi tal af for- 
mönnum bifreiðarstjórastéttarinnar um þetta 
mál. Bifreiðarstjórastéttin hér i bænum hefir nú 
sent Alþ. grg. um þetta mál, og vona ég, að 
hæstv. Alþ. taki fullt tillit til þess. Ég geri ráð 
fyrir, að þetta mál verði hespað gegnum þingið, 
en tel samt nauðsynlegt, að bifreiðarstjóra- 
stéttin ræði um þetta mál við vegamálastjóra, 
áður en það gengur að fullu í gegnum þingið.

*Forsrh. (Hermann Jónasson): Ég skal gjarnan 
geta þess, að eftir að frv. var samþ. í Nd. fór 
ég fram á það við vegamálastjóra, að hann 
héldi fund með bifreiðarstjórum bæjarins um 
þetta mál. Ég vil segja það, að ég álit, að and- 
staða bifreiðarstjóra gegn þessu máli stafi af 
misskilningi, því að margir þeirra álíta, að um 
mikla slysahættu sé að ræða í þessu sambandi. 
Ég hefi sjálfur ekið bifreið erlendis, þar sem 
um gagnstæðar akstursreglur er að ræða, og ég 
get ekki neitað þvi, að ég bjóst við, að mjög 
erfitt mvndi að átta sig á umferðarreglunum. 
En ég álít samt eftir minni reynslu, að við 
niyndum verða mjög fljótir að átta okkur á 
lireyt. Reyndin hefir lika orðið sú þar, sem 
þessu hefir verið breytt, að þetta veldur eng- 
um vandkvæðum, vegna þess að menn falla af 
sjálfu sér inn í þær umferðarreglur, sem um- 
ferðin skapar, og ég held, að það sé engin á- 
stæða til að óttast, að slys muni aukast af þess- 
um ástæðum.

22
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ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og 

samgmn. með 10 shlj. atkv.
til

A 28. fundi í Ed., 3. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 88, n. 314, 315).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. og 
brtt. 315. — Afbrigði ieyfð og samþ. með 9 shlj. 
atkv.

Frsm. (Páll Zóphóníasson): Herra forseti! X. 
hefir athugað þetta frv. og fengið á sinn fund 
vegamálast jóra, varaformann Þróttar og for- 
inann Hreyfils til viðtals. Vegamálast jóri mælir 
ákveðið og eindregið með þvi, að frv. verði 
samþ. eins og það liggur fyrir. Ég hefi haft 
tal af formanni Inóttar, og virtist hann heldur 
á móti niálinu, og varaformaður félagsins, Jón 
Guðlaugsson, er mætti á fundi n., er á móti 
þvi, að frv. verði samþ. Málið hefir verið ra’tt 
á fundi í félaginu, þar sem voru mættír 40—50 
vöruflutningabilstjórar, og þar varð það ofan 
á að inæla frekar á móti frv., og það aðallega 
vegna þess, að það liefði svo mikinn kostnað 
í för með sér, og að slvsahættan myndi aukast 
vegna hinnar breyttu umferðar, en hún gæti 
aftur orðið til þess, að iðgjöld á bilatrvggingum 
hækkuðu.

A fundi Hreyfils liafði máliiiu aftur á móti 
verið lítið hreyft, því að fáir menn voru á 
fundi, eða innan við 20 af öllum þeim bílstjór- 
um, sem aka maniiflutningabifreiðum. beir, sem 
töluðu þar, voru líka heldur á móti málinu. I’eir 
töldu óþarft að breyta til, en þeir voru ekki 
eins harðir á því eins og manni virtist vöru- 
tlutningabilstjórarnir vera.

Vegamálastjóri leit þannig á, að það væri 
vfirleitt að færast í það horf, að breytt væri 
frá vinstri handar akstri og yfir í hægri handai' 
akstur. Hann benti á. að ef menn hugsuðu sér 
að gera þessa breyt., þá væri einmitt rétti tím- 
inn til þess að gera hana nú. I’að vieru ekki 
tiltakanlega margir bílar, sem þyrfti að lireyta. 
I’að væru strætisvagnarnir, sem eru 30 að tölu, 
en breyt. á hverjum þeirra myndi kosta um 1600 
kr., þar sem þarf bæði að breyta stýrisútbúnaði 
og dyraútbúnaði, en ekki nenia 1100 kr„ ef að- 
eins þarf að brevta dyraútbúnaði. I’að er gert 
ráð fyrir, að ríkissjóður greiði helming kostn- 
aðar við þetta. Langferðabílarnir eru fleiri, eða 
60—70, en það er ekki talin brýn þörf á. að þeir 
lireyti þessum útbúnaði, eins og nú standa 
sakir; þeir eru fljótir að ganga úr sér. Bil- 
stjórar þeir, sem voru hjá okkur í gær, héldu 
þvi fram, að þeir entust 8 ár, en því hefir áður 
verið haldið fram í mín eyru, að þeir entust 
ekki lengur en í 4 ár, og að á þeim tíma yrði 
að afskrifa kaupverð þeirra. Eg veit nú ekki, 
hvoru maður á heldur að trúa, en það er víst, 
að þeir endast ekki lengi. I’eir ganga fljótt úr 
sér og þeir verða þess vegna endurnýjaðir smám 
sanian, og það er því ekki þörf á að breyta þeim 
öllum.

Vcganiálastjóri bcnti ennfremur á, að hér á 
landi hefði ekki verið lögð sérstök vinna í það 
að kenna fólki umferðarreglur, og ekki væri

hægt að ganga að því með neinni alvöru fvrr 
en vitað væri, hvor reglan yrði tekin upp. Hann 
taldi það þess vegna mikils virði fvrir fram- 
líðina að fá þvi slegið föstu, að við ætluðum 
okkur að vera í samræmi við það, sem almenn- 
ast er annarstaðar, sem sé hægri handar keyrslu. 
Hann taldi það mikilsvert að reyna að koma 
þvi inn í meðvitund þjóðarinnar, hvernig hún 
eigi að haga sér á götum og gatnamótum, og 
heppilegast að gera það á meðan umferðin 
kemst niður í lágmark, eins og búast má við, að 
verði í sumar. I’að væri því nú hinn hentugasti 
tími til að taka upp hægri handar akstur, en með 
hverju árinu sem liði og fleiri og fleiri bílar 
kæmu iiin í landið, byggðir fyrir vinstri handar 
akstur, og sérstaklega ef ráðizt væri í stærri 
fyrirtæki, eins og t. d. rafmagnsvagna milli 
Hafnarfjarðar og Rvíkur, þá vrði það erfiðara 
og dýrara að breyta til heldur en ef það væri 
gert nú.

Vegamálastjóri mælir þess vegna eindregið 
með því, að frv. verði samþ. og hallazt verði 
að hægri handar akstri. Á þessi rök vegamála- 
stjóra, sem eru í andstöðu við skoðun Rróttar, 
féllst meiri hl. n., og leggur hann til, að frv. 
verði samþ. og eins það mál, sem er þessu ná- 
tengt og er næst á dagskránni, frv. til bifreiða- 
laga.

Einn nm. gat ekki fallizt á rök vegamálastjóra 
og leggur því til, að frv. verði samþ. með þeirri 
breyt., sem hann leggur til, að gerð verði á því, 
og hann mun mæla fyrir.

*Árni Jónsson: Hv. frsm. sanigmn. hefir nú 
gert grein fyrir ináli sinu og hefir i aðaltriðum 
farið rétt með það, sein hann sagði. Vegamála- 
stjóri kom á fund n., og það er rétt eftir haft, 
að hann mælti eindregið með því, að frv. væri 
saniþ. nú. Ennfremur komu á fund n. varafor- 
niaður I’róttar og formaður Hreyfils. Mér skild- 
ist á hv. frsm., að hann vikli gera litið úr and- 
mælum þeirra gegn frv. cða því, hVort taka ætti 
upp hægri handar akstur eða lialda vinstri 
handar akstri eins og nú er. Eg skildi báða 
þessa menn svo, að þeir legðu eindregið til, að 
haldið væri við það, sem nú er, og bentu þeir 
í ]>ví sambandi á liinn mikla og tilfinnanlega 
aukakostnað, sem af því leiddi, ef farið væri að 
breyta til í þessu atriði. Mér skildist, að þeir 
töluðu ekki einungis fyrir sinn eiginn munn og 
þeirra félaga, sem þeir voru fyrir, heldur fvrir 
inunn stéttarinnar, sem þetta inál snertir mest, 
bilstjórastéttarinnai'.

Ég hefi ekki getað sannfærzt af rökum þeim, 
sein vegamálastjóri hefir haldið fram, né þvi, 
sem hv. frsm. liefir sagt bæði fvrr og nú um 
þetta. I’að er rétt, að hægri handar akstur er 
að ryðja sér til rúms víðast hvar í álfunni, en 
það er þó eitf land, sem er undanskilið, og það 
er Bretland. I’að er vafalaust röng skýring, að 
Bretar haldi vinstri akstrinum af íhaldssemi, 
liehlur mun þeirra vinstri akstur stafa af þvi, 
að þeir þurfa ekki að taka upp hægri handar 
akstur, vegna þess að land þeirra er eyland. 
Það er annað þar, sem löndin liggja saman.

f grg. frv. er beinlínis sagt, að það séu ekki 
aðrar ástæður til að taka upp hægri haudar
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umferð en þær, að þetta sé að verða alþjóða- 
regla. Því hefir ekki verið haldið fram, að 
hægri umferð hafi neina kosti fram yfir vinstri 
umferð. Það er hent á það í grg., að það geti 
verið rétt að taka upp hægri umferð vegna að- 
sóknar útlendinga, þar sem í flestum löndum sé 
hægri umferð. Það má nú benda á, að mikið af 
þeim útlendingum, sem hingað koma, kemur frá 
Bretlandi, en þar er vinstri handar umferð. 
Ennfremur má á það benda, þar sem talað hefir 
verið um, að það geti verið til óhagræðis fyrir 
Islendinga, sem fara til útlanda, að vera vanir 
vinstri handar umferð, að til er vitnisburður 
eins manns í samgmn. um það atriði. Hv. þm.
S.-Þ. á sæti i samgmn., og hann sagði okkur frá 
því, að hans vinstri akstur hefði ekki orðið 
honum til neins baga, þegar hann var með bíl 
erlendis. Hann hefði undir eins áttað sig á um- 
ferðarreglunum, og hefi ég þó aldrei heyrt, að 
hann væri sérstaklega snjall bilstjóri. (JJ: Þetta 
bendir þó til þess). Það, sem hér er um að 
ræða, er gifurlega aukinn kostnaður. Það liggur 
fyrir áætlun um kostnaðinn við að breyta al- 
nienningsbílunum, en það eru líkur til, að hann 
muni eftir núverandi verðlagi nema 200(1 kr. á 
bil. Það mun einnig vera svo um bodybíla, að 
mikil kostnaður stafi af þessu. Það er rétt, að 
rikið á að greiða helmiiig þessa kostnaðar.

Eg álít, að það sé ekkert annað en misskilin 
nýjungagirni að vera að taka þetta upp. Það 
tryggir ekkert. Það er enguin til hagræðis, og 
engum til óhagræðis, sem hingað kemur, þótl 
vinstri akstri sé haldið. Ég er sannfærður uni, 
að þetta er gersamlega óþarft, og því engin á- 
stæða til að samþ. það.

Till. mínar á þskj. 315 eru að vísu 6 að tiilu, 
en það veltur allt á því, hvort sú fvrsta verður 
samþ. eða ekki. Hinar till. eru afleiðing af 
henni. Ég tel einnig, að till. á þskj. 317 eigi að 
fara sömu leið og þær.

Eg treysti því, að hv. þm. sjái, að það er al- 
veg' út í bláinn að vera að samþ. þetta. Ég get 
bent á það, að Englendingar, sem hafa vinstri 
handar keyrslu, eru allra manna víðförlastir, 
og þeim dettur ekki i hug að breyta þessu heim i 
hjá sér af þeim ástæðuin.

Ég stk ekki, að þau rök, sem fram hafa komiö, 
hafi við neitt að stvðjast. Hér er aðeins verið 
að apa eftir öðrum, en af því leiðir óþarfa 
kostnað, scm við höfum ekkert leyfi til að 
kasta okkur út í að óþörfu.

’Forsrh. (Hermann Jónasson): Ég hýst ekki 
við, að þörf verði á að halda uppi miklum 
umr. um þetta mál. Þeir, sem hafa kynnt sér 
þessi mál, hafa myndað sér skoðun um ]iau og 
þau rök, sem eru með og móti. Það hefir komið 
fram, að bifreiðarstjórar eru sem stendur á nióti 
þcssu máli, og það er af þeim ástæðum, að þeir 
telja, að slysahætta geti orðið, þegar breyt. 
vcrður gerð, og telja breyt. óþarfa að öðru leyti. 
Vitanlega þurfum við að taka tillit til þess, 
sm bifreiðarstjórar segja í þessu rnáli, en verð- 
um þó hér að mynda okkur skoðun á því, hvað 
heppilegast er, og haga okkur eftir þvi, og eins 
og ég hefi bent á, held ég, að ýmsir álíti breyt. 
æskilega. Bifreiðarstjórarnir tala um slysahætt-

una, og svo er talað um skattana. Það hefir 
komið fram hjá bifreiðarstjórum, að þegar þeir 
hafa komið til útlanda og brevtt um, hafa þeir 
verið mjög fljótir að átta sig á þessu. Enda 
hefir það komið í ljós þar, sem þessi brevt. 
hefir verið gerð, og hefir það verið gert í fjölda- 
mörguin þjóðlöndum, að revnslan hefir sýnt, að 
slysahættan hefir ekki vaxið um leið og breyt. 
var gerð. Þá er bent á, að hægri umferð hafi 
ekkert fram vfir þá vinstri, enda engin rök 
fyrir því í frv., að svo sé, og held ég það rétt. 
En á það má benda, að hægri umferð hefir 
verulega kosti fram yfir vinstri umferð, þegar 
þess er gætt, að þessi regla er að verða al- 
þjóðaregla og öll ökutæki þess vegna framleidd 
með það fyrir augum, og þess vegna má benda 
á, eins og margir liafa tekið fram, að erfitt 
verði að fá ökutæki, sem miðuð séu við vinstri 
umferð, eftir að svo er komið, að þetta er orðin 
alþjóðaregla. Náttúrlega framleiða Bretar öku- 
tæki bæði fyrir vinstri og hægri umferð, en enn 
sem komið er höfum við keypt ökutæki okkar 
annarstaðar, þar sem bezt hefir verið að verði 
og gæðum. En það má geta þess, að þegar hægri 
umferð hefir verið upp tekin, getur þetta breytzt 
í það horf, að erfitt verði að fá ökutæki, sem 
sniðin séu við þessa umferðarreglu okkar. Að 
vísu yrðu slik ökutæki framleidd fyrir England, 
sem hefir vinstri umferð, en þau lönd, sem til- 
heyra brezka heimsveldinu, hafa hrevtt til og 
tekið upp hægri handar umferð, svo að það 
er ekki nema England eitt, sem heldur þessari 
reglu. Það er ekki hægt að neita því, að það er 
verulegur kostur við hægri umferð, að það sýn- 
ist allt stefna að því, að hún verði alstaðar 
tekin upp. Hún gildir á sjónum og í lofti, og 
það hefir verið mikið starfað að því, að þessi 
regla verði tekin upp á landi, og allt stefnir að 
því, hvað sem Englendingum líður, að þetta 
verði alþjóðaregla. Viðvíkjandi kostnaðinum er 
það að segja, að liann er áætlaður að verða 30 
þúsund krónur eins og nú er, en mundi verða 
miklu meiri síðar. Það eru allar líkur til þess, 
að byrjað verði á þvi að undirbúa rafknúða 
vagna milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar. Það 
er félag, sem hefir sótt um það. Þessir vagnar 
eru mikið notaðir í Mið-Evrópu og viðar. Ef 
slíkir vagiiar yrðu teknir upp hér, Iokuðust 
smám saman nieira og meira leiðirnar fyrir 
okkur til þess að taka upp hægri umferð, því 
að kostnaðurinn yrði svo stórkostlegur. Það 
hefir ekki staðið annað fyrir þessari breyt. i 
Svíþjóð en kostnaðurinn. Hann er talinn verða 
um 14 millj. sænskra króna. Ennþá er litið til 
hér af þessum stóru vögnum og þess vegna verð- 
um við að gera breyt. núna, ef við ætlum að 
gera liana á annað borð. Vegamálastjóri hefir 
réttilega álitið, að ef það ætti að taka upp 
þessa reglu 1. janúar 1941, verði hægt að taka 
upp umferðarkennslu i barnaskólunum að haust- 
inu og kenna til nýárs. t ni það leyti er lítil 
umferð á veguin úti og mundi sá timi notast 
til þess að koma þessu í horf, svo að menn verði 
húnir að venja sig við það, þegar umferðin 
eykst með vorinu. Þetta er mjög gætilega út- 
reiknað hjá honuni, og er sennilegt, að breyt. 
geti með þessu móti farið fram án þess að
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verða tilfinnanleg. Hann telur, að vegna þess, 
hve litið er af bifreiðum í umferð að vetrinum, 
ætti að vera auðvelt að gera þessa brevt. án 
þess að þáð valdi truflunum. Þannig mætti gera 
þessa breyt. um næstu áramót án þess að það 
yrði tilfinnanlegt.

Ég er fvrir mitt leyti á þeirri skoðun, að rétt 
sé að gera þessa brevt., því að þótt hér komi 
margir Englendingar, má n það benda jafn- 
framt, að hingað til hefir það verið svn, að 
miklu fleiri hafa komið frá öðrum löndum, sem 
hafa haft með sér bifreiðar á ferðum sinum, 
og mun svo verða framvegis. Einnig hafa Is- 
lendingar, sem farið hafa til útlanda með bif- 
reiðar, rrteira ferðast til Xorðurlanda og Mið- 
Evrópu en til Englands.

Þegar allt þetta er athugað og það, hve iif- 
ill kostnaður fylgir breyt. þessari núna, virð- 
ist mér, að þau rök, sem vegamálastjóri ber 
fram, en hann hefir athugað þetta mál frá þvi 
árið 1935, öll mæla með þvi, að rétt sé að gera 
hrevt. þessa núna. Svo ætla ég ekki að ræða 
frekar um þetta mál, því að ég geri ráð fvrir 
þvi, að hv. þm. hafi myndað sér um það skoðun 
og fengið fyrir því þau rök, sem þeir telja 
nægja.

*Arni Jónsson: Herra forseti! Ég er nú alveg 
saminála hæstv. forsrh. um, að það stafi ákaf- 
lcga litil slvsahætta af þessari breyt., og dró ég 
það ekki fram sem rök fyrir minu máli, þegar 
ég mælti gegn breyt. En einmitt það, að engin 
slvsahætta er af þessu, gerir það að verkum, 
að þau rök, sem formælendur þessarar brevt. 
hafa fært fram fvrir henni, sem sé heimsóknir 
útlendinga, sem vanir eru hægri akstri, og 
ferðir íslcndinga, sem vanir eru vinstri akstri, 
Úti, falla um sjálf sig, og tel ég þess vegna engu 
máli skipta, hvor umferðin er höfð. Hvað við- 
vikur því að fá bifreiðar, sem útbúnar séu fvrir 
vinstri umferð, held ég, að óttinn um það hafí 
ekki við nein rök að stvðjast. Það er fvrst og 
fremst, að Bretar framleiða sina vagna sjálfir, 
og er ekki ótrúlegt, að við gætum fengið eir.n 
og einn vagn þaðan, því að þótt bifreiðanotkun 
sé hér mikil, er hún lítil í samanburði við 
það, sem er i stórum löndum. En auk þess sem 
Bretar frainleiða sínar bifreiðar sjálfir, flvtja 
þeir inn bifreiðar, sem eru fyrir vinstri akstur, 
og a>ttum við að geta krækt í eina og eina af 
þeim. Þótt þessi regla sé á sjó og i lofti, er 
engin hætta á því, að bifreið rekist á togara úti 
á sviði, né heldur því, að togari rekist á bifreið 
í Austurstræti, og að bifreiðar rekist á flug- 
flotann, skulum við ekki gera ráð fyrir. Að 
þetta er að verða að alþjóðareglu, kemur til af 
þvi, að þetta hefir orðið að reglu á meginland- 
inu, þar sem landamæri liggja saman. Hins- 
vegar, þar sein löndin eru einangruð, er engin á- 
stæða til að taka þetta upp, og þess vegna er 
það, að Englendingar hafa ckki tekið upp þessa 
reglu.

Viðvikjandi þessum rafknúðu vögnum, sem 
talað var um, að í ráði væri að fá, skil ég ekki 
annað en auðvelt mundi vera að fá þá fyr’r 
vinstri umferð. (Forsrh.: Má ég taka fram í: 
Breytingin er erfiðari þegar þeir eru komnir).

Snúum svo að þvi, að nauðsynlegt sé að sam- 
þvkkja breyt. vegna kennslu á umfcrðarregl- 
um í skólum. Það á bara að taka upp kennslu 
í vinstri umferð og hana er heldur ekkert erf- 
iðara að kenna en hægri umferð. En til kostn- 
aðarins hefir ekki verið tekið nægilegt tillit, 
og hygg ég, að vegna þess, hve hann er mikill, 
ættum við ekki að gera þessa breyt. að svo 
stöddu.

*Forsrh. (Hermann Jónasson): Það var við- 
víkjandi þessu með rafknúðu vagnana. Ég benti 
ekki á það vegna þess, að það væri erfiðara að 
byggja þá fyrir vinstri umferð en hægri, heldur 
liitt, að við erum alltaf meira og meira að 
byggja upp okkar urnferð með stórum vögnum, 
og að breytingin, sem núna kostar kr. 30 þús- 
und, verði, eins og t. d. í Sviþjóð, erfiðari eftir 
að rafknúðu vagnarnir hafa verið teknir upp.

Viðvíkjandi skólunum er það að segja, að það 
er ákaflega hætt við þvi, að meðan hægri um- 
ferð er ekki tekin upp, standi það í vegi fyrir 
umferðarkennslu i skólum, því að það er alltat' 
verið að vinna að þessu máli, og þótt maður 
búist ekki við því, að Bretar taki upp hægri um- 
ferð, vegna þess, hve mikið það kostar þá, og 
þess, hve vanafastir þeir eru, má búast við því, 
að fylgjendur hægri umferðarinnar haldi áfram 
að vinna að málinu. Má búast við, að það dragi 
úr kennslu í skólunum, þvi að þótt það kynni 
að verða fellt á Alþingi nú, væri það ekki þar 
með búið. Það er því bæði með tilliti til þessa 
og tilliti til kostnaðarins, sem bezt er að taka 
þessa ákvörðun strax.

Bretar eru vanafastir. En það er enginn vafi 
á þvi, að hægri umferð væri fvrir þá líka hag- 
kvæmari. T. d. er það sagt, að það kosti þá 
jafnmikið á liverju ári að hafa ekki tekið upp 
metrakerfið eins og það hefði kostað þá á einu 
ári að breyta til. Við getum ekki gert okkur svo 
stóra. Við gerðum það ekki með metrakerfið 
og getum það ekki enn.

Það voru aðallega þessi tvö atriði viðvikjandi 
rafknúðu vögnunum og kennslunni í skólunum, 
sem ég vildi leiðrétta.

l'mr. (atkvgr.) frestað.
Á 29. fundi í Ed., 4. apríl, var fram lialdið

2. umr. um frv.
ATKVGK.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. gr. samþ. ineð 10 shlj. atkv.
3. —5. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.

Brtt. 315,1 felld með 9:7 atkv., að viðhöfðu 
nafnakalli, og sögðu

já: JJós, MG, SÁÓ, ÁJ, BSn, BrB, ErlÞ. 
nei: IngP, JJ, MJ, PHerm, PZ, ÞÞ, BSt, HermJ,

EÁrna.
Brtt. 315,2—6 teknar aftur.

6.—11. gr. samþ. ineð 9 shlj. atkv.
12. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
13. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
14. —17. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn frv. og fvrirsagnir kafla þess samþ.

án atkvgr.
I-'rv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.
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A 30. fundi í Ed. ó. april, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 393).

33. Bifreiðalög.
Á 14. fundi í Nd., 11. marz, var útbýtt:
Frv. til bifreiðalaga (þmfrv., A. 87).

Á 15. fundi í Nd., 12. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 
Afbrigði levfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

*Frsm. (Gísli Sveinsson): Eins og tekið er fram 
í grg. frv., er það flutt eftir beiðni hæstv. dóms- 
mrh. Þess er að geta, að vegamálastjóri hefir 
vfirfarið frv. vandlega og samið skýringar þær, 
sem grg. getur um.

Þetta frv. hefir áður koinið fvrir Alþ. og er 
svo glögglega skýrt í grg., að óþarfi er að rifja 
það upp nú sérstaklega. Eins og hv. dm. muna. 
var fyrir nokkrum árum flutt frv. til bifreiða- 
laga, en meðferð þess náði ekki lengra en svo, 
að það dagaði uppi, og lá það síðan niðri um 
stutt árabil. Frv. var svo síðast flutt á þinginu 
1938 af samgmn. Ed., en komst þá aðeins til
2. umr. i d. Nú er frv. komið fvrir Alþ. í þriðja 
skipti, og hefir það verið yfirfarið af þeim að- 
ilum, sem geta komið til greina að eiga nokkru 
um það að ráða. Eg tel þessar breyt., sem hér 
er farið fram á, allar til bóta, og tel svo frá 
þeim gengið, að þær megi lögleiða bæði hvað 
snertir efni og form. Nú vil ég fyrir hönd 
samgmn. leggja til, að frv. nái fram að ganga, 
en tel ekki þörf á, að það fari aftur til n.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv.

Á 17. fundi í N'd., 14. marz, var frv. tekið til 
2. umr. (A. 87).

*Bjarni Ásgeirsson: Ég ætla aðeins að fara 
fram á það við hæstv. forseta, að hann fresti 
umr. um þetta mál. Því var útbýtt hér i hv. d. 
11. þ. m., og til 1. umr. var það tekið með af- 
brigðum næsta dag, eða í fvrradag. Nú er þetta 
2. umr., og ekki hefir verið hægt að athuga 
málið svo vel, að brtt. gætu Ifomið fram. Ég 
vænti þess, að hæstv. forseti gevmi frekar þetta 
mál heldur en önnur, sem eru á dagskránni.

*Frsm. (Gísli Sveinsson): Herra forseti! Ég 
get fyrir hönd n. ekkert haft á móti því að 
vísu, að þessu máli verði frestað, ef það þvkir 
henta. Annars held ég, að hv. þm. Mýr. hafi

— Bifreiðalög.

blandað saman málum. Eg álít ekki ástæðu til 
þess að fresta þessu máli, því að frv. til bíf- 
reiðal. er þaiinig, að allir geta sætt sig við það. 
sem þar er skráð. En nokkur deila er um næsta 
málið á dagskránni, frv. til umferðarl., og ef 
menn vildu fresta því, hefi ég ekkert um það 
að segja. Það mál kemur ekkert við þessu máli. 
sem hér liggur fyrir. Og hv. þm. mega ckki 
ætlast til þess, þótt þeir vilji hindra hitt málíð 
á þessu þingi, að frv. til bifreiðal. komist ekki 
í gegnum þingið heldur.

Ég held, að hv. þm. Mýr. blandi þarna saman 
málum.

*Bjarni Ásgeirsson: Ég verð að segja hv. þm. 
V.-Sk. það, að ég veit betur, hvað ég á við, 
heldur en hann, þótt skýr sé. Ég á bæði við 
bifreiðal. og umferðarl. Það er atriði, sem ég 
hefi rekið mig á í frv., og ég álít, að verði frv. 
samþ. þannig, myndi e. t. v. verða evða í þeim
1. Og ég vil spvrja: Því má þá ekki gefa ríkis- 
stj. heimild til þess að ganga frá þessum mál- 
um, ef ekki á að gefa þinginu tima til þess 
að ganga frá þeim? Þetta er allstór lagabálkur, 
sem útbýtt var hér á Alþ. fvrir örfáum dögum, 
og mér finnst það alveg óþarfi að flýta af- 
greiðslu á svona stóru máli.

Forseti (JörB): Ég mun verða við tilmælum 
hv. þm. Mýr. um það að fresta umr. og tek 
múlið út af dagskrá að þessu sinni.

l'mr. frestað.
Á 19. og 20. fundi i Nd., 16. og 18. marz, var 

frv. tekið til frh. 2. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 21. fundi í Nd., 19. marz, var fram haldið

2. umr. um frv. (A. 87, 149, 153).

*Frsm. (Gísli Sveinsson): Við þetta frv. eru 
fram komnar brtt. á þskj. 149 og 153. Brtt. 149 
er i samræmi við þá brtt., sem liggur fyrir við 
það frv., sem er næst á dagskrá, frv. til nýrra 
umferðarlaga. Nú vil ég fara fram á það f. h. 
samgmn., að tillögumenn vildu geyma sinar brtt 
til 3. umr. og að málið fengi framgang nú við 
2. umr. Ég skal sérstaklega geta þess að þvi 
er snertir brtt. á þskj. 153, frá hv. 1. þm. Rang., 
að nú eru komnar fram gagngerðar brtt. á þess- 
um kafla, sem eru undirbúnar af einum hæsta- 
réttardómaranum, og býst ég við, að þessi brtt. 
hv. þm. geti fallið þar inn i og verði þvi óþörf, 
að framkomnum þessum till. N. mun taka þetta 
allt til athugunar fvrir 3. umr., og til þess að 
tefja ekki þessi mál að óþörfu, fer ég fram á, 
að þetta frv. verði samþ. við þessa umr. eins og 
það liggur fyrir.

Bjarni Asgeirsson: Ég get orðið við þessum 
tilmælum fyrir mína hönd.

Sveinbjörn Högnason: Ég get einnig orðið við 
þessum tilmæluin fyrir mína hönd að því er 
snertir till. á þskj. 153, en ég vænti, að full- 
nægjandi lausn þess máls, er fyrir mér vakti 
með minni till., fáist i hinni till., og vil þvi sjá, 
hvernig hún er.
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ATKVGR.
Brtt. 149 og 153 teknar aftur til 3. umr.

1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. —13. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
14.—19. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
20.—24. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
25.—33. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
34.—37. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
38.—40. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
41. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
42. —13. gr. samþ. með 19 shlj. atkv. 
Fvrirsögn frv. og fyrirsagnir kafla þess

samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

A 22. fundi i Xd., 26. marz, var frv. tekið til
3. umr. (A. 87, 149, 153, 200).

*Frsm. (Gísli Sveinsson): Herra forseti! Eg 
mæltist til þess síðast, þegar þetta mál lá fyrir 
hv. <1. til 2. umr., að það yrði afgr. óbreytt og 
að brtt., sem þá lágu fyrir, yrðu teknar aftur 
til 3. umr., svo að n. gæfist færi á að athuga 
þær og bera fram brtt., sem nú eru fram komn- 
ar á þskj. 200. Þær eru við þann kafla, sem tr 
um vátrvggingu og skaðabætur bifreiða, og þau 
efni, sem þar heyra undir, sem sé, þegar slys 
verða við akstur, hvernig skuli bæta. Þá kom 
hv. 1. þm. Rang. með brtt. við 34. gr., á þskj. 
153. Ég gat þess áður, að væntanlega gæti þessi 
hv. þm. sætt sig við þá umorðun á brtt., sem 
ætti að koma fram og er komin fram frá n. á 
þskj. 200, og býst ég við, að hann taki til at- 
hugunar, hvort hann geti ekki tekið aftur sina 
brtt. Ég skal geta þess, að brtt. á þskj. 200 er 
komin fram eftir grandgæfilega athugun, sem 
gerð hefir verið í þessum efnum með samanburði 
við löggjöf þá, sem nú er í gildi á Xorðurlönd- 
um, og till., sem þar hafa komið fram um það, 
hvernig slik löggjöf þar ætti í raun og veru að 
vera.

Þessar brtt. liefir eiiin af hæstaréttardómur- 
unum undirbúið. Við höfum ekkert við brtt. 
við 34., 35., og 36. gr. bifreiðal. að atliuga. Allt er 
þetta mál svo undirbúið frá fyrri þingum og 
stjórnarvöldum, sem hér hafa fjallað um niálin, 
að það orkar ekki tvimælis, að þau eigi fram 
að ganga í því formi, sem þau eru nú.

Viðvikjandi þvi, að brtt. hafa komið fram 
við þctta frv., þá er það að segja, að i öðru frv., 
sem hér er á dagskránni, frv. til umferðarlaga, 
er farið inn á nýtt svið hvað umferð snertir, 
og lagt til, að tekinn sé upp hægri handar 
akstur og umferð. Það hafa verið færð fyrir 
þvi þau rök, að ég tel ekki, að neinu þurfi við 
það að bæta. En það hefir ekki komið neitt 
fram, sem geri það að verkum að snúa mér 
eða þeim hluta n., sem er með því, að nú skuli 
gera þessa breyt. Og hefi ég engar till. um það 
fram að bera. En ég vænti þess, að hæstv. ráðli., 
sem hér er í d., sem er sá ráðh., sem ætlazt er 
til, að fari með þessi mál, og hefir samþ., að 
þetta frv. skvldi koma fram, vilji skýra þetta.

Þá er brtt. á þskj. 149 frá liv. þm. Mýr. og 
hv. 6. þm. Reykv. l'm það verða hv. þm. að 
skera úr með atkv. sinu, hvort þeir vilja fari

inn á efni þeirrar brtt. En það á i raun og veru 
ekki að hindra franigang þessa máls, bifreiðal.. 
hvernig með þessa hrtt. fer, þvi að það er hvort 
sem er vist, að þetta frv. verður að 1. fyrr eða 
seinna í ]>ví fornii, sem það er nú, og ekki hafa 
komið fram neinar rökstuddar aths. við það í 
heild. Það er þörf á, að þessi ákvæði verði lög- 
leidd í þessu fornii. Og umferðarl. er nauð- 
synlegt að setja, eiiis og komið er hér á landi, 
livað sein liður hægri handar akstri.

Ég vil svo leggja til, að frv. til bifreiðal. verði 
samþ. af hv. d. með þeim breyt. frá n., sem eru 
á þskj. 200.

*Forsrh. (Hermann Jónasson): Ég sé, að það 
eru komnar hér fram brtt. við þetta frv. til 
bifreiðalaga frá hv. þm. Mýr. og 6. þm. Revkv., 
sem gera ráð fyrir því, að breytt verði aftur 
þeim uniferðarreglum, seni frv. gerir ráð fvrir, 
sem sagt, að vinstri akstri verði haklið. Og eftir 
því, hvernig þessar brtt. vcrða afgr., virðist mér 
niuni fara nieð ákvæðin, sem eru í sjálfu frv. 
til umferðarlaga.

Ég hefi fært hér fram áður nokkur rök fyrir 
því, að það sé eðlilegt, að þessi breyting verði 
gerð. Skal ég ekki endurtaka mikið af þeim rök- 
um. En rökin eru þau, að ýmsir ferðast héðan 
til útlanda og liafa með sér bifreiðar, og ýmsir 
koma hingað frá útlönduni með hifreiðar sínar. 
Það er því þægilegra að liafa hér söniu umferð- 
arreglur og aðrar þjóðir hafa. Og það stefnir 
að ]iví að hafa sömu umferðarreglur á landi, 
i lofti og sjó. Og eftir þeirri þróun, sem gerzt 
hefir hér síðustu árin, er auðséð, að það er að 
verða alniennari regla að halda hægri kevrslu. 
Þetta niál var athugað liér 1933 og 1934, eftir 
að alþjóðamót hafði verið haldið, og ákveðið, 
að hægri akstur yrði tekinn upp. I samræmi við 
það skrifaði þáv. atvnirh., sem þá hafði fengið 
tilmæli um, að ísland tæki upp liægri umferð, 
vegamálastjóra bréf, dags. 1935, og segir i 
lok þess bréfs, með Ieyfi hæstv. forseta: „Með 
tilliti til þess m. a., að nokkur kostnaður lilýtur 
að vera í sanibandi við að gera slíka breytingu 
sem hér um ræðir (t. d. vegna breytinga á inn- 
og útgöngudyrum á alnienningsbifreiðum o. fl.), 
og að sá kostnaður nivndi sennilega vera því 
meiri sem leiigur yrði dregið að gera breyting- 
una, vill rikisstj. beina því til vðar, að þér látið 
athuga, í sambandi við endurskoðunina á bif- 
reiðalögunum, hvort ekki muni vera heppilegra 
að taka upp regluna um að víkja til hægri." Og 
það er ekkert undarlegt, þó að þessi ráðstöfun 
væri ])á þegar gerð, vegna þess að eins og ég 
hefi bent á, hlýtur að koma að því, að við tök- 
um upp hægri akstur.

Og það er alveg vist, að það verður miklu 
dýrara síðar, en nú þarf ekki annað en brevta 
hurðum á nokkrum stórum vögnum, og er talið, 
að slíkt muni kosta nú um 30 þús. kr.

Ég hefi fengið skýrslur frá vegamálastjóra uin 
það, hvar er hægri akstur, og er hann í Belgíu, 
Búlgariu, Danmörku, Danzig, Estlandi, Finn- 
landi, Frakklandi, og er revndar ekki þörf á að 
vera að lesa ]>au nöfn upp, þar sem utan íslands 
er vinstri umferð í Xorðurálfulöndum aðeins 
i Stóra-Bretlandi, Sviþjóð og Vngverjalandi, og
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talið er víst, að mjög bráðlega verði horfið 
að hægri umferð í tveiin síðasttöldu löndunum. 
En eins og við vitum, eru Englendingar mjög 
fastheldnir við gamlar venjur, og ekki taldar 
neinar líkur til þess nú, að þeir breyti til. Og 
nú síðustu árin hafa ýms lönd breytt til, sem 
áður höfðu vinstri umferð, svo sem Kanada, 
Finnland, Portúgal, ennfremur Spánn og Ítalía, 
en þar var vinstri, en sumpart hægri umferð. 
1938 bættist Austurríki við, er það var innlimað 
í Þýzkaland, og loks Tékkóslóvakia 1939, en 
umferðarbreytingin hafði verið ákveðin þar 
áður en Þjóðverjar komu þar til sögunnar.

I Svíþjóð hefir þetta verið ákaflega mikið 
rætt og athugað, og við höfum samkvæmt 
skýrslu vegamálastjóra fengið skýrslu uin það, 
hvernig' unnið hefir verið að þessum málum þar.

í skýrslum, sem sendisveitin danska gaf utan- 
rikismálaráðunevtinu danska og við fengum 
eftirrit af eftir okkar beiðni, er skýrt frá þess- 
uin málum, og segir þar, með levfi hæstv. for- 
seta: „Spörgsmaalet gav Anledning til en liv- 
lig Debat i begge Kamrene med overvældende 
Majoritet for l'dvalgsforslaget. Selv om det kun 
drejede sig om en Henvisning af Shgen til 
Vndersögelse, maa Beslutningen, som „Svenska 
Dagbladet" udtrvkker det i ledende Artikel i 
dets Xummer igaar, fremtræde soin en principiel 
Beslutning i Spörgsmaalet om Trafikomlægn-
ingen.“

Þó að þessi n. hafi verið skipuð í málinu, 
verður að líta svo á sem ákvörðunin um það 
að skipa n. þessa þýddi það, að hún eigi að 
vinna að breytingum á ökureglum frá vinstri 
til hægri aksturs. Svo að i raun og veru er með 
þessari nefndarskipun í Sviþjóð búið að taka á- 
kvörðun um það, að þessum reglum verði brevtt. 
Spurningin er því fvrir okkur, hvort við eigum 
að vera með Stóra-Bretlandi, sem er ekki lík- 
legt til þess að brevta þessu, og halda áfram 
reglunni um vinstri akstur. Þvi svara ég hik- 
laust neitandi.

Við vitum, að það hafa orðið ýmsar breyt. 
á öðrum sviðum, eins og á lengdarmáli og vog. 
En þar hafa Englendingar ekki fengizt til þess 
að breyta til þeirrar reglu, sem þó almennt 
ríkir, og það eru ekki taldar líkur til þess, að 
þeir fáist til þess, a. m. k. fvrst um sinn, að 
brevta þessum reglum, sem nú eru að verða al- 
mennar um allan heim. Og ég sé ekki ástæðu 
til þess að draga slíkar brevtingar, þar sem 
þær kosta ekki nema 30 þús. kr. nú sem stendur.

Það hafa komið fram mótmæli í einu blaði 
bæjarins gegn þessari breytingu, sem eru byggð 
á því, að það sé óþarfi fyrir okkur að vera gð 
apa þetta eftir öðrum þjóðum, en ef það væri 
orðið að alþjóðareglum, væri það annað mál, 
þó að við tækjum það upp. Sá, sem skrifar 
þetta, veit auðsjáanlega ekki, að hægri akstur 
er að verða að alþjóðareglu, þar sem samkvæmt 
þeim upplýsingum, sem ég las upp áðan, eru 
það aðeins þrjú lönd, scm fylgja vinstri um- 
ferð, og tvö af þeim munu sennilega brevta uin 
á næstunni.

Það eru ýmsir, sem álíta, að þetta muni auka 
slvsahættu i bráðina, á meðan verið er að 
brevta þessu. En þar getum við lika stuðzt við

þá revnslu, sem aðrar þjóðir hafa i þessum efn- 
uin, og sérstaklega núna síðan breytingin var 
gerð i Austurriki. Sviar gerðu fyrirspurn til 
þeirra manna í Austurríki, sein sáu uin brevt. 
á umferðarreglunum, og fengu það svar, að 
niðurstaðan hefði orðið sú, að umferðarslysum 
hefði heldur fækkað heldur en hítt, miðað 
við það, sem áður var, m. a. af þvi, að svo 
mikið eftirlit var með umferðinni, um leið 
og brevtingin var gerð. Það var gert ráð fyr’r 
því, að kennsla í umferðarreglum verði í skól- 
um. Og við verðum, til þess að bæta umferðar- 
reglurnar, sem er nauðsvnlegt fyrir okkur, að 
gera þessa breytingu sem allra fyrst, vegna þess 
að kostnaðurinn er litill nú, en verður mik'.u 
meiri síðar. Ef taka á upp hér á landi kennslu 
i uniferðarreglum, þá er það vitanlegt, að það 
er nauðsynlegt að halda uppi kennslu í þeim 
uinferðarregluin, sem gilda eiga hér til fram- 
búðar. Ennþá hefir ekki verið hafizt verulega 
handa um slika kennslu, vegna þess að ekki 
hefir þótt taka því að halda uppi kennslu í um- 
ferðarreglum i skólunum, sem ef til vill verða 
numdar úr gildi. Einnig með tiliti til þessa 
eigum við að gera þetta strax. Ef þetta verður 
ekki gert nú, þá þýðir það, að þingið hefir tekið 
þá afstöðu, að halda vinstri akstrinum um ó- 
fyrirsjáanlegan tíma, hvaða breytiiigar sem 
kunna að verða gerðar á þessu í öðrum löndum.

Eg hefði talið heppilegast, að frv. hefði verið 
samþ. án nokkurra breyt., því að ég tel svo 
sjálfsagt að breyta þessu nú, eftir að hafa at- 
hugað málið gaumgæfilega, og ég veit, að vega- 
málastjóri telur það sjálfsagt. Ég vil þess vegna 
eindregið mæla með þvi, að frv. verði samþ, 
óbreytt að þessu leyti. Það er ástæðulaust fvrir 
okkur að vera að halda uppi reglum, sem eru 
í ósamræmi við þær reglur, sem eru að verða 
alþjóðareglur, eingöngu vegna þess, að við höf- 
um einu sinni notað söðla hér á þjóðvegunum.

Ég tel mig svo ekki þurfa að fjölyrða frekar 
um málið, en vænti þess, að frv. verði samþ. 
óbreytt eins og það liggur fvrir.

♦Sveinbjörn Högnason: Ég á liér brtt. á þskj. 
153. Ég tók þessa till. aftur við 2. umr. eftir 
ósk n. Nú flytur n. sjálf brtt. á þskj. 200, en 
ég er ekki viss uin, hvort þau ákvæði, sem fel- 
ast í minni till., eru tekin upp í þessa till., og 
vildi ég óska nánari skýringa frá frsm. um það 
atriði.

Brtt. min fer fram á það, að ekki sé tak- 
markalaus skaðabótaskylda sett á þær bifreiðar, 
sem flvtja fólk án endurgjalds. Gildir þetta sér- 
staklega um vörubifreiðar og einkabifreíðar, 
vegna þess að ef takmarkalaus skaðabótaskylda 
bvílir á þessum bifreiðum, þá er hætt við, að 
eigendur þessara bifreiða hætti gersamlega að 
flytja farþega, en það kæmi sér mjög illa, sér- 
staklega fyrir sveitafólk.

Eg er ekki svo vel að inér í þessum málum, 
að ég geti séð það á brtt. n., hvort það felst 
í henni, sein ég meina með minni till., en á 
þessu vildi ég óska nánari skýringa af hv. frsm.

*Bjarni Ásgeirsson: Við hv. 6. þm. Revkv. 
eigum hér smábrtt., sem er i samrænii við þá
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skoðun, sein við héldum fram við 1. umr. máls- 
ins, um það að breyta aftur ákvæðum frv. um 
liægri handar umferð í vinstri handar umferð.

I>að hafa ekki komið fram nein rök, sem hafa 
sannfært okkur um nauðsyn þess að breyta til 
um þessa reglu frá því, sem nii er, og þær rök- 
semdir, sem hæstv. forsrh. kom með, virðast 
mér ekki þungvægar. Það leiðir fvrst og freinst 
mikinn kostnað af þessari breyt. og hefir hins- 
vegar enga praktíska þýðingu. Það gegnir allt 
öðru máli um þetta i þeim löndum, sem eiga 
sameiginleg landamæri við önnur lönd og akst- 
ur bifreiða á sér stað daglega sitt á hvað út 
og inn i löndin, en i löndum, sem liggja alveg 
út af fyrir sig, hefir þetta enga þýðingu. Það 
er eðlilegt, að lönd eins og Tékkóslóvakía og 
Sviþjóð breyti þessu, en hinsvegar sýnir það 
sig með Englendinga, að þeir hafa ekki talið 
þörf á að breyta til í þessu efni hjá sér. Alveg 
sama gildír hér hjá okkur. Það atriði, að ein- 
staka maður fer með bifreið sina til útlanda 
og einstaka útlendingur kemur hingað með bif- 
reið, sýnist mér ekki stórt. Það ætti að vera á- 
kaflega auðvelt fvrir þá menn, sem þannig 
stendur á um, að setja sig inn í þær umferðar- 
reglur, sem gilda i hverju landi fvrir sig. Al- 
veg sama er að segja um útlendínga, sem hing- 
að koma. Og auk þess má geta þess um þá, að 
ef við viljum sérstaklega taka tillit til útlend- 
inga, sem koina hingað með bifreiðir, þá eru 
flestir, sem hingað flvtja bifreiðir með sér, 
einmitt Englendingar, sem hafa sömu reglu og 
við i þessu efni. Ef það er rétt, scm hæstv. 
forsrh. sagði, að slvsahættan hafi ekkert auk- 
izt þar, sem þessi breyting hefir verið gerð á 
umferðarreglunum, þá ætti síður en svo að vera 
mikill vandi fvrir þá, sem ferðast til útlanda 
með bifreiðar sínar, að setja sig inn í þær um- 
ferðarreglur, sem gilda þar, sem þeir ferðast. 
Ég sé enga ástæðu til þess að vera að stofna 
til útgjalda til að breyta þessu.

Ég skal svo ekki hafa um þetta fleiri orð. 
en vildi aðeins að lokum segja það, að mér 
fyndist þetta frv. ekkert ógagn hafa af þvi, 
þótt það biði og væri endurskoðað til næsta 
þings, því að mér virðist heldur flausturslega 
frá þvi gengið. II. kafli frv. á til dæmis að ven 
um gerð bifreiða, en mér virðist, að i þessum 
kafla séu ýms önnur atriði, sem ekki eiga þar 
heima. Mér virðist yfirleitt, að frv. þarfnist 
hetri athugunar, og býst við, að ekkert tjón 
myndi af því leiða, þótt það gengi ekki fram 
á þessu þingi.

♦Forsrh. (Hermann Jónasson): Hvað viðvík- 
ur undirbúningi frv., sem hv. þm. Mýr. minnt- 
ist á, þá er það að segja, að frv. er allvel undir- 
búið. Það var undirbúið af lögreglustjóranum 
í Reykjavík fyrir 2 árum og hefir siðan verið 
i athugun hjá vegamálastjóra og einum af 
hæstaréttardómurunum, sem hefir gengið frá 
frv. eftir langan undirbúning. Viðvíkjandi aths. 
um það, að i II. kafla séu atriði, sem ekki séu 
beinlínis i samræmi við fyrirsögnina, þá er það 
að segja, að þetta kemur fyrir i svo að segja 
öllum 1., sem sett eru. Þegar samdar eru fyrir- 
sagnir, þá er erfitt að koma því svo fvrir, að

fvrirsögnin nái eingöngu yfir þau ákvæði, sem 
hún segir til um, nema í lokin séu, eins og 
stundum er gert, sett ýmisleg ákvæði. Þessi 
aths. er þess vegna hótfvndni, sem verður að 
finna betri rök fyrir en gert hefir verið hing- 
að til.

Hvað snertir brtt. þeirra hv. þm. Mýr. og hv. 
6. þm. Reykv., þá er það augljóst, að þeir hafa 
borið hana fram áður en þeir hafa kynnt sér 
málið til hlitar. Þótt við búum á evlandi, þá 
eru það engin rök fyrir þvi, að við þurfum 
endilega að halda í vinstri handar kevrsluna, 
þótt aðrar þjóðir séu allar að leggja hana nið- 
ur. Hvað kostnaðinum viðvíkur, þá hefir það 
verið upplýst, hver hann muni verða. Vegamála- 
stjóri hefir rannsakað það mál, og það munu 
verða um 30 þúsund krónur. Hv. flm. brtt. bar 
það fram sem rök, að það ætti að vera auð- 
velt fyrir þá, sem ferðuðust til útlanda, að 
setja sig inn í þær reglur, sem þar giltu, og 
sagði, að ef dæma mætti eftir þeirri revnslu, 
sein ég hefði sagt, að fengizt hefði þar, sem 
skipt hefði verið um akstursaðferð, þá ætti 
þetta að vera auðvelt. Nú er það vitanlegt, að 
þar, sem breyt. eru gerðar á þessu, þá er auð- 
vitað hafður mikill viðbúnaður til að leiðbeina 
fólkí, en hvað viðvíkur ferðamönnunum, þá er 
slysahættan alltaf fyrir hendi fvrir þá, sem 
koma frá löndum, sem hafa vinstri umferð, til 
ianda, sem hafa hægri uinferð. Og eitt getum 
við verið viss um, að ef breytingin kostar 30 
þúsund krónur nú, þá verður sá kostnaður enn 
meiri, ef við drögum að gera breyt. Seinna 
getur þetfa kostað stórfé, því að stóru vögnun- 
um fjölgar stöðugt. Ég álít þess vegna, að við 
eigum ekki að hika við að brevta þessu núna.

Ég vildi satt að segja mælast til þess við 
flm. till., að þeir tækju hana aftur og færa 
ekki að halda uppi harðvítugum umr. um það, 
sem ég efast um, að sé sannfæring þeirra að 
athuguðu máli.

*Frsm. (Gisli Sveinsson): Hv. 1. þm. Rang., 
sein á hér brtt. á þskj. 153, beindi að nokkru 
orðum sínum til mín, en ekki sé ég hv. þm. i d.

Ég skal þá víkja að öðru atriði, sem er i sjálfu 
sér veigameira en atriðið um skaðabótaskyld- 
una, það er ákvæðið um hægri handar umferð- 
ina. Það er i sjálfu sér ekki svo sérlega miklu 
við það að bæta, sem hæstv. forsrh. hefir tekið 
fram og fram hefir komið bæði af hálfu for- 
mælenda n. og eins af þeim gögnum, sem fyrir 
liggja.

Ég þykist vita, að hv. þm. sé vel ljóst, hvernig 
þessu máli er komið, en það má auðvitað til 
sanns vegar færa, að umhugsunartími hefir ekki 
verið sérlega mikill að þessu sinni, og hefði 
ég sjálfur kosið, að hann hefði verið meiri. 
Það hefðu lika átt að vera umr. um þessi mál 
í blöðum áður en það kom fyrir þingið. Nú 
getur maður sagt, að hv. þm. ættu að vera þess 
umkomnir að kynna sér mál og gera sér grein 
fyrir afstöðu sinni á skömmum tíma, en það 
eru ýmsir fleiri, sem hér koma við sögu. Og 
þótt ekki hafi borizt neinar áskoranir viðvikj- 
andi þessu máli, þá hefir það flogið fvrir, að 
bilstjórar væru nokkuð andvigir þessari breyt.
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Nú er það sannast mála, að kostnaðurinn við 
slika breyt. sem þessa hlýtur að aukast með 
hverju ári, sem liður. Af þessum ástæðuin hafa 
Svíar mikinn áhuga fyrir að hreyta þessu hjá 
sér sem fvrst, en það mun hafa tafizt hjá þeim 
vegna stríðsins og ástandsins í álfunni. Svíþjóð 
er hinsvegar eina landið, ásamt Stóra-Bretlandi, 
sem ekki hefir brevtt til í þessu efni ... og að 
við eigum að „dependera" af Bretum, og þá ekki 
sizt í því að halda vinstri handar umferð, með- 
an þeir halda henni. En við höfum tekið upp 
heila lagabálka eftir öðrum þjóðum og bundizt 
samningum um ýmis þau efni við hinar Norð- 
urlandaþjóðirnar, mest til þess að fvlgja því, 
sem alþjóðlegt mætti kallast, jafnvel þótt Stóra- 
Bretland hefði þar enn sínar sérvenjur og frá- 
brugðna löggjöf, eins og títt er. Nú er hægri 
umferð einráð eða að verða einráð í Evrópu, 
nema á Stóra-Bretlandi, og sömuleiðis í Amc- 
ríku, í Bandaríkjunum, i Kanada, þrátt fyrir 
samband þess við Bretland, i Mexikó og svo 
mætti telja áfram. Þeir liv. þm., sem þykjast 
varbúnir við að greiða nú atkv. um málið eða 
dæma um, hvor betri sé, vinstri eða hægri uin- 
ferð, munu þó hafa áttað sig á því, að ekki 
muni gagna að spyrna lengi móti broddunum 
og þvi verra að taka afleiðinguin breyt. sem 
lengur dregst að framkvæma hana. Hitt er ó- 
skylt miál, hvort menn muni komast upp meö 
það að hlýða ekki hinum nýju reglum, og kviði 
ég því ekki, en sízt yrði það léttara viðfangs- 
efni seinna meir. Það liefir áður tekizt að 
hreyta umferðarreglum jafnvel á einni nóttu, 
og tekizt ágætlega. Menn, sem koma til annara 
landa, liafa reynt það, að ekki þarf nema fárr.i 
daga umhugsun til að venjast nægilega breytt- 
um umferðarreglum. Gætu menn það ekki, 
kæmu víst fáir heilir heim úr utanferðum. 
Engar þær ástæður mæla gegn breytingunni, að 
átylla sé til að stöðva nú þennan lagabálk hér 
i Nd., hvað sem hv. Ed. kann síðan að gera í 
málinu. Fyrir þvi verð ég að leggja móti því, 
að brtt. á þskj. 149 verði samþ.

Út af brtt. hv. 1. þm. Rang. (SvbH) á þskj. 
153 vil ég taka fram, að ég tel hana óþarfa, 
eftir að fram eru komnar brtt. við sömu grein, 
34. gr. frv., á þskj. 200. Einnig hefir þessi brtt. 
verið lögð fyrir þann hæstaréttardómara, Giss- 
ur Bergsteinsson, sem sérstaklega liefir unnið 
að samningu frv., og taldi hann, að með brtt. á 
þskj. 200 næðist það, sem hv. 1. þm. Rang. vildi 
með brtt. sinni við 34. gr. Hún getur ekki hér 
eftir fallið óbreytt við frvgr., ef brtt. á þskj. 209 
verða samþ., eins og ég vænti. Því vildi ég, að 
hv. þm. tæki brtt. sína aftur, er skoðun hans 
hefir verið fullnægt á annan hátt.

Það er einkennilegt, að» hv. þm. Mýr. (BA) 
skuli nú vakna upp við illan draum og and- 
mæla frv. af þeim sökum, hve illa það sé undir- 
búið. Það hefir legið fvrir þinginu áður. Fyrst 
var það borið fram af hv. þm. Barð. (BJ) og 
var sett í nefnd. Þá virtist mér og fleirum það 
meingallað í sumu, ekki sízt að orðfæri, og 
ýmis ákvæði svo ruglingsleg, að ekki væru 
nokkur tiltök að lögleiða það óbreytt til að 
gilda um langan tíma. Þá var hv. þm. Mýr. 
með frv. eins og það var. Segjum hann hafi

Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

ekki verið vaknaður. Eftir að frv. hafði verið 
lagfært mjög og komizt gegnum Nd., sofnaði 
það í Ed. Aftur var það borið fram á þingi, og 
þá í viðunandi búningi, en varð ekki útrætt. Þá 
hefði hv. þm. Mýr. átt að vera vaknaður. Nú 
kemur það i þriðja sinn og hefir gengið milli 
allra þeirra aðila, sem bezt ættu að vita um
m.álið. og hefir tekið þeim breytingum, setn 
æskilegar þóttu frá sjónarmiðum samgöngu- 
mála, lögreglumála, dómsmála o. fl. Það virð- 
ist litið annað en smámunasemi að bregða fæti 
fvrir slíkt nauðsynjamál sem bifreiðalögin eru 
ineð mótbáruni eins og þeim, að fyrirsögn frv. 
nái ekki yfir allt, sem í frv. felst, þótt hún nái 
yfir höfuðatriðin. Hvað sem menn segja um 
hægri akstur eða vinstri, næsta dagskrármálið, 
tel ég lítt verjandi að stöðva þessi mál hér við
3. uinr.. heldur verði þau nú að ganga áfram 
til hv. Ed.

*Sigurður Kristjánsson: Af þvi að ég geri ráð 
fyrir, að við flm. brtt. á þskj. 149 munum, ef 
hún verður felld, taka aftur samskonar brtt. 
okkar við næsta mál á dagskrá, frv. til um- 
ferðarl., þvkir mér rétt að ræða þessar brtt. 
lítið eitt áður en umr. lýkur, þótt ég sé þar 
ekki 1. flm. Að sjálfsögðu tökum við þær ekki 
aftur að óreyndu, þótt hv. frsm. þætti það æski- 
legt, en munum ekki vekja kappræður um þær.

Það vil ég vona, að ekki reyndist stórkost- 
legur háski að breyt. fvrir vegfarendur, þótt 
hún yrði samþ. Slvsahættan vxi auðvitað, en ég 
vil ekki gera það að höfuðatriði. Ég treysti 
flestum ökumönnum til þeirrar gætni og vak- 
aiidi athygli, að þeirra vegna sé þetta fært og 
þeir verði nokkuð fljótir að læra nýjar akregl- 
ur. En ég tel það iniklu eðlilegra og tamara 
manni frá náttúrunnar hendi, ef svo má segja, 
að umgangast bifreiðir og ýmis farartæki á 
hægri hlið, en ekki vinstri, og víkja jafnan til 
vinstri. Þetta man ég, að ég vandist ósjálf- 
rútt á í bernsku, fyrr en nokkrar umferðar- 
reglur komu til, og þannig veit ég flestum hafa 
farið, hvort sem víkja skvldi fyrir fólki eða 
farartækjum. Það er barnalegt að halda, að 
þetta eigi skylt við það, hvorum megin söðul- 
fjöl er á hesti. Tilfinningin fvrir þvi, að betra 
sé að hafa áreksturshættuna ætið hægra megin, 
stafar m. a. af því, hve hægri hönd er tiltækari 
en vinstri, raunar ekki til að víkja bifreiðum 
úr vegi frá sér, heldur til að sjá manni sjálfum 
farborða á allan hátt. Þetta er höfuðástæða 
mín gegn brevtingunni. Annað atriði er kostn- 
aðurinn, sem a. m. k. liggur ekki á að steypa 
sér út í. Það hefir hæstv. forsrh. eflaust hermt 
rétt eftir heimildarmönnum sínum, að breyt- 
ingar á bifreiðum vegna hægri umferðar mundu 
kosta tiltekna upphæð, 30 þús. kr., og ekkert 
fram vfir það. En hversu merkir sem þeir 
heimildarmenn kunna að vera, leyfi ég mér að 
efast um, að þetta standist, enda óhugsandi. 
að hægt sé að reikna þetta þannig fvrirfram. 
Bæði handverksmenn, sem ég hefi talað við, 
og bílstjórarnir sjálfir gera ráð fyrir miklu 
ineiri kostnaði. Loks verð ég að segja, að 
stærstu andmælin gegn breyt. eru þau, að 
fylgismönnum hennar hefir ekki tekizt að finna
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nokkurn hlut, scm sanni nauðsyn heniiar. Hv. 
frsm. taldi að visu, að við ættum að taka þarna 
upp alþjóðavenju. I>að held ég, að einmitt sé 
hin mesta firra. Ég lield, að við eigum aldrei að 
apa neitt eftir, nema við sjáum nauðsyn til 
þess. I>að er margbúið að benda á sérstöðu okk- 
ar, að búa í evlandi, svo að við eruni lausir við 
öll vandkvæði þeirra, sein eiga landamæri að 
ríki með hægri uniferð. Eins og ég geri engin 
ósköp úr slysahættu af brevtingunni, tel ég 
litla hættu á öðru en að vanir ferðainenn, sem 
hingað koma og kunna að stýra hér ökutækjum, 
venjist fljótt við gildandi reglur, eða að Is- 
lendingar venjist áhættulítið reglum þeim, sem 
þeir verða að fvlgja í ferðum erlendis í hverju 
þjóðlandi um sig. í þessum efnum tel ég sýnt, 
að ekki sé unnt að finna nýtileg rök fyrir 
brevt. Nú verða menn að gera það upp í eigin 
huga, hvort þeir eru henni í raun og veru 
fylgjandi.

I>eir, sem fylgja þessu atriði frv., ættu að 
gera sér ljóst, að breyt. liggur ekki svo á, að 
þinginu megi ekki Ijúka án hennar. Á þessum 
iíinuni. þegar allir eru í vandræðum að fleyta 
sér og sinum fvrirtækjum, á ekki að vera að 
grafa upp hlufi, sem slíkur aukakostnaður er 
að. Ennfremur veitti ekki af að bæta enn um 
búning frv., eins og hv. Jim. Mýr. (BA ) sýndi. 
Óviðkunnanlegt er að tala um að „halda sér“ 
og að „aka fram úr“ einhverjum. Hvað sem 
öðru liður, ættu menn að sjá sóma sinn i að 
lagfæra slikt sem lagfæra má.

*Forsrh. (Hermann Jónasson): Eg er Jiakk- 
látur fyrir Jiað, ef inenn benda á sitthvað, sem 
betur má fara í búningi frv. og málfari, þóit 
Jieir menn, sem undirbjuggu það, hafi að mínu 
áliti gert það mjög vel. En ég er hræddur um, 
að varla sé hægt að finna neitt til að setja i 
staðinn fvrir að ,,aka fram úr“, svo að bil- 
stjórar skilji, hvað við er átt. I’etta er fast 
orðasamband i máli þeirra, notað, Jiegar tvær 
bifreiðar aka í siiinu átt og hin hraðari fer 
framhjá hinni og rennur síðan á undan henni. 
Orðin að „fara framhjá" eru höfð, þegar farið 
er hjá því, sem stendur kyrrt, en „fara fram 
fvrir" getur þýtt að fara i veg fyrir, og má 
ekki blanda Jivi sanian. Auk Jiessa er það rétt 
islenzka, að „fara fram úr“ einhverjum (JörB: 
I>að er meira að segja fornt mál). I’ví heldur 
er óhætt að nota það. — Samt sem áður trúi 
ég Jiví, að Jiað kunni að inega bæta orðalag á 
ýnisu í frv. I>að hefir verið undirbúið af lög- 
reglustjóra, vegamálastjóra og einum af dóm- 
urum hæstaréttar og breytt í samræmi við 
fengna reynslu á sem flestum sviðum, margra 
ára ihugun og fjölda dóma. I>að hefir komið i 
Ijós, að gallar hafa verið á gildandi bifreiða- 
löguin, og þótti vera aðkallandi fyrir 5 árum 
að ráða bót á þeim, þótt ekki hafi verið hægt 
fyrr en nú. I>ess vegna má samjiykkt frv. ekki 
dragast fleiri ár, og brevt., sem menn vilja gera 
á frv., verða að vera i fullu samræmi við Jiann 
rækilega undirbúning, sem það hefir fengið.

Eg skal ekki orðlengja um breyt. úr vinstri 
umferð í hægri. I>að hefir verið viðurkennt, að 
slvsahættan af Jivi sé ekki mikil, og upplýst er,

að þetta liefir tekizt vel, Jiar sem breytt hefir 
verið um erlendis. Helzt voru það gamlir hestar 
og uxar, sem áttu erfitt með það fyrstu 7—8 
vikurnar að fvlgja nýrri vcnju.

*Haraldur Guðmundsson: Eg vildi leyfa mér að 
spyrja hæstv. ráðh. og hv. samgmn., hvort nokk- 
uð hefði verið leitað álits bifreiðarstjóra um frv. 
Hvað sem líður gömlum liestum og uxum, er 
engin stétt, sem meira á undir þessum löguin 
en bifreiðarstjórar. Eg hefi fregnir af því, að 
á fundi bifreiðarstjóra hér í bænum voru sarnþ. 
fyrir skömmu mótmæli gegn hægri handar 
akstri. Ég vildi fá upplýsingar um ]>að frá hv. 
samgmn., hvort henni hafa borizt þessi mótmæli 
og hún tekið til þeirra rökstudda afstöðu.

Mér er ekki alveg ljóst, hvers vegna hæstv. 
forsrh. telur þurfa að gera Jiessa breytingu ein- 
mitt nú. Mér finnst þvert á móti, að einmitt nú 
sé niínnst ástæða til þess að gera þessa breyt. 
á umferðarreglunum. I>að eru engar minnstu 
líkur til þess, að meðan ú stvrjöldinni stendur 
komi nienn frá útlöndum með bifreiðar sínar, 
svo að nokkru iiemi, og það eru heldur engar 
líkur fyrir því, að mikið verði flutt inn af bif- 
reiðuni, svo að þess vegna verði það mikill 
kostnaðarauki, ef Jiessi breyting verður gerð 
síðar.

Ég skal ekki gera Jiað að umræðuefni nú, livort 
ástæða er til að taka upp hægri akstur. l'm l>að 
verða alltaf skiptar skoðanir. Ég sé enga ástæðu 
til þess — og hefi enga fundið í rökum þeirra 
nianna, sem mæla með því — að fara að taka 
upp Jiann sið. Síður en svo.

Hæstv. ráðh. taldi, að Jiað myndi kosta um 
31) Jiús. kr. að breyta dyrunum á stóru bílunum, 
og ég fæ ekki séð neinar líkur til Jiess, að þeim 
liiiuni muni fjölga svo mjög meðan striðið 
steiidur yfir, að sá kostnaður muni aukast stór- 
kostlega. l'tlendingar munu ekki fara að koma 
svo niargir með bifreiðar sinar hingað, meðan 
á striðinu stendur, að ástæða sé til að greiða 
þétta sérstaklega fyrir Jieim, og sama er að 
segja um Jiað, að menn munu alls ekki fara 
liéðan með bila sina til þess að ferðast um 
meginland Evrópu meðan núverandi ástand 
helzt. I>að, sem ég meina, er það, að það er að 
minni hyggju tilefnislítið að knýja þetta atriði 
frv. fram nú, þ. e. að brevta akstursreglunum 
i liægri akstur. Ég lield, að full ástæða sé til að 
athuga það atriði vel, og tíminn til þess einmitt 
heppilegur nú, áður en nokkrar ákvarðanir eru 
teknar þessu viðvíkjandi. Þætti mér gott að fá 
upplýsingar um það, hvort nienn hafa við uiid- 
irbúning Jiessa máls ráðfært sig við stéttar- 
félag bifreiðarstjóra.

*Frsm. (Gísli Sveinsson): Herra forseti! Mér 
skildist, að hv. þm. beindi fvrirspurn sinni til 
hæstv. ráðh., en þar sem hann er nú genginn 
úr d., skal ég upplýsa liann um það, sem ég get 
frætt hann um frá n. Fvrir mitt levti tel ég, 
að með því að svara Jiessu fyrir liönd n. geti 
ég svarað fvrirspurninni að svo miklu leyti, 
sem Jiörf er á.

Ég gat þess einmitt i ræðu minni áðan, að ég 
hefði heyrt um það, að bifreiðarstjórar hér í
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bæ niyndu hafa baldið fund og látið í Ijós þá 
skoðun sina á þcssu máli, að þeir væru á móti 
þessari brevt. Að öðru leyti hefir vilji þeirra 
hvergi komið fram, a. m. k. hefir samgmn. ekki 
borizt iieitt álit eða óskir frá þeiin, fyrirspurnir 
né brtt. i þessu máli. Ég þykist vita, að það sé 
rétt, að þeir liafi haldið fund um þetta mál, 
en ég dreg i efa, að einii eða annar fundur, sem 
haldinn kann að vera, sé betur undir það liú- 
inn að meta gildi þessara ákvæða — ekki sizt 
ef það upplýsist, að sá fundur hefir ekki kvatt 
til ráðuneytis við sig neinn þeirra aðila, sem 
undirbúið hafa þessi ákvæði — en hv. þm., sem 
eiga að greiða atkv. um málið. Það er heldur 
ekkert deiluatriði, að þótt haldinn sé fundur 
úti I bæ um eitthvert mál, sem Alþingi hefir 
til meðferðar, þá breytir það engu um það, að 
hv. þm. geta gert sér fulla grein fvrir sínum 
skoðunum, hvað sem liður t. d. áliti bílstjór- 
anna I bænum. Það er ekki kleift að láta af- 
greiðslu mála á Alþingi fara eftir einhverju, 
sem nokkrir fuiidarmenn finna upp á að halda 
fund um og gera samþvkkt um. Afgreiðsla mál- 
anna er eingöngu undir Alþingi komin. Hér er 
um að ræða, hvort koma á þessu frv. í gegn- 
um hv. d. til hv. Ed., og það er sannarlega ekki 
úr vegi, ef hv. þm. Seyðf. ætlar að gerast for- 
göngumaður í því að koma á framfæri till. og 
samþykktuin bílstjóranna, að þá haldi hann 
þeirri viðleitni áfram og komi því á framfæri 
við þá n., sem tekur við málinu í hv. Ed., og 
mun þá auðvelt að koma að þeim málamiðlun- 
um, sem óskað er eftir.

Þá vil ég svara þvi, sem hv. þm. sagði, að 
ekki lægi neitt á að koma þessari brevt. á nú. 
Það er rétt, að engin ástæða er til að ætla, að 
bifreiðaflutningar verði miklir til landsins eða 
frá því, meðan á striðinu stendur, en það er 
annað atriði, sem þarna kemur til, sem sé að 
það er sérstaklega gott að koma slíkri breytingu 
á sem þessari, meðan umferðin er sem minnst 
á vegunum. En hinsvegar er ég viss um, að það 
myndi engri mótspyrnu mæta í hv. Ed., þótt 
hráðabirgðaákvæði væri sett í sambandi við um- 
ferðarl., sem segði, að I stað þess, að gert er 
ráð fyrir, að 1. gangi öll i gildi 1. jan. 1941, 
þá mætti frainkvæmd þeirra að þessu leyti drag- 
ast þar til einhvern tíma seinna, og mætti þá 
nota þann tima til að undirbúa breyt. rækilega, 
en hún kæmi svo ekki til framkvæmda fyrr en 
t. d. um sumarmálin 1941, þótt 1. gengju að öðru 
leyti í gildi 1. jan. 1941. Að tala um það, að ekki 
megi gera sumar nauðsynlegar breyt. hér innan- 
lands vegna þess, að flutningar stöðvist að ein- 
hverju leyti frá útlöndum, það nær ckki nokk- 
urri átt.

Ég tel mig nú hafa fullsvarað fvrirspurn hv. 
þm., en ef hann telur, að hæstv. ráðh. geti veitt 
honum betri úrlausn, þá getur hann auðvitað 
heðíð hans. Ég vil ekki, að þetta mál verði 
hindrað í framgangi sinuni, en ef hv. þm. vill 
flytja skrifl. brtt. við umferðarh, þegar þau 
verða til umr., þá mun henni verða vel tekið 
af mér að þessu lcyti.

*HaraIdur Guðmundsson: Það var að sjálf- 
sögðu ekki ætlun mín, að bifreiðarstjórar ættu

að hafa úrslitavald í þessum efnum, þegar Al- 
þingi er að setja um þau 1. En hinu vil ég halda 
fram, að það sé í alla staði eðlilegt, að þegar 
slik 1. sem þessi eru sett, þá sé jafnfjölmennri 
stétt og hílstjórar eru gefinn kostur á að eiga 
tal við |iær n., sem með málið fara, og láta 
síiiar aths. koma þar fram. (GSv: Þeir hafa ekki 
farið fram á það). h'm það er mér ekki kunnugt, 
en ég veit, að haldinn var fundur í bifreiðar- 
st jórafélaginu og þar samj). mótmæli gegn 
hægri akstrinum. Það er rétt hjá hv. þm., að 
það cr enn tínii til að koma aths. til þeirrar
n. i hv. Ed., sem fær málið til meðferðar. — 
Hv. þin. sagði, að hann fyrir sitt leyti gæti 
fallizt á, að bráðabirgðaákvæði vrði sett í 1. 
um, að hægri handar aksturinn tæki seinna gildi 
en I. sjálf. Mér er ekki ljóst gildi slíks ákvæðis, 
þar sem ástæðan til þess, að menn deila um, 
hvort taka skuli upp hægri handar akstur, er sú, 
livort þá muni verða fleiri umferðarslvs. Eftir 
því sem hv. þm. sagði um, að nú væri heppi- 
legasti tíininn til að koma slíkri breyt. á, þá 
má segja, að á meðan benzinsala var bönnuð 
til allra einkabifreiða hefði verið heppilegasti 
tíniinn til að hyrja á hægri handar akstrinum, 
en eftir því sem ég bezt veit, þá er nú bann á 
benzínsölu til einkabifreiða úr gildi numið, svo 
að ég fæ ekki séð, að sumarmálin 1941 verði 
neitt heppilegri timi en aðrir, síður en svo, því 
að einkaliifreiðar eru yfirleitt notaðar meira á 
sunirin en á veturna. Ég er alls ekki við þvi 
liúinn að bera fram brtt. í þessu efni og sé 
ekki, að hún mvndi trvggja það, sem ég hefi 
rætt um. Ég mun greiða atkv. um brtt. þær, 
sem hér liggja fyrir, og mun sætta mig við, að 
frv. fari til hv. Ed., en mun gera mitt til þess, 
að stéttarsamtök bifreiðarstjóra fái komið sin- 
um till. til þeirrar n., sem fer með málið í hv. 
Ed.

Forseti (JörB): Þá er umr. lokið, og verður 
gengið til atkv.

Frsm. (Gisli Sveinsson): Ég vil levfa mér að 
beina því til hæstv. forseta, hvort ekki megi 
einnig ljúka umr. um næsta dagskrármál (frv. 
til umferðarlaga), þar sem það mun sennilega 
útrætt, eða þvi sem næst, og láta bæði málin 
koma í senn til atkvgr.

Forseti (JörB): Ég get fallizt á það, sem hv. 
frsm. óskar, og má vcra, að umr. um umferðar- 
lagafrv. sé nokkurn veginn lokið. A. m. k. má 
revna það.

l'mr. (atkvgr.) frestað.
Á 3. fundi í Xd., 27. marz, var fram lialdið 

3. umr. um, frv.

Sigurður Kristjánsson: Ég vildi mega fara 
fram á það við hæstv. forseta, að atkvgr. um 
frv. til bifreiðal. og frv. til umferðarl. vrði 
frestað. Það hefir komið i ljós, að ýmsir hv. 
þm. hafa ekki skapað sér ákveðna afstöðu til 
þessara mála, og hvgg ég, að það eigi ekki sið- 
ur við um þá, sem voru á móti mínum till., því 
að mér virtist þeirra lið bæði færra og sérstak- 
lega óákveðnara í gær.
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Forseti (JörB): Ég efast ekki um, að hv. 6. 
þm. Reykv. hafi eitthvað til síns máls, þegar 
hann Ieggur til, að atkvgr. uin þessi frv. verði 
frestað, en áður en það yrði gert, vildi ég 
fá yfirlýsingar af hálfu fleiri hv. þm. um, að 
þeir væru varbúnir að greiða atkv. um þessi 
mál. Ég vildi biðja um, að aðgætt vrði, hvort 
flestir hv. dm. muni ekki vera nærstaddir.

ATKVGR.
Rrtt. 149 felld með 14:8 atkv.
—• 200,1 samþ. með 19 shlj. atkv.
— 153 tekin aftur.
—■ 200,2 samþ. með 19 shlj. atkv.
— 200,3 samþ. með 17 shlj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 17:6 atkv. og 

afgr. til Ed. _________

.4 23. fundi í Ed., 28. marz, var frv. útbýtt 
eins og það var sam]). við 3. umr. i Nd. (A. 
222).

A 24. fundi í Ed., 29. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 12 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. og 

til samgmn. með 12 shlj. atkv.

Á 28. fundi i Ed., 3. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 222, n. 316, 317).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. og 
brtt. 317. — Afbrigði leyfð og samþ. með 11 
shlj. atkv.

Enginn tók til máls. 

l'mr. (atkvgr.) frestað.
Á 29. fundi í Ed., 4. april, var fram haldið 2. 

umr. um frv.
ATKVGR.

Brtt. 317 tekin aftur.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. —13. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
14.—19. gr. samþ. með 9 shlj atkv.
20.—24. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
25.—33. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
34.—37. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
38.—40. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
41. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
42. —13. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn frv. og fvrirsagnir kafla þess sam-

þ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 30. fundi í Ed., 5. april, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
levfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 394).

34. Dómkirkjan í Reykjavík og 
prestakallaskipting þar.

Á 17. fundi í Nd., 14. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um afhendingu dómkirkjunnar til 

safnaðarins í Reykjavík og skiptingu Reykjavík- 
ur í prestaköll (þmfrv., A. 133).

Á 18. fundi i Nd., 15. marz, var frv. tekið 
til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
.4 19. fundi i Nd., 16. marz, var frv. aftur 

tekið til 1. umr.

*Frsm. (Ásgeir Ásgeirsson): Menntmn. flytur 
þetta frv. fyrir hönd kirkjumálastj., og frv. er 
samið af biskupi íslands og vígslubiskupnum á 
Akureyri.

Það eru tvö höfuðatriði í þessu frv. Annað 
er það, að dómkirkjan eða kirkjunefnd í Reykja- 
vík skuli fá greitt 300 þús. kr. tillag úr rikis- 
sjóði á 30 árum, með 10 þús. kr. árlegri fjár- 
veitingu. Dómkirkjan hefir verið nokkurskonar 
landskirkja, og það er gömul venja, að kirkju- 
eigandinn viðhaldi kirkjunni. En nú verður ekki 
sagt, að ríkið viðhaldi kirkjunni svo að nægi, 
þó veittar verði til Reykjavikur á 30 árum þess- 
ar 300 þús. kr. Til kirkjubyggingar í Reykjavik, 
svo að viðunanlegt væri, þyrfti miklu meira 
fé og því mikil viðhót að koma frá því opin- 
bera.

Hitt aðalatriði frv. er að skipta Revkjavíkur- 
sókn í 4 prestaköll og fjölga prestum. í 1. er 
nú ekki gert ráð fyrir nema 2 prestum í Reykja- 
vík, en með fjárlagaákvæði hefir þeim verið 
fjölgað upp í 4, og er eitt sætið autt sem stend- 
ur. Með þessu frv. er ætíazt til að verði 6 
prestar í Reykjavík með núverandi mannfjölda, 
eða einn prestur fyrir hverja 5 þús. sóknar- 
menn. l’m það atriði má náttúrlega deila nokk- 
uð, og mun það verða rætt nánar í n. áður en 
frv. kemur til 2. nmr.

Hygg ég, að allir geti verið sammála um það, 
að ef á að halda uppi þjóðkirkju i landinu, þá 
verði að taka tillit til þeirra miklu mannflutn- 
inga, sem orðið hafa í seinni tíð til Reykja- 
vikur. En í löggjöf um skiptingu prestakalla 
hefir ekki verið tekið tillit til sliks svo neinu 
nemi síðan 1907. Nokkur fjölgun presta hefir 
líka nýlega verið viðurkennd, og má vera, að 
það þurfi að fjölga prestum enn meir heldur 
en þá var gert.

Ég óska svo, að frv. verði vísað til 2. umr. 
Og þó að það sé borið fram af n., verður það 
til nánari athugunar i n. í samráði við kirkju- 
stjórn hér í Revkjavík á milli umr.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. uinr. með 18 shlj. atkv.

Á 21. fundi í Nd., 19. marz, var frv. tekið til 
2. umr.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 13:7 atkv.
2. —8. gr. samþ. með 16:2 atkv.
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Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr, með 17:8 atkv.

A 23. fundi í Nd., 27. marz, var frv. tekið til
3. umr. (A. 133, 198).

*Gísli Sveinsson: Herra forseti! Ég á litla 
brtt. við þetta frv. á þskj. 198. Brtt. er að visu 
stíluð við 2. gr. frv., en það má segja, að í síð- 
ara liðnum sé um orðabreyt. að ræða í samræmi 
við aðalbrevt. I’að er farið fram á, að kirkju- 
stjórninni sé veitt heimild til að skipta Rvikur- 
bæ ekki aðeins i 4 sóknir eða prestaköll, eins 
og í frv. er ætlazt til að gert verði, heldur 6, 
sem í raun og veru er það rétta.

Eins og hv. d. er kunnugt, þá er gert ráð fvrir 
4 prestaköllum i frv., en prestar eiga að vera 6, 
því við 2 þeirra, í Miðbæjar- og Skólavörðu- 
prestakalli, eiga að vera 2 prestar við hvort. 
Brtt. fer fram á, að kirkjustj. sé heimilt að 
skipta bænum i sérstök prestaköll, 4—6, ef það 
þætti hentara, að hver prestur hefði sitt af- 
markaða prestakall.

Það hafa komið fram rökstuddar raddir um 
það frá hlutaðeigendum, prestum og öðrum, að 
það geti í framtiðinni orðið mjög erfitt að hafa 
sama prestakall skipað 2 prestum, sem í raun 
og veru viti ekki, hvað hvor eigi af söfnuðin- 
uin, svo það gæti komið til, að þeir færu að 
rifast um sóknarmeðlimina sér til handa.

Þetta hrevtir ekki neinum ákvæðum í frv.. 
])ó að þessi heimild verði samþ., og hún er sam- 
kvæm sjálfri sér og í raun og veru samkvæm því, 
sem frv. annars leggur til, að 6 verði prest- 
arnir, þó prestakallasóknirnar eigi ekki að vera 
nema 4. Brtt. fer fram á, að í staðinn fyrir 
4 sóknir verði heimilt að skipta bænum i 4—6 
sóknir. Það gæti hugsazt, að bænum væri ekki 
skipt í 6 sóknir að svo stöddu, og þá væri það 
líka heimilt.

Af þessari till. leiðir svo það, að talan 4 í 3. 
málsgr. fellur niður, því hún er þá óþörf, þar 
sem búið er að slá því föstu, að prestaköllin 
skuli vera 4—6.

Ég vænti svo þess, að hv. d. fallist á þessa 
hrtt. og frv. verði síðan samþ. út úr hv. d.

*Steingrímur Steinþórsson: Þetta frv. er 
komið að þvi að verða afgr. út úr hv. d. Mér 
þykir það einkennilegt, að engar umr. hafa orð- 
ið um þetta mál, sem er ekki neitt smámál, að 
þvi er virðist. Hér er verið að binda rikissjóði 
stóra fjárhagslega bagga, þar sem á að stofna 
nýjar kirkjur og mörg embætti í sambandi við 
þær.

ilér dettur ekki í hug að efast um nauðsyn 
þess að sjá Rvík fvrir nægum kirkjum og prest- 
um, eins og öðrum landslýð, en af þeim kynn- 
um, sem ég hefi af þeim hlutum í Rvík, virðist 
svo, að kirkjurnar séu sjaldan eða aldrei hálf- 
fullar, þegar messað er. Það virðist því ekki 
sýnileg þörf á, að gert sé ráð fyrir að reisa 
margar nýjar kirkjur þar í náinni framtíð af 
þeim ástæðum. Mér virðist þvi, að ástæða sé 
til, að þetta sé athugað nánar, þó það megi 
ekki skoða það sem svo, að ég sé að mæla gegn

þvi, að séð sé fyrir þörf Rvíkur i þessum efn- 
um á skvnsamlegan hátt eða eins og þörfin er 
á hverjum tíma.

Ég vil benda á, að hér er verið að leggja fjár- 
hagslega bagga á rikissjóð og stofna ný em- 
bætti i sambandi við þetta. Ég tel þvi ekki ó- 
eðlilegt, að þetta sé athugað öðruvísi en frá 
kirkjulegu sjónarmiði eða sjónarmiði menntmn., 
sem hefir flutt frv. Þó að það sé ekki vani að 
vísa frv. til annarar n., sem er flutt af n., þá 
hygg ég samt, að það sé fordæmi fyrir þvi. Ég 
vil því af þeim ástæðum, sem ég hefi nefnt, 
leyfa mér að gera það að till. minni, að málinu 
verði visað til fjhn. með tilmælum um, að hún 
athugi það, áður en það er afgr. frá þessari hv. 
d. Eg verð að lýsa því yfir, að ég sé mér ekki 
fært að greiða atkv. með frv. út úr hv. d. fyrr 
en það hefir fengið mciri athugun en enn hef- 
ir átt sér stað.

*Frsm. (Ásgeir Ásgeirsson): Sú athugun, sem 
þetta mál hefir fcngið, fór þannig fram, að 
kirkjumrn. hefir skipað hiskup landsins og 
vigslubiskupinn norðanlands til að semja þetta 
frv. Að athuguðu máli hefir svo kirkjumrli. 
beðið eina þingn. að flytja þetta mál. Þetta 
er ekki minni athugun en venja er til um þing- 
mál.

Það er um 2 höfuðatriði að ræða í þessu frv., 
sem bæði eru einföld. Hið fyrra er það, að ríkið 
afhendi þá kirkju, sem það hefir i Rvík, til 
safnaðarins og "greiði með henni meðlag, sem 
að visu er nokkuð hátt, en þó ekki mjög mikið, 
þegar miðað er við stærð þess safnaðar, sem 
kirkjuna notar, og einnig það, að ríkið hefir 
vanrækt sína kirkjuhaldaraskvldu gagnvart 
stjórn safnaðarins í mörg ár. Þessari upphæð, 
300 þús. kr., sem verja á til kirkjubygginga, á 
að jafna niður á mörg ár, svo upphæðin verður 
ekki tilfinnanleg á hverju ári. Þessi fjárhæð 
inun ekki nægja til að gera þær kirkjur í Rvík, 
sem þarf með, cf prestunum verður fjölgað, 
lieldur verður söfnuðurinn eða þeir söfnuðir, 
sem myndaðir verða í Rvík, að leggja fram stór- 
fé til þess að hægt sé að bvggja þær kirkjur, 
sem ætlazt er til, að byggðar verði.

Embættismannafjölgunin, sem leiðir af þessu 
frv., er ekki meiri en það, að nú sem stendui' 
er heimild til þess að hafa 4 presta í Rvík, 2 
samkv. 1. um prestakallaskipun og 2 var bætt 
við fyrir nokkrum árum samkv. heimild i fjárl. 
Hér er farið fram á heiinild*til að bæta við 2, 
en þar á móti ætti að koma, að bráðlega mun 
verða fækkað prestum annarstaðar, þar sem 
sóknir eru mjög litlar. Biskup landsins hefir 
fært það i tal við mig og fleiri nm„ að það 
megi telja vist, að slikar till. muni verða lagðar 
fyrir kirkjumrh. á næsta ári. Hann hefir nefnt 
við mig nokkur prestaköll, sem liklegt er, að 
lagðar verði fram till. um að sameina. Þetta eru 
að vísu eftirkaup, en ég hygg þó, að á þessu 
megi byggja.

Ég vil svo aðeins mæla með till. hv. þm. V,- 
Sk. um að láta aðeins eiiin prest verða um hvert 
prestakall í Rvik.

Þó að kristnihald i Rvík hafi verið dauflegt, 
þá má vafalaust nokkuð kenna um þvi, að prest-
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ar hafa verið fáir og önnuin kafnir og ckki getað 
þess vcgna sinnt ýmsum þeim störfum, sem ann- 
ars er talin skylda, að prestarnir inni af hendi. 
Með þvi að fjölga prestum, svo þeir geti staðið 
í persónulegu sambandi við marga af sóknar- 
meðlimum sínum, þá eru líkur til. að kirkju- 
legt líf færist í vöxt.

Ég ætla svo ekki að fara fleiri orðum um 
frv., en ég tel óþarft að vísa þvi til annarar n., 
þar sem það er koniið frá ríkisstj. og stjórn 
kirkjumálan na.

*Steingrímur Steinþórsson: Ég þakka hv. þm. 
V.-ísf. fyrir upplýsingar þær, sem hann hefir 
gefið um undirbúning þessa frv. Þær hafa þó 
ekki að neinu Iexti breytt afstöðu minni til þess 
atriðis, sem ég talaði um áðan.

Hv. þm. gat þess, að það myndu vera í undir- 
húningi till. frá hiskupí Iandsíns um fækkun 
presta hingað og þangað um tandið eða ein- 
hverja fækkun með því móti að stevpa presta- 
köllum saman. Mér þykir vænt um að heyra 
þetta. Ég hefi lengi litið svo á. að það myndi 
vera ha*gt að fækka prestum í landinu, og mér 
þvkir vænt um að hevra, að stefnubrevt. muni 
hafa orðið í þessum cfnum, því fyrir nokkrum 
árum mátti ekki hevra það nefnt að hrófla við 
prestakallaskipuninni. Ég vil spyrja, hvort það 
reki nokkur nauður til að gera þessa hreyt. fyrr 
en j)ær till. koma. Mér virðist einmitt þær upp- 
lýsingar, sem hv. þm. V.-ísf. gaf, henda í þá átt. 
að það mætti bíða með þessa nýskipun á presta- 
köllum í Rvik þangað til till. koma fram, sem 
stefna í þá átt að steypa sainan fámennum 
prestaköllum úti um land.

Það er lagt til i þessu frv., að þcssar 30 ára 
greiðslur ríkissjóðs hefjist árið 1945. Eg verð að 
segja, að mér sýnist Alþ. með þessu vera að 
húa til álitlegan handormslið. Pað er vitað. 
hvernig gengið hefir með fjöldamargar laga- 
setningar á undanförnum árum, þar sem ríkís- 
sjóður hefir átt að inna af hendi ákveðnar 
grciðslur. Þær hafa verið greiddar 1—2 ár, en 
siðan hefir þeim verið hnýtt aftan i bandorm- 
inn. Ég hygg því, að það sé gefið, að þetta 
verði komið í handorminn áður en fvrsta 
greiðsla á að fara fram, árið 1945. Það virðist 
næstum vera hlægilegt að setja ákvæði uin fjár- 
veitingu svona langt fram i timann, þcgar til- 
lit er tekið til þess, hvernig þingið hefir farið 
með fjölda fjárframlaga, sem ákveðin hafa 
verið 11.

Ég held því fast við þá till., sem ég hefi 
borið fram áður, að þetta frv. fái hetri athug- 
un í hv. d. Það er a. m. k. víst, að ég greiði 
þvi ekki atkv. út úr hv. d. nema það fái betri 
athugun.

SveinbjÖrn HÖgnason: Það var aðeins út af 
till. hv. 2. þm. Skagf. um að vísa þessu máli, 
scm komið er frá menntmn.. til fjhn. Ég sé 
enga ástæðu til þess, enda er það a. m. k. ó- 
venjuleg meðferð á máli, ef það er gert. Mér er 
óhætt að fullyrða að fá mál hafa fengið jafn- 
góðan undirbúning og þetta mál. Það er ekki 
heldur nokkur vafi á því, að full nauðsvn er á 
afgreiðslu þess og að það verði sem fvrst gert

að I. Ef ástæða er til að vísa þcssu frv. til 
fjhn., vcgna þess að útgjöldin yrðu svo mikil 
við fjölgun prestseinhætta í Reykjavik, þá væri 
mciri ástæða til að vísa ýmsum öðrum frv. til 
hcnnar. T. d. hefir ekki þótt nauðsvnlegt að 
láta fjhn. hafa héraðsskólalögin til meðferðar, 
þó að þau hafi mörg hundruð þús. kr. útgjöld í 
för með sér. Það hefir ekki heldur verið orðað 
að senda frv. um rannsóknir í þágu landbún- 
aðarins, scin hv. 2. þm. Skagf. hefir fJutt ásamt 
öðrum þin.. til fjhn. Svo cr og um fjölda frv., 
sem koinið hafa frá n., þó að þau hafi mikil 
útgjöld í för með sér, að ekki hefir þótt ástæða 
til að vísa þeim til fjhn. Hér er því verið að 
gcra tilraun til að fresta afgrciðslu þcssa máls 
með því að senda það frá cinni n. til annarar, 
og eins og kom fram í ræðu hv. 2. þm. Skagf., 
þá fannst honum, að málið mætti biða. Ég hygg, 
að hugur þessa hv. þm. hafi verið bunclinn við 
önnur verkefni um dagana en kristindóms- 
starfið, og við því cr ekkert að segja. Hann 
hefir hugsað meira um Iandbúnaðinn og er á- 
kafur að koma fram þeim málum, sem þar 
mega að gagni koma. En hv. þm. þarf að skilj- 
ast, að þarfir fjöldans takmarkast ekki við af- 
komuna eina, heldur felast og í margvíslegum 
menningarstörfum cngu síður. Því að enn eru 
i gildi þau orð, að „maðurinn lifir ekki á brauði 
einu saman“. Ég fyrir mitt leyti er sannfærður 
um, að kirkjulífið hér í Reykjavik hefir ckki 
fylgt þeirri þróun. sem vcrið hcfir á öðrum 
sviðum á siðustu árum, vcgna þcss að ckkcrt 
hcfir verið hirt um kirkjumálin. Ef við lítum 
til annara landa, þar scm þcssi mál cru i sæmi- 
lcgu horfi, þckkist vart sá prestur, sem hcfir 
ineira en 5 þús. manna söfnuð. Við vitum Hka, 
að í mörgum stærri kaupstöðum þcssa lancls, 
t. d. Akureyri, eru söfnuðir ckki stærri, en samt 
hafa prestarnir þar mcira cn nóg að gcra. Hér 
í Reykjavik cr söfnuður með 30 þús. meðlimi, 
og hvcr maður, sem er sanngjarn, getur séð, að 
það cr alveg óhugsandi að ætla tvcimur mönn- 
um svo mikið verk. Svo er deilt á prestana fyrir 
að þeir ræki ekki sitt starf, þó að það sé svo 
umíangsniikið, að þeir geti ekki gert betur. Ef 
við litum til kristindómsfræðslunnar, ])á hefir 
sami presturinn fleiri hundruð höm til að upp- 
fræða í einu. Við getum sagt okkur það sjálfir, 
að hvaða gagni það muni koma, að kenna svo 
stórum hóp á skömmum tíma, enda þarf ekki 
að húast við sæmileguin árangri. Þetta verður 
óumflýjanlega að lagfæra, ef við eigum að fvlgj- 
ast með tímanum í þessum efnum.

Að kirkjur hér séu sjaldan eða aldrei nema 
liálffullar, er of mikið að fullyrða, og hér í 
Revkjavík eru þær fremur vel sóttar. Ég fer 
sjálfur oftast í kirkju, þegar ég er i hænum, og 
mér virðist fólk sækja þær vel og það ekkert 
vera fráhitið kristindómi.

I Sogamýri hefir sérstakur prestur mvndað 
söfnuð, og guðsþjónustur hans eru mjög vel 
sóttar. Það er nauðsvnlegt að koma upp kirkj- 
um víðar í bænum fyrir þá, sem álita, að kristin- 
dómsstarfið hafi einhverja þýðingu fvrir þjóð- 
ina. Það er hægt að áfella kirkjulega starfið i 
landinu af þeim, sem hvorki hafa þekkingu eða 
skilning á því, enda er það óspart gert. í hinni
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öru þróun seinni tíma er kirkjan eina stofn- 
unin í landinu, sem staðið hefir í stað hvað 
ytri starfsskilvrði snertir. Hún hefir ekki verið 
byggð upp til þess að geta verið fær um að 
taka við nýjum verkefnum, lieldur látin sitja 

• við það gamla. En í hvert skipti, sem minnzt 
hefir verið á, að þetta þvrfti að lagfæra, hafa 
komið fram hjáróma raddir um, að bezt sé að 
láta málið bíða. En þeir, sem vilja láta allt 
biða þar, eru manna fúsastir til að deila hart 
á kirkjulífið í landinu. Það væri gaman að sjá, 
hvernig væri ástatt um félagsstarfsemi í skól- 
um og húnaðarfélagsins, ef hún fengi alltaf 
slikar undirtektir á Alþ. Það væri lika liægt að 
tíoma með harðar ádeilur á slika starfsemi og 
hvernig hún leysti sin verkefni, ef ekki væri 
fyrir hendi fullur skilningur á starfinu hjá 
þjóðinni. Ef einhver stofnun á að taka við nýj- 
um verkefnum, væri óhugsandi annað en allt 
fari aflaga, hver svo scm stofnunin væri, við 
slíkar aðstæður. Eg vil fyrir mitt leyti mælast 
til þess, að frv. verði ekki frestað, lieldur fái 
fljóta og góða afgreiðslu og verði ekki látið 
fara til fjhn.

*Gísli Guðmundsson: Eg vil ckki neita því, 
að ég tel mjög virðingarvert að vilja efla kirkju- 
líf og kristnihald í landinu. Eigi að siður verð 
ég að taka undir ineð liv. 2. þm. Skagf., að 
þetta frv., sein hér liggur fyrir, kemur mér 
undarlega fyrir sjónir. Ég vil taka frain, að ég 
mun ekki greiða þvi atkv., a. m. k. á þessu stigi 
málsins. En ég mun verða því samþykkur að 
vísa inálinu til fjhn., áður en það vrði endan- 
lega afgr. Mér virðist, að i þessu frv. felist 2 
höfuðatriði, og sé ég ekki, að þau jiurfi að fara 
saman. Annað er að fjölga þjónandi prestuni í 
Revkjavik, en hitt er ákvæði uni, að ríkið leggi 
fram 300 þús. kr. til kirkjubygginga í Reykja- 
vík. Mér skilst svo, að hið siðara sé aðal- 
atriðið fvrir hv. kirkjumálaráðh. og menntmn., 
sein er formælandi þessa frv. En ég get vel 
skilið, þó að frani komi raddir um að fjölga 
prestum hér i bænum, jiví hvernig svo sem litið 
er á starf presta og hvort sem það er talið 
nauðsvnlegt eða ekki, ]>á er jiað svo umfangs- 
mikið hér i bænum, að ekki veitir af fleiri 
prestum. Þess vegiia finnst mér full sanngirni 
i þvi að fjölga prestum i Revkjavík. En mér 
finnst ekki ]>örf á )>ví, að ríkið fari að leggja 
mikið fé fram til kirkjubygginga. I£g er Jiess- 
um ináluin ekki vel kunnugur, en þar, sem ég 
lækki til, hefi ég ekki orðið var við, að rikis- 
sjóður hafi lagt fram fjárfúlgur til kirkjubvgg- 
inga. En nú var gerð undantekning í Jiessum 
efnum, jiar sem samþ. var, að ríkið legði fram 
fé til kirkjubyggingar á Akureyri. Ég er ákaf- 
lega undrandi vfir Jiessu og tel enga ástæðu til 
slíks franilags. Þó að þetta væri gert einu sinni, 
er ekki rétt að halda áfram á þessari braut. 
Ég held, að til jiess að efla kristnihald í land- 
inu sé ýmislegt nauðsynlegra en að fjölga kirkj- 
um. Ýmsar umbætur hafa orðið í landinu á 
síðari árum, sem gera það að verkum, að kirkj- 
ur eru nú ekki orðnar jafnnauðsynlegar fyrir 
útbreiðslu kristindómsins og þær voru áðui. 
Sérstaklega á ég þar við útvarpið, og enginn

vafi er á þvi, að margt fólk, ekki sízt í Reykja- 
vík, kýs heldur að lilusta heima hjá sér á guðs- 
jijónustur en að sitja i mannþröng í stóru húsi 
til að hlýða á þetta sama guðsorð. Eg er búinn 
að eiga heima hér í bænum í 10 ár, og ein af 
Jieim fáu bvggingum, sem ég hefi ekki orðið 
var við, að væri skortur á, er kirkjan. Ég man 
ekki heldur eftir þvi, að ég hafi orðið að snúa 
frá kirkju vegna þrengsla. Revndar er ég ekki 
eins kirkjurækinn og hv. 1. Jmi. Rang., en ég 
fer það oft, að mikil og ahnenn Jirengsli i guðs- 
húsum myndu ekki fara framhjá mér. Ef svo 
væri nú, að eigi að siður vantaði kirkjur, sem 
ég dreg mjög i efa. ]>á er ég þeirrar skoðunar, 
að þeir góðu menn hér i bænum, sem þykjast 
hafa of lítið af guðsorði, eigi sjálfir að standa 
straum af þessum bvggingum. Annars mætti 
búast við, að aðrir söfnuðir landsins færu að 
gera sömu kröfu um rikisframlag til sinna 
kirkna.

Ég hefi ekki liaft tinia til að kynna mér ræki- 
lega grg. Jiessa frv. Þar stendur á einum stað, 
að í álika stórum bæjum og Rvík muni erlendis 
vera að jafnaði 10—12 kirkjur. Ég veit ekki, 
livort þetta er rétt, en Jiangað til færð liafa 
verið rök fyrir því, vil ég levfa mér að draga i 
efa, að svo sé. Ég hefi komið í nokkra erlenda 
bæi, og mér hefir ekki virzt bera svo mikið á 
Jiessum byggingum. að þetta geti staðizt. Eg 
vænti liess, að hv. menntmn. geti gefið ýtar- 
legri upplýsingar um þetta.

Ég skal svo ekki eyða fleiri orðuni í þetta, 
en ég mun styðja till. hv. 2. þm. Skagf. um að 
visa málinu til fjhn.

*Frsm. (Asgeir Asgeirsson): Það licfir verið 
dregið i efa, að Jiessu máli lægi á að vera afgr. 
á þessu Jiingi. Ég skal ekki gera tilraun til að 
sanna, að Jiað sé lífsnauðsvnlegt, að málið fái 
einmitt afgreiðslu nú á Jiessu ári, en ekki því 
næsta. En mér heyrðist það á umr., að þeir 
sem vildu fresta málinu til næsta árs, hefðu 
ekkert á móti ]>ví að fresta því líka til næsta 
árs þar á eftir, o. s. frv. Þó er ein ástæða til, 
að kirkjumálastj. vildi láta afgr. frv. einmitt 
á þessu ári, og mun ég nú gera grein fyrir 
lienni. Það hefir staðið til i vetur að skipa prest 
i autt sæli i Reykjavik, þvi að nú eru ekki 
nema 3 þjónandi prestar. Samkv. heimild, sem 
nú er gildandi, mátti skipa þann fjórða, en 
þessi viðbótarprestur er ekki kosinn af söfn- 
uðinum. Vakti þetta talsverða óánægju i bæn- 
um, svo að kirkjumálastj. kom til hugar að fá 
pi estakallaskiptingu lögsetta í Rcykjavík, og 
ráðning þessa fjórða prests skyldi bíða eftir af- 
greiðslu málsins. l'in leið átti svo að koma með 
till. um framtíðarskipun þessara mála i Revkja- 
vik. Frá þessu vildi ég skýra, ef það hefði l>au 
áhrif, að málið yrði frekar afgr. nú á þessu 
þingi.

Það er rétt. sem kom fram í umr., að ríkið 
væri ekki vant að styrkja kirkjubyggingar. En 
ríkið hefir hér alveg sérstaka aðstöðu, þar sem 
það er sjálft kirkjuhaldari í Revkjavík, og venj- 
an er, að kirkjuhaldarinn semji við söfnuðinn, 
ef hann tekur við kirkjunni. Það liefir oft verið 
um l>að talað í þinginu, hvað ríkið ætti að
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greiða mikið með kirkjunni, ef hún yrði afhent 
söfnuðinum. Ég hygg, að sú upphæ'ð, sem hér 
er stungið upp á, sé nokkuð nærri sanni, en um 
það má lengi deila, hve mikið eigi að borga 
með kirkjunni.

Ég man ekki, hvort það stendur í nál., að 
svo margar kirkjur séu í erlendum bæjum, að 
ein komi fyrir hverja 5 þús. menn. En ég hygg, 
að í nál. standi, að ekki komi fleiri safnaðar- 
meðlimir á hvern prest en 5 þús., og við allar 
stærri kirkjur eru fleiri en einn prestur.

Ég hefi svo ekki fleiru að svara, en vil að 
lokum skjóta því til rikisstj., að ég tel það at- 
hugandi i samhandi við framkvæmd málsins, 
hvort ekki ætti að seinja við frikirkjuna um 
að sameinast við þjóðkirkjuna. Eg vcit ekki, 
hvort þetta er viðkvæmt lengur, en það væri 
eðlilegast, að okkar kirkja skiptist ekki í fleiri 
deildir, heldur væri undir Jiaki einnar Jijóð- 
kirkju. Mér finnst vera tímabært að gera fri- 
kirkjusöfnuðinum þetta tilhoð.

*Gísli Sveinsson: Ég hélt ekki, að ég þyrfti á 
þessu stigi málsins að biðja um orðið til að 
deila við hv. þdm. um svo einföld atriði sem 
hér er um að ræða. Hv. þm. X.-I>. kvað sér vera 
þetta mál undrunarcfni. Hann er að visu ný- 
koininn í d., en það er sannarlega engin af- 
sökun, þegar hér er á ferðinni jafnalþekkt mál. 
Þetta frv. er grundvöllur að alveg þvi sama og 
legið hefir fyrir liinginu áður um að afhenda 
dómkirkjuna til safnaðarins og skipta Reykja- 
vik í prestaköll, svo að hv. þm. ætti að vera 
kunnugt um J>að. Við hefðum fyrir löngu átt 
að verða búnir að koma Jiessu máli í Jiað liorf, 
sem ætlazt er til með frv.

Ég vil geta þess, að mikill niisskilningur kom 
fram hjá hv. 2. ]>m. Skagf., að málið þyrfti af 
sérstökum ástæðum að fara í gegnuin tvær n. 
Eins og hv. frsm., þm. V.-ísf., upplýsti, eru sér- 
stök tiidrög til, að málið var nú lagl fyrir 
þingið til skjótrar afgreiðslu. Enda þarf ekki 
annað en að lesa grg., svo að menn skilji nauð- 
svn þess, að frv. verði lögfest. Það er siður en 
svo þörf á, að fleiri n. fjalli um málið en 
inenntmn., þar sem Jiað hefir fengið alveg sér- 
staklega góðan undirbúning. Hinsvegar niyndi 
ég ekki verða því mótfallinn, þó að önnur n. 
fengi málið til meðferðar að gamni sínu. Hún 
myndi ekki taka öðruvisi á Jivi en meniitmn., ef 
hún hefði áhuga og skilning á tilgangi þess.

Þegar hv. þm. rísa hér upp og segja, að kirkj- 
ur séu yfirleitt tómar og engan árangur liafi 
að hlynna að þeim, þá eru Jieir að hafa eftir 
öðrum, án þess að geta fært rök fvrir máli sinu. 
Það kom greinilegast fram i ræðu hv. þm. X.- 
Þ., að hann er ekki kunnur kirkjum og keniur 
Jiar mjög sjaldan. Xáttúrlega er hver sjálfráður 
að þvi, hve oft hann sækir kirkju, en Jiað er 
siðferðisleg skylda hvers einstaklings að hlynna 
að þessum málum. Eftir því sem áhuginn er 
meiri fyrir kristindómnum, þvi ineiri verður 
vakningin, sem iná vel tala uin í Jiessu sam- 
bandi. Það má ekki láta það, sein er eyðimörk, 
halda áfram að vera liað, eins og sumuin mönn- 
um hættir til. Þó að einhverjar kirkjur úti uin 
land stæðu tómar, eru það engin rök fyrir þvi,

að ekki vanti kirkju í Rcykjavik. Enda er tima- 
bært að gera gangskör að þessu, og má kalla 
það þjóðarnauðsvn. Mundi margt betur fara, ef 
kostur væri á að gera meira fvrir þessi mál 
en gert hefir verið.

Það er misskilningur. sem kom fram hjá hv. 
]>m., að ríkið ætti ekki að leggja fram fé til 
kirkna. Þar sem þjóðkirkja er í þessu landi, ber 
rikinu skylda til að styrkja hana og vernda. 
Hv. Jnn. hafa allir umiið eið að stjórnarskrán.ni 
og er ekki ókunnugt um, hvað þeir hafa þar 
tekizt á hendur. Vanræksla í þessum efnuin 
kemur i hága við starf þeirra sein umboðsmanna 
þjóðarinnar. Hv. ]>m. X.-Þ. kvað óþarfa að 
hyggja fleiri kirkjur hér í bænum, og kom með 
J;au rök fyrir skoðun sinni, að hann hefði aldrei 
þurft að snúa frá kirkju vegna þrengsla. En 
verði þessum málum komið i viðunandi horf, 
er ég alveg viss um, að hv. þm. myndi fá tæki- 
færi til að sjá fulla kirkju. En ]>að, sem hv. þm. 
X’.-Þ. vitnar i borgir annara landa, get ég full- 
vissað hann uin, að hann hefir ekki getað sjálf- 
ur séð það, og ég mótinæli því, ef hann ætlar 
að fara telja fólki trú um, að hann hafi g’reint 
það i borgum erlendis, hve margar kirkjur eru 
þar og hve mikil er kirkjusóknin, þvi að það 
er ekki á færi ókunnugra manna, sem nokkra 
daga dvelja í borgum crlendis, sem sumar eru 
stærri og aðrar minni, að rannsaka hvar eru 
kirkjur þar og hvernig með þær er farið. Ég vil 
leyt'a mér að segja, ið ólíklegt sé, að hv. þm. 
hafi nokkra hugmynd uin það. Þeir, sem ferðast 
til Jiess að kynna sér þessi mál, komast að 
Jieirri niðurstöðu, að kirkjuhús eru á miklu 
fleiri stöðum heldur en þeir í fyrstu gerðu sér 
hugmvnd um. Því að J>au dyljast þangað til 
farið er sérstaklega að athuga það til þess fyrst 
og fremst að komast að því, hvar þau eru og 
hve mörg og hvernig þeim er þjónað og hvernig 
þau eru sótt. Menn, sem liafa farið beinlínis 
til þess að kynna sér þetta, hafa sagt, að það 
tæki missiri að komast að raun um það, hvernig 
farið er kirkjumálum í stórborgunum. Þess 
vegna er ekki mikið leggjandi upp úr þessu, 
sem hv. þm. X.-Þ. talar um.

Hv. þm. sagði líka, að ]>að væri ranglátt, að 
ríkið legði til kirkjur og til kirkjunnar í Reykja- 
vík; Reykvíkingar gætu Jiað sjálfir. En þessi hv. 
]>m. liefði frekar átt að spyrja um þetta, og 
reyndar ætti hann að vita, að dóinkirkjan í 
Iteykjavík er ríkiskirkja, og ef framfylgt væri 
Jieim reglum, sem þar að lúta, með kirkjuhald 
og eigiiir, ]>á ætti ríkið að byggja nægilegar 
kirkjur fyrir alla Revkjavík. Þess vegna hefði 
ríkið af sjálfsdáðum átt að vera búið að losa 
sig við þessa miklu kvöð fyrir Iöngu.

Xú er farið fram á það hér i þessu frv., að 
rikið sé nú ekki með þetta handbendi, sem það 
aldrei sinnir til fullnægingar, því að slíkt myndi 
verða svo afskaplega kostnaðarsamt, þannig að 
Jiað, sem farið er fram á í frv., er ekkert sain- 
bærilegt við l>að, Jivi að l>eir borgunarskil- 
málar, sem liér er farið fram á við ríkið, eni 
mjög vægir. ()g rikið ætti að geta iniit þetta af 
hendi, í stað þess að leggja fram allar þær 
millj., sem það i raun og veru ætti að gera sein 
eigandi þjóðkirkjunnar. Alít ég, að það slepp’
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vel með þessu framlagi, að borga 300 þús. kr. 
þannig að borga 10 þús. kr. árlega á 30 árum. 
og þó, eins og stendur í frv., að grciðsla skuli 
byrja 1945. En þannig er það alstaðar, að þeir, 
sem eiga kirkjur, eru skyldugir til þess að 
halda þeim við og bvggja upp. Þess vegtia hefir 
það verið keppikefli nú um áratugi, meðan 
kirkjueigtndur voru bændur, að reyna að losa 
sig við þær, þvi að það er ókleift fyrir slika 
eigendur að bvggja þær, en ekki að losa sig 
við þær stóru byrðar. Og rikið sjálft hefir verið 
að þessu, þó að það sé spursmál, hvort það 
ætti ekki að standa að því sjálft að viðhalda 
dómkirkjunni.

En ríkinu hefir tekizt að losa sig við kirkjur, 
og hefir talið það kost að gefa fleiri tugi þús. 
kr. til þess að losa sig við kirkju fyrir 200 
sálir, sem hafa svo tekið að sér kirkjuna.

Hér er því grundvallarmisskilningur á ferð- 
inni, að ríkið eigi ekki að losa sig við það, se-n 
er miklu kostnaðarsamara heldur en það, sem 
hér á að borgast.

En það er ekki nema hálfsögð sagan með 
þessu, þvi að þótt ríkið fái að losa sig við 
þetta, þá þurfa Revkvíkingar að leggja fram 
fleiri þús. kr. l'etta er gert til þess að t. d. prest- 
ar geti vakið áhuga á einstökum svæðum hjá 
mönnum til þess að byggja sinar eigin kirkjur.

Það hefir verið bent á réttilega sem andsvar 
við orðum hv. 2. þm. Skagf., að hér er ekki 
verið að tala um að binda neinn sérstakan 
bagga fram yfir það, sem nú er á rikinu. Þvi 
að það er löglegt að hafa 4 presta á launuin í 
Revkjavík, og þeir hafa verið það nú um tíina, 
fyrir ári eða svo, og þeir verða það.

Og það hefir verið talað um það sem liinn 
auðveldasta hlut, ef inenn vildu fá þann kostn- 
að upp borinn, sem hér er gert ráð fyrir, með 
Jjví að sameina önnur prestaköll úti um landið; 
en það þarf ekki frá minu sjónarmiði að tala 
um það í þessu sambandi, því að það er sjálf- 
sagt, hvort sem frv. er samþ. eða ekki. Og það 
getur komið til mála á næstu tímum að sam- 
eina einhver af þeim prestaköllum, sem standa 
ár eftir ár laus og þar sem söfnuðirnir hafa 
komizt að þeirri niðurstöðu, að það sé fulit 
svo heppilegt að sameina þau.

Hv. þm. X.-Þ. gat um eitt dæmi, sem hann 
áttaði sig ekki á frekar en þessu, hvers vegna 
ríkið ætti að borga til Akureyrarkirkju. En ríkið 
var skyldugt til þess að skila kirkjunni þeim 
eignum, sem það hafði sölsað undir sig. Þar 
var það ekki eiiis og hér er um að ræða, heldu'' 
aðeins hitt, að skila aftur nokkrum hluta íf 
þvi, sem sannað er, að hafi horfið undan kirkj- 
unni til rikisins af hreinum eignum kirkjunnar 
á Akureyri.

*Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Ég sé, að 
hæstv. kirkjumálarh. er ekki viðstaddur. En 
vegna þess að ég hefi kynnzt þessu máli í með- 
ferð þess og verið þar, sem það hefir verið 
rætt i rikisstj., og mér finnst, eftir þeim niiir., 
sem hér hafa farið fram um það, að það se 
komið á svo breiðan grundvöll, að hv. þm. geii 
ekki vel áttað sig á aðalbrevt., þá langar mig 
til að segja örfá orð um það.

Alþt. 1910. B. (53. löggjafarþing).

Mér skilst, að það sé um 4 aðalbreyt. að ræða, 
ef frv. verður að I.

1. og 2. brcyt. er sú, að nú hafa verið sliip- 
aðir prestar i viðbót af sóknarn., og þeir hafa 
ekki verið kosnir af söfnuðinum hér í Reykja- 
vík. Get ég ekki séð, að hv. þm. geti haft á 
móti þvi, að Reykvíkingar kjósi sína presta eins 
og annarstaðar er gert á landinu. Og ég geri 
ráð fyrir, að hv. þm. séu sammála um það, að 
leggja ekki þessi prestsembætti niður. Þá er 
einnig talað um það, að Revkjavik skuli skipta 
i sóknir. Mér skilst, að það hljóti að eigi að 
teljast skvnsamlegt, að prestarnir séu ekki skip- 
aðir hver við hliðina á öðrum og allur bærinn 
svo óskiptur, heldur verði skipt í sóknir eins 
og annarstaðar á landinu.

Þriðja atriðið er, að fjölgað verði um tvo 
presta frá því, sem nú er. Það kann að vaxa 
mönnum i augum. En ekki hefir það nú samt 
við athugun á málinu verið látið standa í vegi 
hjá kirkjumálastjórn, þar sem tekið var tillit 
til þeirra óska, sem komu fram um það, og 
haldið var fram, að prestsþjónustunni gæti ekki 
verið sómasamlega borgið ineð færri en fjórum 
prestum, eins og Revkjavík er nú orðin stór 
bær.

Þetta mál má skeggræða fram og aítur og 
menn geta haft uin það misjafnar skoðanir, en 
það virðist nú ekki verða hjá því komizt að 
breyta prestakallaskipuninni i samræmi við 
fólksfjölgun á einstökum stöðum á landinu. Og 
mér skilst bæði á biskupi og öðrum mönnum, 
sem hafa athugað málið, að þeir sjái fært að 
fækka á öðrum stöðum í landinu.

Fjórða atriðið er svo það, að dómkirkjusöfn- 
uðinum er afhent kirkjan í Reykjavik, og skuli 
ríkið borga honum 300 þús. kr. á 30 árum. Þetta 
er byggt beinlínis á gögnum þeim, sem liggja 
fyrir rikisstj., að rikissjóður hafi hér beinlínis 
tekið af safnaðarfólkinu í Revkjavík og haft 
töluverðar tekjur af þeim gjöldum, sem til 
kirkjunnar hafa runnið. Og ég verð að telja vel 
sloppið, frá sjónarmiði ríkissjóðs, þegar búið er 
að athuga, hve iniklir peningar hafa runnið 
þarna til ríkissjóðs, að borga nú á 30 árum 300 
þús. kr. Það inun hafa verið miklu meira, sem 
ríkissjóður hefir fengið af slíkum gjöldum, og 
mundi þessi upphæð ekki vera einu sinni vextir 
af henni.

Ef á að gera þetta upp og menn vilja, að 
rikið sleppi við að hafa kirkjuna, sem mjög er 
heppilegt frá sjónarmiði rikissjóðs, þar sem 
kirkjunni verður að viðhalda, þá er hagkvæm- 
ara fyrir rikissjóð að sleppa við að reka kirkj- 
una og hafa síðan hvorki veg né vanda af 
kirkjubyggingum.

Það er misskilningur, að verið sé að ræða 
um það hér í frv., hve stórar kirkjubygging- 
arnar eigi að vera, því að það verður eftir mati 
safnaðanna eins og annarstaðar. Heldur er hér 
um það að ræða, að ríkissjóður kaupi sig undan 
þeirri kvöð, að sjá um bvggingu kirkju, með 
þvi að greiða þessar 300 þús. kr. Og tel ég þar 
vel sloppið hvað fjárhagsatriðið snertir út af 
fyrir sig. Hér þarf ekkert að fara út i það að 
ræða um, hve margar kirkjur þurfi að byggja; 
það er safnaðanna sjálfra að sjá um það.
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Þetta virðist mér aðalatriði málsins eins 
það liggur fvrir nú.

Ég ætla mér ekki að fara að blanda méi' hér 
inn i neinar umr. um nauðsyn á starfsemi 
kirkjunnar. En hv. þm. verða að gera það upp 
við sig, livort þeir vilja hlynna að starfseini 
kirkjunnar eða ekki. ()g ef mcnn eru ekki með 
])vi, að kirkjan geti haft sæmileg starfsski!- 
y i ði, verða þeir að taka afleiðingunuin af því.

Forseti (JörB): Það hefir að vísu komið upp- 
ástunga um að vísa málinu til n. og fresta 
umr. En mér leizt, að ]>m. vildu ræða inálið 
almennt, og ]>ess vegna hefi ég ckki boríð þessa 
till. upp.

*Gísli Guðmundsson: I>að má nú vel vera, að 
það sé eifthvað til í þvi hjá hv. þni. V.-Sk., að 
ég sé ekki svo vel til þess fallinn sem æski- 
legt væri uð ræða um kirkjumál. Og get ég 
gjarnan viðurkennt það, að inig skorti þar 
nokkuð á að geta rætt um málið af fullri þekk- 
ingu og skilningi. En það er nú svo, að bér 
á Alþ. verða þm. að taka ákvarðanir um marga 
hluti, þó að þeir séu ekki nema leiknienn á 
þeiin sviðum. Og þrátt fyrir alla kirkjulega 
krafía hér á Alþingi. ]>á hefi ég talið, að ég 
hefði nú ástæðu til þess að leggja orð í belg. 
og vona, að það verði ekki tekið mjög illa upp 
af þeim, sem betur hafa vit á þessum inúlum 
en ég.

Eg' er mjög ánægður yfir þvi, að hv. þm. 
V.-Sk. skyldi koma hér fram með sína ýtarlegu 
ræðu áðan, vegna þess að hann er sýnilega 
mikill áhugamaður um þessi mál. I>ess vegna 
nfá gera ráð fyrir því, þar sem hv. þm. er Iíka 
mikill málafylgjumaður og gætir vel þess mál- 
staðar, sem lianii hefir tekið að sér að vinna 
fyrir, að i hans ræðu hafi komið frain þau rök, 
sem hann hefir fyrir sér í þessu máli. I’ess 
vegna má ég og aðrir, sem erum lcikmenn í þess- 
um sökum, vera ánægðir yfir að hafa fengið 
fram hans ræðu hér.

Ýmislegt af þvi, sem hv. þm. V.-Sk. sagði, 
var þess eðlis, að ég álit ekki stað hér til þess 
að ræða um það. Yfirleitt er ég ekki gjarn á 
að ræða mikið uni trúmál; ég álit, að það sé 
bezt farið, að þau séu sem mest einkamál hvers 
inanns og inenn fari ekki með þau á stræti og 
gatnamót, heldur séu mest með þau i einrúmi. 
En það er alveg misskilningur hjá hv. ]nn. V,- 
Sk., ef hann heldur, að ég hafi engan áhuga á 
þcssum inálum. I>að er þvert á móti, ]>ví ég 
liefi niikinn áhuga á þessuin málum, ]>ó að mér 
hafi ekki gefizt kostur á að sinna þeim. Og ég 
hefi nægilega mikið sótt kirkjur liér i Revkja- 
vik til þess að geta sem sjónarvottur horið um 
|;að, að ég hefi ekki orðið var við, að það væri 
ákaflega áberandi, að nienn þyrftu frá að hverfa 
við kirkjudyr.

I>að er Iíka eðlilegt, þvi að hér kemur fleira 
til greina heldur en fólksfjölgunin ein. Hér hafa 
menn tækifæri til þess að sækja kirkjur á hverj- 
um sunnudegi, og oftar en einu sinni á dag á 
hverjum helgidegi. En þvi er öðruvisi farið i 
strjálbýlinu.

Sömuleiðis er það svo, að þótt útvarpið sé

orðið úthreitt um landið, þá mun það hvergi 
vera jafnútbreitt eins og hér í Reykjavík. Og 
með því hafa menn eignazt ákaflega undursam- 
legt tæki til þess að geta notað sér þann hoð- 
skap, sem i kirkjunum er fluttur.

Ég vonast til þess, að það verði ekki lagt 
mér út til neins guðleysis eða virðingarleysis 
fyrir kirkjunni, þó að ég sé þeirrar skoðunar, 
að sú aðferð, að hreiða út boðskap kirkjunnar 
gegnum útvarpið, komi fullkomlega að eins 
miklum notum eins og kirkjusókn; og ég álít, 
að hún komi að miklu betri notuin. Skal ég svo 
ekki að öðru leyti ræða það frekar.

Ég vil því halda mig að þvi. sem ég hefi áður 
sagt, að þörfin á nýjum kirkjum hér í Revkja- 
vík sé alls ekki eins mikil eins og sumir fvlgj- 
endur þessa máls vilja vera láta ... þá virðist 
méi' þannig fvrir þessu séð, þó að rikið þurfi 
ekki að leggja á sig neina aukna hyrði í þessu 
efni. Og ég sé ekki, að iiein hrýn þörf sé á að 
fjölga kirkjunum, en ég viðurkenni fullkomlega, 
að ástæða sé til að fjölga hér prestunuin.

Hitt atriðið er það, að enda þótt þörf væri 
á fleiri kirkjum hér. þá sé ég ekki annað en 
létt væri, að þessi söfnuður. eins og aðrir söfn- 
uðir, legði á sig hyrðarnar, sem þarf til þess 
að koina upp kirkjum. Og það er næsta undar- 
legt i minuni augum, að á þessuin tiinum, þegar 
verið er að skera við nögl hér á Alþ. allskonar 
frainlög til fullkomlega nauðsynlegra og ólijá- 
kvæinilegra bvgginga, að vera ]>á nieð miklar 
ráðagerðir á prjónunum um annað eins og þetta. 
Ríkið hefir dregið úr sínu framlagi til endur- 
hygginga í sveitum, og inenn ættu að geta orðið 
sammála um það, að á öðruni byggingum er ekki 
eíns mikil þörf eins og á endurbyggingu sveita- 
hæja. Síðasta Al]>. gerði allniikinn niðurskurð á 
þessu fé, og nú hefir komið mjög til orða á 
Alþ., sem nú silur, að lækka enn þessi frainlög 
frá ]>vi, sem verið hefir. A sama tima geta menn 
verið að ræða um annað eins og það, að safna 
i sjóð til þcss að hyggja kirkjur í kaupstöðuni 
landsins.

Ég get ekki fellt mig við þetta, og það má 
hver virða það á hvern veg, sem hann vill. En 
ég tel ekki samræmi i þessum gerðum Alþ. Og 
það eru kannske ekki kirkjuhyggingarnar einar 
hér í okkar landi, sem ríkið virðist vera óþarf- 
lega örlátt á fé til, og mætti þar e. t. v. nefiia 
fleiri hvggiiigar, en þessar kirkjubyggingar eru 
sérstaklega til umr. hér nú.

I>etta er afaróviðfelldið, að á sama tima, sem 
Alþ. þykist knúð til þess að draga úr lífsnauð- 
synlegum hyggingarframkvæmduni, þá sé verið 
með slikar ráðagerðir sem þessar.

Eg veit ekki, hvort viðeigandi er að minnast 
á það hér, en oft hefir mér dottið i liug i sam- 
handi við þá nauðsyn að hyggja dónikirkju hér 
í Reykjavík, að það hefir verið hafin fjársöfnun 
i landinu i þvi skyni að hyggja slika kirkju til 
niinningar um einn af okkar miklu kirkju- 
niönnum, sem er Hallgrimskirkja. I>að var eitt- 
hvað hyrjað á að reisa ]>etta hús i sumar á 
Hvalfjarðarströnd, og til þess mun vera búið að 
safna allmiklu fé. ÉSg myndi álita, að það væri 
i betra samræmi við kirkjulegan áhuga að verja 
þessu fé til byggingar kirkju hér í ReyXjavik,
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sem ætla má, að vrði betur sótt heldur en þarna 
í tiltölulega fámennri sókn, þar sem engar lík- 
ur eru til, að þessi stóra kirkja kæmi að veru- 
legum notuin.

Þarna er ein leið, sem benda mætti á, til þess 
að bæta úr þeirri þörf, sem Reykjavík kynni að 
vera á bvggingu nýrrar kirkju.

Fleira mætti nefna, sem gæti komið til greina 
og mætti verða til þess að ríkissjóður þyrfti 
ekki að taka á sig þessa byrði, sem ég get ekki 
séð, að sé nein ástæða til eða réttlátt að bann 
taki á sig.

l'mr. frestað.
A 24. fundi í Nd., 28. marz, var fram haldið 

3. umr. um frv.

Bergur Jónsson: Mér hefði fundizt viðkunn- 
anlegra, ef hæstv. forseti vildi bíða með þetta 
mál nokkra stund, því að það hlýtur að vera 
von á hv. 2. þm. Skagf., sem mun hafa kvatt 
sér liljóðs í málinu.

Forseti (JörB): Það er ekki hægt að fresta 
málinu fvrir það, að menn mæti ekki á fur.di, 
og get ég því ekki orðið við beiðni hv. þm. Bal'ð.

l'mr. (atkvgr.) frestað.
A 25. fundi í Nd., 29. marz, var enn fram 

haldið 3. umr. um frv.

ATKVGR.
Till. um að vísa málinu til fjhn. felld með 

15:10 atkv.
Brtt. 198,1 samþ. með 16:12 atkv.
— 198,2 samþ. með 16:2 atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 19:9 atkv. og afgr. 
til Ed.

Á 25. fundi i Ed., 30. marz, var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 2541.

Á 26. fundi í Ed., 1. april, var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv. og 

til menntinn. með 11 shlj. atkv.

skv. frv., dragist það óþarflega lengi. að kirkja 
komist upp hér í bænum, og ýmislegt fleira, 
sem ég birði ekki um að telja upp, var fundið 
að frv. En þrátt fyrir það var það álit þessara 
nianna, að mikil bót væri að frv. eins og það 
liggur fyrir, og ekki gerlegt, þar sem svo er 
áliðið þings, að gera á því brevt. og hrekja það 
á milli deilda.

Frv. þetta hefir áður legið hér fvrir i ann- 
ari mynd, en var að þessu sinni sérstaklega 
undirbúið, þar sem hæstv. kirkjumálaráðh. 
bafði skipað þá herra Sigurgeir Sigurðsson 
biskup og Friðrik Rafnar vígslubiskup til þess 
að vinna að undirbúningi þess. Það er augljóst, 
að eins og mannmargt er nú orðið i Reykjavík, 
er ekki við bætandi ])á skipun, sem er á þess- 
um niálurn. Þegar dómkirkjan var byggð, var 
vel fyrir rúmi séð, þar sem ætlað var rúm fyrir 
900 manns, cn síðan hefir íbúatala bæjarins lík- 
lega tífaldazt.

Nú eru 3 prestar starfandi fyrir dómkirkju- 
söfnuðinn, og koma þá um 10 þús. safnaðar- 
manna á hvern prest, því að í dómkirkjusöfn- 
uðinum eru um 30 þús. manns. Annarstaðar er 
talið, að í bæjum álíka stórum og Reykjavík sé 
ekki leggjandi meira á einn prest en að þjóna 
5 þús. manua söfnuði, og eftir þvi ættu þjónandi 
prestar dómkirkjunnar i Reykjavík að vera sex. 
í frv. er gert ráð fyrir að fjölga prestunum frá 
þvi, sem nú er, með þetta fyrir augum. Auk 
þess er gert ráð fvrir að fjölga kirkjunum. Eins 
og kunnugt er, er kirkjan aðeins ein, cn í bæj- 
um af likri stærð og Reykjavík eru viða 10—12 
kirkjur.

Eins og ég tók fram áðan, er enginn ágrein- 
ingur innan n. um frv., og vænti ég, að hv. deild 
taki þvi einnig vel og afgreiði það eins og hér 
er lagt til.

l'nir. (atkvgr.) frcstað.
Á 29. fundi í Ed., 4. april, var fram haldið

2. umr. um frv.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10:1 atkv.
2. —8. gr. samþ. með 10:1 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10:1 atkv.

Á 28. fundi í Ed., 3. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 254, n. 310).

()f skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði levfð og samþ. með 10 slilj. atkv.

*Frsm. (Árni Jónsson): Herra forseti! Eg sé 
ekki ástæðu til að hafa langa framsögu fvrir 
þessu máli. Eins og nál. það, sem hér liggur 
fyrir á þskj. 310, ber með sér, hefir orðið al- 
gert sainkomulag i n. um afgreiðslu málsins. N. 
kvaddi til fundar við sig og viðtals biskup 
landsins, báða dómkirkjuprestana í Reykjavík 
og formann sóknarnefndar. Það kom fram í við- 
ræðunum við þessa menn, að þeir höfðu sitt- 
hvað við frv. að athuga. Það var t. d. á það 
bent, að með því framlagi, sem lagt er til, og 
með þeim greiðslufresti, sem á framlaginu er

.4 30. fundi i Ed., 5. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 395).
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35. Vátryggingarfélög fvrir vélbáta.
A 5. fundi i Nd„ 26. febr., var útbvtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 27 13. jan. 1938, um 

vátryggingarfélög fyrir vélbáta (þmfrv., A. 25).

A 7. fundi í Nd., 29. febr., var frv. tekið til
1. umr.

*Flm. (Sigurður E. Hliðar): Herra forseti! .4 
síðastl. þingi bar ég fram frv. um brevt. á 1. 
nr. 27 13. jan. 1938, um vátryggingarfélög fyrir 
vélbáfa. En það frv. var svo seint fram komið, 
að það náði ekki afgreiðslu, en var við 1. uinr. 
visað til sjútvn. En n. vannst ekki timi til að 
afgr. málið. Þess vegna liefi ég leyft mér að 
bera þetta frv. fram í sama formi og þá. Breyt. 
er í þvi fólgin, að 3. máisgr. 3. gr. 1. orðist svo:

„Heimilt er þó félögum þessum að taka skip 
til vátrvggingar allt að 250 smál. brúttó að 
stærð ísbr. þó 5. gr.).“

í grg. frv. er tekið fram, af hvaða ástæðum 
frv. þetta er fram komið, og er það fyrst og 
fremst fvrir það, að sjávarútvegsmenn á Norð- 
urlandi liafa hvað eftir annað farið fram á að fá 
þessa breyt. gerða að 1. liér á þingi. Má og benda 
á, að fiskiþing Norðlendingaf jórðungs, sem 
lialdið var á Akureyri í nóv. síðastl., samþ. ein- 
dregna áskorun i þessa átt. Fiskiþingið, sem nú 
situr, mun vera með þetta mál á prjónunum, 
og það mun einróma álit þess að skora á hæstv. 
Alþ. að fá þessa breyt. gerða að 1. Og frá slík- 
um mönnum, sem vit hafa á þessum málum. 
renna sterkar stoðir undir réttmæti þess.

Á Xorðurlandi eru nokkur skip, sem falla i 
þann ramma, að þau eru bókstaflega útilokuð 
frá þvi að geta fengið vátrvggingu, nema um 
algeran skiptapa sé að ræða. Ég skal benda á 
þrjú Jiessara skipa. Eitt er vátryggt i Svíjijóð, 
annað skipið er óvátryggt, en þriðja skipið er 
vátryggt með afarkostum. Þessi skip eru ekki 
notuð neina um síldveiðitimann, og liggja þvi 
venjulega 9 mánuði ársins án Jiess að ]>au séu 
notuð. Þess vegna er harðsnúið, að það skuli 
Jiurfa að vátryggja l>au allt árið og fyrir full- 
um skiptapa, meira að segja þar sem ekkert 
tjón gæti komið til greina. Nú má segja, að það 
séu svo fá skip, sem um er að ræða, að ekki sé 
þörf á þessari breyt. En það kemur ekki mál- 
inu við, hvort það eru mörg eða fá skip. Það 
hefir verið horfið að ]>ví hér á landi að stækka 
skipin, og er talið nauðsynlegt, og með hverju 
ári hefir verið reynt að auka flotann með 
stærri skipum heidur en verið hefir, og það 
einkum eftir að farið er að stunda sildveiði 
meira en áður. Menn geta nú séð, að hér er um 
fullkomna sanngirniskröfu að ræða, og ég vona, 
að þetta mál fái góðar undirtcktir hjá hv. þtn.

Eg óska svo, að málinu verði, að lokinni þess- 
ari umr„ vísað til 2. untr. og sjútvn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. og til 

sjútvn. með 18 shlj. atkv.

.4 17. fundi í Nd., 14. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 25, 57, n. 108).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 19 shlj. atkv.

*Frsm. (Sigurður E. Hlíðar): Herra forseti! 
Eftir að þessu máli hafði verið visað til sjútvn., 
leitaði n. umsagnar Samábvrgðar íslands á 
fiskiskipum. Og að fengnum till. Samábvrgðar- 
innar sam]>. n. að mæla með þvi, að frv. verði 
sainþ. með þeim brevt., sem standa liér á þskj. 
108, að aftan við 1. gr. bætist: en ávallt skal 
leita samþykkis Samábyrgðar Islands á fiski- 
skipum, áður en skip, sem er yfir 150 smál. 
brúttó að stærð, er tckið í tryggingu, og skal 
ákveða iðgjöld fyrir þau í samráði við Sam- 
ábyrgðina."

Þetta þótti Samábyrgðinni öruggara, þar sem 
i'ýnikunin nær nokkuð langt út fyrir þau tak- 
mörk, sem nú eru í 3. gr. Þetta ákvæði nær þó 
aðeins til þeirra báta, sem eru umfrarn þá 
stærð, scm tiltekið er i gildandi heimild.

Eins og hv. d. veit, liefir komið fram önnur 
brtt. frá hv. þm. Borgf. við 31. gr. frv., að í 
stað orðana „eitt ár“ komi: tvö ár — N. 
hefir athugað þetta, og álítur liún — og einnig 
er það álit Samábyrgðarinnar —, að þetta væri 
eðlileg og þörf breyt., og hefir þvi fyrir sitt 
leyti getað fallizt á þessa breyt. líka.

Ég tel ekki ástæðu til þess að fjölyrða um 
þetta mál, því að það á að liggja nokkuð ljóst 
fyrir með þessuni orðum og því nál., sem fvrir 
liggur.

*Pétur Ottesen: Hv. frsm. sjútvn. hefir lýst 
hér yfir, að sjútvn. hafi gengið inn á þær 
breyt., sem ég ber hér fram við þetta frv., sem 
er um að lengja frestinn úr einu ári upp í tvö 
ár. Og þar sem n. hefir komizt að þeirri niður- 
stöðu, eftir að hafa athugað málið, að þetta 
væru réttmætar óskir, þá þvkir mér ekki ástæða 
til að fara frekar út í þetta mál, því að sjálf- 
sögðu verður hv. d. að taka afstöðu n. og at- 
hugun í þessu inálí gilda fyrir réttmæti till.

ATKVGR.
Brtt. 108 sarnþ. með 19 shlj. atkv.

1. gr., svo brevtt, samþ. með 20 shlj. atkv. 
Brtt. 57 (ný gr., verður 2. gr.) samþ. með 19

shlj. atkv.
2. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn sainþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 19 shlj. atkv.

Á 19., 20., 21. og 22. fundi í Nd„ 16., 18., 19. 
og 26. marz, var frv. tekið til 3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 23. fundi í Nd., 27. marz, var frv. enn tekið 

til 3. umr. (A. 138, 151).

*Ásgeir Asgeirsson: Ég flyt 2 brtt. við þetta 
frv. Fyrri brtt. er um, að lögveð í skipum 
fvrir vátryggingargjaldi skuli ekki vara lengur 
en eitt ár. Það hefir komizt inn í frv., að það 
fyrnist ekki fyrr en eftir 2 ár, en slik regla 
skapar ósamræmi um lögveð í skipuin. Vextir 
af veðlánum verða að lúkast á fvrsta ári og 
sjóveð verður líka að lúkast á fyrsta ári. Ég fæ
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því ekki séð, hvaða gagn er að því að undan- 
þiggja vátrvggingargjöld frá þessu. Vátrygg- 
ingargjöldin á þessum bátum eru svo há, að ef 
þau mega safnast fyrir í 2 ár áður en gengið 
er að þeim, þá myndi vafalaust lækka veðhæfi 
þessara skipa og þetta verða eigendunum frek- 
ar til ógagns en gagns, eins og búast má við, 
að innhcimtan verði með þessu móti. Skip, sem 
er 70—80 tonn og þarf að borga 7—8 þús. kr. 
í vátryggingargjöld, stendur ekki vel að vigi, ef 
ekki er komið með fyrr en eftir 2 ár 15 þús. kr. 
iögveð í skipinu.

Það er fyrir tilmæli Landsbanka íslands, L't- 
vegsbanka Islands og Fiskveiðasjóðs Islands, 
sem þessi till. er flutt.

Eg vænti þess, að það verði ekki gerðar mikl- 
ar atlis. við þessa tilb, því það er útgerðar- 
mönnum eins hentugt og bönkunum, að slíkir 
rekstrarreikningar séu gerðir upp eiiiu sinni á 
ári og sum gjöldin bíði ekki fram yfir þann 
tima.

Hin brtt. er smávægileg, en hún er um það, 
að skipaeigendum sé gert mögulegt að leita úr- 
skurðar um það, hver sé skyldur að taka að 
sér vátrvggingu skipa, ef félögunum ber ekki 
saman. Það hefir komið fyrir, að bátur sökk 
óvátrvggður vegna svona deilu, þar sem ekki 
hefir verið hægt að leita til eins aðila, sem 
kvæði á um það, hvar trvggingarskvldan væri.

Ég sé svo ekki ástæðu til að fara fleiri orð- 
um um þetta. Ég vænti þess, að ekki verði 
breytt þeirri reglu, sem staðið hefir um skeið, 
svo að vátryggingargjöldin hafi ekki lengri lög- 
veð en margur annar útgerðarkostnaður, sem 
er jafnrétthár.

ATKVGR.
Brtt. 151,a samþ. með 18:1 atkv.
— 151,b samþ. með 18 shlj. atkv.

Frv., svo brevtt, samþ. með 17 shlj. atkv. og 
afgr. til Ed. _________

A 23. fundi í Ed., 28. marz, var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 226).

Á 24. fundi í Ed., 20. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. •— 
Afbrigði leyfð og samþ. með 12 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv. og til 

sjútvn. með 10 shlj. atkv.

Á 29. fundi i Ed., 4. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 226, n. 329).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði levfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

*Frsm. (Ingvar Pálmason): í raun og veru er 
ekki ástæða til að segja mikið um þetta litla 
frv. Það er gert ráð fyrir einni aðalbrevt. á 1. 
um vátrvggingu fyrir vélbáta, og er hún í þvi 
fólgin að heimila þessum félögum að taka báta 
til tryggingar, sem eru allt að 250 smálestir. 
Eins og vikið er að i náb, þá viðurkennir sjútvn.

það rétta stefnu að vinna að þvi, að sem flest 
skip í fiskiflotanum verði trvggð í einu og 
sama vátrvggingarfélagi. Hinsvegar eru þessi 
trvggingarfélög mjög ung og þeiin komið á á 
þann hátt að lögleiða skyldutryggingu hjá öll- 
um vélbátum. Af þessu hlýtur að leiða það, að 
þessi félagsskapur er mjög dreifður um allt 
landið, og hlýtur ennþá að vera nokkuð reynslu- 
lítilb Og má búast við, að misbrestur sé á, að 
inenn geti haft fulla þekkingu og skilning á 
þessum málum. Þess vegna er það, að þó að n. 
leggi til, að þessar breyt. verði gerðar, finnur 
hún ástæðu til að taka fram, að hún lítur svo 
á, að velfarnaður tryggingarfélaganna velti 
afarmikið á því, að Samábvrgð íslands á fiski- 
skipum sýni fullan skilning á þessum þrönga 
fjárhag félaganna. En revnslan hefir því miður 
orðið sú, þennan stutta tíma, sem þessi félög 
hafa starfað, að það hefir borið á því, að stj. 
Samábyrgðarinnar hefir ekki haft fullan skiln- 
ing á því, að hér er með 1. um bátatrvggingar- 
félög verið að reisa við Samábvrgðina. Það 
hefir gengið svo með Samábyrgðina, að ástand 
hennar var orðið þannig, að félagið gat tæp- 

’lega starfað. Þess vegna var þetta ráð tekið, að 
lögskipa að tryggja öll veiðiskip allt upp í 70 
smál., og fvrirmæli sett um það, að hver ver- 
stöð skvldi vera sjálfstætt félag, sem skyldi vera 
skyldugt til þess að endurtrvggja í Samábyrgð- 
inni. Og með þessu var gert ráð fyrir því, að 
fengist trygging fvrir þeim grundvelli, sem 
Samábyrgðin verður eiginlega að bvggjast á. 
Það hefir sein sé komið í Ijós við reynslu Sani- 
ábvrgðarinnar, að tjón á bátuin, sem trvggðír 
voru þannig í Samábvrgðinni, var það mikið, 
að þó að iðgjöld hækkuðu um 8%, sýndi það 
sig, að hagur Samábvrgðarinnar fór sífellt 
versnandi. Nú hefir fengizt reynsla fyrir því 
hér á landi, að alveg sjálfstætt bátatrvggingar- 
félag hefir blómgazt mjög vel þrátt fvrir það, 
þó að það hafi margfalt lægri iðgjöld heldur en 
Samábvrgðin þvrfti að taka. Þess vegna var 
það, að menn litu svo á, að það væri fólgin 
mikil trygging í því að stofna sjálfstæð félög, 
sein endurtryggðu í Samábvrgðinni, i sem flest- 
um verstöðvum landsins.

Það er alveg ljóst, ef maður á að vænta þess, 
að þetta nái þeim árangri, sem maður gerði sér 
vonir um í fyrstu, að þá verður lika að gera þá 
kröfu til Samábvrgðar Islands á fiskiskipum, 
að hún skilji, hvað hér er verið að vinna. Hún 
má ekki koma hér fram eins og „forretnings“- 
inaður, sem hugsar aðeins um það, að fá nægi- 
lega mikil iðgjöld til þess að fvrirtækið geti 
staðizt. Hún verður að finna til þeirrar ábyrgð- 
ar, sem er í raun og veru sú, að leiða hin smærri 
félög. Og eins og ég drap á áðan, hefir því 
miður borið á því, að Samábvrgðina virðist 
hafa brostið skilning á þessu hlutverki sínu.

Þá er i náb vikið nokkuð að því atriði og því 
beint til rikisstj., að gæta þess fvrst og fremst, 
að þeim reglum sé fylgt, sem 1. Samábyrgð- 
arinnar mæla fvrir um, og þessi trvggingar- 
félög fái kost á því að kjósa annan stjórnand- 
ann í Samábyrgð íslands á fiskiskipum. Og ég 
er ekki í nokkrum vafa um, að þetta ætti að 
vera spor í áttina til þess, að sú samvinna, sem
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æskilegt væri, að væri á milli þessara aðila, 
gæti átt sér stað.

Xú er svo hattað, að fiskveiðasjóður á hags- 
muna að gæta vegna starfsviðs sins um nálega 
hverja fleytu i fiskveiðiflotanunr, þannig lag- 
að, að hann hefir lagt fram stofnlán, og ég 
fvrir mitt leyti lagði afarmikla áherzlu á, að 
þetta yrði gaumgæf ilega athugað af hæstv. rík- 
isstj., þvi að mér er það ljóst, að ef svo l'er, 
að þessi leið, sem valin var með þvi að stofna 
hátalryggingarfélögin, mistækist eitthvað ámóta 
og félag Samábyrgðar íslands á fiskiskipunr, þá 
er hér konrið í stórt óefni. Og ég álit máiið svo 
alvarlegt, að mér þvkir miklu miður, að liæstv. 
rikisstj. hefir ekki séð sér fært að vera við 
þessar umr. Hæstv. ríkisstj. hefir sjálfsagt tal- 
ið málið svo lítilfjörlegt, að hún þyrfti ekki að 
gefa því nrikinn gaum. En ég tel, að hér sé á 
ferðinni mál, sem snertir sjávarútveginn mjög 
nrikið, einkum þann smærri. Og þó að þessi 
lagabreyt. út af fyrir sig sé litið atriði, þá er 
málið sjálft i hcild sinni þannig lagað, að á- 
reiðanlega er tími til konrinn, að ]>vi sé gefinn 
gaumur, svo að ekki fari nú þannig, að J>essi 
visir til trygginga, sem með bátatrvggingarfé- 
lögunum hefir verið stofnaður, verði að engu 
og allt Iendi í öngþveiti, eins og var áður en 
þessi tryggingarfélagsskapur var stofnaður. I>vi 
að það var ekki hægt að fá trvggingu fyrir sum 
tryggingarskvld fiskiskip, og sum ekki nema 
með þeim ókjörum, sem ekki var hægt við að 
una. En það hefir sýnt sig, að þessi bátatrygging- 
arfélög, ef þeinr er vel stjórnað, geta fært niður 
iðgjaldið um helming. Og nriðað við fiskiskipa- 
flota okkar, sem mun vera a. m. k. 260—270 
skip, sem geta komizt undir þessi I., þá veltur 
ekki á litlu fyrir þá, sem eiga ]>ennan flota 
og verða að tryggja hann árlega, að geta konrið 
tryggingunni þannig fvrir, að iðgjöldin verði 
þeinr ekki óbærileg, og auk J>ess, sem þeir með 
félagsskap tryggja það, að í franrtíðinni verði 
hægt að fá enn betri kjör um trvggingar.

Ég vil sérstaklega henda á reynslu bátatrvgg- 
ingarfélagsins i Vestmannaeyjum, sem sannar 
okkur, að það er hægt að konra þessunr trygg- 
ingunr í gott horf, ef skilningur og þekking er 
til staðar. I>að félag er orðið yfir 50 ára gamalt 
og getur nú veitt sínurn viðskiptamönnunr trygg- 
ingar fvrir svo lág iðgjöld, að við höfunr aldrei 
þekkt slikt annarstaðar. Og þó verðunr við að 
játa, að Vestmannaeyjar er sú verstöð, senr ekki 
er hvað hættuminnst um trvggingar, heldur 
verður að telja hana nreð þeinr verstöðvunr hér 
á landi, senr hættulegastar eru.

I>ær breyt., senr hér liggja fyrir á lögum unr 
bátatrvggingarfélög út af fyrir sig, gáfu ástæðu 
til ]>eirra atlrs., senr bæði komu fram í nál. og 
ég hefi nú sett franr við þessa umr.

Ég vænti þess, þó að hæstv. ríkisstj. lrafi ekki 
hlustað á nrál nritt, að þær bendingar, senr konra 
franr í nál„ gefi henni tilefni til ]>ess að athuga 
þetta mál. Og vil ég fyllilega treysta því, að 
hún sjái ástæðu til að taka að einhverju leyti 
til greina þær bendingar, sem öll sjútvn. Ed. 
hefir orðið sammála um.

Ég skal aðeins víkja að þvi, að það eru að 
visu 2 smávægilegar breyt. við þetta frv. aðrar

en ég liefi nrinnzt á, unr það að hækka snrálesta- 
tölu þeirra skipa, senr heinrilt er að tryggja. 
Önnur hreyt. er í raun og veru ekki nema orða- 
hreyting. Breyt. á 6. gr. frv. er um það, að ef 
vafi leikur á því, hvar eigi að tryggja skipin, 
þá á Saináhyrgðin að skera úr þvi. Þetta var 
það, sem vakti fyrir þeinr, senr fjölluðu um 
málið á sinni tíð, en Sanrábvrgðin hefir talið 
sér það alveg óviðkomandi.

Ég ætla svo að láta þetta nægja, í því trausti, 
að ]>ær hendingar, senr n. hefir gefið, verði 
teknar til velviljaðrar athugunar lrjá hæstv. 
ríkisst j.

ATKVGB.
1. gr. sanrþ. með 10 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn sanrþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. unrr. nreð 9 shlj. atkv.

Á 30. fundi í Ed., 5. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Of skanrnrt var liðið frá 2. umr. — Afbrigðí 
leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGIL
Frv. sanrþ. nreð 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 396).

36. Friðun arnar og vals.
A 21. fundi í Ed., 26. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um friðun arna (þnrfrv., A. 202).

Á 22. fundi í Ed., 27. nrarz, var frv. tekið til 1. 
umr.

Of skainmt var liðið frá útbýtingu frv. — 
Afbrigði leyfð og samþ. nreð 12 shlj. atkv.

Páll Zóphóniasson: Herra forseti! Ég sé, að 
frv. þetta er flutt af hv. allshn., en ég vona, 
að hv. n. vilji athuga það nánar inilli unrr., og 
vil ég skjóta hér fram nokkrunr aths. unr nrálið. 
Eg tel vafa, hvort ekki sé rétt að taka í frv. 
ákvæði unr það, að leyfilegt skuli vera við á- 
kveðin skilyrði að drepa erni. Ég veit til þess, 
að þeir geta sunrstaðar verið mestu skaðræðis- 
gripir. Árið 1929 verpti örn i varphólma í Barða- 
strandarsýslu. Ráðh. var þá símað og spurzt 
l'yrir unr það, hvað gera skyldi við örninn. 
Hann drap unga fvrir varpeigendunr og flæmdi 
fugl burtu og kostaði 26 pund af dún, en unr 
það rýrnaði dúntekjan miðað við árin á undan 
og eftir. Vorið 1929 drap örn 28 lömb fyrir 
bónda á Skógarströnd. Bóndi vissi, hvar örninn 
átti hreiður, en mátti ekki hreyfa við hreiðr- 
inu. Árið 1934 drap örn nrilli 10 og 20 lömb frá 
Litlanesi á Barðaströnd. Flg veit ekki nema rétt 
væri að setja í 1. ákvæði varðandi svona tilfelli, 
sem eru að vísu fá, þar senr leyft sé að ráða 
niðurlögum arnar, en annars sé hann ekki drep- 
inn.
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:?Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Allshn., scm 
flutt hefir málið, hefir að sjálfsögðu ckki rætt 
það nánar á fundi. (BSt: Að sjálfsögðu?). Já, 
það stóð svo á, að inálinu var rétt nýlega út- 
hýtt, svo að ckki hcfir unnizt tóin til þcss. 
Málið er cinfalt. l'm það cr að ræða, hvort gilda 
skuli áfram 1. um friðun arnar. Eg hvgg, að sú 
skoðun vcrði ofarlega á baugi, að örninn sc 
svo mcrkilegur fugl, að hann beri að friða. Mikil 
hætta er á þvi, að honum yrði útrýmt á skömm- 
um tíma, cf farið yrði að lcyfa að drepa hann. 
I>að er alltaf erfitt að búa til löggjöf, þar sem 
hlutirnir eru stundum leyfðir og stundum ekki. 
Eg býst við, að cf leyft væri að drcpa örn undir 
vissum kringumstæðum, þá mvndu mcnn alltat' 
geta búið sér til yfirskinsástæðu. Hér var uppi 
hliðstætt mál á þingi fvrir nokkru, þar sem lagt 
var til, að leyft yrði að drepa álftir. Ýmislegt 
getur mælt með þvi, en Alþ. hefir þó ekki viljað 
fallast á þá skoðun, að leyfa beri að drepa jafn- 
fríðan og skemmtilegan fugl, og mér kæmi ekki 
á óvart, þótt svipuð skoðun yrði ofan á að þvi 
er örninn snertir, þó að hann geri stundum 
nokkurt tjón. Annars býst ég við, að n. taki 
þessa till. til athugunar milli umr.

ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv.

.4 24. fundi i Ed., 29. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 202, 253).

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 253. 
— Afbrigði leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Ég hreyfði 
því við 1. umr. þessa frv., að ég teldi vafasamt, 
að rétt væri að friða erni eins takmarkalaust 
og gert væri ráð fvrir i þessu frv. Eftir að ég 
hafði talað við allshn. og vissi, að hún kæmi 
ekki með neinar brtt. við þetta frv., hefi ég í 
samráði við hv. 5. landsk. borið fram tvær brtt. 
við frv., á þskj. 253, en þar er þó ekki eins langt 
gengið og ég hefði e. t. v. haft dálitla tilhneig- 
ingu til. Þar er ekki gengið Iengra en svo, að 
ef örn verpur i friðlýstu varplandi eða eyðir 
mjög æðarvarpi, getur sá, er fyrir tjóninu verð- 
ur, snúið sér til hlutaðeigandi lögreglustjóra, er 
þá hefir heimild til að veita undanþágu frá 
banni friðunarl. og levfa viðkomandi manni að 
gera þær ráðstafanir, sem hann telur heppilegar 
til þess að varplandið eyðileggist ekki. Lengra er 
ekki farið í þessari brtt., og nær hún þess vegna 
svo skammt sem unnt er. Það er alls ekki hægt 
að ætlast til þess, að varpeigendur verði að- 
gerðalausir gagnvart þeim usla, sem örninn gerir 
þegar hann leggst á varplönd þeirra, sem sér- 
staklega hefir borið við á Breiðafirði. Ég hefi 
frétt um tvö ný þessháttar tilfelli, annað frá 
Hrafnsey í varplandi þar. Þessi dæmi eru alltaf 
að koma fyrir, og ég tel alls ekki fjarri lagi, að 
slíkt geti gerzt. Ég tel það líklegt, að allir arn- 
arvinir, sem vilja friða hann og láta honum 
fjölga, geti þó orðið sammála um það, að rétt- 

. indi einstakra manna, sem eiga varplönd, séu 
meira virði en fjölgun arnarins, þegar um það 
er að ræða, að ernir eyðileggja fyrir þeim mikil
verðmæti.

í þessum brtt. er ekki minnzt á að taka upp 
neinar ráðstafanir gegn því, að ernir leggist á 
fé inanna. Það er erfitt að sanna það, en þó 
veit ég um einn bónda á Skógarströnd, sem hefir 
misst 20—30 Iömli, og sá, að örn tók nokkur 
þeirra. En mikill vafi leikur á því, hvaða örn 
það var, og livar hann hefir átt hreiður sitt, 
enda þótt bóndi teldi sig vita það. Enda þótt 
ég telji mjög vafasamt, hvort örninn ætti ekki 
að vera ófriðhelgur fvrir lambadráp, hefi ég 
ekki gert neina till. þar að lútandi.

Siðari brtt. á þskj. 253 er um það, að fvrir- 
sögn frv. verði: friðun arnar, — en ekki „arna“. 
Þetta er ekki stcfrt atriði, en samt þótti mér fara 
betur á því, að frv. yrði samþ. með þeirri brevt., 
er felst í brtt. á þskj. 253,2. Ég þarf svo ekki 
að fara fleiri orðum um þetta, en vona, að 
þessar brtt. fái greiðan framgang hér i d., því 
að þær eru svo sanngjarnar, að ég tel ekki hægl 
fvrir hv. þm. að vera á móti þeim.

*Frsm. (Sigurjón A. Ólafsson): Fyrri flm. brtt. 
á þskj. 253, hv. 1. þm. N.-M., gat þess, að alls- 
hn. Ed. hefði ekki viljað gera neinar brevt. á 
þessu frv., og var sú ástæða, að því er hv. flm. 
upplýsti, fyrir þvi. að hann bar þessar brtt. 
fram, að allshn. vildi ekki bera ]iær fram á- 
samt bonum, eins og hann talaði um. Ég skal 
játa það, að þessi till. er mjög varfærnislega 
orðuð, og af henni gæti varla stafað hætta, þar 
sem það er á valdi lögreglustjóra í hvert sinn, 
hvort mönnum er heimilt að drepa örn eða 
ekki. Ég býst við, að reynslan hafi orðið sú, 
þegar örn hefir gert tjón í varplöndum eða 
drepið unglömb, að þá liafi friðunarl. hreint og 
beint ekki verið fylgt í öllum tilfellum, og það 
muni líka verða svo í framtiðinni. Þó að slikt 
kæmi fyrir af þessum ástæðum, er ekki mikil 
hætta á, að menn yrðu látnir sæta sektum fyrir 
það.

Annars hefir mér verið skýrt svo frá af nátt- 
úrufróðum mönnum, að örninn verpi aldrei í 
varplandi, og mönnum, er þvkjast þekkja vel 
til um hagi arnarins. Ef það skyldi vera rétt, 
þá lítur út fyrir, að það mvndi ekki oft koma 
fyrir, að örn gerði tjón í varplandi, og þess 
vegna væri rétt, að brtt. á þskj. 253 yrði samþ., 
enda þótt allshn. þætti ástæðulaust að bera fram 
brtt. um það efni.

Aftur á móti vil ég segja nokkur orð um 
siðari brtt. á þskj. 253, því að ég er mótfallnari 
henni en hinni fyrri. Ég vil skjóta þvi atriði til 
þeirra manna, sein inálfróðir eru, hvort „arna“ 
sé ekki réttara en „arnar“. Mér skilst, að 
myndin „arna“ eigi þar að vera, og ég vil heyra 
álit hinna málfróðu manna hér í d. um það, 
hvort svo muni vera.

Þorsteinn Þorsteinsson: Ég liefi ekki spurt 
málfróða menn um það atriði, sem hv. 2. landsk. 
minntist síðast á, en ég vil aðeins benda á það, 
að það hefir verið venja i lagamáli að nota 
eignarfall cintölu um fugla, t. d. ófriðun svart- 
baks, friðun rjúpu; og þcss vegna tel ég réttara 
að nota sömu mvnd hér eins og alniennt hefir 
verið notuð, og auk þess tel ég það heldur 
fallegra þarna.
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Hv. 2. landsk. sagði, að örn verpti aldrei í 
varplandi. Það getur þó komið fyrir. Ég get 
gefið þær upplýsingar, að síðastl. vor verpti 
örn í varplandi Háskóla Islands, þ. e. a. s. eyju, 
sem háskólinn á. Það hefir komið mjög oft fyrir 
á Breiðafjarðareyjuin, að örn hafi orpið þar, 
einkum áður fyrr, meðan örninn var algengur, 
og ])á hrakti hann æðarfuglinn mjög úr eyjun- 
um, og það getur komið fyrir aftur, því að bú- 
ast má við, að honum fari að fjölga þegar hann 
er friðaður. En sem sagt, þegar það kemur 
fyrir, er ekki nema eðlilegt, að varpeigendur 
revni með einhverju móti að eyða erninum, þeg- 
ar lifsbjörg þeirra er i voða, og það væri miklu 
betur viðeigandi, að menn þyrftu ekki að brjóta
1. til þess. Enda þótt venjulegast verði engir til 
að kæra slik lögbrot, virðist þó vera rétt að gera 
þessa undantekningu. Eg geri ráð fyrir, að lög- 
reglustjórar fari ekki illa með þessi ákvæði og 
þeir leyfi ekki þessa undanþágu nema full þörf 
sé til.

Ef Alþ. samþ. að þessu sinni 1. um friðun 
arnar, þá held ég, að réttara sé að samþ. brtt. 
á þskj. 253 en að fella hana.

*Magnús Gíslason: Allshn. hefir flutt þetta 
frv. eftir beiðni hæstv. forsrh., þvi að samkv. 
gildandi I. var fríðunartíminn útrunninn 1. jan. 
1940. Allslin. er þeirrar skoðunar, að nú þegar sé 
orðið svo litið um þennan fugl, að nokkur hætta 
sé á því, ef hann verður ekki friðaður áfram, 
að honuin yrði algerlega útrýmt. Hinsvegar var 
n. ljóst, eins og kom fram við 1. umr. þessa 
máls, að þetta yrði nokkuð hart fyrir þá, sem 
verða fyrir búsifjum af völdum arnarins, eins 
og hv. 1. þm. X’.-M. lýsti hér yfir. Hann tók það 
fram, að ýmsir bændur hefðu beðið fjártjón af 
völdum arnarins. Það getur komið til álita, 
hvort ekki er rétt, þegar slík friðunarl. eru 
sett, að láta hið opinbera taka á sig skaðabóta- 
skyldu gagnvart þeim, scm fvrir sliku tjóni 
verða. En þá kemur það til greina, að það er 
oftast erfiðleikum bundið fyrir hlutaðeigendur 
að sanna, að tjón það, er þeir hafa orðið fyrir, 
sé af völduin arnarins. Af þessum ástæðum mun 
það hafa verið, að n. taldi þýðingarlaust að 
setja slík ákvæði í 1.

Eg er þeirrar skoðunar, að það muni sjaldan 
koma fyrir, að örn verpi þar, sem æðarvarp 
er; þó er mér sagt, að dæmi um slíkt séu til 
hér á landi. En ég held ekki, að svo mikil brögð 
séu að þvi, að mikil hætta sé í þvi fólgin, þó 
að brtt. á þskj. 253 yrði samþ. Þó gæti það e. 
t. v. orðið til þess, að slík friðunarl. næðu ekki 
tilgangi sinum og kæmu eigi að fullum notum, 
ef menn yrðu i hverju tilfelli að leita til við- 
komandi lögreglustjóra og krefjast þess, að 
hann gerði ráðstafanir til þess, að örninn yrði 
ekki friðaður. Það væri e. t. v. heppilegra að 
láta þetta ekki vera komið undir áliti lögreglu- 
stjóra, heldur að ráðh. skyldi á hvcrjum tíma 
úrskurða, hverjum mætti veita undanþágu frá 
ákvæðum I., þannig að lögreglustjóri þvrfti að 
bera það undir hlutaðeigandi ráðh., hvort slík 
heimild vrði veitt. Ég tel það tryggara heldur 
en að láta það einungis vera koinið undir áliti 
lögreglust jóra. Ef hægt væri að koma slíkri

breyt. inn í frv., vildi ég fvrir mitt levti, að 
hún fælist i hrtt. á ])skj. 253.

ATKVGB.
Brtt. 253 tekin aftur til 3. umr.

1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Evrirsögn saniþ. án atkvgr.
Erv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

Á 25. fundi í Ed., 39. marz, var frv. tekið til
3. umr. ( A. 292, 253, 268).

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
levfð og samþ. með 9 shlj. atkv.

*Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Brtt. sú, sem 
útbýtt hefir verið hér i d. á þessum fundi, er 
á þskj. 268 og er að mestu leyti shlj. brtt. frá 
hv. 1. þm. X.-M. og hv. 5. landsk. á þskj. 253. 
Breyt., sem gerð er í brtt. 268, er sú, að í stað 
lögreglustjóra er það ifáðh., sem hefir heimild 
til að veita þá undanþágu, sem gert er ráð fyrir 
á þskj. 253, sem sé ef örn Ieggst á æðarvarp 
og eyðir þvi, má ráðh. heimila mönnuin að gera 
ráðstafanir til að verjast tjóni af hans völdum. 
Allshn. hefir eftir iiánari athugun á málinu 
flutt brtt. á ]>skj. 268 og mælir með því, að 
hún verði samþ.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti'. Enda þótt 
mér þvki þessi hreyt. sízt til bóta, sem sé að 
ganga alveg framhjá viðkomandi lögreglustjóra, 
sem hefir staðarkunnugleika í þessum málum og 
viðkomandi maður getur oftast náð fljótt til, 
en láta í þess stað slík mál fara til ráðh. hér í 
Iteykjavík, sem enga kunnugleika hefir á þessum 
niálum, þá mun ég sætta mig við, að hún verði 
samþ., frekar en að sætta mig við það, að brtt. 
á ]>skj. 253 verði felld. En ég bendi n. á það, 
að þetta má kalla að koma aftan að manni, því 
að þegar farið var fram á það við mig í gær, að 
ég tæki till. miiia aftur til 3. umr., gerði ég 
það í Jieirri von, að samkomulag næðist um 
till., og mér hefði þótt sanngjarnt að leggja til, 
að lögreglustjóri ætti að veita slíka heimild í 
samráði við ráðh. En eftir brtt. á þskj. 268 er 
ekki ætlazt til þess, að lögreglustjóri komi neitt 
nálægt þessum málum, beldur á ráðh. einn að 
úrskurða þar um samkv. bréflegum upplýsing- 
um, og slíkur úrskurður kemur ekki fvrr en 
eftir dúk og disk til viðkomandi manns. Ég tel, 
að þessu frv. hafi verið breytt hjá allshn. til 
hins verra frá þvi, er ég tók brtt. mina aftur.

*Frsm. (Sigurjón A. Ólafsson): Ég skil ekki 
i þeirri óánægju, sem kemur fram hjá hv. 1. 
þm. X.-M. út af þessu. Ég varð ekki annars var 
en að liann væri sammála hv. 11. landsk., þegar 
hann kom með þá till., að úrskurðarvaldið í 
þessum efnum skyldi vera í höndum ráðh. Enda 
sé eg ekki muninn á þessari till. og till. hans, 
því að ])ótt ekki sé minnzt á lögreglustjóra í 
brtt. á þskj. 268, þá hlýtur ráðh. eðlilega að 
leita umsagnar viðkomandi lögreglust jóra og 
fara eftir till. lians i flestum tilfellum. Vita- 
skuld inun sá maður, sem fyrir búsifjum verð-
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ur af þessum sökum, snúa sér til viðkornandi 
lögreglustjóra, og hann sækir um heimild frá 
ráðh. Ég get ekki skilið óánægju hv. 1. þm. 
N.-M. út af þvi, að ráðh. fái vald til að gefa 
endanlegan úrskurð i þessum málum, og ég 
skil ekki i öðru en að þessi hv. þm. sætti sig 
við það. Svo skal ég ekki fjölyrða frekar um 
þetta.

ATKVGR.
Brtt. 268 samþ. með 9 shlj. atkv.
— 253,1, svo breytt, samþ. með 9 shlj. atkv.
— 253,2 samþ. með 8:3 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: PHerm, PZ, ÞÞ, ÁJ, BSn, HermJ, JJ, MJ. 
nei: SÁÓ, ErlÞ, IngP.

BSt, BrB greiddu ekki atkv.
3 þm. (EÁrna, JJós, MG) fjarstaddir.
Frv., svo breytt, samþ. með 9 shlj. atkv. og

afgr. til Nd., með fyrirsögninni:
Frv. til I. um friðun arnar.

Á 27. fundi í Nd., 1. apríl, var frv. útbýtt eins 
og það var samþ. við 3. umr. i Ed. (A. 278).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. —

Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv. 
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og 

til allshn. með 18 shlj. atkv.

Á 29. fundi í Nd., 3. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 278, n. 318).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. ■— 
Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

*Frsm. (Garðar Þorsteinsson): Þetta mál hefir 
verið til athugunar i allshn., sem hefir orðið á- 
sátt um að mæla með þvt, að emir séu frið- 
aðir. En hún gerði þá breyt. á frv., að þar komi 
einnig ákvæði um friðun valsins. Þessi fugl 
hefir verið þjóðarstolt, ef svo mætti að orði 
kveða. Hann var friðaður þar til 1930, og eftir 
þvi sem ég hefi fengið upplýsingar um, þá hefir 
siðan verið eytt mjög miklu af þessum fugli, 
sérstaklega ungum hans og eggjum. Mér skilst, 
að ekki muni stafa sú hætta af þessum fugli, 
að rétt sé að koma í veg fyrir útrýmingu hans 
í tæka tíð. Þess vegna væri æskilegt að friða 
valinn þann tíma, sem frv. ákveður um friðun 
arnar. N. hefir einnig breytt ákvæði 2. gr. á þá 
leið, að ef valur eða öm verpi í friðlýstu varp- 
landi, þá sé ráðherra heimilt að gera ráðstaf- 
anir til að verjast tjóni af völdum þeirra.

Sigurður E. Hlíðar: Herra forseti! Ég er hv. 
allshn. þakklátur fvrir, að hún hefir tekið upp 
í frv. þetta ákvæði um friðun fálkans. Þegar 
ég kom á þing fyrir 3 árum, gerði ég einmitt 
fyrirspum um það, hvað liði friðunarmálum 
fugla. Ég fékk þær upplýsingar, að almenn frið- 
unarlög væru á döfinni. En ég mundi fá alveg 
sama svar nú og fyrir 3 árum, að enn væru i

Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

undirbúningi friðunarlög fyrir fuglalif lands- 
ins.

En úr því að hér er komið fram í frv.-formi 
friðunarákvæði um örninn, fannst mér lika rétt 
að skjóla inn i ákvæði um friðun valsins. Mér 
er kunnugt um það, að einmitt valnum fækkar 
mjög ört á siðari ámm. Þar, sem ég þekki til 
á Norðurlandi, hefir honum fækkað óvanalega 
mikið á síðustu 10 ámm, og er einkum unga- 
ráni um að kenna. Fálkaungum hefir verið rænt 
og þeir til skamms tima verið seldir til útlanda. 
Auk þess hefir mönnum leyfzt að veiða lifandi 
fálka, og ekki eru nema 2 ár siðan Þýzkaland 
sendi hingað leiðangur til þess að veiða lifandi 
lalka. Þetta er þjóðfugl íslendinga, og ekki litið 
metnaðarmál fyrir okkur, að þessi merkilega 
fuglategund fái að hafa einhverja möguleika til 
að lifa. Þess vegna er ég þakklátur hv. allshn.. 
að hún hefir tekið þetta ákvæði upp í frv., og 
mæli hið bezta með þvi.

ATKVGR.
Brtt. 318,1 samþ. með 16:1 atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 17:1 atkv.
Brtt. 318,2 (ný 2. gr.) samþ. með 17 shlj. atkv.

3.—4. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Brtt. 318,3 (ný fyrirsögn) samþ. án atkvgr.

Frv. visað til 3. umr. með 17 shlj. atkv., með 
fyrirsögninni:

Frv. til I. um friðun arnar og vals.

Á 30. fundi í Nd., 4. april, var frv. tekið til
3. umr. (A. 331).

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og endursent Ed.

Á 29. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 30. fundi i Ed., 5. apríl, var frv. tekið til 
einnar umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. i Nd. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Ég var rið- 
inn við afgreiðslu þessa máls á sínum tima og 
likaði ekki allskostar, hvernig hún varð. Nú 
hefir Nd. sett inn í frv. friðunarákvæði um val, 
svo að hann sé friðaður á sama hátt og örninn. 
Ég gat þess við umr. hér um daginn, að ég gæti 
sætt mig við þau ákvæði 2. gr., að ráðh. sé 
heimilt að gefa mönnum heimild til að friða 
varplönd sín fyrir þessum ránfuglum, ef þeir 
leggjast á þau, en mér finnst hinsvegar, að lág- 
mark sektarinnar, 500 kr., sé óhæfilega hátt sett, 
þegar það á að ná bæði til vals og arnar, þegar 
líka á það er litið, að menn verða alltaf að 
leita til ráðh. í hvert skipti, sem þeir kunna að 
þurfa að friða eign sína gegn þessum vargi. 
Til þess að gera ekki ósamkomulag mun ég bera 
fram skrifl. brtt. um, að í staðinn fyrir 500— 
1000 kr. komi 100—1000 kr., svo að ef seinlega

25
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gengur að ná í ráðh., ef örn eða fálki Ieggst á 
varp, þá þurfi það ekki að kosta meira en 100 
kr., þó að menn geri ráðstafanir til að friða 
varpið og nevðist til að drepa varginn þrátt 
fyrir lagabannið.

Ég vil svo afhenda hæstv. forseta þessa skrifl. 
brtt. og vona, að hv. d. geti fallizt á hana.

*Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Eins og hv. 
síðasti ræðumaður gat um, hefir þetta frv. tekið 
þeim brevt. i Nd„ að samkv. þvi er nú valur- 
inn friðaður ásamt erninum. Valurinn mun hafa 
verið ófriðaður siðan 1930. Allshn. hefir athugað 
þetta og komizt að þeirri niðurstöðu, að rétt 
sé að fallast á þessa brevt. Um það hefi ég svo 
ekki meira að segja. En viðvíkjandi framkom- 
inni brtt. frá hv. 1. þm. N.-M. get ég ekki sagt 
neitt f. h. n., því að tíll. hefir ekki Iegið fyrir 
henni, en ég segi fyrir mig, að ég tel hana ekki 
svo þýðingarmikla, að rétt sé fyrir hana að fara 
að hrekja málið enn á ný milli d. í frv. er sektin 
við að brjóta 1. 500—1000 kr., og ég hygg, að 
það sé sett með það fyrir augum, að nokkuð 
strangt aðhald sé á mönnum um að brjóta ekki
I. En mér skilst, að það muni ekki verða tekið 
eins strangt á þvi hjá þeim mönnum, sem þurfa 
að drepa örn til þess að friða varpland sitt, 
og tel ég það því enga afsökun. Það er líka fljót- 
legt að síma til Revkjavikur, ef þarf að fá úr- 
skurð ráðh. um slíkt mál. (BSt: Ráðh. er nú 
ekki alltaf við). Ég mun þvi greiða akv. á móti 
þessari brtt.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 376) Ieyfð 

og samþ. með 12 shlj. atkv.

Páll Hermannsson: Það er aðeins í sambandi 
við skrifl. brtt., sem hér var verið að boða. Mér 
finnst hún eiga fvllsta rétt á sér. Mér finnst, að 
ef til þess kæmi, að menn neyddust til að verja 
varp gegn þessum ránfuglum, þá sé þetta ófær- 
lega hátt lágmarksákvæði. Mér finnst það ekki 
mega vera hærra en 100 kr., og yrði það auðvit- 
að aðeins látið gilda þar, sem sérstaklega stæði 
á, en ef þessir fuglar væru drepnir að nauðsynja- 
lausu, væri hægt að fara svo nærri hámarkinu 
sem þurfa þætti. Ég mun því hiklaust greiða 
atkv. með skrifl. brtt. og vil ráða öllum hv. 
þdm. að aðhvllast hana.

Þorsteinn Þorsteinsson: Ég vil með örfáum 
orðum gera grein fyrir, hvað vakti fvrir mér 
með að koma með þessa brtt. Það er það, að 
þetta frv.. sem hér liggur fyrir, er upphaflega 
aðeins miðað við örninn. í þeim 1., sem áður 
giltu um friðun arnar, var sektin ákveðin allt 
að 500 kr. Svo er valnum skotið inn i í Nd., en 
sektarákvæðin látin standa óbreytt. Sekt fyrir 
að drepa val var, ef ég man rétt, 80 eða 90 kr„ 
en þess hefir ekki verið gætt i Nd., þegar valn- 
um var bætt inn i, að setja sérstök sektarákvæði 
viðvikjandi honum, heldur látin sömu ákvæði 
gilda um hann eins og örninn. Þetta er ekki 
rétt, eins og allir hljóta að viðurkenna, sem 
vilja líta sanngjarnlega á þetta mál. En nú er 
svo langt um vík að Iagfæra þetta, að ég sé

ekki annað hentara en að hafa rammann svo 
rúman, að hægt væri að hafa sektirnar hæfi- 
legar, og þó verða sektarákvæðin fyrir að drcpa 
val hækkuð frá þvi, sem var, meðan hann var 
friðaður.

ATKVGR.
Brtt. 376 samþ. með 8:3 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: PHerm, PZ, ÞÞ, BSt, IngP, JJ, MJ, EÁrna. 
nei: SAÓ, ErlÞ, MG.

5 þm. (ÁJ, BSn, BrB, HermJ, JJós) fjarstaddir. 
Frv., svo brevtt, samþ. með 10 shlj. atkv. og

endursent Nd. ___

Á 15. fundi i Sþ„ 8. april, var frv. útbýtt frá 
Nd. eins og það var samþ. við eina umr. í Ed. 
(A. 378).

Á 32. fundi í Nd„ 9. apríl, var frv. tekið til 
einnar umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
A 33. fundi í Nd„ 11. apríl, var frv. aftur tekið 

til einnar umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 18:1 atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 433).

37. Verðlag.
Á 19. fundi í Nd„ 16. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um verðlag (þmfrv., A. 140).

.4 20. fundi í Nd„ 18. marz, var frv. tekið til
1. umr.

*Frsm. (Bergur Jónsson): Frv. þctta er, eins 
og sést af grg., flutt af allshn. eftir ósk hæstv. 
viðskmrh. Frv. fjallar um það, að fella saman
1. frá 1937 um verðlag á vörum og breytingar, 
sem á þeim 1. voru gerðar 1940. 1. gr. frv. hyrj- 
ar cins og í 1. frá 1937, en svo koma nýmæli, 
sem þar eru sett i samræmi við það, að verð,- 
lagsn. hefir í I.ögbirtingablaðinu auglýst reglur 
um verðlag, sem vafasamt er annars, að heim- 
ilt sé eftir núgildandi 1. Svo eru sett ákvæði 
um, að n. sé heimilt að ákveða taxta fyrir við- 
gerðir, smíði, saumaskap o. s. frv. f 3. gr. frv. 
er það nýmæli, að ríkisstj. getur skipað eftir- 
litsn. verðlagsn. til aðstoðar á hinum einstöku 
verzlunarstöðum landsins, og er þetta i sam- 
ræmi við ákvæði um verðlag, er grannþjóðirnar 
hafa sett hjá sér. 7. og 8. gr. hafa inni að halda 
ný ákvæði, en þau eru i samræmi við löggjöf 
grannþjóðanna. Aftan við frv. er prentaður út- 
dráttur úr dönskum, norskum og enskum verð- 
lagsákvæðum. f upphafi 9. gr. eru ákvæði, sem 
tekin eru úr bráðabirgðal. frá árinu 1939, en 
síðan eru ákvæði, sem eiga að tryggja, að ekki 
verði hægt að fara óhæfilega langt í verzlunar- 
álagningu án tilefnis af auknum kostnaði.

Yfirleitt má segja, að með þessu frv. sé verð- 
lagseftirlitið gert tryggara, án þess að þröngv- 
að sé kosti hlutaðeigenda fram úr hófi.
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♦Ftnnur Jónsson: Þetta frv. er sjálfsagt að 
ýmsu leyti til bóta, en mér virðist þó 9. gr. 
geta verið að ýmsu leyti varhugaverð, þar sem 
heimilað virðist vera að leggja framvegis á 
vörur sama hundraðshluta og fyrir 1. sept. 1939. 
En siðan hafa vörur hækkað mjög í verði, og 
því hlýtur álagning, sem nemur sama hundraðs- 
hluta, að færa þeim, er með vörurnar verzla, 
meiri ágóða en áður. Það er viðurkennd nauð- 
syn að halda vöruverðinu niðri. Það hafa verið 
samþ. 1. um, að ekki megi hækka kaup nema í 
samræmi við aukningu dýrtíðar, eða tæplega 
það, og þvi er óeðlilegt að leyfa kaupmönnum 
og heildsölum að leggja á vörur sínar sama 
hundraðshluta og áður. Vera má, að fyrsti 
málsl. 9. gr. dragi nokkuð úr þessu, en það er 
ekki nógu skýrt, sem þar er sagt. Vil ég skjóta 
þvi til hæstv. viðskmrh. að taka þetta ákvæði 
til athugunar. Hann mun vera mér sammála um 
það, að ekki er rétt, þegar verið er að reyna að 
koma í veg fyrir dý’rtiðaraukningu, að leyfa að 
leggja á vörur sama hundraðshluta og áður, 
þegar verð þeirra er sjálft hækkað um mörg 
hundruð prósent.

♦Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Eins og hv. 
þm. Barð. gerði grein fyrir, eru i þessu frv. 
nokkru nánari ákvæði um verðlagseftirlit en i 
núgildandi 1., og eru breytingarnar þó ekki mjög 
miklar. Um 9. gr., sem hv. þm. ísaf. minntist á, 
er það að segja, að þeirri gr. er aðeins ætlað að 
ná til varnings, sem ekki hafa verið sett um 
ákvæði um hámarksálagingu eða hámarksverð, 
Það er misskilningur hjá hv. þm., að hér sé 
aðalreglan sú, að leggja megi á sama hundraðs- 
hluta og áður. Það er bannað að hækka hundr- 
aðshluta álagningarinnar frá þvi, sem var fyrir 
ófriðinn, en þessu á að haga svo, að nettóágóð- 
inn verði ekki vegna verðhækkunarinnar meiri 
að upphæð en áður var við sölu á sama vöru- 
magni, að viðbættu álagi, sem teljast verður 
hæfilegt vegna aukinnar áhættu og kostnaðar. 
Astæðan til þessarar breyt. er sú, að ef aðeins 
stæði i 1., að bannað væri að hækka hundraðshl., 
þá er hætt við, að verzlanaeigendur litu svipað 
á og fram kom hjá hv. þm., að þetta gæfi þeim 
grundvöll til að halda sér við svipaða hundr- 
aðstölu og áður var, og til þess að það komi 
fram, að það er ekki tilgangur löggjafarvalds- 
ins að leggja áherzlu á, að þeir skuli halda sín- 
um hundraðshluta, er þetta ákvæði sett i frv. 
Nú getur verið álitamál, hvort þetta ákvæði 
skuli standa eða ekki. T. d. stendur þetta ákvæði 
ekki í ensku verðlagsl., og virðist sem þau heim- 
ili aðeins verðhækkun sem samsvarar raun- 
verulegri hækkun á kostnaðarverði og auknum 
dreifingarkostnaði. En i dönsku 1. er það vita- 
laust, þó að vöruverð sé hækkað nokkuð fyrir 
aukinni áhættu. Það ætti þvi að vera á valdi 
dómara að ákveða í hvert sinn, hvort of langt 
er gengið. Loks nær þetta aðeins til vöruteg- 
unda, sem n. sér sér ekki fært að skipta sér af. 
Breytingin er gerð til þess, að menn geti ekki 
borið fyrir sig, að samkv. I. sé til þess ætlazl, 
að þeir haldi sömu hundraðsálagningu og áður 
en stríðið brauzt út. Ég held því, að þetta sé til 
bóta, þvi að í því felst talsvert aðhald. Eina

breytingin, sem ef til vil mætti gera á gr., væri 
sú, að strika út ákvæðið um, að taka megi tillit 
til aukinnar áhættu við vöruálagningu, en ég 
held þó ekki, að það væri rétt.

*Finnur Jónsson: Ég þakka hæstv. ráðh. fyrir 
skýringar þær, er hann hefir gefið. Ég held þó 
enn, að fvrri og síðari hl. 9. gr. stangist á. í 
fyrri hl. gr. segir, að bannað sé að hækka hundr- 
aðshluta álagningar fram yfir það, sem tíðkað- 
ist fyrir 1. sept. 1939, en i siðari hl. segir, að 
þessu eigi að haga svo, að nettóágóði vegna 
verðhækkunarinnar fari ekki að upphæð fram 
úr þvi, sem tíðkaðist fyrir stríð, að viðbættu 
hæfilegu álagi vegna aukinnar áhættu og kostu- 
aðar við sölu eða framleiðslu vörunnar. Þetta 
finnst mér ekki geta staðizt. Mér finnst þetta 
tæplega geta borið sig með þeirri vöruhækkun, 
sem nú er í landinu, þó að álagningin sé sú 
sama og áður. Ég er viss um, að hægt er að 
fara aðra hvora af þessum leiðum. Má vel vera, 
að nokkuð mætti breyta orðalagi þessarar gr., 
en eins og hún er orðuð nú getur þetta varla 
staðizt.

•Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Það er mesti 
misskilningur hjá hv. þm. ísaf., að það standi 
í fyrri hluta gr., að leyfilegt sé að halda sömu 
prósentálagningu. En þar stendur, að bannað sé 
að hækka hundraðshluta álagningar og hún 
megi ekki vera hærri en áður, þannig að nettó- 
ágóðinn verði ekki of hár.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 20 shlj. atkv.

Á 23. fundi í Nd., 27. marz, var frv. tekið til
2. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. —18. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 20 shlj. atkv.

Á 25. og 26. fundi i Nd., 29. og 30. marz, var 
frv. tekið til 3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 27. fundi i Nd., 1. april, var frv. enn tekið 

til 3. umr. (A. 140, 283).

*Frsm. (Bergur Jónsson): Það var tekið fram 
i grg. frv. og lýst yfir í framsögu við 1. umr., 
að allshn. mundi athuga frv., en ekki hefir 
orðið úr því, að nál. yrði skilað, þangað til nú, 
við 3. umr., að brtt. okkar liggja fyrir á þskj. 
283. Þar eru sex brtt. 1. brtt. er umorðun á
2.—3. rnálsl. 1. málsgr. 1. gr., en efni greinar- 
innar er eiginlega óhaggað fyrir því. 2. og 3. 
málsl. eru á þá leið, að rikisstj. megi heimila 
verðlagsnefnd að setja reglur um verðlag um- 
fram það, sem segir í 1. málsl. gr., og taki 
heimild þessi einnig til taxta á viðgerðum, 
smiði, saumaskap o. s. frv., ef slikir taxtar 
komi fram i sambandi við álagningu á efnivör-
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ur og vinnulaun. En réttara þótti að orða þetta 
svo, að ríkisstj. setti reglurnar, að fengnum 
till. verðlagsnefndar.

Þá er lagt til að fella burt 8.—9. gr. og 2. 
inálsgr. 11. gr. — 8. gr. er þýðing úr norsku lög- 
unum um þetta efni, en virðist óþörf hér. 9. gr. 
þykir ekki heldur þörf á að láta standa, og 2. 
málsgr. 11. gr. virðist felast i 1. málsgr. liennar. 
Svo er breytt um dagatal, að í stað 8 daga, sem 
verðhækkun verði að hiða, frá því að verðlags- 
nefnd er tilkynnt um hana, komi 4 dagar, og 
loks aðeins sú leiðrétting í 15. gr., að fara skuli 
með brot þau eftir ákvæðum almennra hegn- 
ingarlaga, ef rangar skýrslur eru gefnar.

♦Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Eins og hv. 
frsm. tók fram, leggur n. til, að 9. gr. falli 
niður. Hinsvegar leggur hún til að heimila i 1. 
gr. rikisstj. að setja almennar reglur um verð- 
lag eða álagningu og gerir orðalagið þar nokkru 
ótvíræðara en var í frv. Get ég því fallizt á þá 
till., að 9. gr. falli niður.

Thor Thors: Eins og hv. frsm. tók fram við 1. 
umr, að ég hygg, er mál þetta komið til allshn. 
frá hendi hæstv. viðskmrh. Hann lagði tals- 
vert kapp á að fá n. til að flytja frv. fyrir hans 
hönd, enda þótt n., eða a. m. k. nokkrum hluta 
hennar, þætti það ekki nógu vel undirbúið og 
langt frá því, að t. d. orðalag væri viðunandi. 
Ég hefði talið eðlilegast, að liæstv. ráðh. hefði 
horið frv. undir rikisstj. í lieild, áður en liann 
lagði fvrir n. að flvtja það, en hann mun ekki 
liafa gert það. Xokkur ákvæði frv. eru harka- 
leg og óþörf og sérstaklega til þess fallin að 
vekja tortrvggni og andúð. Þetta hefði mátt 
laga, ef frv. hefði verið athugað af rikisstj. i 
heild. Akvæði þau, sem ná til taxta iðnaðar- 
manna, hafa þegar vakið skörp mótmæli. Þar 
með telja iðnaðarmenn, að Alþingi ætli nú að 
leyfa verðlagsnefnd að ákveða kaupgjald þeirra, 
en það hefir það ekki gert með gengisskrán- 
ingarlögunum, og þvkir iðnaðarmönnum sér 
sýndur mcð þessu hinn mesti ójöfnuður, sam- 
anborið við ýmsar aðrar stéttir. L'm slíkt má 
vitanlega deila nokkuð, hver stéttin verði harð- 
ast úti. Hagnaður kaupsýslumanna er líka á- 
kveðinn með lögunum um verðlag, cr ákveða 
hámarksálagningu. Ég hygg þvi fjarri fara, að 
iðnaðarmannastéttin sé lögð í einelti, þótt þetta 
verði samþ. Og fvrir mitt leyti hefi ég getað 
fallizt á, að ríkisstj. sé heimilað að ákveða um 
taxta iðnaðarmanna í sambandi við álagningu 
á efnivörur og vinnulaun. Brevtingar n. miðast 
annars við það að draga úr því, sem harka- 
legast er i frv. Við töldum 8. gr. óþarflega 
stranga og óþarfa og 9. gr. í enn ríkara mæli. 
Leggjum við því til, að þær falli burt. Við telj- 
um, að ríkisstj. hafi eftir sem áður nægilega 
heimild til allra ráðstafana, sem þörf er á. 
Hæstv. viðskmrh. mætti á fundi n. og lýsti yfir 
því, að þegar verðlag verði sett, skuli einnig 
nokkurt tillit verða tekið til þess, ef umsetning 
einstakra vörutegunda rýrnar verulega vegna 
breytts verzlunarástands, og afkoma einstakra 
kaupsýslumanna á þann hátt ekki gerð mun 
örðugri en fyrr.

Þetta mál er í eðli sínu aðeins einn þáttur 
verzlunarmálanna, sem talsverður ágreiningur 
hefir verið um. Ég teldi eðlilegt, að hv. Ed. 
tæki það til rækilegrar meðferðar, og þá sér- 
staklega afstöðu þess til annara mála, sem 
fyrir liggja á verzlunarsviðinu.

*Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Mcr kemur 
það dálítið undarlega fvrir sjónir að vera sak- 
aður uin að hafa ekki farið með þetta mál eins 
og ástæða var til. Ég get upplýst, að þetta mál 
har ég undir alla rikisstj., og þar varð að sam- 
komulagi, að ég bæri það til allshn. til flutn- 
ings á Alþingi. Svo mörg mál lágu þá fyrir 
ríkisstj., að ekki var tóm til að ræða frv. ýtar- 
lega. En aðfinnslur hv. þm. um þetta eru ó- 
þarfar. Þá taldi hann sum ákvæði frv. sérstak- 
lega til þess fallin að vekja tortryggni og and- 
úð. Þetta held ég eigi við litil rök að styðjast, 
enda hafa allir nm. i allshn. getað fallizt á 
áhvæði frv., með þeim breyt., sem lagt er til í 
nál. á þskj. 283. Þar haldast öll þau ákvæði, 
sem mestu máli skipta, ni. a. þau, seni snerta 
iðnaðarmenn. Akvæði 9. gr. voru svo vægilega 
sett, að þau gengu skemmra en i nálægum lönd- 
um, nema Danmörku, þar sem þau eru eins eða 
hliðstæð. Það má því segja, að 1. gr. veiti næga 
heimild í stað 9. gr., svo að hér sé ekki um 
mikla efnisbreyting að ræða hjá n. Og viður- 
kennt mun verða, að andúðin gegn frv., eins 
og n. gengur nú frá því, sé ekki rökstudd. Til 
viðhótar öðrum varnöglum frv. tók ég fram á 
fundi n., að tillit mundi verða tekið til þess 
við ákvæði um álagningu, ef umsetning vöru- 
tegunda minnkaði af óviðráðanlegum orsökum, 
og inun ríkisstj. sjá til þess, að svo verði gert.

Það er ekki rétt, að frv. sé illa undirbúið. 
Bak við það liggur nokkurra mánaða starf verð- 
lagsnefndar og rannsóknir, sem i sambandi við 
það hafa veríð gerðar, og athuganir á sliku 
fyrirkomulagi i fjórum nágrannalöndum okkar. 
Hitt er annað mál, að orðalag gæti orðið betra.

Eg vona, að hv. þdm. geti fallizt á að samþ. 
frv. með breyt., sem samkomulag er um milli 
inin og n.

Thor Thors: Atvmrh. og fjmrh. hafa báðir tjáð 
mér, að þeir hafi verið ókunnugir þessu frv. 
unz það var lagt fvrir Alþingi. Hæstv. viðsk- 
mrh. getur haft sína skoðun á því máli, hvort 
ástæða sé til andúðar gegn frv. En sannleikur- 
inn er sá, að komið hefir upp meir en litil óá- 
nægja með það hjá flestum þeim, sem eiga at- 
vinnu sína að einhverju leyti undir ákvæðum 
þess. Honum hlýtur að vera kunnugt álit það, 
sem bæði Verzlunarráð íslands og Landssam- 
band iðnaðarmanna hafa Iátið í Ijós um það 
opinberlega. Við skulum vona, að andúðin 
hjaðni niður, þegar athugun og reynsla fæst um 
þessa löggjöf, í framkvæmd hæstv. rikisstjórnar. 
Vona ég einnig, að brtt. n. miði að þvi, að svo 
geti orðið. Ég vil vona, að ef samvinna helzt í 
ríkisstj., nái hún einnig til þessara mála og 
hófs verði gætt i öllu.

*Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): í verðlags- 
nefnd eiga m. a. sæti fulltrúar verzlunarráðs-
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ins og landssambandsins og hafa tekið þátt i 
öllum undirbúningi þessa frv. f þeim viðræðum 
hefir verið reynt að eyða allri tortryggni og 
fvrirbyggja, að hún skapist hjá þeim stéttum, 
sem þessir menn eru fulltrúar fyrir.

Út af því, sem hv. þm. (TT) sagði um sam- 
vinnu i rikisstj., vildi ég segja, að það er ekk- 
ert tilefni til þess að álíta, að hún geti ekki 
tekizt eins vel og verið hefir. Engar meiri hátt- 
ar stjórnarákvarðanir hafa verið teknar án þess 
að ræða um þær sameiginlega, og alls engin á- 
stæða er til slíkra ummæla i sambandi við 
verzlunarmálin sérstaklega. Ég kunni ckki við 
þann gamla tón, sem mér virtist hv. þm. vera 
að taka upp um þetta.

*Einar Olgeirsson: Herra forseti! í þessu frv. 
er gert ráð fvrir, að laun iðnaðarmanna verði 
ákveðin af verðlagsnefnd, þegar þau koma fram 
sem álagning á seklar vörur. Þarna er að visu 
ekki framið nýtt eða meira ranglæti en með 
gengisskráningarlögunum, en þegar litið er á 
þá hreyfingu, sem uppi er, fyrir afnámi þeirra 
cða taxtaákvæða þeirra, tel ég ekki rétt að samþ. 
þetta frv. í þeirri mynd, sem það er.

f sambandi við fvrirhugaða brottfelling 9. gr. 
er gott að minnast þess, að starf verðlags- 
nefndar hefir í seinni tíð gengið út á það að 
tryggja, að lagt sé nægilega mikið á nauðsvnjar 
almennings, og útiloka þá samkeppni, sem ann- 
ars er um það að fá vörur ódýrar í innkaupi. 
Þegar fvrir þvi er séð, að álagningin sé ákveð- 
inn hundraðhluti af innkaupsverði, er það 
hverju kaupsýslufvrirtæki hagur, að vörurnar 
séu sem dýrastar í innkaupi, aðeins ef hægt er 
að hindra, að aðrir geti fengið þær ódýrari. 
Þegar innkaup eru gerð sameiginlega t. d. fvrir 
heilar iðngreinar, er auðvelt að ná þessum til- 
gangi með þvi að borga milliliðum og erlendum 
seljendum vörurnar eins dýrt og mögulegt er. 
Þarna sést, hvert stefnt er, meðan skorturinn 
kreppir að fjölda neytenda. Akvæði 9. gr. um 
nettóágóða voru miðuð við það að koma í veg 
fyrir þetta fvrirbrigði, og einmitt þess vegna 
hafa mótmæliii frá heildsölum beinzt gegn þeirri 
gr. Ég álít, að 9. gr. eigi að standa í frv., ef það 
verður sainþ. Þó að viðskmrh. geti hlutazt til 
um, að efni hennar verði tekið upp í reglugerð, 
liggur ekkert fvrir um, að það verði gert. Af- 
staða ríkisstj. er i því efni harla tvíræð, ekki 
sízt eftir þau ummæli, sem eiiin af hv. full- 
trúuin Sjálfstfl., Thor Thors, hefir nú látið falla.

Thor Thors: Ég vil taka það fram út af síðustu 
ræðu hæstv. viðskmrh., að ég viðhafði ekki 
neinn sérstakan tón i ræðu minni og tilætlun 
min var ekki að hera fram ásakanir i hans garð 
viðvíkjandi sanivinnu í ríkisstj. yfirleitt. Það 
gleður mig mjög, ef skilja má orð hans eins og 
ég skil þau, að í verzlunarmálum geti tekizt 
ákjósanleg samvinna og gætt verði í því og 
öðru hófsemi og sanngirni.

ATKVGR.
Brtt. 283,1 samþ. með 16:2 atkv.
— 283,2 samþ. með 16:2 atkv.
— 283,3 samþ. með 15:4 atkv.

— 283,4 samþ. með 17:2 atkv.
—• 283,5 samþ. með 19 shlj. atkv.
— 283,6 samþ. með 19 shlj. atkv.
l’rv., svo breytt, samþ. með 18:2 atkv. og 

afgr. til Ed. _________

A 27. fundi í Ed., 2. apríl, var frv. útbýtt eins 
og það var samþ. við 3. umr. i Nd. (A. 299).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. —

Afbrigði leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv. 
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 11 slilj. atkv. og til 

allshn. með 11 shlj. atkv.

Á 30. fundi í Ed., 5. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 299, n. 355).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.

*Frsm. (Ingvar Pálmason): Um frv. þetta þarf 
ekki mikið að segja. Það er flutt í Nd. eftir til- 
mælum hæstv. ríkisstj. og er byggt á núgild- 
andi I. um þetta efni með lítilsháttar breyting- 
um. í Xd. voru gerðar nokkrar brevt. á frv., en 
þær skipta þó ekki máli. Verður að telja, að á 
meðan það ástand, sem nú er, ríkir um breyt- 
ingar á öllu verðlagi á útlendum vörum, verði 
ekki hjá þvi komizt að hafa örugga lagasetn- 
ingu um þessi efni. Allshn. telur ekki ástæðu 
til þess að brevta frv. verulega, sérstaklega 
þegar þess er gætt, hver þörf er á, að slíkar 
lagasetningar séu sem fullkomnastar. Nú er 
komið fast að þinglokum, og ef breyt. væru 
gerðar á frv. nú, gæti það orðið til þess, að 
málið dagaði uppi. N. vill ekki gefa tilefni til 
þess og leggur því til, að frv. verði samþ. ó- 
breytt eins og það liggur fyrir. Það skal þó 
tekið fram, að ef frv. hefði verið hér fyrr á 
ferðinni, myndu ýmsir nm. ef til vill hafa vilj- 
að gera breyt. við einstakar gr. þess, en af þeim 
ástæðum, er ég skýrði frá áðan, féllu þeir al- 
veg frá því.

ATKVGR.
1. gr. suinþ. með III shlj. atkv.
2. —16. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 9:1 atkv.

.4 31. fundi í Ed., 9. april, var frv. tekið til
3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 32. fundi í Ed., 11. apríl, var frv. aftur tekið

lil 3. umr.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
I'rv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 431).
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38. Löggilding verzlunarstaðar 
í Auðkúlubót.

Á 8. fundi í Sþ., 20. marz, var útbýtt frá Nd.:
Frv. ttl 1. um löggilding verzlunarstaðar í Auð- 

kúlubót í Auðkúluhreppi í Arnarfirði (þmfrv., A. 
184).

A 22. fundi i Nd., 26. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði 
með 20 shlj. atkv., að það yrði tekið tíl með- 
ferðar.

Flm. (Ásgeir Ásgeirsson): Ég vil aðeins leggja 
til, að þessu máli verði visað til allshn.

Ég vil geta þess, að vitamálastjóri, sem hefir 
með hafnarmálin að gera, hefir lýst sig fvrir 
sitt leyti fylgjandi þvi að frv. verði samþ.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 23 shlj. atkv. og til 

allshn. með 19 shlj. atkv.

Á 26. fundi i Nd., 30. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 184, n. 252).

Of skammt var liðið frá utbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Frsm. (Garðar Þorsteinsson): Herra forseti! 
Allshn. hefir athugað málið og orðið sammála 
um að mæla með þvi og leggja til, að frv. verði 
samþ. eins og það er.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 20 shlj. atkv.

Á 27. fundi í Nd., 1. april, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 26. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 27. fundi í Ed., 2. april, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. i Nd. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

allshn. með 10 shlj. atkv.

Á 30. fundi i Ed., 5. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 184, n. 357).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Þetta frv. cr 
flutt i Nd. af hv. þm. V.-tsf. og fer fram á, að 
Auðkúlubót í Arnarfirði verði löggilt sem verzl- 
unarstaður. Allshn. d. hefir athugað frv., sem 
sjá má á nál. á þskj. 357, og leggur til, að frv. 
verði samþ. óbreytt. Þarf í raun og veru ekki 
mikið um þetta mál að segja. Þessi staður, sem 
liggur norðanvert við Amarfjörð, er vel til þess 
fallinn að verða verzlunarstaður fyrir þá, er 
búa þeim megin fjarðarins. f Auðkúlubót er 
nú komið kaupfélag, og mun þetta þvi vera gert 
til þess að fá skip til að leggjast þar inn á lög- 
gilta höfn.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

Á 31. fundi i Ed., 9. apríl, var frv. tekið tii
3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 32. fundi i Ed., 11. apríl, var frv. aftur tekið

til 3. umr.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 435).

39. Lífeyrissjóður Ijósmæðra.
Á 14. fundi i Nd., 11. marz, var útbýtt:
Frv. til I. um breyt. á 1. nr. 86 11. júní 1938, um 

lífeyrissjóð ljósmæðra (þmfrv., A. 94)

Á 15. fundi i Nd., 12. marz, var frv. tekið til 
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. —■ 
Afbrigði leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

*Flm. (Haraldur Guðmundsson): Þetta frv. er, 
eins og i grg. segir, flutt eftir ósk stjórnar líf- 
eyrissjóðs ljósmæðra. Það hefir komið i ljós við 
framkvæmd og athugun 1., að nauðsynlegt er 
að breyta nú þegar nokkrum atriðum í þeim. 
Það, sem veldur mestu hér um, er, að þegar 1. 
voru samþ-, þá hefir þess ekki verið gætt, að 
éftirlaun þau, sem ljósmæðrum eru veitt samkv. 
fjárl., eru greidd með 25% dýrtíðaruppbót. Enn- 
fremur hefir eftir að 1. voru sett fjölgað mikið 
þeim ljósmæðrum, sem njóta eiga eftirlauna 
eftir fjárl. Af þessu leiðir það, að liðurinn, sem 
ætlaður er til lifevrissjóðs Ijósmæðra á fjárl., 
getur ekki fullnægt þessum launagreiðslum. Að 
öðru leyti get ég Iátið nægja að vísa til grg. 
frv. Vil ég svo leyfa mér að leggja til, að frv. 
verði að lokinni umr. vísað til allshn.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og 

til allshn. með 17 shlj. atkv.
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A 26. fundi í Nd., 30. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 94, n. 251).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Frsm. (Vilmundur Jónsson): Eins og þskj. 251 
ber með sér, hefir n. athugað þetta frv. og orðið 
sammála um að mæla með samþykkt þess. Við
1. umr. var gerð nægilega ýtarleg grein fvrir 
frv., svo að hv. þm. eiga að geta áttað sig á 
því án frekari skýringa.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
2. —5. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Akvæði til bráðabirgða samþ. nieð 18 shlj. 

atkv.
6. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

Á 27. fundi í Xd., 1. april, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 26. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 27. fundi i Ed., 2. april, var frv. tekið til
1. uinr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. i Nd. — Af- 
brigði levfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

allshn. með 9 shlj. atkv.

Á 30. fundi í Ed., 5. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 94, n. 356).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Af- 
brigði levfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

*Frsm. (Magnús Gíslason): Frv. þetta hefir 
náð samþykki Nd. og hefir legið til athugunar 
i allshn., sem ekki hefir fundið neitt við frv. 
að athuga og leggur til, að það verði samþ. 
óbreytt.

Ég skal stuttlega geta um innihald frv. og 
hvað er ætlað að vinna á með því. Lög um líf- 
eyrissjóð ljósmæðra voru sett 1938 og komu til 
framkvæmda 1. jan. 1940. Þegar átti að fram- 
kvæma I., komu í ljós ýmsar misfellur, sem 
nauðsvnlegt var að lagfæra nú þegar. í 1. gr. 
er ákvæði, þar sem segir, að ljósmæður skuli 
greiða sjóðnum 4% af föstum launum, en aftur 
á móti er lífeyririnn, sem þær fá úr sjóðnum, 
miðaður við meðalárslaun, að viðbættri dýr- 
tiðaruppbót. Hér er um fullkomið ósamræmi að 
ræða, sem mun bera sjóðinn ofurliði fjárhags- 
lega séð. f þessu frv. er lagt til, að Ijósraæður 
greiði 4% af launum sinum að viðbættri dýr-

tíðaruppbót. Samkv. I. þessum er framlag ríkis- 
ins til sjóðsins 15 þús. kr. á ári, gegn því að 
sjóðurinn taki að sér greiðslu lífeyris til ljós- 
mæðra. En það var ekki tekið tillit til þess, að 
upphæðir, sem greiddar eru ljósmæðrum, eru 
greiddar með 25% dýrtíðaruppbót. Síðan þessi
1. voru sett á Alþ. hafa eftirlaun ljósmæðra 
hækkað um 2000 kr. að ineðtalinni dýrtiðarupp- 
bót. Eftir þeim útreikningi, sem fylgir hér með, 
verður ekki komizt af með minna en 25 þús. kr. 
til sjóðsins, ef hann á að geta staðið straum af 
skvldugreiðslum sínum.

Þriðja brtt., sem máli skiptir, er ákvæði, sett 
til bráðabirgða. Það kom i ljós við nánari at- 
hugun, að í fjárl. yfirstandandi árs eru settar 
eftirlaunagreiðslur til ljósmæðra eins og verið 
hafði áður. En samkv. 1. um lifeyrissjóð ljós- 
mæðra áttu þær heimtingu á eftirlaunum úr 
sjóðnum. Nú var ekki ætlazt til, að þær fengju 
bæði eftirlaun úr lífevrissjóði og ríkissjóði, og 
þess vegna er hér lagt til, að lífeyrissjóður taki 
ekki að sér þessar eftirlaunagreiðslur fyrr en 
á næsta ári. Er ekkert sérstakt við brevt. að 
athuga, en óhjákvæmilegt annað eii hún verði 
að lögum.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. —5. gr. samþ. ineð 9 shlj. atkv.
Ákvæði til bráðabirgða samþ. með 9 shlj. 

atkv.
6. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

Á 31. fundi i Ed., 9. april, var frv. tekið til
3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 32. fundi í Ed., 11. apríl, var frv. aftur

tekið til 3. umr.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 436).

40. íþróttasjóður.
Á 8. fundi i Nd., 1. inarz, var útbýtt:
Frv. til 1. um tekjuöflun til iþróttasjóðs (þm- 

frv., A. 50).

Á 10. fundi í Nd., 5. marz, var frv. tekið til 
1. umr.

Flm. (Pálmi Hannesson): Herra forseti! Frv. 
þetta á þskj. 50 er flutt að tilhlutun hæstv. 
forsrh. Eins og getið er i grg. þess, ber að skoða 
það sem viðbót við lögin um íþróttir, sem samþ. 
voru á síðasta þingi, og frv. var samið af þeirri 
n., sem unnið hafði að íþróttalögunum. Þegar 
það frv. var fullbúið af hálfu n., hafði henni 
enn ekki unnizt tími til að rannsaka til hlítar
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þær tekjuöflunarleiðir, sem til greina gátu kom- 
ið. Nefndin sá ekki ástæðu til að halda eftir 
frv. þess vegna, þar sem hæstv. forsrh. óskaði 
eindregið eftir, að það vrði lagt fyrir síðasta 
Alþingi. Síðan hefir n. athugað, málið og orðið 
sammála um að leggja til, að þær leiðir tvær 
verði farnar til tekjuöflunar, sem frv. greinir, 
— í fyrsta lagi, að rikisstj. láti gera stimpil- 
merki til ágóða fvrir íþróttasjóð; skulu þau 
fylgja öllu áfengi og tóbaksvörum, sem selt er 
i landinu, og miðast við 1%% af heildsöluverði•. 
en í öðru lagi, að ríkisstj. sé heimilað að leyfa 
íþróttanefnd að reka veðmálastarfsemi í sam- 
bandi við íþróttakappleiki til ágóða fyrir i- 
þróttasjóð, samkv. nánari ákvæðum, er ríkisstj. 
setur með reglugerð.

Samkv. upplýsingum þeirra tveggja rikisstofn- 
ana, sem annast alla heildsölu þessara stimpil- 
skyldu vara, sem 1. gr. getur, nemur heildsölu- 
verð þeirra nálægt 7 millj. kr. á ári. Tekjur 
íþróttasjóðsins af stimpilgjaldi þessu ættu því 
að nema röskum 100 þús. á ári. Nú kann mörg- 
um að virðast þessar vörur nægilega dýrar fyrir, 
þótt ekki sé þessu viðbætt. En á hitt er að líta, 
að verðhækkun á þeim er beinlinis viljandi gerð 
hindrun þess, að þær gangi út. Verðlaginu er 
haldið ákaflega háu til þess að draga úr notkun 
þeirra sem eiturlyfja, er ríkisvaldið hefir Iengi 
talið skaðleg, þótt ekki þvki næg ástæða til að 
banna hana með öllu. Nú má gera ráð fyrir, að 
hækka verði verðlag þessa varnings til þess, 
að hann sé ekki einn undanskilinn hinni al- 
mennu verðhækkun, sem nú er að verða. Þá 
munar minnstu um 1%% hækkun. Á einni flösku 
áfengis af algengri tegund næmi það 15 auruin, 
og menn sjá ekki i meira, þegar þeir eru að 
fóðra áfengissalana með því að greiða þeim 
tvöfalt heildsöluverð fyrir flöskuna. Ég get 
ekki skilið annað en að það sé rökrétt, að ríkið 
taki nokkuð af álagning þessara vara til að 
hamla móti óhollustunni, sem af þeim stafar, 
en sú er einmitt hugsunin í 1. gr. frv.

I 2. gr., um veðmálastarfsemina, er farin leið, 
sem mjög er notuð með nágrannaþjóðum, t. d. 
Svíum og Bretum, og ekki aðeins til tekjuöfl- 
unar, heldur einnig til þess að auka athygli á 
iþróttastarfseminni. Veðmálin geta verið ein- 
hver bezta auglýsing, sem hugsazt getur. Hér 
á landi er ekki von til þess, að starfsemi þessi 
gefi mikinn arð í fvrstu. En að því gæti komið, 
að iþróttasjóði bærist þar mikill tekjuauki.

Það mun ekki næsta óvarlega áætlað, að árs- 
tekjur iþróttasjóðs samkv. frv. ættu að verða 
120 þús. kr. Með því ætti íþróttunuin að vera 
trvggður verulegur framgangur um næstu fram- 
tíð. En allir vita, að ekki veitir af þessu fé.

A síðasta þingi kom það fram sem almcnn og 
eindregin skoðun, að iþróttir væru eitthvert 
bezta ráðið til þess að ala æskulýðinn upp til 
meiri dugs og starfshæfni en hann hefir. Við, 
sem minnumst síðasta ófriðar eða áttum æsku 
okkar þá, getum ekki gleymt þeirri flóðöldu, 
sem skall yfir landið og bylti um öllum hugs- 
unarhætti og lífsvenjum. Við hljótum að gera 
ráð fyrir, að þetta endurtakist á einhvern hátt 
i sambandi við stríðið, sem nú geisar, og yfir 
landið flæði margvísleg erlend áhrif til ills og

góðs, mjög eftir því, hvernig þjóðin er undir 
þau búin, og þá sérstaklega æskulýðurinn. Ég 
get oft ekki varizt áhyggjum af þessu, m. a. i 
sambandi við skólastarf mitt. Oft er talað um 
það, hvað gera þurfi fyrir æskuna, en verður 
minna úr, þegar brevta þarf fögru orðunum i 
klingjandi málm. Hér hefir farið fram og er 
að fara fram nýsköpun, — það er verið að 
bvggja upp landið og menning þess og hvers- 
konar verðmæti að aukast. En það er alþekkt 
fvrirbrigði úr sögu þjóðarinnar og einstakra 
ætta hennar, að þegar 2—3 kynslóðir eru búnar 
að berjast við að skapa sér verðmæti, ættararf. 
kemur venjulega fram einhver sá seggurinn, 
sem sólundar því gersamlega á einum manns- 
aldri. Þó að við sköpum verðmæti, hver getur 
þá vitað nema sú kynslóð komi, sem sói og 
glati þeim öllum á stuttri stund?

Ég er ekki í vafa um það, að líkamsmenning 
er mikils virði og trvggir flestu öðru betur 
viðhald og þróun annarar menningar. íþrótt- 
irnar eiga að geta stælt upp í unga fólkinu 
þróttinn og kjarkinn til nálega hvers sem vera 
skal, — skapað alhliða þjóðmenning, ef vel er 
á haldið. Ég er sannfærður um, að rétt er að 
taka peninga til iþrótta af þeim ofurskatti, sem 
áfengi og tóbak heimta af þjóðinni, og þannig 
á að sýna almenningi um leið, að óskað er eftir 
stefnubreytingunni: Frá nautnameðulum til í- 
þrótta.

Ég óska þess, að frv. fái fljóta afgreiðslu og 
verði visað til 2. umr. og fjhn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og 

til fjhn. með 18 shlj. atkv.

.4 18. fundi i Nd., 15. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 50, n. 111, 114 og 130).

*Frsm. meiri hl. (Ásgeir Ásgeirsson): Fjhn. 
hefir haft þetta mál til athugunar, og n. hefir 
klofnað um málið. Meiri hl. leggur til, að frv. 
verði samþ. í aðaldráttum, en einn nm. áskilur 
sér rétt til að bera fram brtt. við þetta frv.

Ég hvgg, að ekki þurfi að tala mikið um 
þetta. Öllum ber saman um, að það þurfi að 
hækka styrk til iþróttastarfsemi i landinu, bæði 
til íþróttaiðkana og eínnig til þess að koma upp 
íþróttavöllum, skiðabrautum, o. s. frv. Á síð- 
asta Alþ. var afgr. frv. um íþróttamál, og eins 
og skiljanlegt er, kemur þá til greina, hvernig 
eigi að afla tekna fyrir iþróttastarfsemina. Sú 
n., seni samdi frv. til iþrótta]., hefir einnig fjall- 
að um þetta frv., og meiri hl. n. telur, að þær 
leiðir, sem farið er fram á í frv., séu sennilega 
þær einu hugsanlegu til að ná tekjum i íþrótta- 
sjóðinn, því að þær tekjur, sem fást af áfengi 
og tóbaki, eru nokkuð öruggar, en hinar, sem 
fást af „tipping" eða veðmálastarfsemi, eru 
mjög óvissar. En samt vilja íþróttamenn leggja 
út í það og sjá, hve miklu fé mætti safna með 
veðmálum við kappleika. En þær tekjur myndu 
ekki verða nærri eins miklar hér á landi eins 
og t. d. í Sviþjóð, því að það kemur varla til 
mála, að slík starfsemi yrði iðkuð að verulegu 
ráði hér á landi nema i Reykjavík.
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Ég mun ekki ræða neitt um afstöðu annara 
nm. til þessa frv. fyrr en þeir hafa tekið til 
máls.

Frsm. minni hl. (Jón Pálmason): Ég hcfi ekki 
getað fylgzt með meðnm. minum í fjhn. um af- 
greiðslu þessa máls. Aðalorsakirnar til þess eru 
teknar fram i nál. mínu á þskj. 111. Þegar í- 
þróttal. voru til umr. á síðasta Alþ., lét ég í 
ljós þá skoðun, að fljótlega myndi koma í ljós, 
að þar væri verið að stofna eitt af því, sem 
fljótlega mvndi hlaðast meira utan um, og baka 
rikissjóði allmikil aukin útgjöld. Ég býst við, 
að þess verði ekki langt að bíða, ef það á að 
koma til framkvæmda, sem ætlazt er til með 
þessum 1., að þá verði býsna mikill kostnaður að 
því. Þetta frv., sem hér liggur fyrir, sýnir það 
og sannar, að umsagnir þeirra manna, er héldu 
því fram, að þetta myndi hafa mjög litinn 
kostnað i för með sér, hafa við næsta lítið að 
styðjast. Nú hefir verið ákveðin fjárveiting til 
íþróttasjóðs 30 þús. kr., og hefir sú upphæð ver- 
ið tekin inn á fjárl. fyrir árið 1941. En samkv. 
því frv., sem hér liggur fyrir, er ætlazt til, að 
stofnaður verði íþróttasjóður og til hans renni 
hluti af tekjum rikisins. Það, sem farið er fram 
á með þessu frv., er bókstaflega ekkert annað 
en það, að taka um 100 þús. kr. af þeim tekjum, 
sem ríkið fær af einkasölu á áfengi og tóbaki. 
Ríkið hefir það á sinu valdi, hve hátt verðið 
er á þessum vörum. Ég tel, að menn geti látið 
það liggja milli hluta, hvað þessar vörur eru 
seldar dýrt, því það hefir hæstv. rikisstj. og 
Alþ. á sínu valdi á hverjum tíma, og á að haga 
þvi eins og talið er hagkvæmt til að fá sein 
mestar tekjur af þessum vörum, án þess að gera 
meira en gert hefir verið til þess að takmarka 
eyðslu á þeim. En sem sagt, við getum látið 
það liggja alveg milli hluta i þessu sambandi, 
hve hátt verðið er á áfengi og tóbaki, því að 
aðalatriðið er, hvort Alþ. á að samþ., að gengið 
verði inn á þá braut, að taka á þennan hátt 
nokkurn hluta af tekjum rikisins og leggja þá 
upphæð í sérstakan sjóð, sem varið verði til 
íþróttamála. Ég tel, að það eigi aldrei að eiga 
sér stað að samþ. að verja þannig hluta af 
þeim tekjum, sem rikið á að fá, heldur eigi 
allar greiðslur, bæði til íþróttamála og annarar 
starfsemi, að koma beint úr rikissjóði. Hitt er 
allt annað miál, hvað Alþ. sér sér fært að verja 
miklu fé til þeirra nauðsynjamála, bæði i- 
þrótta og annars, sem fólkið óskar eftir að fá 
peninga til. Það er þetta, sem gerir það að verk- 
um, að ég get með engu móti fallizt á að taka 
þær greiðslur, sem um ræðir i 1. gr. frv., á 
þann hátt, sem þar er gert ráð fyrir. Ef hæstv. 
rikisstj. vill hækka framlag til iþróttamála, 
verður að sjálfsögðu að taka það inn í fjárlögin. 
En ef á að fara inn á þá braut, að samþ. að 
greiða fé á þann hátt, sem lagt er til í þessu 
frv., getur það haldið áfram endalaust. Bæði 
mér og líklega flestum sveitamönnum mvndi 
þykja mjög aðgengilegt að bera fram frv. uin 
að hækka verð á áfengi og tóbaki og verja þvi 
fé, er þannig fengist, til bvgginga í sveitum 
eða annara umbóta, sem þar getur verið um 
að ræða. Það hefir komið fram till. um það

Alþt. 1910. B. (55. löggjafarþing).

frá hv. 3. landsk. (StSt), að þessu gjaldi verði 
sérstaklega varið til að styrkja bændur til kaupa 
á erlendum áburði, og deilurnar um, til hvers 
eigi að verja þessu fé, geta þannig haldið á- 
frarn endalaust, ef þm. vilja ganga inn á þá 
braut að hluta niður tekjur rikisins á þennan 
hátt.

Ég þarf nú ekki að fara fleiri orðum um þetta 
frv., og skal ekki fara neitt út í það, hve mikil 
nauðsvn sé á auknum fjárframlögum til íþrótta- 
mála; það getum við látið liggja alveg milli 
hluta i þessu sambandi.

*Frsm. annars minni hl. (Stefán Stefánsson): 
I nál. á þskj. 130 hefi ég gert grein fyrir afstöðu 
minni í þessu máli. Ég get að mestu levti vísað 
til þess.

Allt frá þvi að 1. um tilbúinn áburð voru 
samþ. hér á Alþ. árið 1928 hafa bændur lands- 
ins notið allverulegs styrks til áburðarkaupa, 
fram til ársins 1939. Það mun láta nærri, að 
þessi styrkur hafi numið 40—50 þús. kr. á ári. 
Arið 1930 var styrkurinn hæstur, 117 þús. kr. 
Enginn mun draga í efa, að til þess að auka 
ræktun hér á landi, sem talin er þörf á, og Iíka 
til að viðhalda þeirri ræktun, sem fvrir er, sé 
nauðsynlegt að nota erlendan áburð. En fjár- 
hagsástæður bænda eru þannig, að þær hafa 
jafnvel aldrei verið erfiðari en nú, og nú hafa 
bæði hæstv. forsrh. og hv. þm. Borgf. lýst yfir 
því, að framleiðsluvörur bænda mvndu ekki 
hækka að neinu ráði frá því, sem verið hefir, 
en þeir þurfa að mæta hinni auknu dýrtíð eins 
og aðrir landsmenn, því að auk allra lifsnauð- 
synja, bæði til búsþarfa og annara þarfa,_þurfa 
þeir einnig að kaupa erlendan áburð. Ég tel 
því, að það sé mjög brýn nauðsyn, og nú fremur 
en nokkru sinni áður, að gera bændum kleift 
að kaupa erlendan áburð.

A síðasta þingi báru hv. þm. Mýr. (BÁ) og 
hv. 8. landsk. (EE) fram till. um að taka upp 
á fjárl. 100 þús. kr. fjárveitingu til að styrkja 
bændur til áburðarkaupa, og 70 þús. kr. fjár- 
veitingu til vara. Þessar till. voru báðar felldar, 
og ég tel sennilegt, að frv. um slíkt myndi ekki 
verða samþ. hér á Alþ. nú. Það hefir áður verið 
farið inn þá braut, sem ég geri ráð fyrir í nál. 
mínu. Svo mikið sem talað er um að efla fram- 
leiðsluna, þá mætti virðast, að ekki færi illa á 
því, að það fé, sem verja á samkv. 1. gr. þessa 
frv. til iþrótta, gangi einkum til þess að stvrkja 
bændur til áburðarkaupa.

Ég vil benda á það, að íþróttasjóðnum verða 
tivggðar 30 þús. kr. á fjárl. fvrir árið 1941, og 
ennfremur að samkv. 2. gr. frv. er gert ráð 
fyrir veðmálastarfsemi, og samkv. ummælum hv. 
1. þm. Skagf. munu þær tekjur verða a. m. k. 
20 þús. kr. á ári, og samkv. þessu verða íþróita- 
sjóðnum tryggðar 50 þús. kr. árlega. Ég verð 
þvi að álita, að til að byrja með sé mjög sæmi- 
lega séð fyrir fjárveitingu til íþróttastarfsemi, 
þó að sjálfsögðu mætti koma þar meira fé í 
lóg. En ég álít, að það, sem Alþ. beri að gera, 
sé að stvrkja framleiðslustarfsemina og láta 
annað sitja á hakanum, sem ekki er cins brýn 
þörf á. Ég vil því eindregið mælast til þess, 
að þetta ákvæði verði samþ.

26
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*Forsrh. (Hermann Jónasson): Það er ekki 
hægt að neita þvi, að það má alltaf, eins og 
tekið hefir verið fram af minni hl., deila um 
það, hvort rétt sé að skipta tekjum ríkissjóðs 
á þann hátt, sem gert er ráð fvrir i frv., þar 
sem á að verja 1]2% af heildsöluverði áfengis 
og tóbaks til þess að stofna sérstakan sjóð, 
íþróttasjóð. Allir eru sammála um, að fært 
muni vera að hækka verðið um 142%, svo á- 
greiningurinn er þá aðallega um það, hvort rétt 
er að leggja þetta í sérstakan sjóð, sein verja 
eigi til iþróttamála. Það hefir revndar komið 
fram sú ti]]., að verja þessari upphæð til kaupa 
á útlenduin áburði handa bændum, og fyrir mig 
sem landbrh. ætti sú till. að sýnast aðgengileg, 
þar sem mér er það ljóst, að bændur þarfnast 
sfyrks í þessu skyni eins og nú standa sakir. 
Það er þó ekki mikill vandi fyrir mig að gera 
þetta upp með sjálfum mér, því þó þörf bænd- 
anna sé mikil, þá er þörfin á að stvrkja í- 
þróttir og gera ráðstafanir til þess, að þær fái 
öruggan stuðning, miklu meiri. Ég er þeirrar 
skoðunar, að ef okkur tekst að ala upp heil- 
brigða þjóð, en iþróttir eru bezta meðalið til 
þess, þá sé ekki hægt að leggja þjóðinni til 
neitt það, sem betra er. Ef okkur tekst að ala 
æskuna þannig upp, að hún verði heilbrigð og 
hraust, þá mun það fólk, þegar það kemur út 
i lifið, leggja af mörkum margfaldlega það, sem 
varið er til að efla íþróttir. Ég hefi margsinnis 
veitt því eftirtekt, að næstuin undantekningar- 
laust er það svo, að hvar sem góður íþrótta- 
maður starfar, þá er að öllu jöfnu langsam- 
lega betur starfað i hverri starfsgrein sem er.

Ég hefi ekki komizt lijá að veita því athygli 
sem lögreglustjóri, að i sumum stofnunum hér á 
landi, þar sem hefir verið mikill drykkjuskap- 
ur, þar hefir hver maðurinn eftir annan farið 
frá störfum vegna allskonar óreglu, sem af á- 
fengisnautn hefir leitt. Það er vitað, að mikið 
af ungum mönnum drekkur, því það er ekki 
hægt að segja við þessa ungu menn: Sitjið 
heima i herbergjum vkkar og drekkið ekki á- 
fengi. Þó stúkurnar hafi unnið hér mikið gagn, 
þ<á nægir ekki það eitt. Það verður að fá ungu 
kynslóðina til þess að veita þrótti sínum og 
krafti útrás í öðru en þeirri útsláttarsemi, sem 
fylgir áfengisnautn. Það er ómögulegt að leiða 
æskuna frá áfengishættunni, nema með því móti 
að fá hana til þess að hafa áhuga fyrir ein- 
hverju öðru, sem er gagnstætt áfengisnautn, en 
það er hollt líf og heilbrigðar íþróttir.

Það kann þess vegna að lita andkannalega út, 
enda hafa sumir haft orð á þvi, að taka l’á% 
af verðmæti tóbaks og áfengis og styrkja með 
þvi íþróttir. Ég er að vissu leyti þeirrar skoð- 
unar, að óeðlilegt sé að skipta tekjum rikis- 
sjóðs i sundur. Ég vil þó segja, að engin till. 
hefir komið fram, þar sem það er eins eðlilegt. 
Að ég er þessarar skoðunar, er kannske vegna 
þe ss, að ég álit, að ekki sé hægt að útrýma á- 
fengi og tóbaki með banni. Ég álít, að það sé 
ákaflega erfitt að taka slíkt af fólki með valdi. 
En það er ekkert rökréttara en það, að á meðan 
þessar eiturnautnir eru frjálsar og þeirra er 
neytt, sé nokkru af þvi verðmæti, sem selt er 
fyrir, varið til að vinna á móti sjálfu sér. Ég

álít, að það sé í raun og veru skylda að láta 
nokkuð af þeim tekjum, sem af þessu koma, 
renna til þess að vinna gegn sjálfum sér.

Ég sé ekki eftir þessum 100 þús. kr., sem 
verja á til þess að gefa æskunni í landinu að- 
stöðu til þess að stunda iþróttir með betra 
móti en verið hefir hingað til. Ég er alveg sann- 
færður um, að þeim er vel varið, en ég get 
kannske ekki gefið öðrum mikið af þeirri sann- 
færingu, sem ég hefi fengið af reynslu minni 
og kynningu af íþróttum og iþróttamönnum. Ég 
held þess vegna, að ekkert betra sé hægt að 
gera fyrir uppeldismálin i landinu en taka þess- 
ar 100 þús. kr. af söluverði áfengis og tóbaks 
og verja þeim árlega til að styrkja uppeldi 
æskunnar í landinu. Þar er ef til vill okkar 
veikasta hlið og mikil þörf á að Jilynna ineira 
að þvi en gert hefir verið.

Ég vil i þessu sambandi minna á það, að 
lifsbaráttan í okkar landi er óneitanlega hörð 
og erfið, og þess vegna verðum við að miða 
uppeldi æskunnar við það að ala upp heilbrigða, 
hrausta og harðgerða einstaklinga, en það er 
ekki hægt með neinu betra en íþróttum. Þegar 
fjölmennið í bæjunum cr orðið eins mikið og 
nú er og hin harða og seiga lífsbarátta sveit- 
anna er að nokkru levti úr sögunni, þá þarf 
að vinna þetta upp með iðkun iþrótta i kaup- 
stöðunum.

Ég vil þess vegna, án þess að fara að halda 
nokkurn fyrirlestur um iþróttir, mæla mjög 
með því, að þetta frv. verði samþ. Það er í 
raun og veru borið fram eftir ósk íþróttanefnd- 
ar, sem gekk frá íþróttal., og i samráði við mig, 
þó ég hafi ekki viljað láta það heita svo bein- 
línis, að það væri borið fram að minni tilhlut- 
an, vegna þess að það vannst ekki tími til að 
ræða málið i rikisstj.

Ég skal svo ekki orðlengja um þetta, nema 
það komi þá fram sérstök mótmæli, sem þörf 
er á að svara. Ég vil mjög eindregið mælast 
til þess við hv. þd., að hún sjái sér fært að 
samþ. frv., því ég er sannfærður um, að við 
göngum ekki frá öðru betra máli á þessu þingi.

*Fr8m. meiri hl. (Asgeir Asgeirsson): Hv. þm. 
A.-Húnv. er því mótfallinn, að tekjum ríkisins 
sé skipt í sundui' i ólika sjóði. Hann vill, að 
allar þær tekjur, sem ríkið á kost á, renni fvrst 
í rikissjóð. Þetta er sjónarmið, sem hægt er að 
halda fram, en hvorki hér né annarstaðar á 
Norðurlöndum liefir þessari reglu verið fylgt 
alveg. Það er á mörgum sviðum hægt að benda 
á undantekningar, sem hafa allar nokkuð til 
sins máls. Af tóbaks- og áfengiságóða er al- 
staðar á Norðurlöndum varið sérstökum upp- 
hæðum í vissum tilgangi, og það er ekki farið 
fram á annað hér. Þetta er sambærilegt við 
það, þegar áfengissektir eru látnar renna i 
menningarsjóð og partur af skemmtanaskatti er 
látinn renna til lestrarfélaga.

Það má segja: Hvar á að setja takmörkin? 
Það má hugsa sér, að þetta endi á þann hátt, 
að rikissjóður hafi siðast engar tekjur, heldur 
renni allt utan hjá honum. Það er sama, hvaða 
útgjöld er talað um, — það má alltaf koma með 
þessa spurningu. En takmörkin í þessum efnum
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sem öðrum liggja hvergi fyrir utan mannfólkið 
sjálft, heldur eins og á öllum öðrum sviðum i 
þeirri gætni og hófsemi, sem þingið sýnir á 
hverjum tima. Takmörkin hljóta að liggja i 
því, hvað hægt er að sannfæra þingið um á 
hverjum tíma. Við verðum þvi að sætta okkur 
við að hafa þessi takmörk fvrir hverju óhóti 
sem er.

Hv. 3. landsk. er með till. um, að tekjum 
iþróttasjóðs skuli varið til áburðarkaupa. Ég 
hefði talið réttara af honum að bera fram sér- 
stakt frv. um þetta efni heldur en að gera svona 
till. í sambandi við iþróttasjóðinn. Ég skal 
benda á aðra leið, sem er eðlilegri, en hún er 
sú, að annaðhvort allt fjárframlagið, scm i- 
þróttasjóði er áætlað i fjárl., eða partur af því 
væri látið renna til áburðarkaupa handa bænd- 
um. Það verður rætt við 3. umr. fjárl., hvort á 
að láta þessa upphæð standa óhaggaða eða ekki. 
Ég býst við, að meiri hl. n. verði reiðubúinn 
að ræða þetta mál, en í sambandi við þetta frv. 
á þessi till. ekki heima, og ég vonast til, að 
hennar örlög verði eftir því.

Hér er um það að ræða að afla tekna til í- 
þróttastarfsemi. Það er venjulega ekki talin 
eins fullkomin nauðsynjavara eins og áburður. 
Það er þó hörmulegt til þess að vita, hversu 
lítið af tekjum rikisins fer til þess að hafa á- 
hrif á það, hvernig æskulýðurinn ver sínum 
tómstundum, en svo mikið á þjóðin undir þvi, 
að það er sjálfsagður hlutur að eyða nokkurri 
fjárhæð til að hafa óbein áhrif á þá þróun. Ég 
er þess vegna fylgjandi þessu frv., þar sem 
gert er ráð fyrir að verja allriflegri uppliæð til 
íþróttastarfsemi, svo ríkið hafi nokkur afskipti 
af þessum málum, sem þjóðina varða svo miklu.

*PáImi Hannesson: Herra forseti! Það er á- 
nægjulegt að hevra samhljóða raddir þeirra hv. 
þm., sem til máls hafa tekið um það, hvað 
íþróttir séu æskilegar og nauðsynlegar, en ég vil 
leyfa mér að benda þessum hv. þm. á, að ég 
er ekki viss um, að þeir hafi gert sér fyllilega 
ljóst, hvað þörfin er mikil víðsvegar um Iandið, 
til þess að skilvrðin til íþróttaiðkana geti talizt 
sæmileg.

Samkv. iþróttal. fellur undir verksvið iþrótta- 
sjóðs öll iþróttastarfsemi í skólum landsins, og 
þar með talin leikfimi. Við svo að segja alla 
skóla er aðbúnaður um iþróttastarfsemi miklu 
lélegri heldur en í raun og veru sæmilegt er. 
Fólkið er að reyna að halda henni uppi i örð- 
ugri baráttu við léleg skilvrði og harðan, ó- 
beinan andróður frá inargháttaðri starfsemi, 
sem dregur niður og burt frá þvi að neyta sinna 
eigin krafta.

Þvi hefir verið haldið fram af hv. þm. A,- 
Húnv., að með þessu frv. væri verið að seilast 
eftir tekjum rikissjóðs, þar sem ríkissjóður ætti, 
eins og hann orðaði það, að ákveða verð á þess- 
um vörum samkv. hagsmunum ríkissjóðs. Þessi 
skilningur er alveg nýr fyrir mér. Ég hefi litið 
svo á, að ríkið viðurkenndi ekki áfengi og tóbak 
sem tekjulindir, heldur væri verðið sett svona 
hátt til að hindra neyzluna. Ég held, að sá 
skilningur hafi yfirleitt verið hafður á oddinum, 
a. m. k. í þann mund, sem verið var að afnema

bannlögin. Þá var talað um að setja hátt verð á 
áfengi, til þess að draga úr nevzlunni. Þetta 
sögðu þeir, sem vildu fá áfengisflóðið inn 1 
landið. En þeir eiga eftir að sýna, hvað þeir 
vilja gera til þess að fyrirbyggja það, að áfengið 
verði þjóðinni til skaða og skammar. Þeirra 
hlutur liggur enn eftir.

Ég vil fullvrða, að öflugasta starfsemin til 
þess að vinna á móti áfengis- og tóbaksneyzlu 
i landinu er iþróttastarfsemin. Ég geri ráð fyrir, 
að þeir hv. þm., sem hér hafa talað á móti 1. 
gr. frv., geri það þó af heilum hug að telja 
íþróttir nauðsynlégar, og þá fyrst og fremst 
vegna þess, að þeir telja, að þær vinni á 
móti skaðsemi nautna, auk þess sem þær 
styrkja likamann og gera menn betur hæfa til 
vinnu.

Það var horfið að þvi ráði af nefndinni, sem 
undirbjó frv. til íþróttal., að afla tekna til 
íþróttastarfsemi með því að leggja aukaskatt á 
áfengi og tóbak með hliðsjón af þvi, að verðið 
á þessum vörum væri haft svo hátt, að það 
drægi úr nevzlunni, svo menn hlypu ekki með 
hvern evri til þess að kaupa áfengi eða tóbak 
fyrir. A sama hátt hefir verið staðið á móti þvi 
á Alþ., þegar talað hefir verið um hruggun á 
áfengu öli, þar sem landsmönnum gæfist kost- 
ur á ódýru áfengi, sem yrði þjóðinni til skaða. 
Áfengi og tóbak virðist þvi einmitt vera vel 
fallið sem tekjustofn fyrir slika menningar- 
starfsemi sem hér er um að ræða.

Hv. þm. A.-Húnv. talaði um það — og fer 
lika um það allmörgum orðum i nál. —, að það 
sé ekki góður háttur að taka tekjur frá ríkis- 
sjóði á þennan hátt eða fá skatta til sérstakrar 
starfsemi framhjá rikissjóði. Hv. frsm. meiri hl. 
hefir svarað þessu að nokkru leyti. Ég vil 
benda á, að fyrir utan menningarsjóð og þjóð- 
leikhúsið má nefna háskólann. Hann er byggð- 
ur fvrir fé, sem aflað er með happdrætti, sem 
rikið gæti vel rekið til ágóða fyrir ríkissjóð. 
Það eru allskonar fjársafnanir, sem eiga sér 
stað fyrir utan ríkissjóðinn. Þær eru gerðar 
með frjálsum samskotum, en svo er stundum 
komið inn á Alþ. með styrkbeiðni i áframhaldi 
af þvi, sem safnazt hefir með frjálsum sam- 
skotum.

Mér virðist einmitt, og hæstv. forsrh. tók það 
fram, að það sé eðlilegt, að það sé tekið nokkuð 
af andvirði tóbaks og áfengis og notað til þess 
að vinna á móti sjálfu sér.

Hv. 3. landsk. getur vel hugsað sér að halda 
ákvæðum 1. gr.. að öðru leyti en því, að tekj- 
urnar renni til iþróttasjóðs, heldur til kaupa á 
erlendum áburði. Þetta er í rauninni að verpa 
gaukseggi í hreiður og ætlast til, að annar 
ungi þvi út. Hv. þm. virðist fyrst hafa fundið 
til áburðarþarfarinnar, þegar á að fara að afla 
tekna til annars.

Hv. þm. gat þess, að ég hefði látið orð falla 
um það, að það mvndu verða upp undir 20 þús. 
kr., sem fengjust samkv. 2. gr. frv. Ég sagði 
það ekki, en ég sagði, að ég gæti hugsað mér, 
að 20 þús. kr. vrðu hámarkið, sem fengist eftir 
allmörg ár. Ég geri ráð fyrir, að fyrstu árin 
verði það kannske svo að segja ekki neitt. Ég 
hefi lagt áherzlu á, að veðmálastarfsemin leiddi
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athvglina að íþróttunum og væri óbein auglýs- 
ingastarfsemi fyrir iþróttir og íþróttastarfsemi.

Bæði hv. þm. A.-Húnv. og hv. 3. landsk. 
ræddu um það, að eftir brtt. fjvn. væri í fjárl- 
frv. gert ráð fyrir 30 þús. kr. til iþróttasjóðs. 
sem yrði þá til ráðstöfunar ásamt því, sem 
kæmi samkv. 1. eða 2. gr., eða báðum gr., ef 
frv. vrði að 1. Ég hefi nú litið þannig á frá 
upphafi, að ef iþróttasjóður fengi tekjustofn 
svipaðan þvi, sem frv. gerir ráð fyrir, ]>á falli 
niður bein fjárframlög frá rikissjóði, bæði 
þessar 30 þús. kr. og einnig nokkur önnur fjár- 
framlög til íþróttamála, sem eru á fjárl. Ég ber 
ekkert vantraust til fjvn. né til hv. þm. um 
það að kippa hurtu þessum 30 þús. kr., ef frv. 
verður að 1., áður en fjárl. eru afgr. frá þinginu.

Ég skal svo ekki fjölyrða um þetla meir. Eg 
við aðeiiis vænta þess, að hv. d. samþ. frv. eins 
og það liggur fvrir.

L'mr. frestað.
A 19. fundi i Nd„ 16. marz, var frv. tekið til 

frh. 2. umr.
I’orseti tók málið af dagskrá.
Á 20. fundi í Nd„ 18. marz, var fram lialdið 

2. umr. um frv. (A. 50, n. 111, 114 og 130).

Steingrímur Steinþórsson: Það er orðið svo 
langt um liðið síðan málið var hér til umr. síð- 
ast, að farið er að fyrnast yfir þær umr., sem 
þá fóru frani. Ég hafði kvatt mér hljóðs vegna 
þess, að þótt ég hafi skrifað undir nál. með 
meiri hl. fjhn., sem mælti með því, að frv. yrði 
samþ. í aðalatriðum, þá hafði ég þó dálitla sér- 
stöðu í þessu máli.

Ég ætla ekki að efa, að það sé mikils um 
vert að efla íþróttalíf hér á landi og að rétt- 
mætt sé, að varið sé til þess nokkru fé. En ég 
verð að segja, að þegar hv. þm. rísa hér hver af 
öðrum úr sætum sinum og lýsa þvi sem eina 
hjargráðinu, sem til sé fyrir okkar hrjáðu og 
aðþrengdu þjóð, að efla iþróttastarfsemina, þá 
liggur við, að mér ofbjóði, einmitt vegna þess, 
að það eru engin smáræðis fjárframlög, sem 
nú á að fara að verja úr ríkissjóði í þessu skyni. 
Nú eru á fjárlfrv. ætlaðar 30 þús. kr. til íþrótta- 
sjóðs, en þetta frv. leggur til, að mér skilst, að 
100 þús. kr. eigi að renna í þennan sjóð, og er 
það meira en hálf sú upphæð, sem Búnaðar- 
félag Islands fær til sinnar starfsemi, en það á 
þó að halda uppi margbreyttri starfsemi í sam- 
bandi við annan aðalatvinnuveg landsmanna. 
Ég vil benda á þetta til þess að sýna, að það er 
ekkert smáræðis fé, sem ætlazt er til, að þess- 
ari starfsemi sé lagt, og það á sama tíma og 
fullerfitt reynist að halda við ]>eim fjárveiting- 
um, sem undanfarið hafa verið veittar til at- 
vinnuveganna, að ekki sé talað um, að ekki má 
heyrast nefnt, að hækka megi framlög til nokk- 
urra verklegra framkvæmda.

Ég gat ckki orða bundizt til að láta þessa 
skoðun mína í ljós, að hér sé óþarflega langt 
gengið á þeim timum, sem iiú eru. Ég veit, að 
iþróttastarfsemin er mjög góð og gagnleg, en 
ég er líka viss um, að í sambandi við þá góðu 
og þarflegu starfsemi er líka mikið til af 
einskisverðu „föndri“, og það mætti segja mér.

að nokkuð af því mikla fé, sem þarna á að fara 
að verja til íþróttastarfsemi, vrði nokkurskonar 
vasapeningar fyrir ýmiskonar tildurfélög, sem 
stofnuð vrðu í skjóli þeirrar þörfu starfsemi, 
sem á að fara að styrkja. Ég tel það varhuga- 
vert að telja iþróttastarfsemina eitt höfuðbjarg- 
ráðið fvrir okkur. Henni hefir til þessa verið 
haldið uppi af áhugamönnum, og hefir það ein- 
ungis verið vel farið; margir íþróttamenn hafa 
á síðari timum sýnt mikinn og lofsverðan á- 
huga, og sú starfscmi virðist mér hafa blómg- 
azt vel, þótt ekki hafi verið varið til hennar 
stórfé úr ríkissjóði. Þó að taka eigi þetta fé á 
þann hátt, sem hér er gert ráð fyrir, þá verð 
ég að skoða það hið sama og að það væri tekið 
úr rikissjóði. Það er liægt að hækka verð á tó- 
baki og vínföngum og láta það allt renna til 
rikissjóðs og nota það síðan á þann liátt, sem 
Alþingi vill vera láta. Hitt eru ekki annað en 
krókaleiðir.

Það hefir komið fram hrtt. við frv. frá hv.
3. landsk. þm. um að verja þeim tekjum, sem 
fást af sölu stimpilmerkja, sem gefa á út til 
ágóða fvrir iþróttasjóð samkvæmt 1. gr. frv., 
og einnig þeim, sem fást af því að hækka verð 
á tóbaki og vini, fyrst um sinn til áburðar- 
sölu ríkisins, til að létta fvrir framleiðendunum 
með að fá útlendan áburð með skaplegu verði. 
Án þess að fara að segja nokkuð verulegt um 
þessa till. og hvort lieppilegt sé að bera hana 
fram i sainbandi við þetta mál, þá get ég ekki 
látið hjá liða að beina þeirri fyrirspurn til hv. 
fjvn., sem nú vinnur að undirbúningi fjárlfrv. 
til 3. umr., livort hún hafi hugsað sér að taka 
upp í till. sinar eitthvert fé til áburðarsölunnar. 
Ég gat þess á síðasta þingi, að áburðarsalan er 
nú þannig stödd, að brýn þörf er á, að ríkið 
leggi henni einhvern styrk. Hún hefir orðið 
fyrir miklum skakkaföllum, m. a. vegna gengis- 
breytingarinnar, en það er beinlínis orðið lífs- 
skilyrði fyrir okkur að geta fengið tilbúinn á- 
burð til landsins, ekki eingöngu fyrir bændur, 
heldur og fyrir þá, er í kaupstöðum búa og 
kauptúnum. Tilbúinn áburð þurfum við fyrst og 
freinst til garðræktar, en þó einnig til tún- 
ræktar að sjálfsögðu. Ég vil því, áður en ég 
tek endanlega afstöðu til þessa máls, fá að 
heyra, hvort hv. fjvn. hefir hugsað sér að gera 
till. um það, að einhverju fé verði varið til þess 
að létta undir með áburðarkaupin. Það er eng- 
inn vafi á þvi, að á því veltur, hvort við get- 
um haldið í horfi með ]>á garðrækt, sem á sið- 
ustu árurn hefir verið „agiteruð“ upp hér á landi 
og — a. m. k. með kartöflur — er komin í það 
horf, að við fæðum okkur sjálfir, þótt það hafi 
auðvitað að miklu leyti verið borið uppi af sér- 
staklega góðu árferði siðasta sumar. En það er 
alveg nauðsvnlegt að halda garðræktinni a. m. 
k. við, og það er ómögulegt nema með því að 
fá nógan áburð, og hann má ekki heldur ver i 
fram úr hófi dýr. Reynslan hefir nú sýnt, að 
kartöflur eru svo að segja eina vörutegundin, 
sem ekki hefir hækkað í verði vegna styrjald- 
arinnar, og miðað við sama tima i fvrra er 
verðið heldur lægra nú. Ef framleiðendur sjá 
svo fram á, að kartöfluverðið verður svona lágt 
vegna aukinnar framleiðslu, en áburðurinn aft-
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ur á móti verður afardýr, verður niðurstaðan 
sú, að menn verða hræddir við að leggja i mikla 
framleiðslu, þar sem allt kaupgjald hefir þá 
einnig hækkað, og getur þetta orðið til þess, að 
garðræktinni fari beinlínis aftur, ef ekkert er 
að gert. Það verður erfitt að fá framleiðend- 
urna til að setja niður í eins stór svæði og í 
fyrra, er þeir sjá, að verðið er lægra nú en í 
fyrra, en allur framleiðslukostnaður miklu 
hærri, sérstaklega áburðurinn.

Þó að ég viðurkenni, að það sé dálitið óeðli- 
lcgt að setja áburðarsöluna í samband við 
tekjustofna íþróttasjóðs, þá vil ég, úr því þetta 
mál er fram komið á þeim grundvelli, fá að 
heyra, hvort hv. fjvn. hefir á þessu stigi máls- 
ins hugsað sér að veita fé til áburðarsölunnar. 
Ef hún telur ekki heppilegt að verja einhverju 
af tekjum ríkissjóðs til áburðarkaupa, þá fer 
ég að skoða huga minn um, hvort það sé ekki 
fær leið, sem hv. 3. landsk. hefir stungið upp á 
til að tryggja, að við getum haldið áfram okkar 
garðrækt næstu árin. Þótt ég nefni hér sérstak- 
lega garðrækt, þá er tilbúinn áburður lika mik- 
ið notaður til túnræktar, en garðrækt er blátt 
áfram ómögulegt að halda uppi nema með mikl- 
um erlendum áburði. Það var einkum þetta, 
sem ég vildi taka fram. Ég vona, að enginn 
skilji orð mín svo, að ég sé á móti því, að 
íþróttastarfsemi hér á landi sé styrkt hæfi- 
lega mikið, en ég tel hér óhæfilega langt geng- 
ið, að ætla svo mikið fé til hennar á þessum 
timum, þegar ekki má einu sinni nefna að fá 
aukið fé til atvinnuvega landsins. Sú stefna er 
nú uppi í þinginu, sem ég tel, að hafi mikið til 
síns máls, að fara þurfi varlega hvað snertir 
fjárhagsafkomu rikissjóðs. — Skal ég svo láta 
máli mínu lokið, en mun sýna mina afstöðu, er 
til atkvgr. kemur.

Frsm. minni hl. (Jón Pálmason): Eftir að ég 
talaði í þessu máli um daginn, þá tóku 3 for- 
mælendur þessa frv. til máls og héldu allir all- 
langar ræður. Það voru hæstv. forsrh., hv. þm. 
V.-ísf., fyrrv. forsrh., og hv. 1. þm. Skagf. Það 
mætti ætla, að þegar allir þessir menn eru búnir 
að halda hjartnæmar ræður máli þessu til 
styrktar, þá hcfði næsta litla þýðingu að mæla 
i gegn því fyrirkomulagi, sem í frv. er stungið 
upp á. Þrátt fyrir það ætla ég að segja nokkur 
orð til frekari skýringar á því, sem ég hefi 
haldið fram og kemur fram í mínu nefndar- 
áliti. Þótt ómögulegt sé að gera hverri ræðu 
fvrir sig glögg skil í heild, þá voru samt ein- 
stök atriði hjá hverjum um sig, sem ég ætla 
að svara. Þeir töluðu allir um nauðsyn íþrótta- 
starfseminnar og bindindisins, og munu hv. 
þm., þótt þeir séu ekki allir gáfaðir, vita svo 
mikið i þeim efnum, að ekki sé brýn þörf á 
löngum og hjartnæmum ræðum því til skýr- 
ingar, og skal ég ekki frekar minnast á það. 
Hitt er ef til vill frekar ástæða til að minn- 
ast á, hvernig ástandið er í þessu hvorutveggja. 
Um íþróttirnar er það kunnugt mál, að á síð- 
ustu árum hefir iþróttastarfsemi mjög aukizt, 
einkum i kaupstöðum landsins, en þó svo sé, 
þá er raunalegt til þess að vita, að okkar þjóð- 
legasta íþrótt, íslenzka glíman, er svo að segja

útdauð í landinu. Það er ánægjulegt, hve iþrótta- 
starfseinin hefir aukizt undanfarin ár, en það, 
sem ég er sérstaklega hrifinn af, er það, hve 
einstakir menn hafa lagt mikið í sölurnar og 
sýnt mikla fórnfýsi við að koma þessari starf- 
semí áfram. Ég held þess vegna, að ekki verði 
til mikilla bóta að setja þetta undir ríkisvaldið, 
eins og gert var með þeim 1„ sem samþ. voru á 
síðasta þingi. Eins og hæstv. forsrh. gat um, er 
íþróttastarfsemi næstum því útilokuð í sveitum 
landsins, vegna fámennisins þar og annara að- 
stæðna. Þess vegna er þess að gæta, að þótt 
iþróttastarfsemin hafi aukizt mjög undanfarin 
ái', þá hefir hún aðallega aukizt hjá þeim stétt- 
um þjóðarinnar, sem bezta hafa aðstöðuna. 
Ciiga fólkið úti í dreifbýlinu heyrir svo að 
segja daglega allan veturinn auglýsingar um 
skíðaferðir og hina og þessa iþróttakappleiki 
og íþróttastarfsemi, auk þess sem það heyrir 
fluttar allskonar auglýsingar um skemmtiferðir 
og skemmtisamkomur. Allt þetta miðar að þvi 
að draga huga þess frá fámenninu í fjöl- 
mennið, og þessu er ekki hægt að verjast. Þegar 
það heyrir þessar auglýsingar glymja í eyrum 
sér kvöld eftir kvöld og ber saman við sínar 
aðstæður, þá verður því ljóst, að fólkið, sem 
þarna er talað til, hefir betri aðstöðu, meiri 
fjárráð og betri tíma til að sinna þessum hlut- 
um en það á sjálft völ á. Þrátt fyrir ágæti 
íþróttanna, þá verða þær, eins og þær eru rekn- 
ar hér, eitt af áróðurstækjunum til þess að laða 
unga fólkið meira og meira frá sveitunum. 
Þetta er eitt af því, sem gerir það að verkum, 
að ég er því ekki eins samþykkur og ella myndi 
vera, að stórri fjárhæð af fé ríkisins sé varið 
til þessara hluta.

Að þvi er snertir bindindismálin, þá má í 
stuttu máli segja, hvernig ástandið er þar. Arið 
1938 kevpti þjóðin áfengi og tóbak fyrir 7.2 
millj. króna, en það svarar til þess, að eytt hafi 
verið 70 kr. á hvert mannsbarn i landinu, þar 
með talin ungbörn, gamalmenni og sjúklingar 
o. s. frv. Ég býst ekki við, að þetta hafi mikið 
brevtzt síðan, og engar likur til, að svo verði 
i framtiðinni. í árslok 1938 voru skuldir áfengis- 
verzlunarinnar og tóbakseinkasölunnar við út- 
lönd nálægt lVé millj. kr„ og innanlands voru 
útistandandi skuldir þessara fyrirtækja vfir 300 
þús. kr. Hv. ræðumenn voru að tala um, að sú 
hækkun, scm hér er ráðgerð á útsöluverði á- 
fengis og tóbaks, ætti að verða til þess að auka 
bindindið og viuna gegn neyzlu þessara nautna- 
vara með því að styrkja íþróttirnar. Þetta virð- 
ist geta orðið alveg öfugt, ef íþróttamönnum á 
að vera trvggt með 1„ að þeir fái cinhvern hluta 
af ágóða af sölu víns og tóbaks til sinnar starf- 
semi. Það getur orðið til að hvctja þá til að 
„agitera" fyrir neyzlu þessara vara, því útkom- 
an verður sú, að því meira sem neytt er af 
víni og tóbaki, þvi meira fé fæst handa íþrótta- 
mönnunum til þeirra starfsemi. Til þess að fá 
nokkra verulega breytingu í bindindisáttina 
duga hvorki bindindisræður né starfsemi þess 
fclagsskapar, sem á undanförnum árum hefir 
glatað áhrifum sinuin og virðingu vegna bann- 
ofstækis. Það þýðir ekki heldur að taka ágóð- 
ann af sölu þessara vara hvorki til íþróttastarf-
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seini né annara hluta. Öruggasta ráðið til þess 
að fá þessu breytt er það, að ekki sé keypt 
meira inn i landið af þessum vörum en hægt er 
að borga samtimis og að þær séu alls ekki lán- 
aðar hér innanlands. Ég held þó, að notkun 
þessara óþarfavara verði alltaf mikil, ekki sízt 
meðan haldið er uppi falskri kaupgetu hjá 
miklum hluta þjóðarinnar.

Hv. 1. þm. Skagf. flutti þá kenningu í ræðu 
sinni sem einhverja nýja skoðun, er kæmi 
mönnum á óvart, að tekjur af áfengi og tóbaki 
væru ekki tekjur rikisins, en þegar hann ætlaði 
að fara að rökstyðja þetta, komst hann í þær ó- 
göngur, að ég hygg, að hann hafi alls ekki skil- 
ið sig sjálfur, hvað þá aðrir, enda veit ég ekki, 
hvernig ætti að telja mönnuin trú um, að það 
væru ekki tekjur ríkisins, allur hagnaðurinn af 
þessum vörum, sem eru ein aðaltekjulind rikis- 
sjóðs. Arið 1938 voru tekjur af sölu þessara 
vara rúmlega 5% millj. kr.

A siðasta þingi var fjvn. sammála um að 
mæla með þvi, að verð á þessum vörum vrði 
hækkað, en hún ákvað ekki, hvernig þeim tekj- 
um skyldi varið, enda átti það að sjálfsögðu að 
vera á valdi ríkisstj. Það eru því ekki af þings- 
ins hálfu neinar skorður við því reistar, hve 
mikið má hækka verð á þessum vörum, en að 
sjálfsögðu á ágóðinn af þeim að renna í rikis- 
sjóð. Svo má halda áfram að hækka verð á vini 
og tóbaki og ákveða, að sá hagnaður gangi til 
hins og þessa, ef einu sinni er farið inn á þá 
braut, en á þann hátt aukast ekkert rikistekj- 
urnar. Ég held, að heppilegast sé að fara ekki 
inn á þá braut, hvorki i sambandi við íþrótta- 
sjóð né áburðarkaup né neitt annað.

Það var annaðhvort hv. 1. þm. Skagf. eða hv. 
þm. V.-ísf., sem var hér um daginn að reyna 
að færa sönnur á, að það væri ekkert einsdæmi, 
að teknar væru tekjur af vissum sköttum og 
varið til ákveðinna hluta, og nefndi i því sam- 
bandi 3 dæmi. Hann nefndi það fé, sem renn- 
ur til menningarsjóðs, skemmtanaskattinn til 
þjóðleikhússins, og í þriðja lagi happdrættið 
fvrir háskólann. Það hafa ekki verið lagðir á 
sérstakir skattar til þessara framkvæmda. En 
ég held, að það hafi verið langt frá þvi, að 
það væri heppilegt í þessum tilfellum öll- 
um, að farin var sú leið að láta þessar tekj- 
ur ekki renna í ríkissjóð og Alþingi ákveða 
á hverjum tíma, hve miklu fé væri varið til 
þessara framkvæmda. Þvi að það, að leggja 
milljón kr. i hús eins og þjóðleikhúsið, sem 
ekki er hægt að nota, á sama tíma sem atvinnu- 
vegir landsins eru að hrynja niður, það eru 
vitanlega framkvæmdir, sem hinu opinbera 
valdi eru ekki til neins sóma. Og ég er viss um, 
að svona hefði ekki verið farið með þetta fé 
ef Alþ. hefði átt að ráða um það. Sama er að 
segja um háskólabygginguna. Happdrættið er 
eitthvert ágætasta meðal til að afla tekna, 
hvort heldur er fyrir rikissjóð eða annað, og 
að afhenda það einni stofnun á þann hátt, sem 
gert var, það var frá minu sjónarmiði frá upp- 
hafi mjög vafasamt. Enda hefir reynslan þvi 
miður sýnt, að farið hefir verið lengra i þeiin 
framkvæmdum, sem happdrættið hefir borið 
uppi, heldur en gera má ráð fyrir, að gert hefði

verið, ef hæstv. Alþ. hefði ráðið, hve mikið af 
þessum tekjum væri látið renna til þessarar 
byggingar. Það er vitanlegt, að háskólabygg- 
ingin er allt of stór. Ég hygg þvi, að öll sú 
reynsla, sem við liöfum af þeirri tekjuöflunar- 
leið, sem hér er lagt til, að farin verði, sé 
þannig, að það sé bersýnilegt, að meiri eyðsla 
hafi orðið á fé til framkvæmda fram yfir nauð- 
syn heldur en orðið hefði, ef ríkisvaldið sjálft 
hefði haft á hverjum tíma vald til að segja um 
það, hve miklu af slíkum tekjum væri varið til 
þessara hluta.

Þeir hafa komið að því, hv. þm., í umr. um 
þetta mál, að þetta, sem hér er lagt til, sé að 
afla tekna handa iþróttasjóði. Það er í sjálfu 
sér ekkert undarlegt, þó að meðmælendur þessa 
frv. kalli þetta að afla tekna, þar sem það 
heitir í fyrirsögn frv. „tekjuöflun til iþrótta- 
sjóðs“. En ég verð að segja það, að þó að ég 
sé búinn að hevra þetta viðkvæði mörg hundr- 
uð sinnum i þessu sambandi, „að afla tekna", 
þá hefi ég þvi meiri andstyggð á þvi orðatil- 
tæki sem ég heyri það oftar notað á þann hátt. 
Þvi að það er mesti misskilningur, að hér sé ver- 
ið að afla tekna. Hér er ekkert annað á ferðum 
en að taka nokkuð af tekjum ríkissjóðs og á- 
kveða, að þær tekjur skuli renna til annara 
hluta. Hluturinn er sá, að af því að menn hafa 
ekki gert sér grein fyrir þvi í raun og veru, 
hvað það er í sjálfu sér að afla tekna, er komið 
sem koinið er í okkar fjármálum. Það mætti 
kannske segja, að það væri að afla tekna að 
heimila að selja meira af tóbaki og vini til 
þess að fá meiri ágóða af þeirri sölu. En það 
er ekki að afla tekna að parta niður þær tekj- 
ur, sem af þessu fást, og ákveða, að nokkrum 
hluta þeirra skuli vera varið til þessa og nokkr- 
uin hlutanum til hins. Ég held þess vegna, að 
hvað sem segja má um þann hlut, hve miklu 
fé eigi að verja til íþróttastarfsemi í landinu, 
sem getur legið utan við þcssa deilu, þá eigi 
þeir menn, sem eru formælendur þessa frv., að 
hafa djörfung til að ganga hreint til verks i 
þessu efni. Og það eina, sem er að ganga hreint 
til verks, er að taka upphæð þá, sem á að verja 
til þessarar starfsemi á hverju ári, beint inn i 
fjárlögin. Það hefir nú verið samþ. fjárlagaá- 
kvæði um 30 þús. kr. framlag til íþróttasjóðs 
á næstkomandi ári, sem er 16 þús. kr. hækkun 
frá fjárlagafrv. eins og það var lagt fyrir 
þingið.

Skal ég ekki ræða um það, að hve miklu leyti 
þetta eigi að hækka. En ég álít, að engar króka- 
leiðir eigi að fara í þessum efnum, og þar sem 
flokkarnir eru i samvinnu hér á Alþ., ættu ekki 
að vera á þvi örðugleikar að fara þá réttu leið 
í þessu efni, að láta þá hækkun, sem Alþ. telur 
nauðsynlega, koma inn i fjárlögin.

L'm till. hv. 3. landsk. (StSt), að verja þessu 
fé til áburðarkaupa, er það að segja, að i sjálfu 
sér er það nauðsynlegt mál að kaupa þá vöru. 
En ég vil ekki heldur fara krókaleiðir i því 
efni. Ef hv. þm. geta orðið ásáttir um að leggja 
fram fé til þess að styrkja menn á einhvern 
hátt til kaupa á þeirri vöru, þá á að taka það 
beint úr ríkissjóði með fjárlagaákvæði, en ekki 
á þennan hátt. En verði 1. gr. frv. samþ., mun
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ég þó heldur fylgja því að samþ. till. hv. 3. 
landsk. heldur en frv. óbreyttu, eins og nú 
standa sakir.

Skal ég svo ekki tefja hv. þd. með fleiri aths., 
þvi að ég hygg, að það hafi ekki verið fleiri 
atriði, sem gáfu tilefni til svars af minni hálfu, 
i þeim ræðum, sem fluttar voru til andmæla 
þeirri skoðun, sem ég hér hefi haldið fram.

Thor Thors: Mér virðast nú hv. þm. yfirleitt 
sammála um nauðsyn þess, að íþróttir og i- 
þróttamálefni megi dafna hér á landi. Ég hefi 
ekki heyrt nema eina rödd hér á hæstv. Alþ., 
sem sérstaklega vill draga það í efa, hv. 2. þm. 
Skagf. (StgrSt).

Ég er þeirrar skoðunar, að enginn sjóður 
muni giftudrýgri heldur en sá sjóður, sem stofn- 
aður er til þess að efla hreysti hinnar uppvax- 
andi kynslóðar. Ég held, að það yrði sá bezti 
sparisjóður, sem við ættum kost á að leggja fé 
okkar í.

Hv. 2. þm. Skagf. var að tala um það, að 
meira bæri að sinna þörfum atvinnulifsins en 
þessari sjóðstofnun. Ég er þeirrar skoðunar, að 
fiamtíð atvinnulifsins hvili fyrst og fremst á 
því að eiga hrausta uppvaxandi kynslóð.

Við erum yfirleitt sammála um það, að stuðla 
beri að þvi að auka íþróttalif hér á landi, og 
það beri að ráða bót á þvi, sem þar fer aflaga. 
Ágreiningurinn virðist þá helzt vera um það, 
hverja leið beri að fara til þess að afla tekna 
í þessum tilgangi. Hér er þá aðallega um tvær 
leiðir að ræða, annaðhvort að leggja neyzlu- 
skatt á munaðarvörur, sem stungið er upp á i 
þessu frv., eða hitt, sem ég miklu heldur get 
aðhvllzt, að láta ríkissjóð beint leggja af mörk- 
um til íþróttasjóðs. Ég held, eins og komið 
hefir fram í sambandi við önnur mál, að sú 
leið sé mjög varhugaverð, að skipta tekjum 
ríkissjóðs og láta sérstökum hluta þeirra vera 
varið til eins eða annars, eins og hér er gert 
ráð fyrir. Ég held, að við eigum að hafa hér 
einn og aðeins einn ríkissjóð, sem verði varið 
til þeirra þarfa, sem Alþ. á hverjum tíma telur 
mestar. Ég get mjög vel fellt mig við það, að 
munaðarvörur Iandsmanna séu látnar bera 
kostnað við það að efla hrevsti þjóðarinnar, 
og ég held, að við getum náð þeim tilgangi al- 
veg eins með þvi að ákveða á fjárl., að vissri 
upphæð af tekjum ríkissjóðs skuli varið i þess- 
um tilgangi. Og samtímis getum við þá mælzt 
til þess við fjmrh., að hann hækki nokkuð á- 
lagningu á þessar vörur, svo að unnt sé að sjá 
fyrir þessari þörf. Ég mun því fella mig miklu 
betur við, að tekjuhlið fjárl. verði nokkuð 
hækkuð með álagningu á tóbak og áfengi fram 
vfir það, sem nú er, með það fyrir augum, að 
þær auknu tekjur, sem við það fást, verði not- 
aðar til þess að mæta þessari þörf.

Ég vildi nú levfa mér að mælast til þess við 
þá hv. þm., sem borið hafa fram brtt. við 
þetta frv., að þeir taki þær nú aftur til 3. umr. 
og að samtímis sé flokkunum gefinn kostur á 
því að fjalla um það, hve miklu fé þeir vilji 
verja í þessu skyni. Náist ekki samkomulag um 
það milli flokkanna að leggja þetta fé fram með 
fjárlagaákvæði, er leiðin þrátt fvrir það jafn-

opin fyrir liv. flm. þessara brtt. að bera þær 
fram við 3. umr. málsins. En ég trúi ekki öðru, 
þar sem hv. þm. eru nú svo mjög á einu máli 
um nauðsyn þessa máls, en að við getum náð 
samkomulagi um það og að það sé hægt að á- 
kveða beint framlag úr ríkissjóði i þessu skyni, 
án þess að þessi leiðinlega aðferð, sem hér er 
stungið upp á, verði beinlínis viðhöfð.

Bjarni Bjarnason: Ég vil víkja nokkuð að þvi, 
sem fram hefir komið hér í umr., að fjvn. hefir 
tekið upp allverulega fjárhæð umfram það, sem 
á fjárlagafrv. var. Vildi ég svara því aðeins, að 
þetta er ekki rétt, því að það munar 2—3 þús. 
kr. hvað fjvn. hefir hærri till. heldur en er i 
fjárlagafrv. En þessar 30 þús. kr., sem fjvn. 
hefir lagt til, að teknar verði upp til íþrótta- 
sjóðs, er 14—15 þús. kr. lægri upphæð heldur 
en i núgildandi fjárl. til íþróttamála. Svo að 
þessi herferð á hendur þeim mönnum, sem vilja 
leggja eitthvað fé af mörkum til iþróttamála, er 
nú bæði röng og þau orð, sem fallið hafa i 
garð fjvn. i þessu sambandi, á allan hátt ó- 
makleg. I’að hefði frekar verið ástæða til að 
ámæla bæði hæstv. fjmrh. og fjvn. fyrir það, 
að taka ekki upp a. m. k. sömu upphæð t'l 
íþróttamála á fjárl. fyrir árið 1941 eins og er 
á fjárl. vfirstandandi árs. Þetta vildi ég láta 
koma fram, svo að ekki væri hægt lengur að 
halda þvi fram, að fjvn. hefði verið sérstak- 
lega örlát í þessu skyni, þó að ég teldi hins- 
vegar, að það hefði orðið henni til sæmdar, að 
hún hefði verið sem allra örlátust við íþrótta- 
málin.

Hv. þm. A.-Húnv. hefir nú haldið hér tvær 
langar ræður um þetta mál. Eitt meginatriði í 
hans ræðum um þetta er það, að Alþ. eigi á 
hverjum tíma að ákveða, hve miklu fé skuli 
vera varið til iþróttamála. Fyrir þá menn, sem 
njóta eiga stvrks úr ríkissjóði eða annarstaðar 
að með aðstoð Alþ., er það miklu meira virði 
að fá tekjustofna, sem eru ákveðnir, heldur en 
að eiga það á hverju ári undir Alþ., þó að það 
geti að visu verið gott, ef ekki er um annað 
að ræða. En hitt er betra.

Að það sé óráð og óvitlegt að skapa einstökum 
félögum eða stofnunum svona tekjustofna eins 
og hér er gert ráð fyrir, er að mínu viti rangur 
hugsunarháttur. Skal ég koma seinna að því í 
sambandi við það, sem fram hefir komið i sam- 
bandi við bindindi og iþróttastarf.

Hv. þm. A.-Húnv. sagði, að þó að það væri 
álitlegt og gott að fá svona tekjustofn fyrir 
þessa starfsemi, þá mætti líka segja, að svo 
væri það líka fyrir byggingar i sveitum. En ef 
tekjustofninn er góður og álitlegur, þá er hann 
það engu síður fyrir aðra starfsemi en bygg- 
ingar í sveitum. Hv. þin. A.-Húnv. viðurkenndi 
þannig, að tekjustofninn væri góður. En uin 
það má auðvitað deila, hvernig eigi að nota 
tekjustofna.

Ef við athugum, hverjir standa að iþrótta- 
hreyfingunni og iþróttastarfseminni, þá er það 
bæði hið opinbera, sem sé skólarnir, og ein- 
stakir menn. Þannig hafa ýmsir skólar fengið 
aðstöðu til þess að iðka iþróttir rækilega. Ég 
veit ekki til, að ágreiningur sé um það, að nem-
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endum sé það hollt frá ýmsu sjónarmiði að 
stunda íþróttir, og skal ég ekki rekja öll þau 
atriði, sem þar koma til greina sem verulega 
gagnleg. En að skólunum undanskildum má 
heita, að íþróttastarfsemin sé cingöngu borin 
uppi af áhugamönnum sem sjálfboðaliðum. 
Þrátt fyrir það, þó að nokkuð hafi verið gert 
fyrir iþróttastarfsemina á undanförnum árum af 
Alþ., verður samt að viðurkenna, að þessir sjálf- 
boðaliðar meðal áhugamanna í þróttum hafa 
á engan hátt fengið þann hljómgrunn hjá Alþ., 
sem þeir hafa verðskuldað. Einstakir menn hafa 
gert alveg stórkostleg átök fvrir iþróttamálin i 
landinu. Skal ég í þvi sambandi nefna menn 
eins og Jón Þorsteinsson, sem hefir ráðizt i að 
reisa íþróttahús hér í Revkjavik, sem er í raun 
og veru það cina hús hér, sem samtíðinni er 
samboðið, annað en sundhöllin. Þetta hefir 
Revkjavíkurbær ekki treyst sér til að fram- 
kvæma. Annan mann vil ég nefna, Sigurð 
Greipsson í Haukadal í Riskupstungum. Hann 
reisti íþróttaskóla til þess að ala upp íþrótta- 
menn, sem gætu svo m. a. leiðbeint öðrum. Það 
eru einkum sveitamenn, sem þar hafa verið við 
nám, og hefir áhrifa þaðan gætt út um allt 
land. Jón Þorsteinsson hefir fengið smáupphæð 
tvisvar á fjárl., og Sigurður Greípsson hefir 
fengið þrjú siðustu árin, ef ég man rétt, 1 þús. 
kr. í rekstrarstyrk. Þetta er allt og sumt. Vera 
má, að Reykjavikurbær hafi verið Jóni Þor- 
steinssyni innan handar um lóð með góðum 
kjörum, þó ég viti það ekki; en ég tel víst, að 
bærinn hafi verið svo sanngjarn og víðsýnn.

Viðvikjandi þeirri skoðun, að það sé óviðeig- 
andi að fara að stvðja starfsemi eins og í- 
þróttastarfsemi og iþróttalíf í landinu yfirleitl 
með svona „ógöfugum" tekjustofnum, þar sem 
um er að ræða aukið verð á áfengi og tóbaki 
— rödd hefir komið fram um það, þó ekki liér 
í hv. þd. svo að ég viti, að bindindismenn meðal 
íþróttamanna ættu að vera á móti því að fara 
þá leið til tekjuöflunar til íþróttamála sem hér 
er leitað eftir —, vil ég segja, að ég tel slíkt 
algerlega ranga skoðun. Bindindismenn eiga að 
styðja að því m. a., að áfengi og tóbak sé svo 
dýrt, að mönnum verði beinlinis erfitt um að 
kaupa það af þeim ástæðum. í öðru lagi hefir 
enginn trevst sér til að mótmæla þeirri rök- 
semd, að yfirleitt séu íþróttirnar sú tegund upp- 
eldismeðala, sem mest gagn geri til þess að 
vinna á móti nautn áfengis og" tóbaks. Þar af 
leiðandi væri rökrétt, að bindindismenn segðu 
sem svo: Eftir því sem vel uppaldir, sannir i- 
þróttamenn verða fleiri, fækkar þeim mönn- 
um, sem neyta víns og tóbaks. Þetta er lika 
min sannfæring. Að vísu lækka tekjurnar, sem 
við fáum í ríkissjóð og íþróttasjóð, eftir þvi 
sem minna selst, en við viljum sannarlega fórna 
slíkum tekjustofni fvrir okkar unga fólk, þvi 
að fvrst og fremst fáum við góða iþróttamenn. 
samhliða bindindisstarfseminni, ekki aðeins á 
vín, heldur líka á tóbak, og auk þess betri 
borgara; en reglusamir borgarar er sú trausta 
undirstaða, sem gefur sterkan æskulýð. Ég geri 
ráð fyrir, að allir sannir áhugamenn um í- 
þróttamál mundu vilja viðurkenna þetta sjón- 
armið og mundu vilja vinna á sérhvern hátt á

móti nautn áfengis og tóbaks, einnig þó að 
það gengi út vfir tekjur þeirra af sölu þessara 
vara.

Hv. þm. A.-Húnv. kom fram með kenningu í 
sambandi við flutninga fólks úr sveitum til 
bæja, sem mér þótti nokkuð einkennileg. Hann 
talaði um skemmtanaauglýsingar, og þar með 
auglýsingar um íþróttir og iþróttamót og þess 
háttar hér i Revkjavik. Það skildist mér eiga 
að vera ein ástæðan til þess, að hann áliti það 
vera varhugavert að gera mikið auglýsingaveð- 
ur út af íþróttastarfseminni í þéttbýlinu, — 
það gæti dregið hugi unga fólksins um of að 
skemmtanalífi bæjanna. En í íþróttal. er bein- 
linis tekið fram, að íþróttasjóði skuli varið til 
bvggingar á sundlaugum, íþróttahúsum, íþrótta- 
völlum o. þ. h. Vitanlega mundi engum detta 
i hug annað en að þetta verði unnið jöfnum 
höndum út um dreifbýlið og í þéttbýlinu. Ég 
held, að þetta sé þá till. í þá átt að fá upp 
stöðvar til þess að hæna fólkið að, einmitt líka 
úti um sveitirnar. Það, sem ég hvgg, að okkur 
vanti einna tilfinnanlegast úti um sveitir lands- 
ins, eru vandaðar sundlaugar, skóla- og funda- 
hús. Þær framkvæmdir mundu áreiðanlega auka 
fjölbreytni i lífi sveitanna. Iþróttastarfsemin 
gæti því orðið höfuðmótvægi á móti þeim óró- 
leika, sem fólkið er margt haldið af i sveit- 
inni, sem stafar einmitt af því, hvað lífið þar 
er tilbrevtingarlaust. Og þar, sem íþróttahús eru 
til í sveitum nú, eru þau notuð sem samkomu- 
staðir, og þar, sem þau eru, hafa þau bætt 
aðstöðu manna til þess að hafa margskonar 
fundahöld. Skólarnir eru reknir í sambandi við 
þessi hús og íþróttastarfið.

Það er mesti misskilningur, ef einhver kynni 
að halda það, að það sé ekki hægt að halda 
uppi iþróttastarfsemi úti um sveitir, ef til þess 
eru skilyrði hvað hús og útbúnað snertir. Og 
íþróttasjóði er ætlað að bæta úr þvi lélega á- 
standi, sem nú á sér stað um þessa hluti.

Það er alleinkennilegt að sjá hér við með- 
ferð þessa máls blandað saman svo óskyldum 
efnum sem iþróttum annarsvegar og áburðar- 
kaupum og jarðrækt hinsvegar. Þó að á engan 
hátt sé gerandi litið úr þörfinni fvrir fjármuni 
til þess að geta keypt útlendan áburð og að 
geta ræktað landið, þá vil ég samt benda mönn- 
um á, að einmitt þetta frv., ef það verður samþ. 
og þar með er séð fyrir verulegum tekjum til 
íþróttainálanna, ætti ekki að spilla neitt fyrir 
því í sjálfu sér, að möguleiki væri til þess, að 
fjvn. gæti gcrt eitthvað fyrir áburðareinkasöl- 
una. Augljóst er, að ef þessi tekjustofu er heim- 
ilaður fyrir iþróttasjóð, þá mundu þó frekar 
vera möguleikar á því að taka af þessari 30 
þús. kr. fjárveitingu, sem fjvn. leggur til, að 
tekin verði upp til íþróttasjóðs, og athuga, hvað 
gera skvldi við þá upphæð, ef ekki væri talið 
nauðsvnlegt að lækka fjárl. um þá upphæð. Svo 
að ég held, að það séu einmitt meðmæli með 
frv., beinlinis með tilliti til áburðarsölunnar og 
fleiri góðra mála, að fara þessa tekjuöflunar- 
leið, sem hér er gert ráð fyrir, og geta rýmkað 
á fjárl. um þessa upphæð. En ég hefi litla trú 
á þvi, að málið verði afgr. á þeim grundvelli, 
sem hv. 3. landsk. Ieggur til.
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Mér þótti einkennilegt, þegar hv. 2. þm. Skag- 
f. hefir þau orð, að þessar tekjur, sem gert er 
ráð fvrir í frv., vrðu notaðar eins og hann vill 
vera láta. Hann segir, að hér sé verið að afla 
tekna, sem verði vasapeningar fvrir tildursfélög, 
eins og hann orðaði það. Mér þykir einkennilegt, 
að hann skuli viðhafa þessi orð, þar sem hann 
skrifaði undir nál. ásamt 2 öðrum nm. fyrir- 
varalaust að öðru leyti en því, að þeir áskilja 
sér rétt til brtt. Sá fyrirvari getur því ekki 
verið um það, að fella niður þennan tekjustofn, 
af þvi að féð yrði notað sem vasapeningar fyrir 
tildursfélög. Þau orð fela i sér beina óvild gegn 
málinu sjálfu.

Ef hv. þm. vill athuga þetta frv. og iþrótta- 
lögin og kynna sér, til hvers skuli verja fé í- 
þróttasjóðs, þá sér hann, að félögunum er ekki 
afhent þetta fé, heldur er gert ráð fyrir, að 
skipaður sé íþróttafulltrúi og iþróttanefnd. í- 
þróttafulltrúi á að kvnna sér ástandið í iþrótta- 
málum hvarvetna um land, gera till. þar að 
lútandi og leggja þær síðan fyrir íþróttanefnd, 
sem svo ræður því, hvernig fénu er varið. Eg 
geri ráð fyrir, að þessi n. verði þannig skipuð, 
að hún hugsi sér að gera annað við þessa pen- 
inga en að veita þá sem vasapeninga fyrir tild- 
ursfélög. Ég skil ekki, að svona óvild gegn mál- 
inu skuli koma frá manni, sem hefir lagt til, 
að það vrði samþ.

Ég fer alls ekki að evða tíma þingsins í að 
tala um gildi íþróttanna. Sumir hv. þm., sem 
hér hafa talað, hafa farið um þær mörgum 
fögrum orðum, um Ieið og þeir kippa að sér 
hendinni um stuðning við þetta mál, sem á að 
vera lvftistöng fyrir íþróttirnar i landinu. Ég 
met þeirra orð því ekki mikils. Þau eru sann- 
kallaður fagurgali. Það eru ekki fögur orð, sem 
við fyrst og fremst þurfum með, heldur ein- 
beittur vilji og lifandi áhugi fyrir þessu mikla 
menningarmáli. En ég sé ekki, að þessu góða 
máli verði betur borgið með því að láta fjvn. 
eða Alþ. ákveða fjárveitinguna í hvert skipti, 
eins og þessir hv. þm. vilja vera láta.

Það getur vel verið, að það væri gott fyrir 
málið, sem hv. þm. Snæf. stakk upp á, að það 
væri athugað i flokkunum, áður en það verður 
afgr., því að vitanlega er þetta mál eitt af 
þeim, sem verður að afgr. með samkomulagi 
allra flokka eða sem allra flestra einstaklinga. 
Þannig var það með iþróttalögin sjálf. Þegar 
þau voru til umr., voru mjög skiptar skoðanir 
um þau, en samt lauk málinu svo, að það var 
afgr. með samþvkki langflestra hv. þm. Tel ég, 
að það hafi verið mjög vel farið, og eins þarf 
að verða með þetta mál, sem snertir svo mjög 
iþróttalögin, að reyna að levsa það með sam- 
komulagi sem allra flestra, en það tel ég ekki 
hægt, ef á að fara að halda fast fram þeim 
skoðunum, að draga skuli mjög úr framlagi til 
íþróttasjóðs. Einnig vil ég algerlega mótmæla 
þvi, að verið sé að blanda inn í þetta algerlega 
óskyldum málum, eins og hér hefir verið gert. 
Það er þá miklu hreinlegra fyrir þá hv. þm., sem 
það gera, að vera á móti málinu. Ég held líka, 
að framleiðslustarfsemin i landinu sé þess eðlis, 
að réttara sé að styðja hana með öðru en tekj- 
uin af stimpilmerkjum eða álíka. tekjustofnum.

Alþt. 1940. B. (55. lóggjafarþing).

*Pétur Halldórsson: Herra forseti! Svokölluð 
íþróttalög, sein voru afgr. á síðasta þingi, gerðu 
ráð fyrir, að tíl væri íþróttasjóður, og sögðu 
fyrir um, hvernig honum skvldi ráðstafað. X'ú 
er þar talað um, að sjá þurfi honum fvrir tekj- 
um, og get ég ekki neitað því, að mér þótti dá- 
litið spennandi að biða þess, hvernig till. kæmu 
fram um tekjuöflun til þessa sjóðs. Ég get ekki 
heldur neitað því, að þegar þessar till. komu 
fram, sem hér liggja fvrir í frumvarpsformi, 
varð ég nokkuð undrandi.

Það eru þrír tekjustofnar, sem sjóðnum er 
ætlað að hafa, brennivín, tóbak og veðmála- 
starfsemi, m. ö. o., það eru þær þrjár tegundir 
viðskipta i þjóðfélaginu, sem talið er, að séu 
til mestrar bölvunar i hverju þjóðfélagi sem er. 
Strax var þetta nokkuð undrunarefni, en að vísu 
skal ég játa, að áður var komið inn á þessa 
braut hér á Alþingi fslendinga, en það var gert, 
þegar ákveðið var að stofna af samskonar blóð- 
peningum svokallaðan menningarsjóð, sem átti 
að stvðjast við ómenningu landsmanna. Menn 
geta haft ýmsar skoðanir um, hvort þetta sé 
fagurt eða ófagurt eða hvort það sé til gagns 
og gæfu eða ekki. Mér þykir það ákaflega ó- 
göfugt, en um það má auðvitað deila óendan- 
lega. Það kom þá líka í ljós, að ekki er hug- 
kvæmnin mikil, þegar afla þarf tekna til nýrr- 
ar starfsemi og lagt er til að gera það á þenn- 
an hátt. Mér virðist það gefa manni bendingu 
uni, að nú sé svo koniið, að ekki sé til sá tekju- 
stofn, sem ekki sé þegar þrautpíndur. Þeir, sem 
hafa átt að sjá þessu nýmæli fyrir tekjum, hafa 
sjálfsagt leitað í margar áttir og hafa sjálfsagt 
hugsað sig um vel og lengi, hvar ætti að bera 
niður, og niðurstaðan varð þá svona féleg, m. 
ö. o. tekjustofn, sem ekki getur gefið af sér 
tekjur nema i hlutfalli við ómenningu og ósið- 
semi landsmanna.

Ég er viss um, að það eru mörg mál, sem 
þessir menn hafa áhuga fyrir og þykir vænt 
um, og ég er sannfærður um, að þeir eiga ein- 
hver áhugamál, sem þeir vildu ekki fá tekjur 
til með þessu móti. Xú er það líka svo, að 
talað er um, að hér sé um aðalmenningarstarf- 
semi þjóðarinnar að ræða, íþróttamálin. Þetta 
er náttúrlega tímanna tákn. Þetta breytist ýmis- 
lega upp og niður, hvað talið er þjóðinni til 
menningar. Einu sinni átti kristni og kirkja að 
skapa menningu hjá þjóðinni, og það þótti vel 
ráðið, að sú stofnun hefði yfirhöndina í mörg- 
um málum, og það hefir yfirleitt farið prýði- 
lega. Xú tók ég eftir, að hæstv. forsrh. sagði, 
að nú væri íþróttastarfsemin i landinu það, 
sem hann hefði mesta trú á, að yrði landsmönn- 
um að siðferðislegu gagni. Ég skal ekki draga 
úr því, að iþróttirnar geti verið gagnlegar. En 
mér þvkir alveg úr hófi keyra, þegar því er 
haldið fram, að nú sé íþróttastarfsemin aðal- 
menningarstarfsemin í landinu. Þá er komið 
úr lagi og úr jafnvægi mat manna á þessum 
hlutum, og árangurinn mun vafalaust fara eftir 
því.

Þegar talað er um, að iþróttir séu öðru frem- 
ur liklegar til að stuðla að því, að menn verði 
bindindismenn á vín og tóbak, þá er það líka 
nýtt, en ég held, að það sé ekki nein speki í
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því fólgin, þó að hitt sé rétt, að niargir iþrótta- 
mcnn séu bindindismenn á vin og jafnvel tóbak. 
Ég minni á aðra starfsemi í landinu, scm sér- 
staklega hefir snúið sér að því að vinna á móti 
áfcngisnotkun, og það cr sú starfscmi, sem kall- 
ar sig beinlírtis bindindisstarfsemi. Ég er sann- 
færður um, að sú starfsemi er miklu liklegri til 
þcss mcð stuðningi þcss opinbera að draga úr 
áfengisneyzlunni i landinu lieldur en íþrótta- 
starfsemin. En hvcrnig hcfir verið búið að þess- 
ari starfsemi af hálfu Alþ.? Misjafnlega, en yfir- 
leitt hafa framlög til hennar ákaflega mikið 
verið skorin við neglur sér, og það svo, að fé- 
lagsskapur sá, seni að þeirri starfsemi stendur, 
hefir árum saman átt við mjög mikla fjárhags- 
örðugleika að striða, og þó er þar um að ræða 
fólk, sem leggur miklu meira á sig en íþrótta- 
menn hafa nokkurntíma gert. I>ess vegna er það 
gripið úr lausu lofti, þegar menn standa hér 
upp og segja, að nú fyrst sé von uni, að vinna 
megi að bindindi og siðlæti ineð iþróttum, en 
glevma allri þeirri starfsemi, sem háð hefir 
verið af templurum, láta eins og hún sé ekki 
til, heldur þurfi nú að fá annað í staðinn. M. 
ö. o., hér er merkileg nýjung á ferðinni, svo 
inerkileg, að það þykir mega afhenda henni 
verulegan hluta af tekjustofnuni ríkissjóðs, af- 
henda hann þannig, að hún verði þátttakandi í 
tekjum rikissjóðs. Ég held, að þetta sé rangt. 
Ég held, að ekki eigi að fara þessa leið. Ég held. 
að margt, sem hér hefir verið sagt gegn þess- 
ari fjáröflunarleið, sé rétt. Ég held, að sú til- 
hneiging, sem hér rikir hjá mörgum liv. þm., 
sem kalla andstöðu gegn þessu allskonar illum 
nöfnum, sé mjög vafasöm og komi ekki af á- 
huga fvrir múlefninu sjálfu.

Ég skal ekki fara langt út í umr. uin íþrótta- 
starfsemina sjálfa eins og hún hefir verið hing- 
að til. En ég get ekki neitað mér um að benda 
á, að einn hv. þm., 2. þm. Árn., gerði, svo sem 
réttlátt er, mikið úr þvi, að nokkrir menn liefðu 
lagt á sig erfiði fyrir iþróttastarfsemina. I’að 
er rétt og gott. Hann kvartaði yfir, að þessuni 
mönnum hefði ekki verið nægilegur sómi sýnd- 
ur fjárhagslega af Alþ., og tók þar sérstaklega 
fram nöfn tveggja manna, Jóns I’orsteinssonar 
og Sigurðar Greipssonar, og spvr, hvað þessir 
menn hafi fengið úr rikissjóði fvrir starfsemi 
sina. Fvrst og fremst má lengi um það tala, hvort 
menn, sem taka upp slíka starfsemi sem venju- 
leg viðskiptafyrirtæki, eigi að fá opinberan 
styrk til þess. Mér þótti einkennilegt, að hann 
glcvmdi einu nafni, sein er eftirtektarverðast af 
þeim öllum saman, en það er Sigurjón Pétursson, 
sem áratugum saman hefir unnið af áhuga að 
iþróttum án fjárframlaga frá því opinbera. Ég 
man ekki til, að hann hafi nokkurn tíma fengið 
áheyrn hjá Alþingi um sínar óskir. (SK: Hann 
er ekki af réttum pólitískum lit. — BjB: Hann 
inátti koma með í ræðu minni. — BÁ: Hann 
hefir fengið stvrk hjá Alþingi). Hann kom fyrst- 
ur með iþróttastarfsemi sina, og hann hefir 
sýnt, að það er hægt að halda slíkri starfsemi 
uppi án stvrks, og hann átti litlum vinsældum 
að fagna, þegar hann sótti um styrk til þess 
opinbera vegna fjárhagsörðugleika. Þetta hefir 
hlessazt hjá honum án opinberra afskipta. En

nú, þegar aðrir fara i spor hans og gera eitt- 
hvað svipað, þá fara þeir að kvarta og kveina 
um, að rikið hlaupi til og ausi út fé til þeirra 
umfram það, sem nauðsyn krefur.

Ég tók eftir, að hæstv. dómsmrh. sagði, að 
hann hefði ekki viljað láta bera þetta frv. frain 
fyrir sig, þar sem það hefði ekki verið lagt 
fram fvrir stj. Ég verð að segja, að mér finnst 
einkennilegt, að svona merkilegt prinsipmál 
eins og hér um ræðir skuli ekki hafa verið lagt 
fyrir stj., því að ég verð að álíta, að ef íþrótt- 
irnar í landinu eiga að fá svona tekjustofn, þá 
séu mörg önnur verkefni i landinu, sem ættu 
að njóta svipaðra kjara, og mér finnst ekki rétt 
að fara að veita íþróitunum þessa sérstöðu. Mér 
finnst þetta iskvggilegt, þegar verið er að tala 
um, að svo kunni að fara, að Alþ. seinna meir 
mundi ef til vill ekki treysta sér til að veita 
nægilegt fé úr rikissjóði til íþróttamála, og þvi 
sé betra að sjá iþróttasjóði fvrir sérstökum 
tekjustofni. Við vitum, að til eru mörg mál, 
sem ekki þvkir fært að framkvæma vegna erf- 
iðrar afkomu rikissjóðs. Iþróttirnar eru þar 
engin undantekning. Ég hefði miklu heldur vilj- 
að veita fé til að brúa Jökulsá, sem till. var 
horin fram uin nú við fjárl. og féll með jöfn- 
uin atkv., eins og inenn muna, heldur en að 
veita 100 þús. kr. til íþrótta. Það er réttara 
mál og skyldara fyrir Alþ. og eftir eðli sínu 
miklu nauðsvnlegra en að veita fé til íþrótta- 
starfsemi. Hv. þm. mega ekki líta á pólitíska 
þýðingu þessara tveggja mála. Það er auðvitað 
ekki hægt að fá pólitiskt fylgi vegna brúar á 
Jökulsá nema í einu eða tveimur kjördæmum, 
en það má afla sér pólitísks fylgis um allt land 
með því að bera fram frv. um fjárframlög til 
iþróttamála, — en þetta má ekki vera sjónar- 
miðið. Hér er verið að verja fé til styrktar 
íþróttamálum til viðbótar þeiin frainlögum, sem 
íþróttamenn sjálfir hafa lagt fram, sem eru al- 
veg skammarlega litil. Það er atriði, sem mér 
finnst rétt að athuga. Hvað leggja iþróttamenn 
sjálfir fram? Eg hvgg, að það sé svo lítið, að 
ekki sé við unandi, að ríkissjóður bæti þar við 
100 þús. kr. á ári. Það verður að gera þá kröfu, 
að íþróttainenn leggi á sig fjárhagslegar bvrðar 
eitthvað sambærilegt við það, sem meðlimir 
annara félaga gera til sinnar starfsemi, t. d. 
góðtemplarareglan. Þetta framlag kemur til við- 
bótar þeirra eigin framlagi og að einhverju levti 
i staðinn fyrir það, því að mér þykir líklegt, að 
það fé, sem lagt hefir verið frain til iþrótta 
annarstaðar frá, verði nú ekki lengur lagt fram, 
ef svona ríflegt framlag verður nú veitt úr 
rikissjóði. Að vísu er það svo, að það á að 
dreifa fé úr rikissjóði á undarlegasta hátt milli 
skóla, félaga og einstakra manna. Það mætti 
t. d. byggja fyrir fé úr þessum sjóði leikfiinis- 
hús við menntaskólann í Revkjavík. Þar er og 
hefir verið lengi slæmt leikfimisbús, en það 
opinbera hefir ekki trevst sér til að leggja fram 
fé til að byggja annað nýtt. En er það nokkur 
aðferð, að leggja á þennan hátt hluta af tekj- 
um ríkissjóðs i sérstakan sjóð og láta svo 3 
inanna n. verja því fé til framkvæmda, sem Alþ. 
hefir ekki treyst sér til að veita fé til? Það er 
athugandi í þessu sambandi, hvað íþróttastarf-
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semi i skólum er ákaflega vafasamt mál, ef á 
allt er litið. Það má iðka íþróttir til mikils 
gagns, en líka til tjóns, eins og sorgleg dæmi 
sj’na, og í skólunum eru þær a. m. k. ýmsum 
einstaklingum til ógagns. Ef þar þarf inikilla 
breytinga við til að afstýra þvi, að tjón og 
gagn éti upp hvort annað, er það eitt, sem 
mælir gegn svo litt hugsaðri fjáröflun, sem hér 
er krafizt, til þeirrar starfsemi eins og hún 
er, eða t. d. til húsbygginga til íþrótta skóla- 
ungdómsins.

Þegar málið er rætt á sama grundvelli og hv. 
frsm. meiri hl. gerði, get ég ekki annað en 
hrist höfuðið, þegar hann t. d. sagði, að það 
væri eftirtektarvert, hve litið brot af tekjum 
rikisins gengi til þess að beina tómstundanotk- 
un æskulýðsins á réttari brautir. Skelfing held 
ég það sé vafasamt, hvað upp úr slikum afskipt- 
um hefðist. Hér hefir lengi verið skólaskvlda, 
sem nær frá 7 eða 8 ára aldri til fermingar, og 
margir í skólum fram undir tvitugt. Þannig átti 
að fullkomna þjóðina i öllum fræðum og list- 
um. Og hver er árangurinn? Minni en til stóð. 
í þeim efnum held ég við séum komnir i hinn 
mesta vanda og ættum ekki að hleypa okkur í 
annan meiri með því að takast á hendur ábyrgð 
á því lika, hvernig ungdómurinn ver tómstund- 
um sínum.

Hv. þm. Snæf. talaði um, að vel ætti við að 
verja einhverjum hluta af þvi, sem greitt er 
fyrir nautnameðul, til þess að efla heilbrigði 
og hreysti landsmanna með íþróttum. Mér þætti 
satt að segja önnur notkun þessara blóðpeninga 
liggja nær og þá notast betur að þeim. Með 
þeim þyrfti að lækna einhver þeirra sára, sem 
nautnirnar hafa veitt, bæta t. d. úr þeirri eymd, 
sem m. a. áfengið hefir átt laundrjúgan þátt i 
að skapa sumstaðar við sjóinn hér á landi. Það 
hefir oft verið farið fram á það, að nokkur 
hluti af ríkistekjum af áfengissölu rynni til 
bæjarþarfa á stöðum, sem hið opinbera hefir 
nevtt áfengisverzluninni upp á. En það hefir 
ekki fengizt nokkur áheyrn, þó að viðurkennt 
sé, hvað leiðir af áfengisflóðinu fvrir jiessa 
staði, þessu flóði, sem verður því meira sem 
afkoma manna er skaplegri og skárri. En af 
svo lítilli alvöru taka menn á þessum málum, 
að nú vilja menn heldur verja áfengistekjunum 
til þessarar skemmtistarfsemi.

l'm þetta mál geta verið skiptar skoðanir, en 
mín en nú þessi, að óþarflega mikið sé í íþrótta- 
starfsemina borið með frv., eins og það er, og 
i öðru lagi, að fyrir heilbrigða iþróttamenning 
væru þessir tekjustofnar ákaflega óviðkunnan- 
legir og leiðinlegir, þó að íþróttanefndinni gætu 
ekki hugkvæmzt neinir betri eða neinir aðrir en 
þessir þrír: brennivín, tóbak og spilafikn, — til 
þess að skapa heilbrigða sál i hraustum likama.

Pálmi Hannesson: Herra forseti! Ég vildi óska 
þess, að umr. yrði frestað, þvi að nú er stuttur 
timi til umræðu og þm. margir farnir, en ég 
þarf enn að taka allmargt fram um málið.

Forseti (JörB): Ég mun verða við tilmælum 
hv. 1. þm. Skagf. og fresta fundi til kl. 8%, en 
þá verður umr. fram haldið. — [Fundarhlé.l

*Pálmi Hannesson: Herra forseti! Ég harma 
það, hve fáir hv. dm. eru hér komnir, því að 
ég hefði viljað ræða nokkuð við ýmsa, sem 
talað hafa hér í þessu máli. En engu að síður 
virðist mér ég verða að fara nokkrum orðum 
um ræður ýmissa hv. þm., sem í þessu máli hafa 
talað. Yfirleitt virðist mér vera einn og samur 
bragurinn á afstöðu andmælenda frv., að ganga 
ekki beint framan að ákvæðum þess, heldur i 
krókum og vega þannig að þvi. Hafa þeir komið 
þannig fram í þessu krókahlaupi sínu sem skera 
ætti úr um það, hver snjallastur væri i þess- 
ari svigkeppni, en ekki ætla ég mér að dæma 
um það.

Hv. samþm. minn, 2. þm. Skagf., virðist hafa 
átt í nokkru stríði holdsins og andans, þar sem 
hann hefir þó skrifað undir nál. meiri hl. fjhn. 
ásamt nokkrum öðrum hv. þm. Hann gerði þá 
játningu, að iþróttirnar væru í sjálfum sér góð- 
ar, en taldi það óhóflega mikið að verja til 
þeirra 100 þús.. kr á ári. Virtist svo sem hann 
væri að velta þvi fyrir sér, að í rauninni væru 
íþróttirnar nú ekki eins mikils virði og hann 
hafði þó játað, og taldi, að ef farið yrði að 
leggja mikið fé til þessarar starfsemi, myndi 
niðurstaðan verða sú, að fjárframlögum yrði 
hrúgað til nokkurra áhugamanna. Ég harma það, 
að i afstöðu hv. þm. skvldi koma fram svona 
megn vanþekking á þessum málum. Ég harma 
það að sjá hann skipa ekki glæsilegri sveit en 
þeirra manna, sem gerzt hafa til þess að vega 
að þessu frv. Hv. þm. taldi, að ef lagt yrði tll 
íþróttamálanna það, sem hér er farið fram á, 
þá mvndi þessi starfsemi hljóta því nær eins 
mikið fé og Búnaðarfélag Islands. Langt er nú 
frá, og munar nærri helmingi eftir þeirri á- 
ætlun um tekjur til iþróttasjóðs, sem sjá má í 
grg. frv. Að þessu athuguðu virðist hv. þm. ekki 
hafa getað annað en gleypt agn það, er hv. 3. 
landsk. rétti að honum, það er að láta standa 
ákvæðið um að leggja stimpilgjald á áfengi og 
tóbak, en verja þvi ekki til iþrótta, heldur á- 
burðarkaupa. Er hér óliku saman að jafna, og 
verður hugkvæmni þessara manna að teljast 
furðulitil, er þeir sjá ekki önnur ráð til að 
koma fram hugðarmálum sinum um áburðinn. 
Það má lika finna ýmsa agnúa á því að taka 
fé á þennan hátt til þess að styrkja menn til 
áburðarkaupa. Hv. þm. játaði, að hvergi væri 
meiri þörf útlends áburðar en i sjávarplássun- 
um, og er það eflaust rétt, því að hann er þess- 
um málum mjög kunnugur. En ég vil benda á 
það, að á þessu stöðum fer mikið áburðarmagn 
til einskis. Aburði þeim, semj til fellur i ver- 
stöðvum og sláturhúsum, er yfirleitt ekki haldið 
til haga. Ég bendi honum og sammálsmönnum 
hans á það, að ég myndi fús til að fella niður 
þær 30 þús. kr., sem á fjárlfrv. eru ætlaðar til 
iþróttasjóðs, og verja þeim til verðlauna þeim 
mönnum, sem bezt ganga fram i því að nytja 
áburð þann, er til fellur i landinu. Ég gæti líka 
verið með því að verja þessu fé til að koma 
upp þróm og sliku til hagnýtingar þessum á- 
burði. Við í rannsóknarn. gerðum i haust at- 
huganir á því, hve mikill þessi áburður mvndi 
vera, og komumst að þeirri niðurstöðu, að hann 
myndi nægja fyrir öll sjávarplássin og upp-
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lönd þeirra. — Ég vænti þess, að hv. samþm. 
minn taki þessar aths. til greina. Ég væntí þess, 
að góð öfl megi ráða afstöðu hans, er til atkvgr. 
kemur, þótt hans hafi verið hart freistað, svo að 
liann fái staðizi ng skipi sér meðal þeirra, seiu 
undirritað hafa nál. meiri hl. ásamt honum.

Hv. þm. A.-Húnv. hrá ekki venju, að koma 
fram i svigkeppni þeirri, er hér er háð. Hann 
byrjaði á því að ræða um nauðsyn iþrótta, en 
þau orð tel ég ekki annað en játningu varanna, 
seni enginn skilningur standi að baki. Hann 
kom með mótbáru, sem átti víst að vega mikið, 
sem sé þá, að íslenzk glima væri útdauð. Hv. 
þm. gæti spurt íþróttamenn vora um þetta og 
fengið sannanir fyrir því, að svo væri ekki. En 
þeir invndu iika geta sagt honuin, að miklir 
erfiðleikar og jafnvel nokkur hætta væri því 
samfara að stunda hana, eins og nú er ástatt. 
Hv. þm. taldi hættu á því, að frv. verkaði öfugt 
við tilgang sinn, ineð þvi að íþróttamenn færu 
að „agitera", eins og hann komst að orði, fyrir 
auknum drykkjuskap og tóhaksneyzlu í stað 
þess að vinna á inóti þessu. Myndu þeir vilja 
styrkja íþróttasjóð ineð þvi að heita sér fvrir 
þessum nautnum og taka þær upp sjálfir. Gróf- 
lega væri þetta nú léleg hagfræði og mikið á 
sig iagt að fara að kaupa þessar vörur til þess 
að fá að borga 1E>% verðviðbót íþróttasjóðnum 
til styrktar. Eg tel ekkert vafamál, að íþrótta- 
menn myndu hafa aðra aðferð. I’eir myndu 
Ieggja fram starf og svo fé, þeir sem það geta, 
til að styrkja sjóðinn. Hv. þm. gat þess rétti- 
lega. að frjáls íþróttastarfsemi hefði til þessa 
hvilt að miklu leyti á fórnfýsi einstakra iþrótta- 
manna. En hjá honum kom í þessu sambandi 
fram sjónarmið, sem ég vildi kalla útigangs- 
pólitíkina. Af því að þessir menn hafa lagí 
frain starf, á ekki að stvrkja þá eða meta það 
við þá, heldur láta þá vera á gaddinum sem 
áður. Það er eins og víða í kjördæmum okkar, 
að mönnum þykir vænt um hrvssurnar sínar, 
þegar þær berja gaddinn, en vilja ekki slá í þær 
nema moðinu. I’essi afstaða hefnir sín, en er 
auk þess beinlínis óheiðarleg, að vilja ekki 
meta slíkan áhuga og fórnfýsi. A það er bent 
í grg. frv., að eins og nú er, verði áhugamenn 
um íþróttir að verja miklum tima og starfs- 
kröftum til að afla fjár til íþróttastarfsem- 
innar. Er á það hent, að með því að hjálpa 
þeim fjárhagslega inætti hagnýta áhuga þeirra 
betur til eflingar iþróttunum.

Þá veik hv. þm. að mér sérstaklega og hélt 
þvi fram, að ég hefði sagt, að rikið hefði ekki 
tekjur af áfengi og tóbaki. Ut af þessu spann 
hann þann Iopa, að hann efaðist um, að nokkur 
maður hefði skilið mig, og ef til vill hefði ég 
ekki skilið mig sjálfur. Eitt er víst, að hann 
hefir ekki skilið mig eða ekki viljað það. fjg 
sagði, að verð á áfeugi og tóbaki væri ekki fvrst 
og fremst miðað við það, að ríkið hefði gróða 
af sölunni, heldur væri það sett til þess að 
koma i veg fvrir, að menn neyttu þess i óhófi. 
Ég styð þetta við fjölmörg ummæli, sem fram 
hafa komið í blöðum, á fundum og hér á Al- 
þingi. Vera má, að hv. þm. hafi verið annars 
sinnis eða hafi aldrei skilið, um hvað var að 
ræða. Ég benti á það, að nú mætti gera ráð

fvrir, að útsöluverð á áfengi og tóbaki hækkaði 
nokkuð, því að annars mætti búast við þvi, að 
er aðrar vörur hækka í verði, vrði meira kevpt 
af áfengi og tóbakj en áður. Það virðist rök- 
rétt að hækka nú þessar vörur eins og aðrar, 
til þess að halda neyzlunni i skefjum. Þar sem 
rikisvaldið hefir haft þann skilning, að ekki 
beri að nota þessa hluti sem tekjustofna, virð- 
ist eðlilegt, að nokkuð af vcrðbreytingum þeim, 
sein orðið hafa vegna gengisfallsins og al- 
mennrar verðhækkunar, eða þessar verðbreyt- 
ingar allar, komi einnig fram á áfengi og tó- 
baki, til þess að vinna á móti nautnum þessara 
hluta. Þessu hefi ég haldið fram, en ekki því, 
sem hv. þm. telur mig hafa sagt. Annars kvað 
hann það hreinustu goðgá að ætla að leggja 
slíkt gjald sem það, er um ræðir í frv., á þá 
tekjustofna rikisins, sem hann telur áfengið og 
tóbakið vera. Mér liggur við að halda, að hann 
hafi þessa afstöðu vegna þess, að í vetur, þegar 
íþróttal. voru liér til umr, spáði hann því, að 
eftir samþykkt þess frv. mvndu fara mikil fjár- 
útlát úr rikissjóði. Þykir mér sennilegast, að 
hann víljí nú ekki una því, að þessi starfsemi 
fái fé annarstaðar að en beint úr rikissjóði, svo 
að þessi spádómur megi rætast.

En í frv. eni tvær höfuðgr.: Sú fyrri um það, 
að iþróttasjóður fái tekjur af stimpilgjaldi tó- 
baks og áfengis, og sú siðari um tekjuöflun til 
handa sjóðnum af veðmálastarfsemi. Ef ríkis- 
sjóður á að búa einn að öllum tekjum af slík- 
um hlutum, hví er þá ekkert haft á móti því, 
að íþróttasjóður fái tekjur af þessari veðniála- 
starfsemi, en hinu andmælt, að hann njóti 
tekna af áfenginu og tóbakinu? Rökréttast væri 
þá að taka hvorttveggja undir rikið. En ég býst 
við, að hv. ]>m. telji, að 2. gr. feli i sér svo 
smávægilegan tekjustofn, að ekkert geri til um 
hann, það muni rikissjóð engu. Hv. þm. mun 
eflaust svara því til, að iþróttamenn muni vinna 
meira fyrir veðmálastarfsemi þessa, ef þeir eiga 
að fá tekjurnar af henni. En ég lít svo á, að ef 
i þessari gr. um veðmálastarfsemina hefði fal- 
izt 10(1—200 þús. kr. tekjumöguleiki, en aðeins 
10—20 þús. kr. i hinni, þá hefði hv. þm. snúið 
sér á hinn veginn og Iofað Iægri upphæðinni 
að fljóta í þennan farveg, en ekki hinni. En ef 
samræmi á að vera i þessu, verður hvorttveggja 
að fvlgjast að, þvi að hvorttveggja getur veri? 
tekjustofn fyrir ríkissjóð.

Mér þvkir það miður, að hv. 4. þm. Revkv. er 
ekki viðstaddur, þvi að ég hefi ýmislegt við 
hatin að ræða, en verð nú að láta það falla 
niður. Mér virtist öll hans afstaða til málsins 
vera afstaða hins þreytta manns, sein hefir 
hneigð til að reka meinhorn i hvert nýmæli. 
Hann vílaði ekki fvrir sér að halda þvi fram, 
að frv. þetta væri fram borið af pólitískum á- 
stæðum. Eg vil í því tilefni benda hv. þm. á, 
að n. sú, er undirhjó frv., var skipuð mönnum 
úr öllum flokkum, en það er flutt af mönnum 
úr Framsfl. og Sjálfstfl. Ég get fullvissað hv. 
d. um það, að fvrir okkur, sem frv. flytjum, 
vakti ekki neitt sjónarmið skvlt pólitik, sem 
hv. 4. þm. Reykv. virðist setja i samband við 
tilraunir til að draga til sin atkv., enda getur 
hann vist verið áhvggjulaus um sitt pólitíska
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fylgi í Reykjavik þrátt fvrir þetta frv. Ég verð 
þó að segja hv. 4. þm. Reykv. það til hróss, að 
hann gekk manna beinast framan að málinu. 
Hann lét þau orð falla, að iþróttirnar væru 
skemmtistarfsemi. Það er reyndar ekki von, að 
menn, sem hafa þann skilning á iþróttamálum, 
gangi fram fvrir skjöldu um fjárveitingar íil 
þeirra. — Mun ég svo láta þetta nægja að þvi 
er snertir hv. 4. þm. Revkv., þótt ég hefði margt 
viljað við hann ræða.

Ég kem svo síðast að hv. þm. Snæf. (TT). 
Hann hefir alveg sérstöðu meðal þeirra, sem 
eru móti málinu. Hann hefir fullan skilning á 
gildi íþróttanna og nauðsyn. Hans afstaða er 
aðeins af prinsíp-ástæðum, en ekki af andstöðu 
gegn málinu sjálfu. Við slíka menn er alltaf gott 
að eiga orðastað. Hann leggur til, að horfið 
Verði af þeirri leið, sein valin er í 1. gr. frv., 
en tekin aftur upp fjárhæð beint úr ríkissjóði 
til iþróttasjóðs. Ég tel það að ýmsu leyti lak- 
ari leið. Því að ég óttast, að fvrr eða siðar 
verði revnt að draga úr þeiin fjárútlátum os? 
tapast muni tekjumöguleikar, sem frv. vill nola. 
Það teldi ég illt. Við þá rannsókn, sem n. gerði 
á tekjuþörfum iþróttasjóðs, komst ég að raun 
um, að það er þörf á miklu fé til að koma fót- 
um undir íþróttastarfsemina í landinu. En ég 
skildi hv. þm. Snæf. svo, að hann vildi trvggja 
iþróttasjóði þær tekjur, sem honum eru nauð- 
synlegar.

Ég vildi, að hv. þm. A.-Húnv. og hv. 3. landsk. 
gætu fallizt á að taka brtt. sína aftur til 3. 
umr. Væri ég fús til að eiga viðræður við þá 
um þessi mál og endanlegt form frv. — Ég skal 
svo ekki þrevta hv. þm. né hina tómu stóla með 
lengri ræðu, heldur beina því til manna, að þeir 
athugi málið og ráði því til hlunns á þann liátt, 
sem þeim virðist líklegastur til gagns.

*Frsm. annars minni hl. (Stefán Stefánsson): 
Herra forseti! Hæstv. forsrh. og hv. 2. þm. 
Skagf. hafa látið falla eftirtektarverð orð um 
það hér i deildinni, hverja þörf þeir teldu á 
að stvrkja hændur til að nota sér tilbúinn á- 
burð. Þrátt fyrir þá erfiðleika, sem á þvi eru 
nú, má segja, að nauðsynin hafi aldrei verið 
meiri. Ég vænti þess, að brtt. sú, sem ég hefi 
gert á þskj. 130, verði til að koma enn hrevf- 
ingu á það mál. Það hefir verið að lienni fund- 
ið, að þetta væri undarlegt form. Það má vera. 
en ég vil framfylgja málinu í því fornii, sem 
liklegt er, að beri nokkurn árangur, — mál- 
efnið sjálft er mér aðalatriði. Ég rakti það sið- 
ast, liversu farið hefir uni stvrk til áburðar- 
kaupa og flutnings, síðan lögin voru sett um 
þau efni árið 1928. Hafa framlög til þess numið 
30—50 þús. kr. árlega og eitt árið 117 þús. Nú 
var þetta skorið alveg niður fvrir árið 1940. En 
uminæli þeirra tveggja manna, sem ég nefndi 
og hafa manna bezta aðstöðu til að vita, sem 
landhrh. og búnaðarmálastjóri, hverjar afleið- 
ingar þess verða, ættu að ýta við mönnum til 
umhugsunar um, hvort þeir geti varið það fyrir 
sjálfum sér að svipta ræktunina í landinu þess- 
ari lofuðu aðstoð einmitt nú. Hv. þm. Mýr. og 
liv. 8. landsk. fluttu á síðasta þingi brtt. við 
fjárl. um 100 þús. kr. framlag til þessa, en hún

var felld, svo að ég sá ekki til neins að fara 
sömu leið. Þess vegna tók ég það úrræði, sem 
fram kemur á þskj. 130.

Mér dettur ekki i hug að draga úr því, sem 
sagt hefir verið um gildi íþróttanna, og hefði 
þörfin um áburðarkaupin ekki verið svo brýn 
sem hún er, mundi ég jafnvel hafa greitt atkv. 
með frv. eins og það er. En skyldi ekki þessi 
tröllatrú sumra manna á það, að íþróttirnar 
hjargi öllu, einungis ef þetta frv. nái fram ó- 
breytt, vera komin út i öfgar? Hjá hv. 1. þm. 
Skagf. gengur það svo langt, að með þessu ætl- 
ar hann að færa lif unga fólksins upp á hærra 
svið. Gott ef svo vrði. Hæstv. forsrh. fannst 
íþróttamenn vera þeir einu, sem starfhæfir 
væru, cða a. m. k. þeir starfhæfustu i landinu. 
Hann virðist telja alveg sjálfsagt, að íþróttir 
og bindindissemi fylgist að, en ég hefi aldrei 
hevrt mikið af því látið, að íþróttamenn væru 
meiri reglumenn en aðrir á því sviði né öðruni. 
Skemmtanir þeirra hér í bænum bera þvi ekki 
vitni, en annað inál, að æskilegt er, að svo væri. 
Ráðh. talaði um, hve nijög þetta mundi efla 
þroska æskunnar. Já, eflaust, en geta íþróttir 
komið í stað atvinnu fyrir vaxandi æsku? Er 
það ekki framleiðslan, sem verður að ganga 
fyrir? A henni bvggjast þroskamöguleikar þjóð- 
arinnar öllu öðru fremur. Nú virðast þing og 
stjórn vera fariii að horfa inn á nýja leið í þeim 
efnum. Að tilhlutun hæstv. forsrh. var borið 
fram frv. um vinnuskóla og samþ. hér. Ég teldi 
rétt að halda áfrani á þeirri leið og að vinnu- 
skylda, ásamt iþróttaiðkun i sambandi við hana, 
gæti haft miklu meiri þýðingu en þetta frv. 
fyrir alhliða þroska æskunnar, til að kenna 
mönnum stjórnsemi, hlýðni og stundvísi og gera 
þá starfhæfa. Ég vildi nú skjóta þvi fram, hvort 
ekki ætti að taka árið 1943 að tilefni, þegar 
40 ár eru liðin síðan Hermann Jónasson bar 
fram á Alþingi till. sína um þegnskvlduvinnu, 
og hrinda henni þá í fulla framkvæmd.

Nokkrir hv. þm. og „bændavinir“ hafa beint 
því til min, að ég ætti að fallast á frv. eins og 
það er móti því, að af þeim 30 þús., sem búið 
er að setja á fjárl. til íþróttasjóðs, vrði veitt- 
ur einhver stuðningur til áburðarkaupa. Ég 
þakka hcilræðin, en vil ekki skipta á 100 þús. 
og 30 þús. eða eiiihverju af 30 þús. Annars vil 
ég gjarnaii tala um þessi mál við hv. þm. V.- 
Isf. og liverja þá lausn, sem hann getur sam- 
þvkkt.

Hv. 2. þm. Árn. lézt vera hneykslaður yfir því, 
að ég vildi afla fjár til ræktunar með einskonar 
liappdrætti. Ég skil liann ekki. Er þetta af því, 
að hann telji ræktunina svo miklu niinna virði 
en íþróttimar, að |)ær megi fremur við því að 
hagnast á svo óvirðulegri fjáröflun? — Þá sá 
liann ekkert því til fyrirstöðu, að sveitir hefðu 
jafnmikið gagn af íþróttafénu og kaupstaðir, og 
hæstv. ráðh. færði flóttann úr sveitunum sem 
röksemd fyrir málinu. En það vita flestir, að í 
sveitum stæla menn sig á vinnu og eru of 
þreyttir til íþróttaiðkana þann tima árs, sem 
þær eru stundaðar niest. Þeir fáu menn, sem 
þar vilja stunda íþróttir, geta a. m. k. ekki haft 
veruleg not af þessu, geta ekki fórnað tíma sin- 
m til þess, en það gæti verið, að eitt með öðru
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yrði íþróttalíf kaupstaðanna til þess að draga 
þá til sín úr sveitunum, auka fióttann á möl- 
ina. — Vilji hv. þm. gera sitt til að stöðva 
hann, er þeim betra að samþ. brtt. mína, og 
vilji þeir finna bjargráð fvrir þá mörgu, sem 
þegar eru fluttir úr sveitunum og skortir við- 
fangsefni, þarf að grípa til róttækari ráða.

’Eiríkur Einarsson: Herra forseti! Svo margir 
þm. eru enn ókomnir frá kvöldverði, að þetti 
verður einskonar eintal sálarinnar. Það er líkt 
um þetta mál og ýmis önnur, sem fram liafa 
komið, svo sem um aukaskatt á benzín til bruar- 
gerða og rafveitulánasjóð, sem fái fé með álög- 
um á raforkustöðvar, að lagt er til, að af tit- 
teknum tekjustofni, sem hið opinbera á ráð á, 
sé tekið gjald og varið um ófyrirsjáanlega fram- 
tið í sérstöku augnamiði. Þessari aðferð er ég 
yfirleitt mjög mótfallinn. Ég álit ekki rétt að 
binda þetta þannig, en miklu æskilegra, að allar 
slíkar tekjur renni beint í rikissjóð, og þeir 
aðilar, sem fjárveitingarvaldið hafa, veiti til 
hinna ýmsu þarfa eins og fært þykir á hverjum 
tíma.

Það er allóskylt mál, sem hér er blandað sam- 
an við, þegar fram er komin brtt. um að láta 
gjald það, sem frv. ætlazt til að lagt sé á tó- 
bak og áfengi til íþróttaþarfa, renna til að 
styrkja kaup á tilbúnum áburði. Að visu má 
segja, að það séu ekki óeðlilegar hugleiðingar, 
sem liggja til grundvallar slikum tillögum. En 
hversu þarft sem það mál er, sem vakir fyrir 
hv. flm. brtt. á þskj. 130, segir mér lítt hugur 
um, að hún eða þessi óeðlilegu tengsl við málið, 
sem fyrir liggur, sé sigurvænleg.

íþróttir efla heilsu og þroska. Það er dagsatt. 
En fagnaðarerindi þeirra er varla einhlitt til 
sáluhjálpar. Fyrr á öldum buðu trúarbrögðin 
fram það eina nauðsynlerf'a. A viðreisnaröld 
landsins, öld Fjölnismanna og Jóns Sigurðs- 
sonar, sáu menn, að fleira þurfti við. Og hvernig 
gátu menn orðið þroskaðir og stæltir á þeim 
tímum án íþróttaþjálfunar nútimans? — Nú 
eru það iþróttirnar, sem allt eiga að lækna. En 
er það ekki að taka málið of einfalt og létt? 
Þess bið ég menn lika að minnast, að iþrólta- 
málin eru enn í reifum hér á landi, þótt þetta 
frv. yrði samþ. eins og það er, og margt verður 
hvort sem er að bíða betri íhugunar á því sviði. 
Af þessum ástæðum og fleiri finnst mér holl- 
ast, ef hægt væri, að miðla nú málum og gera 
öllum nokkuð til geðs. Þá legði ég það fyrst 
til, eins og stungið hefir verið upp á, að allar 
brtt. verði teknar aftur til 3. umr. og reynt með 
viðræðum hv. fjvn. og aðila að ná samkomu- 
lagi — og athuga, hvort það þykir vfirleitt 
óhætt að leggja aukagjald á áfengi til tekjuöfl- 
unar fyrir nauðsvnjamál eins og iþróttir eða 
áburðarkaup. Einhver leið þyrfti að finnast til 
að fullnægja að nokkru leyti báðum þeim þörf- 
um á þann veg, sem ekki fæli í sér neina fram- 
tiðarhættu.

Frsm. minni hl. (Jón Pálmason): Ég vildi svara 
fáeinum atriðum í ræðum hv. þm. Mér þvkir 
leiðinlegt, að hv. 2. þm. Arn. er ekki viðstaddur. 
En þar sem það er hans sök, en ekki min, að

hann skuli vanta, skal ég ekki setja það fyrir 
mig. Hann bar það fram, að ég hefði verið 
óskilorður í garð fjvn. i sambandi við það, er 
hún tók upp 30 þús. kr. f járveitinguna til 
íþróttasjóðs. Það er tómur misskilningur, þvi 
að ég hafði engin orð í sambandi við þetta.

Hv. 2. þm. Arn. hélt því fram, að ég hefði 
farið hér skakkt með tölur. Ég veit ekki betur 
en aðeins tvær upphæðir hafi verið felldar 
niður af fjárlfrv. móti 30 þús. kr. framlagi til 
iþróttasjóðs, en þær voru 8 þús. kr. til I. S. I. 
og 6 þús. kr. til íþróttafélaga, eða samtals 14 
þús. kr. Það er því algerlega rangt hjá hv. 2. 
þm. Arn., að ég liafi farið hér rangt með, þegar 
ég sagði hér hækkað um 16 þús. kr. Hitt er aftur 
rétt hjá hv. þm., að upphæð sú, sem varið er 
til íþróttasjóðsins, er ofurlitið lægri en veitt 
var til íþróttamála á fjárl. vfirstandandi árs. 
Þessi lækkun er gerð með tilliti til þess, að 
ýmsar framkvæmdir, svo sem sundlaugabygg- 
ingar, hafa þurft meira fjárframlag á þessu 
ári en nauðsvnlegt var nú, þegar þessi fyrirtæki 
höfðu ekki áframhaldandi útgjöld í för með sér.

Þá vil ég segja nokkur orð í tilefni af ræðu 
hv. 1. þm. Skagf. Hann vék nokkuð að því sama 
sem hv. 2. þm. Árn. talaði um í kvöld. Hann 
minntist á það, að með því að andmæla þessu 
frv. hefði ég ekki gengið hreínt til verks. Þetta 
er rangt. Ég geng beint til verks, þó að ég 
vilji ekki skipta tekjum ríkisins, heldur ákveða 
með fjárl., liversu miklu fé skuli verja til þessa 
eða hins. Þessi sami hv. þm. kom með fleiri 
ásakanir í minn garð. M. a. hélt hann því fram, 
að það, sem ég og hv. 2. þm. Skagf. hefðum 
talað um nauðsyn og gildi iþrótta, væri ekkert 
annað en fagurgali, sem enginn skilningur stæði 
á bak við. Slikar ásakanir eru hrein ósvifni, 
sem ekki hafa við neitt að styðjast. Ég viður- 
kenni fyllilega þýðingu íþróttanna fyrir vöxt 
og viðgang þjóðarinnar, þó að ég vilji láta 
ákveða á fjárl. hvers árs framlag ríkissjóðs til 
þessara mála. Hér er um að ræða tvær óskyldar 
hliðar á málinu. Það kemur fram í þessum á- 
sökunum hv. þm. eins og oft endranær, að hér 
á Alþ. er leikinn loddaraleikur. Það eru borin 
fram frv. og till. um framlög rikisins til ýmissa 
mála, og jafnframt um aukna skatta á þegn- 
ana. Ef einhver hreyfir mótmælum gegn þessu 
atferli, er honum borin á brýn óvild til þess 
nauðsynjaináls, sem um er að ræða, vegna þess 
að hann vill ekki láta taka af tekjum ríkis- 
ins. Slik dæmi eru þekkt úr pólitiskri starf- 
semi siðustu ára, og cru alltaf jafnógeðsleg.

Hv. þm. var að vefengja, að það væri á nokkr- 
um rökum byggt frá minni hálfu, að þessar till. 
verkuðu öfugt á alla bindindisstarfsemi. En 
samkv. till. verður niðurstaðan þannig, að því 
meira sem evtt er í tóbak og áfengi, því meira 
fé fer til íþróttastarfsemi.

Þá sagði þessi sami hv. þm., að ég vildi láta 
íþróttamenn hafa svipaða aðstöðu og útigangs- 
hesta i Húnavatns- og Skagafjarðarsýslum. Ég 
ætla að svara þessu með nokkrum orðum, þar 
sem ég tel þetta atriði athyglisvert i sambandi 
við íþróttastarfsemina. Eins og ég tók fram hér 
i kvöld og fleiri hafa lika viðurkennt, þá eru 
á þessu sviði engir menn virðingarverðari en
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þeir, sem stofnað hafa og starfa við iþrótta- 
félög, enda er þessum mönnum að þakka efling 
íþróttanna í landinu. Þeir hafa unnið i þágu 
þjóðarinnar án borgunar frá þvi opinbera, og 
höfðu það eitt fyrir takmark, að hugsjón þeirra 
yrði að veruleika. En ef nú á að fara inn á þá 
braut að launa iþróttafrömuðina af hálfu ríkis- 
ins, þá eru þeir ekki lengur virðingarverðir 
fyrir starf sitt, heldur launþegar, sem fá pen- 
inga fyrir hvert handtak. Okkur er kunnugt um 
þá staðreynd, að þeir menn, sem sjálfir berjast 
fvrir hugsjónum án launa, vinna af lífi og sál 
að umbótum í sínu starfi, en fari svo ríkið að 
launa þá, dregur úr viðleitni þeirra.

Hv. 1. þm. Skagf. hélt því fram, að ný kenn- 
ing frá minni hálfu væri, að tekjur af sölu á- 
fengis og tóbaks væru tekjur rikisins og ættu 
að vera það. En hv. þm. hlýtur að vita, að frá 
minni hálfu er þarna aðeins bent á staðrevnd, 
sem engar vitlausar vífilengjur duga til að ve- 
fengja. Verðið er á valdi ríkisstj., og nú i stríð- 
inu er minni hætta en ella að hafa það hátt. 
Annars er afleiðingin sú, að þvi hærra verð 
sem er á tóbaki og áfengi, því meiri freisting 
er venjulega að smygla þeim vörum inn.

Þá minntist hv. þm. á það, að ég hefði verið 
að spá því i vetur í sambandi við íþróttal., að 
útgjöld ríkisins þeirra vegna myndu verða mikil 
í fraintíðinni. Þetta var ekki mikill spádómur, 
heldur vissa, sem byggðist á reynslu á ýmsum 
sviðum. Þá er það nú svo, að mér finnst óþarfa 
kostnaður og fvrirhöfn að setja þessi stimpil- 
merki á hverja flösku, og gæti verið tilefni til 
þess, að koma fleiri mönnum að þeirri stofnun, 
sem urn er aí ræða. Enda væri auðvelt fvrir 
ríkisstj. að fara beinustu leið og hækka vöruna 
um þá upphæð, sein svaraði verði stimpilmerkj- 
anna.

Þá vil ég enn minnast á eitt atriði í ræðu hv.
1. þm. Skagf. Hann hélt því fram, að það sýndi 
ósamræmi af minni hálfu, að vilja afla íþrótta- 
sjóði tekna með veðmálastarfsemi. En hv. þm. 
virðist ekki skilja það, sem ég á við. Veðmála- 
starfsemi er nú sem stendur ekki neinn tekju- 
stofn fyrir ríkissjóð. Þess vegna yrði þetta nýr 
tekjustofn, sem bundinn væri við iþróttastarfið. 
Eg sé ekkert athugavert við það, þó að þessi 
félög fengju oð njóta veðmálanna, sem vrðu 
nokkurskonar ávöxtur af þeirra starfi. Hér er 
uin allt annað að ræða en fara að hluta sundur 
tekjur ríkissjóðs, og fullkomið samræmi frá 
minni hálfu. Hvort réttlátt sé að verja 100 þús. 
kr. til íþrótta á hverju ári, sem verður, ef frv. 
nær sainþykki, er frá mínu sjónarmiði meira en 
efamál. En ég lit svo á, að hér komi bersýnilega 
i ljós hugsunarháttur þeirra, sem ráða fjármál- 
unum hér á Alþ., sá, að athuga ekkert hvað 
fært er að greiða til umbótamála, og sýna mjög 
sljóan skilning á þvi, til hvers er nauðsynleg- 
ast að verja fé.

*Forsrh. (Hermann Jónasson): Ég skal ekki 
vera langorður, enda munu langar umræður úr 
þessu ekki breyta miklu, hvernig málið verður 
afgr. Þó eru nokkur atriði, sem ég vildi gjarnan 
minnast á. Það er vitanlega misskilningur, sem 
kom fram hjá hv. þm. A.-Húnv., að mikill kostn-

aður yrði við stjórn iþróttamálanna. Þetta nær 
ekki nokkurri átt og hefir ekki við neitt að 
styðjast. Einnig mundi kostnaðurinn við að lima 
merkin á flöskurnar ekki verða verulegur, þar 
sem þau má líma á um leið og merki tóbaks- 
einkasölunnar og áfengisverzlunar ríkisins, sem 
nú cru á þessum vörum.

Mér er Ijóst, að iþróttirnar mæta ekki þeim 
skilningi hjá þjóðinni sem æskilegt væri. Mér 
dettur ekki heldur í hug að deila um það, að 
það sé vinsælt að verja þessum fjármunum til 
íþrótta. Margir munu hugsa þannig, að þarfara 
væri að verja þessu til húsabvgginga, brúar- 
smiða eða áburðarkaupa. l'm þetta eru skoðanir 
skiptar, en mín skoðun er sú, að þessu fé verði 
ekki varið betur en til íþrótta. Við verjum 
mörguin millj. kr. til að sjá um og lækna þá 
menn, sem búnir eru að missa heilsuna, og í 
mörgum tilfellum er öll lækning árangurslaus.

Eg er sannfærður um, að íþróttirnar er eitt 
af því, sem hjálpar þjóðinni betur en flest ann- 
að til þess að bvggja upp heilbrigði og starfs- 
orku í landinu. Ef við eigum þann fjársjóð, 
sein langvarandi íþróttaiðkun skapar, þá er 
miklu mcira borgið en menn gera sér í hugar- 
lund. 1-ramlagi til íþrótta yrði þá ekki varið í 
óþarfa eða til þess að fólk geti skemmt sér, 
eins og orð hafa fallið um. En vitanlega má 
deila uin, hversu miklu eigi að verja í þessum 
tilgangi, og þar er ákaflega vandratað meðal- 
hófið. Ennfremur má færa rök fvrir þvi, að 
eins og nú standa sakir sé hæpið að verja svo 
iniklu fé til þessara mála og hér er gert ráð 
fvrir. Ég viðurkenni, að eðlilegt sé, þó að fram 
komi mismunandi sjónarmið á þessum efnum. 
Þrátt fvrir það er skoðun þeirra, sem fluttu 
frv., að fjármunununi sé ekki betur varið, og 
það er skoðun inín. Eg minnist þess, að fvrir 
skiimmu var ég viðstaddur kappleik, sem margir 
ungir menn tóku þátt í. Ég veit, að i þessum hóp 
voru tveir af þeim beztu, sem voru óreglumenn 
fvrir nokkruin árum. Iþróttirnar höfðu bjargað 
báðum frá óreglu og gert þá að dugandi mönn- 
um. Þetta er aðeins eitt dæmi um þýðingu í- 
þróttanna, en það má koma með mörg hundruð 
manna, sem þær hafa bjargað frá glötun og 
gert þarfa þegna i þjóðfélaginu. Ég vil ekki 
gera mikið úr því, að það myndi auka drykkju- 
skapinn, ef álagningin á áfengi vrði aukin, og 
að menn myndu þá drekka til að stvrkja iþrótta- 
starfið. Eftir þessum rökum ættu þeir að drekka 
því nieira, sem álagningin er meiri, en þetta er 
alls ekki rétt. Við álítum það eðlilegt að verja 
gróða af áfengis- og tóbakssölu til að láta þetta 
vinna á inóti sjálfu sér. Ég er einn þeirra 
manna, sem viljað liafa áfengis- og tóbakssölu 
frjálsa og eru á móti banni. En ég vil láta æsk- 
una i landinu fá vissa upphæð á ári til þess að 
vinna að heilbrigði i landinu.

Það hafa heyrzt raddir um það, að rikið ætti 
að ákveða á hverju ári frainlag til íþrótta, en 
ekki ætla þeim vissar tekjur sínar. Viðvikjandi 
þessu vil ég benda á frv. um happdrætti há- 
skólans, sein nú á að lögfesta. Það mætti veita 
peninga beint úr rikissjóði til háskólans, í 
staðinn fvrir að láta fólkið „spekulera" í „lott- 
erii“, eins og sagt var fvrr á árum og þótti þá
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ljótt. En nú er þjóðinni levft að „spekulera“ til 
þess að geta komið upp æðstu menntastofnun 
sinni, háskólanum. Eg hefi ekki heldur orðið 
var við, að mönnum hrjósi hugur við að taka 
á móti peningum, sem fengizt hafa með þvi að 
fá fólkið til að kaupa happdrættismiða.

Mér virðast þessar þrjár aðferðir, sem hér 
eru hafðar til tekjuöflunar fyrir 'iþróttasjóð, 
vera eðlilegar og sjálfsagðar. Eg hefi ekki orðið 
var við, að menn þekktu þær krónur úr, sem 
fást með álagningu á ýmsar ónauðsynjavörur. 
eða að hrollur sé í mönnum að verja þeim til 
nauðsvnjamála. Viðvíkjandi veðmálastarfsem- 
inni skal ég benda á það, að hún tiðkast hjá 
ekki óráðvandari þjóðuin en Sviar og Englend- 
ingar eru. Það vekur áhuga fólksins fyrir íþrótt- 
unum, að vera þannig óvirkur þátttakandi í 
kappleiknum.

Þetta eru meginrökin, sein færð hafa verið 
fram, auk þess, sem komið hefir fram nokkur 
misskilningur um það, að iþróttamenn mvndu 
leggja lítið að sér og þess vegna væri vont að 
veita þeim svona mikið fé til starfsemi sinnar, 
því það veikti einstaklingsáhugann.

Þetta mun nú ekki vera rétt. Iþróttamenn 
hafa lagt mikið að sér, margir hverjir. Ég álít 
lika alls ekki rétt að vcita fé til iþróttastarf- 
semi, nema með því móti, að iþróttamenn vinni 
í þegnskvlduvinnu þá vinnu, sem þarf að leggja 
fram, eins og t. d. við bvggingu íþróttavalla. 
Ég álít sjálfsagt, að þessi regla sé tekin upp, 
og ég vona, ef ég vinn að þessum málum áfram, 
að mér takist að koma þvi til vegar, að liún 
verði tekin upp.

Ef við tökum t. d. skíðaiþróttina, þá hafa 
verið byggðir skíðaskálar í sjálfboðavinnu, og 
eru það mörg handtök, sem þar hafa verið lögð 
fram. En margt af þessu fólki er svo fátækt, 
að það getur ekki kevpt efni í húsin. Eins er 
með sundlaugar og aðrar lagfæringar og bygg- 
ingar, að það er ekki hægt að koma þeim upp, 
nema rikið komi þar á móti.

Ég vil segja, að þegar maður ferðast út um 
landið og sér, hvað þegar hefir verið gert, og 
sér unga fólkið, sem alizt hefir upp við þá að- 
stöðu, sem þegar hefir skapazt, þá leynir það 
sér ekki, að íslenzk æska hefir fyrir íþróttirnar 
gerbreytzt siðustu áratugina, og þá sérstaklega 
síðasta áratuginn. Það er enginn efi á þvi, að 
íslenzk æska er nú þróttmeiri og fallegri en 
hún hefir verið um margar aldir, og er það 
iþróttunum að miklu leyti að þakka. Það er 
allt annað nú en var fyrir nokkrum árum að 
ferðast út um sveitir landsins og mæta fólki, 
sem stundað hefir íþróttir, sjá vöxt þess og 
þann vilja, sem því er samfara að stunda 
íþróttir.

Þessari starfsemi eigum við að halda áfram 
og við eigum að leggja meira árlega fram, til 
þess að gefa æskunni betri aðstöðu til að iðka 
íþróttir en áður.

Ég er hér kominn inn á efni, sem ég ætlaði 
ekki sérstaklega að tala um í þessu sambandi. 
Ég ætla ekki að endurtaka neitt af því, sem ég 
hefi áður sagt um nauðsyn íþrótta, heldur vildi 
ég aðeins svara því, sem mér finnst rangt í þvi, 
sem komið hefir verið fnam með á móti frv.

Það hefir verið minnzt á það einnig, að það 
eigi með þessu að skipuleggja tómstundir æsk- 
unnar. Ég vcit ekki, hvað skal segja um það, en 
þó er það náttúrlega skakkt orð. Vissulega 
skipuleggjum við tómstundir barna og unglinga, 
þar sem börnin eru skólaskyld og unglingarnir 
hafa tækifæri til að ganga í skóla, bæði konur 
og karlar. Það er ekki lögþvingun, að æskan 
eigi að stunda íþróttir, en hér er verið að gefa 
æskunni, sem vill varðveita heilbrigði og starfs- 
þrótt, betri aðstöðu en áður til þess að verja 
tómstunduni sinum í það að stunda íþróttir.

Þau rök liafa verið horiii hér fram, að það 
væri nær að reyna að bæta fvrir það böl, sem 
af áfengisnautn leiðir, t. d. með því móti, að 
hæjar- og sveitarsjóðir ættu fremur að fá eitt- 
hvað af þessum peningum. Ég vil nú segja, að 
vitanlega fer mikið af fjármunum þeim, sein 
fást fyrir áfengi og tóbak, til þess, en jafn- 
framt vil ég halda því frani, að það sé hyggi- 
legra að verja nokkrum hluta af peningum 
þeim, sem fást fvrir áfengi og tóbak, um 100 
þús. kr., ekki til þess að bæta og lækna sárin, 
heldur til þess að fvrirbvggja, að þetta böl eigi 
sér stað. Ég vil staðhæfa — og er ég þar á 
engan hátt að vanþakka goodtemplarareglunni, 
því ég veit, að hún hefir leyst af hendi mikið 
starf I þágu heilbrigði og reglusemi —, að við 
getum ekki með öðru betra móti en því að 
samþ. þetta frv. unnið að því að fyrirbyggja 
þær afleiðingar, sem áfengis- og tóbaksnautn 
hafa i för með sér.

Ég vil svo að lokum taka það fram, þar sem 
á það hefir verið minnzt, að það vannst ekki 
timi til að ræða málið í ríkisstj., eins og ég 
tók fram, þegar ég talaði síðast, svo frv. er því 
ekki borið fram af ríkisstj., heldur af einstök- 
um lini., sem gerðu það eftir beiðni íþrótta- 
nefndar, sem undirbjó íþróttal. Afstaða rikis- 
stj. til frv. er því algerlega óbundin. Það er 
lika vitanlegt, að það eru borin fram ýms frv. 
af einstökum þm., sem sumir ráðh. eru fylgj- 
andi, en aðrir ekki.

Ég ætla svo ekki að lengja mál mitt frekar 
um þetta frv. Ég er þvi meðmæltur, eins og ég 
hefi tekið áður fram. Ég sé ekki, að langar umr. 
um þetta mál hafi mikla þýðingu eins og nú er 
komið, en ég væri hæstv. forseta þakklátur, ef 
málið gæti fengið sem fyrst afgreiðslu, til þess 
að hægt sé að haga fjárveitingum til íþrótta- 
sjóðs eftir því og taka það til athugunar við 3. 
umr. fjárl.

*Pétur Ottesen: Hv. 2. þm. Skagf. bar fram 
fyrirspurn til fjvn. Þó hér sé að vísu ekki vett- 
vangur til að knýja fjvn. til sagna, þá vil ég 
samt út af þessari fvrirspurn hv. þm. láta þess 
getið, að fjvn. er nú að byrja að undirbúa fjárl- 
frv. fyrir 3. umr. og hefir cnn sem komið er 
ekki tekið ákvörðun, hvorki um þetta atriði, 
sem minnzt var á, né önnur viðvíkjandi af- 
greiðslu fjárl. við 3. umr. Starfi hennar að þvi 
er siiertir þennan undirbúning er ekki enn 
lengra komið en svo.

Hv. þm. A.-Húnv. vildi draga i efa, að hv.
2. þm. Arn. hefði farið rétt með það, hvað mikið 
væri fellt niður af fjárlfrv. í sambandi við þann
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sérstaka lið, sem tekinn hefir verið upp tii 
íþróttasjóðs. Taidi hann, að því er mér skildist, 
að ekki hefði verið fellt niður af fjárlfrv. nema 
14 þús. kr. Þetta er rangt hjá hv. þm. Það getur 
vel verið, að orðaiagið á 35. brtt. n. á þskj. 92 
gefi honum tilefni til þessarar ályktunar. Þav 
stendur, að 14. gr. B. XIX,2 skuli orðast eins og 
þar hermir. En annaðhvort er, að þessir 2 í tölu, 
sem skotið er þar inn, hafa verið settir óvilj- 
andi i handritið frá n. eða þetta hefir slæðzt, 
þar inn við prentun á till. Ég hefi fyrir mér 
samþvkkt n. eins og hún var borin upp á þeint 
fundi, sem þessi ályktun var gerð, en þar er 
svo ákveðið, að 14. gr. B. 19. liður skuli orðast 
eins og hermt er í brtt. ileð þeirri orðun eru 
felldir niður 3 stafl., sem hafa það i för með 
sér, að felld eru niður útgjöld, sem áður voru 
til íþrótta, sem nema að ég ætla 12700 kr.

Fjárlfrv. eins og frá þvi var gengið liggur 
ekki fyrir úr prentuninni, svo ekki cr hægt að 
segja, hvort þessi prentvilla er þar og liafi 
orðið þess valdandi, að þessir liðir standa enn 
í frv. Ef svo er, þá verður það vitanlega leið- 
rétt við 3. umr., þvi það stendur skýrum stöf- 
um bókað hér, að þessir liðir eigi að falla niður. 
Það var því rétt, sem hv. 2. þm. Árn. sagði um 
þetta atriði.

Ég skal aðeins geta þess, að það, sem fellt 
er niður samkv. þessu til iþróttainála, eru 26700 
kr. Það var einnig tekinn upp liður, sem tek- 
inn hafði verið út af fjárl. og nemur 2200 kr. 
Það eru þess vegna einar 1100 kr., sem bætast 
við hjá n. Þetta er sannleikurinn í þessu máli.

Ég skal ennfremur benda á, að i fjárlfrv. eru 
veittar 18 þús. kr. til sundlaugabygginga, sem 
ekki eru teknar upp í till. n., en það gerði n. 
af ásettu ráði, þar sem í vændum var, að íþrótta- 
sjóður fengi tekjur samkv. sérstökum lögum.

Ég vil nú benda á, að ég hygg, að menn geri 
allt of mikið úr þvi, að þessar tekjur, sem gert 
er ráð fvrir að afla með sérstökum 1., eða sú 
upphæð, sem þar fæst, verði að verulegum mun 
hærri en veitt var til íþróttamála á fjárl. á 
undanförnum árum. Þegar sjóðurinn verður bú- 
inn að fá þessar tekjur, þá verða felld niður 
úr fjárl. ýms útgjöld, sem standa þar nú. Ég 
vil t. d. benda á, að á undanförnum árum hefir 
verið veitt til skólabygginga 45—60 þús. kr., en 
nokkuð af því hefir farið til að byggja leik- 
fimihús og önnur íþróttahús. Þegar íþróttasjóð- 
ur verður búinn að fá tekjur með slíkum hætti, 
þá verður það fellt niður af fjárl., sem annars 
er veitt i þessu skyni, því hann á að bera það 
uppi. Auk þessa stendur á fjárl. liður, sem er 
til ungmennafélaga, til íþróttastarfsemi. Það 
munu vera fleiri liðir, sem hverfa af fjárl. und- 
ir eins og sjóðnum hafa verið veittar slíkar 
tekjur sem hér er farið fram á að gera með 
sérstökum 1. Það er ]>ví ekki ástæða til að vera 
á móti þessu frv. út frá ]>vi sjónarmiði, að með 
þessum hætti sé stefnt til meiri fjárframlaga 
heldur en gert hefir verið undir ýmsu forini á 
fjárl. á undanförnum árum. A þetta vil ég benda 
út af þeim orðum, sem fallið hafa um það, að 
nokkuð djarflega sé stefnt um fjárveitingar í 
þessu skyni.

Það er ekki ástæða fyrir mig að lengja umr.
Atþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

um þetta mál, enda hefir málstað þeirra, sem 
standa að flutningi frv., og þeirra, sem tekið 
hafa undir með Jieim um stuðning við það, að 
ætla fé til íþrótta mcð þessum hætti, verið 
haldið Jiann veg uppi, að það er ekki ástæða til 
þess fyrir niig að bæta þar við. Ég vil þó út 
af till., sem hv. 3. landsk. flytur um að snúa 
þessu við, svo að í staðinn fvrir að fé þvi, sem 
þarna aflast, sé varið til íþrótta, þá sé þvi 
varið til áburðarkaupa, segja, að þessi till. er 
nokkuð sniðuglega gerð, en það er lika það 
eina, sem hægt er að segja um till. Það er und- 
arlegt, ef hv. þm. ber svo mikla umhyggju fyrir 
búskaparafkomu bænda að því er snertir áburð- 
arnotkun, að hann skuli ekki sjálfur hafa leit- 
azt við að finna leið til að afla fjár með ein- 
hverjum hætti til slikra nauðsynjamála, heldur 
en að hoppa með þessum hætti inn á þessa 
till., og verða þannig fvrst snortinn af þeirri 
hugsjón, að bæta úr fyrir bændum, þegar till. 
var fram komin á þessum grundvelli. Það ber 
því ekki að taka þessa till. öðruvisi en tilraun 
til þess að koma málinu fvrir kattarnef. Það 
er vitanlegt, að ýmsar leiðir eru farnar i slik- 
um tilgangi, sem ómögulegt er að segja, að sé 
neitt óþinglegt við, eins og t. d. að vísa málum 
til stj. Það er ein af slíkum leiðum, sem hér 
er verið að fara inn á.

Ég skal svo ekki fara frekar út i þetta mál. 
Það verður að skeika að sköpuðu um það, hvað 
ofan á verður, en ég vil segja það sem mina 
skoðun, að ég tel í alla staði vel forsvaranlcgt 
að leggja inn á þessa braut, þvi að það er ekki 
verið að stofna til tiltölulega meiri útgjalda í 
þessum efnum heldur en gert hefir verið með 
ýmsum fjárveitingum á undanförnum þingum.

Frsm. minni hl. (Jón Pálmason): Út af ræðu 
hv. þm. Borgf. verð ég að segja það, að mér 
Jiykir leiðinlegt að þurfa að segja, að bæði þessi 
vinur minn, sein er formaður fjvn., og eins hv. 
frsm. n. virðast hvorugur vita, hvað var sani- 
Jiykkt hér við 2. umr. fjárl. eftir tillögum frá 
þeirn. Það er alveg glöggt, að þessi upphæð, 
sem hv. síðasti ræðumaður talaði um, 12700 kr.. 
er ekki felld niður af frv. Ég hefi borið þetta 
undir skrifstofustjóra þingsins, svo það, sem ég 
flyt fram um þetta efni, er alveg rétt. Ég efast 
ekki um, að það sé rétt hjá hv. formanni n., 
að n. hefir samþ. það, sem hann talaði um, en 
hún hefir ekki borið ]>að enn fram í þinginu, 
að fella þessa liði niður.

I sambandi við það, sem hv. þm. Borgf. tók 
fram áðan snertandi þessar 18 þús. kr. til sund- 
laugabvgginga, þá vil ég geta þess, að þær voru 
teknar A fjárl. á siðasta þingi, en það var eklii 
ætlazt til þess, að þar væri um áframhaldandi 
greiðslu á fjárl. að ræða.

Viðvikjandi því, sem hv. þm. var að tala um, 
að með J>vi að samþ. þetta frv. með þeiin greiðsl- 
um til íþróttamála, sem þar er gert ráð fvrir, 
væri ekki hlutfallslega meira veitt til þessara 
mála en áður, þá fæ ég ekkk komið því saman 
við þær tölur, sem hingað til hafa staðið á 
fjárl., jafnvel þó þvi sé bætt við, sem á lands- 
reikningi hefir staðið og greitt hefir verið um- 
fram fjárl.

28
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Að öðru levti ætla ég ekki að gera aths. út 
af ræðu hv. síðasta ræðumanns. Eg sé ekki 
heldur ástæðu til að fara inn á að svara nokkr- 
um atriðum í ræðu hæstv. forsrh., sem kannske 
væri ástæða til að svara.

*Pálmi Hannesson: Herra forseti! Mér finnst 
ástæ'ða til að taka fram örfá atriði í tilefni 
þess, sem koinið hefir fram í kvöld.

Hv. 3. landsk. lét þess getið, að ég og aðrir, 
sem talað hafa með þessu frv., liefðum trölla- 
trú á gildi íþrótta, sem hann taldi vera oftrú. 
Hann sagði, að ég hefði haldið því fram við 1. 
umr., að ég teldi, að nienningarbvlting geti staf- 
að af íþróttastarfseminni. Ég sagði það nú ekki 
beinlínis, heldur að mikil menningarbylting 
hefði orðið hér á landi á meðan síðasti ófriður 
stóð, svo að lif manna hefði gerbrevtzt frá 
þvi, sem áður var, en til þess að vega upp á 
móti ýmsum þeim ófagnaði, sem siglt hefði inn 
í landið frá útlöndum, þá væri iþróttastarfsemi 
eitt bezta ráðið. Ég skal taka það fram, að það 
er almennt álit, að á þeim tíma, sem íslend- 
ingar stóðu sem þjóð með mestum blóma, þá 
væru þeir um leið hin mesta íþróttaþjóð. Eg 
vil Iíka benda á. að þær þjóðir, sem taldar eru 
tápmestar þjóðir nú á dögum, eru um leið mest- 
ar íþróttaþjóðir.

Hv. 3. landsk. sagði, að íþróttirnar kæmu ekki 
að haldi i sveitunum. Þessi skoðun fer ekki 
saman við reynsluna, því það er kunnugt, að 
margir hinir dugmestu íþróttamenn koma frá 
hinuin vinnandi stéttum, einkum úr sveit. Og 
þrátt fyrir það, sem hv. þm. sagði, þá er ekki 
þvi að neita, að víða um landið eru betri skil- 
yrði til iþróttaíðkana einmitt í sveítum heldur 
en í kaupstöðum, og bændasynirnir hafa í raun 
og veru hetri aðstöðu til að koma sér við í 
íþróttum, því þeir eru jafnan í allmikilli æf- 
ingu, en íþróttir eru nauðsynlegar þeim til að 
vinna á nióti ýmiskonar kýtingi í likamsvexti, 
sem einhliða vinna kallar fram, auk þess sem 
þeir eiga rétt á að fá að iðka íþróttir sér til 
gagns og gamans.

Ég vil í þessu sambandi geta þess, að svo að 
segja eina gagnlega bókiii, sem komið hefir út 
um íþróttir, „Min aðferð" eftir Muller, hefir af 
mörgum sveitaungliiigum verið notuð þeim til 
mikils gagns.

Hv. þm. A.-Húnv. vildi ekki fallast á, að það 
væri ósamræmi í þvi, þó hann annarsvegar 
teldi órétthitt að taka nokkurn hluta af tekjum 
rikissjóðs, eins og hann vildi kalla það, samkv.
1. gr., en vildi hinsvegar heimila veðmálastarf- 
semi samkv. 2. gr., þvi hún væri nýr tekjustofn. 
En þar er um heimild að ræða, sem rikið gæti 
auðvitað notað sjálft. Ég vil lika benda hv. 
þm. á það, að nýir tekjustofnar verða ganrlir, 
þegar búið er að nota þá nokkurn tíma.

Hér er í raun og veru um j>að að ræða, livað 
mikla áherzlu við viljum leggja á þessa starf- 
semi. Ef við treystum þvi, að íþróttastarfsemin 
geti orðið til þess að auka dug unga fólksins í 
landinu, þá er ég ekki í vafa um, að slíkur 
maður sem hv. þm. A.-Húnv. mun ekki skoða 
huga sinn um það, að þá sé sjálfsagt að verja 
allmiklu fé til slikra hluta. Ég efast ekki heldur

um, að hv. 3. landsk. vill heldur verja verulegu 
fé til íþróttastarfsemi en til þess að kaupa út- 
lendan skít til landsins, ef hann á um það 
tvennt að velja. Ég skal ekki neita því, að á- 
burður er mikils virði fyrir landbúnaðinn. Ég 
skal ekki heldur neita þvi, sein hv. samþm. 
minn sagði, að það væri skennntilegt og þýð- 
ingarmikið að láta vaxa stórar kartöflur og 
kálhöfuð, en cf ég á um það tvennt að velja 
að sjá þróttmikil mannshöfuð eða falleg kál- 
höfuð, þá er ég ekki í vafa um, hvort ég myndi 
velja.

Hv. þm. A.-Húnv. sagði, að undirstaða fjár- 
inálanna væri framleiðslan. Er það nú víst? 
Skyldi það ekki frekar vera dugur þegnanna 
sjálfra, og bá ekki sízt þeirra, sem til koma, 
þegar okkur þrýfur, sem nú stöndum að fram- 
leiðslunni?

*Frsm. annars minni hl. (Stefán Stefánsson): 
Ég skal ekki verða langorður. — Hv. þm. Borg- 
f. dróttaði þvi að mér í sinni ræðu, að þessi 
brtt. mín við frv. væri ekki borin fram vegna 
þess, að ég hefði nokkurn áhuga fvrir bænda- 
stéttinni eða ræktun landsiiis. Ég vil þá spyrja 
hv. þm. Borgf. að þvi, hvort hann hafi ástæðu 
til að væna mig um. að ég hafi ekki áhuga 
fyrir bændastétt landsins og ræktun þess. Ég 
þykist hafa sýnt það, að ég ber meiri áhuga 
fvrir bændastéttinni en öðrum stéttum lands- 
ins. Finnst mér þetta ónotalega mælt og ómak- 
lega af hv. þm., að ég vilji með þessu koma 
þessu máli fyrir kattarnef, og beri þessa till. 
fram þess vegna. Ég tel og illa farið mcð fé að 
kasta 1—2 hundr. þús. kr. til íþróttastarfsem- 
innar einnar, þegar á svo mörgum sviðum er 
þörf á fjárframlögum, m. a. á því sviði, að 
styrkja áburðarkaup í landinu. Ég held fast við 

’það. Og ég tel, að iþróttasjóðurinn megi vera 
fullsæmdur af því að fá 50 þús. kr. til sinnar 
starfsemi og megi vel við una, á meðan það á- 
stand ríkir, sem nú er, og svo mikil þörf að 
hjálpa svo mörgum og verður að teljast meiri 
heldur en að veita fé til íþróttastarfsemiiinar.

Ég sé ekki ástæðu til þess að fara að tala um 
þetta frekar, sem hér hefir komið fram; það 
hefir ekki sérstaklega að mér snúið.

Ég vil vænta þess, að þar sem hæstv. landbrli. 
tclur tormerki á að samþ. mina brtt., en telur 
samt nauðsynlegt að styrkja áburðarkaup i 
landinu, og þar sein formaður Búnaðarfélags 
fslands og einnig búiiaðarmálastjóri telja það 
líka nauðsynlegt, þá hafi þessir góðu menn 
samtök um það, og þá sérstaklega landbrh., að 
koma því til leiðar, að bændur og framleið- 
endur í landinu verði stvrktir til þess að kaupa 
áburð fvrir ekki minni upphæð en tiltekið er 
i minni brtt.

Hv. þm. Mýr. sagði í fyrra, að árið 1938—39 
hefði verð hækkað á erlendum áburði um lá'c, 
en á þessu ári er gert ráð fyrir 50% liækkun 
frá þvi, sem var síðastl. ár.

Hér var lagt fram álit frá bændafundum á 
Austurlandi, i Vopnafirði og Borgarfirði, þar 
sem hefir verið samþ. með öllum greiddum 
atkv. á fjölsóttum bændafundum að skora á 
Alþ. að veita fé til rekstrar áburðareinkasöl-
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unnar, og ennfremur að veita fé til styrktar 
kaupum á erlendum áburði þetta ár, til þess að 
lækka það háa verð, sem mun verða á honum. 
— Ég vil endurtaka það, að ég vænti þess, að 
þar sem hæstv. ráðh. hefir séð ástæðu tíl að 
mótmæla brtt. minni, verði hann jafnframt við 
þeirri ósk, sem ég og aðrir bændur þessa lands 
berum fram um styrkinn til þessara áburðar- 
kaupa.

Vmr. (atkvgr.) frestað.
A 21. fundi i Nd., 19. marz, var enn fram 

haldið 2. umr. um frv.

ATKVGR.
Brtt. 111,1 (1. gr. falli niður) samþ. með 13:11 

atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: VJ, EOl, EE, EmJ, GÞ, GSv, HG, íslH, JÍv, 

JPálm, PHalld, SEH, SK.
nei: ÁA, BJ, BjB, EystJ, HelgJ, PHann, PO. 

SkG, StgrSt, SvbH, JörB.
StSt greiddi ekki atkv.
8 þm. (ÞBr, BÁ, FJ, GG, HV, JakXI, ÓTh, TT) 

f jarstaddir.
Brt. 111,2 kom ekki til atkv.

2. gr. (verður 1. gr.) samþ. með 19 shlj. atkv.
Brtt. 111,3 samþ. með 17:2 atkv.

3. gr. (verður 2. gr.), svo breytt, samþ. með
17 shlj. atkv.

4. —5. gr. (verða 3.—4. gr.) samþ. með 18 shlj. 
atkv.
Brtt. 111,4 kom ekki til atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.

Á 22., 23. og 24. fundi í N'd., 26., 27. og 28. 
marz, var frv. tekið til 3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
.4 25. fundi i Nd., 29. marz, var frv. enn tekið 

til 3. umr. (A. 190, 207, 233).

Thor Thors: Engum blandast hugur um það, 
að nauðsyn er á að afla íþróttasjóði tekju- 
stofna, vissra árlegra tekna. Ég lét þá skoðun 
í ljós við 2. umr., að tekjuöflunarleið sú, sem 
flm. frv. vildu fara, væri óheppileg og betra 
mundi, að ríkissjóður legði fram hið nauðsyn- 
lega fé með beinni fjárveitingu. Að vísu gæti 
ég sætt mig við, að fjmrh. yrði veitt heimild 
til að hækka tilteknar vörur ríkiseinkasalanna, 
með það fyrir.augum, að hækkunin mætti aukn- 
um útgjöldum ríkissjóðs til iþrótta, en til slikr- 
ar heimildar þarf engin lagaákvæði; þetta er 
hvenær sem er á valdi fjmrh. án þess. Auk þess, 
hve tekjuöflunarleið frv. var óheppileg af fjár- 
málalegum ástæðum, þótti mér hún leiðinleg 
fyrir íþróttamcnn, — að vera komin undir notk- 
un þessara nautnavara. Af þessum ástæðum hefi 
ég leyft mér að bera fram brtt. á þskj. 207, þar 
sem ákveðið er, að ríkissjóður leggi til íþrótta- 
sjóðs minnst 50 þús. kr. árlega næstu fimm 
árin. Á fjárlfrv., eins og það er nú, er gert ráð 
fvrir 30 þús. kr. framlagi úr ríkissjóði til 
íþróttasjóðs. Hækkun samkv. brtt. minni yrði 
þá 20 þús. kr. Enda þótt margt sé vitað um 
erfiðleika á afkomu ríkissjóðs, finnst mér ekki

um hærri upphæð að ræða en svo, að við getum 
allir samþ. hana rólegir fyrir því. Allir, sem 
um málið hafa talað, hafa sýnt lifandi áhuga 
fyrir efling íþróttanna og auknum stuðningi 
við þær, þótt á hafi greint um það, hvernig 
hjálp hins opinbera yrði bezt veitt. Úr því að 
Alþingi er búið að fella þá tekjuöflunartill., sem 
mest var deilt um við 2. umr., þykist ég þess 
fullviss, að þdm. muni samþ. þessa brtt., sem 
virðist nú eina færa leiðin til þess að sýna 
íþróttunum þann stuðningsvilja, sem hér er 
fvrir.

*Pálmi Hannesson: Herra forseti! Okkur flm. 
frv. kom saman um það að flytja nú við 3. 
umr. brtt. á þskj. 233. í fyrri brtt. er gert ráð 
fyrir því, að af hverskonar áfengi, sem áfengis- 
verzlun ríkisins selur, skuli greiða 2% heild- 
söluverðs til íþróttasjóðs. Síðari brtt. er aðeins 
tölubrevting, sem leiðir af hinni. — Tvær á- 
stæður liggja að baki því, að brtt. um þennan 
skatt er nú borin fram. Þegar frv. lá fvrir síð- 
ast, settu ýmsir hv. þm. það fyrir sig, að ekki 
mætti skattleggja tóbaksvarning á þann hátt, 
sem lagt var til í frv. í fvrstu, og að m. a. yrðu 
af þvi allmikil vandkvæði og innheimtukostn- 
aður. Þvi er nú skatturinn ekki látinn ná til 
tóbaks. í öðru lagi virðist nú orðin brevting á 
afstöðu manna til þess formsatriðis, sem var 
mörgum mestur þyrnir í augum við 2. umr., 
þegar sagt var, að ekki mætti skattleggja sér- 
staklega neitt, sem orðið gæti tekjustofn rík- 
isins. Breyting þessi kom fram í sambandi við 
tillögur og umræður um raforkuveitusjóð. Því 
þótti okkur rétt að bera fram þessa till. og 
sjá, hvern bvr hún fengi. Ég hefi orðið þess 
var, að einn af hv. þm. hefir látið i ljós, að 
hann mundi verða þvi fvlgjandi að leggja i 
þessu skyni ákveðið hundraðsgjald á heildsölu- 
verð áfengisverzlunar rikisins, en án þess að 
sérstök stimpilmerki væru upp tekin í því sam- 
bandi, og er sá munur ekki stórvægilegt at- 
riði. En af sérstökum ástæðum var ekki hægt 
að afgreiða brtt. okkar í samráði við þennan 
hv. þm.

Ég gat þess við 2. umr., að mjög væri þakkar- 
verð afstaða hv. þm. Snæf., sú er nú kemur 
fram i brtt. hans. Að visu er nauðsynlegt að 
ganga nokkru lengra í tekjuöflun til sjóðsins 
en yrði samkv. þeirri brtt., og verði brtt. okkar 
á þskj. 233 samþ., er málinu þó betur borgið, 
og hagur iþróttasjóðs tryggari. Ég levfi mér 
að leggja til, að hv. þdm. samþ. þá tillöguna, 
sem yrði íþróttamálum sýnu öflugri lvftistöng.

Frsm. minni hl. (Jón Pálmason): Þegar at- 
kvgr. fór fram síðast um tekjuöflun þessa frv., 
við 2. umr., var hún svo greinileg, að ég bjóst 
ekki við, að farið vrði að fitja upp á því sama 
aftur. Nú er ekki aðeins tekin upp samskonar 
till. og kolfelld var þá, heldur látin ganga 
lengra en þá, álagningin hækkuð um fjórðung, 
út 1%% í 2%. Xlér þykir mjög hæpið, að brtt. 
geti komið til atkv. samkv. þingsköpum, þar 
sem hún gengur lengra en hin, sem felld var, 
og vil biðja hæstv. forseta að lýsa vfir áliti 
sinu um það.
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Ég vil ekki endurtaka rök mín frá 2. umr. 
fyrir því, hve hættuleg braut það er að skipta 
þannig tekjustofnun ríkisins og binda þá um 
ótiltekinn tíma. Þing og stjórn verða að hafa 
fjárveitingarvaldið á hverjum tíma, ef ekki ska! 
stefnt í öngþveiti. Ég treysti þvi, að hv. þdm. 
láti ekki slíka stefnu verða hér ofan á. Við- 
vikjandi þvi, sein hv. 1. þm. Skagf. (PHann) 
sagði um breyt. á stefnu þm. i þessum málum 
í sambandi við raforkuveitusjóð, má taka fram, 
að það er misskilningur hans, — þar var ekki að 
ræða um að taka af tekjum ríkisins og verja 
til sérstakra þarfa.

Brtt. hv. þm. Snæf. tel ég að sumu levti ó- 
þarfa og að sumu leyti vafasama, því að nú 
eru á fjárlfrv. 30 þús. kr. til íþróttasjóðs og 
16300 kr. til íþróttastarfsemi að öðru Ievti, og 
munar ekki miklu á 46300 kr. eða þeim 50 þús. 
kr., sem brtt. ákveður. En vafasamt finnst mér, 
að rétt sé að binda í nokkru hendur Alþingis 
fram i tímann, eins og brtt. gerir. Ég skal ekki 
ræða þetta frekar nema tilefni gefist til, en óska 
þess að frv. nái fram að ganga eins og það er.

Thor Thors: Hv. 1. þm. Skagf. talaði heldur 
vingjarnlega um þá hrtt., sem ég bar fram, og 
ég vænti þess, að við atkvgr. greiði hann þeirri 
till. atkv. Ég geri ekki ráð fyrir þeim hringl- 
andahætti hér, að farið verði að samþ. hrtt. 
sama efnis og greinina, sem felld var við 2. 
umr., og þó í sumu gengið lengra nú en í þeirri 
gr. (PO: Þá var nú tóbakið Iíka). Greinin var 
felld vegna grundvallarstefnu sinnar, sem var 
liin sama og i brtt. á þskj. 233.

Hv. þm. A.-Húnv. fann það helzt að brtt. 
minni, að hún væri engu meiri hagsbót fyrir 
íþróttasjóð en fjárveitíng sú, sem tekin hefir 
verið i fjárlfrv. Það er þessi 20 þús. kr. munur, 
sem ég sagði, og stundum hefir hv. þm. A.- 
Húnv. séð minni fjárhæðir. Það þurfti ég ekki 
að taka fram, að þessi brtt. snertir ekki aðrar 
fjárveitingar fjárlfrv. en 30 þús. kr. liðinn til 
íþróttasjóðs, og hefði ekki átt að þurfa að 
skýra það fyrir þessum hv. þm. — Þá var hann 
óánægður með að binda fjárveitinguna næstu 
5 árin. Það er engin hætta, meðan ekki er lengra 
farið, og andmæli hv. þm. stafa af þvi einu, 
að hann er móti málinu. En hann er meðflrn. 
minn að frv. um raforkuveitusjóð, ]iar sem 
framlag rikissjóðs er bundið 10 ár fram í tim- 
ann. Þar rís hann ekki til mótmæla, því máli 
er hann hlynntur. Ég er hræddur um, að áhugi 
hans fyrir að stvðja íþróttir sé minni en hann 
lætur i veðri vaka.

Frsm. minni hl. (Jón Pálmason): Það er al- 
veg misskilningur, að niér hafi þótt fjárveit- 
ingin of lág í brtt. hv. þm. Snæf., og nú gefur 
hann þær upplýsingar, að framlagið til sjóðs- 
ins eigi ekki, eins og frv. gerði ráð fyrir á 
sinum tíma og raunar enn, að ná vfir allar 
fjárveitingar rikisins til iþrótta; umræddar 
16300 kr. verði auk þess. Það er náttúrlega hrein 
afstaða af hans hálfu. Ég ítreka það, að ég get 
ekki verið með því að binda þessa fjárveitingu 
um mörg ár fram í tímann. Þar háttar tals- 
vert öðruvísi til en með raforkuveitusjóð. Og

því fleiri fjárveitingar sem bundnar eru, þvi 
verra. Ég læt mér i léttu rúini liggja, hvað hv. 
þm. Snæf. álvktar um íþróttaáhuga_ minn og 
sanngirni gagnvart iþróttamönnum. Ég tel það 
mjög þakkarvert, sem ýmsir einstaklingar hafa 
unnið að íþróttamálum, og beri Alþingi að sýna 
viðurkenning þess í verki. En þegar hag rikis- 
sjóðs er svo komið sem er, virðist geta orðið 
biýnni nauðsyn á auknum framlögum til ann- 
ars en til iþrótta, og má hver lá mér sem vill, 
þótt ég dragi ekki dul á það.

Bjarni Bjarnason: Það er leiðinlegt að þurfa 
að hlusta á það frá sparnaðarmanni eins og 
hv. þm. A.-Húnv„ að það megi ekki afla fjár 
til bráðnauðsynlegra hluta með þvi að leggja 
aukaskatt á áfengi og tóbak, en heldur vill 
hann leggja fram allstórar upphæðir beint úr 
ríkissjóði. Helzta beina röksemdin gegn till. 
okkar flm. virðist vera sú, að það fé sé svo 
illa fengið, sem fæst við álagning á þessar 
nautnavörur, að ósæmandi sé fyrir íþróttamenn 
að nota það. En er nokkurn tíma um það feng- 
izt, þegar fé er veitt úr rikissjóði, þótt nokkur 
hluti þess sé ágóði af verzlun með vín og tó- 
bak? Síður en svo. Mótbára þessi er því einskis 
virði. Þá er það „formið“, sein talið er hættu- 
legt, svo að þess vegna séu beinar fjárgreiðslur 
úr rikissjóði skárri. Þetta form er ekkert hættu- 
legra hér en í þvi, sem veit að raforkuveitu- 
sjóði. — Þar var það annars „formið“, sem 
skipti svo miklu máli, að þess vegna þurfti að 
miða gjaldskylduna við fjölda kílóvatta, en ekki 
miða hana á nokkurn hátt við ábyrgðir, sem 
rkissjóður hefir tekið á sig. Ég skal játa, að 
það er ekkert verra að miða við kílóvattafjöld- 
ann. — Xú er komið með nýtt formsatriði og 
krafizt frávisunar á brtt. okkar á þskj. 233. En 
það nær engri átt. Brtt. nær þeim mun skemmra 
en greinin, sem felld var, að tóbaksvörur eru 
undanskildar. Og mér heyrðist á ýmsum, að 
þeim væri ennþá annara um tóbakið en vínið, 
að það hækkaði ekki. Við flm. frv. töldum þá 
einstaklinga, sem þessara nautna vilja njóta, 
ekkert of góða til að greiða nokkurn skatt til 
aukinnar líkamsmenningar. Hér er um það eitt 
að ræða að leggja 20 aura á vínflösku, sem 
kostar 10 kr. Mér finnst það ekkert óskapleg 
hækkun fvrir þá, sem vilja fleygja 10 kr. fyrir 
flöskuna livort sem er; þeir setja varla þessa 
20 aura fvrir sig, ekki einu sinni þótt aurarnir 
eigi að fara til meniiingarauka.

Frsm. minni hl. (Jón Pálmason): Mér þykir 
það undarlegt, að hv. 2. þm. Árn. skuli ennþá 
halda, að með þessari brtt. sé verið að ná inn 
fé, sem ekki sé fé ríkissjóðs. Það er sjálfsagt 
að hækka þessar vörur eins og verzlunarlegar 
ástæður leyfa á hverjum tíma. Nýlega hefir á- 
fengi hækkað um svo sem 25%, og sé hægt að 
hækka meir, er hækkunin rikisins og einskis 
annars. Þess vegna er tal hv. þm. um ósamræini 
milli sparnaðar míns og andstöðu gegn lirtt. 
iómur misskilningur.

Bjarni Bjarnason: Það er miklu þægilegra fyrir 
íþróttafulltrúa, íþróttanefnd og félög iþrótta-
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inanna að geta gengið að því nokkuð vísu, 
hverjar tekjur sjóðsins verða um alllangt ára- 
bil, heldur en eiga þær árlega undir högg að 
sækja á Alþingi. An nokkurrar vissu uin fé er 
ekki hægt að gera nauðsvnlegar áætlanir um 
framkvæmdir.

Ekki verður komizt framhjá því, að þegar 
búið er að ákveða verð á vini og þessi auka- 
skattur, t. d. 20 au., leggst á til viðbótar, eru 
það vínkaupendur, en ekki rikið, sem greiða 
íþróttaféð.

Forseti: (JörB): Hv. þm. A.-Húnv. vék að því 
í ræðu sinni, hvort brtt. á þskj. 233 myndi geta 
komið til atkv. að þessu sinni, þar sem áður 
hefði verið felld í þessari hv. d. till., sem fyrir 
lá í frvgr. um sama atriði. Frvgr., sem felld var 
úr upphaflega frv., hljóðaði að vísu að nokkru 
leyti um sama atriði. Þar var rætt um stimpil- 
merki, 11-2% af áfengi og tóbaki, en þessi till. 
hljóðar einungis um stimpilmerki af áfengi. 
Að vísu er þetta hærri fjárhæð en frvgr. fjall- 
aði upphaflega um hvað áfengið snertir, en 
samt sem áður fjallar þessi brtt. um minni fjár- 
hæð en upphaflega gr. hljóðaði um, og samkv. 
þeirW venju, sem ríkt hefir hér á Alþingi, þá 
hefir það ætíð verið látið ráða, þótt um sama 
atriði væri að ræða, ef fjárhæðin hefir verið 
minni en sú, sem áður hefir verið búið að fella. 
Hér stendur einnig öðruvísi á, þar sem ekki er 
cinungis um minni fjárhæð að ræða, heldur 
er till. líka að öðru levti önnur en sú, sem 
upphaflega var í frvgr. Sú venja hefir einnig 
rikt í hv. d. að taka frjálslega á slíkum atrið- 
um, þannig að viðhorf manna fengju að njóta 
sín, og einmitt fvrir þá sök hefi ég ákveðið að 
bera brtt. á þskj. 233 upp fyrsta af þeim brtt., 
sem fyrir liggja. Næst kemur til atkv. brtt. 
hv. þm. Snæf. á þskj. 207. Þessi brtt. á þskj. 233 
verður því borin upp til atkvgr.

ATKVGR.
Brtt. 233 felld með 14:11 atkv., að viðhöfðu 
nafnakalli, og sögðu
já: PO, SkG, SvbH, ÁÁ, BJ, BÁ, BjB, EystJ, 

HelgJ, PHann, JörB.
nei: SEH, SK, StSt, TT, VJ, EOl, EE, EmJ, GÞ, 

GSv, HG, íslH, JÍv, JPálm.
StgrSt greiddi ekki atkv.
7 þm. (ÞBr, FJ, GG, HV, JakM, ÓTh, PHalId) 

f jarstaddir.
Brtt. 207 felld með 14:11 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: GSv, HG, ísIH, SEH, SK, TT, VJ, ÁÁ, BJ, 

EOl, GÞ.
nei: HelgJ, JÍv, JPálm, PHann, PO, SkG, StSt, 

StgrSt, SvbH, ÞBr, BÁ, BjB, EmJ, JörB.
EE, EystJ greiddu ekki atkv.
6 þm. (GG, HV, JakM, ÓTh, PHalld, FJ) fjar- 

staddir.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. til Ed.
Við atkvgr. um brtt. 207 urðu þessar umr.:

Pálmi Hannesson: Eftir þær upplýsingar, sem 
form. fjvn., hv. þm. Borgf., hefir gefið, verð ég 
að segja nei.

Thor Thors: Um leið og ég mótmælti því sem 
vísvitandi röngum upplýsingum, sem hv. þm. 
Borgf. leyfði sér að hafa hér yfir og hv. 1. þm 
Skagf. tók undir með honum, segi ég já.

Forseti (JörB): Það var nú lokið umr. i þessu 
máli.

Pétur Ottesen: Ég hefi áður hér í umr. um 
þetta mál gert grein fvrir þvi, að samkv. þeim 
skilningi, sem lagður er í íþróttal., er það lík- 
lega nokkuð vfir 100 iþús. kr., sem nú er áætlað 
í fjárl. til íþróttasjóðs. Má af því marka, hvað 
sú upphæð, sem hér er um að ræða og á að 
hinda starfsemi sjóðsins við 50 þús. kr., er 
miklu minni, að það er verið með þessari till. 
að stíga spor aftur á bak, a. m. k. um helming.

Thor Thors: Ég vil aðeins leyfa mér að mót- 
mæla þessu. Það stendur skýrt í þessari till„ 
að 50 þús. kr. eigi að ganga til íþróttasjóðs. En 
það kemur ekkert því máli við, þó að meira sé 
varið i fjárl. til iþróttamála í heild. í till. fjvn. 
eru áætlaðar 30 þús. kr. til sjóðsins; hér er því 
um 20 þús. kr. aukningu að ræða.

Pétur Ottesen: Ég vil m. a. benda á það, að 
það var tilætlunin með íþróttal., að tillög úr 
þessum sjóði vrðu veitt til þess að bvggja leik- 
fimihús og íþróttahús. En í fjárl. undanfarinna 
ára hefir verið veitt frá 65 þús. og upp í 80 þús. 
kr. á ári til skólabvgginga, og þar í til leik- 
fimihúsa. Og miðað við þetta er þessi upphæð 
engan veginn nægileg til að sinna þvi verkefni, 
seni'um er að ræða og hún er ætluð til, með 
nokkuð svipuðum hætti og verið hefir að und- 
anförnu. Þess vegna er hér vísvitandi verið að 
ganga aftur á bak, eða öllu heldur ofan í jörð- 
ina, ef á að lögbinda framlagið til iþróttasjóðs 
við þessa upphæð.

Einar Olgeirsson: Ég vil um leið og ég greiði 
atkv. um þetta mál, lýsa yfir, að brtt., sem hér 
liggur fvrir, fer fram á, að 50 þús. kr. séu veitt- 
ar til iþróttasjóðs, þannig, að það takmarkar 
fjárframlagið aðeins niður á við, en ekki upp á 
við. Og nú stendur í till. fjvn., að greiða skuli 
til iþróttasjóðs 30 þús. kr. Hér er þvi ekki verið 
að minnka framlagið til íþróttasjóðs, og vegna 
þess segi ég já.

Forseti (JörB): Það hentar ekki við atkvgr. 
að rökræða mál, eins og mér virðist nú ætla að 
fara að tíðkast. _________

Á 24. fundi í Ed„ s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.

Á 26. fundi í Ed., 1. april, var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
I-’rv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

fjhn. með 9 shlj. atkv.

Á 31. fundi í Ed„ 9. apríl, var frv. tekið til
2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
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A 32. fundi í Ed., 11. apríl, var frv. aftur tekið 
til 2. umr. (A. 190, n. 379).

*Frsm. (Magnús Jónsson): Frv. þetta hefir 
hlotið merkilega meðferð í þinginu; það var 
borið fram sem stórfelld löggjöf, þar sem svo 
var til ætlazt, að íþróttasjóði, sem stofnaður 
var á siðasta þingi, yrði tryggður stórfelldur 
tekjustofn með gjaldi af áfengi og tóbaki, en 
þetta var fellt úr frv. í hv. Nd., og tilraun til 
þess að koma öðru álika inn i frv. á eftir var 
lika slegin niður. Vm þetta atriði var ekkert 
rætt í fjhn., og því hefi ég ekkert umboð frá 
henni til þess að ræða ]>að hér. Af hinu upp- 
haflega frv. stendur þvi eftir aðeins óverulegur 
hluti, en það er um veðmálastarfsemi fvrir 
íþróttasjóð, sem engin reynsla er fengin fyrir, 
en flestir munu vist búast við frekar óveruleg- 
um tekjum af. Fjhn. sá ekki ástæðu til að 
leggja á móti þessu, og það m. a. af þvi, að 
gott væri að hafa þessi lög, ef hugkvæmda- 
mönnum gæti dottið i hug að auka einhverju 
við, scm að gagni mætti verða fyrir þennan 
sjóð. X. leggur þvi til, að frv. verði samþ. eins 
og það liggur fyrir.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
2. —4. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj. atkv.

A 33. fundi í Ed., 12. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 444).

41. Mæðiveiki.
Á 21. fundi í Xd., 19. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 45 frá 17. maí 1938, 

um varnir gegn útbreiðslu mæðiveikinnar og 
stuðning til bænda, er beðið hafa tjón af henni 
(þmfrv., A. 165).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 

brigði leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

*Frsm. (Bjarni Ásgeirsson): Þetta frv. var 
borið fram á síðasta þingi, en dagaði þá uppi. 
Það eru 3 aðalatriði, sem farið er fram á að 
verði brevtt í núgildandi 1. Fvrsta atriðið, að 
reynt verði að trvggja það, að ekki verði árekst- 
ur á milli samliggjandi sveitarstjórna eða upp- 
rekstrarfélaga vegna breyt., sem gerðar kunna 
að verða á smölun og réttum. Annað atriðið, að 
undanþiggja þau sveitarfélög, sem beðið hafa

tjón af garnaveikinni, því 10 aura gjaldi, sem
1. ákveða á fjáreigendur utan mæðiveikisvæð- 
anna. Virðist n. það sanngjarnt, að þeir, sein 
beðið hafa tjón af völdum garnaveikinnar, verði 
undanþegnir þessu gjaldi. Síðasta atriðið er að- 
eins formsbrevt. í því eru ákvæði um, að skuld- 
ugir bændur skuli koma undir ákvæðin um 
vaxtatillag samkv. 1. um vaxtatillag til bænda, 
sem orðið hafa fvrir tjóni af völdum veikinnar. 
Lögin eins og þau eru nú ákveða, að þeir einir, 
sem sannað hafa skuldir sínar fvrir skattan. 
i árslok 1937, verði aðnjótandi þessa vaxtatil- 
lags. En vegna þess að þetta ákvæðí er orðið 
úrclt, þykir rétt að breyta þvi.

Að síðustu er smáákvæði um, að vegafé því, 
sem veitt cr samkv. 1., skuli ekki einungis varið 
til sýslu- og hreppavega, heldur einnig þjóð- 
vega þar, sem það þvkir af einhverjum ástæð- 
um bezt henta.

Fleiri atriði eru ekki í frv., og vænti ég, að 
hv. d. veiti þessu máli afgreiðslu.

ATKVGR.
Frv. vísað til- 2. umr. með 17 shlj. atkv.

Á 22. og 23. fundi i Nd., 26. og 27. marz, var 
frv. tekið til 2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 24. fundi í Nd., 28. marz, var frv. enn tekið 

til 2. umr. (A. 165, 201, 206, 232).

Forseti (JörB): Við þetta frv. liggur fyrir brtt., 
sem afbrigði þarf fvrir. Nú mun d. ekki álykt- 
unarfær, cn ég ætla, að mæla megi fyrir brtt., 
þó að afbrigði hafi ekki verið samþ.

Frsm. (Bjami Ásgeirsson): Ég þarf ekki að 
hafa mörg orð fvrir þessu frv. Ég hefi engu við 
það að bæta, sem ég sagði um málið við 1. umr. 
Það eina, sem ég vildi segja nú, er að óska eftir. 
að þeir hv. þm., sem hafa borið fram brtt. við 
frv., vildu taka þær aftur til 3. umr., svo að n. 
geti gefizt kostur á að athuga þær, áður en 
gengið er til atkv. um þær.

Skúli Guðmundsson: Ég vil verða við tilmæl- 
um hv. form. landbn. og taka aftur til 3. umr. 
brtt. á þskj. 206, og sé ég þvi ekki ástæðu til 
að ræða efni þeirra nú.

Jón Ivarsson: Fyrir hönd okkar þriggja, sem 
höfum borið fram brtt. á þskj. 201, vil ég lýsa 
þvi yfir, að við verðum við tilmælum hv. þm, 
Mýr. og tökum þær aftur til 3. umr.

l'mr. (atkvgr.) frestað.
Á 25. fundi i Nd., 29. marz, var fram haldið

2. umr. um frv.

ATKVGR.
Brtt. 201, 206 og 232 teknar aftur til 3. umr.

1. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
2. —1. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 19 shlj. atkv.
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A 26. fundi í Nd., 30. marz, var frv. tekið til
3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
A 27. fundi í Xd„ 1. apríl, var frv. aftur tekið 

til 3. umr. (A. 165, 201, 206, 232).

Skúli Guðmundsson: Ég á brtt. við þetta frv. 
á þskj. 206.

Með breyt. á þessum 1, sem gerðar voru á 
fvrri hluta þingsins 1939, var ákveðið, að heim- 
ilt skyldi að verja fé til að stvðja bændur á 
mæðiveikisvæðinu til þess að koma upp bú- 
stofni aftur, eftir ákveðnum fyrirmælum, sem 
um það voru sett, þ. e. a. s. ef veikin hefði 
verið svo lengi í fé þeirra, að líkur þættu bend i 
til, að hún væri í rénun. Framkvæmdan. mæði- 
veikivarnanna veitti nokkurn styrk til lamba- 
uppeldis á síðasta hausti samkv. þessu laga- 
ákvæði. En í 1. vantar ákvæði um það, að heim- 
ilt sé að veita öðrum fjáreigendum en bændum 
slíkan styrk til þess að koma upp fjárstofni 
aftur. En ég álit réttmætt, að búlausir menn í 
sveitum og kauptúnum, sem hafa átt sauðfé og 
hafa orðið fyrir tjóni af völdum veikinnar, geti 
einnig orðið aðnjótandi þessara hlunninda. Það 
má benda á, að búlausir menn hafa ekki fengið 
neinn annan styrk eftir þessum 1., hvorki til 
greiðslu á vöxtum af skuldum, vegafé né auk- 
inn jarðræktarstyrk, sem bændum hefir verið 
veittur. Sýnist því öll sanngirni mæla með þvi, 
að þessir búlausu fjáreigendur njóti þessa upp- 
eldisstvrks á sama hátt og bændur, og að þessu 
stefnir brtt. mín.

Mér skilst á hv. landbn., að hún fallist á 
þetta með mér, þvi að hún hefir borið fram 
smábrtt. við mína brtt., á þskj. 288, sem er raun- 
ar aðeins leiðrétting. Tel ég það með þvi viður- 
kennt af þeirri hv. n„ að þetta sé rétt stefna, 
sem kemur fram í minni brtt., og vænti ég þess 
því, að hún verði samþ.

Haraldur Guðmundsson: Við ræddum nokkuð 
um þessa brtt. í landbn. Ég bjóst við brtt. frá 
n„ en hún er ekki koinin fram. Mælist ég því 
til þess við hæstv. forseta, að hann taki málið 
að þessu sinni af dagskrá, þar sem formaður 
n. er ekki heldur viðstaddur.

Emr. frestað.
Á 28. fundi í Nd., 2. april, var fram haldið

3. umr. um frv. (A. 165, 201, 206, 232, 288, 312).
Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 312. 

— Afbrigði leyfð og samþ. með 20 shlj. atkv.

*Gísli Sveinsson: Ég hefi ásamt tveimur öðr- 
um hv. þm. boríð fram brtt. á þskj. 201, við 2. 
gr. frv., sem fer fram á, að 18. gr. 1. nr. 45 17. 
mai 1938, um varnir gegn útbreiðslu mæðiveik- 
innar o. s. frv., orðist eins og segir á nefndu 
þskj., en með þvi er lagt til, að niður falli 
gjald það, sem lagt hefir verið á héruðin, sem 
ekki hafa verið við veiki þessa riðin, og nú eru 
ekki orðin mörg. Þetta gjald hefir verið 10 
aurar á kind og því orðið töluvert tilfinnanlegt 
fyrir þá, sem hafa innt það af hendi. Mönnum 
finnst ekki rétt að leggja gjald þetta á, því 
að það er nú svo, að enda þótt hin svonefnda

mæðiveiki geisi ekki í héruðunum, þá geisa þar 
saint ýmsar aðrar pestir, sem valda þungum bú- 
sifjum, þó að þær séu ekki viðurkenndar á þann 
veg, að fyrir þær fáist einhver fríðindi, að und- 
antekinni garnaveikinni, sem talin er hafa 
komið með mæðiveikinni inn í landið fyrir 
tilstilli þeirra ráðamanna, er þá voru hér við 
völd.

Þetta 10 aura gjald á kind hefir átt að greið- 
ast af þeim héruðuin, þar sem veikin hefir ekki 
komið. Maður skvldi nú ætla, að það hefði verið 
fúslega greitt, þar sem fulltrúar héraðanna hér 
á Alþingi hafa mælt með þvi. En revnslan virð- 
ist vera nokkuð á annan veg; sum héruðin hafa 
hreint og beint skorazt undan að greiða gjaldið. 
Eins og kunnugt er, þá er veiki þessi ekki talin 
ná norðar en að Héraðsvötnum í Skagafirði og 
ekki sunnar en að Þjórsá. Menn, búsettir í aust- 
ur- og norðursýslunum á milli þessara fljóta, 
ættu þvi að greiða þetta gjald, — eða manni 
virðist, að svo hefði átt að vera, en á þvi hefir 
verið misbrestur, sérstaklega þó að því er snert- 
ir kaupstaðina. Eins og ég gat um i upphafi máls 
míns, er gjald þetta allþungbært; þannig hefir 
það skipt fleiri þúsundum fyrir sum héruðin. 
Það hefir orðið byrði nr. 2, komið á héruðin í 
staðinn fyrir berklavarnagjaldið; það er því 
ósanngjarnt að halda gjaldi þessu áfram. Ég 
skal svona til fróðleiks lofa hv. þm. að heyra, 
hvernig gjaldið hefir innheimzt. Reykjavíkur- 
bær, sem telur þó nokkra fjáreigendur og talinn 
hefir verið ósýktur af mæðiveiki, hefir ekkert 
gjald greitt. Sama máli gegnir um Hafnarfjarð- 
arkaupstað. Gullbringu- og Kjósarsýsla hefir og 
ekki heldur greitt neitt. I Borgarfjarðarsýslu 
hefir veikin verið, enda hefir ekkert gjald þaðan 
verið greitt. Sama er að segja um Mýrasýslu. Þá 
hefir Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla heldur 
og ekkert greitt. Er þó meginhluti þeirrar sýslu 
talinn ósýktur. Dalasýslu hefir mátt telja heil- 
brigða til þessa; þó hefir hún ekkert gjald 
greitt. Þær sýslur, sem ég nú hefi talið, hafa 
með öllu skotið sér undan að greiða gjald þetta.

Barðastrandarsýsla greiddi eitthvað lítilshátt- 
ar 1937, en ekkert síðan. Vestur-ísafjarðarsýsla, 
ísafjarðarkaupstaður og Norður-ísafjarðarsýsla 
greiddu eitthvað dálítið 1937—38, en ekkert síð- 
an. Strandasýsla greiddi eitthvað lítið fyrir 1938, 
ekkert fyrir 1937 og 1939. Er þó sú sýsla talin 
heilbrigð að mestu, að undanskildum einum 
hreppi. Húnavatnssýslurnar hafa að sjálfsögðu 
ekkert gjald greitt, enda sýkin gert þar tölu- 
verðan usla. Skagafjarðarsýsla greiddi gjald sitt 
fvrir 1937, cn lítið fyrir 1938 og ekkert siðan. 
Siglufjarðarkaupstaður greiddi eitthvað fvrir 
1938, og ekkert annað. Sama er að segja um 
Evjafjarðarsýslu, hún greiddi bara eitthvað 
fyrir 1937, annað ekki. Akureyrarbær hefir 
aldrei greitt neitt af gjaldi þessu. Þingeyjar- 
sýslurnar greiddu dálítið fvrir 1937—38, en ör- 
litið siðan. Sevðisfjörður og Norður-Múlasýsla 
greiddu gjaldið fyrir 1937 og 1938, en ekk- 
ert siðan. Suður-Múlasýsla og Neskaupstaður 
greiddu gjaldið fyrir 1937, og þó undarlegt megi 
virðast, þá hefir Neskaupstaður greitt eitthvað 
örlítið síðan. Þá hefir Rangárvallasýsla greitt 
gjald sitt aðeins fyrir 1937; er þó ekki talið, að
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inæðiveiki sé þar austan Þjórsár. Árnessýsla 
hefir að sjálfsögðu aldrei greitt neitt. Aftur 
liat'a Vestinannaeyjar greitt eitthvað fvrir bæði 
árin 1937 og 1938, en ekkert síðan.

Það, sem ég nú hefi sagt, sýnir, að ekkert 
hérað, sem ég hefi nefnt, hefir greitt gjald 
þetta til fulis. Skaftafellssýslurnar einar hafa 
greitt allt gjald sitt til fulls, og það alltaf 
til ríkisféhirðis fyrir hver áramót. Það er því 
ekkert undarlegt, þó að ég standi hér og vilji 
fá þessu húmbúgi létt af, sem er ekki nema 
einn liðurinn af mörgum samskonar liðum í 
þessum mæðiveikivörnum. Það, sem ég að sið- 
ustu vil svo leggja áherzlu á, er þetta:
1) Innheimta þessa 10 aura gjalds liefir verið 

i fvllsta ólagi.
2) Hirðuleysi héraðanna um greiðslurnar er 

yfirgnæfandi.
3) Ógreitt er fvrir öll árin úr fleiri sýslum.
4) Ógreitt er fyrir heil tímabil úr fleiri sýslum.
5) Hlutar úr sýslum hafa algerlega vanrækt 

greiðslur.
6) Fáein héruð aðeins hafa staðið að nokkru 

leyti í skilum.
7) Aðeins eitt hérað hefir staðið að fullu í skil- 

uin árin 1937, 1938 og 1939, — það eru 
Skaftafellssýslurnar.

*Frsm. (Bjarni Asgeirsson): Ég vil aðeins með 
fáum orðum lýsa afstöðu landbn. til brtt. þeirra, 
sem fyrir liggja. Það er þá fvrst brtt. frá mér 
á þskj. 232. Ég mun taka hana aftur og þvi ekki 
ræða hana nánar.

Þá er brtt. á þskj. 288, frá landbn., við 
brtt. á þskj. 206. Það er aðeins orðabreyt., 
sem óþarfi er að fjölyrða um. Jafnframt fellst 
landbn. á brtt. frá hv. þm. V.-Húnv. á þskj. 
206, en hún er fólgin í því, að veita heimild 
til þess, að búlausir menn, sem átt hafa fé, 
en beðið tjón af mæðiveikinni, skuli njóta 
sama stuðnings til þess að koma upp fjárstofni 
aftur og bændur. Það er kunnugt, að fjöldi ein- 
hleypra manna, sem í sveitum eru, á oft eða 
hefir átt töluverðan fjárstofn. Sama máli gegnir 
og um menn, sem vinna hjá foreldrum sínum, 
og þessi fjárstofn er í mörgum tilfellum það 
eina, sem bindur þessa menn við sveitina. Það 
verður því að teljast fyllilega réttmætt að láta 
þá njóta þessara fríðinda á borð við bændur. 
Þá verður og þetta ákvæði til ágóða þeim mönn- 
um, sem i kauptúnum búa og eiga fáeinar kind- 
ur, og er það vel farið, þvi að kindaeign ýmsra 
kauptúnabúa, þó að lítil hafi verið, hefir í 
mörgum tilfellum orðið til þess að bjarga mönn- 
um frá þvi að lenda á sveitinni. X. er því ljós 
nauðsyn þess, að mönnum þessum verði gerí 
kleift að halda áfram þessari sjálfsbjargarvið- 
leitni, og mælir því með, að brtt. þessi verði 
samþ. Til þess að brtt. falli eðlilega inn i lögin, 
virðist landbn. rétt að orða upphaf greinarinn- 
ar eins og tekið er fram i brtt. á þskj. 288.

Þá er brtt. frá landbn. á þskj. 312, sem er 
brtt. við sjálft frv., a-lið 3. gr., en hann fjallar 
um það, að ekki sé heimilt að veita öðrum 
mönnum vaxtastyrk en þeim, sem geta sannað 
það fyrir árslok 1937, að skuldin, sem styrkur- 
inn er veittur vegna, sé vegna búrekstrar. Þetta

ákvæði var sett á sinum tíma og gat dugað eins 
og þá stóðu sakir, en þar sem svo langt er sið- 
an, hafa margir hlotið rétt til þess að verða 
þessa styrks aðnjótandi, og gctur þetta ákvæði 
því ekki staðizt lengur, og Ieggur n. því til, að 
liðurinn orðist á þann veg, að skuldin sé sönn- 
uð i ársbvrjun árið áður en styrkurinn er 
veittur. Þá þykir og réttara að taka það skýrt 
fram, að þau lán ein komi til greina með vaxta- 
styrk, sem stofnað er til vegna búrekstrar við- 
koinandi manns. Er þetta gert til þess að úti- 
loka það, að menn reyni að fá vaxtastyrk til 
greiðslu vaxta á skuldum, sem myndaðar eru 
vegna annars, cins og t. d. maðurinn, sem reyndi 
að fá vaxtastyrk vegna skulda fvrir trillubáts- 
kaup.

Þá kem ég að brtt. á þskj. 201, frá hv. þm. 
Skaftfellinga og 3. landsk., um að afnema þetta 
svokallaða 10 aura gjald. Á þetta getur landbn. 
ekki fallizt. Gjald þetta hefir staðið undan- 
farin ár, á meðan verð á sauðfjárafurðum hefir 
verið miklu lægra en likur eru fyrir að það 
verði nú i nánustu framtíð. Það virðist því 
bera rangt að, að koma með till. um afnám 
þess einmitt nú, þegar sauðfjárafurðirnar eru 
að hækka í verði, jafnhliða því, sem hagur rikis- 
sjóðs er mjög þröngur, en eins og kunnugt er, 
var gjald þetta sett til þess að halda uppi vörn- 
um gegn útbreiðslu mæðiveikinnar. X. finnst 
því ekki laust við, að það sé jafnvel vöntun 
á þegnskap að koma einmitt nú með tíll. uin 
að fella það niður. Þetta verður þeim mun 
undarlegra, þegar þess er gætt, hvílikt afhroð 
á búpeningi sinum þeir menn hafa goldið, sem 
ekki hefir verið ætlað að leggja fram þetta 10 
aura gjald. Það munu víst allir, sem þekkja, 
hvilikur vágestur þessi fjársýki hefir verið, þar 
sem liún hefir herjað, þakka sínum sæla, á 
meðan þeir fá aðstöðu til þess að greiða þetta 
gjald og geta varið fénað sinn pestinni. Hitt 
skal ég viðurkenna, að mjög er vitavert, hvernig 
innheimtan hefir verið á gjaldi þessu, ef skýrsla 
sú, sem hv. þm. V.-Sk. las upp, er rétt, sem ég 
i raun og veru er ekki að draga í efa. Hann 
virðist vera eini maðurinn, sem gætt hefir 
skyldu sinnar um innheimtu þessa fjár. Hér 
þarf þvi einhverra umbóta við, til þess að bæta 
úr því sleifarlagi, sem verið hefir á innheimt- 
unni, og það er ekki nema gott, að þetta upp- 
lýsist hér á Alþingi, svo hægt sé að gera þær 
ráðstafanir, sem þarf til þess að kippa þessu 
í lag. Mér finnst skýrslan ekki réttlæta það, 
að afnema beri gjaldið, heldur er hún þörf á- 
minning til stjórnarvaldanna um að lita betui' 
eftir innheimtu þess.

Ég skal taka undir það með liv. þm., að cf 
svo fer sem hingað til hefir farið samkv. hans 
skýrslu, þá er ekki nema eðlilegt, að fram komi 
kröfur frá þeim, er gjöldin greiða, um afnám 
þeirra. En þetta á þó auðvitað ekki að verða 
afleiðing skýrslu hans, heldur hitt, að gjöldin 
verði samvizkusamlega innheimt. Það er ekki 
rétt, að þeir, sem hafa verið verndaðir með 
þessu gjaldi, fái á þessum tímum að skjóta sér 
undan þvi.

t skýrslu hv. þm. virtist gæta nokkurrar 
rangsýni, er hann las í byðu þær sýslur, er
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mcst afhroð guldu af völdum veikinnar og áttu 
því ekki að bera gjaldið, og hinar, er gjaldíð 
áttu að bera. Hann las Mýra-, Borgarfjarðar-, 
Dala- og Húnavatnssýslur, sem hafa bókstaf- 
lega verið i flagi vegna mæðiveikinnar, í sömu 
andránni og Norður-ísafjarðarsýslu og Barða- 
fetrandarsýslu, sem ekki er rétt að bera saman 
við fyrrnefndar sýslur, a. m. k. ekki Vestur- 
Barðastrandarsýslu. A þessum stöðum hefir litið 
sem ekkert verið um mæðiveiki og varnir kost- 
aðar af rikinu. f Snæfellsnessýslu og Gull- 
bringu- og Kjósarsýslu hafa menn aftur á móti 
orðið að verjast af eigin rammleik og með mikl- 
um persónulegum tilkostnaði. Það, er ekki rétt 
að telja í einu númeri sýslur þær, sem hafa 
orðið að kosta varnirnar að mestu leyti sjálfar. 
og hinar, þar sem varnir hafa verið kostaðar 
aðallega af rikinu, og hafa ef til vill sumar litt 
orðið fyrir barðinu á þessum vágesti.

Ég skal svo ekki hafa mál mitt lengra, eu 
itreka það, að ég get ekki talið það rétt, að 
ríkið falli frá þessu 10 aura gjaldi að svo stöddu. 
Hinsvegar cr ég hv. þm. þakklátur fyrir þær 
upplýsingar, sem hann hefir lagt hér fram, og 
vona ég, að þær verði til þess, að gjöldin verði 
innheimt með meiri samvizkusemi en áður hefir 
verið.

L'mr. frestað.
A 29. fundi í Nd., 3. apríl, var enn fram haldið

3. umr. um frv.

*Gísli Sveinsson: Herra forseti! Hv. frsm. 
landbn. réðst i það i gær hér á fundi í hv. d. að 
mótmæla því, sem ég hafði gefið skýrslu um. 
(BÁ: Nei, ekki skýrslunni). Að vísu skal ég 
láta það óátalið, að svo miklu leyti, sem hann 
viðurkenndi, að skýrslan væri ekki aðeins rétti- 
lega fram borin, heldur og lika að öðru lev'.i 
rétt. Og með því að ég gæti ímyndað mér, að 
fleiri en þessi hv. þm. hefðu fyrirvara um, að 
þessi skýrsla væri rétt, sem hv. þm. tók sig nú 
á með, en ég hefi ekki sérstaka ástæðu til að 
ætla annað um, þá er því að svara, að skýrslan 
er fengin frá fjmrn., og ég geri fastlega ráð 
fyrir, að það gefi rétta skýrslu. Og eins og 
skýrslan greinir, er ástandið hið hörmulegasta.

Það má nú segja, að þeim hv. þm. sé það 
nokkur vorkunn, sem mest hafa fengizt við 
þessi mál, þótt þeir í ýtrustu lög reyni að halda 
i þvi horfi, sem 1. hafa ætlazt til. En þeir játa, 
og það er rétt, að margt hefir farið öðruvisi 
í höfuðatriðum — meiri höfuðatriðum en þessu 
— en I. virðast ætlast til og heldur en nokkur 
Vm, gat imyndað sér. Og ég býst við, þegar 
þetta mál verður rannsakað, ef ekki á að halda 
þeirri ógegnd við lýði, þá muni koma i ljós, að 
til þessara framkvæmda hefir verið stofnað 
með gálevsi og framkvæmdin frámunaleg.

Hv. þm. Slýr. gat þess, að þetta 10 aura gjald 
á kind hefði verið sett að yfirlögðu ráði og 
ekki sætt neinum mótmælum. Frá upphafi mót- 
mælti ég þessu og fleiri hv. þm., og við komum 
fram með brtt., sem miðuðu að þvi, að ekki 
væri hægt að innheimta með sliku ranglæti 
gjald til þessara hluta. N. tók ekki þessi mót- 
mæli til greina og litilsvirti þau, en tókst að

Alþt. 1940. B. (55. lðggjafarþing).

klina á héiuðin alveg að ófyrirsynju og sak- 
laus þessu gjaldi, er ekkert höfðu til saka unn- 
ið annað en kannske það, að mæðiveikin hefir 
ckki borizt þangað.

Nú er það svo, að þótt mæðiveikin hafi ekki 
komizt þangað, er þar önnur veiki í sauðfé og 
sýki, en hefir ekki fengið rikisstimpil á sig, sem 
allt verður að lúta. Nú er þangað komin garna- 
ormaveikin, og þetta hefir sama upphaf allt 
saman og á siðan eftir að verða dæmt á líkan 
veg, hvernig sem hinar mismunandi pestir eru 
tilkomnar og afleiðingar þeirra.

En þetta gjald er svo ranglátt sem verða má, 
vegna þess að sum héruð, sem ekki hafa fengið 
þessar sérstöku pestir, ef þær eru þá nokkuð 
sérstakar, hafa fengið aðrar líkar að þvi leyti, 
að þær leggja féð að velli. Þeir fá engar bætur 
fvrir féð, sem missa það úr annari pest.

Þetta gjald skiptir þús. kr. á hvert hérað 
landsins. En þegar hv. frsm. slær þvi föstu, að 
hér sé ekki um neitt að sakast af hálfu þeirra 
héraða, sem heilbrigð hafa verið ■—■ þau hefðu 
þó ekki þessa veiki — „því að fénu hefði verið 
varið“, sagði frsm. „til þess að verja þessi hér- 
uð fyrir útbreiðslu mæðiveikinnar". En það var 
búið að skýra frá því, að þetta fé er ekki komið 
ennþá inn. Hvernig getur svo frsm. slegið föstu, 
að þvi fé hafi verið varið til þessara hluta, sem 
ekki hefir innheimzt? Þvi að það er svo langt 
frá því, að það hafi innheimzt i sumum heil- 
brigðum héruðum. Sum hafa ekki litið við því 
að greiða gjaldið, sum greitt nokkurn hluta af 
þvi, en sum héruð, þar á meðal Vestur-Skafta- 
fellssýsla, hafa greitt það allan timann alveg 
upp i topp. Ef þessi heilbrigðu héruð hefðu 
greitt eins og V.-Skaftafellssýsla og nokkur 
önnur héruð, hefði mátt orða það svo, að 
þessu gjaldi hefði verið varið til þessa. En það 
er nokkuð hart að krefjast þessa gjalds i þvi 
yfirskini, að það ætti að nota til þess að verja 
þessi héruð fyrir veikinni.

Það er ekki hægt að framkvæma neinar veru- 
legar varnir fyrir það fé, sem komið er inn frá 
þessum héruðum, því að það eru ekki nema ör- 
fá þús. kr. Það hefir verið látið viðgangast, að 
héruðin greiddu ekki þetta fé. Þau héruð, sem 
eru sýkt, og i öðru lagi héruð, þar sem einn eða 
tveir bæir eru sýktir, hafa skotið sér undan því 
að greiða þetta gjald með þeim forsendum, að 
sýkin væri í því héraði. Og eins og ég tók fram, 
eru nokkur heilbrigð héruð, sem ekkert gjald 
hafa greitt. Það er þess vegna villandi að segja 
það, að þessu fé hafi verið varið til þess að koma 
i veg fyrir, að veikin kæmi i hin ósýktu héruð. 
Og þar að auki hefir miklu fé verið varið til 
annara hluta en til þess að verja héruðin, sem 
ósýkt eru, þvi að aðalvarnarstöðvarnar eru að- 
eins tvær, við Héraðsvötn og Þjórsá. Hitt eru 
aukavarnir milli einstakra hluta í héruðum, og 
snertir það þá ekki beint það atriði, sem hér 
um ræðir. Annars virtist hv. frsm. að lokum 
viðurkenna, að það væri eðlilegt, að ég og aðrir 
hv. þm. bærum fram slíkar till. sem þessar. 
Annars var hann búinn að slá því föstu, að það 
væri nærri þvi skortur á þegnskap manna, en 
hv. þm. er nú búinn að taka það aftur með síð- 
ari vfirlýsingu sinni. Þvi að ég álit ekki hægt
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að væna þessi liéruð um vöntun á þegnskap, 
og álít, að til sanns vegar megi færa, að Vestur- 
Skaftafellssýsla hafi sýnt „loyalitet“ gagnvart 
því opinbera.

Ég held, að landbn. hefði ekki komið fram 
með þessar brtt., ef hún hefði kynnt sér þau 
gögn, sem varða þetta mál, og hún myndi hafa 
sannfærzt uin það, að rétt hefði það ekki verið 
að hafa þetta gjald áfram í 1., því að það verður 
ekki kleift að innheimta það lijá héruðunum, og 
ætti hv. frsm. að hafa gagn af að trúa sinni 
heilbrigðu skvnsemi og umsögn minni og ann- 
ara, sem þekkja þetta miklu betur en liv. þm. 
Ef landbn. tekur ekki þá stefnu að sinna þessu, 
þá heldur ranglætið áfram. En það var alltaf 
varasamt að fara inn á þessa braut, og það hefir 
líka sýnt sig, að það er ranglátt, hvernig inn- 
heimta þessara gjalda hefir verið framkvæmd.

Hv. þm. Mýr. taldi, að það væri sízt ástæða 
til að tala um þetta nú, einmitt þegar féð eða 
afurðir þess hefðu hækkað svo mjög í verði. 
í raun og veru er þetta gjald, 10 aurar á hverja 
kind, ekki svo fjarska mikið, þó að það verði 
talsvert, þegar það kemur saman. Og þetta 
verður að vera að forminu til þannig í héruð- 
unum, að sýslusjóðirnir greiða þetta fvrst, og 
hreppssjóðír greiða síðan sýslusjóði. Xú gctur 
hreppsn. haft tvennskonar hátt um þetta gjald, 
og hyrja þannig erfiðleikarnir. Hreppsnefnd 
getur jafnað þessu gjaldi niður með útsvörum, 
en þó er það hæpið, því að þetta er, ef ekki 
nefskattur, þá er það hundið við ákveðnar 
eignir. (BA: Það er höfðatölureglan). En revnsl- 
an sýnir, að það er ókleift að innheimta þetta 
gjald, því að löggjafarnir hafa ekki séð fyrir 
því, að þessum gjöldum fylgdi lögtaksréttur 
því að það er ekki hægt að koma þeim undir 
lögtaksrétt nenia með útsvörum.

Ég vil vænta þess, að hv. þm. sjái, að hér er 
mál á ferðinni, sem þarfnast leiðréttingar, væg- 
ast talað, sein verður ekki gert á annan hátt en 
þann, að færa þetta í annað horf með því að 
samþ. brtt. á þskj. 201, sem fer fram á, að fellt 
verði niður þetta héraðagjald.

*Frsm. (Bjarni Asgeirsson): Herra forseti'. Ég 
þarf ekki að bæta mörgum orðum við það, sem 
ég sagði hér í gær um þetta mál.

Hv. þm. V.-Sk. deildi mjög á ráðstafanirnar 
allar í mæðiveikivörnunum og taldi, að til 
þeirra hefði verið stofnað með gáleysi og fram- 
kvæmdirnar hefðu farið í ólestri, eða eitthvað á 
þá leið. Ég vil ekki viðurkenna, að til þeirra hafi 
verið stofnað með gálevsi. Ef um gáleysi er að 
ræða í þciin efnum, er það helzt, að til þeirra 
frainkvæmda var of seint stofnað. Eftir að 
veikin hafði náð svo mikilli útbreiðslu, var erf • 
itt var að sporna við henni, og hún er komin 
í fleiri sýslur. l'm það, að framkvæmdirnar hafi 
verið í ólestri, skal ég viðurkenna, að margt 
hefir misheppnazt og farið illa, eftir að bvrj- 
aðar voru varnir, sem stafar af því, að ofseint 
var hafizt handa í þeiin efnum. En svo inikið 
hefir hafzt upp úr þessum ráðstöfunum, að a. 
in. k. i bili hefir tekizt að hefta útbreiðslu veik- 
innar um Þjórsá annarsvegar og Héraðsvötn 
hinsvegar. Xú liefði farið betur, ef hægt hefði

verið að stöðva hana á minna svæði en þessu. 
Þegar til þessara varna var stofnað, var það 
álitið ekki ranglátt, að þeir menn, sem ættu að 
njóta varnanna og væri verið að verja hjá féð 
f.vrir veikinni, legðu skatt á sig, sem er aðeins 
lítill hluti af þeim skatti, sem önnur héruð 
hafa orðíð fyrír vegna veikinnar.

Hv. þm. V.-Sk. hafði ekki rétt eftir mér, að 
þessu fé „hefði verið“ varið, en ég sagði, að 
„ef þetta fé hefði innheimzt, hefði því verið 
varið“ til þessa. Það, sem innheimt er nú, og 
það, sem innhcimtist, á að nota í þessu skvni. 
Það eru þær einu rökréttu afleiðingar, sein 
hæstv. Alþ. á að draga af þeirri skýrslu, sem liv. 
þm. V.-Sk. las hér upp áðan á fundi, að þetta 
gjald verður að innheimtast, og það verður að 
láta jafnt yfir alla ganga, en ekki að fella 
gjaldið niður. Þvi að þau héruð, sem hv. þm. 
er sýslumaður í, hafa greitt þetta gjald og sýnt 
það, að ef röggsamlega er gengið eftir því að 
innheimta gjaldið, þá er það unnt, og vitanlega 
er sjálfsagt að ganga eftir því. Ég taldi í gær, 
að hv. þm. hefði ekki borið fram brtt. sínar 
af því, að hann vildi fella niður þetta gjald, 
heldur til þess að vekja eftírtekt á því, hvaða 
sleifarlag er á innheimtu þess og hve mikil 
þörf er að bæta úr því. Og það er það, sem 
þarf að gera, en ekki að fella gjaldið niður. 
En mér fjnnst óviðeigandi á þessum tímum, 
þegar útlit er fyrir, að sauðfjárhúskapurinn í 
liinuin heilhrigðu héruðmn, sem hafa ekki orðið 
i'yrir mikluin skakkaföllum, gefi góðan arð nú 
eins og stendur, að þá fari þeir menn, sem tek- 
izt hefir að verja féð hjá fyrir veikinni, fram 
á það, að létt verði af þeim þessu litla gjaldi. 
sem þeir samkv. 1. eiga að greiða og varið er 
til þess að verja þeirra héruð fvrir veikinni.

Það er sagt, að fieiri pestir liafi gert vart 
við sig i sauðfé landsmanna. Það er alveg rétt, 
en þær hafa ekki aðeins verið í þeiin héruð- 
um, sem ekki hafa fengið mæðiveikina, heldur 
hafa einnig á mæðiveikisvæðunum vcrið fleiri 
pestir i sauðfé, sem gert hafa mikið tjón. Svo 
að það virðist sízt mæla með því að leggja nið- 
ur þetta gjald.

Eg ætla svo ekki að orðlengja þetta frekar, 
en skal lýsa því hér enn yfir, að landbn. hefir 
ekki orðið ásátt um, að rétt væri að fella niður 
þetta gjald. Hinsvegar cr hún á einu máli um 
það, að sú skýrsia, sem hv. þm. V.-Sk. las upp, 
væri þörf á þessu stigi málsins og eigi að hafa 
þau áhrif, að gjaldið gangi jafnt yfir alla fjár- 
eigendur á hcilbrigðu svæðunum.

*Gísli Sveinsson: Herra forseti! Ég hefi að 
vísu ekkert frekar fram að færa viðvíkjandi 
þessu máli en ég hefi þegar gert. En það er 
alveg misskilningur hjá hv. form. landbn., ef 
hann telur að hægt sé að innheimta þetta gjald, 
ef gengið sé að því röggsamlega. Það eru engin 
ráð til gagnvart héruðunum. (BÁ: Hvaða ráð 
hafði hv. þm.?). Það er annað mál, en það eru 
samt engin ráð til þrátt fyrir það.

En ef við lifum að ári, hv. þm. Mýr. og ég, 
segi ég honum þá um þetta leyti, að verði ekki 
bót ráðin á þessu, þá muni haldast þetta rang- 
læti, sem nú er. Hinsvegar vil ég geta þess, að
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sýslusjóður er lögskyldur til þess að greiða 
þetta gjald og innheimta það svo hjá hrepps- 
félögum.

Rangárvallasýsla á að greiða eftir fjártölu 
5 þús. kr. á ári, og það var greitt fyrir árið 
1937. Svo gáfust þeir upp, og eru náttúrlega eins 
heilbrigð héruðin þar eins og i V.-Skaftafells- 
sýslu. Svo þetta er i raun og veru eins og kom 
á daginn, að ekki er hægt að deila um það, að 
innheimta þessa fjár í héruðunum fer að verða 
leiðinlegt viðfangsefni og hvorki vinnandi eða 
verjandi að halda því við, þegar svona gengur 
með að innheimta það.

Eina bótin, sem hægt er að ráða á þessu, er 
að láta landið greiða þetta allt. Að visu er á- 
kveðið, að sameign allra landsmanna, bjarg- 
ráðasjóður, eigi að greiða nokkuð af þessu. En 
það er ekki ástæða til að halda þessu gjaldi 
til málamynda út um héruð landsins, sem er 
rangsleitnin ein.

l'mr. (atkvgr.) frestað.
A 30. fundi í Nd., 4. apríl, var enn fram 

haldið 3. umr. um frv.

ATKVGR.
Brtt. 201 felld með 13:12 atkv.
— 312 samþ. með 19 shlj. atkv.
— 232 tekin aftur.
— 288 samþ. án atkvgr.
— 206,1, svo breytt, samþ. með 19 shlj. atkv.
— 206,2 samþ. án atkvgr.

Frv., svo brevtt, samþ. með 18 shlj. atkv. og 
afgr. til Ed., með fyrirsögninni;

Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 45 17. maí 1938, 
um varnir gegn útbreiðslu mæðiveikinnar og 
stuðning til bænda, er beðið hafa tjón af henni, 
og á 1. nr. 39 12. júní 1939, um breyt. á þeim 
lögum. _________

A 30. fundi í Ed., 5. apríl, var frv. útbýtt eins 
og það var sarnþ. við 3. umr. í Nd. (A. 361).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af-

brigði leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shij. atkv. og til 

landbn. með 9 shlj. atkv.

Á 31. fundi í Ed., 9. apríl, var frv. tekið til
2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 32. fundi í Ed., 11. apríl, var frv. aftur tekið 

til 2. umr. (A. 361, n. 401).

Frsm. (Þorsteinn Þorsteinsson): Það má einn- 
ig segja um þetta frv., sem hér liggur fyrir, 
eins og samnm. minn sagði um siðasta mál (frv. 
um loðdýrarækt og loðdýralánadeild), að það 
er komið frá hv. landbn. Nd. Þau atriði, sem 
hér liggja fyrir i frvformi, voru til meðferðar á 
siðasta Alþ. og það var rætt um þau milli land- 
bn. beggja deilda Alþ., og varð það að sam- 
komulagi, að frv. um þessi efni skyldi borið

fram, en það náði ekki samþykki á því þingi. 
Það dagaði uppi i hv. Nd. Þetta frv. er hér um 
bil alveg shlj. þvi frv., er lá fyrir siðasta Alþ., 
og þar af leiðandi hefir landbn. Ed. orðið sam- 
mála um að leggja til, að frv. verði samþ. ó- 
brevtt.

Þær breyt., sem þetta frv. fer fram á, að gerð- 
ar verði á þeim 1., sem nú gilda um varnir gegn 
mæðiveikinni og stuðning til bænda vegna henn- 
ar, eru aðallega fólgnar i breyttu fyrirkomulagi 
um fjallskil og smölun heimalanda í einstökum 
tiifellum, til þess að gera það óbrotnara og 
hægara fyrir sveitarstjórnir og upprekstrarfé- 
lög að láta smalamennsku fara fram eftir þvi, 
sem hentast þykir og nauðsyn ber til vegna 
veiki þessarar.

2. gr. þessa frv. er aðeins um það, að heim- 
ila að fella niður 10 aura gjaldið, sem fellt 
hefir verið niður þar, sem mæðiveiki hefir geis- 
að, einnig í þeim hreppum, þar sem garnaveiki 
hefir gert vart við sig. Það hefir komið fram, 
að víða væri mikill misbrestur á, að gerð væri 
gangskör að þvi að innheimta þetta gjald, en 
samt sem áður sá landbn. enga ástæðu til þess 
að fella það alveg niður, enda er þetta svo 
litið gjald, að þá, sem eru svo heppnir að vera 
lausir við þessa fjárpest, á ekki að muna um 
að greiða það.

Þá er 3. gr. frv. Þar eru gerðar nokkrar breyt. 
á ákvæðum I. um það, hvaða skuldir ætti að 
leggja til grundvallar, þegar bændum er veitt- 
ur styrkur vegna tjóns af völdum mæðiveikinn- 
ar. Áður var það þannig, að styrkurinn var veitt- 
ur eftir þeim skuldum, er taldar voru fram í 
árslok 1937 af búendum, en það gat ekki haldið 
þannig áfram, því að nú eru orðnar miklar 
breyt. á skuldum bænda, og sumir þeirra, er 
voru skuldlausir við árslok 1937, geta vel verið 
orðnir stórskuldugir nú. Aftur á móti var gerð 
sú breyt. á 1., að einungis þær skuldir skyldu 
koma til greina i þessu sambandi, er hefðu verið 
stofnaðar vegna búrekstrar. Enda er það eðli- 
legt, að þeir menn, sem hafa varið fé sinu til 
útgerðar eða tif kaupskapar, sem er alveg óvið- 
komandi búrekstri, og safnað skuldum vegna 
þess atvinnurekstrar, geti ekki komizt undir 
þessi ákvæði með slikar skuldir.

B-liður 3. gr. gerir þá breyt. á ákvæðum gild- 
andi 1., að eftir eldri 1. var aðeins heimilt að 
verja vegafé, sem veitt var til stuðnings bænd- 
um á mæðiveikisvæðunum, til sýslu- og hreppa- 
vega, en nú er einnig heimilað að verja því til 
þjóðvega. Breyting um þetta var borin fram 
þegar lögin voru samþ. 1938, en fyrir einhverja 
vangá varð það þannig, að breyt. var ekki gerð 
nema á annari gr. af tveim, sem breyta þurfti, 
svo að ekki var hægt að framfylgja 1. þannig. 
Þessi brtt. setur inn í 1. ákvæði um það, að 
einnig megi verja þessu fé til þjóðvega, ef heppi- 
legt þykir.

4. gr. frv. er um það, að gefa heimild til að 
veita öðrum fjáreigendum en bændum fjárstyrk, 
ef þeir hafa beðið tjón af völdum mæðiveik- 
innar. Ég tel það ekki nema rétt og sjálfsagt 
að gera þá undanþágu, að aðrir fjáreigendur 
en bændur geti einnig orðið styrks aðnjótandi, 
en þó verður það náttúrlega að vera talsverðum
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takmörkunum bundið, og þegar um slíkt er að 
ræða, verður að haga sér eftir því, hvernig á- 
stæður eru fyrir hendi í hvcrt skipti.

Að svo mæltu legg ég til f. h. landhn., að 
þetta frv. verði samþ. eins og það liggur fyrir.

Bernharð Stefánsson: Ég vildi aðeins beina 
því til landbn., hvort hún vildi ekki fvrir 3. 
umr. taka 2. gr. þessa frv. til athugunar. Það 
er auðvitað alveg réttmætt þar, sem einhver 
önnur skæð fjárpest en mæðiveikin gerir mik- 
inn skaða á fé bænda, að fella þá niður þetta 10 
aura gjald. En í frv. eins og það liggur fyrir 
er aðeins talað um að heimila slíkt þar, sem 
garnaveikin hefir valdið tjóni. Ég vildi nú mæl- 
ast til þess, að n. tæki það til athugunar, hvort 
ekki væri réttara að orða þetta svo, að heimilt 
væri að fella niður 10 aura gjaldið þar, sem 
garnaveikin eða einhver önnur skæð fjárpest 
hefði valdið tjóni. Þetta er náttúrlega ekki stór- 
vægilegt atriði, það skal ég játa, en mér virð- 
ist það nú ekki heldur vera stórvægilegt atriði, 
að þessu 10 aura gjaldi verði haldið áfram í 
1., því að það eru nú víst ekki orðnar margar 
sýslur landsins, sem greiða það. Ég veit ekki 
nákvæmlega sem stendur, hve miklar tekjur eru 
af þessu 10 aura gjaldi, en ég hefi samt grun 
um, að það sé nú ekki orðin ýkjastór upphæð, 
og ekki líkur til þess að svo verði.

Frsm. (Þorsteinn Þorsteinsson): Ég skal taka 
það fram, að það er sjálfsagt að athuga þessa 
uppástungu hv. 1. þm. Eyf. Ef einhver önnur 
fjárpest en garnaveikin veldur miklu tjóni á fé 
bænda, þá er náttúrlega sjálfsagt að taka það 
til athugunar. En hitt atriðið, að sleppa alger- 
lega þessu 10 aura gjaldi, finnst mér ekki á- 
stæða til að fallast á, heldur einmitt hitt, að 
hvetja þá, sem hafa innheimtu þess með hönd- 
um, til að gera skvldu sina og heimta það inn 
hiklaust. Ég mun svo ekki segja meira um þetta, 
en skal Iofa því, að landbn. taki þetta atriði 
til athugunar, sem hv. 1. þm. Eyf. minntist á, 
fyrir 3. umr. þessa máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. —5. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

A 33. fundi í Ed., 12. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
levfð og samþ. með 9 shlj. atkv.

BernharS Stefánsson: Ég hreyfði því í gær við 
liv. n., hvort hún vildi ekki athuga betur á- 
kvæði 2. gr. uin 10 aura gjald af hvcrri kind i 
þeim sveitum, sem ekki hafa orðið fvrir mæði- 
veiki eða garnaveiki. Nú kynni ég betur við, 
áður en til atkv. cr gengið, að n. skýrði frá 
því, hvort hún hefir íhugað þetta. Skoðun mín, 
sem ég lýsti, er, að aftan við orðið „garna- 
veiki“ i 2. gr. eigi að bæta: eða annari skæðri 
fjárpest. — Eg mun bera fram skrifl. brtt. þess

efnis, nema n. lýsi vfir því, að hún muni bæta 
úr þessu, en einskis slíks verður ennþá vart. 
Ég fullvrði, að til eru sveitir, sem lausar eru 
við garnaveiki og mæðiveiki, en hafa beðið tjón 
af öðrum pestum, svo að ekki er minna að til- 
tölu en af þeim drepsóttum, er ég nefndi. Ég 
sé engin rök fyrir þvi að mismuna sveitum 
landsins þannig. Till. mín er réttlætismál, og 
þó að segja megi, að hún yrði erfið i fram- 
kvæmd, sé ég ekki, að sú röksemd afsaki ó- 
réttinn. Mér er engin launung á því, að orsök 
þess, að ég skipti mér af þessu, er kunnugleiki 
minn á þvi, að svokölluð riðuveiki hefir i einni 
öyggð í kjördæmi minu drepið niður bústofn- 
inn i svo stórum stíl, að sumir bændur hafa 
misst þriðjung fjárins, og er það engu minni 
landplága í þeirri sveit en mæðiveikin, þar sem 
hún gengur. Mér þætti æskilegast, að hv. land- 
bn. tæki málið upp, svo að ég þyrfti ekki að 
bera fram brtt. og taka þannig fram fyrir hend- 
ur hennar.

Frsm. (Þorsteinn Þorsteinsson): Ég tók vel í 
það í gær, að nefndin skyldi athuga málið, og 
það hefir hún gert, en ekki fundið ástæðu til 
að brevta frv. Olli það miklu um, að i hv. Nd. 
varð þetta hitamál, og þótti okkur talsvert i 
húfi, er áliðið er þings, að senda frv. þangað 
að nýju og fá það svo kannske miklu verra 
þaðan aftur. I öðru lagi varð það sameiginlegt 
álit nm., að væri vikið af þeim grundvelli lag- 
anna að takinarka stvrki og undanþágu fra 10 
aura skattinum við mæðiveiki og garnaveiki, 
vrðu lögin svo torveld í framkvæmd, að ekki 
væri unandi við. Það mætti telja upp fjárpestir 
nærri þvi endalaust, bráðafár, Iungnabólgu, 
ormaveiki, skitupest, lambadauða ýmislegan o. 
s. frv., og mér er sem ég sjái glundroðann, þeg- 
ar farið yrði að safna skýrslum um þetta í 
þeim tilgangi að komast undir undanþáguna, 
sem hv. 1. þm. Evf. vill veita. Auðvitað verður 
ekki fyrir slíkt girt með I. eins og þau eru 
nú. A hættusvæðuin fjárpestanna vita menn 
varla lengur til þess, að kind fari ofan í; öll 
vanhöld eru talin til mæðiveiki, ef kostur er. 
Þeir, sem frekastir eru, komast lengst í því að 
fá uppbætur frá hinu opinbera. Ég held það 
sé ekki rétt að opna allar slikar krókaleiðir 
upp á gátt. Mér þætti mjög æskilegt, ef hv. 
þm. gæti fallizt á, að brtt. hans færi ekki lengra 
en hún er komin.

Bernharð Stefánsson: Ég get viðurkennt ýmis- 
legt af því, sem hv. 5. landsk. sagði. Það yrði 
ekki skemmtilegt viðfangs að fara að styrkja 
bændur vegna allra mögulegra fjárpesta. En ég 
talaði ekkert um stvrk, heldur undanþágu frá 
skatti, þar sem skæðar fjárpestir hafa geisað, 
og það er ekkert nema réttlætismál, eins og hv. 
þm. viðurkenndi með þögninni. Mér finnst það 
mál ekkert flókið né röskun á lögunum, þótt 
brtt. mín verði samþ.

Annars má segja, að litið þýði að vera að 
viðhalda þessum 10 aura skatti, þegar aðeins 
lítill hluti Iandsins er laus við fjárpestirnar. 
(ÞÞ: Það er annað mál). Ég skal ekki halda 
brtt. minni til streitu, ef n. vill fallast á, að
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málið verði tekið af dagskrá eða frestað uin 
stund, til að leita samkomulags um þetta at- 
riði. En ég get ekki fallið frá tillögu, sem er 
réttmæt, nema ef n. vill athuga þetta betur og 
ég megi búast við árangri frá henni.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Ég get ekki 
verið með brtt. hv. 1. þm. Evf., og það af þeirri 
ástæðu, að ég tel, að hún verði illmögulcg eða 
ómöguleg i framkvæmd. Ég skal viðurkenna, að 
hjá einstökum bændum geta ýmsar fjárpestir 
valdið meira tjóni en t. d. garnaveiki hefir 
gert. Og þarf ekki fjárpestir til. Þegar örninn 
tekur 27 lömlj frá bónda, sem á 67 ær, er það 
verra en mæðiveikin. Ef við ættum að taka allt 
tjón með, vrði þetta erfitt viðfangs. Nú eru 
margir hreppar, þar sem garnaveikin hefir að 
vísu komið upp, en ekki gert teljandi usla nema 
hjá 1—2 mönnum. Þá tel ég það sé mikil spurn- 
ing, hvort rétt sé, að ráðherra leyfi að fella 
þar skattinn niður. Við skulum t. d. segja, eins 
og ég veit, að verið hefir viða á Austurlandi. 
Þar hefir gengið svo skæð luiignabólga, að sumir 
bændur hafa misst allt frá 10—35% af sinum 
ám úr henni. Ætti þetta þá að ná til þeirra 
hreppa? Það fellur undir úrskurð ráðh. Hér og 
þar hefir verið mikið um lambalát. Hjá einum 
3 bændum, sem ég veit um í vetur, hefir frá 

—% af ánum látið lömbunum. Ætti að fella 
niður gjaldið í þeim hreppum, sem þeir búa i? 
Ég álít varhugavert að samþ. þetta svona, en það 
mætti ræða það í fullri alvöru, hvort ekki eigi 
alveg að leggja niður 10 aura gjaldið. Það lítur 
út fvrir, að þetta ár sé garna- og mæðiveikin 
komin það viða, að 10 aura gjaldið muni ekki 
nema meiru en nálægt 30 þús. kr. á ári, og það 
dregur svo lítið um það upp í kostnaðinn, að 
það er spurning, hvort á að halda því áfram. Mér
finnst, að það komi frekar til mála en að samþ. 
svona till., sem gæti orðið ákaflega mikið deilu- 
atriði, hvernig á að framkvæma. Ég mun þvi 
verða á móti þessari till., en ég hefi ekki tekið 
afstöðu til þess, hvernig ég myndi snúast við 
till. um, að 10 aura gjaldið vrði alveg fellt burtu.

Forseti (EArna): Mér hefir borizt skrifl. brtt. 
frá hv. 1. þm. Eyf. við 2. gr., svo hljóðandi: 'sjá 
þskj. 439].

Brtt. er skrifleg og of seint fram komin, og 
þarf tvennskonar afbrigði til þess að liún geti 
komið til atkv.

ATKVGR.
Afbrigðin leyfð og samþ. með 10 slilj. atkv. 

Brtt. 439 felld með 7:7 atkv., að viðhöfðu nafna-
kalli, og sögðu

já: HermJ, IngP, PHerm, SÁÓ, BSt, BrB, E- 
Arna.

nei: JJós, MG, MJ, PZ, ÞÞ, ÁJ, BSn.
ErlÞ greiddi ekki atkv.
1 þm. (JJ) fjarstaddur.
1 þm. gerði grein fyrir atkv. sinu á þessa 

leið:

Forsrh. (Hermann Jónasson); Ég geri mér 
ljóst, að það er mjög mikið vafainál, hvort 
samþ. á þessa till., þar sem það getur orkað

tvimælis, hvað þetta þýðir, og ég vil strax segja, 
að ég er í niiklum vafa um, hvort nokkurstaðar 
er slik veiki til nú, sem segja má, að geri veru- 
lega mikið tjón. Með þessum formála segi ég já.

Erv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. sem 
lög frá Alþingi (A. 445).

42. Útflutningur á kjöti.
Á 24. fundi í Ed., 29. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um framlenging á gildi I. nr. 90 19. 

júní 1933, um útflutning á kjöti (þmfrv., A. 234).

Á 25. fundi i Ed., 30. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Erv. visað til 2. umr. með 10 slilj. atkv.

.4 26. fundi i Ed., 1. april, vat' frv. tekið til
2. umr.

Frsm. (Páll Zóphóníasson): Herra forseti! Ég 
var ekki við, þegar þetta mál var til 1. umr., 
og gat því ekki fylgt þvi úr hlaði. Frv. er gamall 
kunningi hér i d. Lög um þetta efni voru sett 
fvrst 1933, er norsku samningarnir voru gerðir, 
og hafa síðan verið framlengd á hverju ári. 
Með þeim er óheimilt að selja kjöt til Noregs 
og Englands nema með leyfi ráðuneytisins, en 
það úthlutar slíkum leyfum i hlutfalli við út- 
flutning hvers eins áður en takmarkanir þær á 
sölum til Noregs eftir norsku sammingunum 
og til Englands eftir Ottava-samningunum voru 
gerðar. Lögin eru þvi til þess að tryggja það, 
að réttur allra til útflutnings minnki ekki eða 
haldist að réttri tiltölu við útflutning þeirra 
áður.

ATKVGB.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

Á 27. fundi í Ed„ 2. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 9 slilj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGB.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. til Nd.

Á 23. fundi í Nd., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.

Á 29. fundi í Nd., 3. apríl, var frv. tekið til
1. umr.
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Of skammt var liðið frá 3. umr. í Ed. — Af- 
brigði levfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og 

til landbn. með 17 shlj. atkv.

Á 32. fundi í Nd., 9. apríl, var frv. tekið t:l
2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 33. fundi í Nd., 11. april, var frv. al'tur 

tekið til 2. umr. (A. 234, n. 381).

Frsm. (Bjarni Ásgeirsson): Hér er farið fram 
á samskonar framlengingu á 1. um útflutnmg á 
kjöti og legið hefir fvrir á undanförnum þing- 
um. L. mvndu falla úr gildi á þessu ári, ef þau 
vrðu ekki framlengd. Eins og horfurnar eru nú 
í heiminum, þykir ekki fært að láta 1. falla úr 
gildi, og getur orðið nauðsvnlegt að gera ýms- 
ar ráðstafanir til dreifingar á því kjöti, sem 
fer út úr landinu. Má búast við mörgum hindr- 
unum viðvíkjandi kjötsölunni, sem menn þurfa 
að taka tillit til.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

.4 34. fundi i Nd., 12. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 19 shlj. atkv. •

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 19 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 446).

43. Lyfjafræðingaskóli Islands.
Á 9. fundi í Nd., 4. marz, var úbýtt:
Frv. til 1. um lyf jafræðingaskóla fslands (þm- 

frv., A. 46).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá úthýtingu frv. — Af- 

brigði leyfð og samþ. með 19 shlj. atkv.

♦Frsm. (Svéinbjörn Högnason): Það hefir orðið 
nokkur misskilningur með þetta mál. Mun það 
frekar eiga heim i allshn. en í fjhn. Vegna þess 
að ég á sæti i báðum þessum n. hefir mér verið 
fengið frv. til athugunar, og hefi ég borið það 
undir fjhn.

Sem sagt, málið hefir af misskilningi verið 
flutt af n., og sé ég ekki annað en að leiðrétta 
megi það með því að vísa frv. nú til allshn., og 
sting ég upp á, að það verði gert.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. og til 

allshn. með 19 shlj. atkv.

.4 27. fundi í Nd., 1. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 46, n. 273).

Frsm. (Vilmundur Jónsson): Eins og nál. á 
þskj. 273 ber með sér, hefir allshn. athugað frv. 
og mælir með því, að það verði samþ. með 
nokkrum breyt. N. sendi málið, þegar því var 
vísað til hennar, Læknafélaginu, Lyfjafræðinga- 
félaginu og Lyfsalafélaginu til umsagnar, og 
þessar brtt., sérstaklega 1. brtt., eru samdar með 
það fyrir augum að ganga á móti óskum lvfsala 
og lyfjafræðinga, að þeir ættu hver sinn mann 
i skólan., en um leið er þess gætt, að fulltrúar 
hins opinbera hafi meirihlutaaðstöðu í n., ef á- 
greiriingur verður.

2. brtt. fer i þá átt, að í staðinn fyrir orðin „i 
lyfjabúðum landsins" komi: „i lyfjabúðum 
landsins, sem til þess teljast hæfar“, svo að i 
stað þess, að eftir frv. mætti skilja það svo, að 
öllum lyfjabúðum landsins væri ætlað að taka 
á móti lærlingum og að þær væru taldar til 
þess hæfar og gildar, er farið fram á, að við 
því sé sleginn nokkur varnagli. Að sjálfsögðu 
ber að krefjast þess, að þær lyfjabúðir, sem taka 
við nemendum, séu það stórar og hafi þeim 
starfskröftum á að skipa, að skilyrði fvrir nám- 
inu séu sæmilega tryggð.

3. brtt. fer i þá átt, að 1. öðlist þegar gildi, 
eða nægilega snemma til þess, að hægt sé að 
hefja undirbúninginn, svo að skólinn geti tekið 
til starfa 1. okt. 1940.

Annars er hér ekki farið fram á að gera annað 
eða meira en að lögfesta þá skipun á þessari 
fræðslu, sem verið hefir undanfarið, og gera 
það kleift að setja reglugerð um hana samkv. 
opinberum fvrirmælum, svo og að gefa hinu 
opinbera kost á að hafa nægilegt eftirlit með 
þessari fræðslu.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.

Brtt. 273,1 samþ. með 18 shlj. atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með 19 shlj. atkv.
3. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.

Brtt. 273,2 samþ. með 18 shlj. atkv.
4. gr., svo breytt, samþ. með 18 shlj. atkv.
5. gr. samþ. með 20 shlj. aktv.

Brtt. 273,3 (ný 6. gr.) samþ. með 20 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

Á 28. fundi í Nd., 2. apríl, var frv. tekið til
3. umr. (A. 302).

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 27. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, að
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.
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A 28. fundi í Ed., 3. apríl, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. í Nd. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

allshn. með 9 shlj. atkv.

Á 34. fundi i Ed., 13. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 302, n. 442).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

*Frsm. (Magnús Gíslason): Hiugað til hefir 
það verið svo af hálfu hins opinbera, að þeim, 
sem hafa viljað leggja stund á lyfjafræði liér á 
landi, hefir ekki verið séð fyrir neinni kennslu 
hér í landinu. Þeir hafa orðið að leita til út- 
landa til þess að fá fullnaðarfræðslu í þessum 
greinum, nema hvað þeir hafa fengið undirbún- 
ingsmenntun hér á þann hátt, að þeir hafa 
ráðið sig sem aðstoðarmenn í lyfjahúðir. Þetta 
er óhagkvæmt fyrir þá, eins og fvrir alla, sem 
þurfa að leita út úr landinu til þess að afla sér 
l'ræðslu.

Með þessu frv. hefir verið gerð tilraun til 
þess að hæta nokkuð úr þessu. Frv. þetta náði 
samþykki hv. Xd., og allshn. þessarar d. hefir 
haft það til athugunar og ekki séð ástæðu til 
annars en að leggja til, að það verði samþ. 
óbreytt eins og hv. Nd. gekk frá þvi.

Það, sem ætlazt er til að bæta úr með þessu 
frv., er, að settur verði á stofn skóli hér á 
landi, sem kallast Lvfjafræðingaskóli íslands, 
sem stjórnað er af fjögurra manna skólan., er 
í séu landlæknir, sem vera skal formaður n., 
og þrir menn, sem ráðh. skipar, einn eftir till. 
læknadeildar háskólans, annan eftir till. Lyf- 
salafélags Islands og hinn þriðja eftir till. 
Lvfjafræðingafélags fslands. Forstöðumaður 
skólans skal vera kennarinn í Ivfjafræði við 
háskólann. Það, sem skólanum er ætlað að 
starfa fyrst, er að undirbúa þá, sem ætla sér 
að verða lyfjafræðingar, til þess að verða að- 
stoðarmenn við lyfjabúðir.

Það er ekki gert ráð fyrir, að þessi skóli geti 
veitt fullkomna menntun, heldur aðeins að 
þessir menn geti orðið aðstoðarmenn. Kennslan 
verður bæði verkleg og bókleg, og það, sem 
miklu skiptir fyrir ríkissjóð, er það, að ætlazt 
er til, að ekki verði verulegur kostnaður af 
þessu, af þvi að gert er ráð fvrir, að hægt 
verði að semja við lyfjabúðir um að bera þann 
kostnað. Það er ætlazt til, að þessir menn ger- 
ist námsmenn hjá lyfjabúðunum og þeir fái 
eitthvert kaup þar eftir samningum og lyfja- 
búðirnar standi straum af kennslunni. Eftir að 
þessu aðstoðarprófi er lokið, geta þeir tekið 
starf hér sem aðstoðarmenn. Framhaldsnám 
verða þeir að svo stöddu, ef ekki verða frek- 
ari ráðstafanir gerðar, að sækja til útlanda. En 
með þessum 1. er opnaður möguleiki til þess, að 
framhaldsskóli geti síðar orðið settur á laggirn- 
ar hér, þegar tækifæri og ástæður eru fvrir 
hendi.

Með því að n. er þeirrar skoðunar, að hér sé 
um verulega bót að ræða frá þvi, sem verið 
hefir, hefir hún orðið sammála um að leggja 
til, að frv. verði samþ. óbrevtt.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. —6. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 35. fundi í Ed., 15. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 458).

44. Eftirlit með sveitarfélögum.
Á 11. fundi í Ed., fi. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um eftirlit með sveitarfélögum (þm- 

frv., A. 64).

Á 13. fundi í Ed., 8. marz, var frv. tekið til
1. umr.

*Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Ég get ver- 
ið fáorður um þetta frv., sérstaklega fyrir þá 
sök, að það var Iagt fyrir síðasta Alþ., að visu 
ekki i þessari hv. d., heldur í Nd. Nú er frv. 
aftur flutt, ofurlítið breytt frá því, sem áður 
var. Aðalbrevtingin er innifalin í því, að felld 
hafa verið burt 2 ákvæði, sem ætla mætti að 
myndu valda ágreiningi innan Alþingis. Annað 
ákvæðið var um almenna heimild bæjar- og 
sveitarfélaga til að afla sér tckna með að- 
flutningsvörugjöldum. Einníg var sleppt því á- 
kvæði, sem ákvað, á hvern hátt ríkið skyldi 
hlaupa undir bagga með þeim sveitarfélögum, 
sem komin væru i greiðsluþrot og gætu ekki 
staðið í skilum með skuldbindingar s’ínar. Að 
öðru leyti er frv. óbreytt frá því, sem áður 
var, a. m. k. i öllum aðalatriðum.

Þetta frv. er sainið af eftirlitsmanni bæjar- 
og sveitarstjórnarmálefna i samráði við mig. 
Síðan var það vfirfarið og athugað ýtarlega af 
þeim Vigfúsi Einarssyni skrifstofust jóra og 
Gunnlaugi Briem fulltrúa í st jórnarráðinu, og 
hafa þeir fengizt við þessi mól i mörg ár. Ég 
tel, að málið hafi fengið ákjósanlegan undir- 
búning, þar sem það hefir verið athugað og 
hugsað út frá þcirri revnslu, sem fengizt hefir, 
ekki hvað sizt hér á landi.

Höfuðatriði frv. hirði ég ekki að rekja liér. 
Fyrsti kafli þess eru orðtaksgreiningar. Annar 
kaflinn fjallar um störf eftirlitsmanns sveitar- 
stjórnarmálefna og um æðstu stjórn bæjar- og 
sveitarfélaga. Hér er um að ræða að mestu 
leyti lögfestingu á þeirri venju og þvi skipu- 
lagi, sem hefir ríkt hér um langt skeið, en áður 
gildandi ákvæði um þetta efni, sem hafa þótt
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ófullkomin, er gert ráð fyrir að falli niður. Þá 
er sérstaklega eitt atriði í niðurlagi 3. gr., sem 
er til mikilla bóta, en það er, að félagsmála- 
ráðuneytið á að safna skýrslum um fjárhag og 
afkomu sveitarfélaga. Vndanfarin ár hefir verið 
mikill skortur á upplýsingum um þetta atriði 
í ráðunevtinu. Skýrslur, sem fengizt hafa um 
þetta efni, hafa aðeins að litlu levti gengið til 
ráðunevtisins, heldur til hagstofunnar, þar sem 
ekki hefir verið unnið úr þeim með hliðsjón 
áf því, sem umboðsstjórn landsins gerir ráð 
fyrir. Það er þegar bvrjað á þessari skýrslu- 
söfnun, en hún gengur treglega. enda er grund- 
völlurinn ófullkominn. En ég ætla, að þegar 
stundir líða fram, verði hægt að fá svo full- 
komnar upplýsingar um þessi mál, að á þvi 
mætti byggja einhverjar aðgerðir, sem að gagni 
mættu koma.

3. kafli frv. fjallar um fjárþröng sveitarfé- 
laga, sem veldur þvi, að þau geta ekki staðið 
við skuldbindingar sínar. Þessi ákvæði eru án 
efa nauðsynleg. Að vísu hafa fundizt um þetta 
atriði nokkur fyrirmæli, en þau hafa reynzt 
algerlega ófullkomin. Að dómi þeirra manna, 
sem fjallað hafa um þessi mál, liggja ekki fyrir 
nógu miklar skýrslur um þau, svo að ekki er 
hægt að fara eftir þeim, þegar gera þarf ráð- 
stafanir, sem nauðsynlegar eru á hverjum tíma.

4. kaflinn er um, að setja megi sveitarfélag 
undir eftirlit, ef það vanrækir skuldbindingar 
sínar. Að visu er þessa ákvæðis getið í eldri 
löggjöf, en svo lauslega og ófullnægjandi, að 
annars betra er þörf til nauðsynlegra ráðstaf- 
ana á hverjum tíma. Þar, sem svipuð lög sem 
þessi hafa verið sett, er reynslan sú, að sveitar- 
stjórnir hafa farið gætilegar og hugsað meira 
um störf sín. Ef illa tækist til um stjórn þeirra, 
áttu þær yfir höfði sér, að völdin yrðu af þeim 
tekin. Það hefir verið dálitið líkt ástand um 
fjárhag sveitarfélaga i Noregi og hér á landi, 
enda margar aðstæður sambærilegar. Þar eru 
viða smáþorp, og ibúar þeirra hafa aðalatvinnu- 
veg sinn af útgerð eða öðru i sambandi við 
útgerð. Að vísu er meiri fjölbreytni i atvinnu- 
lifi Norðmanna en okkar, sérstaklega hvað 
snertir iðnað. Þó ætla ég, að finna megi mikil 
likindi milli sveitarfélaga í Noregi og hér á 
landi. Það hefir farið svo undanfarin ár, að 
þau hafa, hvert á fætur öðru, lent í hinni mestu 
fjárþröng, svo þurfa þótti að gera röggsamlegar 
ráðstafanir til að losa þau úr öngþveitinu. í 
þvi skvni voru þau lög sett, sem þetta frv. er 
að mestu sniðið eftir; þó er það ekki eins við- 
tækt og löggjöf Norðmajina. Reynslan hefir 
orðið sú i Noregi, að hvert sveitarfélagið eftir 
annað hefir getað rétt sig úr hinum fjárhags- 
lega kút, ekki sízt þar, sem löggjöfin var fram- 
kvæmd skynsamlega.

Mér dettur ekki í hug að halda þvi fram, að 
löggjöf, hvorki í þessu efni né öðru, sé einhlít, 
en það væri mikil stoð í henni, ef hún er fram- 
kvæmd skynsamlega. En eitt er víst, að það er 
ekki unnt að gera margar ráðstafanir, nema 
fullkomnari og betri stoð sé til að dreifa í lög- 
um heldur en nú er. Þess vegna er farið fram 
á, að þetta frv. verði gert að 1. hér á Alþ., og 
ég vil leyfa mér að mæla eindregið með þvi.

Sjálfsagt er að gera breytingar á frv., ef eitt- 
hvað má betur fara. Ég er sízt að lasta, þó að 
breyt. komi fram við frv., sem byggðust á þekk- 
ingu þeirra manna, sem hafa framkvæmdir á 
hendi í þessu málefni.

Brynjólfur Bjarnason: Ég ætla aðeins að segja 
örfá orð um þetta frv., sem nú liggur fyrir. 
Það var flutt á síðasta Alþ. og þá rætt tals- 
vert, svo óþarfi er að evða nú í það löngum 
tima. Ég tel, að frv. þetta sé i heild sinni 
þannig vaxið, að það sé stórhættulegt, og er 
ég því algerlega andvígur. Það kemur mér líka 
þannig fvrir sjónir, að ekki sé hægt að breyta 
þvi svo, að við það verði unað. Þess vegna álit 
ég réttast að fella frv. sem fyrst og láta þetta 
mál alls ekki koma aftur fyrir þingið, fyrr en 
það hefir fengið betri undirbúning heldur en 
það hefir nú fengið. Hæstv. félmrh. tók það 
fram, að málið hefði fengið mjög góðan undir- 
búning og það hafi verið samið af eftirlits- 
manni bæjar- og sveitarfélaga. En ég veit ekki 
til þess, að þetta frv. hafi verið rætt af þeim 
aðilum, sem fyrst og fremst eiga hér hlut að 
máli og við þessi lög eiga að búa, en það eru 
sjálf bæjar- og sveitarfélögin. Ég tel ófært, að 
svo víðtæk löggjöf sé sett án þess að viðkoin- 
andi aðilum hafi gefizt kostur á að ræða málið 
ýtarlega og án þess að liggi fvrir Alþ. álit 
bæjar- og sveitarfélaga á því. í þessu frv. er 
ætlazt til, að eftirlitsmaður sveitarstjórna fái 
úrskurðarvald í þeim málefnum sveitarfélaga, 
sem undir félagsmálaráðuneytið fjalla, en 
hvernig þetta vald er notað, fer eftir þvi, 
hvernig sá maður er, sem settur er til þessa 
starfs, og hvernig hann mvndi leysa það af 
hendi.

Fyrir mitt leyti ber ég ekki svo mikið traust 
til hæstv. félmrh., sem hefir yfirumsjón með 
þessum málum, að ég treysti honum til að velja 
til þessa starfs þá menn, sem væru færir um að 
hafa svo mikil völd með höndum sem frv. gerir 
ráð fyrir. Það, sem er höfuðatriði þessa frv., 
er það, að með því er ekki einungis verið að 
setja bæjar- og sveitarfélögin, sem komast í 
vanskil eða fjárhagsörðugleika, undir eftirlit. 
Það er verið að taka af þeim sjálfsákvörðunar- 
réttinn, það er verið að taka stjórnina af þess- 
um sveitarfélögum og fá hana rikisstj. í hendur. 
Þess vegna er rangt að orði komizt, þegar verið 
er að tala um að setja þau undir eftirlit, þar 
sem verið er að taka stjórnina algerlega úr 
höndum þeirra. Félmrh. getur falið eftirlits- 
manni fullnaðarvald í flestum málefnum sveit- 
arfélaga. Hann getur ráðið, hvernig útgjöldum 
þeirra sé hagað, hann getur ráðið, hvernig 
tekjuöflun þeirra skuli vera. Hann getur ráðið 
því, hvaða skattar skuli vera lagðir á íbúana, 
og hann getur Iika ráðið, hvernig varið skuli 
því fé, sem fæst inn með þessum sköttum. fbú- 
arnir sjálfir hafa ekki neitt um það að segja, 
þegar búið er að setja sveitarfélagið undir eftir- 
lit og stjórn rikisstjórnarinnar. Ennfremur get- 
ur eftirlitsmaður, að fengnu samþykki ráðh., 
selt fasteignir og aðrar eignir bæjar- og sveit- 
arfélaga, sem eru undir eftirliti. Það er svo 
langt gengið sem kostur er á; það eru ekki
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lengur til sveitarstjórnir, heldur á ríkisstj. að 
stjórna bæjar- og sveitarfélögunum. Nú er ekki 
nóg með það, að einungis skuli vera eftirlit með 
sveitarfélögum, sem komin eru i vanskil, heldur 
getur ráðh. líka ákveðið, að þannig sé hægt að 
leika sveitarfélög, sem, eins og orðað er í 29. 
gr.: „þykir þurfa vegna fjárhags sveitarfélags- 
ins eða vegna hagsmuna þeirra, sem kröfur eiga 
á hendur því.“ M. ö. o.: með slíku orðalagi er 
alveg sýnilegt, að það er algerlega undir geð- 
þótta ráðh. komið, hvort hann setur sveitar- 
félögin undir eftirlit eða ekki. Hæstv. félmrh. 
tók fram, að það myndi vera nokkurskonar að- 
hald fyrir bæjar- og sveitarfélög, ef þau ættu 
von á því að vera sett undir slíkt eftirlit, sem 
hér er gert ráð fyrir. Það er búizt við því, að 
þessi yfirvofandi valdsvipting á málefnum 
bæja og sveita muni verka sem aðhald á sveit- 
arstjórnir. En ég er viss um, að miklu meira 
aðhald er i þvi, að ef sveitarstjórnum fara störf 
sín illa úr hendi, þá eigi þær yfir höfði sér að 
verða ekki kosnar aftur. Þetta er eina rétta lýð- 
ræðislega aðhaldið, og þetta aðhald hafa þær 
nú. Ég geri ráð fyrir því, að i slíku tilfelli ættu 
þær sveitarstjórnir að fara, sem hefðu reynzt 
þannig, að meiri hl. ibúanna væri sammála 
um, að ekki ættu að fara með völdin. En eftir 
frv. gætu sveitarstjórnir beinlinis komið sveitar- 
félaginu undir eftirlit, til þess að koma í veg 
fyrir, að kosnar yrðu aðrar sveitarstjórnir, sem 
væru á öndverðum meiði.

Ég ætla ckki að fara fleiri orðum um þetta 
almennt. Ég hefi dálítið hugsað um það, hvort 
komið gæti til greina að koma með brtt. við 
frv., en hefi komizt oð þeirri niðurstöðu, að 
það er ekki hægt að brevta því, nema að um- 
skapa það frá bvrjun til enda. Þess vegna álít 
ég, að ekki nái nokkurri átt að setja slík lög, 
án þess að fyrir liggi álit þeirra, sem hlut eiga 
að máli. Ég mun þvi koma með rökst. dagskrá, 
sem fer frain á, að málið verði ekki afgr. fyrr 
en fengizt hefir álit bæjar- og sveitarfélaga um 
cfni þess.

*Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Ég hefi 
fáu að svara hv. 1. landsk. Það er mér ekkert 
hrvggðarefni, þó að hann sé sérstaklega and- 
vígur þessu frv. Ég geri ráð fyrir þvi, að það 
sé ekki til óheilla fyrir þær sakir, heldur þvert 
á móti. Mér virðist ræða hans samskonar og sú, 
sem hv. flokksbróðir hans hélt i Nd. á siðasta 
Alþ. Þar gætti hins mesta misskilnings, sem 
hægt er að hugsa sér, og hann á rót sina að 
rekja til mismunandi skoðana á því, hvað kalla 
má lýðræði. Ég ætla hér ekki að gefa hv. 1. 
landsk. kennslustund um það atriði, og hefi 
ekki ástæðu til að svara honum frekar. En ég 
fullvrði, að þetta frv. er byggt á fullkomnu lýð- 
ræði í öllum greinum.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv.

Á 15. fundi i Ed., 12. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 64).

Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Eins og kunnugt 
er, flutti allshn. frv. þetta að tilhlutun hæstv.

Alþt, 1910. B. (55. löggjafarþing).

félmrh. Það var þá þegar reifað af honum, og 
það allýtarlega. Sé ég því ckki ástæðu til þess 
að fara að hefja miklar umr. um það nú. Það 
var vel undirbúið á milli þinga, svo að ég tel, 
að vandi muni vera að fara að gera á því efnis- 
breytingar. Allshn. mun samt halda áfram at- 
hugun sinni á málinu og bera fram við 3. umr. 
einhverjar brtt., ef hún telur ástæðu til og 
getur orðið sammála um þær.

Einstakar gr. fry. sé ég og ekki ástæðu til þess 
að fara að ræða nú, þar sem frv. fylgir líka ýtar- 
leg grg., þar sem hver einstök grein er skýrð 
nákvæmlega. Ég legg þvi aðeins til, að frv. fái 
að ganga til 3. umr.

Brynjólfur Bjarnason: Herra forseti! Við 1. 
umr. þessa frv. hér í hv. deild gagnrýndi ég það 
allýtarlega og færði m. a. rök fyrir því, hvílík 
óhæfa það væri gagnvart bæjarfélögunum. 
Hæstv. félmrh. þóttist eitthvað vera að svara 
mér, en svarið var ekkert annað en að slá fram 
aulalegum slagorðum, sem einskis manns færi 
er að eltast við. Það, sem hv. dm. verða að 
gera sér ljóst, er, að það nær engri átt að 
setja slika löggjöf sem þessa, löggjöf, sem grip- 
ur allmjög inn í starf bæjar- og sveitarfélag- 
anna, án þess að bera hana fyrst undir þau 
sjálf. Ég levfi mér þvi að bera fram svohljóð- 
andi rökst. dagskrá:

Efri deild Alþingis lítur svo á, að ekki sé 
rétt að samþykkja lög, sem svo mjög gnerta öll 
máiefni bæjar- og gveitarfélaga og frumvarp 
það, er fyrir deildinni liggur á þingskjali 64, 
um eftirlit með bæjar- og sveitarfélögum, án 
þess að fyrir liggi álit sem allra flestra bæjar- 
og sveitarfélaga á landinu, og tekur fyrir næsta 
mál á daggkrá.

Forseti (EÁrna): Hv. dm. hafa hevrt hina 
rökst. dagskrá, sem nú hefir verið lýst, og liggur 
hún þá einnig fyrir til umr,

*Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): I þessu 
frv. eru tekin saman á nokkru ýtarlegri og 
fvllri hátt en áður fyrirmæli gildandi laga mn 
eftirlit með sveitar- og bæjarfélögum og þau 
mál öll. A þessi lagabálkur að koma í staðinn 
fyrir 1. nr. 63 frá 1933, um ráðstafanir út af 
fjárþröng sveitarfélaga, III. kafla I. nr. 69 frá 
1937, um tekjur bæjar- og sveitarfélaga og eftir- 
lit með fjárstjórn bæjar- og sveitarstjórna, og
1. nr. 30 frá 1939, um breyt. á þeim lögum. Þessi 
löggjöf var öll sett á Alþingi á venjulegan hátt, 
og þetta frv. er aðeins nánari útfærsla hennar 
að fenginni revnslu og eftir dálitla ihugun þess- 
ara mála, án þess að leggja þar út á nýja braut 
í nokkru. Þess vegna hefi ég ekki séð ástæðu 
til að þvæla málinu fram og aftur milli sem 
flestra aðila, áður en afstaða vrði tekin til þess 
á þingi.

Þorsteinn Þorsteinsson: Herra forseti! Áður 
en þetta frv. fer frá 2. umr. hér í deildinni, 
vildi ég víkja nokkrum orðum að atriðum, sem 
ég hafði vænzt, að hv. allshn. tæki til athug- 
unar og lagfæringar, en hún hefir ekki gert 
það. Ég vildi í fvrra fá þessum atriðum breytt,

30
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cn nú flytur n. frv. aftur eins og það var þá, 
hvað þeim viðvíkur.

I 2. gr. frv. er heimild fyrir því, að ráðh. 
skipi 4 fasta trúnaðarmenn til eftirlits i sveitar- 
félögum, sinn í hverjum landsfjórðungi, auk 
þess eftirlitsmanns, sem þegar er skipaður og 
hefir aðsetur í Reykjavík. Þetta tel ég alls ekki 
nauðsynlegt. Ég álít, að eftirlitsmaðurinn, sem 
fyrir er, geti vel ráðið við verkið einn og fengið 
sér i sérstökum tilfellum eii\þverja aðstoð við 
eftirlit í einstökum hreppum, en þessi 4 nýju 
embætti séu þarflaus. í öðru lagi tel ég alveg 
óviðeigandi að setja lagaákva*ði um eftirlits- 
mann bæjar- og sveitarfélaga án þess að á- 
kveða laun hans, samkv. réttum löggjafarvenj- 
um. Það er að öllu leyti óheppilegra að ætla 
ráðh. að ákveða þau. Ég mun koma með brtt. 
um þessi atriði fyrir 3. umr. málsins. En á 
þetta vildi ég minnast nú, ef hv. allshn. kynni 
að sjá að sér og flytja um þetta brtt.

*FéImrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Út af um- 
mælum hv. 5. landsk. vildi ég segja, að hér 
er ekki um nein nýmæli að ræða. í lögum þeim, 
sem ég tilgreindi áðan og þetta frv. er samið 
upp úr, var gefin heimild til að skipa bæði 
eftirlitsmann sveitar- og bæjarfélaga og trún- 
aðarmann i hverjum landsfjórðungi. Heimildin 
til að skipa eftirlitsmanninn hefir verið notuð 
i minni tíð og heimildin til að skipa trúnaðar- 
inann fyrir ákveðinn landsfjórðung var notuð á 
Austurlandi af fvrirrennara mínum. Ef hrtt. 
verður flutt um þessi atriði, er þar ineð lagt 
til að brevta þvi fyrirkomulagi, sem búið er að 
lögfesta og að nokkru leyti að framkvæma nú 
þegar, en aðeins verið að endurlögfesta i þess- 
um lagabálki.

Xáttúrlega getur það verið álitainál, hvort 
laun eða þóknun þessara manna, sem greiðist 
úr jöfnunarsjóði, skuli ákveðin af þinginu eða 
ekki. Laun efirlitsmannsins hafa verið ákveðin 
6 þús. kr. á ári, og það mega kaliast rnjög sann- 
gjörn launakjör og sízt hærri en við önnur 
sainbærileg störf. Ég hvgg, að sá maður, sem 
hafði með höndum eftirlitsinannsstarf á Aust- 
fjörðum hafi haft fyrir það 1000 kr. í ársþóknun, 
og mun það hafa verið ákveðið i tíð fyrirrenn- 
ara míns. Þetta vildi ég minna á, að hér er 
ekki farið fram á neina nýja heiinild til að 
skipa starfsmenn eða ákveða þóknun þeirra. 
heldur er heimildin i gihlandi lögum.

Þorsteinn Þorsteinsson: Herra forseti! Ég 
hygg, að það hafi ekki átt sér stað, að samtiinis 
væri hafður eftirlitsmaður á Austurlandi og 
annar í Reykjavík. Hingað til hefir nægt einn 
eftirlitsinaður, og enn er með öllu ósannað, að 
fleiri fasta trúnaðarmenn þurfi til þess, að 
verkið verði sæmilega af hendi levst. Eftirlit^- 
inaðurinn á að hafa eingöngu fyrir sitt starf að 
lita eftir sveitarfélögunum, og þá trevsti ég 
honum til þess að komast yfir það án aðstoðar. 
— Að öðru levti mun ég geyina frekari umr. um 
þessi efni til 3. uinr.

ATKVGR.
Rökst. dagskráin frá 1. landsk. felld með 9:2 

atkv.

1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. —8. gr. samþ. með 9:1 atkv.
!).—28. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
29.—17. gr. samþ. með 10:1 atkv.
48.—51. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
I-’yrirsögn frv. og fvrirsagnir kafla þess sam-

]>. án atkv.
I-'rv. vísað til 3. umr. með 9:1 atkv.

A 17. fundi í Ed., 14. marz. var frv. tekið tii
3. umr. (A. 64, 120).

Þorsteinn Þorsteínsson: Ég hefi hér litlu við 
það að bæta, sem ég hefi sagt áður, og hefi nú 
látið þær brtt. koma fram, sem ég gat um við
2. umr. þessa máls. Ég vil aðeins segja hér uin 
þetta atriði, að ég tel ekki neina nauðsvn þess 
að ráða sérstaka trúnaðarmenn í fjórðungum 
landsins. Ef þörf krefði, gæti eftirlitsmaður, eða 
ráðli. í samráði við hann, fengið sér hjálpar- 
menn í einstökum tilfellum. Sú aðferð vrði 
miklu ódýrari heldur en að láta þessa trúnað- 
armenn t'á árslaun, eins og sennilegt væri, cí 
þetfa frv. yrði samþ. óbreytt. í öðru lagi eru 
hrtt. um að lögfesta laun eftirlitsmannsins. 
eins og venja er til, þegar einbætti er stofnað. 
Laun þau, sem ákveðin eru í brtt. ininni á þskj. 
120, eru þau, sem hann hefir nú. — Ég vænti 
þess, að þeir, sem ekki eru fylgjandi stofnun 
nýrra embætta, sjái sér fært að greiða atkv. 
með þessari till. ininni, að trúnaðarmenn hverfi.

*Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Eins og 
hv. 5. landsk. gat um við 2. umr. málsins, hefir 
hann nú flutt brtt. við frv.. og eru þær á þskj. 
120. Út af þeiin brtt. vildi ég láta í ljós þá 
skoðun mina, að mér virðast þær ekki réttar, 
sérstaklega fyrri brtt., um að fella niður heim- 
ild þá, sem gert er ráð fyrir i 2. gr. frv. Heim- 
ildin er um, að ráða megi sérstaka trúnaðar- 
menn í hverjuin landsfjórðungi til aðstoðar við 
eftirlit með sveitarfélögum, ef á þyrfti að halda. 
Á síðasta Alþ. var þetta ákvæði sett inn í gild- 
andi 1., nr. 30 frá 12. júlí síðastl. Það var á þá 
leið, að atvmrh. væri heimilt að skipa eftirlits- 
iiianii, sem starfaði í ráðuneytinu, og ennfrem- 
ur trúnaðarmenn, sem hefðu á hendi eftirlit 
ineð sveitarstjórnarmálum. l'pprunalega var gert 
ráð f.vrir, að stofnað yrði eftirlitsmannsstarf, 
með 1. frá 19. des. 1937.

Ég ætla, að i þessu frv. sé gengið út frá, að 
heimildin um skipun eftirlitsmanns sé ekki not- 
uð, nema sérstaklega þurfi á honuin að halda. 
Ég vil fyrir mitt leyti taka það frain, að meðan 
þessi málefni eru innan míns verkahrings, mun 
ég ekki nota heimildina, nema þess sé full- 
komin þiirf. Ég geri ráð fyrir því, að till. hv.
5. landsk. þm. yrði sízt hagkvæmari og ódýrari 
i framkvæmdinni, ef samið væri við menn, sem 
hefðu eingöngu með höndum þetta eftirlit uin 
ákveðið timabil. Á þennan hátt mvndi nást 
hetri árangur af eftirlitinu, og það mvndi verða 
sizt dýrara. Ef þetta atriði yrði fellt niður úr 
frv. og þar með breytt þeini ákvæðum, sem 
gengu í gildi á siðasta þingi, þá mætti líta svo 
á, að þingviljinn væri mótfallinn því að ráða
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sérstaka eftirlitsmenn. Fvrir allra hluta sakir 
tel ég heppilegast, að brtt. verði felld. Þó að 
hún vrði samþ., mundi hún ekki afstjra beinum 
gjöldum, og er þess vegna óþörf.

Hvað snertir síðari brtt., um að lögfesta laun 
eftirlitsmannsins, 6 þús. kr., þá er mér sama 
um, hvort hún nær samþvkki. Ef hv. d. teluf 
heppilegra að lögbinda launin, skal ég ekki vera 
því mótfallinn. Þegar efirlitsmaðurinn var ráð- 
inn, var honum ákveðin þessi upphæð. Ég sé 
enga sérstaka ástæðu til að lögfesta þetta, en 
mér er sama, þó að siðari brtt. nái fram uð 
ganga.

Þorsteinn Þorsteinsson: Ég játa, að við upp- 
Iýsingar hv. félmrh. hefir viðhorfið til þessara 
mála breytzt að vissu levti. Hann lýsti þvi yfir, 
að hann ætlaði ekki að skipa trúnaðarmenn, 
nema nauðsyn væri til þess, og ekki nema fyrír 
stuttan tíma í einu. Það er nokkur bót að þessu, 
en ég tel ekki heppilegt að ráða trúnaðarmenn 
i landsfjórðungum. Setjum svo t. d., að eftir- 
litsmaður sé ráðinn í Norðlendingafjórðungi og 
hann eigi heima í Norður-Þingeyjarsýslu. Ef 
hann þarf að athuga vanskilahrepp í Vestur- 
Húnavatnssýslu, má nærri geta, að meiri út- 
gjöld mvndu stafa af þeim ferðum en ef hann 
væri í Rvik. Mér finnst óþarfi að hafa fasta 
menn við eftirlitið, enda mundi þá koma til 
greina ferðakostnaður í stórum stil. Vegna þess, 
hve erfitt er að ferðast á milli hreppanna, væri 
miklu þægilegra að kalla menn i nágrenninu til 
eftirlits. Sökum ókunnugleika getur eftirlits- 
maðurinn ekki ráðið fram úr vandamálum fjar- 
liggjandi hrepps, og verður hann þá að fá til að- 
stoðar kunnuga menn.

Ég játa, að þetta ákvæði um skipun trún- 
aðarmanna var komið inn í I. áður og var þá 
samþ. með nokkrum meiri hl. atkv. En þá bar 
ég einnig fram svipaða brtt. og nú, og hún var 
felld. Ég get enn ekki séð, að nauðsynlegt sé 
fvrir ráðh. að hafa þessa föstu eftirlitsmenn. 
Ég mun því halda fast við mina brtt., þrált 
fyrir vfirlýsingu hæstv. félmrh., að hann myndi 
ekki nota heimildina, nema i ýtrustu nauðsvn, 
því að þar mun koma maður í manns stað.

ATKVGR.
Rrtt. 120,a felld með 6:5 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: ÞÞ, RSn, BrB, JJós, MJ.
nei: BSt, ErlÞ, Herm.J, IngP, PHerni, E.Arna.

PZ greiddi ekki atkv.
4 þm. ÍSÁÓ, ÁJ, JJ, MG) fjarstaddir.

Brtt. 120,b samþ. með 0 shlj. atkv.
Frv., svo brevtt, samþ. með 0:1 atkv. og afg‘‘. 

til Nd.

.4 18. fundi í Nd., 15. marz, var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. i Ed. (A. 137).

.4 19. fundi í Nd„ 16. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 
brigði levfð og samþ. með 20 shlj. atkv.

*Einar Olgeirsson: Herra forseti! Þetta frv. 
var í fyrra til umr. hér í hv. d., og ef ég man

rétt, þá hefir það litlum brevt. tekið síðan. Ég 
álít, að það, sem fyrst og fremst þarf að athuga 
i sambandi við frv. sem lieild, sé það, að þar er 
gengið á móti þeirri venju, sem rikt hefir í ís- 
lenzkri löggjöf viðvíkjandi þeim rétti til sjálfs- 
stjórnar, sein sveitarfélögin hafa haft. I frv. er 
gengið mjög langt í þá átt að setja sveitarfé- 
lögin beinlinis undir stjórn félmrh. og gefa hon- 
um víðtækt vald til þess að geta skipt sér af 
þeirra íjárreiðum og hlutazt til um þeirra mál. 
Honum er meira að segja fengið vald í hendur 
til að setja sérstakan umboðsmann til eftirlíts, 
án þess að um leið séu settar nokkrar skorður 
fyrir þvi, hvernig nota má það vald og jafnvel 
inisbeita því. Þetta kemur greinilega fram í 20. 
gr. frv., þar sem talað er um, að „ráðherra getur 
ákveðið, að sveitarfélag skuli sett undir eftirlit. 
cf það vanrækir f járhagslegar skuldbindingar 
sínar, eða ef þess af öðrum sökum þvkir þurfa 
vegna fjárhags sveitarfélagsins eða vegna hags- 
muna þeirra, er kröfur eiga á hendur því“. Með 
þessari gr. er ráðh. sem sé gefið vald, sem að 
mestu Ieyti er komið undir eigin geðþótta hans, 
hvernig hann beitir, þar sem i gr. stendur: 
„. .. eða ef þess af öðrum sökum þykir þurfa". .. 
Sveitarfélagið þarf ekki að hafa brugðizt skuld- 
bindingum sinum, vera gjaldþrota eða geta ekki 
staðið í skiluin á einhvern hátt, heldur aðeins 
„ef ráðh. þykir þurfa vegna fjárhags sveitar- 
félagsins", — ef honum finnst þannig líta út 
með fjárhaginn, þá hefir hann rétt til að beita 
ákvæðum laganna um að setja það undir eftir- 
lit. Ég álít, að með því að samþ. 1., sem að miklu 
levti byggjast á lagagr. eins og þessari, þá sé 
verið að skei'ða þann rétt, sem gengið er út frá 
í stjórnarskránni, að sveitarfélögin eigi að hafa 
sjálfsst jórn. Mun flestum hv. þm. þykja orðið 
nóg um afskipti ríkisvaldsins á öllum sviðum 
athafnalifsins i landinu, svo að sízt megi bæta 
þar ofan á að fara að skerða rétt, sem svo er 
orðinn fastur i löggjöf og venjum hér á Islandi, 
eins og sjálfstjórnarréttur sveitarfélaga. Ég álít, 
að þetta sé mál, sem hv. d. þurfi að taka til 
alvarlegrar ihugunar vegna þess, að með því að 
samþ. 1. eins og þessi er verið að opna svo við- 
tækt hlið fvrir misbeitingu valds, að það sé 
ineð öllu ófært. Hæstv. ráðh. getur sett á stofn 
nýtt embætti, hvað raunverulega hefir nú þegar 
verið gert, og látið þann embættismann sinn 
gera næstum því hvað sem honum þóknast við 
sveitarfélögin, og samkv. 34. gr. getur ráðh. á- 
kveðið, að i sveitarfélagi, sem sett hefir verið 
undir eftirlit, skuli öll fjármál háð samþykki 
eftirlitsmanns svcitarst jórnarmálefna, og með 
Jiví móti getur eftirlitsmaður sveitarstjórnar- 
málefnanna raunverulega knúð fram, að af hálfu 
bæjar- og sveitarfélaga skapist það fjármála- 
ástand, að ráðh. þyki við þurfa að setja þau 
undir eftirlit og svo gert þar allar þær fjár- 
hagslegu ráðstafanir, sem hann vill, þar sem 
eftii'litsmaðurinn á einnig að hafa leyfi til að 
ráðstafa tekjum og eignum sveitarfélaganna. í 
44. gr. frv. er gert ráð fyrir, að eftirlitsmaður- 
inn geti einnig selt eða leigt eignir sveitarfé- 
Iagsins, og sem sagt farið með þær eins og 
hann vill, og er þar opnað viðtækt svið fvrir 
fjárhagslega misnotkun, ekki sízt vegna þess.
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að mörg bæjarfélög á íslandi eiga tiltölulega 
miklar eignir og verðmætar í sambandi við ýins 
atvinnufyrirtæki. Það er hægt að láta cftirlits- 
manninn setjast að í bæjarfélögunum og taka 
þar við allri fjármálastjórn, þegar hæstv. ráðh. 
þykir með þurfa. Það þýðir raunverulcga það, 
að nú eru dyrnar opnaðar fyrir þvi, sem hingað 
til hefir verið rcvnt að varast i íslenzkri laga- 
setningu, misheitingu valdsins af hálfu fram- 
kvæmdavaldsins. Hinsvegar er vitað, að hér á 
Alþingi hafa orðið miklar deilur um það, hvori 
framkvæma ætti gildandi 1. um gjaldþrot stór- 
fvrirtækja, og þótti það hin mesta goðgá, þegar 
farið var fram á, að þeim 1. væri framfylg., 
þegar stór hlutafélög áttu í hlut. En nú er 
komið ineð lagafrv., þar sem einum ráðh. er 
gefið vald til að láta setja eftir geðþótta sveit- 
arfélög undir eftirlit og gefa eftirlitsmanninum 
lieimild til að fara með fjárhag og eignir þeirra 
tftir eigin vild, án þess að sveitarfélögin hafi 
á nokkurn hátt brugðizt sínum skuldhindingum.

Eg álit, að lagahálkur eins og þessi eigi ekki 
að fara í gegnum þingið. Ég tel, að það nái 
ekki nokkurri átt að fela einum ráðh. cða rikis- 
stj. vfirleitt það vald, sem rikisstj. og liennar 
uinhoðsniaður fá með þessum I., og það nær 
heldur engri átt að svipta sveitarfélögin þvi 
valdi, sem þau hafa haft fram að þessu. Ég er 
þvi algerlega andvígur þessu frv. og tel mjög 
nauðsvnlegt, að n. sú, sem fær það til meðferðar 
hér í hv. Xd., taki það til ýtarlegrar athugunar. 
í því formi, sein það nú liggur fvrir, má það 
ekki ná fram að ganga.

*Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Með þvi 
að þetta frv. var einnig lagt fvrir Alþingi 1939 
og það kemur nú lítið hreytt frá því, sem það 
var þá, og ég lét því þá fylgja grg. í þessari 
hv. d., þykir mér ekki ástæða til að endurtaka 
það, sein ég sagði þá um efni frv. Þetta frv. 
hefir nú gengið í gegnum hv. Ed. og komið til 
þessarar d. lítið breytt, og vil ég láta nægja að 
vísa til þeirrar ræðu, sem ég hélt hér rétt fvrir 
síðustu áramót í þessari hv. d. um frv., sem var 
næstum þvi eins að efni til.

l'in þau orð, er fallið hafa í hv. d. um, að 
frv. færi fram á, að skertur yrði réttur bæjar- 
og sveitarfélaga, læt ég nægja að vísa til þess, 
að nú gilda og hafa gilt rik fyrirmæli í löggjöf 
frá 1933 um, að rikið setti umsjónarmann til 
þess að hafa eftirlit með fjármáluni og stjórn 
sveitar- og bæjarfélaga. Þau I. voru fyrst sett 
1933, en gerð skýrari og fyllri árið 1937, og loks 
lá uingetið frv. fyrir þinginu 1939. Að vísu eni í 
þessu frv. fyllri og gleggri fyrirmæli um þetta 
allt en eru í núgildandi I. og upp í það eru 
teknar nokkru víðtækari reglur, sein sniðnar 
eru eftir revnslunni, sem fengizt hefir í þess- 
uin málum hingað til. Er það eingöngu fávizku 
og barnaskap uin að kenna, þegar fulltrúar 
kommúnista i báðum d. tala um, að hér sé um 
stórkostlega frelsisskerðingu i stjórn liæjar- og 
sveitarfélaga að ræða. Hér er aðeins um lög- 
gjöl’ íið tala, sem er nokkru fyllri og ýtar- 
legri en sú, er áður hefir gilt, og er það 
sniðið eftir fenginni reynslu hér á landi og 
með hliðsjón af erlendri reynslu í þessu efni.

f þvi sambandi skal ég minna á, að í Noregi eru 
þessi 1. langtum strangari en frv. það, sem hér 
liggur fvrir þessari hv. d. Ég hygg, að ótti 
sumra manua um, að tekið verði i taumana með 
sjálfstjórn sumra hæjar- og sveitarfélaga, eigi 
aðeins við þá staði, þar sem stjórnin er eins 
og þar, sem frægt er orðið um eitt sveitarfélag 
hér á landi, að þegar rikisstj. lét senda fólk- 
inu útsæðiskartöflur i sérlega erfiðu árferði, þá 
tók hreppsstjórnin, sein var skipuð kommúnist- 
um, til siiina ráða og lét éta allar útsæðis- 
kartöflurnar, sem áttu að gefa hreppsbúum 
margfalda uppskeru. Það er slík sjálfstjórn eins 
og þessi, sem konnnúnistar vilja að rísi upp hér, 
en það er slík sjálfstjórn, sem ríkisstj. vill 
ekki láta viðgangast.

*Einar Olgeirsson: Herra forseti'. Það er afar- 
eðlilcgt, að hæstv. félmrh. fyndi litil rök ti! 
að færa fram fyrir máli sinu og þyrfti þvi að 
koma með slúðursögur hér inn í þingið til að 
leiða athyglina að öðru umræðuefni. Hann ætti 
að vita, að það, að hann situr nú í félmrh.-stóli 
og ætti þvi að fá það aukna vald, sem ráðh. er 
ællað með þessu frv., ef að 1. yrði, er til þess, 
að lionum verður maiina sízt treyst til að heita 
því valdi réttlátlega og varast alla misbeitingu 
á því. Það er almenn skoðun á lionuin á Al- 
þingi, eftir framkomu hans í sambandi við og 
afskipti af verkamannabústaðabyggingunum, að 
varla sé eins mikil hætta á, að nokkur annar 
ráðh. heiti gerræði og pólitísku valdi. Það er 
því varla að undra, þótt hv. þm. verði tor- 
tryggnir, þegar þessi ráðh. kemur fram með 
frv. að lagabálki og heimtar að láta fela manni, 
sem er að litlu góðu kunnur, hæði fyrir stjórn 
sína á bæjarfélagi og fyrir pólitísk afskipti sín, 
það vald, sem ráðh. getur gefið honum sem 
eftirlitsmanni sveitarfélaganna. Það er eðlilegt, 
að hv. þm. verði tortryggnir, þegar ráðh., sein 
áður hefir misbeitt sínu valdi, fer fram á að 
fá slikt vald sem þetta frv. fer fram á. Menn 
eru hræddir um, að því valdi verði misbeitt til 
persónulegs framdráttar, alveg eins og þegar 
Jónas Guðmundsson lét togarana, sem voru eign 
bæjarfélagsins á Norðfirði, fara með flutning 
fvrir sig til Reykjavíkur í stað þess að fiska, 
og eyddi í það stórfé. Ef hæstv. ráðh. ætlar að 
fara að koma með sögur um einstaka sveitar- 
félög, þá má e. t. v. rifja upp ýmislegt, sem 
þessum eftirlitsmanni bæjar- og sveitarfélag- 
anna gæti komið illa.

Það er auðséð, að hæstv. ráðh. vill ekki hafa 
svo mikið við að revna að sýna fram á, hvers 
vegna er þörf á að setja þennan fögurra kafla 
lagahálk, sem á að gera ráðh. mögulegt að setja 
livaða sveitarfélög sem er undir eftirlit, ef hann 
telur þess þurfa, og láta sinn eftirlitsmann setja 
þar hverskonar fjárhagsáætlanir sem hann vill, 
og ráðstafa eignum viðkomandi sveitar- eða 
hæjarfélags eins og honum þóknast. Það er 
sannarlega langt gengið i þessu samhandi.

Það inun vera rétt hjá hæstv. ráðh., að til 
munu vera i N’oregi og viðar ákvæði í 1. um 
bæjarfélög, sem ekki geta staðið í skilum eða 
eru gjaldþrota, eins og mikill hluti sveitarfé- 
laga. i Noregi er, en ég veit hvergi til, að
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ráðh. hafi verið gefinn slíkur réttur sem hér 
er farið fram á, að hann geti farið með sveitar- 
félögin eins og honum þóknast og sett þau 
undir eftirlit, ef honum þykir við þurfa, eins 
og sagt er i 29. gr. Og það er sízt ástæða tii 
að gefa þeim ráðh. slíkt vald, sem æskir þess 
einungis í þvi skyni að misnota það.

*Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Mig langar 
aðeins til að benda á eitt atriði í frv., áður en 
það fer til n., þótt ekki sé gert ráð fyrir, að 
málið sjálft sé rætt við 1. umr. í 3. kafla frv. 
er gert ráð fyrir þvi sem almennri reglu, að 
ef sveitarfélag ber upp á sker fjárhagslega, þá 
sé það tekið til skuldaskila. Síðar i sama kafla, 
í 24. gr. frv., er heimild fyrir ráðh. til að á- 
kveða, „að verja megi úr jöfnunarsjóði bæjar- 
og sveitarfélaga árlega, þegar þess er þörf, altt 
að 100 þús. krónum til að greiða fyrir skulda- 
skilum illa stæðra sveitarfélaga“. Getur ráðh. 
samkv. gr. ákveðið, að veita megi nokkurn hluta 
þessarar fjárhæðar sem stvrk til sveitarfélags- 
ins, er sé eigi endurkræfur, en nokkurn hluta 
sem lán, er sveitarfélaginu beri að greiða á- 
samt vöxtum á tilteknum tima. Ég vildi benda 
á, að af þessu gæti stafað nokkur hætta, þannig, 
að sveitarfélögin sýndu ekki fulla viðleitni með 
að standa fullkomlega í skilum. Ég er hræddur 
um, að ef menn vrðu þess varir, að sveitarfé- 
lag, sem ekki stæði í skilum, fengi þeirra hluta 
vegna stvrk úr rikissjóði, án þess að það væri 
tekið til skuldaskila opinberlega, yrði það til 
þess, að önnur illa stæð sveitarfélög legðu sig 
minna fram til að standa í skilum, án þess þó að 
ég sé á nokkurn hátt að beina þessu að neinum 
sérstökum sveitarfélögum. Menn mvndu segja 
sem svo, að þetta fé væri þeim ætlað, sem ekki 
stæðu í skilum, svo að það væri bezt að sjá 
hvort þeir gætu ekki orðið einhvers aðnjótandi. 
Ég tel mikla hættu á, að þetta fari þannig. Ég 
veit það af reynslu, hvernig það er að fást við 
þessi skuldaskipti, hversu hætt er við, að menn 
leggi sig ekki fullkomlega frain til þess að 
inna af hendi skuldagreiðslur, og ef þetta 
verður samþ., er eðlilegt, að menn Ieggi sig 
ekki eins fram og eðlilegt er að krefjast af 
þeim. Svona ákvæði geta hæglega orðið til þess 
að gera ástandið lakara en það nú er, og jafn- 
vel orðið keppni um að fá af þessu fé, án þess 
að það komi til opinberra skuldaskila. En ég 
vil beina þvi til þingsins, hvort ekki sé rétt að 
gera ráð fyrir, að þau sveitarfélög, sem ekki 
geta staðið i skilum, yrðu að gangast undir al- 
menn skuldaskil, en ef rikissjóður á kröfur á 
slik sveitarfélög í þeim tilfellum, eða ef hann 
hefir ábyrgzt fyrir þau lán eða annað slíkt, þá 
sé athugað, hvort ekki mætti bíða með að láta 
hreppinn ganga undir skuldaskilin, til þess að 
vita, hvort hann getur ekki unnið sig upp á ný. 
Þetta álit ég, að sé hægt að gera. Ég tel ekki 
rétt, ef rikið á i hlut annarsvegar, að gengið 
sé að hreppnuin tafarlaust. A síðasta þingi var 
ákveðið, að heimilt skyldi í eitt skipti fyrir öll 
að leggja fram 100 þús. kr. úr jöfnunarsjóði 
til að greiða fyrir þeim sveitarfélögum, sem 
komin eru í vanskil, en það verkar ekki fram í 
tímann, eins og ákvæði þessa frv., og gefur

mönnum ekki tilefni til að vonast eftir slíku í 
framtíðinni.

*Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Út af aths. 
hæstv. viðskmrh., sem ég annars ætla ekki að 
fara að finna að, vil ég segja það, að eins og 
hann tók fram, þá var á siðasta þingi samþ. slíkt 
liráðabirgðaákvæði er hann lýsti, i sambandi við 
brevt. á framfærslul., en það var meining okk- 
ar, að það gæti verið heppilegt að hafa ákvæði 
eins og er í frv. i gildandi 1., um vissa upphæð 
úr jöfnunarsjóði sveitar- og bæjarfélaga til þess- 
ara hluta. Ég skal játa, að það getur verið 
spurning um, hvort það sé heppilegasta að- 
ferðin að greiða þetta svona til bæjarfélaganna, 
og getur hv. n. tekið það til athugunar. En 24. 
gr. er sett i frv. með hliðsjón af því, að sið- 
asta Alþingi ákvað, að verja mætti 100 þús. kr. 
úr jöfnunarsjóði til skuldaskila í sveitar- og 
bæjarfélögum. Ég hefi síður en svo á móti því, 
að þetta sé athugað í n.

Ég skal játa, að það var vfirsjón hjá mér 
að fara i ræðu minni að svara hv. 5. þm. Reykv., 
og mun ég taka það til athugunar framvegis, 
að hinum islenzku „líuusinenum" verður ekki 
svarað og alls ekki við þá talað hér á Alþingi.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. og til 

allsbn. með 17 shlj. atkv.

Á 29. fundi í Xd., 3. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 137, n. 309).

Of skammt var liðið frá úbýtingu nál. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

Frsm. (Thor Thors): Allshn. hefir athugað 
þetta mál allrækilegja og borið það saman við 
gildandi löggjöf. Þá hefir n. sérstaklega tekið 
til athugunar þau nýmæli, sem frv. felur i sér. 
Hér er um að ræða heildarlöggjöf um eftirlit 
með sveitarfélögum.

2. kafli frv., um verksvið eftirlitsmanns með 
sveitarstjórnarmálefnum, á stoð sína í núgild- 
andi 1., og er fá nýmæli að finna i þessum 
kafla önnur en þau, sem auka valdsvið eftirlits- 
mannsins, en þessi nýmæli telur n. vfirleitt til 
bóta.

3. kaflinn, um fjárþröng sveitarfélaga, felur í 
sér svipuð ákvæði og nú eru í 1. nr. 63 frá 1933, 
um ráðstafanir út af fjárþröng sveitarfélaga. 
Kaflinn er nokkru fyllri en núgildandi lagaá- 
kvæði, og má segja, að hann sé til bóta.

I 4. kafla eru nýmæli um það, að setja megi 
sveitarfélög undir eftirlit. Allshn. er þeirrar 
skoðunar, að nauðsynlegt sé að hafa til þess 
lagaheimild að sctja sveitarfélög, sem uin lengri 
eða skemmri tíma hafa staðið verulega i van- 
skilum, undir eftirlit. Og n. er þeirrar skoðun- 
ar, að ógnunin um afskipti eftirlitsmanns sveit- 
arfélaga geti valdið þvi, að sveitarfélag geri sér 
meira far um að standa i skilum en ella myndi 
eiga sér stað. En n. telur nauðsynlegt að gera 
mjög margar og að sumu leyti verulegar breyt. 
á frv., eins og nál. á þskj. 309 ber með sér. 
Margar þessar brtt. eru að inestu leyti orða-
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breyt. N. þótti nauðsynlegt að færa orðalag 
frv. í betra horf og gera það jafnframt skýrara 
en það er í frv. eins og það nú liggur fyrir. 
I>ær brtt. n., sem mestu máli skipta efnislega, 
vil ég leyfa mér að skýra með nokkrum orðuni 
fyrir d., en þær eru þessar:

í fyrsta lagi er það 6. brtt., þar sem það er 
numið burt, að eftirlitsmanni sé alltaf skylt að 
snúa sér til ráðh. og heimta, að sveitarfélag, 
sem vanrækir skuldbindingar sinar, sé sett 
undir eftirlit. Þetta ákvæði teljum við óþarft 
vegna annara ákvæði frv., sem eru í 4. kafla 
þess.

I>á er 7. brtt., um að sveitarfélagi sé ekki 
skylt að snúa sér til félagsmálaráðuneytisins, 
er það er í mikilli fjárþröng, heldur skuli það 
eiga rétt til þess. Ég hygg líka, að þetta hafi 
verið tilgangur frv.

Veigamestu brtt. eru við 4. kafla, um það, 
hvenær megi setja sveitarfélag undir eftirlit. 
I frv. er þessi heimild mjög viðtæk, og að áliti 
n. allt of víðtæk. I>að segir svo í 29. gr., með 
leyfi hæstv. forseta: „Ráðherra getur ákveðið, 
að sveitarfélag sé sett undir eftirlit, ef það 
vanrækir fjárhagslegar skuldbindingar sínar, 
eða ef þess af öðrum sökum þvkir þurfa vegna 
fjárhags sveitarfélagsins eða vegna hagsmuna 
þeirra, er kröfur eiga á hendur því.“ Þetta á- 
kvæði er svo víðtækt, að ráðh. myndi eiginlega 
hvenær sem er, jafnvel þótt um óveruleg van- 
skil væri að ræða, heimilað að setja sveitarfé- 
lag undir eftirlit. Þetta teljum við hættulegt 
ákvæði, og enga þörf á að setja slikt i 1. X. vill 
þess vegna breyta þessu ákvæði þannig, að til 
þess að ráðh. geti komið sveitarfélagi undir 
eftirlit, þá sé nauðsvnlegt, að sveitarfélagið van- 
ræki skuldbindingar sinar við rikissjóð, eða 
skuldbindingar, sem hann er í ábyrgð fyrir, og 
að ekki hafi tekizt við itrekaðar tilraunir að fá 
sveitarfélagið til að ráða bót á þessu, en síðan 
skuli því gefinn 6 mánaða frestur, áður en 
eftirlitið kemur til framkvæmda.

Þá er 13. brtt., við 30. gr„ þar sem ákveðið 
er, að einstakir kröfuhafar geti krafizt þess, að 
sveitarfélag sé sett undir eftirlit. N. vill lengja 
frestina, sem þarna er talað um. Frv. gerir ráð 
fyrir, að 6 mánuðir þurfi að líða frá þvi að 
banki eða lánsstofnun geri kröfu til þess, að 
sveitarfélag sé sett undir eftirlit, og þangað til 
eftirlitið er sett á. X. vill hafa þetta 12 mánuði.

Þá er 17. brtt., við 34. gr. Eins og gr. er nú, 
hefir eftirlitsmaður sveitarstjórnarmálefna mik- 
inn rétt yfir málefnum sveitarfélags strax og 
það af einhverjum ástæðum hefir verið sett 
undir eftirlit. Hann á t. d. að hafa heimild til 
að ávísa fé úr sveitarsjóði og skuldbinda sveit- 
arfélagið fjárhagslega. Við teljum, að til þess 
að slíkar heimildir séu réttlætanlegar sé nauð- 
svnlegt, að ríkissjóður hafi orðið að veita sveit- 
arfélaginu sérstaka hjálp, eins og ráðgert er í 
36. gr. frv. Það er fyrst þegar ríkið hefir orðið 
að greiða ákveðna upphæð til að bjarga sveitar- 
félagi, að réttlætanlegt er, að svo harkalegu 
eftirliti sé beitt eins og þessi gr. gerir ráð fyrir.

Þá er brtt. við 44. gr., um að eftirlitsmaður 
geti ekki leigt eignir sveitarfélags, sem er undir 
eftirliti, nema með samþykki ráðh.

Þá er 23. brtt., a-liður, sem raunar er samkv. 
hlutarins eðli aðeins leiðrétting. Það segir í 
gr„ að sérhver starfsmaður sveitarfélags, sem 
er undir eftirliti, sé skvldur til að fara eftir 
fvrirmælum og ákvörðunum, sem eftirlitsmaður 
eða umboðsmenn hans gefa. Þetta ber vitanlega 
að túlka þannig, að það eigi að vera í starfi 
hans. Heimild þessi væri næsta víðtæk og gæti 
leitt til vandræða, ef orðalagið væri þarna látið 
haldast óbreytt.

Þá er 24. brtt. í 45. gr. segir: „Ráðherra 
getur skipað aðra menn til að fara með störf 
í þágu sveitarfélagsins, þar á meðal oddvita eða 
hæjarstjóra, ef hann telur, að ekki náist nægi- 
legur árangur á annan hátt, eða starfsmaður 
vinnur gegn fvrirskipunum eftirlitsmanns, 
framkvæmir þær ekki eða fer ekki eftir fyrir- 
mælum laga þessara og settra reglna". Hér er 
ráðh. gefin ákaflega víðtæk heimild. Samkv. 
henni getur hann hvenær sem er, þegar sveitar- 
félag er komið undir eftirlit, vikið hvaða starfs- 
manni þess sem er úr starfi. Við teljum ekki 
rétt að gefa ráðh. þessa heimild fyrr en svo er 
komið, að ríkissjóður hefir sérstaklega orðið 
að leggja þessu sveitarfélagi til fé, eins og ráð- 
gert er í 36. gr. Við viljum því binda þetta þvi 
skilyrði, að um sérstaka aðstoð hafi verið að 
ræða áður en til slíks getur komið.

Ég skal að lokum gcta þess, að enda þótt 
þetta frv. sé samið af núverandi eftirlitsmanni 
sveitarstjórnarmálefna, hr. Jónasi Guðmunds- 
syni, og lagt fram af hæstv. félmrh., þá hefir 
eftirlitsmaðurinn tjáð mér, að hann sé sam- 
þykkur öllum brtt. n. Geri ég því ráð fyrir, að 
þær valdi ekki ncinum ágreiningi og málið geti 
fengið fljóta afgreiðslu í deildinni.

*Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Eins og 
hv. frsm. tók fram, hefir n. athugað þetta frv. 
gaumgæfilega og borið það saman við gildandi 
löggjöf. Er ég n. þakklátur fyrir, hversu mikla 
vinnu hún hefir lagt í að athuga þetta mál. 
Mér virðist yfirleitt, að brtt. n„ sem aðallega 
snerta orðaval og efnismeðferð, séu til bóta. 
Eins og hv. frsm. gat líka um, eru nokkrar 
verulegar efnisbreyt. gerðar á frv„ sem hann 
minntist á, og eru við 29. gr„ 34. gr. og 44. gr. 
Hv. frsm. gerði þá grein fyrir þessum brtt., að 
n. hefði þótt í frv„ eins og það áður var, of 
rikar heimildir gefnar til handa ríkisvaldinu til 
að hafa afskipti af málefnum sveitarfélaga, og 
get ég raunar vel skilið þá hugsun, sem þar 
liggur til grundvallar hjá n„ og að rétt sé að 
ganga ekki lengra í þessa átt að svo stöddu, 
meðan ekki meira bjátar á, en gert er í till. n. 
Get ég þess vegna fyrir mitt leyti falizt á, að 
þær verði samþ. Mér kæmi hinsvegar ekkert 
undarlega fvrir sjónir, þó síðar meir fengist 
sú reynsla, að þarna þyrftu að koma fyllri 
fyrirmæli um þessi atriði, en það getur að sjálf- 
sögðu beðið sins tíma. Ég get þvi, eins og ég 
sagði, sætt mig við, að dregið verði úr þessum 
heimildum. En ég vil aðeins geta þess, að þessi 
ákvæði voru sniðin eftir norskri löggjöf, og þó 
jafnvel ekki eins ströng eins og þar gilda. — 
Þakka ég svo n. fyrir það, sem hún hefir til 
málanna lagt.
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*Einar Olgeirsson: Ég vil láta i ljós ánægju 
mína vfir því, hvernig allshn. hefir tekið þetta 
frv. Það virðist sumum óþarflega mikið, að mái 
skuli þurfa að ganga í gegnum 6 umr. hér á 
Alþ., en meðferð þessa frv. sýnir það, hvað 
nauðsvnlegt það getur verið, að allar þessar 
umr. séu hafðar. Þetta frv. lá fyrir þinginu i 
fyrra, og þá var á það bent, hve rík einræðis- 
tilhneiging væri í því. X'ú er það búið að ganga 
i gegnum 3 umr. í Ed. og auðvitað athugast þar 
af n., þó að n. flytji frv. Síðan kemur frv. 
hingað til Xd. og fer gegnum 1. umr. Ég heid, 
að ég hafi verið eini maðurinn, sem talaði 
þá um málið, auk hæstv. ráðherra, og benti 
m. a. á ákvæði 29. gr. ineð svipuð sjónarmið í 
huga og n. hefir nú viðurkennt. Loks þegar 
málið er húið að ganga gegnum 4 umr. hér á 
Alþingi, uppgötva þm. það, að frv. sé í raun og 
veru óhæft i þessu formi og einræði ríkisstj. 
gefið með því allt of mikið undir fótinn. Þarna 
sýnist hurð hafa skollið nærri hæluin. Hvað 
hefði orðið, ef hv. allshn. hefði ekki tekið þessa 
rögg á sig? Þetta sýnir, hve óhæf vinnuaðferðin 
hefir oft verið hér á Alþingi, þegar stórmálum, 
sein einhverjir ráðh. standa að, er hrundið með 
offorsi gegnum þingið, og það jafnvel með 
margfölduin afbrigðum, ef það þykir að ein- 
hverju levti vissara, svo að lagfæringar komist 
siður að.

Akvæði 29. gr. levfa ráðh., ef honum þykir 
þess þurfa vegna hgsmuna einhverra kröfuhafa, 
að setja livaða hæjar- eða sveitarfélag, sem 
kemst í greiðsluörðugleika, undir eftirlit, selja 
eða leigja eignir þess og gefa eftirlitsmanni eða 
umsjónarmanni hans vald til þessa. Slíkt vald 
hefir engum ráðh. verið gefið hér á landi. Þó 
að n. hafi farið eins vægilega og unnt er að 
þvi, vegna hæstv. ráðh., Stefáns Jóh. Stef., að 
afstýra þessu glapræði, fer það ekki leynt, að 
hann hefir seilzt þarna lengra en lionum hæfir. 
Eins og hv. frsm. tók fram, er hér með fellt 
niður allt, sem hættulegast hefir þótt í frv., og 
takmarkað mjög það vald, sem ráðli. og um- 
boðsmönnum hans var fyrirhugað. Fleiri breyt. 
hefir n. gert til bóta, en ég hefi ekki haft tíma 
til að athuga til hlítar nema þetta aðalatriði 
þeirra.

*Pétur Halldórsson: Herra forseti! Mikil 
svikamylla er þetta stjórnafar að verða á þess- 
um siðustu tímum sósíalista og þeirra stjórnar- 
hátta, sem eiga upptök hjá þeim. Þegar rikis- 
valdið er búið beint og óbeint með ráðstöfunum 
sínum að koma bæjar- og sveitarfélögum í fjár- 
þröng, kemur það sein bjargvættur og vernd- 
ari og heimtar „eftirlit“ með öllum rekstri 
þeirra; það á að koma þeim úr öngþveitinu með 
þvi að fá þau til að gefa sig ósjálfbjarga undir 
vald ráðh. og legáta hans. Þegar ekki er fært 
lengur að halda stefnu undanfarinna ára og 
þegar allir verða að viðurkenna, að svonefnt 
lýðræði er farið aö sýna sig hálfu verri harð- 
stjóra en nokkur einvaldsharðstjórn var áður, 
og þegar búið er að gripa til eins skammgóðra 
úrræða og að lækka verðgildi peninganna, ef 
það gæti hjálpað ríkinu til að taka meira úr 
vösum borgaranna til að fylla hít fjárkrafna

þeirra, sem frambjóðendur til Alþingis þykjast 
mega til að gera fyrir kjósendur, sérstaklega 
þanii liluta þeirra, sem getur ekki séð fyrir sér 
sjálfum, — þá eru borin fram, til að lækna á- 
standið, endemi slík sem þetta frv. var.

Það er sjálfsagt ýkjulaust, að i þessu efni 
séum við ekki eftirbátar annara þjóða. Sanni er 
nær, að við séum þar verr komnir en þar, sem 
verst er nú í nálægum löndum. Þegar þetta er 
húið að ganga um hríð, hljóta sveitarfélögin að 
segja eins og er, að þau geta ekki staðið undir 
þeim síauknu bvrðum, sem rikisvaldið hefir 
dembt á þau; þau liafa takmarkaða skattstofna 
og mörgum öðrum þörfum að sinna. Ennþá eru 
sveitarfélögin vön að revna að hlýða löggjöf- 
unum, þó að hins séu dæmi, eins og hv. þm. 
V.-Sk. (GSv) minntist á um 10 aura gjaldið af 
hverri kind vegna mæðiveikinnar. En vegna 
þessarar löghlýðni sinnar eru þau í fjárþröng 
og biðja um nýja tekjustofna til að geta staðið 
við skuldbindingar sínar og veitt almenningi 
hin lögboðnu fríðindi. Það eru engir skatt- 
stofnar til nema tekjur borgaranna, svo að nú 
virðist engin leið til annars en fara aftur að 
skera niður útgjöldin. Að því levti sem frv. 
stefnir í þá átt, er það úrræði, sem ekki virð- 
ist hægt að komast hjá. En aðferðin til að 
hjálpa sveitar- og bæjarfélögununi á samkv. 
því að vera sú, að veita einum af ráðh. mikið 
vald til umráða yfir rekstri þeirra og til þess að 
skera niður skuldir þeirra, láta lánardrottna 
þeirra tapa, svo að bvrja megi á nýjan leik. 
Þannig er svikmyllan, þannig á að „legalisera" 
sviksemina við lánardrottna bæjar- og sveitar- 
félaga. Hér áður voru sveitarfélögin lítil, yfir- 
sjáanleg umdæmi, sem óhætt virtist að trevsta, 
að gætu staðið í skilum, og áttu sæmilega auð- 
velt með að rækja skvldur sínar. Að vísu var 
allur fjárhagur þeirra og æðsta vald undir rik- 
isstj., en til afskipta hennar kom varla, og um 
árekstra var ekki að ræða. Xú þegar allt er 
komið i söinu rúst og fjárhagur rikisins, er 
gripið til þeirra ráða, sem sósíalistar á Xorður- 
löndum hafa beitt, og náttúrlega auglýst með 
þvi, að þar hafi þetta gefizt prýðilega. Ég held 
það sé ákaflega vafasamt, hversu vel það hefir 
gefizt þar, og má sjá þess merki, ef litið er 
í blöð annara en sósíalista og kommúnista og 
þeirra lagsbræðra. Slík stjórn er hverju þjóð- 
félagi til niðurdreps, ekki síður hinu íslenzka, 
sem er smærra og veikbyggðara, og þá allra 
frekast hinum smáu og veiku sveitar- og bæjar- 
félögum laiidsins.

Eitt af sérkennum sósialista er lagni þeirra 
að finna upp embætti handa sínum mönnum. 
Eitt af fyrstu ráðherraverkum hæstv. félmrh., 
Stefáns Jóh. Stefánssonar, var að draga austan 
af landi mann, sem flokki hans var vandabund- 
inn, og setja hann sér við hlið til að líta eftir 
málum bæjar- og sveitarfélaga, ekki til skamms 
tíma, meðan verið væri að koma fjárreiðum 
þeirra i lag, heldur um alla framtið, meðan 
það tekst að halda bæjar- og sveitarfélögum í 
gjaldþrotaástandi og viðhalda verkefni fyrir 
eftirlitsmanninn og marga undirmenn hans, 
sem eiga að fá að skarka i fjármálum þeirra 
cins og þá lystir.
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Mér þykir hv. allshn. hafa gert ákaflega þarft 
verk með því að gera sér og öðrum ljóst, hvað 
í frv. var fólgið, og gera þær breyt., sem lagt 
er til i nál. á þskj. 309. Þær virðast allar til 
bóta. Ef þær ganga fram, er a. m. k. von um 
það, að löggjöfin evðileggi ekki strax þann á- 
huga, sem fvrir því er í sveitar- og bæjarfé- 
lögum að halda fjárhag þeirra á öruggum grund- 
velli. I grg. frv. er gert ráð fvrir, að það sé 
nokkurn veginn öruggt, að vansæmd þyki að því 
að komast undir opinbert eftirlit. En ég get 
skilið, að viða, þar sem menn eru búnir að berj- 
ast við það í voiileysi að standa í skilum, undir 
heim álögum, sem löggjöf Alþingis hefir bakað 
þeim, komi að því fvrr en varir, að menn verði 
fegnir að geta flevgt yfir á eftirlitsmanninn öll- 
um áhvggjum. Xú er það orðin regla, að ekki 
megi ganga svo fast að neinum skuldunaut, að 
það sé honum til verulegra óþæginda. Það má 
heita öruggt, að aldrei verði gengið svo fast að 
gjaldendum sveitarinnar, að þeim verði meira 
óhagræði að því, þótt innheimtan færist í hend- 
ur eftirlitsmanns. Mönnum er það annars miklu 
ljósara um afkoinu sveitarsjóða en ríkissjóðs, að 
hún bvggist á afkomu skattþegnanna. Grund- 
völlurinn er það atvinnulíf, sem ekki er búið að 
drepa niður. Meðan sveitar- og bæjarfélög 
standa og falla á eigin ábyrgð, gæta menn þar 
hófs um kostnað og álögur á menn, að þvi leyti 
sem þeir eru sjálfráðir. Þeir vita, að þeir eiga 
að borga þetta sjálfir. Taki rikisvaldið ábyrgð- 
ina af þeim, hvaða áhrif hefir það á fjárhags- 
grundvöllinn og jafnvægi gjaldþols og útgjalda? 
Verður ekki með óstjórn hins sósialistiska „eft- 
irlits“ eyðilagður grundvöllurinn fyrir þvi, að 
sveitar- og bæjarfélög, sem undir það komast, 
geti nokkru sinni stjórnað sér aftur sjálf? Og 
því miður er ég ekki óhræddur um, að það geti 
orðið eftirsókn eftir því á sínum tíma að kom- 
ast undir þetta „eftirlit“ og njóta þeirra hlunn- 
inda, sem það í fljótu bragði séð býður þeim. 
Það er að vísu umbót hjá n„ að nú getur ráðh. 
eða eftirlitsmaður hans ekki stigið það spor, að 
taka upp „eftirlitið", nema eftir ósk heiman úr 
sveitinni eða kaupstaðnum, sem um er að ræða. 
Víðast er þó kannske til einhverskonar tilfinn- 
ing fyrir þvi að verjast því sein lengst að fara 
á landið. Þetta frv. er eðlileg afleiðing af því 
sósíalistiska þjóðfélagi, sem hér hefir verið 
komið á; að því leyti má segja, að ráðstafanir 
þess eigi rétt á sér. En þegar við á sínum tíma 
komumst úr þessum sósialistíska kút, býst ég 
við, að þetta hverfi úr lögum þjóðarinnar.

*ÍBÍeifur Högnason: Herra forseti! Hv. 4. þm. 
Reykv. gleymdi þvi, að þetta frv. er búið að 
ganga gegnum 3 umr. i hv. Ed. og 1. umr. hér 
án þess að nokkur hv. flokksbræðra hans eða 
nokkur framsóknar- eða Alþfl.maður hreyfði 
andmælum gegn hættulegustu ákvæðum þess. 
Þeir menn eiga bá sameiginlega þær hnútur, 
sem hann var að kasta á báða bóga. Eini mað- 
urinn, sem barðist gegn frv. i Ed„ var hv. 1. 
landsk. (BrB), en hér í deildinni hv. 5. þm. 
Reykv. (EOl). Öllum mátti þá vera það jafn- 
ljóst og nú, hvílíkt vald félmrh. yrði fengið, ef 
frv. vrði samþ., ekki sizt með 29. gr„ og það

var hæstv. félmrh., St. Jóh. Stefánsson, sem 
barðist þá fvrir að koma þessu óbrej’ttu i gegn. 
Nú vill svo vel til, að hv. allshn. hefir tekið að 
sér sjónarmið okkar sósialista við 1. umr„ og 
beitir sér fyrir brottfelling 29. gr. X. kemst að 
sömu niðurstöðu og ég. f 29. gr. er félmrh. gefið 
einræðisvald yfir öllum sveitarstjórnum á fs- 
landi, en þetta vildi hæstv. félmrh. ekki viður- 
kenna í Ed. En aftur á móti beygir hann sig nú 
djúpt fvrir þessum breyt. og telur þær til bóta. 
Ég get ekki skilið, að hæstv. félmrh. geti verið 
þekktur fvrir að sitja í ráðherrastóli eftir þá 
ineðferð, sem þetta frv. virðist ætla að fá í 
þinginu. Hann getur það ekki sóma síns vegna, 
ef þessar brtt. ná fram að ganga. Annars vil ég 
segja það, að vegna þess að nýbúið er að út- 
býta þessum brtt. i hv. d„ hefir mér ekki gefizt 
tækifæri til þess að bera þær saman við sjálft 
frv. Frv. er allmikið brevtt frá því, sem það var 
í fvrra, og brtt. gera það að verkum, að lítið 
er eftir af frv. nema embættismannakerfi, sem 
á að setja á stofn með frv. Ég álít því rétt að 
fella þetta frv. Ég vil óska eftir því, að umr. 
um málið verði frestað, þar til þm. hefir gefizt 
tækifæri til þess að bera þær brtt., sem fram 
eru komnar, saman við frv.

*Sveinbjörn Högnason: Mig langar til að gera 
örstutta aths. við ræðu hv. 4. þm. Revkv. Það 
gætir oft í ræðum hans einstakrar einsýni, 
þannig að manni finnst á allmörgum köflum í 
ræðum hans, að varla sé hægt að finna út, við 
hvað sé átt. En með ræðu sinni um þetta mál, 
sein hér liggur fyrir, finnst mér hann hafa sett 
alveg einstakt met í þessum efnum. Hann sagði 
sem sé, að fjárþröng bæjar- og sveitarfélaga 
væri, að mér skildist, eingöngu að kenna ráð- 
stöfunum Alþ. og hinu sósíalistiska stjórnarfari 
á undanförnum árum. Nú vil ég spyrja hv. þm„ 
hversu mikil útgjöld Reykjavikurbæjar séu 
vegna álaga þingsins á bæjarfélagið undanfarin 
ár. Það er sérstaklega hart að hevra slika ein- 
sýni og blindni um þau mál, sem verið er að 
fást við, hjá þeim manni, sem falið hefir verið 
að standa fvrir stærsta liæjarfélagi landsins. 
Það verður að telja sérstaklega furðulegt, að 
heyra þennan hv. þm. segja það, að allar ráð- 
stafanir, sem gerðar hafi verið að undanförnu, 
liafi orðið bæjar- og sveitarfélögum til bölv- 
unar, og að það sé eingöngu hinu sósíalistiska 
stjórnarfari að kenna, hvernig komið sé. Ég veit 
ekki betur en að það sé búið að verja allmiklu 
fé úr ríkissjóði að undanförnu til þess að 
styðja bæjar- og sveitarfélögin. Ég veit ekki 
betur en að búið sé að koma á jöfnunarsjóði 
með stórkostlegu framlagi rikissjóðs hvert ár, 
til þess að koma bæjar- og sveitarfélögunum 
á réttan kjöl. En allt þetta á að vera bæjar- og 
sveitarfélögunum til bölvunar og til að koma 
þeim á kné eftir málflutningi hv. 4. þm. Reykv. 
Allir erfiðleikar bæjar- og sveitarfélaga hafa 
verið af völdum hins sósíalistiska stjórnarfars 
í landinu, eftir kenningu hv. 4. þm. Reykv. Það 
kann að vera, að það sé hægt að tala svona við 
einhver ihaldsbörn eða fyrir félögum einhverrar 
barnadeildar hér i Reykjavik. Það kann að vera, 
að það séu til þau börn, sem taka mark á svona
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ræðum, enda er þessi hv. þm. sjálfsagt einn at’ 
leiðtogum þeirra félaga hér i bænum, sem telja 
það ómaksins vert að hlusta á svona ræður. E'i 
að heyra slíka einsýni borna fram á Alþ., er 
vægast sagt hin mesta firra, og þó að maður 
hafi oft setið þegjandi undir slíkum ræðum, 
þá er eins og maður fái óvirðingu á því aö 
heyra slíkar firrur bornar fram hér á Alþ. Ég 
skal segja það rétt til gamans, að undir þessari 
ræðu hv. 4. þm. Reykv. fór ég að hugsa um, 
hvaða andlegir innviðir væru i manni, sem tal- 
aði á þennan hátt, hvaða andleg stefna það 
væri, sem hefði yfirhöndina hjá honum. Það 
sagði einhver hv. þrn. fvrir skömmu, að hv. 4. 
þm. Revkv. hefði verið borið á brýn, að hann 
væri „kommúnisti“, og mér virtist þessi ræða 
hans vera svo öfgakennd, að hún sýni mjög mik- 
inn andlegan skyldleika við öfgastefnurnar, sem 
uppi eru i heiminum. Enda staðfesti hv. þm. 
kominúnista, sem síðast talaði, hið sama. Hann 
upplýsti, að eini þm., sem hefði verið á móti 
þessari lagasetningu í Ed., hefði verið þm. 
kommúnista. Þetta sýnir alveg ljóslega, að hv.
4. þm. Reykv. á mjög skvlt við þær öfgastefnur. 
sem um ræðir, hvort það er nazismi eða komm- 
únismi, skal ég ekki segja um, enda er það ná- 
kvæmlega saina stefnan, eins og nú er orðið í 
heiminum. Það er einkennilegt að heyra þenn- 
an hv. þm. segja það, að eftir þessu frv. verði 
það beinlinis keppikefli fvrir bæjar- og sveitar- 
félögin að komast undir cftirlit hins opinbera. 
Ég fyrir mitt leyti þekki enga sveitarstjórn, 
sem ég gæti hugsað mér að óskaði eftir því að 
komast undir eftirlit. Ég er alveg viss um, að 
hverri sveitarstjórn þvkir vansæmd að því að 
komast undir eftirlit hins opinbera; þær munu 
reyna að sýna sjálfsbjargarviðleitni, svo fram- 
arlega sem þær eru ekki sýktar af hinni and- 
legu pest, sem hv. 4. þm. Reykv. virðist vera 
svo gripinn af.

*Einar Olgeirsson: Mig langar til að gera smá- 
aths. við þessa síðustu ræðu. Þessi hv. þm. þótt- 
ist vera að sanna það, að hv. 4. þm. Revkv. væri 
kommúnisti. Nú ætla ég með rökum hæstv. fél- 
mrh. að sanna, að hv. 1. þm. Rang. sé lika 
kommúnisti. Hér liggur fyrir álit frá hv. allshn., 
og í þessu áliti er tekið fram, að hæstv. félmrh. 
sé gefið allt of víðtækt vald vfir bæjar- og 
sveitarfélögum. l’ndir þetta álit skrifar m. a. 
hv. 1. þm. Rang., og fordæmir n. með mjög 
sterkum orðum, að hæstv. ráðh. sé gefið svo 
viðtækt vald yfir sveitarfélögunum. N. segir, 
að um frelsisskerðingu sveitarfélagaiina sé að 
ræða, ef frv. þetta nái fram að ganga. Það er 
nákvæmlega hið sama, sem kemur fram í þessu 
nál., og það, sem ég sagði við 1. umr. þessa 
máls hér í hv. Nd. Þá svaraði hæstv. félmrh. 
með þessum orðum: „Er það eingöngu fávizku 
og barnaskap um að kenna, þegar fulltrúar 
kommúnista i báðum d. tala um, að hér sé uin 
stórkostlega frelsisskerðingu á stjórn bæjar- og 
sveitarfélaga að ræða.“ Ég vona, að það sé af 
þessu ljóst, að það cru ekki eingöngu kommún- 
istar, sem álíta, að það sé frelsisskerðing, er 
felst í frv. hæstv. félmrh. Þegar þess vegna hv.
1. þm. Rang. sem málsvari allshn. segir, að

Alþt. 1940. B, (55. löggjafarþing).

þetta sé allt of víðtæk frelsisskerðing, þá hefir 
hann þar með látið í ljós sama álit á málinu 
og við kommúnistar, og ætti hann þess vegna 
eftir hans eigin röksemdafærslu gagnvart hv. 
4. þm. Reykv. að vera kommúnisti. Ég tek þetta 
sein dæmi til þess að sýna fram á, að í raun 
og veru er enginn inaður lengur öruggur fyrir 
því að verða ekki stimplaður kommúnisti.

Svo að ég tali um skilning á lýðræðinu í sam- 
handi við þetta frv., þá skal ég leyfa mér að 
vitna til ummæla hæstv. félmrh. um þetta má! 
í Ed., þegar það var þar til umr. Ég skal nú, 
með leyfi hæstv. forseta, lesa ummæli hæstv. 
félmrh. Hann segir: „Ég hefi fáu að svara hv.
1. landsk. Það er mér ekkel't hrvggðarefni þó 
að hann sé sérstaklega andvígur þessu frv.; ég 
geri ráð fyrir, að það sé ekki óheilla fyrir þær 
sakir, heldur þvert á móti. Mér virðist ræða 
hans samskonar þeirri, er flokksbróðir hans 
liélt i Nd. á síðasta þingi. Þar gætir hins mesta 
misskilnings, sem hugsazt getur, og hann á ef- 
laust rót sina að rekja til mismunandi skoðana 
á því, hvað kalla má lýðræði. Ég ætla hér ekki 
að gefa hv. 1. landsk. kennslustund um það at- 
riði og hefi ekki ástæðu til að svara honum 
frekar. En ég fullyrði, að þetta frv. er byggt á 
fullkomnu lýðræði i öllum greinum.“ Ég geri 
ráð fvrir, að hæstv. félmrh. finnist 29. gr. þessa 
frv. vera ímynd hins fullkomna lýðræðis, sem 
hann ætlar að beita sér fyrir. Það eina, sem 
þessi hæstv. ráðh. liefir svo til að vitna í, eftir 
þá meðferð, sem frv. fær i nál., er það, að þetta 
sé heldur strangara í norskum og sænskum 1. 
Það er kominn tími til þess, að hæstv. Alþ. 
fari að gera þessum hæstv. ráðh. ljóst, að hann 
er ekki ráðh. hér yfir sænskum eða norskum 
hreppum.

Frsm. (Thor Thors): Ég þarf ekki mörgu að 
svara f. h. allshn. Þær ræður, sem hér hafa 
verið haldnar, hafa verið á við og dreif um 
ýniis efni, sem ekki koma beinlínis þessu máli 
við. Það hafa verið almennar hugleiðingar um 
fjárhag ríkissjóðs og sveitarfélaga, og sé ég 
ekki ástæðu til þess sem frsm. n. að gera slikt 
að mínu umræðuefni. Það er vitanlega tilgang- 
urinn með þessu frv. að fvrirbvggja það, að 
vanskil eigi sér stað hjá bæjar- og sveitar- 
félögunum. I öðru lagi, ef vanskil eiga sér stað, 
að tryggja það, að þau verði sem minnst og 
standi sem skemmstan tíma, og að þjóðfélagið 
geri ákveðnar öi'vggisráðstafanir til þess að 
bjarga við bæjar- og sveitarfélögunum. Ég sé 
við nánari athugun, að 20. brtt. n. er ekki nægi- 
lega ákveðin; ég skal því leyfa mér, með leyfi 
hæstv. forseta, að lesa upp 20. brtt. n.: „Nú er 
fjárhagsáætlun samin og ekki hefir verið notuð 
heimild 36. gr., og það kemur i ljós, að tekjur 
hrökkva ekki fyrir útgjöldum, og er ráðh. þá 
heimilt að veita aðstoð samkv. 36. gr., eða að 
heimila hlutfallslega hækkun útsvara." Þetta 
síðasta ákvæði, að heimila hlutfallslega hækkun 
útsvara, er ekki nægilega ákveðið. Ég vil því 
levfa mér að bera fram skrifl. brtt. frá allshn. 
Hún er þannig, að í stað orðanna, „eða að heim- 
ila hlutfallslega hækkun útsvara" komi: eða 
hækka útsvör hlutfallslega. — Ég vildi svo að
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lokum mælast til þess, að brtt. n. verði samþ. 
og að málið fái skjóta afgreiðslu í þinginu.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 339, leyfð 

og samþ. með 19 sblj. atkv.
Brtt. 31)9,1 (ný 1. gr.) satnþ. með 21 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
Brtt. 309,2 (ný 3. gr., samþ. með 21 shlj. atkv.
— 309,3 samþ. með 21 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 21 shlj. atkv.
5. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.

Brtt. 309,4 samþ. með 21 shlj. atkv.
6. gr., svo breytt, samþ. með 21 shlj. atkv. 

Brtt. 309,5 (ný 7. gr.) santþ. með 19 shlj. atkv.
— 309,6 (ný 8. gr.) samþ. með 20 shlj. atkv.
— 309,7 samþ. nteð 22 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 20 shlj. atkv. 
Brtt. 3(19,8 samþ. með 21 shlj. atkv.

10. gr., svo breytt, samþ. með 17 shlj. atkv.
11. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.

Brtt. 309,9 samþ. með 20 shlj. atkv.
12. gr., svo breytt, samþ. með 19 shlj. atkv.
13. —15. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.

Brtt. 309,10 samþ. með 20 shlj. aktv.
16. gr., svo breytt, samþ. ineð 19 shlj. atkv.
17. —18. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.

Brtt. 309,11 (ný 19. gr.) samþ. ineð 20 shlj. atkv.
20.—28. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.

Brtt. 309,12 (ný 29. gr.) samþ. með 23 shlj. atkv.
— 309,13 samþ. með 23 shlj. atkv.

30. gr., svo breytt, samþ. með 18 shlj. atkv. 
Brtt. 309,14 samþ. með 19 shlj. atkv.

31. gr., svo brevtt, samþ. með 20 shlj. atkv. 
Brtt. 309,15 samþ. með 18 shlj. atkv.

32. gr., svo breytt, samþ. með 20 shlj. atkv. 
Brtt. 309,16 samþ. með 21 shlj. atkv,

33. gr., svo breytt, samþ. með 19 shlj. atkv. 
Brtt. 309,17 samþ. með 21 shlj. atkv.

34. gr., svo breytt, samþ. með 21 shlj. atkv.
35. —36. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.

Brtt. 309,18 samþ. með 18 shlj. atkv.
37. gr., svo breytt, samþ. með 18 slilj. aktv.
38. —39. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.

Brtt. 309,19 samþ. með 21 shlj. atkv.
40. gr., svo brevtt, samþ. með 20 shlj. atkv. 

Brtt. 339 samþ. með 23 shlj. atkv.
—■ 309,20, svo brevtt, samþ. með 19 shlj. atkv.

41. gr., svo breytt, samþ. með 21 shlj. atkv.
42. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.

Brtt. 309,21 samþ. með 21 shlj. atkv.
43. gr., svo breytt, samþ. með 21 shlj. atkv. 

Brtt. 309,22 sainþ. með 21 shlj. atkv.
44. gr., svo breytt, samþ. með 18:1 atkv.

Brtt. 309,23 samþ. með 21 shlj. atkv.
45. gr., svo breytt, samþ. með 19 shlj. atkv. 

Brtt. 309,24 (ný gr., verður 46. gr.) samþ. með 20
shlj. atkv.

— 309,25 (ný 46. gr., verður 47. gr.) samþ. 
með 19 shlj. atkv.

47. gr. (verður 48. gr.) samþ. með 17 shlj. atkv.
48. —51. gr. (verða 49.—52. gr.) sainþ. með 19 

shlj. atkv.
Fyrirsögn frv. og fyrirsagnir kafla þess samþ. 

ón atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 19 shlj. atkv.

reitarfélögum.

Á 31. og 32. fundi i Nd., 5. og 9. apríl, var frv. 
tekið til 3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 33. fundi i \'d., 11. apríl, var frv. enn tekið 

til 3. umr. (A. 340, 373, 402, 409).

*ísleifur Högnason: Þó að allshn. hafi gert 
víðtækar breyt. við þetta frv., vaiitar enn mikið 
á, að það sé komið í það lag, sein vera þyrfti. 
Ég hefi þvi borið fram brtt. við frv. á þskj. 
402. Ég legg ekki kapp á, að þær verði samþ.. 
en vildi á þennan hátt benda hv. þm. á gall- 
ana. Brtt. er við 44. gr., og vil ég nú með nokkr- 
um orðum benda hv. d. á, hvernig það er tii 
koinið, að þessi gr. er þannig sett i frv.

Þetta frv. er samið með hliðsjón af norsku
1. um eftirlit með sveitarfélögum, en það getur 
ekki verið tilviljun, að i 44. gr. þessa frv. er 
eftirlitsmanni með sveitarfélögunum fengið 
miklu viðtækara vald en norsku 1. gera ráð 
l’yrir. Ég ætla, með leyfi hæstv. forseta, að lesa 
upp 24. gr. í norsku 1. Hún hljóðar þannig:

„Eftirlitsst jórnin getur, þegar sveitar- eða 
bæjarstjórn hefir verið gefinn kostur á að láti. 
uppi álit sitt, og að fengnu samþykki ráðu- 
neytisins, ákveðið, að selja skuli fasteignir eða 
aðrar eignir, sem bæjar- eða sveitarfélagið þarf 
ekki með til eflingar þeim framkvæmdum, er 
bæjar- eða sveitarfélagið þarf að annast um 
eftirlitstímann, eða reka eignirnar svo, að arð- 
inum sé varið til að greiða kröfuhöfum."

Höfuðmunurinn er sá, að hér er gert ráð 
fyrir eftirlitsstjórn, sem á að fara með mál- 
efni bæjar- og sveitarfélaga, sem eru undir 
eftirliti, en i frv. er aftur á móti gert ráð fyrir, 
að eftirlitsmaðurinn einn hafi heimild til þess 
að selja eða leigja eignir bæjar- eða sveitar- 
félags. Þessi eftirlitsstjórn er skipuð af konungi, 
en auk þess hefir sveitar- eða bæjarstjórn sú. 
sem á hlut að máli, rétt til að kjósa einn mann 
og kröfuhafi eiim. Það gefur auga leið, að það 
er tryggara, að þessi mál séu í höndum stjórn- 
skipaðrar n., þar sem einnig eru fulltrúar 
kröfuhafa og bæjar- eða sveitarstjórnar, sem 
undir eftirliti er, heldur en að eftirlitsmaður- 
inn sé einráður um þessi mál. Það stendur hér 
að vísu, að bæjarstjórn geti fengið að láta álit 
sitt í Ijós, en það bindur á engan hátt eftirlits- 
manninn um, hvað gera skuli.

Ég sem sagt vil aðeins leiða þetta skýrt fram, 
hvað ég á við með þessu. Ég álít, að ekki sé 
nærri því búið að gera þær breyt. á þessu frv., 
að það geti kallazt aðgengilegt.

L'in fyrri liðinn er það að segja, að ég legg 
til, að eftirlitsmaðurinn sé ekki á föstum laun- 
um. Hann á vitanlega ekkert að gera, nema 
bæjarfélag sé sett undir eftirlit. En að hafa 
mann á föstum launum er aðeins til þess að 
láta hann hafa 6000 kr. laun, enda þótt ekki sé 
trvggt, að hann geri nokkurn skapaðan hlut.

Skúli Guðmundsson: f 24. gr. frv. er svo ráð 
fyrir gert, að ráðh. sé heimilt að greiða úr jöfn- 
unarsjóði bæjar- og sveitarfélaga allt að 100 
þús. kr. til þess að greiða fyrir skuldaskilum 
illa stæðra bæjar- og sveitarfélaga. Getur ráðh. 
ákveðið, að nokkur hlutinn sé lagður' fram sem
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óafturkræfur stvrkur, en nokkur hlutinn seni 
lán, sem sveitarfélagið á að endurgreiða ásamt 
vöxtum á tilteknum tíma. En i 36. gr. virðist 
mér vera allviðtæk heiinild til viðbótar þeirri, 
sem ég hefi nú nefnt, því að þar eru heimiluð 
fjárframlög til sveitarfélags af óskiptu fé jöfu- 
unarsjóðs. 36. gr. hljóðar svo, með leyfi hæstv. 
forseta:

„Xú telur eftirlitsmaður, að tekjur sveitar- 
félags samkv. fjárhagsáætlun hrökkvi ekki til 
að standast útgjöldin, og er þá ríkisstjórn heim- 
ilt að ákveða, að sveitarfélaginu skuli veitt sú 
aðstoð, er nægilegt megi teljast, og í því formi, 
sem rikisstjórn ákveður, að þar til fcngnum til- 
lögum eftirlitsmanns sveitarstjórnarmálefna."

Ef þetta verður samþ., er stj. veitt óákveðin 
heimild til þess að veita fjárstuðning til sveit- 
arfélags, sem er undir eftirliti, og virðist mér, 
eins og þetta er orðað, lítil takmörk fyrir, 
hversu miklu fé megi verja í þessu skvni, og 
tel ég óhéppilegt, að frv. sé afgr. þannig. Eg 
hefi þvi leyft mér að bera fram brtt. á þskj. 
373, við 36. gr., um að gr. orðist þannig, með 
levfi hæstv. forseta:

„Xú telur eftirlitsmaður, að tekjur sveitar- 
félags samkv. fjárhagsáætlun hrökkvi ekki til 
að standast útgjöldin, og getur rikisstjórn þá 
ákveðið, að nokkrum hluta þeirrar fjárhæðar, 
sem heimilt er að verja úr jöfnunarsjóði bæjar- 
og sveitarfélaga samkv. 24. gr., skuli varið til 
styrktar sveitarfélaginu, að þar til fengnum til- 
lögum eftirlitsmanns sveitarstjórnarmálefna."

Mér hefir skilizt á hæstv. félmrh., að hann 
fyrir sitt leyti hafi ekkert við það að athuga, 
að gr. verði orðuð þannig, og vænti ég, að d. 
geti eins á það fallizt. Með því að samþ. brtt. 
er heimilað að verja ákveðinni upphæð á ári, 
100 þús. kr., úr jöfnunarsjóði til stuðnings illa 
stæðum sveitarfélögum á einn eða annan hátt. 
Eg tel, að þetta ætti að vera fullnægjandi og 
ekki sé rétt að hafa heimildina víðtækari stj. 
til handa, þvi að ef frekari aðgerðir þarf á ein- 
hverjum tíma, þá væri miklu eðlilegra, að sett 
væri um það sérstök löggjöf.

*Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Ég get 
staðfest það, sem hv. þm. V.-Húnv. sagði i ræðu 
sinni, að ég fyrir mitt levti hefi ekkert við 
það að athuga, að brtt. hans á þskj. 373 verði 
samþ. 4>að eru í rauninni nánari fyrirmæli í 
þeirri gr. eins og hann vill orða hana en eins 
og hún var upprunalega orðuð, en það er af því, 
að þegar frv. var lagt fyrir síöasta þing, var 
þessi gr. nokkuð öðruvísi, en í samráði við með- 
ráðh. mina og aðra, sem um þetta mál hafa 
fjallað, þá var þessari gr. breytt á þá leið, sem 
hún er nú í frv., en ég tel ekkert við það að 
athuga, að hún sé færð í það form, sem lagt er 
til í brtt. hv. þm. V.-Húnv.

L’m brtt. allshn. á þskj. 409 er það sama að 
segja, að ég get lýst yfir, að ég er henni alveg 
sammála. Hefi ég rætt við hv. frsm. um það 
atriði og sé ekki ástæðu til að fjölyrða um það 
frekar. Það gæti valdið misskilningi orðalagið 
eins og það er í gr., að það yrði nokkuð mikið 
af hagfræðiskýrslum, sem kæmi til mála að 
safna eftir því orðalagi, sem er nú i frv., en ég

tel, að þetta taki af öll tvímæli um hvaða 
skýrslur það séu, sem félagsmálaráðuneytið á 
að safna til að vinna úr og hafa til athugunar 
út af aðgerðum í sambandi við fjárþröng sveit- 
arfélaga.

l'in brtt. á þskj. 402 sé ég ekki ástæðu til að 
ræða; hún verður ekki tekin alvarlega hvorki 
að efni né formi, eftir þvi sem mér virðist.

Frsm. (Thor Thors): Ég hafði ætlað mér að 
gera grein fyrir brtt. frá sjónarmiði allshn., en 
hæstv. félmrh. hefir að nokkru leyti tekið af 
mér ómakið. Ég vil þó geta þess um till. þá, 
sem n. flvtur á þskj. 409, að hún er fram komin 
cftir tilmælum frá Hagstofu íslands, sem taldi, 
að inisskilja mætti gr. eins og hún er i frv. Ég 
get ekki verið á þeirri skoðun, að hætt hefði 
verið við misskilningi, en tel hinsvegar rétt að 
fullnægja óskum hagstofunnar með því að orða 
gr. eins og lagt er til á þskj. 409.

l'm brtt. hv. þm. V.-Húnv. vil ég segja það, 
að n. getur ekki mælt með henni. Þessu frv. 
er skipt í kafla, sem eru nákvæmlega aðskildir, 
og sé ég ekki ástæðu til að rugla þeim saman 
eins og hv. þm. gerir. Takmarkanir þær, sem 
eru settar i 24. gr., eru að áliti n. nægilega 
ákveðnar til þess, að ekki þurfi að óttast þar 
misbeitingu. í 24. gr. er sagt, að ráðh. sé heim- 
ilt að ákveða, að verja megi úr jöfnunarsjóði 
bæjar- og sveitarfélaga árlega, þegar þess er 
þörf, allt að 100 þús. krónum til þess að greiða 
fvrir skuldaskilum illa stæðra sveitarfélaga. M. 
ö. o„ það þarf að vera sérstök þörf fyrir hendi 
til þess að grípa megi til þess, og fjárhæðin má 
aldrei fara fram úr 100 þús. kr„ og í þriðja 
lagi er nauðsvnlegt, að sveitarfélag hafi farið 
því fram, sem ákveðið er í þessuin kafla um 
fjárþröng sveitarfélaga, m. ö. o„ þau verða að 
bafa ákveðið að leita aðstoðar ríkisvaldsins til 
skuldaskila, til þess að hægt sé að verja nokk- 
urri upphæð í þessu skyni. Hinsvegar geta kom- 
ið fvrir örfá atvik, þar sem nauðsynlegt kann 
að vera að verja nokkru meira úr jöfnunar- 
sjóði, og eru um það ákvæði í III. kafla frv. 
Ég sé því ekki, að rétt sé að samþ. brtt. á þskj. 
373, og tel hættulaust að hafa ákvæðin eins og 
þau eru nú i frv„ því að takmarkanirnar eru 
svo ákveðnar samkv. eðli málsins.

l’m brtt. á þskj. 402 get ég sagt það sama og 
hæstv. félmrh., að hún er ekki takandi alvar- 
lega. Hún er að efni til um það, að eftirlits- 
maður sveitarfélaga skuli þiggja þóknun af 
kaupanda eða leigjanda þeirra eigna sveitarfé- 
lags, scm hann sér um sölu eða leigu á. Þarf 
ekki að fjölyrða um, að slíkt getur ekki orðið 
lögfest. Það er vilji Alþ„ að hann sé á föstum 
launum, sem Alþ. ákveður, en ekki að hann sé 
cinskonar markaðsvara hjá þeim, sem kynnu að 
vilja lcigja eða kaupa þær eignir, sem hann á 
að ráðstafa.

Skúli Guðmundsson: Mér þykja einkennileg 
uinmæli hv. þm. Snæf. um brtt. minn, og lítur 
út fyrir, að hann misskilji hana. Ég hefi ekki 
borið fram brtt. við 24. gr„ sem hann var að 
vitna i og taldi vera nægilega takmarkaða. Ég 
vék að vísu að henni, en aðallega talaði ég um
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3G. gr., og við hana er brtt. mín. Sú gr. er 
þannig orðuð, að mér virðist, að í henni felist 
takmarkalaus heimild fyrir stj. til hverra þeirra 
ráðstafana, sem hún tclur rétt að gera. I’ar er 
henni gefin heiinild til að greiða úr jöfnunar- 
sjóði eftir því sem henni þykir nauðsyn bera til, 
og jafnvel úr ríkissjóði ef henni þykir rétt. Það 
er þessi ótakmarkaða heimild, sem ég tel ekki 
rétt að sé í I. Ég tel, eins og ég hefi vikið að 
áður, að fullnægjandi sé að heimila að veita 
l(!0 þús. kr. úr jöfnunarsjóði bæjar- og sveitar- 
félaga árlega í þessu skyni, en ef það nægir 
ekki, þá eigi að leita til Alþ. í hvert sinn um 
heimild til frekari fjárframlaga. Ég tel því 
sjálfsagt fyrir hv. d. að samþ. mína brtt., eins 
og hæstv. félmrh. hefir lýst yfir fyrir sitt leyti, 
að hann geti fallizt á. Ég sé enga ástæðu til 
þess fyrir liv. d. að veita hæstv. ríkisstj. meiri 
heiinild en hún æskir sjálf eftir.

Isleifur Högnason: Ég vil undirstrika orð hv. 
síðasta ræðumanns, að í þessu geti ekki aðeins 
falízt heimild til að veita ótakmarkað fé úr 
rikissjóði, heldur einnig að leyfa bæjarstj. að 
hækka útsvör, vörugjöld o. s. frv. Ég er því 
þeirrar skoðunar, að nauðsvn sé á þessari breyt- 
ingu, og lýsi yfir stuðningi mínum við brtt.

Frsm. (Thor Thors): Hv. þm. V.-Húnv. vildi 
vekja athygli mina á því, að hans brtt. ætti 
ekki við 24. gr. frv., heldur 36. gr. Ég vil lika 
vekja athygli hans á því, að hann segir í brtt. 
sinni: „. . . getur rikisstj. þá ákveðið, að nokkr- 
um hluta þeirrar fjárhæðar, sem heimilt er að 
verja úr jöfnunarsjóði bæjar- og sveitarfélaga 
samkv. 24. gr., skuli varið til styrktar sveitar- 
félaginu ...“

l'm leið og þetta er að formi brtt. við 36. gr„ 
er það þvi að efni brtt. við 24. gr. Ef till, á 
að koma til framkvæmda, er hægt að taka af 
fé því, sem verja á til styrktar sveitarfélög- 
um samkv. III. kafla, og nota það til styrktar 
þeim samkv. IV. kafla. 36. gr. er hrein nevðai'- 
ráðstöfun, sem kemur ekki til fratnkvæmda fyrr 
en allt er þrautrevnt. Ráðh. hefir heimild til 
þess að fvrirskipa að hækka fyrst og fremst 
allar tekjur sveitarfélaganna, áður en kemur til 
framkvæmdar á ákvæðum 36. gr., og ekkert 
svcitarfélag myndi taka við þeirri aðstoð, sem 
gr. gerir ráð fyrir, fvrr en í óefni væri komið, 
því að hún sviptir það öllu sjálfsforræði, þar 
sem ráðuneytið getur þá ákveðið um alla inn- 
heimtu tekna. Félmrh. getur þá vikið frá starfs- 
mönnum sveitarfélaga, jafnvel oddvitum og 
borgarstjórum. Sjá þvi allir, hvílik takmörkun 
er á framkvæmd þessarar gr.

ATKVGR.
Brtt. 402 felld með 18:2 atkv.
— 4(19 samþ. með 20 shlj. atkv.
— 373 felld með 11:11 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: BjB, HelgJ, íslH, JPálm, PHann, PO, SkG,

StSt, StgrSt, SvbH, JörB.
nei: EE, EmJ, GÞ, HG, HV, JakM, SEH, SK, TT, 

VJ. ÁÁ.
BÁ, EOl, GSv, ÞBr, BJ greiddu ekki atkv.

6 þm. (EystJ, FJ, GG, JÍv, ÓTh, PHalld) fjar- 
staddir.
Brtt. 402,2 tekin aftur.

Frv., svo breytt, samþ. með 17:2 atkv. og end-
ursent Ed. _________

Á 33. fundi í Ed., 12. april, var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. vjð 3. umr. í Nd. (A. 418).

Á 34. fundi í Ed., 13. apríl, var frv. tekíð til 
einnar umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
.4 35. fundi í Ed., 15. apríl, var frv. aftur tekið 

til einnar umr.

*Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Þetta frv. liefir 
tekið nokkrum breyt. i Nd. Allslin. þessarar d. 
licfir yfirfarið þessar breyt. og orðið ásátt um 
að fallast á þær, án þess að gera nokkrar við- 
aukatill. Þetta eru aðallega orðabreyt., en hins- 
vegar mjög litlar efnisbreyt. Það er aðeins ein 
gr., það er 29. gr., sem maður getur sagt, að 
sé nokkur efnisbreyt. gerð á. í gr. voru ákvæði 
um það, að ríkisstj. gæti tekið sveitarfélag 
undir eftirlit vegna annara skulda en þeirra, 
sem ríkið bar ábyrgð á, en i frv. eins og það 
kom frá Xd. er þessu breytt á þann hátt, að 
ríkisstj. geti því aðeins gripið fram í um stjórn 
sveitarfélaga, að um ábvrgðir ríkissjóðs sé að 
ræða og vanskil á þeim. Þetta er sú eina efnis- 
breyt., sem Nd. gerði á frv.

N. mælir nieð því, að frv. verði samþ. eins 
og það liggur nú fyrir.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9:1 atkv. og afgr. sem lög frá 

Alþingi (A. 459).

45. Húsaleiga.
Á _8. fundi i Ed., 1. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um húsaleigu (þmfrv., A. 51).

Á II). fundi í Ed., 5. marz, var frv. tekið til 1. 
umr.

*Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Herra forseti! 
Frv. þetta er flutt af allshn. þessarar d. eftir 
tilmælum hæstv. félmrh. N. er vfirleitt þeirrar 
skoðunar, að mál eins og þetta eigi fullan rétt 
á sér, þótt einstakir nm. hafi ef til vill sér- 
stöðu um einstök atriði. En það mun þá koma 
fram i brtt. ýmist frá einstökum nm. eða n. í 
lieild.

Ég get að öðru levti verið fáorður um þetta 
mál, þar sem hæstv. ráðh. er hér staddur og 
ég geri ráð fyrir, að hann geri því frekari skil.

*Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Eins og hv.
2. landsk. tók fram, er þetta frv. flutt af alls- 
hn. að minni tilhlutan.

Eins og fram kemur I grg., þá voru á sínum 
tima sett ákvæði i 7. gr. 1. um gengisskráningu 
og ráðstafanir í því sambandi um það, að húsa- 
leigu væri haldið niðri í kaupstöðum landsins.
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Þessar ráðstafanir voru gerðar í samræmi við 
aðrar ráðstafanir, sem gera átti í sambandi við 
gengisbreytinguna, í þvi skvni að halda niðri 
dýrtiðinni. Eins og öllum er kunnugt, hefir sið- 
an þetta var gert brotizt út stórveldastyrjöld 
og afleiðingar þeirrar styrjaldar hafa þegar 
komið í ljós hér á landi í mjög hækkandi verð- 
lagi á lífsnauðsynjum. Akvæði 7. gr. gengislag- 
anna áttu hinsvegar aðeins að gilda til 14. maí 
næstkomandi.

Af þeim ástæðum, sem ég hefi nefnt, virtist 
mér einsýnt, að ekki mættu falla niður öll fvrir- 
mæli út af húsaleigunni. Þess vegna var þetta 
frv., sem hér liggur fyrir, samið.

Frv. hefir verið athugað af húsaleigunefnd- 
inni í Reykjavík og því verið breytt í samræmi 
við þá reynslu, sem hún hefir fengið.

Frv. er að mestu leyti í samræmi við 7. gr. 
gengislaganna, að viðbættum nokkrum fyllri 
fyrirmælum um ýmis atriði, sem sett voru í 
frv., samkvæmt fenginni reynslu undanfarinna 
mánaða. Ég sé þess vegna ekki ástæðu til að 
rekja efni frv. Hinsvegar vil ég taka það fram, 
að ég teldi það óvit að hafa ekki til fyrirmæli 
i löggjöfinni, sem fvrirbvggðu, að hægt væri að 
okra á húsaleigunni. Það er auðsætt, að þeir 
tímar fara í hönd, sem lítið verður um bygg- 
ingar. Má þvi gera ráð fyrir, að eftirspurn eftir 
húsnæði aukist, en jafnframt verður auðveld- 
ara fyrir húseigendur að setja upp leiguna i 
skjóli skorts á nægilegu húsnæði. Ég ætla því, 
að ekki orki tvímælis, að nauðsyn beri til að 
setja löggjöf um þetta. Hitt getur verið ágrein- 
ingsatriði, hvernig sú löggjöf eigi að vera, en 
af fenginni revnslu þykir mér sem það líti svo 
út, að hæg't verði með slikum fyrirmælum sem 
felast í frv. þessu að ná þeim tilgangi, sem til 
er ætlazt, — að halda niðri húsaleigunni í kaup- 
stöðunum. Það má vel vera, ef stríðíð stendur 
lengi, að þá þurfi frekari aðgerða við i hús- 
næðismálunum, en eins og stendur virðist mér 
að þetta frv. muni geta náð tilætluðum árangri.

Ég mundi að sjálfsögðu taka með fegins hendi 
við Ieiðbeiningum frá d. um þær brevt. á frv., 
sem til hins betra þættu horfa, því vel má vera, 
að benda megi á ýms atriði i frv., sem betur 
mættu fara. Myndi ég að sjálfsögðu taka slíkar 
till. til athugunar.

Ég skal svo ekki fjölyrða frekar um frv. Þar 
sem það er flutt af allshn. og hún hefir lesið 
það rækilega yfir, virðist mér ekki ástæða til 
að visa þvi til n. Ef hinsvegar hrtt. kæmu 
fram, væri æskilegt, að allshn. fengi þær til at- 
hugunar. Vildi ég gjarnan eiga við hana sam- 
ráð um hrtt.. sem fram kunna að koma.

Brynjólfur Bjarnason: Eins og hæstv. félmrli. 
tók fram, er þetta frv. raunverulega ekkert 
annað en framienging á ákvæðum I. um gengis- 
skráningu og ráðstafanir í því sambandi.

Eins og hv. dm. muna var fyrir nokkrum dög- 
um rætt hér í d. frv. um sama efni, sem ég er 
flm. að. Þetta frv. gekk að ýmsu leyti alveg í 
sömu átt og það frv., sem hér er verið að ræða 
um. Mitt frv. gekk bara lengra. Það er að segja, 
í þvi eru teknar fleiri hliðar á húsnæðismál- 
unum, sem aðkallandi er, að verði leystar, en

ekki eru teknar með í frv., sem hér liggur fyrir. 
Þar eru til dæmis ákvæði, sem tryggja það, að 
leigjendur geti haldið húsnæði sinu og húseig- 
endur geti haldið húseignum sínum, hvað sem 
á dynur.

Ef það á að skiljast svo, að mitt frv. sé með 
flutningi þessa máls úr sögunni, þá tel ég það 
illa farið. Ég mun þá hinsvegar reyna að flvtja 
brtt. við þetta frv. Ég vildi eimitt af þessum á- 
stæðum leggja það til, að málinu yrði vísað til 
alishn. aftur, ef hún vildi taka þessi mál til nán- 
ari yfirvegunar.

Bernharð Stefánsson: Það verða nú vist margir 
sammála um það, að nauðsynlegt sé að setja 
liúsaleigulög til að trvggja það, að ekki verði 
okrað á húsaleigunni, á meðan á styrjöldinni 
stendur, En þótt menn séu sammála um þetta 
og það sé góðra gjalda vert, að þetta frv. er 
fram koniið, þá er það jafnvist, að það er mik- 
ill vandi að setja slik 1., þannig að ekki sé 
hallað á réttindi manna og hag.

Ég hefi ekki lesið þetta frv. svo vandlega, að 
ég sjái mér fært að leggja dóm á hvert einstakt 
atriði þess, en samt sem áður vildi ég mega 
beina til n., sem flutti málið, fáeinum aths., því 
ég teldi heppilegustu vinnubrögðin vera þau, að 
hrtt. komi frá n., en ekki frá einstökum þm.

Það, sem mér finnst í fvrsta lagi athugavert 
við frv., er hið skilyrðislausa hann við því, að 
húsaleiga megi hækka frá þvi, sem er, þegar 1. 
öðlast gildi. Er þetta sérstaklega með tilliti til 
þess, að viðhald húsanna hvílir á húseigendum, 
en þetta viðhald er dýrt og fer sihækkandi. Mér 
fyndist því rétt, að i frv. væri sett ákvæði um 
það, að húsaleigan mætti hækka í hlutfalli við 
það, sein viðhaldskostnaður hækkaði.

Ég veit að visu, að ákvæði em um það í frv., 
að leita megi úrskurðar húsaleigunefndar um 
húsaleigu. En eftir frv. að dæma virðist þetta að- 
eins eifja að vera i einstökum tilfellum. Aðal- 
rcglan virðist eiga að vera sú, að húsaleiga megi 
ekki hækka. Ef þetta væri haft svona, hlvtu þeir 
húseigendur, sem þurfa að láta gera við hús sin, 
að verða fyrir tjóni, en það eru raunar öll hús, 
sem þurfa árlegt viðhald.

í öðru lagi sakna ég ákvæða um það í frv., 
hvernig að skuli fara, ef ákveðin hlunnindi hafa 
tylgt húsnæði, t. d. upphitun. Ég veit dæmi þess, 
að húseigendur, sein hafa leigt hús sin með þeim 
skilyrðum, að upphitun fylgdi, hafa litið svo á, 
að þessu mætti ekki brevta fvrr en 14. maí, sam- 
kvæmt gengislögunum. Þessir menn hafa því 
leigt íbúðir í húsum sínum með upphitun fyrir 
sama verð og var áður en gengislögin gengu i 
gildi, þrátt fvrir hina miklu verðhækkun, sem 
orðið hefir á kolum. Ég tel, að nauðsynlegt sé að 
hafa ákvæði um þetta í 1.

í þriðja lagi vil ég vekja athygli n. á ákvæð- 
um 2. gr. frv., þar sem heimilað er að segja 
leigjanda upp húsnæði, ef húseigandi þarf á 
liúsnæðinu að halda til eigin afnota. Mér finnst, 
að um þetta þyrfti að setja einhverjar nánari 
reglur en gert er í frv.

Inn í 1. þurfa að koma ákvæði um það, að 
leigjandi mætti skjóta þvi til úrskurðar húsa- 
leigunefndar, hvort um virkilega þörf húseig-
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anda væri að ræða til þess að segja leigjanda 
upp húsnæði. Mér þótti nú hlýða að beina þess- 
um atriðum til hv. allshn., og vona ég, að hún 
hafi tekið eftir því og taki þetta til athugunar. 
ef hún er mér sammála um þessi atriði. Það 
myndi spara mér að bera fram brtt. við þetta 
frv., því að það geri ég að sjálfsögðu að öðrum 
kosti. Mér þætti vænt um að fá svar frá allshn. 
sem fyrst.

Páll Zóphóníasson: í samhandi við ræðu hv. 
1. þm. Eyf. (BSt) vil ég taka það fram, að ég 
hefi athugað nokkra tugi húsa hér i Reykjavik 
og hve viðhald þeirra er mikill hluti af kostn- 
aðinum. Mér hefir reiknazt, að sá kostnaður sé 
1 r,—hluti af heildarkostnaðinum, sé reiknað 
með venjulegum vöxtum af húsverðinu. Auðvit- 
að hækkar þessi liður mikið, og það verður að 
taka tillit til þeirrar hækkunar, og ég vil vænta 
þess, að hv. allshn. athugi það, að vegna þessa 
þarf húsaleiga að hækka, þegar hún fer að at- 
huga frv.

*FéImrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Það hefir 
nú verið rætt um nokkur atriði þessa frv., sem 
mér virðist rétt, að gætu komið til athugunar 
og viðræðna i hv. allshn., eða þá að bornar yrðu 
fram brtt. um þau atriði, enda þótt ég telji 
sum þeirra þess eðlis, að þeirra vegna þurfi 
varla að bera fram brtt. við frv. eins og það 
liggur fvrir, en vel mætti þó athuga, hvort ekki 
væri ástæða til, að það væri skýrar tekið fram.

Hv. 1. þm. Evf. (BSt) nefndi 3 atriði, sem 
hann vildi benda hv. allshn. á i sambandi við 
þetta frv. í fvrsta lagi skýlaust bann við hækk- 
un á allri húsaleigu, en mér virðist, að eftir 1. 
gr. þessa frv. geti komið til álita að hækka 
leigu á húsnæði einmitt vegna þeirra ástæðna, 
sem hv. 1. þm. Evf. drap á, en vel má vera, að 
réttara væri, að það kæmi skýrt fram í frv. Ég 
sé ekkcrt athugavert við það, þó að húsaleigu- 
nefnd vrðu gefnar frjálsar hendur um brevt. á 
leigumála til samræmis við þær hækkanir, sem 
orðið hafa á vissum liðum, sem mikið veltur 
á. Ég tel það án efa eitt af hlutverkum húsa- 
leigunefndar, þó að það sé ekki tekið fram ber- 
um orðum í frv., að ef húsnæði er leigt með 
vissum hlunnindum, eins og hv. 1. þm. Eyf. gat 
um, t. d. hita eða ljósi, þá er það hlutverk húsa- 
leigunefndar að aðgreina það, ef það er ekki að- 
greint sérstaklega í leigumálanum. Það er að 
sjálfsögðu engin sanngirni í því, að húseigandi 
gcti ckki tekið hærri húsaleigu fvrir húsnæði 
sem leigt er ineð hita, en upphaflega var ákveð- 
ið, enda þótt kolaverðið sé orðið miklu hærra. 
Það er ekkert réttlæti í því að ganga þannig á 
rétt einstakra manna og ekki ætlazt til þess 
með frv. En þetta er líka atriði, sem getur verið 
spurning um, hvort ekki ætti að taka skýrar 
fram í frv. en gert er. Að mínu viti er húsa- 
leigunefnd skyld til að úrskurða um þau vafa- 
atriði, sem upp kunna að risa, eins og t. d. 
þetta, sem hv. 1. þm. Eyf. benti á.

Eg álít lika rétt, eins og hann drap á, að ef 
leigusali segir upp húsnæði af þeim ástæðum, að 
húseigandinn sjálfur þurfi að nota. ibúðina, 
geti stundum verið ástæða til að ætla, að það sé

vfirskinsástæða, og hafi leigutakandi fengið 
grun um, að það sé svo, þá sé honum heimilt 
að snúa sér til húsaleigunefndar og láta hana 
rannsaka þessar ástæður, og sé að hennar dómi 
eingöngu um yfirskin að ræða af hálfu leigu- 
sala, getur húsaleigunefnd ógilt uppsögnina. Ég 
álit, að þetta sé hægt samkv. þessu frv. eins 
og það liggur fvrir, en hefði ekkert á móti þvi, 
að það væri tekið fram með skýrum ákvæðum 
í frv.

Hv. 1. þm. N.-M. (PZ) gat um það við þessa 
umr. frv., hve viðhaldið væri mikill hluti af 
kostnaðarverði húsa. Ég skal ekkert dæma um, 
hvort hann hefir tekið svo mörg hús til athug- 
unar, að á því megi byggja, en mér þykir alls 
ekki ósennilegt, að það muni láta nærri sú upp- 
hæð, sem hann tilgreindi. Það er lika athug- 
unarvert út af afgreiðslu málsins hér í hv. Ed. 
og á Alþ. yfirleitt fyrir hv. þm. að gera sér 
grein fyrir, hve viðhaldið er mikill hluti af 
kostnaðarverði húsanna. En að sjálfsögðu hækk- 
ar viðhaldskostnaðurinn ekki jafnmikið og 
margt annað. Sumt af byggingarefni, a. m. k. 
hið innlenda, hefir liklega ekki hækkað i verði 
mjög mikið, og verðhækkun á aðfluttu bygg- 
ingarefni er mjög misjöfn eftir því, hvaða teg- 
undir er um að ræða. Það er því töluvert flókið 
reikningsdæmi að áætla, hvc mikið kostnaður- 
inn við viðhald húsanna muni hækka frá því, 
sem var fyrir stríð.

En mér finnst rétt að benda á öll þessi at- 
riði, sem hafa komið fram í umr. um frv. Af 
minni hálfu tel ég það fyllilega athugunarvert, 
hvort rétt sé að láta þetta koma að einhverju 
leyti skýrar fram í frv. en þegar er orðið. Það 
var alls ekki meiningin með þessu frv. að koma 
í veg fvrir það, að húseigendur gætu hækkað 
leigu fyrir þau hlunnindi, syn fólgin eru i upp- 
hitun, þegar kostnaðurinn við upphitun hefir 
hækkað stórkostlega, né að húseigendur eða 
leigusalar gætu notað það sem yfirvarp, að þeir 
þyrftu að nota húsnæðið handa vandamönnum 
sinum til að losna við leigjendur. Það átti að 
girða fyrir þetta hvorttveggja með þessu frv., 
en þó má vel vera, að réttara væri, eins og hv. 
1. þm. Eyf. henti á, að um þetta væru skýr 
fyririnæli í 1.

ATIÍVGR.
Erv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv.

A 13. fundi í Ed., 8. marz, var frv. tekið til
2. umr.

Eorseti tók málið af dagskrá,
Á 14. fundi í Ed., 11. marz, var frv. aftur tekið 

til 2. umr. (A. ól, 95, 96).
Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 95. 

— Afbrigði levfð og samþ. með 9 shlj. atkv.

*Frsm. (Sigurjón A. Ólafsson): Herra forseti! 
Við 1. umr. þessa máls gerði hæstv. félmrh. all- 
ýtarlega grein fyrir efni þessa frv. Við alls- 
hnm. létum þá skína í, að við mundum bera 
fram brtt. siðar, og liggja þær nú fyrir á þskj. 
96. Ég tel óþarft að fara inn á efni sérstakra 
gr. í frv., þær eru svo ljósar. Ég mun því aðal-
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lega snúa máli mínu að þeim brtt., sem n. hefir 
orðið sammála um að flvtja.

I’að er þá fyrst við 1. gr. Við 1. umr. komu 
fram aths. frá hv. þm., sem flestar voru' þess 
eðlis, að n. fanst rétt að taka þær í aðalatrið- 
unum til greina. Ég minnist þess, að frá hv. 1. 
þm. Eyf. kom fram ábending, sem var réttlát 
og n. tók tillit til. Sú breyt., sem er gerð við 1. 
gr., cr aðallega á þá leið, að setja inn í frv. 3 
atriði, sem megi valda þvi, að húsaleiga hækki. 
I’að er sökum viðhaldskostnaðar, eldsneytis- 
kostnaðar, sem er innifalinn í húsaleigu, og í 
þriðja lagi vegna skattahækkana, sem kunna að 
verða á fasteignum. Þó að það sé ekki ennþá 
fyrir hendi, þá getur maður vel búizt við, að 
slíkt geti komið fvrir á þeim tima, sem 1. eiga 
að gilda.

l’m fyrsta atriðið skal ég segja það, að allt, 
sem þarf til viðhalds húsa, hefir liækkað veru- 
lega, eins og yfirleitt allt, sem þarf að flvtja til 
landsins. Jlun sú hækkun nema um 30—lOOIc 
samkvæmt upplýsingum frá stjórn fastcignaeig- 
endafélagsins, sem kom á fund n. til viðtals um 
þetta mál. X. lítur svo á, að tvimælalaust sé 
réttlátt að gefa húseigendum heimild til þess að 
hækka leiguna með tilliti til þessa.

Ennfremur er n. sammála um, að þar sem hiti 
er með i leigunni, þar sé réttlátt að leigan 
hækki eftir þvi, sem eldsnevti hækkar í verði.

í frv. er gert ráð fyrir, að liúsaleigu megi 
ekki hækka nema við leigjendaskipti. Þessu vill 
n. breyta á þann hátt, að húsaleigu megi breyta 
á þeim venjulegu flutningsdögum, sem eru 14.
maí og 1. okt.

Þá cr gerð brtt. við 3. gr. Leggur n. þar til, 
að gerð verði sú breyí. á skipun n„ að Fast- 
eignaeigendafélag Revkjavikur skipi einn inann. 
hæstiréttur formann og Alþýðusamband Is- 
lands einn mann. Hefði verið til fjölmennt sam- 
band leigjenda, þá hefði ekki verið ólíklegt, að 
slíkur félagsskapur hefði tilnefnt þriðja mann- 
inn. en sé félagsskapur er ekki til. Hinsvegar 
er Alþýðusamband Islands samnefnari, ef svo 
mætti að orði komast, fyrir verkalýðsfélögin í 
bænum, og þar er stór hópur leigjenda, þó að 
þar séu að vísu margir húseigendur líka. X. 
var því sannnála um, að ekki væri hægt að 
finna neinn aðila, sem betur gæti komið fram 
sem fulltrúi leigjenda.

Stjórn Fasteignaeigendafélags Reykjavikur 
lagði mikla áherzlu á að mega ráða einum 
manni í n., og fannst n. það eðlilegt, þar sem 
þeir upplýstu, að innan þess félagsskapar eru 
fvllilega 700 menn, sem eru húseigendur í bæn- 
um, og nokkur strauniur af húseigendum inn i 
þennan félagsskap.

Þelta eru þær meginbreyt., scm n. lcggur til. 
að gerðar verði. Að öðru leyti hefir hún ekki 
talið rétt að koma nieð brtt. að svo stöddu.

2. gr. frv. felur í sér mikilsvert atriði og er
um það, að ekki megi segja upp leigu, nema
þær ástæður séu fyrir hendi, sem þar er gert
ráð fyrir, en það eru vanskil, brot á sanming-
uin o. s. frv. Ég geng þess ekki dulinn, að hús- 
eigendur mundu fyrst og fremst hafa óskað 
eftir, að engar hömlur hefðu verið lagðar á að 
mega segja upp húsnæði. En n. lítur svo á,

að það ástand geti skapazt hér í Reykjavík, 
sem er stærsti bær landsins, að mjög væri var- 
hugavert, ef svo lauslega væri um hnútana búið. 
að húseigendur gætu sagt upp eins og á venju- 
legum timum. Það gæti orðið til þess, að stj. 
sai sig tilneydda að setja bráðabirgðalög til að 
firra þeim vandræðum, sem annars mundu af 
hljótast.

Eg skal svo Iáta málí mínu Iokið. Ég fer 
ekki út í aðrar gr. frv. Þær eru að mestu leyti 
umbúnaður um aðalefni frv., að öðru leyti en 
því, að í öðrum bæjum og kauptúnum eiga fast- 
eignamatsnefndir að gegna þvi starfi, sem hih 
kjörna n. í Reykjavik á að gegna. Ég býst við, 
að ekki sé vert að kjósa sérstaka n. í einstök- 
um bæjum til þess að hafa þessi mál með hönd- 
um, enda mun reynslan hafa verið og verða sú, 
að húsnæðisvandræði eru alltaf minni í hinum 
fámcnnari bæjum.

Eg vil svo vænta þess, að d. geti fallizt á brtt. 
þær. sem n. hefir levft sér að bera fram.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Ég vil biðja 
hv. n. að athuga, hvort ekki sé ástæða til að 
fella úr 1. gr. frv., eins og hún er nú, nokkur 
orð.

I brtt. allshn. er gert ráð fyrir þvi, að hækka 
megi húsaleigu sökum aukins viðhaldskostn- 
aðar, eldsnevtis o. s. frv. En hér ber þess að 
gæta, að þótt húsnæði á einum s!að geti verið 
sambærilegt við annað að kostum, getur það 
verið allt að fimm sinnum dýrara leigt, vegna 
þess að i öðru tilfellinu kann húsaleigusamn- 
ingur að hafa verið gerður fyrir löngu, en ekki 
i hinu. (iæti þvi húsaleigun. verið í miklum 
vanda stödd þegar svo stendur á. Húseigandi 
getur þá kannske bent á það, að á öðrum stað 
sé samskonar húsnæði leigt miklu dýrar, og 
rökstutt með þvi, að hann verði að hækka leig- 
una, og myndi þá n. oft nevðast til að samþ. 
hækkunina. Þess vegna er ég í miklum vafa um, 
hvort rétt sé að láta þetta ákvæði standa, því 
að hér við bætist það, að þessar dýrustu ibúðir 
eru venjulega í gömlum húsum og köldum, með 
ofni og útisalcrni og svo framvegis. Þegar 
þannig er liægt að vitna í háa leigu á göml- 
um húsum, stendur n. enn verr að vígi í þessu 
efni, þegar um nýrri hús er að ræða.

Brynjólfur Bjarnason: Ég hefi borið fram brtt. 
við þetta frv. Ég flutti revndar fyrir nokkru 
annað frv, um húsnæði, og þetta frv., sem nú 
er komið frá hv. allshn., fjallar um annan 
aðalþáttinn í því frv., sem sé það, að koma í veg 
fyrir liækkun á húsaleigu. Hinn aðalþátturinn 
í mínu frv. fór í þá átt, að koma i veg fvrir, 
að hægt sé að varpa niönnum út á götuna, ]>ó 
að þeir geti ekki um stundarsakir greitt húsa- 
leigu vegna atvinnulevsis, og eins að koma í 
veg fyrir. að húseigendur þurfi af þeim ástæð- 
um að missa húseignir sínar. Svo eru ákvæðin 
í ininu frv. um stóríbúðaskatt til að standa 
straum af kostnaði við þessar ráðstafanir, og 
þarf ég ekki að bæta neinu við það, sem ég 
sagði, þegar frv. var hér til umr, því að ég 
tel þetta mál nægilega rökstutt.

í frv. þvi, sem hér er til umr, eru að vísu



495 Lagafrumvörp samþykkt. 496
Húsaleiga.

ýms atriði, sem ástæða væri til að brevta, en 
ég hefi aðeins lagt fram eina brtt. um atriði, 
sem ég tel þýðingarmeira en önnur. Hv. 1. þm. 
Eyf. benti á það við 1. umr., að í frv. þvrftu 
að vera skýrari ákvæði til þess að koma í veg 
fvrir, að húseigendur segðu leigjendum upp hús- 
næði undir því yfirskini, að þeir þyrftu að nota 
það handa sér eða sinu skylduliði. Ég er honum 
sammála um þetta, og ég flutti ekki brtt. í 
þessa átt, því að ég bjóst við, að hann mvndi 
gera þetta, og býst við því enn.

Pá vil ég fara nokkrum orðum um brtt. hv. 
allshn. 2. brtt. n. er um það, að skipa skuli 
sérstaka húsaleigun. i Revkjavik, og skulu í 
henni vera þrir menn, einn skipaður af hæsta- 
rétti, annar af Fasteignaeigendafélagi Reykja- 
vikur og hinn þriðji af Alþýðusambandi Is- 
lands. Þessí n. myndi nú vera þannig skipuð, að 
leigjendur í Revkjavík ættu þar engan fulltrúa. 
Alþýðusambandið er auðvitað ekki nein sam- 
tök leigjenda, heldur pólitiskur flokkur. Það er 
ekki einu sinni verklýðssamtök, eins og hv. 
frsm. vildi vera láta, er hann sagði, að það væri 
samnefnari verklýðsfélaganna. Þetta er ekki 
rétt. Fyrst og fremst er fjöldi verklýðsfélaga 
alls ekki i sambandinu, og það fjölmenn félög 
eins og Dagsbrún, og auk þess er stj. þessa 
sambands í raun og veru stj. pólitisks flokks, 
sem kosin er af þeim mönnum einum, er fylgja 
þessum pólitiska flokki. Og ég þykist vita, að i 
stj. þessa sambands séu fleiri húseigendur en 
leigjendur, og væri fróðlegt að athuga, hvort 
svo væri ekki.

Annars getur verið nokkur vandi að finna 
leið til þess, að leigjendur geti átt fulltrúa í 
þessari liúsaleigun., þar sem þeir hafa engan 
félagsskap með sér hér í bæ. Hinsvegar tel ég 
rétt, að í 1. sé sett það ákvæði, að ef leigjenda- 
félag sé til, þá skuli það skipa einn þessara 
manna í n. Ef svo væri, myndi sjálfsagt ekki 
líða á löngu þar til leigjendafélag yrði stofnað.

*FéImrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Út af brtt. 
hv. allshn. get ég lýst yfir því fyrir mitt leyti, 
að ég get fallizt á hana, og er það i samræmi 
við það, sem ég lýsti yfir við 1. umr. i tilefni 
af i'æðu hv. 1. þm. Evf., en hann talaði þar 
um ýms atriði í brtt. hv. allshn. t'm fyrri brtt. 
hv. n. þarf ég ekki að tala, þar sem ég ræddi 
um það atriði við 1. umr.

Það er ekki tilgangurinn með frv. að iþyngja 
húseigendum, heldur að tryggja það, að þeir 
geíi ekki notað sér neyð almennings og hús- 
næðisvandræði þau, sem viðbúið er, að verði, 
til þess að hækka leigu að ástæðulausu. Þetta 
er tilgangur frv. Vm þetta er skýrar að orði 
komizt í brtt. hv. n., og hefi ég ekkert út á 
hana að setja.

Hv. 1. þm. N.-M. taldi það varhugavert að 
heimila hækkun á húsaleigu, sem hefði verið 
óeðlilega lág, þegar 1. öðluðust gildi. Þetta get- 
ur verið, en eins og einhver hv. þm. kallaði 
fram í, hefir 5. gr. að geyma ákvæði, sem af- 
stýrir því, að þetta verði misnotað.

Vm 2. brtt. get ég líka verið hv. frsm. sam- 
mála. Úr því að húseigendur hér í bæ hafa 
myndað með sér fjölmennan félagsskap, er ekki

óeðlilegt, að þeir skipi einn mann í n. Þegar 
húsaleigun. sú, sem nú situr, var skipuð af rík- 
isstj., gætti hún þess, að annar hinna tveggja 
stjórnskipuðu nm. væri leiguseljandi, en hinn 
leigutaki. Hinsvegar mun það hafa verið mein- 
ing hæstaréttar, að oddamaðurinn, sem hann 
skipar, væri húseigandi, sem ekki væri leigusali, 
og svo mun vera nú. Þannig tel ég n. bezt skip- 
aða, að oddamaður sé slíkur húseigandi, og svo 
hinsvegar hvor maðurinn frá sínum aðilan- 
um, húseigendum og leigutökum. Þó yrði að 
breyta til frá því sem nú er, þannig að félag 
húseigenda skipaði annan manninn úr sínum 
hópi, en Alþýðusambandið hinn úr hópi leigu- 
taka. Það er aðeins sá galli á þessu, að ég held, 
að svo vel hafi tekizt til um skipun núverandi 
n„ að óvíst er, að hægt sé að breyta þar um 
til batnaðar. Þessi n.skipun hefir heppnazt vel í 
framkvæmdinni, og mælir það á móti breyt., 
en eðli málsins mælir með því, að þessi n. sé 
þannig skipuð sem hv. allshn. leggur til, og 
hefi ég ekkert við það að athuga.

Þau orð, sem hér hafa fallið um það, að Al- 
þýðusambandið gæti ekki hagsmuna leigutaka, 
tel ég ekki svaraverð. Það myndi útnefna leigu- 
taka í n„ og held ég, að hagsmunum þeirra 
væri vel borgið með því. Fjölyrði ég svo ekki 
frekar um þetta mál, en get þess aðeins, að 
brtt. hv. allshn. eru þannig, að ég hefi ekkert 
út á þær að setja og tel þær jafnvel betri en 
ákvæði frv. sjálfs.

Bernharð Stefánsson: Hv. allshn. hefir í fvrri 
brtt. sinni komizt að sömu niðurstöðu og ég 
benti á við 1. umr., hvort sem mínar bendingar 
liafa valdið þessu eða ekki. Þó er eitt atriði, 
er ég minntist á við 1. umr., sem hv. n. hefir 
ekki tekið til greina. Það var í sambandi við 
ákvæði 2. gr. frv., viðvíkjandi þvi, ef húseig- 
andi segði upp húsnæði undir því vfirskini, að 
hann ætlaði að nota það handa sjálfum sér eða 
vandamönnum sinuin, en svo væri ekki, heldur 
vildi hann losna við leigjandann. í 4. gr. frv. 
eru að visu ákvæði um það, að ágreiningur, sem 
rísa kann út af uppsögn húsnæðis, megi komi 
til úrskurðar húsnæðisn., en mér finnst þetta 
samt tæplega nógu tryggilega um búið. Það 
gæti komið fyrir, að ekki va>ru fyrir hendi ful! 
gögn um það, hvaða þörf leigusali hafi haft á 
því að taka húsnæði af leigjanda, og væri oft 
ekki hægt að ganga úr skugga um það fyrr en 
á. flutningadegi. Lcigjandi hefir t. d. ekki í 
fyrstu tortryggt þetta og svo útvegað sér annað 
húsnæði. Mér finnst, að betur verði að vera 
uin þetta búið, án þess að ég sé undír það bú- 
inn að segja nákvæinlega til um, hvernig þessu 
ætti að haga.

Ég gerði ráð fyrir því, incðfram vegna sam- 
tals míns við nm„ að allar þær aths., sem ég 
gerði við 1. umr., yrðu teknar til athugunar í 
n. N'ú langar mig til að vita, þar sem hv. frsm. 
gat þess ekki, hvort hv. n. ætlar að taka þetta 
sérstaka atriði til athugunar eða hefir þegar 
gert það.

*Magnúg Jónsson: Þetta er ekki alveg ókunnur 
gestur, sem hér er á ferð. Hér í Reykjavik voru
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um áratug húsaleigul., og þessi 1. eru nokkuð 
svipuð þeim. Ég verð að segja, að mig langar 
ekki mikið i þennan gest aftur, hann var ekki 
svo vinsæll eða gagnlegur. Þá var, eins og alltaf 
undir haftafargani, sagt, að ef 1. væru afnumin. 
myndi komast óskaplegt rót á þjóðfélagið, menn 
mvndu standa eftir á götunni húsnæðislausir í 
stórhópum, — og svo, þegar 1. voru afnumin, 
gerðist bókstaflega ekkert. Ég veit að vísu, að 
það er að sumu leyti góður tilgangur með þess- 
um 1., en samt tel ég ekki, að setja ætti þessi 
þvingunarl. fremur en önnur, fyrr en eitthvað 
það er komið i ljós, sem nauðsvnlegt er að 
koma í veg fvrir. Og mér sýnist sem þessi I. 
séu jafnvel talsvert víðtækari en gömlu 1. Þessi
1. eiga við hverskonar húsnæði, en gömlu 1. 
voru þó aldrei nema um ibúðir, þau náðu ekki 
til húsnæðis fyrir skrifstofur og verzlun. Þar 
var aðeins ákveðið, að ekki mætti breyta íbúðar- 
húsnæði og gera það að öðru, sem var undan- 
þegið 1. Nú sýnist mér sem þetta eigi að ná til 
hvers kvns húsnæðis. Og þar sem gömlu 1. unnu 
á móti sjálfum sér með því að hindra menn i 
því að reisa hús til íbúðar, með þeim höftum, 
sem voru á slíkum húsum, skilst mér, að þessi 
1. eigi alveg að koma í veg fvrir það, að nokkur 
hús verði reist, því að enginn er svo heimskur 
að leggja fé í það eina í þjóðfélaginu, sem 
ekki má taka þátt í þeim verðbreytingum, sem 
gerast. Og þó að nú sé ekki útlit þannig, að lík- 
legt sé, að mikið verði reist af húsum, hvort 
sem er, þá komn þeir tímar, og ef til vill nokk- 
uð fljótt, að húsagerð hlýtur að aukast, en þá 
er með 1. séð fyrir því, að ekki verði bætt úr 
þeirri þörf, sem er á stöðugt auknu húsnæði. 
Það er talið, að 200 íbúðir þurfi að koma til ár- 
lega hér í bæ til þess að fullnægja eðlilegri 
aukningu húsnæðisþarfarinnar, og ég veit ekki, 
hvar á að hola þessu fólki niður, eftir að búið 
er að sjá svo vel fyrir þvi með 1., að þessari 
þörf verði ekki fullnægt.

Með frv. er sá lofsverði tilgangur, að sjá um 
það, að húsaleiga hækki ekki. En hví á húsa- 
leiga ekki að hækka eins og allt annað, ef verð- 
gildi peninganna lækkar, ef menn fá almennt 
hærri laun fvrir vinnu sina o. s. frv.? Hvi ætti 
húsnæðið eitt að vera undantekið? Ég sé ekki, 
að það geti talizt eðlileg ráðstöfun að þvinga 
húsaleiguna niður. Og þm. verða líka að gera 
sér ljóst, að um leið og þeir eru að verja menn 
fyrir of hárri húsaleigu, eru þeir líka að verja 
þá fyrir þvi að geta nokkursstaðar fengið inni. 
því að þessi 1. greiða alls ekki fyrir því.

Þetta voru aðeins almenn viðvörunarorð 
gagnvart 1. þeim, sem hér eru á siglingu, en 
annars fer ég ekki fleiri almennum orðum um 
þetta.

Hv. allshn. hefir séð nokkra galla á 1. gr. 
frv. og gert nokkrar undantekningar við hana. 
Það er eins og liæstv. félmrh. hafi ekki dottið í 
hug, að nauðsvnlegt geti verið að liækka leigu 
vegna verðhækkunar á eldsnevti, aukins við- 
haldskostnaðar, vaxta- og skattahækkunar o. s. 
frv. Ég tek hér dæmi, sem ég hefi áður nefnt í 
viðræðum við menn. Hugsum okkur menn, sem 
lifa beinlinis af því að leigja hús. Slíkt eru oft 
rosknir menn, sem lagt hafa fé sitt í húseignir

Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

í staðinn fvrir að koma því fyrir í banka, og 
það af mjög skynsamlegum ástæðum. Þeir vilja 
eiga eignir, sem ekki fylgjast með falli pening- 
anna. en halda sér í samræmi við þær verð- 
hreytingar, sem i landinu eiga sér stað. Þeir 
ætla að koma i veg fyrir það, að þeir standi 
uppi í ellinni með fallna og verðlitla peninga. 
Hvað eiga þessir inenn nú að gera? Þetta eru 
einu mennirnir á landinu, sem ekki fá neins- 
konar dýrtiðaruppbót, og svo á að koma i veg 
fyrir, að leigan verði hækkuð. Mér finnst þetta 
ekki ná nokkurri átt. Ég veit ekki, hvað þessir 
menn liafa gert fyrir sér, ef þjóðfélagið á að 
refsa þeiin fyrir það að hafa lagt eignir sinar i 
hús. Það má vel vera, að ekki sé nægilega 
tryggður réttur leigutaka, en séu þessi lög á 
annað borð sett, kemur það greinilega i Ijós, 
hvað þau að sumu leyti koma ósanngjarnlega 
niður. í 2. gr. er samhljóða ákvæði og i gömlu 
1., að ekki má segja mönnum upp nema vegna 
vanskila á leigunni eðú. ef leigutaki gerist samn- 
ingsrofi. Mér finnst alveg óafsakanlegt, ef þetta 
ákvæði yrði haft i 1.; samkvæmt þvi gæti mað- 
ur, sem Ieigði íbúð, alls ekki losnað við leigj- 
endur sína. Leigutaka væri nóg að borga sína 
leigu, standa við alla samninga, og þá væri 
honum heimilt að dvelja svo lengi í húsnæðinu 
sem honum þóknaðist. Leigusali gæti aldrei sagt 
honum að fara úr íbúðinni vegna framkomu 
hans. Maður, sem leigir húsnæði og vill hafa 
frið á sínu heimili, verður sjálfur að flytja úr 
húsinu. Ég veit ekki, hvort það væri talið til 
samningsrofa, ef menn væru með hávaða allar 
nætur, sem truflaði svefnfrið annara íbúa húss- 
ins. Ég býst við, að fólk kærði sig lítið um 
slíka leigjendur, en samkv. þessu frv. væru hús- 
eigendur bundnir í báða skó og mættu ekki 
segja upp húsnæðinu eingöngu af þessum sök- 
um.

Ég held, að mikið mætti bæta úr þessu með 
þvi að gefa húsaleigun. úrskurðarvald í þessum 
efnum. Húseigendur gætu komið til hennar með 
umlsvartanir sínar, og það vrði svo á hennar 
valdi, livort liúii tæki þær til greina eða ekki. 
En það er liart fyrir menn, ef þeir i fyrsta lagi 
mega ekki taka aukna húsaleigu, sem fylgir þá 
ekki lengur auknu verðlagi í landinu, og í öðru 
lagi eru þeir svo neyddir til að hafa áfram leigj- 
cndur, ef húsaleigan aðeins er greidd, hversu illa 
sem þeir að öðru leyti haga sér.

Ég sé. að hv. allshn. hefir einnig komið með 
brtt. um það, hvernig þessi n. skuli skipuð. Ég 
verð að játa, að ég legg ekki mikið upp úr þvi, 
þó að einn af fulltrúunum, sem e1ga sæti í þess- 
ari n., sé frá Fasteignaeigendafélagi Revkjavik- 
ur. Þó að hann eigi að gæta hagsmuna þeirra 
aðila, sem hann er fulltrúi fvrir, er þessu skor- 
inn svo þröngur stakkur í 1., að hann getur ekki 
komið fram réttmætum kröfum sínum. Þá skil 
ég ekki, hvers vegna er réttlátt að þetta nái að- 
eins til Keykjavikur. Það scgir einhverstaðar i 
grg., að húsaleiga inuni vafalaust hækka, ef 
ekki verða gerðar einhverjar ráðstafanir til að 
hindra það. Hvers vegna má þá ckki fram- 
kvæma það eins utan Revkjavíkur? Svo er víst 
til ætlazt, að fasteignamatsnefndir framkvæmi 
húsaleigulögin utan Rvíkur, en hægt er að fara
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nærri um, hvernig sú framkvæmd muni verða. 
Það væri miklu nær að setja húsaleigunefndir 
i öllum stærri kaupstöðum, sem sæju um fram- 
kvæmd I. En hér er ekki um að ræða neitt eins- 
dæmi. Það er ekki óvanalegt, að 1., sem sett 
eru fyrir allt landið, séu aðeins framkvæmd í 
Rvík einni. En auðvitað mega aðrir staðir hrósa 
happi, ef þcir geta losað sig við húsaleigu- 
nefndir, þar sem má ganga út frá, að þær verði 
bara til ills. Enda er auðséð, að 1. eru sett ein- 
göngu til þess að láta menn brjóta þau, og þarf 
ekki annað en samkomulag milli aðila til þess. 
Maður, sem væri i vandræðum með að fá hús- 
næði, mvndi gjarnan borga hærri leigu, og á þó 
ekki á hættu að vera kærður. Vitanlega er mjög 
auðvelt fvrir einstaklinga að koma sér saman 
uin að brjóta þessi 1. án þess að þurfa að gjalda 
fyrir það. Menn geta farið í kringum þau, ef 
menn vilja. En sem sagt, aðalatriðið eru þó 
sjálf 1., því hversu mikla löngun sem menn 
hafa til að brjóta þau, verða þeir þó að fara 
eftir þeim vegna vfirvofandi ákæru um lögbrot. 
Eins og ég hefi sagt hér áður, verða þau til að 
draga úr vilja manna til að bvggja sér hús, sér- 
staklega í Reykjavik.

Eg skal svo ekki fjölyrða meira um þetta. Ég 
býst við, að búið sé að tryggja þessu frv. 
greiðan framgang nú, en þar sem það mun 
verða athugað á næstu árum, vildi ég láta þessi 
orð fylgja þessum 1. úr garði.

*Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Hv. 1. þm. Eyf. 
kom með fyrirspurn til allshn., hvort hún hefði 
tekið til athugunar aths. hans um yfirskins- 
ástæðu á uppsögn húsnæðis. En ég hefi þvi að 
svara, að n. hefir tekið þetta mjög til athug- 
unar og komizt að þeirri niðurstöðu, að i niður- 
lagi 4. gr. sé svo vel gengið frá þessu sem kost- 
ur er á og því ekki ástæða til oð setja breyt. 
inn í gr. með hliðsjón af aths. Við töldum, að 
ckki væri hægt að hafa þetta öllu betra heldur 
en að láta n. á hverjum tíma skera úr um þcssi 
mál. 4>að myndi aðeins orka tvímælis, ef breytt 
yrði orðalagi gr. frá því sem nú er. Hinsvegar 
held ég, að n. sé vel ljóst, að takmarka þurfi 
vald húseigenda til að segja upp húsnæði, en 
þetta er mjög viðkvæmur punktur í löggjöfiimi.

Hv. 1. þm. Reykv. benti á ýmsar ástæður. 
sem gætu oft verið tilefni fyrir húseiganda til 
að segja upp leigunni, þó að ekki væri van- 
greiðslu til að dreifa. En hér er gert ráð fvrir, 
að lagt sé undir mat n„ hvort þessar ástæður 
séu svo veigamiklar, að tilefni sé til uppsagnar. 
(MJ: Er það í 1.?) Það er skýrt tekið fram í 
niðurlagi 4. gr. Viðvíkjandi ákvæði 2. gr. um 
að slíta leiguskilmálum álít ég, að ekki sé bót 
nð þvi að koma með tæmandi upptalningu i 
því efni. Ég þekki dæmi þess, að eftir 1. frá 
1917 vom búnar til tylliástæður til þess að 
losna við leigjendur, og ekki alltaf heiðarlegar 
þær aðferðir, sem notaðar vom til þess. Hins- 
vegar er ég sammála hv. 1. þm. Reykv., að leigj- 
endur gæti ekki alltaf sóma síns, og komi ekki 
vel fram gagnvart öðrum leigjendum og hús- 
eiganda, og i því liggur vandinn. Þess vegna er 
nauðsynlegt, að einhverjir aðilar séu til að 
dæma um, hvort réttlátt sé að losna við leigj-

endurna eða ekki. En það er erfitt að setja um 
þetta fastar skorður í löggjöf. Eins og ég sagði 
í framsöguræðu minni, geng ég þess ekki dul- 
inn, að húseigendur æskja engra takmarkana i 
þessu efni. en ég býst við, að Alþ. líti svo á, 
að allshn. hafi fulla ástæðu til að vilja lögfesta 
það, enda er frjálsræði á þessu sviði stór- 
hættulegt.

É7g skal svo svara hv. 1. þm. Reykv. með ör- 
fáuin orðum. Hann talaði mikið um, að með 
þessum 1. yrði bannað að hækka húsaleigu. 
Þetta er ekki rétt, þvi að nieð brtt. n. er fylli- 
lega tekið tillit til þeirra auknu skatta, sem 
kunna að verða lagðir á fasteignir. En með þvi 
að hækka leiguna er verið að gefa mönnum 
möguleika til þess að braska með húseignir. 
Allar þær takmarkanir, sem settar eru í sam- 
bandi við styrjöldina, eru til að koma í veg 
fvrir það, að menn geti fengið stríðsgróða af 
eignum sínum og iðju. Hvað er gert um alla 
verzlun? Þar er sett verðlagsn., sem ákveður 
hámarksverðið, og það er alls ekki óeðlilegt, þó 
að hér séu líka sett einhver takmörk. Hann 
minntist á í þessu sambandi, að mikil eftir- 
spurn myndi verða eftir húsnæði, og er ég hon- 
uin alveg sammála um það. Árlega fjölgar hér 
í bænum um 200 íbúa, og til þess að fullnægja 
þessari eðlilegu fjölgun verður að bvggja á 
hverju ári sem þvi svarar. En það eru ekki 
iniklar likur til, að hægt verði að bvggja, meðan 
núverandi ástand helzt um örðugleika á inn- 
flutningi byggingarefnis. Með þvi verðlagi, sem 
nú er, myndu ný hús kosta ærna peninga og 
erfitt yrði að standast kostnaðinn af þeim. X. 
leitafti upplýsinga lijá byggingarnefnd bæjar- 
ins, hvort ekki lægju fyrir beiðnir um levfi til 
að bvggja, og fékk það svar, að nú sem stæði 
væri sáralítið um slikar beiðnir og af skiljan- 
legum ástæðum. Einmitt þessi væntanlegi hús- 
næðisskortur hlýtur að leiða af sér möguleika 
til að okra á húsnæðinu, ef allt væri frjálst. 
Þetta frv. er einn liðurinn í þeim ráðstöfunuin. 
sein Alþ. og ríkisstj. hafa gert síðastl. ár til 
þess að revna að halda niðri verðlagi í landinu, 
og arftaki þeirra ráðstafana, sem gerðar voru 
með gengisskráningarl. í fyrra. Tvimælalaust 
voru þau 1. talin nauðsynleg. Ég hefði gaman 
af aft hevra þau rök, að ekki væri nú ástæfta til 
ráftstafana, sem gerðar voru á sinum tíma meft 
gengisl.

Hér í bænum eru ekki margir menn, sem lifa 
á húseignum sínum. Yfirleitt er ekki algengt, 
að fólk leggi peninga sína i hús, en ekki á 
banka, i þvi skyni að fá meiri vexti af þvi. 
Þessir menn bafa tekið á sig áhættuna og þvi 
sanngjiirnt, aft þeir fái dálítið hærri vexti af 
fé sinu. Til þessa er lika tekið tillit í frv., þar 
sem tryggð er greiðsla leigunnar og látið varfta 
brottrekstri úr íbúftinni. Leigjendur munu líka 
greiða húsaleiguna frekar fvrir húsnæðisskort- 
inn. sem sýnilegur er framundan. Af þessu sést, 
að rentufóturinn er betur tryggður en áður, og 
einnig séft fvrir hagsmunum húseiganda í frv.

Hv. ]>m. minntist á, að þessi 1. næðu afteins 
til Reykjavikur. Þetta er ekki rétt. Lögin ná tii 
allra kaupstaða og sveita, þar sem húsnæði er 
selt á leigu. Frv. gerir ráð fyrir því, að utan
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Reykjavikur starfi ekki sérstakar húsaleigun., 
heldur sjái fasteignamatsn. um framkvæmd 1. 
Mér finnst þetta atriði ekki skipta neinu máli. 
Hér er farin sú millileið, að starfandi n. i 
hverjum bæ grípa hér inn í og gegna þessu 
starfi. Við höfum ekki séð ástæðu til að breyta 
þessu ákvæði, og er það alls ekki svo mikilvægt, 
að það sé orsök til deilu. Læt ég svo útrætt um 
þetta mál að sinni.

*Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Ég ætla 
aðeins að segja örfá orð vegna ræðu hv. 1. þm. 
Reykv. í ræðu hans mætti segja, að kæmi fram 
skefjalaus „liberalismi“ eða jafnvel „anark- 
ismi“, sem stundum hefir heyrzt í þingsölum 
og öðrum opinberum vettvangi frá hans flokki. 
Pessi vfirlýsta skoðun hv. þm. og ftokksbræðra 
lians virðist vera sú, að Iáta hvern og einn um 
það að berjast fyrir lífinu og koma sér áfram 
sem bezt hann getur. En þeim dettur ekki í hug 
að taka tillit til þess, þó að aðstæðurnar geti 
skapað mönnum misjafna möguleika til sigurs 
í hinni þrotlausu baráttu fyrir lífinu. Það, sem 
hver og einn ber úr býtum að leikslokum, ber 
honum með réttu, og aðrir hafa ekkert tilkall 
til þess.

Grundvöllurinn undir þessari löggjöf, sem 
farið er fram á, að sett verði, er sá, að menn 
geti ekki notað sér neyðarástandið í landinu 
til þess að geta grætt á þvi. Það er sérstaklega 
verið að verja þá, sem umkomulitlir eru, gegn 
því, að ástand það, sem skapazt hefir á þessum 
örðugu tímum, verði misnotað. Þetta er mein- 
ingin með frv., er hér liggur fyrir. Eins og hv.
2. landsk. þm. benti á, hefir á síðari tímuin þótt 
nauðsynlegt að lögfesta verðlag á ýmsum inn- 
lenduin vörum og hafa eftirlit með verðlagi inn- 
fluttra vara. Orsökin til þessa var sú, að búast 
mátti við, að menn notuðu sér möguleikana 
til að græða á vörnnni. Eftir þeirri hugsun, sem 
kom frain hjá hv. 1. þm. Reykv., ætti ekkert að 
vera athugavert við það, þó að framleiðendur 
úti á landi notuðu sér markaðinn i Reykjavik 
og sprengdu upp verðlagið á innlendum afurð- 
um. Það liggur i augum uppi, að verðlagið þarf 
að lögfesta. svo að hagur fárra einstaklinga 
víki fyrir heill fjöldans.

Ég vil, eins og hv. 1. þm. Reykv., láta nokkrar 
almennar aths. fvlgja þessu frv. hér í þessari 
hv. d. Hv. þm. sagði, að ekkert liefði skeð, þegar 
gömlu 1. voru numin úr gildi á sínum tima. Það 
kann að vera rétt hjá hv. þm., en í raun og 
veru er það enginn mælikvarði á gildi þeirra, 
sem ekki er hægt að efast um, að var mikið. 
Að minnsta kosti voru þau ekki numin úr gildi 
fyrr en komið var það tímabil, þegar bygg- 
ingar risu óðfluga upp í Reykjavík og eftir- 
spurnin eftir húsnæði varð minni en framboðið. 
Þess vegna er ekkert undarlegt, þó að engir 
stórviðburðir ættu sér stað i sambandi við af- 
nám húsaleigulaganna. Ef það kæmist fljótlega 
friður á og bvggingar færðust i venjulegt horf 
fyrr en búizt verður við, þá munu margir telja, 
að ekki sé ástæða til að halda 1. í gildi. Ég 
fvrir initt levti er á þvi, að það ættu alltaf að 
gilda húsaleigul. í landinu, enda er það viða 
svo í borgum og bæjum erlendis, að á „normal“

tímum gilda ákveðin fyrirmæli um leigu á hús- 
næði. Ég er þeirrar skoðunar, að slík 1. ættu 
að gilda hér, ekki eins og þetta frv., heldur al- 
menn fyrirmæli i löggjöf landsins, sem trvggðu 
hag leigusala og rétt leigutaka, þar sem hægl 
væri að koma i veg fyrir, að annarhvor aðil- 
inn misnoti aðstöðu sína.

Hv. 1. þm. Revkv. sagði, að ekki hefðu komið 
fram neinar aðstæður, sem væru þess valdandi, 
að rétt væri að setja slik 1. Eins og hv. 2. 
landsk. benti á, þá er því fvrst til að svara, að 
ef það var rétt að se’ja ákvæði um húsaleigu 
inn í gengisl. frá því í apríl 1939, þá er vissu- 
lega ekki minni ástæða til að hafa þau nú, eftir 
að þeir atburðir hafa gerzt í heiminum, sem öll- 
um eru kunnir. Ég veit það lika af viðtali við 
þá menn, sem starfað hafa í húsaleigunefnd i 
Rvík, að þeir hafa í störfum sínum getað kornið 
í veg fyrir óeðlilega hækkun á húsaleigu í ein- 
stökum tilfellum. Ég tel þess vegna, að húsa- 
leigunefndin hér í Rvik og fasteignamatsnefndir 
sumstaðar úti um landið hafi unnið mjög nyt- 
samt starf frá því að 1. voru upphaflega sett.

Sami hv. þm. sagði, að 1. myndu koma í veg 
fvrir, að hús væru byggð. Ég ætla, að það sé 
hæpin skoðun að halda því fram, að slík 1. 
komi i veg fyrir byggingar. Það eru þvi miður 
aðrar ástæður, sem koma í veg fvrir húsbygg- 
ingar. Ég ætla, að þessi 1., með skynsamlegri 
framkvæind, ættu ekki að koma í veg fyrir 
hyggingar. Ég ætla, að með I. sé ekki á þann 
hátt gengið inn á hagsmuni húseigenda, að þeir 
geti ekki staðið straum af húsum sínum.

Hv. 2. landsk. minntist á það atriði, sem hv.
1. þm. Revkv. drap á, að þessi 1. giltu eingöngu 
fyrir Revkjavík. Þetta er misskilningur. Það er 
aðeins annað skipulag á nefndarstörfunum úti 
um landið en í Rvík. Það, sem réð því, að þetta 
var sett i frv., var það, að ég var þeirrar skoð- 
unar, að ekki væri ástæða til að setja upp nýja 
nefnd i fámennum bæjuin, a. m. k. ekki fyrst 
uin sinn, heldur væri rétt að láta fasteignamats- 
nefndirnar inna af hendi þau störf, sem húsa- 
leigunefndinni eru ætluð i Rvík. Ég veit, að 
fasteignamatsnefndirnar hafa sumstaðar haft 
veruleg afskipti af þessum málum, og þær hafa 
sumstaðar starfað eins og liúsaleigunefndin i 
Rvik. Ég er sammála hv. 2. landsk., að ef menn 
telja, að það sé brýn nauðsvn að hafa sérstakar 
n. í öðrum kaupstöðum, þá sé ekki nein ástæða 
til að vera á móti þvi. Ég álít aðeins, að það 
sé ekki sérstök þörf á því nú.

Hv. 1. þm. Reykv. sagði, að það væri leitt, 
að þessi 1. væru þannig úr garði gerð, að þau 
byðu upp á að vera brotin með samkomulagi 
aðila. flg held nú, að varla séu sett nokkur ]., 
sem séu svo úr garði gerð, að ekki sé unnt að 
brjóta þau, ef samkomulag er um það milli 
þeirra aðila, sem hlut eiga að máli. En það er 
fjarri lagi, að skirrast eigi við að setja lög'- 
gjöf, þótt möguleikar séu fyrir hendi að brjóta 
bana, ef hún er þörf, jafnvel þótt einliverstaðar 
megi komast i kringum hana, sumpart vegna 
þess að henni sé ekki nógu röggsamlega fram- 
fylgt, og sumpart vegna þess, að sá slappleiki 
er til hjá vissum mönnum í þjóðfélaginu, að 
vilja brjóta 1. Þótt þessi möguleiki sé fyrir
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hendi, þá er það ekki nægilegt atriði á móti 
umbótalöggjöf yfirleitt.

Ég vildi aðeins út af gefnu tilefni frá hv. 
1. þm. Revkv. láta þessar gagnstæðu skoðanir 
við skoðanir hans koma frain við þessa umr.

*Magnús Jónsson: Ég get ekki komizt hjá að 
gera nokkrar aths. við ræðu hv. 2. landsk.

Mér finnst það einkennilegt í munni hv. 2. 
landsk., þegar hann sagði, að það væri óeðli- 
legt, að menn fengju meiri afrakstur af þvi, 
sein þeir hafa lagt í húseignir, þó aðrir fái 
hækkað kaup. Mér sýnist, að þar sem allt verð- 
lag hcfir hækkað, eins og hv. þm. sagði, þá 
eigi þeir menn, sem hús eiga, rétt á að fá meira 
til að lifa á. Ég sé ekki, hver munur er á manni, 
sein vinnur, og manni, sem kannske er svo 
hniginn að aldri, að hann getur ekki fengizt 
við almenna vinnu, en á eign í húsi, sem hann 
lifir á. Mér sýnist hann eiga sama rétt og aðrir 
til þess að fá meira, þar sem allt er orðið dýr- 
ara. Verkamenn og aðrir sem laun hafa, krefj- 
ast hækkunnr, og þeir eiga að fá hana. Þessir 
menn krefjast hennar líka, en þeir eiga bara 
ekki að fá hana.

Ég vil spyrja: Hvernig á sá maður, sem liefii' 
liaft 2 þús. kr. árstekjur með þessum hætti, að 
komast af, þegar allt stórhækkar. Ef hann afl- 
aði þessara tekna á einhvern annan hátt, þá 
fengi hann hækkun, en af því að hann á hús, 
þá á hann ekki að fá meira. Ég sé þó ekki ann- 
að en hann eigi að fá hækkun. Það er ekki verið 
að tala um, að menn okri á eignum sínum. 
Eignin er orðin meira virði að krónutali eftir 
öllu verðlagi í landinu, svo að það er ekki nema 
eðlilegt, að eigandinn fái hærri vexti: Húseig- 
endur eiga rétt á því, að eignir þeirra séu ekki 
rýrðar með löggjöf.

Ég vil segja hv. 2. landsk. og hæstv. félmrh., 
að það getur komið að því einhvern tíma, að 
menn bvggi ný hús, og skulum við taka sem 
dæini, að maður byggi hús, sem áður myndi 
hafa kostað 100 þús. kr., en kosti þá 150 þús. 
kr. Ef maður byggir svona hús, þá verður hann 
að fara til n., og getur þá verið, að n. hækki 
húsaleiguna, svo að hann fái þessi 11%, sem 
talið er, að menn þurfi að fá af húsi, ef menn 
eiga að hafa nokkurn veginn tekjur af þvi fé, 
sein þeir leggja í hús. Þá er komið tvennskonar 
verð á húsum. Ef n. neitar að hækka leiguna. 
þá byggja menn alls ekki, og það hygg ég, að 
niðurstaðan verði alltaf af þessum 1., að það 
verði ekki hægt að byggja. Þótt hæstv. félmrh. 
ætli, að 1. komi ekki i veg fyrir byggingar, ef 
þau eru skynsamlega framkvæmd, eins og liann 
sagði, þá stendur i ]., að húsaleigan megi ekki 
hækka. Hvernig á að byggja hús, þegar þau 
bera sig ekki? Það var það, sem ég ætlaðist til, 
að hæstv. ráðh. svaraði. Það hefir ekkert að 
segja, hvað hæstv. ráðh. hvggur, því ef leigan 
má ekki hækka, þá kemur það i veg fyrir, að 
hús verði byggð. Eftir gömlu 1. var allt annað 
viðhorf. Þá var mat á leigunni. Þegar hún var 
komin það hátt, að það svaraði til kostnaðar- 
verðs af húsuin, þá var farið að byggja aftur 
og þá voru I. orðin óþörf.

Hv. 2. landsk. og hæstv. félmrh. voru að

minnast á gengisl. og sögðu, að ef það hafi 
verið forsvaranlegt að setja ákvæði um húsa- 
leigu inn í þau, þá sé ekki síður ástæða til að 
setja slik ákvæði nú. Ég var nú að visu ekki 
með því að setja þau þá, en það er þó dálítill 
munur þar á. Ég man ekki betur en þá væri 
bannað að hækka verð á innlendum afurðum, 
og það var flcira, sem var bannað. Það var m. 
ö. o. verið að gera alvarlega tilraun til þess að 
halda verðlaginu niðri. Nú er m, a. fvrir til- 
stuðlan þess hv. þm., sem búinn er að kveðja 
sér hljóðs næst á eftir, búið að hækka verð á 
innlendum afurðum. Þegar allt er hækkað, þá 
er ekki rétt að taka eitt undan og segja, að það 
megi ekki hækka.

Hæstv. félmrh. sagði, að í minni ræðu hefði 
komið fram sá skefjalausi liberalismus eða 
anarkismus, sem sérstaklega einkenndi mig. Ef 
svo er. þá er bara það að segja, að hann er i 
okkar st jórnarskrá. Hún verndar eignarrétt 
manna, en það má afnema eignarréttinn ger- 
samlega með því að halda áfram að setja svona 
ákvæði. Slíkt er i rauninni ekkert annað en 
skefjalaust stjórnarskrárbrot, þegar sett eru á- 
kvæði, er gera mönnuin ómögulegt að hagnýta 
sér eignir sínar. Ég þarf ekki að skammast mín 
fyrir skefjalausan liberalismus, sem er í sam- 
ræmi við stjórnarskrána. Ég álít, að ekki eigi 
að leggja höft á athafnir manna að nauðsynja- 
lausu.

Hæstv. ráðh. sagði, að þessi 1. væru sett til 
þess, að menn notuðu sér ekki neyðarástand. 
Ég skal vera með í því. Við skulum taka t. d. 
verðlag á vörum. Það dettur engum i hug að 
halda því fram, að einhver álnavara eigi alltaf 
að hafa sama verð og hún hafði fyrir stríð. 
Þetta em hliðstæður, og ef varan mætti ekki 
hækka, þá væri heldur ekki hægt að flytja hana 
inn.

Við getum verið sammála um það, að koma 
eigi í veg fyrir okur. Það mætti setja nefnd, 
sem væri látin meta leiguna í húsum, og ég 
held, að það væri rétt fyrir mig, ef þetta frv. 
á að gang'a áfram, að bera fram brtt. í þá átt.

Hæstv. ráðh. sagði, að í blöðum míns flokks 
hefðu komið ónotaorð út af því, að verð á inn- 
lendum afurðum hefir liækkað, og þess hefði 
vcrið krafizt, að séð væri uni, að þær hækkuðu 
ekki. Það getur vel verið, að eitthvað hafi 
komið í þessa átt, ég man það ekki svo vel. En 
liæstv. ráðh. ætti að hafa það í huga, að þessar 
vörur eru ekki alveg frjálsar. Þær em skipu- 
lagsbundnar, og það þýðir ekkert fyrir hann að 
vera að vitna í það, þótt menn kvarti undan 
verði þeirra, þegar mönnum er samtímis bann- 
að að bjarga sér. Það er ekki þannig, að menn 
séu sjálfráðir, hvar þcir kaupa mjólk eða kjöt. 
Menn kvarta, þegar þeim er skipað að kaupa 
þessar vörur með ákveðnu móti og líka skammt- 
að verð á þær. Sannleikurinn er sá, að við erum 
hér inni í skipulagningarflækjunni, og það er 
ákaflega rökrétt hjá liæstv. félmrh., þegar hann 
segir, að hann vilji alltaf hafa húsaleigul. Hann 
talar þar eins og sá skefjalausi skipulagningar- 
ntaður. Hami vill, að hið opinbera skipti sér af 
öllu. Ég man eftir, að ég sagði einu sinni i 
gamni, að það myndi ekki líða langt þangað til,
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að maður yrði að tilkvnna að morgni, livar 
maður ætlaði að vera allan daginn. Ég er viss 
um, að það mætti færa skvnsamlegar ástæður 
fyrir þvi, að slíkt ætti að gera.

Ég skal svo ekki tefja hv. d. með því að 
karpa lengur um þetta mál. Við höfum skipzt á 
skoðunum á háða hóga. En það er eitt megin- 
atriði, sem stendur eftir, og hvorki hv. 2. 
landsk. né hæstv. félmrh. hafa gert grein fyrir, 
en það eru þau áhrif, sem þessi 1. hafa á hús- 
byggingar.

Ég ætla ekki að blanda hér inn í máli, sem 
liggur þó nærri, en það er flutningur fólks úr 
sveitum i kaupstaði. Ég get þó sagt hv. þm. það, 
að þetta er mikið innlegg í því máli. Það er 
mikið atriði, þegar allt hækkar í verði, að hægt 
sé að fá húsnæði í bæjunum fvrir lágt verð. 
Það getur verið, að það eitt ráði ekki úrslitum, 
þegar ákvörðun er tekin um slíkt, en það er þó 
verulegt atriði.

l’mr. frestað.
A 15. fundi í Ed., 12. marz, var fram haldið 

2. umr. um frv. (A. 51, 95, 96).

Forseti (EÁrna): Ég leyfi mér að leggja liér 
fram skrifl. brtt., svo hljóðandi: )Sjá þskj. 1121. 
Þar sem till. er of seint fram komin og auk 
þess skrifleg, þarf að veita tvenn afbrigði til 
þess að hún geti komið til meðferðar á fund- 
inum.

ATKVGR.
Afbrigðin leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Það var 
hara eitt atriði, sem mig langar til að benda 
hv. allshn. á, áður en hún tekur málið til at- 
hugunar milli 2. og 3. umr. Hér er gert ráð 
fvrir, að í Revkjavík sé húsaleigunefnd, sem 
meti húsnæði til verðs eða leigu, en annar- 
staðar á landinu skuli fasteignamatsnefndir 
gera þetta og haga sér i þeim efnum eins og 
lagt er fyrir húsaleigunefndina. Þetta þótti hv. 
1. þin. Ileykv. (MJ) óeðlilegt, eitt ætti að ganga 
vfir alla. Það hefir nú samt komið fyrir, að 
hann hefir viljað hafa ein lög fyrir Reykvík- 
inga, önnur fvrir landsmenn, sem fjær búa, og 
mætti minna hann á skattinn á samgöngur til 
Hafnarfjarðar. Það er ætlazt til, að kostnaður 
af húsaleigumati greiðist úr ríkissjóði. Að visu 
er þetta ekki tekið fram nema um n. í Reykja- 
vík, í 3. gr., en sama hlýtur að gilda um kostn- 
að annarstaðar. Xú vil ég benda á þau vand- 
kvæði í framkvæmd þessara fyrirmæla, að viða 
verða fasteignamatsmenn að ferðast langar 
leiðir til þessara starfa, t. d. í Xorður-Isafjarð- 
arsýslu innan úr Djúpi út í Hnífsdal eða Bol- 
ungarvík, tvær dagleiðir, eða í Suður-Múlasýslu, 
þar sem tveir af fasteignamatsnefndarmönnun- 
um verða að fara 1—2 dagleiðir, ef meta skal 
leigu i húsi á Djúpavogi. Vegna kostnaðar og 
örðugleika held ég þvi, að það sé dálítið var- 
hugavert að skylda fasteignamatsnefndir til 
þessa starfs. Það er athugandi, hvort ekki sé 
heppilegra að fela bara úttektarmönnum hrepp- 
anna að fella úrskurði i þessum málum. Þegar

ágreiningur ris, kannske hvað ofan í annað i 
sama þorpinu, getur það orðið býsna útdráttar- 
samt að kalla þangað fasteignamatsnefndina í 
hvert skipti.

Brynjólfur Bjarnason: Herra forseti! Ég hafði 
kvatt mér hljóðs. áður en umr. var frestað sið- 
ast, og hugsaði mér að svara hv. 1. þm. Revkv. 
i M.I) nokkrum orðum, en mál mitt þarf ekki 
að verða langt. Það kom i ljós, þegar hann stóð 
upp, að hér á Alþingi eru til menn, sem eru 
andvígir þvi, að sett séu lög til að hindra tak- 
markalausa hækkun húsaleigu. Hann kom fram 
sem fulltrúi þeirra húseigenda, er fyrst og 
fremst vilja hafa það fyrir atvinnu að eiga hús 
til að leigja þau. Það mun koma í ljós við at- 
kvgr., hvort þessi hv. þm. talar aðeins fvrir 
inunn nokkurra af kjósendum sinum hér í bæ 
eða fyrir hönd alls Sjálfstfl. Þm. leit á málið 
bæði frá siðferðislegu og þjóðfélagslegu sjónar- 
miði. Ilann hélt fram þeirri siðferðislegu skoð- 
un, að ekki væri nema sjálfsagt og rétt, að 
menn fengju aðstöðu til að ná stríðsgróða af 
því að leigja út húsnæði, rétt eins og menn ná 
stríðsgróða í öðrum atvinnugreinum, að þvi 
ætti að stuðla, fremur en að fyrirbyggja það. 
l’m þetta þýðir ekki að ræða við hann. Hann 
um það, ef hann hefir þessa siðferðislegu skoð- 
un. Aðalatriðið er aftur á móti þjóðfélagslega 
hliðin. Hann vildi koma hér fram sem fulltrúi 
,-liberalismans“ og lugði út af þvi, að hér 
ættu ekki að vera nein höft á viðskiptum, 
hvorki þessum né öðrum. Hæstv. félmrh. (StJSt) 
orðaði þetta svo, að þm væri fulltrúi hins 
ikefjalausa „liberalisma". Þetta er ekki rétt. 
Hv. þm. var með þvi, að kaup væri bundið með 
lögum og þannig, að það yrði eins lágt og hann 
treysti sér frekast til að komast. Hann er ekki 
fremui’ fulltrúi „skefjalauss liberalisma“ en 
fulltrúar vfirstéttar eru vanir að vera nú á tím- 
um. Menn greinast ekki í flokka eftir afstöðu 
sinni til „liberalismans“, heldur afstöðu sinni 
til stétta þjóðfélagsins. „Hinn skefjalausi liber- 
alismi" stjórnar ekki framar skoðunum yfir- 
stéttarfulltrúanna, heldur hin skefjalausa stétt- 
arpólitík þeirra. Hin þjóðfélagslega hlið máls- 
ins er i rauninni sú, að nú er talið hagkvæmast 
fyrir þá, sem lifa af því að leigja húsnæði, að 
engar hömlur séu á leiguhækkunum, en hömlur 
á sumu öðru, einkum kaupgjaldi, m. ö. o„ að 
leigan geti hækkað upp úr öllu valdi á verð- 
bólgutímum, sem nú er búizt við. Þetta er skilj- 
anleg gróðalöngun. En skammsýni er þar með. 
Hv. þm. (MJ) gerði ráð fvrir, að af auknum 
gróða húseigenda leiddi auknar húsbyggingar, 
aukna atvinnu, aukið og bætt húsnæði. Sei, sei, 
sei. Það er samt hætt við, að áhrifin yrðu önn- 
ur. Hús mundu öll stórhækka i verði. En þegar 
verðlag færi að komast í samt lag aftur og i 
kreppu þeirri, sem hlýtur að koma eftir striðið, 
mundi öllum þorra húseigenda vcrða því erfið- 
ara að þola verðfallið sem verðhækkunin hefði 
orðið meiri. Er það þá virkilega rétt séð af hv. 
þm. sem fulltrúa húseigenda að vilja engar 
hömlur, engin húsaleigulög? Borgar það sig 
nema fyrir rikustu húseigendurna og skefjalausa 
kapítalistiska braskara? Og i öðru lagi: Mundi
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verðhækkunin leiða til þess, að mikið yrði 
byggt? Gæfi hún almenningi atvinnu og hús- 
næði? Xei, það vrði ekki afleiðingin. Af þeirr; 
gífurlegu kauplækkun, sem stafar af lögfestingu 
kaups langt fyrir neðan eðliletSa kauphæð, mið- 
aða við dýrtið, leiðir stöðugt minnkandi kaup- 
getu nieðal almennings. Pað þýðir það, að fjöldi 
af íbúum Reykjavikur getur ekki greitt fyrir 
húsnæði, — þeim verður það algerlega óiniigu- 
legt. Er svo undir slikum kringumstæðum álit- 
legt. að flutt sé inn mikið af byggingarefni og 
hyggð stór leiguhús? Það verður áreiðanlega alls 
ekki gert, hvort sein húsaleigan verður látin vera 
frjáls eða bundin ineð löguin. I’að verður litið 
eða ekkert byggt, nieðan það ástand helzt, sem 
nú er og skapazt hefir af styrjöldinni. I’ess 
vegna er það ekki annað en blekking, þegar 
þessi hv. þni. segir, að það eitt nægi, að hafa 
húsaleiguna frjálsa, til að tryggja, að áfrainhald- 
andi verði byggt bæði hér í Revkjavík og ann- 
arstaðar á landinu. Til þess þurfti annað að 
gera. Það þurfti að búa sig undir ástandið, sem 
nú er að skapast, meðal annars með því, að 
rikisvaldið sæi um, að bvggt hefði verið eins 
mikið og inögulegt var áður en stvrjöldin hófst, 
og að gerð hefði verið alvara úr þvi að rann- 
saka, hve mikið er hægt að byggja úr íslenzku 
efni. Þetta er vandamál, sem skilyrðislaust er 
nauðsvnlegt, að tekið sé af stjórnarvöldunum 
til rækilegrar yfirvegunar, nefnil. hvað hægt sé 
að gera til þess, að allur sá fjöldi, sem kemur 
til ineð að skorta húsnæði, af því að ekkert 
verður bvggt, geti fengið þak vfir höfuðið.

Þá er það annað atriði, hvað nauðsynlegt er 
að gera til þess að trvggja hagsmuni húseig- 
enda, fyrst og fremst hinna smærri húseigenda. 
sem í raun og veru þurfa þess með. Það er 
fjöldinn allur af fátækum mönnum í Reykja- 
vík, sem eiga einhverjar húseignir, sem þeir hafa 
lagt allt sitt í að eignast, og falla niður í ör- 
birgð, ef þeir missa þær, og verða enn ein byrðin 
á fátækraframfærinu. Til þess að þessir menn 
missi ekki þessar húseignir sínar, verður eitt- 
hvað að gera, en það er hætta, sem vfir vofir. 
vegna þess hve margir koma til með að geta 
ekki greitt húsaleigu vegna styrjaldarástandsins. 
Það er þetta vandamál, sem ég hefi revnt að 
ráða bót á með frv. þvi, sem ég hefi flutt hér 
í hv. d. um húsnæði. Sama er að segja um 
þær brtt., sem ég hefi lagt fram við þetta frv.. 
sem eru sama efnis og aðalatriði húsnæðis- 
frv. þess, er ég ber fram. Ef hv. þm. er það 
áhugamál, að citthvað verði gert til þess að 
tryggja hagsmuni húseigenda, þá geta þeir 
stuðlað að því með því að sainþ., að þessar till. 
nái fram að ganga.

Hv. félmrh. þarf ég ekki að svara. En ræða 
hans var svo skemmtileg, að ég get ekki stillt 
mig um að minnast aðeins Iítillega á hana. 
Hann sagði, að það kæmi ekki málinu við, hvort 
meiri hluti alþýðusambandsstj. væri skipaður 
húseigenduin eða leigjendum, leigusölum eða 
leigutökum. Þetta skipti engu máli vegna þess, 
að alþýðusambandsstjórnin mvndi undir öllum 
kringumstæðuin velja leigutaka. í n. Það er ein- 
kennileg röksemdafærsla þetta. Það mætti spyrja 
hæstv. félmrh., hvort ekki væri eins einfalt að

!áta fasteignaeigendafélagið útnefna fulltrúi 
fvrir leigutaka úr þeirra hóp. Það er eiginlega 
alveg sama, hvort fasteignaeigendafélagið fjall- 
ar um þetta mál eða alþýðusambandsstjórnin, 
eftir lians röksemdafærslu gegn því, sem ég 
sagði, að það væri ekki réttur aðili, vegna þess 
að það væri pólitískur flokkur. Hann sagði, að 
Alþýðusambandið myndi áreiðanlega gæta hags- 
muna leigutakanna og því hefði ég rangt fvrir 
niér. Hafa inenn heyrt aðra eins röksemdafærslu: 
Alþýðusambandið gætir hagsmuna leigjendanna, 
vegna þess að það gætir áreiðanlega hagsmuna 
leigjendanna? Hæstv. félmrh. gæti eins vel sagt: 
„Eg er ekki lélegur ráðh., vegna þess að ég er 
áreiðanlega góður ráðh.“ Það er ömurlegt að 
þurfa að hlusta á annað eins bull hér liv. d. 
og sennilega ekki rétt að eyða tíma þingsins i 
að endurtaka það, en mér fannst það svo 
skennntilegt, að ég gat ekki stillt mig um að 
ininnast á það.

ATKVGR.
Brtt. 96,1 (ný 1. gr.) sainþ. með 11 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Brtt. 96,2 samþ. með 11 shlj. atkv.

3. gr., svo brevtt, samþ. með 10:1 atkv.
Brtt. 112 samþ. ineð 11 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 10 shlj. atkv.
5.—8. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.

Brtt. 95,a felld með 9:1 atkv.
— 95,b kom ekki til atkv.
— 9ó,c felld með 9:2 atkv.

9.—10. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Kvrirsögn samþ. án atkvgr.
Erv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

A 17. og 18. fundi í Ed., 14. og 15. marz, var 
frv. tekið til 3. umr.

Forseti tók inálið af dagskrá.
A 19. fundi í 

til 3. umr. (A.
Ed., 18. marz, var frv. enn tekið 
122, 125, 134).

*Ingvar Pálmason : Þegar þetta frv. var til 2.
uinr., benti hv. 1. þm. N.-M. á það, að hann
teldi ákvæði 7. gr. frv. ekki sein heppilegust að 
því leyti, að þau myndu reynast nokkuð erfið í 
framkvæmd. Einstakir nm. tóku þetta til at- 
hugunar inilli umr. og árangurinn varð sá, að 
við tveir nm., hv. 2. Iandsk. þm. og ég, urðum 
ásáttir um að flytja brtt. við 7. gr., sem er 
á þskj. 134. Að við erum bara 2 nm., sem flytj- 
um þelta, stafar af því, að þriðji nm. var ekki 
inættur á fundi, þegar við ræddum þetta, en 
ég hygg, að hann hafi ekkert við brtt. að at- 
huga.

I brtt. okkar er stungið upp á því, að í bæj- 
um utan Revkjavíkur annist fasteignamatsn. 
þau störf, sem húsaleigun. i Reykjavík eru ætl- 
uð, en í hreppunum verði þetta falið úttektar- 
mönnum hreppanna ásamt oddvitum. Þetta bygg- 
ist á því, að í sveitunum eru fasteignamats- 
nefndarmennirnir dreifðir um alla sýsluna og 
því erfiðleikum bundið fyrir þá að annast þessi 
störf. Við töldum líka, að þessum störfum væri 
eins yel borgið í höndum úttektarmanna, að 
því viðbættu, að hreppsnefndaroddvitinn ætti



510509 Lagafrumvörp samþykkt.
Húsaleiga.

sívti í 11. Þá þó’.ti og heppilegra að liafa þetta 
ekki algerlega fastbundið, þannig að ríkisstj. 
væri veitt heimild til þess, ef ástæður þættu 
til, að ráðstafa þessu á annan hátt. Höfðum 
við í þvi sambandi sérstaklega fyrir augura 
stærri kauptúnin. Það gæti vel hugsazt, að t. d. 
á Akranesi, Keflavík og jafnvel Húsavík væri 
heppilegra að hafa aðra skipun á þessum máluni 
en höfuðreglan í frv. gerir ráð fyrir, og töldum 
við af þeirri ástæðu rétt að hafa þessa heimild 
í frv.

Jafnhliða þessu flytjum við aðra brtt. á sama 
þskj. Er hún þess efnis, að á ineðan húsaleigu- 
Jögin gilda, skuli stimpilgjald af liúsaieigu- 
ramningum ekki nema meiru en 2 krónum af 
hverjum samningi. Samkv. 1. nr. 75 frá 1921 er 
þetta stimpilgjald mismunandi. Það er, að ég 
hygg, 25 aurar af hverjum 100 krónum, sem 
húsaleigan nemur. Af samningi, þar sem húsa- 
Ieigan væri ákveðin 100 krónur um mánuðinn. 
myndi stimpilgjaldið því verða 3 krónur að við- 
bæltum þeim viðaukum, sem mælt er fyrir um 
í öðrum 1. Xú hefir það verið svo, eftir þvi sem 
ég bezt veit, að þetta stimpilgjald hefir inn- 
heimzt illa. Það er erfitt að hafa eftirlit með 
þvi, að þessu sé frainfylgt. Itíkissjóður hefir þvi 
haft litlar tekjur af þessu. Við höfum þess vegna 
álitið heppilcgast og lagt það til, að þetta gjaid 
yrði lækkað. Af þvi gæti leitt það tvennt, að 
þessu stimpilgjaldsákvæði í 1. nr. 75 frá 1921 yrði 
hægt að framfylgja betur en gert hefir verið, og 
svo einnig að koma í veg fvrir, að svo hátt 
stimpilgjald yrði sett á húsaleigusamninga, að 
það kæmi til með að hækka leiguna. Eg held 
þess vegna, að rnargt mæli með því, að þessi 
brtt. okkar verði samþ.

Ég sé ekki ástæðu til að hafa þessi orð fleiri. 
Ég geri ráð fyrir, að frsm. n. muni minnast á 
brtt. hv. 1. þm. Ileykv., en um þær vil ég aðeins 
taka það fram, að þær hafa ekki verið ræddar 
sérstaklega i n., og hafa nm. óbundnar hendur 
um þær. Frá mínu sjónarmiði held ég hinsveg- 
ar, að þtrð sé ástæðulaust annað en samþ. 2. 
brtt. hans, en 1. brtt. tel ég til hins verra.

♦Magnús Jónsson: Ég hygg, að brtt. á þskj. 134 
séu til bóta, sérstaklega þó síðari brtt. Þar sem 
nú er öllum gert að skvldu að gera skrifl. samn- 
inga um húsnæði, þá tel ég það sjálfsagt að 
lækka eitthvað stimpilgjaldið af þessum samn- 
ingum.

Ég skal svo mæla lítilsháttar fyrir mínum 
brtt. á þskj. 125.

1. brtt. er efnismest. Hún er við 1. gr. og er 
borin fram út frá þeirri hugsun, sem mér virð- 
ist, að muni vera í samræmi við tilgang frv., 
að komið sé í veg fvrir, að hægt sé að okra á 
húsaleigunni. Ég get ekki skilið, að það sé til- 
gangurinn með frv. að taka húsnæðið út úr 
öllu öðru i þjóðfélaginu og skapa því sérstöðu 
um verðlagið. Það er náttúrlega hægt að segja, 
að það sé erfitt að borga hækkaða húsaleigu, 
en það er ekkert erfiðara en að borga annað 
hækkað. Það má auðvitað beita áhrifum til þess 
að koma í veg fvrir meiri hækkun en nauðsyn- 
legt er, en aðaltilgangurinn á að vera sá, að 
koma í veg fyrir okur á þessu sviði. Ef 1. brtt.

mín verður saniþ., er þessum tilgangi náð. 
Húsaleigunefndin starfar eftir sem áður, og hún 
inetur alla leigu. Þannig er koinið í veg fyrir 
okur á húsaleigunni, en jafnframt komið í veg 
fyrir, að nýbvggingar þurfi að stöðvast. Ég ætla 
ekkert að biðja fyrir till. Ég vil bara, að menn 
sjái það, að þessum höfuðtilgangi frv., að koma 
i veg fyrir okur á leigunni, honum er náð, ef 
mín till. verður samþ.

Ég held, að brtt. l,b geti varla orkað tví- 
mælis. Ég held nú samt sem áður, að það hafi 
ekki vcrið hún. sem hv. 2. þm. S.-M. minntist á. 
Ég skil ekki i því, að það hafi verið ætlunin 
hjá þeim, sem sömdu frv., að einstök herbergi 
ættu að koma undir 1. Slíkt væri hreinastu fjar- 
stæða, þvi af einstökum herbergjum er mikið 
framboð, og framboðið á þeiin eykst á erfiðum 
limum. A erfiðum tímum revnir fólk að þrengja 
að sér og leigja einstök herbergi af íbúðum sin- 
um. Hvers vegna má þetta fólk ekki fá þá leigu 
fyrir herbergin, sem það getur fengið? L. eiga 
að vera til þess að vernda fjölskyldufólkið. Og 
því þá að vera að setja slík ákvæði, sem gera 
fólki erfiðara fyrir um að leigja frá sér ein- 
stök herbergi ? Ég veit ekki heldur, hvernig væri 
hægt að framkvæma þetta með einstök her- 
bergi. Það mvndi að minnsta kosti auka störf 
liúsaleigunefndar að miklum mun. Auk þess held 
ég, að þeir, sem búa i þessum einstöku herbergj- 
um. séu menn, sem ekki sé nein sérstök ástæða 
til að vernda fram yfir aðra þegna þjóðfélagsins.

Hæstv. fjmrh. skaut því inn i, að ákvæði 
g'engislaganna hefðu verið framkvæmd á þann 
hátt, að þau hefðu verið látin ná til einstakra 
herbergja. Ef svo er, þá verð ég að játa, að ég 
muni hafa svndgað í þessu efni. Ég hefi leigt 
út herbergi, og ég hafði satt að segja ekki hug- 
mynd um, að ég þyrfti að fylgja neinum regl- 
um um það. Leigan á þessu herbergi hefir hins- 
vegar verið svo lág, að ég geri ráð fyrir, að 
ekki hefði verið hægt að lækka hana, þó ég 
hefði gefið þetta upp við húsaleigunefnd. Ég 
fyrir mitt leyti verð að játa, að ég bar þetta 
fram sem leiðréttingu, og datt ekki í hug, að 
tilætlunin hefði verið að láta frv. ná til ein- 
stakra herbergja.

2. brtt. mín er um það að gera uppsagnará- 
kvæðið rýmra, þannig að leigusala sé heimilt að 
segja manni upp, ef húsaleigunefnd metur, að 
það sé óþolandi fyrir viðkomandi leigusala að 
hafa leigjandann. Ég mælti svo fyrir þessu við 
2. umr., að ég sé ekki ástæðu til að gera það 
frekar nú. Hv. 2. þm. S.-M. (IngP) var með- 
mæltur þessari brtt., og ég held, að ómögulegt 
sé að gera uppsagnarákvæðin svo þröng, að 
þetta atriði komi ekki til greina, því að maður 
getur hagað sér svo illa, að það sé miklu verra 
en vanskil. En ég mælti fvrir þessari brtt. við
2. umr. þessa máls, og ætla ekki að bæta neinu 
við nú.

Forseti (EÁrna): Mér hefir verið afhent skrifl. 
brtt. við brtt. á þskj. 134. Brtt. er frá hv. 11. 
landsk. og hljóðar svo: Sjá þskj. 1681.

Brtt. er of seint fram borin og auk þess skrif- 
leg; þarf því tvennskonar afbrigða til þess að 
taka hana nú til meðferðar.
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ATKVGR.
Afbrigðin levfð og samþ. með 12 shlj. atkv.

'Magnús Gíslason: Herra forseti! Þegar þetia 
frv. var til umr. í allshn., og var það þangað 
komið frá hæstv. félmrh., sein hafði óskað eftir 
því, að n. flytti það, var ég i miklum vafa um 
— það vcrð ég að játa — hvort ég ætti að ger- 
ast flm. þcss ásamt mcðnm. mínuni eða ætti að 
gcra sérálit um málið. Það var sérstaklega út af 
þvi að hér væri a. m. k. í swnum greinum verið 
að sctja i 1. það, sem ég tci ekki nauðsynlegi. 
cins og nú standa sakir, að setja 1. um. Eftir 
þcim upplýsingum, sem allshn. fékk, þá er eins 
og nú stendur ekki hörgull á húsplássi, og hér í 
Ileykjavík má fólkinu fjölga nokkuð til þess að 
vcruleg húsnæðisvandræði verði. Hitt er annað 
mál, að fráleitt er, að nokkuð verulegt verði 
reist af nýjum húsum í náinni framtið. Það er 
ckki útlit fyrir, að það ástand, sem nú ríkir í 
heiminum, sé hráðlega úr sögunni, heldur getur 
inaður búizt við, að það standi enn lengi, og 
þá rekur sjálfsagt að því, ef fólksfjölgunin lield- 
ur áfram, að eftir nokkurn tima verði þörf á 
meira húsnæði. Þcss vegna geng ég út frá þvi, 
að þó að þessi 1. yrðu ekki sett nú, þá myndi 
ekki liða á löngu þar til nauðsynin myndi krefj- 
ast þess. Þess vegna var ég með þvi að flytja 
þetta frv. ásamt meðnm. minum.

Aðalhættan við þessi 1. mun líka, að því er 
mér hefir virzt, vera í því fólgin, að þegar því 
ástandi, sem hefir skapazt, léttir af eða dregur 
úr ''vi, þá hættir mönnum, eins og síðast þcgar 
húsaleigul. voru sett, við að halda of lengi i 
þessa lagasetningu. Þegar möguleikarnir verða 
aftur til að flytja inn byggingarefni og reisa hús, 
verður það allt af hálfu þess opinbera, sem hægt 
er að taka upp aftur byggingar. Það var ekki 
gert síðast, þegar húsaleigul. voru sett, en það 
getur farið svo, að slik löggjöf yrði heinlinis 
til að vinna móti þvi, að gott skiplag komist á 
þessi mál. Það verður að treysta þvi, að þeir, 
sem með völdin fara í þessu landi, þegar að þvi 
keinur, að heilbrigt ástand fer að skapast og 
möguleikar verða fyrir hendi til að byggja, muni 
líta eftir því, að þessi lagaákvæði verði ekki til 
þess að hindra það.

l'm einstakar brtt. vil ég aðeins minnast á 
þær, sein eru á þskj. 134. Ég er santþykkur fyrri 
brtt., sem aðallega er í þvi fólgin, að í staðinn 
fyrir fasteignamatsnefndir í bæjum skuli út- 
tektarmenn í hreppum ásamt hreppsnefndarodd- 
vita gegna þeim störfum, sem með 1. þessuin 
eru lögð undir húsaleigun. í Reykjavík. Þvi 
verður sjálfsagt ekki neitað, að í stórum um- 
dæmum eiga fasteignamatsnefndir erfitt með að 
ákveða húsaleigu á ýinsum stöðum, nema með 
þvi móti að ferðast á milli, og það getur orðið 
of kostnaðarsamt og of þunglamalegt í fram- 
kvæmdinni. En um síðari brtt. er það að segja, 
að við hana hefi ég horið fram skrifl. brtt. þess 
efnis, að stimpilgjald af húsaleigusamningum 
skuli vera 3 kr. fvrir hvern samning, í staðinn 
fyrir 2 kr., sein gert er ráð fyrir í brtt. á þskj. 
134. Ég vil aðeins geta þess, að það getur orkað 
nokkurs tvímælis, hvort rétt sé að breyta stimp- 
ilgjaldsl. með þessari löggjöf, sem má gera ráð

fyrir, að sé tímabundin. Hcr er um mjög rót- 
tækar brevt. að ræða frá þeim ákvæðum, sem 
nú gilda, þar sem húsaleigusamningar eru nú 
stimplaðir með 25 aurum fyrir hverjar 1(XI kr. 
og auk þess sérgjald. sem er sett 40% af upp- 
hæð stimpilgjaldsins. Ef húsaleigan er ákveðin 
í samningnum 1200 kr. á ári, verður stimpil- 
gjaldið samkv. gildandi 1. 4.20 kr. En vitanlega 
er þetta gjald miklu hærra, þar sem um dýrara 
húsnaði cr að ræða, t. d. skrifstofur, verzlunar- 
pláss o. s. frv., sem stundum er leigt fyrir mörg 
hundruð kr. á mánuði, stundum jafnvel yfir 
1000 kr., og þar er stimpilgjaldið töluverð fjár- 
hæð. Það er þvi um verulega tekjurýrnun fyrir 
rikissjóð að ræða, ef slíkir samningar eiga að 
stimplast með svo lágu gjaldi sem gert er ráð 
fyrir í síðari hrtt. á þskj. 134. Auk þess gera 
1. ráð fyrir því, að ef samningar gilda aðeins 
óákvcðinn tíma, skuli stimpilgjaldið tífaldast. 
í mörgum tilfellum eru húsaleigusamningar ekki 
gcrðir um ákveðinn tima, heldur er venjulega 
samið um óákveðinn tíma með vissum upp- 
: agnarfresti, og þá er stimpilgjaldið tifalt hærra 
en annars, og sé húsaleigan 100 kr. á inánuði. 
og samið um óákveðinn tíma, er stimpilgjald 
fyrir slíka samninga nú 30 kr., að viðbættum 
40% af þeirri upphæð, sem verður alls 42 kr. 
En samkv. brtt. á þskj. 134 er gert ráð fyrir, 
að stimpilgjaldið verði 2 kr., án tillits til þess, 
hvort samningurinn er tímabundinn eða ekki. 
Hér er um mjög víðtækar breyt. að ræða frá 
gildandi ákvæðuin stimpilgjaldsl. Hitt skal ég 
játa, að i þessu tilfelli, eins og um mörg önnur 
gjöld, þegar Alþ. er að ná tekjum inn í rikis- 
sjóðinn, hefir vafalaust verið skotið yfir mark- 
ið. Það er mál manna, að hér í þessum bæ komi 
tiltölulega lítið af leigusamningnum til stimpl- 
unar, og eftirlitið með því er lítið, þar sem ekki 
þarf að þinglýsa þeim, og erfitt að hafa eftir- 
lit með því. Það er þess vegna álitamál, hvort 
breyta ætti þessum 1. þannig, að ákveða fast 
gjald fyrir stimplun þessara samninga og hve 
hátt það ætti að vera, en til þess þvrfti að fara 
fram endurskoðun á stimpilgjaldsl. í heild sinni. 
Þó að ég sé í sjálfu sér á móti því, að gerðar 
séu brcvt. á skattalöggjöfinni með sérstökum 1. 
eins og hér er gert ráð fvrir, get ég ekki fallizt 
á það, því að væntanlega stendur þessi löggjöf 
ekki mjög lengi, að ákveðið sé fast gjald fyrir 
stimplun leigusamninga, því að það getur líka 
orðið til þess, að ríkissjóður fái tiltölulega fleiri 
samninga stimplaða, en áður en það er ákveðið, 
vil ég leggja til, að gjaldið sé hækkað upp í 
3 kr. úr 2 kr., án tillits til gengishækkunar á 
: timpilgjaldi. Þetta tel ég ekki ósanngjarnt.

*Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Ég vildi að- 
eins minnast nokkrum orðum á þær brtt., sem 
fram eru komnar. Þeim hefir verið lýst hér í 
d. og talað fyrir þeim af flm. Brtt. á þskj. 134 
eru fluttar af meiri hl. allshn., og mér skildist 
á ræðu hv. 11. landsk. (MG), að hann væri 
þeiin fylgjandi i meginatriðum, og ég vil segja 
uin þær brtt., sem komu frá allshn., að ég hygg, 
að þær séu til bóta, og get mælt með þvi, að 
þær næðu fram að ganga. Það kann að vera 
nokkurt málsatriði, hvaða stimpilgjald af húsa-
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leigusamníngum sé sanngjarnt, og hefir hv. 11. 
landsk. (MG) þvi borið fram brtt. um að hækka 
|>að frá þvi, sem ákveðið er samkv. till. á þskj. 
134, úr 2 kr. upp i 3 kr. En í því sambandi vil 
ég benda á það, að þó að það vrði samþ., 
mundi það samt verða mikið tap fyrir ríkis- 
sjóð frá þvi, sem verið hcfir, án þess að ég 
vilji mæla móti þessari till., því að í sjálfu sér 
finnst mér. að segja rnætti sitt hvað um báð- 
ar till. L'm þessar brtt. sé ég að öðru leyti ekki 
ástæðu til að fjölyrða.

Brtt. á þskj. 134,1 er heimild fyrir ríkisstj. ti! 
að setja fullkomnari reglugerð um aðra skipan 
á húsaleigun. í bæjum og kauptúnum með 309 
íbúum og fleiri, fvllri heldur en veitt er i frv. 
Það má telja sennilegt, að það eigi eftir að 
koma í Ijós, þcgar reynsla fæst um framkvæmd 
þessara 1., að kaupstaðir utan Reykjavíkur þurfi 
að liafa aðra skipun á þessum málum en að láta 
fasteignamatsmenn eina um það fjalla. Ég álít 
sjálfsagt að prófa fyrst í stað að láta fast- 
eignainatsmenn sjá um þetta, þó ekki væri af 
annari ástæðu en að spara með því kostnað, en 
ef það gæti ekki fallið saman við störf fasl- 
eignamatsmanna, er gott, að ríkisstj. sé veitt 
sú heimild til að breyta því, sem lagt er til á 
þskj. 134,1.

Út af brtt. á þskj. 125 vil ég taka það fram, 
að ég er fyrir mitt leyti algerlega andvígur 
fyrri liðnum, staflið a. og b. Stafliður a. fjallar 
uin það, að húsaleigun. geti tekið tillit til al- 
mennrar verðhækkunar fram vfir það, sem telja 
má viðhaldskostnað húsanna. Ég tel, að með 
þessu sé málið leyst úr öllum böndum og orða- 
laginu hagað þannig, að húsaleigun. séu óglögg 
takmörk setl. Ef ætti að framkvæma 1. þannig, 
yrði sú framkvæmd næsta hæpin. Mér virðist 
engin ástæða til þess, að húseigendur, sem hafa 
komið upp húsum með gamla verðinu, fái að 
hækka húsaleiguna sérstaklega, þó að verðlag 
hafi yfirleitt hækkað, annað en það, sem þarf 
til viðhalds. Það er eðlileg öryggisráðstöfun fyr- 
ir fátækasta hluta fólksins að halda niðri dýr- 
tíðinni í landinu, m. a. með því að halda húsa- 
leigunni sem allra mest niðri, án allra beinna 
útláta og óréttlætis í garð húseigenda. Ég mun 
telja sjálfsagt að taka tillit til hækkunar við- 
haldskostnaðar á húsum og hækka húsaleiguna 
fyrir þær sakir. En fyrri brtt. á þskj. 125 tel 
varhugavert að samþ. og mjög hætt við, að 
framkvæmd hennar yrði hæpin, mismunandi og 
handahófskennd, ef slík heimild væri í 1. sem 
felst í a.-lið.

Uin b.-lið er það að segja, að ég tel líka mjög 
hæpið að samþ. hann. Hv. 1. þm. Reykv. sagð- 
ist ekki skilja, að nokkur maður léti einhleyp- 
ingsherbergi lúta reglum, sem húsaleigun. setur. 
Hann vill, að þau falli utan við reglugerð húsa- 
leigun. yfirleitt. Ég er samt annarar skoðunar 
um þetta. í fyrsta lagi er engin ástæða til þess, 
frá almennu sjónarmiði séð, að húseigendur fái 
fremur rétt til að hækka húsaleigu fyrir ein- 
hleypingsherbergi en íbúðir. Það þarf eins að 
vernda hagsmuni einstakra manna sem fjöl- 
skyldna fyrir því, að dýrtíðin og aukin eftir- 
spurn á húsnæði verði ekki misnotuð með því 
að hækka húsaleiguna. Margir einhleypingar,

Alpt. 1940. B. (55. löggjafarþiug).

eiga ekki við góð kjör að búa, og margir þeirra 
eru fyrirvinnur eða styrktarstoðir náinna að- 
standenda sinna. Það má því segja um fjöldann 
allan af einhleypingum, að það sé alveg eins 
réttlátt og eðlilegt að vcrnda hagsmuni þeirra 
fvrir of hárri húsaleigu eins og hagsmuni fjöl- 
skyldumanna. Námsmenn sækja mjög mikið 
til Reykjavíkur, og þegar dýrtíðin hefir vaxið 
eins mikið sem nú er orðið, er sannarlega ekki 
of mikið gert fyrir þann flokk námsmanna, seni 
margir eru fátækir menn, er sækja til náms af 
litlum efnum utan af landinu til Reykjuvikur 
og annara kaupstaða, þó að þeir gætu búizt við 
að hafa einhverja vörn í 1. gegn hækkun á húsa- 
leigu yfirleitt.

Það er líka annað í þessu sambandi, sem ég 
tel vafaatriði. Ef þetta ákvæði yrði samþ., 
inyndi verða alveg tilvalið tækifæri til að brjóta 
1. margfaldlega og fara kringum höfuðfyrirmæli 
þeirra. Það myndi sjálfsagt skapa tilhneigingu 
að nota það vfirskin, að einhverjum hluta af 
fjölskvldunni væru leigð einhlevpingsherbergi, 
sem 1. um húsnæði næðu ekki til. Þau gætu 
koniið þvi þannig fyrir, t. d. foreldrar með 
börn, að hafa sjálf eitt herbergi, en börn þeirra 
eða aðrir aðstandendur hefðu á sérleigu 2—3 
önnur herbergi, er féllu eigi undir þessi fyrir- 
inæli. Ef brtt. hv. 1. þm. Revkv. vrðu samþ., 
þá væri alveg hægt að hækka húsaleiguna eftir 
vilja og geðþótta húseigenda, a. m. k. yrði það 
hæpin leið til þess að koma í veg fyrir það 
misrélti, sein þessi löggjöf á að fyrirbyggja. 
(MJ: Ef fjölskyldumenn vilja fara þannig 
kringum 1. til þess að borga meira, þá geta 
þeir það.) Maður þekkir marga harðsvíraða hús- 
eigendur, sem nota sér nevð fólksins, er mvndu 
segja sem svo: Þið gömlu hjónin hafið lítið 
herbergi og eldhús, en hitt fólkið einhleypings- 
herbergi, og þið komizt ekki inn i húsið að 
öðrum kosti. Ef vandræði yrðu fyrir fólkið að 
fá húsnæði, mvndi það e. t. v. sæta þessum afar- 
kostum. (MJ: Ætli þeir geti þá ekki komið sér 
saman um að finna einhverja aðra aðferð? Það 
cr alveg ástæðulaust að vera að benda mönnum 
á, hvernig þeir geti farið i kringum 1.) Fjöldi 
einhleypra manna, námsmanna og annara, eru 
mjög illa stæðir, og það cr engin ástæða til að 
nota sér neyð þessa fólks með þvi að hækka 
húsaleigu á íbúðum einhleypinga.

Hvað það snertir að það myndi verða erfitt 
í framkvæmdinni að bera oft upp fyrir húsa- 
leigun. nýja Ieigusamninga, þá er það ekki svo 
stórt atriði, að það sé svaravert. Mörg herbergi 
eru leigð yfir alllangan tima, og þó að menn 
þurfi að borga 2—3 kr. í stimpilgjald þegar 
leigjendaskipti verða, álit ég það svo lítinn ann- 
marka á 1., að það sé ekki teljandi. Sjónarmíðið, 
er liggur til grundvallar fyrir þessum 1., er að 
halda niðri dýrtíðinni og hjálpa þeim, sem eiga 
erfitt með að kosta sig sjálfir með sinum lágu 
tekjum og standa í skilum með greiðlsur. Ég 
held, að tiltölulega litil óþægindi geti orðið 
af þessu fyrir húseigendur.

l'm brtt. á þskj. 125,2 get ég tekið undir það, 
sem hv. frsm. n. sagði, að úr því að till. er 
komin fram, er rétt að samþ. hana, þvi að 
vafasamt er, hvort það atriði felist i frv. eins
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og þaö er nú, þótt að vísu muni svo vera, enila 
i samræmi við ótvíræðan réttar-„praxis“. Margir 
fógetaréttarúrskurðir eru til fyrir þvi, að segja 
niegi slarksöinu fólki upp húsnæði, ef það hefir 
inikinn liávaða eða hagar sér á annan liált 
ósæmilega, svo að af því stafa óþægindi fyrir 
aðra íbúa hússins. En það sakar aldrei, þó að 
þetta sé skýrt tekið frain, og tel ég því þennan 
iið til bóta og að rétt sé að samþ. þessa gr.

*Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Ég get verið 
fáorður um þær brtt., sein hér liggja fyrir, þar 
rein búið er að gera þeini allgreinileg skil. l'm 
brtt. á þskj. 125 hefir verið raitt allýtarlega, 
fvrst af hv. 1. þm. Reykv. og síðan af hæstv. 
félmrh, og sá síðarnefndi hefir tekið fram 
flest af þvi, sem ég vildi sagt hafa. Ég vil þó 
taka það frain, að meiri hl. allshn. hefir rætt 
þetta frv.; þriðji nin. gat ekki mætt á þeim 
fundi, sein við töluðum um þetta. Við, sem skip- 
uin meiri hl. i allshn., voruni ákveðnir i að 
mæla nióti fyrri brtt. á þskj. 125, undir staflið 
a. og b. Hinsvegar verð ég' að segja það uin 
brtt. á þskj. 125,2, að ég get tekið undir þær 
röksemdir, sem færðar voru fram fyrir henni 
við 2. uinr., að ef leigjandi hefir i frainmi 
óspektir og bakar húseiganda óþægindi, þó að 
eigi sé um vanskil að ræða, geti það verið upp- 
sagnarsök. Ég get því fallizt á þessa brtt.

Ég þarf ekki miklu við það að bæta, sem sagt 
befir verið uin brtt. á þskj. 125,1. Ég vil þó 
benda hv. fhn. á það, sem inér virtist ekki koma 
nógu skýrt fram i ræðu hæstv. félmrh., að það 
er injög titt hér í bæ, að hjón taki húsnæði, 
sem síðari gr. till. ræðir uni. í mörgum tilfell- 
um er um þannig húsnæði að ræða, sem fá- 
iiíeiinar fjölskyldur láta sér nægja. Þær leigja 
oft eitt herbergi með einhverri útbyggingu, t. d. 
skot inn í eldhúsi, sein ekki er hægt að reikna 
seln fullkomið eldhús. Þess gætir mjög hér í 
Reykjavík, að margt fólk verður að sætta sig 
við að taka sér ekki sta'rri íbúðir en það notar 
sjalft og svo, að fjölskyldan rétt geti koinizí 
þar inn, til þess að trvggja sér lægri leigu. 
Margar fjölskyldur revna því að leigja sér ein- 
hlevpingsherbergi. Það er því fjarstæða að tala 
um, að það sé athugavert, að 1. nái til einhleyp- 
ingsherbergja.

Ég get ekki verið hv. 11. landsk. þin. (MG) 
sammála um, að það sé ávallt framboð á hús- 
næði hér í bæ. Við, sem erum kunnugir hér, 
vitum, að eftirspurn á einhleypingsherbergjum 
er mjög iníkil á haustin, Iþegar mest fjölmcnni 
flytzt hingað til bæjarins. En á sumrum stendur 
oft mikill hluti þeirra auður, því að þau leigj- 
ast ekki yfir sumartímann. Ef ekki væru ljós 
ákvæði uin þetta í I., þá gæti húsaleiga á ein- 
stökum herbergjum farið upp úr öllu valdi, 
þegar eftirspurnin er svo mikil, að menn verða 
að taka það, sem þeir geta fengið. Það er á 
hverjum tíma mjög varhugavert að opna hér 
gátt.

l'm a-lið 1. brtt. á þskj. 125 má segja það. 
sem kom skýrt fram við 2. umr., að sú stefna, 
að leyfa mönnum að hækka húsnæði til sam- 
ræmis við verðlag, sé ekki heppileg. Hv. 1. þm. 
Reykv. (MJ) vék að þvi, að rétt væri, að húsa-

leiga mætti fara eftir visitölunni, sem farið er 
eftir við ákvörðun kaupgjalds, það er að segja, 
i'arið sé eftir þeirri verðhækkun, sem verður á 
vörum á hverjum tíina. En það er ekkert, sem í 
raun og veru gefur ástæðu til að hækka húsa- 
leigu nema hækkun á viðhaldskostnaði og annað 
slikt, nema ef um það væri að ræða, að menn 
færu hreint og beint að braska með húsnæði, 
þvi að þá býst ég við, að þar við lendi, að hús- 
meði hækki upp úr öllu valdi. Húsaleigul. eiga 
að vera grundvöllur fyrir því, að húsin hækki 
ekki óhæfilega i verði. Ég veit, að það vrði 
bættulegt. en yrði enginn búhnykkur fyrir hús- 
eigendur, heldur inyndi það hefna sín, þegar 
breyttir tímar koma og allir peningar liækka í 
verði.

Ég vildi svo aðeins segja nokkur orð út af 
þeim umr., seni orðið hafa um brtt. okkar 2. 
þni. S.-M. á þskj. 134 um stimpilgjaldið. Það 
hefir verið sagt með réttu, að það væri fundið 
té fyrir rikissjóð það stimpilgjald, sem kemur 
fram við' það, að allir húsaleigusanmingar eiga 
að vera stimplaðir. Ég er sömu skoðunar og 
luvstv. félnirh., að tekjur ríkissjóðs muni senni- 
lega siukast við þessa ráðstöfun. Ég liygg, að 
flestir muni vera þeirrar skoðunar, að lítill 
bluti þeirra húsaleigusamninga, sem gerðir hafa 
verið, hafi verið stimplaðir. Það hefir veríð 
svo, að menn hafsi ekki áttað sig á þvi, að það 
væri nauðsvnlegt, og því hefir litill hluti af 
stimpilgjaidinu komið fram við slikar samn- 
ingagerðir. Xú er það ljóst, að allir samningar 
hljóta að koraa í dagsins ljós, ef þettsi frv. 
verður samþ. Það er líka í beinni stefnu við 
frv. að iþyngja ekki leigjendum eðsi húseig- 
enduin mcð því að setjsi gjaldið hærra en nauð- 
synlegt er. Við höfurn farið þá leið að setja 
það niður í 2 kr. og hafa það jafnt fyrir alla 
snmninga. Við töldum ekki fært að greina þarna 
í milli, því að það hefði gert þetta svo marg- 
brotið. Við koinumst því að þeirri niðurstöðu, 
að það væri réttlátt að hafa gjaldið lágt, og 
haf'a það lágt fyrir alla. Það má þó ekki gleyma 
því, að i okkar brtt. felst ekki það, að fella 
niður þanu viðauka, sem samkv. öðrum I. er 
hægt að leggja á allt stimpilgjald, en það er 
40%. Gjaldið verður því í raun og veru hærra 
en þessar 2 kr. Ég mun því halda mig við okkar 
till. i þessum efnuin. Það má nátturlega segja, 
að 1—2 kr. geri hvorki til né frá.

Að öðru leyti vil ég svo ekki tefja þessar umr.

*Magnús Jónsson: Ég veit ekki, hvort það hefir 
verið athugað viðvikjandi þessu stimpilgjaldi, 
að ef það er hækkað upp í 3 kr., þá mvndi 
stimpilgjaldið aukast á ódýrari íbúðum. Það 
sýnist vera dálítið einkennilegt, að þegar gjaldið 
er fært svona mikið niður á stórum íbúðum, þá 
cr það um leið hækkað á þeim minnstu. Ég held 
þess vegna, að það ætti að standa, að fasta 
gjaklið sé alit að 3 kr., svo að ef það ætti sam- 
kvæmt stimpilgjaldsl. að vera undir 3 kr., þá 
eigi það að vera svo áfram. Við skulum segja, 
að leigan sé 50 kr.; þá á stimpilgjaldið sam- 
kvæmt 1. að vera 2.10 kr., en ekki 3 kr. Ég veit 
ekki, hvort 40% viðaukinn nær í þetta, en ef 
svo er, þá er hér um verulega hækkun að ræða
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á lægstu sajnningunum, sem eru til eins árs. 
Ég mun þess vegna afhenda hæstv. forseta skrif- 
lega brtt. við brtt. á þskj. 134 þess efnis, að i 
staðinn fyrir „2 kr.“ komi; allt að 3 kr.

Við hæstv. félmrh. og hv. frsm. n., sem vur 
honum sammála, þýðir ekkert að ræða. Þar er 
ekkert til annað en ástin á höftunum.

Hæstv. ráðh. sagði, að við værum komnir út 
á hálan ís, ef 1. till. mín væri samþ. Þessi háli 
is og þessi mikla hætta er ekkert annað en 
það, sem er á valdi n. Það getur vel verið, að 
hæstv. félmrh. vilji gefa henni þennan vitnis- 
burð fyrirfram, að allt fari i handaskolum, 
sem hún gerir. Ég get þó sagt honum það, að 
húsaleigunefndin gamla varð fljótlega svo glögg 
á þetta, að hver íbúð fékk verð i huga hvers 
nm. svo að segja um leið og þeir litu á hana. 
En þá mátti líka n. meta hverja íbúð. Ég þyk- 
ist vita, hvernig þetta vrði framkvæmt, ef mín 
till. yrði samþ. Það myndi verða þannig, að 
leígan stæði föst í gömlu húsunuin, en það væru 
svo að segja öll þau hús, sem nú eru í Rvík. 
Leigan gæti aðeins farið að hækka, þegar það 
sýndi sig, að menn skirrðust við að byggja ný 
hús, af því að menn gætu ekki fengið þá leigu, 
sem gæti borgað vexti af peningunum, sem í 
húsin fara, en þá væri leigan lika hækkuð til 
samræmis i þeim húsum, sem væru svo ný, að 
þau væru sambærileg við nýju húsin.

Ég vil segja hæstv. félmrh. og öðrum, sem 
fylgja lioiium, að þeir eiga alltaf eftir að svara, 
hvernig þeir geti búizt við, að ný hús komi upp 
i bæjunum, ef þetta frv. verður að 1. eins og það 
er nú. Hæstv. ráðh. sagði eitthvað á þessa leið 
við 2. umr.: Ég hygg, að húsum muni verða 
komið upp. Þó hvggjuvit hans sé mikið, þá er 
það þó ekki svo mikið, að menn þurfi engin 
önnur rök. Hann er ekki svo spakur, að ekkert 
annað geti komið til greina en það, sem hann 
spáir.

Ég vil spyrja hæstv. ráðh. að því, hvaða mögu- 
leika hann hugsar sér á því, að menn muni reisa 
n>- hús undir þessum 1. til þess að leigja út. 
Eg get skilið, að það geti komið fvrir, að menn 
reisi prívat hús handa sjálfum sér, en að menn 
bvggi eingöngu til að Ieigja út, það skil ég ekki, 
að geti komið fyrir. Eða hvað hefir hann í bak- 
vasanum til þess að geta látið menn byggja ný 
hús? Það á að meta húsaleigu i þeim, en hún 
hlýtur að verða hærri en i öðrum húsum, svo 
að aðstaðan til að Ieigja þau verður miklu verri 
en i hinum eldri húsum. Hún er þess vegna dá- 
litið einkennileg þessi dæmalausa umhyggja fyr- 
ir öllum, en nær þó ekki til þeirra, sem þurfa 
nýjar íbúðir og eiga eftir að stofna heimili, 
en það munu vera um 200 á ári hér í Rvík. Eng- 
um má segja upp, nema fyrir vanskil, og eng- 
um dettur i hug að byggja ný hús. Ef mín brtt. 
verður samþ., þá setur hún þetta í það horf, 
sem það var í með gömlu L, sem þóttu þó full 
stif. Þau voru þó þannig, að nýbyggingar hóf- 
ust.

Hv. 11. landsk. talaði um, að hann hefði get- 
að verið með í því að flytja frv., af þvi að 
hér væri ekki að ræða um nema bráðabirgða- 
ráðstöfun. Það mun þó sýna sig, að hér er ekki 
að ræða um neina bráðabirgðaráðstöfun, heldur

mun þetta harðna alltaf meir og meir, því fólk- 
inu fjölgar, en húsunum ekki.

Það er náttúrlega hægt að reyna að stimpla 
mig sem fulltrúa húseigenda, en ég hefi ekki 
neitt meiri áhuga fyrir hag húseigenda en leigj- 
enda. Ég vil líta á beggja hag, þannig að ef 1. 
eru sett um þetta, þá sé komið í veg fyrir ok- 
ur, og það sé sett á vald húsaleigunefndar, hvað 
sanngjörn leiga sé talin á hverri íbúð.

Eg skal svo ekki fjölyrða meina um þetta, 
þangað til ég fæ svar við því, hvernig þessir 
góðu menn hugsa sér, að viðbót komi við hús- 
næði það, sem til er í bænum.

Eg sé, að það er meiningin, að allt sé blýfost, 
að því er snertir einstök herbergi. Það er m. 
ö. o. alvara að verja einhleypa fólkið líka. Ég 
hafði þó talið, að þessí 1. ætti aðallega að setja 
til þess að vernda fjölskvldufólkið, því sann- 
leikurinn er sá, að það er einhleypa fólkið, scm 
eyðir peningum. Það er óhætt að segja, að mest 
af því orði, sem fer af Reykjavík fyrir eyðslu, 
stafar af einhleypa fólkinu. Menn spyrja: 
Hvernig geta bióin alltaf verið troðfull og 
hvernig getur fólk alltaf sótt skemmtanir? Ég 
hygg, að þessi aðsókn stafi að verulegu leyti 
frá einhleypa fólkinu.

Ég vil leyfa fjölskyldufólki, sem á erfitt með 
að komast af, að fá tækifæri til að hækka Ieigu 
þeirra herbergja, sem það leigir út frá sér, fyrir 
utan það að fólk þrengir meira að sér, ef það 
getur fengið riflega húsaleigu fyrir einstök hcr- 
bergi. Þau herbergi, sem verða á boðstólum, 
verða færri, ef mín brtt. verður ekki sarnþ. Mér 
hefir verið bent á, að það væri kannske réttara 
að orða það þannig, að það væru einstök lier- 
bergi, sem leigð væru út frá íbúðum, þar sem 
sá möguleiki væri fvrir hendi, að menn byggðu 
hús með einstökum herbergjum, en ég álít ekki 
nema eðlilegt, að þesskonar húsnæði komi 
undir 1.

Ég skaut þvi fram í hjá liæstv. ráðh., þegar 
hann var að benda á, hvernig fara mætti kring- 
um 1. með því að taka t. d. 5 herbergja ibúð 
og láta það heita svo, að krakkarnir tækju 3 
herbergiii, að það væri óhugsandi, að nokkur 
maður reyndi að fara kringum 1. til þess að fá 
að borga meira fvrir íbúðina en annars. En 
yfirleitt eru litlar líkur til, að 1. nái til þeirra, 
sem koma sér saman um eitthvað. Ef einhver 
kemur sér saman við einhvern annan, sem er í 
vandræðum, og hann lofar að borga meira fyrir 
ibúðina, þá eru hundrað aðferðir til þess að 
komast í kringum 1., ef hinn kærir ekki.

Ég þykist nú sjá, að það eigi að taka ein- 
stök herbergi undir 1., svo ég læt mér þetta 
nægja.

Hv. frsm. n. minntist á þá einu ástæðu, sem 
gæti komið til greina i þessum efnum, að það 
væri erfitt að skilgreina, hvað væru einstök 
herliergi, þvi að maður gæti hugsað sér, að ein- 
hver leigði einstakt herbergi, en fengi að elda 
úti á gangi. Ég skal játa, að þesskonar gæti 
komið til greina, en ég held satt að segja, að 
fjölskyldur, sem gera slíkt, en það er yfirleitt 
ekki gert nema út úr neyð, mættu fá dálitið 
hærri leigu fyrir. Ég vil, að þessi 1. séu yfir- 
leitt sett til þess að vernda fjölskyldur, sem
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ciga erfitt með að komast af og vilja mikið á 
sig leggja til þess að Iækka sína húsaleigu ineð 
því að leigja út frá sér.

Ég skal svo ckki fjölyrða um þetta frekar, 
en cg vil leyfa mér að afhenda hæstv. forscta 
brtt. með tilmælum um, að hann leiti afbrigða 
fyrir henni.

Forseti (EArna); >Iér hefir borizt brtt., sem 
er við brtt. á þskj. 134, frá hv. 1. þm. Reykv., 
að i stað orðanna „2 kr.“ komi: allt að 3 kr.

I’essi brtt. er of seint fram komin og þar að 
auki skrifleg, svo það þarf tvennskonar af- 
brigði.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. <sjá þskj. 169) leyfð 

og samþ. með 12 shlj. atkv.

*Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Það voru 
aðeins nokkur orð út af ræðu hv. 1. þm. Reykv.

Hann kvartaði undan því, að við fyrri uinr. 
hefði ekki verið svarað þeirri spurningu hans, 
hvernig mér og öðrum gæti dottið í hug, að hús- 
bvggingar ættu sér stað í bænum eftir að slík 1. 
væru sett. Þótti honum mitt svar ófullnægjandi, 
þar sem ég sagði, að það myndu verða aðrar 
ástæður, sem vrðu þess meir valdandi, að menn 
byggðu ekki ný hús. Ég held líka, að það sé mála 
sannast, að það verði allmikil tregða á því, að 
mcnn byggi ný hús á svona dýruin tima, alvcg 
án tilliis til löggjafar um húsaleigu. Ef sleppt 
væri nú samt þvi atriði og menn vildu samt 
sein áður byggja, þá kemur að því atriði, sem 
hv. þm. taldi, að riði baggamuninn, en það væri 
löggjöf eins og þessi, svo að inenn inyndu saint 
hætta við að bvggja. Ég er á allt annari skoðun 
cn hv. þm. uin þetta. Ef menn vilja byggja hús 
þrátt fyrir mikinn aukinn byggingarkostnað og 
fá innflutningsleyfi fyrir efni, þá er ekkert það 
i þessum 1., sem ætti að vera hindrun gegn þvi, 
að menn reistu hús.

í 4. gr. frv. er gert ráð fvrir, að leigan sé 
metin i nýjum húsum, og auðvitað er gert ráð 
fvrir, að húsaleigunefndin meti þá leigu á þá 
lund, að þeir, sem bvggja, geti leigt húsin úi 
sér að skaðlausu.

Þá segir hv. 1. þm. Rcykv., að það verði 
tvennskonar leiguniáti, dýrari í nýjum húsum 
og ódýrari i eldri húsum, sem byggð voru áður 
en byggingarefni og allur kostnaður hafði auk- 
izt. Þetta er rétt, að það gæti að því leyti inynd- 
azt tvennskonar leiga i injög skylduin húsum. 
Ég býst nú við, að ef um liúsnæðisvandræði væri 
að ræða, þá invndu þeir, sein húsnæði þurfa. 
ekki setja fvrir sig að flytja inn í nýjar ibúðir. 
þótt þær væru litið eitt dýrari, og það sérstak- 
lega fyrir þá sök, að þessi 1. gera það að verk- 
um, að það verður miklu minna uin breyt. á 
leigu en áður Var.

Ég skal játa, að það er ekkert skemmtileg 
hugsun, að þeir, sein þurfa á nýju liúsnæði að 
halda, skuli þurfa að borga fvrir það meira 
en margir aðrir leigutakar, en við því er ekk- 
ert hægt að gera. Það er enginn sælli, þótt hann 
viti, að meðbræður hans verði líka fyrir mikl- 
um útgjöldum, eins og hann sjálfur. Það eru

vist fáir, sem liugga sig við það, að allir aðrir 
þurfi að sæta sömu kostum og þeir sjálfir. 
Þegar þetta er skoðað út frá sjónarmiði þjóð- 
félagsheildarinnar, þá verður að vernda hinn 
stóra hóp eins vel og hægt er, en hina er ekki 
hægt að vernda fyrir hækkaðri húsaleigu, þar 
sem leigan vcrður að vera hærri í nýju húsnæði. 
Ég býst við. að sá húsnæðisskortur, sem hlýtur 
að koma upp, ef striðið verður langvinnt, geri 
það að verkum, að það verði ckkert torvelt 
fyrir mcnn að leigja út frá sér.

Þá hcfi ég svarað spurningu hv. 1. þm. Reykv., 
hvort sem liann er ánægður með svarið eða 
ekki. (MJ: Ég er óánægður með það).

f’t af þeirri aths. hv. þrn., að ]>að væri ekki 
allt leyst úr böndunum, ef samþ. væri a-liðu"
1. brtt. hans, þvi böndin væru samt sem áður 
til staðar, þar sem væri vald húsaleigunefndar 
til þess að ákveða leiguna, þá er því að svara. 
að húsaleigunefnd er eftir till. hv. þm. gefið 
undir fóiinn ineð það að hækka gamalt hús- 
næði til samræmis við hinn aukna kostnað við 
að lifa i landinu. Það væri m. ö. o. þannig, 
að húsaleigan hækkaði jafnmikið vfirleitt eins 
og aðrar nauðsvnjavörur manna hækkuðu í 
verði. En það er einmitt tilgangurinn með frv., 
að hindra það, að þessi nauðsvnjavara, sem 
húsnæðið er, hækki svo í verði að ástæðulausu, 
cða eins og þarf að hækka þær vörur, sem em 
aðfluttar. Ef slíkar till. væru samþ., þá er þar 
með kippt öllum stoðunum undan þeim till., 
sem felast i frv.

t'm einhleypingsherbergi og þá till. liv. þm., 
sem beint er að þeim, þarf ég ekki að segja 
neitt frckar en áður hefir vcrið gert. Það kom 
ekkert fram I ræðu hv. þm., sem hnekkti þeirri 
röksemd minni, að engin ástæða væri til að 
sleppa liendinni af einhleypingsherbergjunum 
og láta þau hækka upp úr öllu valdi. Það er 
ekkert réttlæti i þvi í sjálfu sér, auk þess sem 
aðrar fullgildar ástæður mæla með þvi, að til- 
Iit sé tckið til einhlevpinga, en ég læt mér 
nægja að visa til þess, sem ég hefi áður sagt 
um það atriði.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Ég þakka n. 
fyrir, að hún liefir tekið til athugunar það, 
sem ég minntist á við 2. umr. málsins, og er ég 
ánægður með hennar lausn á því máli.

Svo er það till. á þskj. 125, sérstaklega b- 
liður. sem cg er að nokkru leyti með og að 
nokkru leyti ekki. Ég held, að það þurfi að 
orða hann dálitið öðruvísi til þess að hann nái 
þvi, sem ég býst við, að honum sé ætlað að 
ná. Ef till. er samþ. eins og liún kemur fvrir, 
þá skilst mér, að húseigandi, sem á hús, sem í 
eru 3 íbúðir, sem allar eru leigðar út og hver 
íbúð 3 hcrbergi, geti breytt til og leigt hverja 
út ineð 2 herbergjuin og einu herbergi sér, og 
yfir þetta eina herbergi nái þá ekki húsaleigul. 
á neinn hátt. Það er ekki leigt út frá íbúð, 
heldur af húseiganda sjálfum. (MJ: Þá ná 1. til 
þess). Það er leigt frá íbúð, en ekki af þeim, 
sem hefir ibúðina á leigu. Ég held þess vegna, 
að það væri réttara að orða b-liðinn um.

Það er annars svo mikið umstang við þessi 
einhleypingsherbergi, að þurfa stöðugt að vera
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1 nefndinní með þau og láta stimpla nýja og 
nýja samninga fvrir þennan og þennan mánuð. 
Það er sömuleiðis viðurkennt, að mikið af ein- 
staklingsherbergjum stendur autt mikinn tima 
af árinu. Þess vegna hefi ég lagt til, að b-liður 
orðist þannig, að það næði ekki til leigu á ein- 
stökum herbergjum, sem leigutaki eða húseig- 
andi leigir út frá sinni eigin íbúð. Eins og vitað 
er, eru það margir, sem þrengja að sér og fjöl- 
skyldu sinni tima og tima og leigja út af íbúð 
sinni, og vil ég því leggja til, að þessi brtt. mín 
verði samþ., og afhendi ég hana nú forseta.

Forseti (EÁrna): Hv. 1. þm. N.-M. hefir afhent 
mér skrifl. brtt., svo liljóðandi: Sjá þskj. 170;.

Brtt. er of seint fram borin og skrifleg, og 
þarf því tvöföld afbrigði til þess að hún verði 
tekin til meðferðar á þessum fundi.

ATKVGR.
Afbrigðin levfð og samþ. með 9 shlj. atkv.

*Magnús Jónsson: Aðeins örstutt aths. Ég 
vildi bara þakka liæstv. ráðh. fvrir, að hann 
svaraði mér um það, hvaða möguleikar væru 
fyrir nýbyggingum í bænum, það gæti ekki 
koinið til nema tvennskonar leiga, og sú leiga 
getur ekki staðizt. Unga fólkið, sem þarf að 
byggja í framtíðinni, fær bara það svar, að það 
geti verið ánægt, því það hafi ekki verið farið 
svona með aðra, það fær ekki þá huggun, að 
sætt sé sameiginlegt skipbrot. Ég veit, að tim- 
inn leiðir þetta í ljós, og að nýbyggingar geta 
ekki stöðvazt, svo að þessu verður að breyta, 
þótt það verði ekki núna. Um brtt. hv. 1. þm. 
X.-M. get ég sagt, að ég get fallizt á hana. Ein- 
stök berbergi mættu vera undanþegin lögunuin, 
og var það það, sem ég átti við, þegar ég tat- 
aði um að leigja út frá ibúðum. Það er lauk- 
rétt, sem hann sagði, að fjöldi af eiiistökum 
berbergjum standa auð töluverðan part af ár- 
inu, m. a. vegna þess, að mörg hundruð, já, mörg 
þúsund inanns konra til Revkjavikur og leigja 
herbergi að vetrinum, sem svo er ekki hægt að 
leigja út að vorinu, og standa þau þá auð liálft 
árið. Það er þess vegna óeðlilegt, að hið sama 
gildi uin þau og heilar íbúðir.

*Ingvar l’álmason: Út af skrifl. brtt. hv. 1. þm. 
Reykv. vil ég segja það, að ég skil, hvað fvrir 
honum vakir. Það er það, að ekki verði hækkað 
stimpilgjald af þeim leigusamningum, sem eftir 
stimpilgjaldslögunum mundu nú greiðast með 
gjaldi innan við 3 kr. Ég skil þetta, en held, að 
hans brtt. geti tæplega fallið inii í brtt. á þskj. 
131, því að þar stendur: „Meðan lög þessi eru í 
gildi, skal stimpilgjald af húsaleigusamninguin 
ekki reiknað skv. 39. gr. laga nr. 75 1921, heldur 
vera fast gjald, 2 kr. fvrir hvern samning. í 
Reykjavik annast húsaleigunefnd stimplun 
slíkra samninga." Ég Iield, að ef hans hugmynd 
ætti að nást, þurfi að orða till. um. Ég játa 
það, að þegar við höfðum þetta til meðferðar i 
n., sáum við þetta og fórum þvi svona neðar- 
lega. Við vildum, að meðan þessi regla væri, 
yrði hún einföld, og hcld ég, að það borgi sig 
tæplega að gera þær breyt., sem yrðu til þess,

að hún yrði margbrotnari. Þetta er lítið gjald, 
ekki nema 2 kr. Það má segja, að þegar það 
er greitt oft á ári. geti það munað fyrir leigu- 
taka, og það, sem vakti fvrir okkur, var að 
koma í veg fyrir ósaniræmi.

Brtt. hv. 11. landsk. fellur inn i okkar till., 
og geri ég ekki að neinu atriði, hvort stimpil- 
gjaldið er 2 kr. eða 3 kr., en held, að brtt. hv.
1. ]nn. Reykv. sé varhugaverð, þótt ég viti, hvað 
fyrir honum vakir.

*Magnús Jónsson: Ég vildi aðeins segja örfá 
orð viðvíkjandí ræðu hv. 2. þm. S.-M. Ég tók 
eftir þvi, þegar ég skrifaði mína brtt., að hún 
féll illa inn í, og vil ég segja það, að eftir hans 
ræðu hefir þetta dregizt enn greinilegar fram í 
liuga mínum, og sé ég glöggt það ósamræmi, 
sem er i þvi, sérstaklega þar sem vafi er á, 
hvort farið er eftir lögunuin frá 1921, eða það 
mætti skiljast svo scm það væri á valdi ein- 
h.vers aðila. Ég vil samt ekki, að þessi hugmynd 
fari forgörðum. Ég vil benda á eitt atriði i því, 
ef einstök herbergi eiga að falla hér inn í, og 
það er, þegar leigusamningar eru gerðir, kannske
1 sinnum á ári fyrir herbergi, sem kosta 20 kr. 
á mán. eða jafnvel ekki nema 15 kr., hvílíkur 
kostnaður það er hlutfallslega. Ef umr. yrði 
lokið núna, vildi ég óska að málið yrði tekið 
út af dagskrá, því að þetta er ekki nema orða- 
lagsatriði, því að menn sjá, að cf fyrir 20 kr. 
herbergi á að greiða stiinpilgjald 4 sinnum á 
ári, er það allmikið og nær engri átt. Þótt brtt. 
mínar og hv. 1. þm. X.-M. yrðu samþ., vrðu 
samt nokkur herbergi, sem falla undir þetta, og 
mundi það litið tefja málið, þótt atkvgr. vrði 
frestað, svo hægt væri að ganga vel frá þessu 
atriði.

Ingaar Pálmason: Ég vil náttúrlcga ógjarnan, 
að málið tefjist öllu lengur, og vil ekki stuðla 
að því, en gat ekki varizt því að benda á þetta. 
Það er rétt bjá hv. 1. þm. Reykv., að það er ó- 
viðkunnanlegt, að húsaleigusamningar, sem 
breytt er um 4 sinnum á ári, séu borgaðir 4 
sinnum með 2 kr. gjaldi, jafnvel af 15 kr. hei'- 
bergjum. Þetta er ekki af þvi, að hér sé ekki 
um lítið atriði að ræða, heldur verður ákvæðið 
að vera alveg skýrt, og það er i þessari gr. 
tekið skýrt fram, að ákvæði laga frá 1921 komi 
ekki til framkvæmda. Þess vegna verður á- 
kvæðið að vera alveg skýrt. (MJ: Það gæti 
orðið 8 kr. stimpilgjald af 15 kr. herbergi, en
2 ki. af 590 kr. íbúð.) Þetta er rétt, ef maður á 
að hlviina að þvi, að þessar íbúðir verði leigð- 
ar sem oftast út. En ef brtt. liv. 1. þm. X.-M. 
verður saniþ., dregur það mikið úr, og ég vildi 
láta skeika að sköpuðu mcð það, ef eitthvert 
ósami'íemi kcniur inn i, og verðum við þá að 
trevsta því, að það verði lagað í Xd. En það sjá 
allir, að cf brtt. hv. 1. þm. X.-M. vcrður samþ., 
])á er engin ástæða til að koma með brtt. við 
þessa lill. okkar, enda ákaflega erfitt að synda 
í’yrir öll sker.

*Magnús Gíslason: Ut af umr. um 2. brtt. á 
þskj. 134, og sérstaklega eftir framkomna brtt. 
frá hv. 1. þm. Reykv. við mina brtt., skilst mér,
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að þennan ágreining mætti jafna með þvi að 
orða till. á annan veg. Það, sem mér finnst 
vaka fyrir honum, er, að hann vill ógjarnan, 
að tekið sé jafnhátt gjald af öllum samningum, 
og er það rétt, en það, sem vakir fyrir flm. 
till. á þskj. 134, er, að hámarkið skuli vera 
þetta. Þess vegna væri hægt, ef ég mætti koma 
fram með nýja brtt., að synda fyrir þetta. Til- 
laga mín er á þessa leið: [Sjá þskj. 172]. Mun 
ég þá hér með taka mina fyrri till. aftur.

Forseti (EÁrna): Mér hafa borizt 2 skrifl. brtt., 
önnur frá hv. 2. landsk. þm., svo hljóðandi: 
'Sjá þskj. 171]. Hin till. er frá hv. 11. landsk. 
þm. og hljóðar svo: ]Sjá þskj. 172].

Til þess að þessar brtt. verði teknar til með- 
fcrðar þarf að veita tvöföld afbrigði frá þing- 
sköpum.

ATIÍVGR.
Afbrigðin leyfð og samþ. með 14 shlj. atkv.

*Jóhann Jósefsson: Herra forseti! Ég vildi, 
áður en þetta mál er afgr. frá þinginu, stutt- 
lega láta í ljós mitt álit á málinu í heild sinni. 
Ég hcfi ekki orðið var við það í þeim umr., 
sem hafa farið fram, að það hafi nokkurstað- 
ar bólað á þeirri hugsun, að nokkra skilgrein- 
ingu ætti að hafa á þvi, nú þegar ekki má breyta 
neinni húsaleigu, hvort sú húsaleiga, sem hefir 
gilt á þeim og þeim stað, hefir verið há og ó- 
sanngjörn eða lág og sanngjörn; nú skal setja 
allt í sömu skorður. Þar, sem húsaleigan hefir 
verið ósanngjörn, skal hún vera það áfram. 
Þetta er eitt af þeim atriðum, sem mér finnst, 
að þeir, sem hafa verið forgöngumenn þessa 
máls, ættu að taka tillit til. Mér finnst hér 
vera verið að reyna að fvrirbyggja eitthvað, 
sem menn búast við, að komi, en ekki er komið. 
Ég hefi ekki vitað neitt til þess, að húseigend- 
ur séu farnir að liækka liúsaleiguna (PZ: Þeir 
geta það ekki). Nú, er það ekki nægilegt? En 
hvað verður 14. mai? Nú sér maður svo margar 
auglýsingar um húsnæði í blöðunum, að ekki 
er hægt að telja víst, að húsaleiga rjúki upp úr 
öllu valdi. Þetta er nú það fvrsta, en svo er sá 
stóri agnúi á, að hér er áreiðanlega stigið spor 
til þess, að ómögulegt sé að halda áfram að 
hyggja yfir fólk hér í Reykavik, og mér þykir 
kvnlegt, að menn skuli ekki sjá það, að slíkar 
hömlur á þvi að byggja hús hér í Reykjavík 
hafa þær tvöföldu verkanir, að hækka húsa- 
leiguna á einhvern hátt, jafnvel þótt lög séu 
sett um hana, og að ennþá minnkar sú litla 
vinna, sem ennþá er við húsahyggingar liér í 
Reykjavík. Ég hýst við, að menn svari þvi, að 
það verði hvort sein er ekkert byggingarefiii 
flutt inn, en þetta er talað út frá því ástandi, 
scm nú er, og engin vissa er fyrir þvi, hvað 
skeður næsta ár. Ég tel, að þegar svona löggjöf 
er komin á, verði hún kærkomin þeim, sem 
vilja, að ekki verði bvggt í Reykjavik. Það er 
líklega óhætt að segja, oð það sé heill stjórn- 
málaflokkur, sem lætur það boð út ganga, að 
í Revkjavik sé of mikið byggt. En þörf fólksins 
segir annað, ef rétt er það, sem komið hefir 
fram í umr. um þetta mál, að þörfin aukist um

200 íbúðir á ári. Mér þykir sem hér sé um 
vafasamt atriði að ræða, ef skoða á þetta mál 
hagsbótaatriði fyrir almenning, og það á fleira 
en einu sviði. Ég er ekki viss um, að ég vilji 
kaupa það þvi verði, að húsaleiga haldist í 
sömu skorðum og nú, að stöðvun komist ú 
byggingar og að ennþá bætist ofan á það at- 
vinnuleysi, sem fvrir er i bænum. Hér hefir 
verið nokkuð rætt um stimpilgjald, sem koma 
á á húsaleigusamninga. Réttlætið er þar ekki 
meira en svo, að það er alveg sama stimpil- 
gjaldið fyrir að leigja út dýra íbúð, sem kostar 
svo hundruðum króna skiptir, eins og fyrir að 
leigja út eitt kvistherbergi, sein kostar 20 kr. 
eða svo. Þetta er ekkert verulegt atriði, en ég 
benda bara á það til þess að sýna fram á, að 
þetta er bæði með stóra og smáa agnúa. Það 
sýnir, að það fer svo með þessi lög eins og 
aðra vanburða löggjöf siðari tima, sem borin 
er uppi af sósíalistum og kommúnistum og 
stuðningsmönnum þeirra, að þar höggur sá, er 
hlífa skvldi. Þegar á að fara að knýja fram 
þvingunarlög og hlalda niðri húsbyggingum, svo 
að menn eru ekki sjálfráðir sinna eigna, er það 
a. m. k. í minum augum mjög vafasamt.

Ég er þess vegna ekki í neinum vafa um mína 
afstöðu. Ég greiði atkv. móti þessu húsaleigu- 
frv., vegna þess að það er min sannfæring, að 
það er leiðin til þess að auka vandræði og 
gera þeim ógagn, sem það á að koma að gagni.

ATKVGR.
Brtt. 168 og 169 teknar aftur.
— 125,l.a felld með 8:5 atkv.
— 170 felld með 8:8 atkv.
—■ 125,l.b felld með 8:6 atkv.
— 125,2 samþ. með 13 shlj. atkv.
— 134,1 samþ. með 10 shlj. atkv.
— 172 felld með 7:6 atkv., að viðhöfðu nafna- 

kalli, og sögðu
já: MG, MJ, ÞÞ, AJ, BSn, JJós.
nei: JJ, PHerm, PZ SÁÓ, BSt, IngP, EÁrna.

BrB, ErlÞ, HermJ greiddu ekki atkv.
Brtt. 171 felld með 8:3 atkv.
— 134.2 samþ. með 8:1 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: HermJ, IngP, JJ, PHerm, SÁÓ, BSt, ErlÞ,

EÁrna.
nei: PZ.

JJós, MG, MJ, ÞÞ, ÁJ, BSn, BrB greiddu ekki 
atkv.

Frv., svo brevtt, samþ. með 9:2 atkv. og afgr 
til Nd.

Á 21. fundi i Nd„ 19. marz, var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 173).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af-

brigði leyfð og samþ. með 19 shlj. atkv. 
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og til 

allshn. með 20 shlj. atkv.

Á 30. fundi í Nd., 4. april, var frv. tekið til
2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá,
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A 31. fundi í Nd., 5. april, var frv. aftur tekið 
til 2. umr. (A. 173, n. 338).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði levfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Frsm. (Garðar Þorsteinsson): Herra forseti! Á 
siðasta ári, þegar sú ákvörðun var tekin, að 
fella gildi íslenzku krónunnar, þá var jafn- 
framt fyrirhugað af ríkisstj. og Alþ. að gera 
ráðstafanir til þess, að dýrtiðin ykist ekki fvrir 
alían almenning í sama hlutfalli og krónan félli. 
í þessum tilgangi voru sett ákvæði í 7. gr. 1. 
um gengisskráningu og ráðstafanir í því sam- 
handi, þar sem svo er fyrir mælt, að leiga eftir 
húsnæði megi ekki hækka, og jafnframt var 
bannað að segja upp leigusamningum af hálfu 
húseigenda, nema þeir þyrftu sjálfir að nota 
húsnæðið. Þá voru sett ákvæði um skipun 3 
manna húsaleigunefndar, þar sem ríkisstj. til- 
nefndi 2 menn og sá þriðji var útnefndur af 
hæstarétti, og var hann oddamaður. Þessi lög 
gilda til 14. maí 1940. Á þessu þingtimabili 
hefir hinsvegar orðið sú brevting, að styrj- 
öld hefir brotizt út, og iif henni hefir leitt 
aukna dýrtið, þrátt fyrir það þótt stjórnar- 
völdin hafi með ýmsum ráðstöfunum reynt að 
halda dýrtíðinni niðri. Af þessari ástæðu hefir 
á þessu þingi verið borið fram frv. til laga um 
húsaleigu, þar sem tekið er upp ákvæðið úr 7. 
gr. tilgreindra laga frá siðasta ári um húsaleigu, 
og í þessi lög er það einnig tekið upp, að ó- 
mögulegt er að hækka leigu eftir húsnæði eða 
segja húsnæði upp. Hinsvegar eru í þessu frv. 
ýms fyilri ákvæði heldur en i 7. gr. laganna frá 
fyrra ári. Það er sá munur á þessu frv. eins 
og það er nú og 7. gr. 1. frá síðasta Alþingi, 
að nú er heimilt að hækka húsaleigu eftir mati 
húsaleigunefndar, ef sýnt er, að viðhaldskostn- 
aður hefir aukizt, og skattar og vaxtabyrðar 
hafa aukizt, og einnig ef sýnt er fram á, að 
húsnæðið sé leigt lægra en tilsvarandi hús- 
næði á sama stað. Þessi ákvæði eru bein af- 
leiðing af þeirri miklu dýrtið, sem hefir risið 
upp. Eftir því sem ég hefi fengið upplýsingar 
uin hcfir orðið frá því styrjöldin byrjaði 80% 
hækkun á timbri, 85% á sementi, 82% á máln- 
ingarvörum og vinnu, veggfóður liefir hækkað 
um 40% og raflagningarvinna og efni um 46%, 
þannig að það leiðir af sjálfu sér, að það verður 
að veita húseigendum heimild til þess að liækka 
húsaleigu í samræmi við það efni, sem þarf til 
viðhalds húsnæðinu. I Fasteignaeigendafélagi 
Reykjavíkur hafa komið fram tilmæli um, að 
húsaleigunefndinni væri veitt heimild til þess 
að leyfa að hækka húsaleiguna að einhverju 
Icyti í samræmi við grunntöluna, sem heiinil- 
uð er, þannig að húseigendur gætu hækkað 
húsaleiguna sjálfir. Allshn. hefir haft þetta at- 
riði sérstaklega til athugunar og hefir ekki 
treyst sér til þess að setja þetta ákvæði inn í. 
Hinsvegar leiddi þctta til brtt. uin, að hækka 
megi húsaleigu eftir mati, ef um vaxta- og 
skattahækkanir eða annað þess háttar er að 
ræða. M. ö o. húsaleigunefndin hefir þarna 
frjálsari hendur heldur en gert er ráð fyrir í 
frv.

í 6. gr. er liúsaleigunefnd gert að skyldu að
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kynna sér svo vel sem unnt er allt, sem getur 
haft áhrif á húsaleigu, og taka til athugunar 
húsaleigu almennt. Með þessu telur allshn., að 
grundvöllur sé fundinn fyrir þvi, að húseig- 
andi geti fengið það aftur hjá leigutaka, sem 
hann þarf að kosta meiru til en áður. Ef allshn 
hefði haft það alveg opið fvrir húsaleigunefnd 
að hækka húsaleigu í réttu hlutfalli við hækk- 
un visitöluiinar, mundi ekki vera neitt það að- 
hald til þess að halda húsaleigu niðri, sem til- 
hevrir og verður að réttlætast af því ástandi, 
sem nú ríkir. Það má jafnvel segja, að ef þetta 
ákvæði væri sett inn í frv., væru þessi húsa- 
leigulög alveg gagnslaus. M. ö. o. alveg eins og 
engin lög hefðu verið sett. Allshn. hefir þess 
vegna reynt að fara þarna bil beggja og taka 
tillit til hvorstveggja, bæði þess að halda húsa- 
leigu niðri, eftir þvi sem frekast er hægt, og 
hinsvegar að taka fullt tillit til þeirrar hækk- 
unar, sem orðið hefir á efni og vinnu, sem 
húseigendum er skylt að leggja til, og það er í 
þessu skyni, sem húsaleigunefnd á að hafa ó- 
bundnar hcndur, þannig að þetta fari eftir mati 
hennar i livert einstakt sinn.

Eg vil taka það fram, að það er misskiln- 
ingur hjá stjórn Fasteignaeigendafélagsins, að 
það þurfi að taka fram um það í lögunum, að sú 
bækkun, sem þurfi að gera á leigunni, gildi frá 
gildistöku I. frá 1939. Stjórn Fasteignaeigenda- 
félagsins fer frarn á, að þetta komi til fram- 
kvænida frá 4. apríl 1939. Þetta er byggt á mis- 
skilningi. Það, sem kemur til álita fyrir húsa- 
leigunefndina, er Jiað, hvenær húsaleigusamn- 
ingurinn er gerður. Ef maður liefið komið í 
húsnæði fyrir 4. april 1939 og situr í þvi enn, 
og liúseigandi hefir orðið að kosta svo og svo 
niiklu upp á Jietta húsnæði, á húsaleigunefnd 
að taka Jiað til greina, hvenær húsnæðið var 
tekið á leigu og með hvaða leigu. Ef hinsvegar 
að samningurinn hefir verið gerður t. d. fyrir 
nokkrum dögum, hefir væntanlega verið tekið 
tillit til þeirrar verðhækkunar, sem orðin er, 
]). e. lnisaleigunefnd verður að taka tillit til 
þeirrar verðhækkunar, sem orðin er, þegar 
leigutaki kemur í húsnæðið.

Allshn. hefir gert eina brevt. við frv. frá þvi, 
sem það var, þegar það kom inn i þingið, og 
er hún á þá leið, að lögin taki ekki til leigu 
á einstökum herbergjum, scm húseigandi eða 
leigutaki leigir út frá sinni eigin ibúð. Einn 
nm. skrifaði undir þetta atriði með fyrirvara. 
Mér skilst það vera rétt, að láta ekki þessi 
ákvæði ná til herbergja, sem leigð eru út frá 
íbúðuin. Ég geri ráð fyrir þvi, að jafnframt 
því, sein dýrtiðin vex, inuni fjölskyldur reyna 
að þrcngja að sér eins og þær geta, og fólk 
niuni Ieigja út frá ibúðum sínum eitt og eitt 
herbergi, sem Jiað annars mundi nota sjálft. Mér 
finnst ekki nema sanngjarnt, að húsaleiga sé, 
hvað snertir þessi herbergi, óbundin, og tel 
enga hættu á því, nð leigan fyrir þau hækki 
svo mjög. ]>ótt leigan nái ekki til þeirra, af þvi 
að það hefir sýnt sig, að hér i Reykjavik hefir 
verið ótakmarkað framboð á einstaklingsher- 
bergjuni, og cf fjölskvldur þrengja nú meira að 
sér, verður framboðið meira en áður, og afleið- 
ingin sú, að leigan hækkar ekki. Eg held lika,
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að ríkisstj. eða félmrh., sem lét flytja þetta frv., 
hafi upphaflega ekki ætlað sér að láta iögin 
ná til einstakra herbergja, og er það vegna 
þess, að hækkun eða lækkun á samkv. 1. gr. 
ekki að koma tii framkvæmda nema 14. maí 
eða 1. október, en flutningsdagar einstakra her- 
hergja eru alls ekki miðaðir við þetta. Það er 
aðeins fyrir íbúðir, að ekki er hægt að segja 
upp neina 14. maí eða 1. október, en herbergj- 
um er hægt að segja upp hvenær sem er með 
r2 inán. fyrirvara. Ég held þess vegna, að það 
hafi ekki verið meiningin, að þetta næði til 
þessara herbergja.

í 2. gr. frv. segir, að húseiganda sé óheimilt 
að segja upp húsnæði, nema hann þurfi á því 
að halda fyrir sjálfan sig, eða vegna vanskila 
og annara samningsrofa, eða ef leigutaki frem- 
ur eitthvað það, sem geri húseiganda óþolandi 
að hafa hann i húsum sínum. Þessu höfum við 
viljað breyta þannig, að hann geti sagt leigu- 
taka upp, ef það er verulega óþægilegt fyrir hús- 
eiganda að hafa leigutaka í húsum sinum, og 
verður það að vera eftir mati húsaleigunefndar 
i hvert skipti, hvort það telst verulega óþægilegt.

X. hefir flutt till. um það, að húsaleigunefnd 
verði skipuð á sama hátt og áður, að ríkisstj. 
tilnefni 2 menn og hæstiréttur einn, í staðinn 
fyrir það, sem frv. gerir nú ráð fyrir, að Al- 
þýðusambandið tilnefni einn mann, Fasteigna- 
eigendafélag Heykjavíkur einn og hæstiréttur 
einn. X. hefir skilizt, að það fyrirkomulag, sem 
hefir verið á þessu, hafi revnzt vel, og hygg 
ég, að allshn. hefðu borizt bréf um það, ef óá- 
nægja hefði verið með skipun n. eins og nú er, 
og hefir n. þess vegna ekki séð ástæðu til þess 
að breyta til. Það er frekar hægt að búast við 
verulegum ágreiningi, ef n. er skipuð frá Al- 
þýðusambandinu — fulltrúi þcss mundi telja sig 
umboðsmann leigutaka — og manni frá húseig- 
endafélaginu, sem mundi telja sig umboðsmann 
þeirra, heldur en ef hún er skipuð þrem óvil 
höllum mönnum.

Með þessum breyt., sem ég nú hefi lýst, vill 
ailslin. mæla með því, að frv. verði samþ.

*Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Ég vildi 
aðeins minnast nokkrum orðum á brtt. allslin. 
Það et-u tvær efnisbreytingar frá ákvæðum frv.; 
um herbergi, sem leigð eru út frá ibúðum, og 
uin skipun búsaleigunefndar. Hvað snertir skip- 
un húsaleigunefndar eru till. n. í samræmi 
við það, sem var í frv., þegar það var lagt 
frain i Ed., og get ég fallizt á, að frv. verði 
aftur breytt í það horf, sem var í byrjun hvað 
þetta snertir, og vil taka það fram, að það 
er siður en svo, að nokkrar umkvartanir hafi 
komið fram út af störfum húsaleigunefndar hér 
í Reykjavík, og hefir val hennar tekizt vel. Væri 
því vel við unandi, að hún væri skipuð á sama 
hátt. Hin efnisbreytingin er um það að undan- 
skilja ákvæðum laganna einstök herbergi, sem 
leigð eru út frá íbúðum. Ég er hræddur um, að 
það ákvæði mundi leiða til þess, að tilraunir 
yrðu gerðar til þess að fara kringum ákvæði 
laganna. Ég sé enga þörf á því að undanskilja 
þessi herbergi og get því ekki mælt með þess- 
ari breytingu.

Aðrar brtt. eru smávægilegar, en ég vil þó 
minnast á brtt. n. um orðin, sem eiga að bætast 
inn í 1. gr. Mér finnst þau opna nokkuð víð- 
tækt svigrúm um, hvað til greina gæti komið 
til þess að hækka húsaleigu, og ég er ekki viss 
um, að rétt sé að gefa svo undir fótinn með 
það, og mundi það verða til þess að skapa frek- 
ari ágreining en orðinn cr um það atriði. Ég 
vildi spyrja hv. n. að því, hvort hún hafi haft 
nokkur önnur atriði í huga en þau, sem talin 
em upp í gr., þegar hún ieggur til, að þessum 
almennu orðum „og annars þess háttar" sé bætt 
inn í, þar sem þessi orð opna gáttirnar meira 
en eðlilegt er. í öðm iagi er það þar, sem 
nefndin leggur til, að í stað orðsins „óþolandi" 
komi orðin „verulega óþægilegt“, og finnst mér, 
að einnig sú brtt. stefni i þá átt, að gera svig- 
rúmið meira, en ég legg ekki verulega upp úr 
því.

*Frsm. (Garðar Þorsteinsson): Það, sem n. 
meinti með því að setja þarna orðin „og annars 
þess háttar", var það, að hún vildi ekki útiloka, 
að komið gætu fram einhver þau atriði, sem 
húseigendur með rökum gætu sýnt fram á, að 
ættu að valda hækkun á húsaleigu. X. vildi 
fyrirbvggja, að það gæti skoðazt sem tæmandi, 
scm talið var upp. Ég vil aðeins geta þess út af 
því, sem hv. ráðh. sagði um einstök herbergi, 
að skv. 4. gr. er skylt að leggja fyrir húsaleigu- 
nefnd alla leigusamninga, sem gerðir eru eftir 
gildistöku laganna. Xú ieiðir það af sjálfu sér. 
að það er ekki tilgangurinn að gera þetta 
þannig, að það verði óeðlilega umfangsmikið, en 
ef ekki má leigja út eitt herbergi i einn mánuð, 
án þess að það komi undir þessi lög, leiðir það 
af sjálfu sér, að starf húsaleigunefndar yrði svo 
mikið, að hún mundi ekki komast yfir það. Her- 
bergi eru hér leigð út til % mán. og eins mán- 
aðar i senn, og ef fara á eftir þessu, yrði það 
ókleift verk. Þá er eitt, sem ég minntist ekki 
á áðan, og það er það, að viðhaldið á þessum 
herbergjum er meira en á leiguibúðum, af þvi 
hve oft er skipt um leigutaka. Það er þess 
vegna aukin vinna fyrir húsaleigunefndina, að 
þurfa að setja sig inn í það, hvað veggfóður 
kostar á hverjum tíma. Ég meina, að við eigum 
ekki að setja þetta allt í viðjar, heldur sjá til 
þess, að húsaleiga hækki ekki. Þegar útlit er 
fyrir, að fjölskvldur muni þrengja að sér, verð- 
ur framboðið á herbergjum meira, auk þess sem 
ókleift er er leggja alla samninga fyrir húsa- 
leigunefndina.

Vænti ég svo, að liv. d. geti fallizt á þessi 
rök fvrir þvi að undanskilja einstök herbergi. 
Eg vil benda á það, að ekki er ætlazt til þess, 
að þessi lög gildi lengur en brýn nauðsyn kref- 
ui', og að lieimilt er að fella þau niður með 
konunglcgri tilskipun, og er það óvanalegt, að 
lög séu upphafin á þennan liátt.

Skúli Guðmundsson: I löguin um gengis- 
skráningu, sem sett voru fvrir ári síðan, var 
sett ákvæði um, að óheimilt væri að hækka 
húsaleigu, en þau ákvæði ganga úr gildi í næsta 
mánuði, og er þetta frv. nokkurskonar fram- 
hald af þeim lögum, til þess að koma i veg
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fyrir, að húsaleiga hækki í náinni framtíð. Þetta 
er mjög nauðsynlegt. En í 1. gr. þessa frv. eru 
ákvæði um það, að í vissum tilfellum megi 
hækka húsaleigu frá því, sem nú er, og er þar 
svo fyrir mælt, að hækka megi eftir mati leigu 
eftir húsnæði sökum aukins viðhaldskostnaðar, 
eldsneytiskostnaðar, og vaxta og skattahækk- 
unar af fasteignum. Það kann nú að vera svo 
um þessa liði, að erfitt sé að gera sér grein 
fyrir því, hve mikið húsaleiga eigi að hækka 
vegna þeirra. l'm viðhaldskostnað er það algild 
regla, að húseigendur kosta viðhaldið. Ég tci 
mikið vafamál, að þetta sé heppilegt. Við vit- 
um, að hirðing og umgengni er ákaflega mis- 
munandi góð, og teldi ég rétt, að það væri leigj- 
andinn, sem ætti að kosta viðhaldið og greiða 
þeim mun lægri húsaleigu, en það þarf ekki að 
gera ráð fvrir breytingu á þeirri venju, sem 
gilt hefir í þessu efni. Það getur orðið dálitið 
erfitt að gera sér grein fyrir þvi, hvað á að 
Ievfa mikla hækkun á húsaleigunni vegna auk- 
ins viðhaldskostnaðar. Allshn. hefir lagt til, að 
inn í þessa gr. yrði skotið orðunum „og þess 
háttar". Ég vil taka undir þau orð hæstv. fél- 
inrh., að varhugavert sé að bæta þessu inn í, 
þar sem frsm. hefir ekki bent á neitt sérstakt, 
sem hafi vakað fyrir n. í þessu sambandi. Ég 
tel varhugavert að opna þarna leið til að hækka 
leiguna. Það er ekki gott að segja, hvaða af- 
leiðingar það kynni að hafa. Ég held líka, að 
upptalningin í 1. gr. sé svo tæmandi, að hús- 
eigendur tapi ekki á því, þótt hún verði látin 
standa óbreytt. Eins og frsm. tók fram, hefir 
orðið verðhækkun á byggingarefni, en ég tel, 
að það þurfi að fyrirbyggja, nð hækkuð verði 
leiga á íbúðum í eldri húsum með tilliti til 
verðhækkunar á byggingarefni, sem leiðir til 
þess, að þau hús, sem kynnu að verða bvggð 
nú, vrðu miklu dýrari en eldri hús. Þetta te! 
ég, að þurfi að koma í veg fyrir. Ennfremur vil 
ég leggja á móti því, að b-liður brtt. á þskj. 
338 verði samþ., þar sem ég tel hans ekki þörf, 
og varhugavert getur verið að setja þetta inn 
i gr., eins og hæstv. ráðh. hefir bent á.

*Frsm. (Garðar Þorsteinsson): Það eru aðeins 
nokkur orð út af því, sem hv. þm. V.-Húnv. 
sagði. Hv. þm. veit sjálfur, að það, sem talið 
er upp i 1. gr., er ekki tæmandi. Það getur 
ýmislegt komið þarna til greina. Skattstjórinn 
skilgreinir til dæmis öðruvísi viðhald á húsi 
og eignaaukningu. Það getur komið fvrir ýmis- 
legt, sem ekki er hægt að telja upp í lagagrein 
tæmandi, og orðin „þess háttar" vísa til þess, 
að það, sem þarna er tekið til, á að vera eitt- 
hvað af svipuðu tagi og það, sem á undan er 
talið. Það er til dæmis útilokað, að sú almenna 
verðhækkun geti komið þarna til greina. Svo 
er það annað, að þetta er að engu leyti hættu- 
legt, vegna þess að það fer eftir mati húsa- 
leigunefndar, hvort leigan eigi að hækka.

l'mr. (atkvgr.) frestað.
Á 32. fundi í Nd., 9. apríl, var frv. tekið til 

frh. 2. umr.
I’orseti tók málið af dagskrá.
Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

A 33. fundi í Nd., 11. april, var fram haldið
2. umr. um frv.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.

Brtt. 338,l.b samþ. með 15:6 atkv.
— 338,l.a og c samþ. með 16:7 atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 20 shlj. atkv. 
Brtt. 338,2 samþ. án atkvgr.

2. gr., svo breytt, samþ. með 23 shlj. atkv. 
Brtt. 338,3 samþ. með 22 shlj. atkv.

3. gr., svo brevtt, samþ. með 19 shlj. atkv. 
Brtt. 338,4 samþ. án atkvgr.

4. gr., svo breytt, samþ. með 21 shlj. atkv.
5. —11. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 22 shlj. atkv.

Á 34. fundi í Nd., 12. april, var frv. tekið til
3. umr. (A. 420).

()f skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.
ATIÍVGR.
Frv. samþ. með 20 shlj. atkv. og endursent Ed.

.4 33. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 34. fundi i Ed.. 13. apríl, var frv. tekið til 
einnar umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
.4 35. fundi í Ed., 15. apríl, var frv. aftur 

tekið til einnar umr. (A. 420, 453).
Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 453. 

— Afbrigði levfð og samþ. með 12 shlj. atkv.

*Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Þetta frv. hefir 
tekið 2 efnisbreyt. í Nd. Önnur breyt. er sú, að 
ákvæðinu um skipun húsaleigunefndar er breytt 
í það form, sem upphaflega var lagt til í frv. 
Hin brevt. er um það, að einbýlisherbergi skuli 
vera frjáls, eins og það er orðað í frv. Allshn. 
þessarar d. hefir tekið þessar breyt. til athug- 
unar. Meiri hl. hennar lítur svo á, að þessar 
breyt. séu að vísu verulegar efnisbreyt., en tel- 
ur þó ekki rétt að gera tilraun til að breyta 
frv. frá þvi, sem nú er, meðal annars vegna 
þcss, að i Nd. höfðu báðar þessar till. mikið 
fylgi, og hér i d. urðu einnig um þetta nokkur 
átök. Má þess vegna gera ráð fyrir, að þetta 
sé vilji nieiri hl. Alþ. Ef farið vrði hinsvegar 
að breyta þessu hér í d., er hætt við, að það 
skapaði reiptog milli d. um þetta, og mundi 
það ef til vill gcta stcfnt málinu í tvísýnu að 
setja það í Sþ. Við lítum svo á, að þetta má! 
sé svo mikilsvert. að ekki sé rétt að tefla því 
i neina tvisýnu. Meiri hl. n. mælir þess vegna 
ineð því, að frv. verði samþ. óbrevtt.

Hv. 11. Iandsk. ber fram brtt. á þskj. 453 um, 
að skipun n. verði hagað á þann hátt, sem frv. 
gerði ráð fyrir eins og það var, þegar ]xið fór 
til Nd. Ég skal ekki fara fleiri orðum um þá 
till. fvrr en hann hefir mælt fvrir henni.

*Magnús Gíslason: Frsm. meiri hl. hefir getið 
um þær breyt., sem þetta frv. tók i Nd. Ég hefi
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borið hér fram brtt. um það, að skipun n. skuli 
hagað á þann hátt, sem gert var ráð fyrir i frv. 
eins og það var samþ. hér i d., sem sé að hæsti- 
réttur tilnefni einn, einn verði tilnefndur af 
I-’asteignaeigendafélagi Reykjavikur og einn af 
Alþýðusambandi íslands. Jleðnm. mínir hafa 
ekki getað orðið mér samferða í þessu og telja 
ekki rétt að breyta þessu af ótta við, að frv. 
nái þá ekki fram að ganga. Ég tel hinsvegar 
réttast að liafa þetta á þcnnan hátt. Það hafa 
komið fram ákveðin tilmæli frá Fasteignaeig- 
endafélagi Reykjavíkur um að fá einn mann i 
húsaleigunefnd. Og af þeirri reynsiu, sem fékkst 
af þessum málum 1914—1918, þá er það ljóst, 
að það er mjög mikið undir því komið með ár- 
angurinn af starfi þessarar n., að ekki skapist 
tortryggni viðvíkjandi framkvæmd 1. En ég er 
þeirrar skoðunar, að einmitt með þvi að Fast- 
eignaeigendafélagið eigi sinn fulltrúa í n., þá 
sé stórt spor stigið til þess að revna að korna 
í veg fyrir slika tortryggni. Að hætta sé á því, 
að frv. dagi uppi i þ., þótt þessu sé breytt, það 
lield ég, að engin hætta sé á, vegna þess að ekki 
ntun vera útlit fyrir, að þinglausnir séu svo 
nærri, að við timaskorti megi búast. Sé það 
hinsvegar ekki vilji Alþ. að setja slíka löggjöf 
sem þessa, sem ég tel annars óþarfa, eins og 
ég hefi áður lýst, þá er ekki nema gott, ef hv. 
þm. átta sig á því, að svona löggjafar sé ekki 
þörf.

♦Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Þegar 
samskonar hrtt. var hér á ferðinni við þetta 
frv. eins og sú, sem felst í till. á þskj. 453, þá 
lét ég þau orð falla, að ég gæti að engu leyti 
mælt gegn því, að slík breyt. næði fram að 
ganga, en benti jafnframt á það, að störf húsa- 
leigunefndar, sem skipuð var á síðasta ári, 
hefðu reynzt vel, en húsaleigunefnd er nú skip- 
uð með þeim hætti sem gert er ráð fyrir í frv. 
eins og það litur út, þegar það kemur aftur frj 
Nd. Af þessari ástæðu get ég fvrir mitt leyti 
vel við það unað, að sú brevt. verði á frv. 
gerð, sem gerð var í Nd. Ég vil þess vegna taka 
undir það með meiri hl. n., að ég tel óþarft að 
taka upp þessa breyt., sem fvrir liggur á þskj. 
453, aftur. En út af orðum hv. 11. landsk. um 
það, að mikið væri undir því komið, að ekki 
skapaðist tortryggni í garð húsaleigunefndar, 
þá vil ég segja það, að ég held, að allir hafi 
verið ánægðir með hennar starf, jafnt húseig- 
endur sem leigjendur. Það hefir enginn styrr 
staðið um þessa n., og ég tel ekki ástæðu til að 
ætla, að það verði framvegis frekar en hingað 
til.

ATKVGR.
Brtt. 453 felld með 8:5 atkv.

Frv. samþ. með 10:2 atkv. og afgr. sem lög 
frá Alþingi (A. 460).

46. Alþýðutryggingar.
A 8. fundi í Nd., 1. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 74 31. des. 1937, um 

alþýðutryggingar (þmfrv., A. 48).

A 7. fundi i Nd., 4. marz, var frv. tekið til 
1. umr.

Sveinbjörn Högnason: Það er sama að segja 
um þetta mál og 6. mál á dagskránni (frv. um 
lyfjafræðingaskóla fslands), að að réttu lagi 
átti það að flytjast af allshn., en af misgáningi 
hcfir það flutzt á milli n. og farið til fjhn. 
Legg ég til, að að lokinni þessari umr. verði 
málinu vísað til allshn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. og til 

allshn. með 20 shlj. atkv.

Á 26. fundi i Nd., 30. marz, var frv. tekið til 
2. umr. (A. 48, 116, n. 258).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv,

Frsm. (Vilmundur Jónsson): Allshn. hefir at- 
hugað þetta mál mjög rækilega og er ásátt um 
að mæla með þvi, að það verði samþ. með lítils- 
háttar breyt., sem að mestu levti eru orðabreyt. 
eða formsbreytingar, en snerta ekki efni máls- 
ins að verulegu levti.

Brtt. eru á þskj. 248 aftan við nál. En i nál. 
er gerð nokkuð rækileg grein fvrir öllum höf- 
uðbreyt., sem felast í þessu frv. og eru æði- 
margar.

Ég vænti þess, að ef hv. þm. kynna sér nál., 
þá endist það þeiin til þess að átta sig svo á 
málinu, að þeir verði ekki í vandræðum við 
atkvgr. Fyrir það mun ég spara mér að flvtja 
hér langa framsöguræðu. Hinsvegar er ég reiðu- 
búinn til að svara fyrirspurnum, ef einhverjum 
kann að þvkja skýringa vant.

Ég vil vekja athygli á því, að við 17. gr. síð- 
ari inálsgr. hefir n. áskilið sér rétt til að liafa 
óbundnar heiidur við atkvgr. Varðar sú máls- 
gr. sérréttindi sjóðfélaga i eftirlaunasjóðum 
bankanna, seni hv. þni. er kunnugt um frá með- 
ferð málsins hcr áður á liv. Alþ., og olli þá 
nokkrum ágreiningi.

*Jón Pálmason: Ég skal ekki fara mikið út i 
umr. um þetta mál. Ég hefi ekki heldur kvnnt 
mér það svo mikið. En ég sé það, að samþykkt 
þcss mun valda ríkissjóði mjög mikluni aukn- 
um kostnaði, og kemur það mest frani undir
6. lið, sem getið er um í nál., þar sem ætlazt 
er til, að sjúkrasamlögin séu losuð við sjúk- 
linga með langvarandi sjúkdóma.

Vildi ég því gera fyrirspurn til frsm. allshn. 
um það, hvort n. hafi rannsakað eða athugað 
nokkuð náið, hve miklu þessi kostnaður muni 
nema, sein færður er þarna frá sjúkrasamlög- 
unum og yfir á ríkissjóð. Annars skal ég ekki 
ræða þetta meira að sinni, en mér þykir nokk-
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uð mikilsvert að fá um þetta upplýsingar, þar 
sem um svo mikið fjárhagsatriði fyrir ríkis- 
sjóð er að ræða.

’Eiríkur Einarsson: Herra forseti! Á þskj., sem 
nú var verið að útbýta, sé ég, að liggja fyrir 
alimiklar brtt. við frv. frá allshn. Og þar sein 
þessu nál. er svo nýlega útbýtt hér í hv. d., þá 
er það svo um mig og kannske fleiri hv. þm., 
að þeir séu ekki búnir að átta sig á þessum 
brtt. En meðal þeirra og i frv. eru ýms atriði, 
sem hv. þm., bæði ég og aðrir, láta sig veru- 
lega ináli skipta. Og ennfremur þar sem ýmsiv 
hv. þm., t. d. þm. V.-Isf., sem er flm. einnar 
slíkrar brtt., er ekki hér nú á fundi, og einnig 
með tilliti til þess, að efni þessa máls er mjög 
mikilvægt, vildi ég mælast til þess við hæstv. 
forseta, að hann taki málið af dagskrá og fresti 
atkvgr. þangað til dm. hafa áttað sig belur á 
brtt. og fleiri hv. þm. eru hér inættir, sem hlul 
eiga að máli.

Forseti (JörB): Það er alveg rétt, sem hv. 8. 
landsk. sagði, að þessar brtt. voru ekki ein- 
ungis nú fyrst að koma til útbýtingar hér i hv. 
d., heldur einnig úr prentun. Ég verð því, ef 
ég greiði atkv. um þær, að gera það án þess 
að ég hafi litið á eitt einasta orð i þeim.

Það kann að vera, að þetta geti lánazt við 
2. umr., af þvi að 3. umr. er eftir, en óviðkunn- 
anlegt er það.

Frsm. (Vilmundur Jónsson): Með þvi að ég 
geri ráð fyrir, að enginn ágreiningur verði um 
málið eftir að hv. þm. hafa kynnt sér það og 
brtt., get ég fallizt á að taka frv. út af dagskrá, 
í trausti þess, að forseti taki það mjög skjótt 
á dagskrá aftur.

Forseti (JörB): Ég skal ekki tefja framgang 
þessa máls hvað mig áhrærir. En þar sem marg- 
ar brtt. liggja fvrir um það og ekki víst, að 
allir hv. þm. verði sammála um þær, og þar 
sem einnig er svo nálægt helgi nú, þá ætla ég, 
að hv. þm. muni það ekki óskapfellt, þó að 
málið verði tekið af dagskrá nú og aftur á dag- 
skrá á mánudag. (PO: En þá er nú 1. apríl). Já, 
en við skulum vona, að enginn þeirra hv. þm., 
sem liér eiga hlut að máli, hlaupi april, og þá 
er vel fyrir öllu séð.

Umr. frestað.
Á 27. fundi í Nd., 1. april, var fram haldið 

2. umr. um frv. (A. 48, 116, n. 258, 281).
Of skamnit var Iiðið frá útbýtingu brtt. 281. 

— Afbrigði levfð og samþ. með 19 shlj. atkv.

Frsm. (Vilmundur Jónsson): Hv. þm. A.-Húnv. 
(JPálm) bar upp fyrirspurn um það, hver kostn- 
aður rikissjóðs mundi verða af ákvæðum 8. gr. 
viðvíkjandi því að færa kostnað við berkla- 
veiki af samlögunum yfir á ríkissjóð, eins og 
þar er ákveðið. Eftir þeim upplýsingum, sem 
ég hefi aflað mér um þetta mál hjá tryggingar- 
stofnun rikisins, um árið 1938, en það er sið- 
asta árið, sem fullkomnar skýrslur eru fengnar 
um, nam sá kostnaður, sem kæmi til endur- 
greiðslu úr ríkissjóði, 35500 kr. Um leið vil ég

geta þess, að á sama tima greiddu samlögin 
af frjálsum vilja til berklavarnarstarfsemi um 
18 þús. kr. Samlögin leggja inikla áherzlu á 
það, að berklaveikiskostnaðinum verði af þeim 
létt, enda lá liann allur á rikissjóði áður. Fái 
þau því ekki framgengt, má gera ráð fyrir, að 
þau nevðist til að kippa að sér hendinni um 
hin frjálsu framlög til berklavarnanna. Að réttu 
lagi geri ég því ráð fyrir, að kostnaðarauki 
rikissjóðs af þessari brevt. nemi um 18 þús. kr. 
Að visu getur orðið nokkur munur á þessu frá 
ári til árs. Eins og nú horfir með berklaveik- 
ina i landinu, tel ég ástæðu til að vona, að úr 
þessum kostnaði muni frekar draga heldur en 
að hann aukizt, að öðru leyti en því, sem kostn- 
aður við sjúkrahúsvist kann nú að aukast um 
sinn vegna vaxandi dýrtíðar. Meira hefi ég ekki 
um þetta atriði að segja.

Að öðru leyti vil ég geta þess, að hv. þm. 
Seyðf., sem er forstöðumnður trygginganna, 
hefir borið fram 2 brtt. á þskj. 281, sem nú var 
verið að leita afbrigða fyrir. Þessar brtt. varða 
aðeins framkvæmdaratriði, svo sem hann mun 
gera nánari grein fyrir. Hann hefir rætt þær við 
n., og ég mun mega segja, að n. hafi engar aths. 
við þær að gera, en mæli með þvi, að þær verði 
samþ. eins og hann fer fram á.

Eiríkur Einarsson: Brtt. á þskj. 116, sem er 
borin fram af hv. þm. V.-ísf. og mér, er af 
okkar hálfu tekin aftur til 3. umr., og geri ég 
þvi ekki frekar grein fyrir henni.

*Haraldur Guðmundsson: Ég vil þakka hv. 
frsm. n. fyrir það, sem hann sagði um brtt. 
þær, sem ég flyt á þskj. 281, sem, eins og hann 
sagði, ræða aðeins um framkvæmdaratriði. Þar 
er ákveðið tímatakmark, hvenær skýrslur og 
framtöl skuli vera komin til hreppstjóra eða 
lögreglustjóra vegna slysatryggingarinnar, en 
það ákvæði vantar í 1. nú, og ennfremur er lög- 
reglustjórum gefið hliðstætt vald við það, sem 
skattan. hafa nú, til þess að ákveða slysatrygg- 
ingariðgjöld, ef ckki er talið fram, eftir sömu 
reglum og skattan. er heimilt að gera mönnum 
skatt, ef framtöl eru ekki send.

*FéImrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Ég vildi 
aðeins af því, að ég hefi nokkuð staðið að 
flutningi þessa máls, þakka hv. n. fyrir þá af- 
greiðslu, sem hún hefir veitt málinu, og fyrir 
þær brtt., sem hún hefir lagt fram. Ég tel, að 
þær séu allar þess eðlis, að telja megi þær til 
lióta, enda fáar þeirra um efnisbreyt., heldur 
eru það lagfæringar, eins og hv. frsm. hcfir 
tekið fram. Vildi ég mega vænta, að málið gangi 
áfram gegnum hv. d. samkv. till. allshn.

Helgi Jónasson: Ég vil aðeins segja örfá orð. 
Ég bar fram frv. á þinginu í fvrra, sem var að 
mestu leyti hið sama og nú liggur hér fyrir, en 
þó befir verið gerð töluverð breyt. á einni gr. 
þess. 8. gr.

f frv. því, sem ég flutti i fyrra, var gert ráð 
fyrir þvi, að ríkisstj. bæri ein allan kostnað af 
kynsjúkdómum og berklaveiki, eins og henni 
ber nú sainkv. gildandi 1. Nú hefir frv. verið
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breytt þannig, að gengið er nokkuð til móts 
við þetta, þannig að jafna sjúkrasamlögum upp 
hallann, sem þau hafa af þessum sjúkdómi, ef 
þau verða þar sérstaklega hart úti, en ég hygg, 
að það kunni í framtíðinni að standa fámenn- 
um sjúkrasamlögum fvrir þrifum og jafnvel 
hindra að þau verði stofnuð, ef þetta ákvæði 
verður samþ. Það þarf ekki nemla einn eða tvo 
sjúklinga i fámennu sjúkrasamlagi, sem hafa 
herklaveiki, til þess að koma samlaginu í fjár- 
þröng, jafnvel þótt ríkissjóður greiði það, seni 
fram vfir er meðaltal legudaga sjúklinga með 
aðra sjúkdóma, þar sem legudagafjöldi berkla- 
sjúklinga er sem svarar 29 dögum á hvern sam- 
lagsmeðlim. Fámenn sveitasamlög geta alls ekki 
staðizt það að greiða 29 legudaga fyrir hvern 
meðlim sinn, þótt þau fengju endurgreitt það, 
sem fram yfir er. í 30. gr. 1. er það lika skýrt 
tekið fram, að ríkissjóður skuli áframhaldandi 
greiða kostnað af berklasjúklingum og kvn- 
sjúkdómasjúklingum. Hvað snertir kvnsjúk- 
dómasjúklinga, þá er það stranglega bannað i
I. að gefa upp nöfn þeirra, þvi það þykir heldur 
lítilsvirðandi að hafa fengið þá sjúkdóma, en 
ef ekki er hægt að halda nöfnunum leyndum, 
eins og erfitt vrði innan sjúkrasamlaganna, þá 
myndi það leiða til þess, að sjúklingarnir leit- 
uðu siður læknis, en það er mjög áríðandi. Það 
er líka þannig með berklasjúklinga og kyn- 
sjúkdómasjúklinga, að ríkið hefir greitt fyrir 
þá fyrst og fremst vegna þess, að þeir eru svo 
hættulegir öryggi almennings, og þess vegna er 
Hka sanngjarnt, að það geri það áfram.

Eg mun samt ekki koma fram með brtt. um 
þetta að svo stöddu, þar sem ég býst við, að 
hún myndi mæta andbvr hér í hv. d., þar sem 
ég tel þó skárra, að frv. nái fram að ganga i 
því formi, sem það nú er, heldur en að þessi 
kostnaður verði allur settur á samlögin.

ATIÍVGR.
Brtt. 116 tekin aftur til 3. umr.
— 258,1 samþ. án atkvgr.

1. gr., svo breytt, samþ. með 18 shlj. atkv. 
Brtt. 281 < ný gr., verður 2. gr.) samþ. með 17

shlj. atkv.
2. —3. gr. (verða 3.—1. gr.t samþ. með 18 shlj. 

atkv.
Brtt. 258,2 samþ. ineð 19 shlj. atkv.

4. gr. (verður 5. gr.t, svo breytt, samþ. með 
20 shlj. atkv.
Brtt. 258.3 samþ. án atkvgr.

5. gr. (verður 6. gr.l, svo hrevtt, sainþ. með 
20 shlj. atkv.

6. gr. (verður 7. gr.) samþ. með 21 shlj. atkv. 
Brtt. 258,4 samþ. með 20 shlj. atkv.

7. gr. (verður 8. gr.), svo breytt, samþ. ineð 
19 shlj. atkv.

8. gr. (verður 9. gr.) samþ. með 19 shlj. atkv. 
Brtt. 258,5 samþ. án atkvgr.

9. gr. (verður 10. gr.), svo breytt, samþ. með 
17 shlj. atkv.

10. —11. gr. (verða 11.—12. gr.) samþ. með 18 
shlj. atkv.
Brtt. 258,6 samþ. með 19 shlj. atkv.

12. gr. (verður 13. gr.), svo breytt, samþ. með 
17 shlj. atkv.

13.—15. gr. (verða 14.—16. gr.) samþ. með 18 
shlj. atkv.
Brtt. 258,7 samþ. með 20 shlj. atkv.

16. gr. (verður 17. gr.), svo breytt, samþ. með 
21 shlj. atkv.

17. gr. (verður 18. gr.) samþ. með 19 shlj. 
atkv.
Brtt. 258,8 (nýjar gr.. verða 19,—20. gr.) samþ. 

með 19 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.

.4 28. fundi í Nd., 2. apríl, var frv. tekið til
3. umr. (A. 300, 116).

()f skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 22 shlj. atkv.

*Ásgeir Ásgeirsson: Ég bið hæstv. forseta að 
athuga það, að þar sem greinatala frv. breytt- 
ist við 2. uinr., á brtt. á þskj. 116, sem þá var 
tekin aftur til 3. umr., ekki lengur við 17. gr., 
eins og í brtt. stendur, heldur við 18. gr.

Það. sein við flm. þessarar brtt. leggjum til. 
er, að þeir, sem greiða í eftirlaunasjóði Lands- 
bankans og l'tvegsbankans, verði framvegis 
gjaldfrjálsir til lífeyrissjóðs, eins og verið hefir 
undanfarið. Lögin um eftirlaunasjóð Lands- 
bankans eru eldri en 1. um alþýðutryggingar, og 
þar sem bankastarfsmenn eru búnir að hafa 
þessi réttindi um nokkurt skeið, þá virðist 
nokkuð liart að gengið að afnema þau. Það var 
að vísu fremur tilviljun, að útvegsbankal. voru 
sett nokkuð af öðrum ástæðum og undir öðr- 
um kringumstæðum en landsbankalögin, og 
hafa í rauninni aldrei verið undirbúin til hlit- 
ar. Það þótti sjálfsagt, að starfsmenn Utvegs- 
bankans nytu sama réttar og starfsmenn Lands- 
bankans. Ég lít því þannig á, að ekki sé rétt að 
taka þessi réttindi af bankastarfsmönnum. Að 
vísu eru tii fleiri stofnanir, sem hafa eftir- 
lauiiasjóði, en það hefir ekki verið tekið það 
ráð, að fá sömu fríðindi f\rir þær stofnanir. 
þó að þessi réttur sé látinn haldast hjá þeiin, 
sem hafa notið þeirra. Þetta er i sjálfu sér 
ljóst mál, og verður að vænta þess, að þau rétt- 
indi, sem þessar stofnanir hafa notið nú um 
tíina. verði ekki af þeim tekin.

*HaraIdur Guðmundsson: Ég er ekki alveg 
viss um. að hv. þm. geri sér fulla grein fyrir þvi, 
hvaða þýðingu þessi brtt. hefir. Samkv. 49. gr. 
alþýöutrvggingarl. er gert ráð fyrir því, að 
tryggingarskylda nái einnig til þessara sjóða. 
Þar er svo ákveðið, að þeir, sem eru meðlimir i 
eftirlaunasjóði, eigi að fá endurgreidd iðgjöld, 
sem greidd eru til sjóðsins. Þctta svarar til 
þess, sem greitt er vegna trygginganna, sem 
eftirlaunasjóður veitir. Það, sem cr umfram, 
eru ekki tryggingariðgjöld, heldur skattur, sem 
lagður er fram til trygginganna. Meðaliðgjald 
hér i Beykjavik er i kringum 15 kr. Það er því 
í raun og veru það tryggingargjald, sem hverj- 
um manni ber að greiða. En vegna hinna, sem 
greiða minna en þetta, greiða þeir, sem meiri 
tekjur liafa, heldur meira, svo að greiðslan nem- 
ur 15 kr. til jafnaðar. Þeir, sem koma undir
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ákvæði 49. gr., fá endurgreitt allt tryggingar- 
gjaldið. 15 kr. fyrir hvern mann hér í Revkja- 
vík. Það, sem borgað er uinfram, er ekki trygg- 
ingargjald, heldur skattur til tryggingarinnar, 
til þess að bæta upp iðgjöldin. Það væri óeðli- 
legt að undanþiggja þessa menn slikum greiðsl- 
uin. Ég get því ekki fallizt á þessa till., sem 
hér er borin fram. En til þess að gefa mönnum 
nokkra hugmynd um, hverju máli þetta skiptir. 
skal ég taka tíl dæmis hjón hér í Reykjavík, 
sein hafa um 2 þús. kr. skattfrjálsar tekjur, og 
segjum, að maðurinn starfaði hjá öðrumhvor- 
um bankanum. Hann þyrfti að greiða 20 kr. i 
tekjuskatt og 14 kr. í persónugjald, samtals 34 
kr., frádráttur yrði 15 kr. samkv. ákvæðum 15. 
gr., þannig að liann borgaði ekki nema 4 kr. 
uinfrain skattinn til sjóðsins. Ef margir slíkir 
sjóðir myndu rísa upp, þá yi'ði afleiðingin su, 
að frainlagið til lifevrissjóðs myndi ekki einu 
sinni nægja til þess að greiða meðaliðgjöld, því 
að vitanlega myndu þeir, sein hærri hafa laun- 
in, standa að slíkum sjóðum. Af þessu myndi 
einnig leiða það, að styrkur sá, sem alrnenn- 
ingur nýtur, hlyti að minnka að saina skapi. Ég 
tel það alveg víst, að ef þessi sérstaða bank- 
anna helzt áfram, þá myndu aðrir hliðstæðir 
sjóðir reyna að hafa áhrif á þingið og reyna 
að fá sömu meðferð i þessu efni eins og sjóðir 
starfsinanna bankanna. Ég fæ ekki séð, að það 
væri neitt réttlæti að synja þessuni mönnum 
um sömu aðstoð, nema síður sé. Ég skal geta 
þess, að eftirlaunasjóður starfsmanna Revkja- 
víkurbæjar hefir sótt um slíka viðurkenningu 
ásamt mörgum fleiri sjóðum, og ég geri ráð 
fyrir því, að þessir sjóðir geti réttilega bent á 
það sania, til þess að fá þessi friðindi, og starfs- 
menn bankanna. Ég verð þvi að leggjast á móti 
þessari brtt. og vænti þess, að hv. d. geti fall- 
izt á að fella hana.

*Eiríkur Einarsson: Ég hefi ekki miklu við það 
að bæta, sem tekið var fram af 1. flm. þess- 
arar brtt., en vil iþó aðeins skevta þar við 
nokkruin atriðum. Ég vil fyrst og fremst taka 
það fram, að það er markmið örorkutrvgging- 
anna að sjá hinuin eldri og uppgefnari mönn- 
um farborða, ef eitthvað ber út af um heilsu 
og lífskraft. Það var tekið fram af hv. þm. 
Seyðf., að þeir, sem betur væru settir, kæmust 
af með það að borga aðeins lítinn skatt til 
þessa sjóðs. Ég verð þó að álíta, að starfs- 
fólk bankanna sé þarna sett undir svipuð 1. sem 
aðrir íslenzkir borgarar. Það er að visu alveg 
rétt, að því fátækara sem fólkið er og því lægri 
laun sem það hefir, því erfiðara veitist því að 
standa skil á iðgjaldagreiðslum. En þó að hér 
sé ekki um háar upphæðir að ræða, þá er þess 
þó að gæta, að fvrir stai'fsmenn bankanna er 
þetta algerlega aukagreiðsla. Það eru lág launa- 
kjör, sem þetta fólk á við að búa; þess vegna 
er það injög tilfinnanlegt, ef það er lögskyldað 
til þess að greiða slik aukagjöld. Þá hefir verið 
minnzt á það, að hætta væri á því, að slíkir 
sérsjóðir rísi upp, en hér er ekki hægt að segja 
með neinum rétti, að sérsjóður sé að rísa upp, 
því að hann var lögfestur 1928 og er hann því 
orðinn 12 árta gamall. Þessi löggjöf um, að

Landsbaiikinn skyldi greiða gjald í lífeyrissjóð, 
er því til orðin löngu áður en alþýðutrygg- 
ingarl. voru sett. Þess vegna er það, að hér er 
verið að róta við öðru lagasetningarfyrirkomu- 
lagi, sem var til löngu á undan. A þessu finnst 
mér þurfa að gera greinarmun. Ef séð er of- 
sjónum yf'ir því, að bankafólkið fái notið 
þessara sérréttinda, sem landsbankal. veita, 
finnst nrér vera langhvggilegast að gera þar 
lagabreyt., til þess að fólkið komist undir þær 
skyldur, sem hér er lagt til, og allir njóti sama 
réttar. Það verður að gera kröfu til þess, að 
bankafólkið fái þá að vera i friði fyrir öðruni 
iagasetninguin í þessu sambandi, og að það 
þurfi ekki að sæta lakari kjörum en almeim- 
iiigur.

Ég skal svo láta máli mínu lokið, en vil þó 
aðeins segja það, að það eru ýmsir aðrir, sem 
njóta þeirra réttinda að fá að vera í friði fyrir 
þessari lagasetningu. Það má minna á embættis- 
nienn rikisins. Það má kannske deila um það. 
hvort þeir liafi bet-ri kjör, en þeir hafa hingað 
til verið látiiir óáreittir, og þá mættu kannskc 
starfsmenn bankanna fá að fvlgja þeim. Ég vil 
því leggja til, að frestað verði nú lögfestingu 
um þetta mál, og að notaður verði tíminn þar 
til á næsta þingi til nánari athugunar á því, 
hvort ástæða er til að samræma þetta nánar. 
Eg þykist vita, að ýnisir hv. þm. vildu gjarnan 
hafa eitthvert svigrúm til þeirra athugana. En 
ég vil sanit mælast til þess, ef þetta frv. verður 
látið ganga áfram, að brtt. 116 verði samþ. En 
eiiis og ég hefi tekið fram, þá álít ég, að ef 
farið verður að róta við þessu á annað borð, 
þá ætti að gera það svo um munaði og gera 
brevt. á landsbankal., þannig að fólkið byggi 
við sama örvggi og aðrir að þvi er trygging- 
amar snertir.

*Haraldur Guðmundsson: Ég skal játa, að það 
er i'étt, sem hv. síðasti ræðum. sagði, að uin 
nokkra sérstöðu er að ræða, þar sem lands- 
hankal. eru eldri en trvggingUrl. En samt er 
það mín skoðun, að það sé ákaflega óréttlátt, 
að starfsmenn Landsbankans verði undanþegnir 
þessum gjöldum. ÖIl þau fvrirtæki, sem stofn- 
að hafa eftirlaunasjóði, hafa gert það að skil- 
yrði, er þau hafa ráðið til sín starfsmenn, að 
þeir gerðust meðlimir i sjóðnum og greiddu ið- 
gjöldin. Þessir menn hafa því gengizt undir að 
greiða þessi gjöld. Þvi fer mjög fjarri, að hér 
sé verið að fara illa með starfsmenn bankanna, 
þó að þeim séu lagðar sömu skvldur á herðar 
og öðrum landsmönnum.

*Ásgeir Ásgeirsson: Ég ætla ekki að bæta miklu 
við, en þegar ný 1. eru sett, eins og alþýðu- 
trvggingarl., þá iná gera ráð fvrir, að þau séu 
að einhverju leyti löguð eftir því ástandi, seni 
þá ríkir. Það væri ekki hættulaust fordæmi, ef 
eldri sjóðuin væru gefin viss réttindi, eða látnir 
lialda vissuni réttiiidum, sem þeir hafa haft áð- 
ur. Það mætti benda á mörg dæmi um þetta, 
þegar skipulaginu hefir verið breytt þannig, að 
hið eldra hefir orðið að þoka fyrir öðru, en á 
sumum sviðum hefir eldra skipulagið verið látið 
halda sér. Eldri ákvæði hafa verið látin halda
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sér uin embættismenn og barnakennara. Hví má 
þá ekki einnig það sama gilda um starfsmenn 
bankanna, sérstaklega þar sem svo er ástatt, að 
þeir eru lögþvingaðir til þess að greiða sérstök 
iðgjöki, sem eru hærri en venjuleg tryggingar- 
gjöld'?

l'tvegsbankinn fór alveg í kjölfar Landsbank- 
ans með sínar tryggingar, og það er bara frekar 
yfirsjón, að aldrei skuli hafa verið leitað lög- 
festingar á trvggingaskipulagi Út vegsbankans. 
En hv. þin. Seyðf. játar, að það sé ekki nema 
sanngjarnt, að báðir þessir bankar hafi sömu 
réttindi hvað þetta snertir, eða þá að það séu 
tekin þessi réttindi af þeiin háðum, ef á að taka 
]>au af öðruin. Xú er það svo, að þegar aðrir 
starfsmenn rikisins — og i raun og veru er hér 
um að ræða inenn, sem eru starfsmenn ríkis- 
ins að verulegu leyti — njóta þessara réttinda 
og þau eru ekki af þeim tekin, þá má undarlegt 
heita að þurfa endilega að taka réttindi þessi 
af þessum bönkum. Eg býst við, að aðrir sér- 
sjóðir beygi sig fyrir því, sem gert er ráð fyrir 
í tryggingal., þó að þessar stofnanir, bankarnir, 
njóti slikra réttinda sem hér um ræðir. Enda 
hafa ekki hingað til komið fram frá þeim, þ. 
e. öðrum sjóðum, til Alþ. beiðnir um, að alþýðu- 
tryggingalöggjöfinni verði breytt sérstaklega 
vegna þeirra.

ATKVGR.
Brtt. 116 felld með 12:10 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: ÁÁ, BJ, EE, GÞ, GSv, JakM, JÍv, SIÍ, StSt, 

TT.
nei: VJ, EOI, EinJ, HG, HelgJ. JPálm, PHann, 

PHalld, PO, SkG, StgrSt, SvbH.
ÞBr, BÁ, JörB greiddu ekki atkv.
8 þm. (BjB, EvstJ, FJ, GG, HV, íslH, ÓTh 

SEH) fjarstaddir.
Frv. samþ. með 16:1 atkv. og afgr. til Ed.

Á 27. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 28. fundi í Ed., 3. apríl, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. i Nd. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 12 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

allshn. með 12 shlj. atkv.

Á 31. fundi í Ed., 9. apríl, var frv. tekið til
2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 32. fundi í Ed., 11. apríl, var frv. aftur 

tekið til 2. umr. (A. 300, 332, n. 370).

*Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Herra forseti! 
Allshn. hefir haft þetta mál til meðferðar og 
hefir afgr. það eins og sjá má á þskj. 370.

Málið er flutt að tilhlutun hæstv. félmrh. af 
fjhn. Nd., og allshn. þeirrar hv. d. hafði málið 
cinnig til meðferðar og gerði á þvi ýmsar all-

víðtækar brevt. Þegar n. fékk þetta mál til með- 
ferðar, leit svo út sem skammt mundi verða 
til þinglausna, og n. leit svo á, að þær breyt., 
sem þegar liöfðu verið gerðar á frv., væru frek- 
ar til lagfæringar. En hún þóttist einnig sjá, 
að nauðsyn væri á að gera ýmsar minni háttar 
breyt., en taldi hinsvegar mjög varhugavert að 
gera till. um það, eins og þá stóð, mcð það 
fyrir augum, að málið gæti dagað uppi með því 
móti; tók hún því þann kostinn fremur að mæla 
með frv. óbreyttu.

Þær breyt., sem nú liggur fyrir að gera á I. 
um alþýðutryggingar, eru að breyta til á þá 
lund, sem revnslan hefir sýnt frá þvi löggjöfin 
var samþ., að nauðsvn ber til, i sumuni tilfell- 
um til þess að herða á ýmsum ákvæðum 1., en 
i sumum tilfellum til þess að rýmka ákvæði 
þeirra og auka réttindi þeirra, sem undir 1. búa. 
Get ég sparað mér umr. um þetta með því að 
vitna til nál. allshn. Nd., því að þar er svo 
ýtarlega gerð grein fyrir því, í hvaða átt þess- 
ar brevt. stefna. Þar er Ijóst tekið fram, hvaða 
breyt. á 1. hér er lagt til, að gerðar verði.

Eg get ekki gengið framhjá að benda á, að 
n. hefir í einstökum atriðum viljað láta koma 
fram sitt álit um það, hvernig skilja beri atriði 
i frv., og vil ég sérstaklega taka fram, að það 
á við 13. gr. frv., sem er till. um breyt. á 40. gr.
1. Þar er mælt fyrir í 3. mgr. þeirrar gr. um 
greiðsluskyldu útgerðarfélaga fyrir lögskráða 
sjómenn. Það mun liafa verið svo í 1., að nokk- 
ur heimild var fyrir því, að útgerðarmenn 
skyldu greiða sjúkrasamlagsiðgjöld þeirra sjó- 
manna, sem lögskráðir væru í þeirra þjónusíu 
á skip. Þetta ákvæði hefir verið tekið upp í 1. 
til þess að ckki gæti orðið ágreiningur um það 
milli sjúkrasamlaga aniiarsvegar og þeirra hins- 
vegar. sem greiða eiga þetta gjald. En ég hreyfði 
því i n., og n. var sammála um það, að svo geti 
liorið til, að maður, sem skylt er að lögskrá, 
fari á skip án þess að vera lögskráður. Þá keni- 
ur upp spurningin um það, hvort útgerðarmanni 
er skylt að greiða fyrir hann iðgjöld, þó að 
lianii liafi ekki verið lögskráður. Um þetta gæti 
orðið deila, og vildi ég láta þetta koma fram.

I'Ieira rákum við okkur á, sem eru ýms minni 
háttar atriði, sem ástæða hefði kannske verið 
til að gera skýrari og gleggri ákvæði um held- 
ur en er í frv. En af áðurgreindum ástæðum 
taldi n. ekki tiltækilegt að gera brtt. um það 
á þessu stigi málsins.

Af því að ég geri ráð fyrir, að hæstv. félmrh. 
geri nokkur skil þeirri breyt., sem hér er á ferð, 
ætla ég að stytta mál mitt. En hér er komin 
fram brtt. við þetta frv. á þskj. 332, frá þeim 
hv. 1. þm. Reykv. og hv. þm. S.-Þ., sem gengur 
út á það, að b-liður 18. gr. falli niður. En hann 
er á þessa leið — með leyfi hæstv. forseta •—:

„Fm gjaldskylda sjóðfélaga i eftirlaunasjóði 
starfsmanna Landsbanka íslands samkv. lögum 
nr. 10 15. april 1928 og sjóðfélaga i eftirlauna- 
sjóði Útvegsbanka íslands fer eftir 49. gr. síð- 
ustu málsgr."

Það, sem hér er um að ræða, er, hvort starfs- 
mannafélögin, sem hér er vitnað til, þar sein 
eru starfsmenn Landsbankans og Útvegsbank- 
ans, sem hafa myndað sér lífeyrissjóði, séu und-
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anskilin þvi að borga gjald i lífeyrissjóð ís- 
lands, sem er 7 kr. nefskattur og að viðbót 
hundraðshlutagjald af skattskvldum tekjum. Nú 
ei' vert að geta ]>ess, að það var svo, þegar I. 
voru sett, að þá var til starfsmannafélag hjá 
starfsfólki Landsbankans, sem hafði niyndað 
lifeyrissjóð, sem að einhverju leyti fékk þá 
þegar fríðindi urn að þurfa ekki að greið) 
gjaldið að fullu, og var þá mynduð reglan um, 
að þetta fólk greiddi meðalgjald til lífeyris- 
sjóðs, eins og tryggingarl. ákveða.

Xú er vert að geta þess, að þessi starfsmanna- 
félög eru mjög viða til á landinu, sem hafa 
myndað sér lifeyrissjóði. Slika sjóði hafa t. d. 
stofnað starfsmannafélag Eimskipafélags ís- 
lands og ég hygg starfsfólk við olíufélögin hér, 
h/f Shell og Hið isienzka steinoliuhlutafélag. 
Fleiri félög munu einnig hafa myndað sér þessa 
sjóði. Ef nú gengið væri inn á þessa reglu, sem 
lagt er til i brtt. á þskj. 332, er mjög hætt við. 
að skerðast mundu þær tekjur, sem lífeyris- 
sjóður fslands á að hafa eftir 1. nú, og gæti þá 
farið svo, að hann gæti ekki fullnægt sinum 
skyldum, sem 1. nú gera ráð fyrir. I>vi að það 
eru líkur til þess, ef gengið er inn á þessa braut, 
iið upp risu í föstum stofnunum, þar sem menn 
húa við trygga atvinnu, félög, sem mynduðu 
sér lífevrissjóði og mundu vilja fá sig undan- 
þegin gjaldinu, sem allur almenningur verður 
að greiða til lífeyrissjóðs íslands. Það mundi 
enda með þvi, að til lífevrissjóðs fslands mundu 
greiða þeir einir, sem minni tekjurnar hafa í 
þjóðfélaginu, og sjóðurinn mundi þá verða svo 
mjög skertur til sinnar starfsemi, að ég hygg, að 
ég tali þar fyrir hönd meiri hl'. n., að hún, af 
þessum ástæðum, sé á móti því, að brtt. þeirra 
hv. 1. þm. Reykv. og hv. þm. S.-Þ. verði samþ.

*Magnús Jónsson: Ég skal ekki lengja mikið 
umr. En við höfum hér, hv. þm. S.-Þ. og ég, 
borið fram brtt., sem ég hlýt að kalla bara 
leiðréttingu á einu atriði í frv. Enda trúi ég þvi 
naumast, að raunverulega hafi það verið til- 
gangurinn að gera þá breyt., sem hér hefir 
komizt inn, um það, að svipta nú aftur sjóð- 
félaga í lífeyrissjóði tveggja banka hér þeim, 
ja, maður getur sagt sérréttindum, sem þeim eru 
tryggð i 62. gr. tryggingalaganna, þannig að 
þeir verði eins og embættismenn undanþegnir 
þvi, að þurfa að greiða til lifeyrissjóðs fslands, 
þar sem þeir eru í öðrum bankanum með 1. og 
í hinum bankanum samkv. ákvæðum, sem eru 
staðfest af stjórnarráðinu, skyldaðir til þess að 
tryggja sig í þessum sjóðum, og það töluvert 
hærri trvggingu heldur en verið hefði i hinum 
almennu trvggingum. Að taka þessa menn undir 
tryggingal. almennt er ákaflega ósanngjarnt, því 
að þeir greiða til þessara lífevrissjóða hátt ið- 
gjald, og allur fjöldi fólksins, sem vinnur við 
þessa banka, er engan veginn svo hálaunaður, 
að hann muni ekki verulega um að greiða þessi 
gjöld, jafnvel þó að ekki sé bætt ofan á þau 
öðrum til lifeyrissjóðs íslands. Og það, sem 
gerir málið alveg sérstaklega ósanngjarnt, er, 
að þetta fólk hefir eftir 1. alls enga möguleika 
á því að hafa neitt gagn af þeirri tryggingu, 
sem þeir þá eru neyddir til að kaupa sér í líf-

eyrissjóði íslands, þvi að þegar til kæmi, að 
þeir ættu að fara að fá laun úr lífeyrissjóði 
fslands, er ákvæði i tryggingnrl., sem gerir það 
að verkuin, að þeir gætu ekki fengið neitt úr 
þeini sjóði. Ellistyrkurinn úr lífeyrissjóði bank- 
anna ei' svo hár, að hann sviptir þetta fólk al- 
gerlega möguleikanum til þess að fá nokkur 
ellilaun' úr lífevrissjóði íslands.

Hv. frsm. n. sagði, að það, að samþ. brtt. 
okkar hv. þm. S.-Þ., gæti valdið því, að tekjur 
lífevrissjóðs íslands mundu skerðast mjög, og 
inundi það svo enda með því, að allir efnaðri 
mennirnir kæmu sér upp lífeyrissjóðum, hvert 
starfsmannafélag fyrir sig, og þegar þeir væru 
svo komnir undan gjaldskyldu til lífeyrissjóðs 
fslands, yrðu hinir fátækustu einir eftir til að 
greiða í sjóðinn. En þetta er misskilningur. Ég 
held, að hv. frsm. hafi ekki litið raunhæft á 
málið, þvi að þessi ákvæði gilda eingöngu um 
þessa banka, og enga aðra. Það er ekkert minnzt 
á neina aðra menn i þessu sambandi í frv., en 
aðeins sagt, að þessir menn komi undir ákvæði 
4!). gr. 1., þar sem mælt er fyrir um ýmsa sjóði. 
Það gæti rúmað einhverja slíka hættu, sem hv. 
frsm. talaði um, ef mikið yrði um slíka sjóði. 
En brtt. okkar hv. þm. S.-Þ. er aðeins um starfs- 
menn i þessum tveimur bönkum, sem eru settir 
þar í sama flokk og þeir, sem tryggðir eru í 
eftirlaunasjóði einbættismanna.

Ég get fullvissað alla hv. þm. um, að það er 
engin hætta í því fólgin að samþ. þessa brtt., 
og vænti ég þess því, að þeir samþ., að þetta 
megi haldast eins og það hefir verið, því að 
það er engin fallgryfja fyrir tryggingarnar al- 
niennt.

*Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Ég skal ekki 
deila mikið við hv. 1. þm. Reykv. úm þetta. En 
mín skoðun raskaðist ekkert á niálinu við hans 
ræðu; því að hann færði engin rök á móti því, 
að ef starfsfólk bankanna verður undanþegið 
þessum greiðslum, ]>á verður erfiðara fyrir Alþ. 
að standa á móti kröfum annara sjóðfélaga, sem 
kynnu að myndast á sama eða svipaðan hátt. 
Ég benti líka á, að það hafa þegar legið fyrir 
umsóknir um þetta frá sjóðfélögum í lífeyris- 
sjóði starfsfólks Eimskipafélags íslands, og 
jafnvel frá fleirum slikum félögum, sem ég 
nefndi. Ég þekki t. d. stéttarfélag prentara, sem 
hefir mvndað slikan sjóð. Öll þessi félög hafa 
sótt um að fá að njóta samskonar sérréttinda 
eins og sjóðfélagar bankanna hafa fengið. Ég 
get ekki séð, að það sé gengið verulega harð- 
ara að þessum mönnum, sem þarna eiga hlut 
að máli, heldur en hverjum öðrum borgara i 
þjóðfélaginu. Það er vitanlegt, að efnaðri borg- 
arar þjóðfélagsins verða að borga 1% skatt af 
skattskyldum tekjum til lífeyrissjóðs, auk nef- 
skattsins, 7 kr. gjaldsins, án þess þó að vita, 
livort þeir nokkurn tíma þurfi að njóta styrks 
úr lífeyrissjóðnum. Hið sama kemur og til að 
gilda fyrir aðra, sem vinna í stofnunum hlið- 
stæðum bönkunum. Ég sé því ekki, að ástæða 
sé til að gera mun á þessum þegnum þjóðfé- 
lagsins og hinum, sem ekki eru svo stæðir, að 
þeir hafi aðstöðu til að mynda slíka sjóði. Ég 
man líka ekki heldur betur eu að bankarnir
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lcggi árlega fram töluverða fúlgu í eftirlauna- 
sjóði fyrir starfsmenn sína. Menn þessir eru 
]>ví styrktir af því opinbera, eða svo gott sem 
það. Hér er því engin ástæða til þess að gera 
undantekningu, og ég tel því jafnframt réit að 
stöðva þessa skriðu. Meiri hl. n. lítur því svo 
á, að brtt. þessi eigi ekki að ná fram að ganga. 
því að hún sé skaðleg fyrir lífeyrissjóðinn, og 
að siðustu vil ég segja liv. 1. þm. Reykv. það. 
að ég gat alls ekki sannfærzt af ræðu hans u:n 
réttmæti hrtí. þessarar, heldur fékk ég staðfest- 
ingu á skoðun minni um það, að hún myndi 
skapa misrétti, ef hún yrði sam]).

*Magnús Jónsson: Hv. frsm. staðfesti það, sem 
ég sagði, að brtt. mín og hv. þm. S.-Þ. skapaði 
enga iiættu fyrir lifeyrissjóðinn, eða myndaði 
nokkra grundvallarreglu, þó að hún yrði samþ. 
Það, sem hann aðallega hafði á móti till., 
var það, að fleiri færu að sækja um þetta. Ja, 
það er nú svo, að það er aldrei hægt að komast 
fyrir það, að menn beri fram sanngjarnar kröf- 
ur. Annars vil ég segja hv. þm. það, að það 
eru fleiri stofnanir en bankarnir, sem hafa 
einkasjóði til þess að.létta undir með starfs- 
fólki sínu. Þannig hefir t. d. Eimskipafélag Is- 
laiids niikiim lífevrissjóð fyrir starfsfóik sitt, 
en munurinn er sá, að félagið borgar öll ið- 
gjöldin sjálft, starfsmennirnir fá trygginguna 
þannig ókeypis, en bankarnir greiða ekki nema 
nokkurn hluta á móti starfsmönnunum, eða svo, 
að starfsmennirnir greiða ekki nema 3%, en 
það er hið sama og embættismenn greiða í lif- 
eyrissjóð sinn, og það þótti rétt að undanþiggja 
þá frá því að greiða í lífeyrissjóð alþýðutrvgg- 
inganna.

*Magnús Gíslason: Það var rétt, sem hv. frsm. 
minntist á áðan, að þegar nefndin lauk störfum, 
hafði ég ekki iátið uppi álit mitt um þetta at- 
riði, en það var sakir þess, að málið var svo 
fljótt afgr. frá n.

Astæðan fyrir því, að brtt. er borin fram, er 
sú, að það þykir ekki sanngjarnt að láta þessa 
sjóðfélaga greiða þetta gjald, þar sem þeir fá 
ekkert i móti, en það ætti yfirleitt að vera föst 
regla, að þegar einhverjar kvaðir eru lagðar á 
menn, þá eigi þeir jafnhliða að fá einhver rétt- 
indi. En hér á ekki um neitt slíkt að vera að 
ræða. Menn þessir eiga ekki að fá neitt úr al- 
þýðutryggingunum fyrir gjald sitt.

Lögin um alþýðutryggingar standa eflaust til 
bóta í framtíðinni, enda þurfa þau þess með. 
Mér er t. d. fullkunnugt um, sem innheimtu- 
manni, að óvinsælli skattur hefir varla nokkurn 
tima verið iagður á. Fvrst og fremst sakir þess, 
hve haiin er hár, sem sýnir sig bezt í því, að 
nienn, sem voru þinggjaldslausir ár eftir ár, 
eiga nú kannske að greiða 50—60 krónur á ári. 
Það var því ekkert undarlegt, þó að margur 
yrði hissa og hefði orð um að greiða þetta. 
Þegar það var svo skýrt fyrir mönnum, að þeir 
ættu von á að fá úr lífevrissjóði, þegar þeir 
væru 65 ára gamlir, var svarið venjulega: Við 
verðum aldrei svo gamlir, — eða ég verð aldrei 
svo gamall. Að fara nú að brevta þessu ákvæði, 
sem sett var inn í lögin fyrir 3 árum, er lítt

p samþvkkt.
•. — I.oðdýrarækt.

rkiljanlegt, því að það hefir eflaust verið sett 
þar af því, að það hefir þótt nauðsynlegt og 
sanngjarnt.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 slilj. atkv.
2. —17. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.

Brtt. 332 sainþ. með 10:2 atkv.
18. gr., svo hrevtt, samþ. með 10:1 atkv.
19. —20. gr. samþ. með 10 shlj. atkv. 
l-’yrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 slilj. atkv.

A 33. fundi í Ed., 12. apríl, var frv. tekið til
3. umr. (A. 426).

Of skanimt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og endursent Xd.

A 34. fundi í Nd., s. d., skýrði forseti frá, að 
>ér liefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.

.4 35. fundi i Xd., 13. april, var frv. tekið til 
einnar umr.

Forseti tók inálið af dagskrá.
Á 36. fuiidi í Xd., 15. apríl, var frv. aftur tekið

til einnar umr.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 21 shtj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 461).

47. Loðdýrarækt.
Á 26. fundi í X'd., 30. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 38 frá 13. júní 1937, 

um loðdýrarækt og loðdýralánadeild (þmfrv., A.
259).

Á 27. fundi í Xd., 1. apríl, var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv.

Á 28. fundi i Xd., 2. april, var frv. tekið til
2. umr.

Of skammt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði 
teyfð og samþ. með 17 shtj. atkv.

Frsm. (Bjarni Asgeirsson): Af því að ekkert 
var talað fvrir þessu máli við 1. umr., vil ég 
geta þess, að allar þessar breyt. miða að því, 
að eftirlit með því að loðdýr sleppi ekki úr 
vörzlu, verði aukið, og að reynt verði að fanga 
þau dýr, sem úr vörzlu sleppa Ég kann betur 
við að gefa þessa skýringu áður en málið fer
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mér að hafa fleirilengra, án þess að ég ætli 
orð um þetta.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. —10. gr. samþ. með 20 shlj. atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.

Á 29. fundi í Xd., 3. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 19 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

A 28. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 29. fundi í Ed., 4. apríl, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. í Nd. — Af- 
brígði levfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

landbn. með 9 shlj. atkv.

Á 31. fundi i Ed., 9. apríl, var frv. tekið til
2. umr.

Forseli tók málið af dagskrá.
Á 32. fundi í Ed., 11. april, var frv. aftur 

tekið til 2. umr. (A. 259, n. 382).

Frsm. (Þorsteinn Þorsteinsson): Frv. þetta er 
borið fram af landbn. Nd. að tilhlutun landbrh. 
Það er uin brevt. á 1. frá 1937 um loðdýrarækt 
og loðdýralánadeild. Aðalbrevtingin, sem í frv. 
felst frá gildandi 1., er í því fólgin, að meira 
öryggis verði gætt með vörzlu dýranna, svo að 
þau sleppi ekki laus og valdi tjóni á peningi 
manna.

Þá er annað atriði það, að síðan lögin voru 
sett hefir verið skipaður ráðunautur um loð- 
dýrarækt, og eru breytingar á lögunum einnig í 
samræmi við þá breyt. frá þvi, sem var.
, Þá er 6. gr. aigert nýmæli, þar sem öllum, 
er loðdýr eiga, er gert skvlt að vera annaðhvort 
meðlimir í Loðdýraræktarfélagi fslands eða 
öðru félagi loðdýraeigenda sem hefir lög og 
reglur staðfestar af landbrh. Eina brtt., sem 
landbn. hefir lagt til, að gerð verði á frv., er 
sú, að felld verði niður 1. gr. þess. Að öðru 
levti leggur n. til, að frv. verði samþ. óbreytt. 
í 1. gr. I. frá 1937 er svo ákveðið, að hrepps- 
nefndir eða bæjarstjórnir veiti levfi til loð- 
dýraræktar. En í 1. gr. frv. er lagt til, að 
hreppsnefndaroddvitar eða bæjarstjórar skuli 
fá heimild til þess að veita leyfi þetta til bráða- 
birgða, upp á væntanlegt samþykki hlutaðeig- 
andi hreppsnefnda og bæjarstjórna. Hvað mig 
snertir, þá skal ég játa það, að ég taldi þetta

Alþt. 1910. B. (55. löggjafarþing).

ekki svo mikilsvert atriði, að ástæða væri til 
þess að láta málið fara að ganga aftur til Nd. 
vegna þess. Eg legg þvi ekki mikla áherzlu á 
þessa hrtt., enda þótt ég mæli með því, að 
hún verði samþ., og frv. eins og það liggur 
fyrir, að undanteknu þessu atriði, því að ég 
tel það til bóta.

ATKVGR.
Brtt. 382 (1. gr. fellur niður) samþ. með 11 

shlj. atkv.
2. gr. (verður 1. gr.) samþ. með 9 shlj. atkv.
3. —10. gr. (verða 2.—9. gr.) samþ. með 10 

shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

.4 33. fundi í Ed., 12. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og endursent Nd.

Á 34. fundi í Nd., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar. 
(A. 428).

Á 35. fundi i Nd., 13. apríl, var frv. tekið til 
einnar umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 36. fundi í Nd., 15. apríl, var frv. aftur tekið 

til einnar umr.

Frsm. (Bjarni Ásgeirsson): Ég vil aðeins leggja 
til, að málið verði samþ. eins og það kemur frá 
hv. Ed. Það hefir að vísu verið gerð smávægi- 
leg brevt. á þvi, en ég sé ekki ástæðu til að 
hrekja það milli d. hennar vegna.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. sem 

lög frá Alþingi (A. 463).

48. Talstöðvar í fiskiskip o. fl.
Á 26. fundi í Ed., 1. april, var útbýtt:
Frv. til 1. um lántöku fyrir ríkissjóð til tal- 

stöðva í fiskiskip o. fl. (þmfrv., A. 286).

Á 27. fundi í Ed., 2. april, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

*Frsm. (Jóhann Jósefsson): Eins og frv. á þskj. 
286 ber með sér, er það flutt af sjútvn. þess- 
arar deildar í samráði við ríkisstj., fjvn. og 
sjútvn. Nd. Samstarf hefir verið nú um nokk- 
urt skeið með sjútvn. beggja deilda til að fá 
hrundið i framkvæmd mikilli fjölgun talstöðva

35
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í fiskiflota landsmanna. Ég þarf ekki að fjöl- 
yrða um undirbúning þessa ináls, um hann má 
visa í grg. frv. og fvlgiskjöl hennar, en það 
eru tillögur verkfræðingadeildar landssímans 
ásaint grg. póst- og simamálastjóra fvrir þcim 
og ýinsum upplýsingum um talstöðvaþjónustu 
landssímans eins og hún var um síðustu ára- 
mót. Póst- og siinainálastjórn og sjútvn. höfðu 
i upphafi hug á annari fjáröflunarleið en liér 
er lagt til. En eftir það, að við áttum tal við 
hæstv. ríkisstjórn og fjvn., þótti það ekki fært 
að taka upp á fjárl. hærri frainlög til þessa cn 
nú eru þar. Varð þvi að fara ]>á leiðina að 
veita ríkisstj. heimild til lántöku í þessu skyiii, 
eins og hér er ráðgert. Með öðru móti næðist 
ekki iiinan ársloka 1942 það niark, sein hér er 
sett, að hægt verði að koma upp talstöðvum í 
ölluin þeiin bátum fiskiflotans, sein eru 1(1 tonn 
eða stærri. l>að eru samtals um 170 farkostir, 
seni hér ræðir um, flestir að stærð 10—15 tonn. 
Sjútvn. var það ljóst, eins og raunar öllum 
hv. þdm., að taltæki i fiskibátum eru nú viður- 
kennd sein eitthvað það hezta, seni hægt er að 
gera þeim til öryggis, hvað sem út af her. 
Ennfreinur eru þau oft til ákaflega mikilla 
þægi nda, sérstaklega við síldveiðar, til þess að 
skipin geti bæði Iialdið sainbandi við land og 
talazt við sín á milli. Vegna sambands þeirra 
við land þykir nauðsynlegt að gera, eins og 
póst- og síniamálastjóri ræðir um og lagt er til í 
frv., svonefnda talbrú á Siglufirði. Þar hefir 
eins og annarstaðar, svo sem í Vestmannaeyj- 
uin, verið lijargazt við þá afgreiðslu, sem hægt 
var að fá á landssimastöðinni i hænuin. En það 
er ekki talíð æskilegt, og þörf á að hreyta til 
hatnaðar sem fvrst. Enginn vafi þykir á, að 
rétt sé að setja upp slika talbrú fyrir Siglu- 
fjörð fyrst, síldveiða vegna, leggja símalínu út 
til Sauðaness og flytja þangað viðtieki tal- 
stöðvanna. Ég skal ekki fara uni þetta fleiri 
orðum, þvi að ég vona, að vegna nauðsynjar 
sinnar s igli málið hraðbvri gegnum hv. deild 
og fái afgreiðslu á þinginu, þótt liðið sé á 
þingtíma.

*Sigurjón Á. Ólafsson: Mér þykir hlýða að lýsa 
ánægju minni yfir þessu ináli og færa þeim 
þakkir, sem hafa að því unnið, bæði utan þings 
og innan, að því er komið þetta áleiðis. Ég 
hygg þetta sé cinhver þýðingarmesta ráðstöfun, 
sem unnt er að gera fyrir öryggi bátaflotans. 
Reyiislan hefir sýnt það, og á seinustu árum 
hefir tækninni i þessu efni fleygt svo fram, að 
það er réttuefnd bvlting, og hefði fáa órað 
fyrir því svo skjótt. Það þarf ekki dæmi því 
til sönnunar, hve þýðingarmikil þessi tæki geta 
verið að öðru levti, t. d. á síldveiðuin. Á undaii- 
förnuin þingum hefir þetta talstöðvamál verið 
uppi og talsvert gert stundum til að hjálpa því 
áleiðis. En nú kom báðuin sjútvn. þingsins 
saman um, að ekki mættu liða mörg ár, þangað 
til talstöðvar kæmust í allar fleytur, sem á 
rúmsjó fara, og það svo, að kostnaður bátseig- 
enda af þessu vrði mjög í hófi. Þó að hér sé 
sett lágmarkið „um 10 rúmlestir", niá ekki 
glevma því, að taka þyrfti tillit til minni báta, 
og eiginlega er nauðsynin þvi meiri sem fleytan

er veikari og niinni. Orðalag frv. er ekki ein- 
skorðað við fulla 10 tonna stærð, og ég vildi 
láta koma fram í uinr., að n. vildi ekki alveg 
eiiiskorða það. — Xokkurn þátt í undirbúningi 
frv. átti aðalfundur Slysavarnafélags Islaiids. 
Þá var um það rætt, að stjórn félagsins semdi 
frv. um þetta efni. Hin leiðin hefir verið farin, 
að sjútvn. Alþingis tækju þetta að sér. — Ég 
vuna, að þetta frv. fái góðan byr.

ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv.

Á 2iS. fundi i Ed., 3. april, var frv. tekið iil
2. uinr.

()f skamml var liðið frá 1. umr. — Afbrigði 
leyfð og saniþ. með 12 shlj. atkv.

Þorsteinn Þorsteinsson: Þetta frv., sem hér 
liggur fvrir, er um heimild fyrir hæstv. rikis- 
stj. til lántöku, og það er ekki alveg nýtt, að 
farið sé fram á slíkt. Það er sennilega nauð- 
synjamál að koma talstöðvum i fiskiskip, og 
er ekki neitt við þvi að segja. En ég vildi, að 
orðalagið yrði dálitið skýrara í 2. málsgr. 1. gr., 
og ætla að leyfa mér að bera fram skriflega 
hrlt. þar að lútandi. Ég legg til, að upphaf 2. 
málsgr. 1. gr. orðist þannig: „Skal láni þessu 
varið til þess að gera landssímanum fært að 
selja, sér að skaðlausu, öllum íslenzkum þil- 
skipuin1' o. s. frv. Þess verður að sjálfsögðu að 
gæta. að landssiniinn verði ekki fyrir neinuni 
skakkaföllum, þó að liann selji þessar talstöðv- 
ar. Landssiniinn niun auðvitað selja þessar tal- 
stöðvar við svo vægu verði sem hann getur sér 
að skaðlausu.

Ég þarf ekki að orðlengja um þessa brtt., 
því að hún er sjálfsögð og aðeins til skýringar 
á orðalaginu, svo að það valdi ekki misskiln- 
ingi. Ég vil svo afhenda hæstv. forseta þessi 
hrtt. inina.

Forseti (EÁrna): Þessi skrifl. brtt., sem hv. 
5. landsk. þni. hefir afhent mér, liljóðar svo:
Sjá þskj. 330;.
TiII. er of seint fram borin og auk þess skrif- 

leg, og verður þvi að veita tvöföld afbrigði til 
þess að hún verði tekin til meðferðar á þess- 
um fundi.

ATKVGR.
Afbrigðin levfð og samþ. með 12 shlj. atkv.

*Frsm. (Jóhann Jósefsson): Það leiðir af sjálfu 
sér, enda þótt það sé ekki tekið fram í frv., að 
ekki er ætlazt til þess, að landssiminn skaðist 
heinlínis á því að búa til talstöðvar og því um 
líkt handa bátum. Hingað til liefir það verið 
svo, að hann hefir ekki þurft neina fjárhalds- 
menn hvað þetta snertir. Oftast hafa bátar og 
skip fengíð þessar stöðvar á leigu.

Okkur hefir virzt það, sem fengið höfum 
stöðvar á leigu eða útvegað öðrum þær á leigu 
hjá landssimanum, að hann sé fullfær urn að 
sjá sjálfur um sina fjárhagslegu hlið. Hitt er 
vitað, að þvert á móti hefir verið kvartað undan
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þvi, að landssíminn seldi tækin kannske full- 
dýrt. Hann hefir að vísu gert grein fyrir leig- 
unni, og ég býst við, að það sé ekki hægt að 
vefengja það, að eins og að málinu er staðið, 
þá hafi hann fulla þörf fvrir að fá þá leigu, 
sem hann hefir krafið. Aftur á móti hefir feng- 
izt viðurkenning á því hjá landssímanum, að 
hann hafi um eitt skeið heimtað óþarflega háa 
sjóvátrvggingu á þessi tæki.

Mér finnst brtt. hv. 5. landsk. ekki vera til 
neinna bóta á málinu, heldur finnst mér hún 
vera óþörf, og að þvi leyti, sem mætti skilja 
hana svo, að þingið væri heldur að ýta undir 
landssímann með að taka fullt gjald fyrir þessi 
iæki, þá stangast það nokkuð á við skoðun al- 
mennings í þessum efnum, sem hingað til hefir 
talið, að landssíminn tæki fyllilega það, sem 
hann þyrfti að fá í leigu fyrir þessar stöðvar. 
I’að er að þessu leyti nokkuð óviðkunnanlegt, 
að þingið fari að skipta sér af þessum víðskipt- 
um með því að ýta undir landssímann að taka 
vel fvrir sitt. Mér finnst, að till. bendi i þá 
átt og niegi skoðast, ef hún verður samþ., setn 
nokkurskonar bending frá þinginu til lands- 
simans um, að hann taki fullt fyrir sitt. Ég 
álít, að það sé óþarft að taka það fram, því 
hann sé fullfær að sjá fyrir sér sjálfur i þess- 
um efnum.

Það mætti hinsvegar skilja það svo, að sér- 
stök samþykkt um þetta atriði væri eins og 
nokkur andblástur af hálfu þingsins gegn þeim 
mönnum, sem eiga að verða aðnjótandi þessara 
tækja, og ábending til áherzlu þess, að fullt 
verð, eða kannske vel það, sé tekið fyrir leigu 
á þessum tækjum. Ég tel það alveg óþarft, að 
sjómenn og aðrir, sem eiga að hafa gagn af 
þessum tækjum, þurfi að verða fyrir þess háttar 
samþykkt, sem ekki verður á annan hátt skilin 
en sem aðvörun til landssímans um að gefa í 
engu eftir á sínum rétti.

Ég veit ekki heldur til, að við svipaðar lán- 
tökur hafi þótt beinlínis þörf á því, að þær 
stofnanir, sem hlut áttu að máli, hafi fengið 
sérstakt aðhald hjá þinginu til að sjá fyrir sér 
og sínum hag, og það er 'þá dálítið einkenni- 
Iegt, ef landssíminn, sem talið er að skili arði 
og komist vel af, á fvrstur að verða fyrir þess- 
ari fjárhagslegu umhyggju og forsjón, sem kem- 
ur fram i till. hv. þm.

Af þeim ástæðum, sem ég þegar hefi fært 
fram, tel ég till. hv. 5. landsk. alveg óþarfa, 
og heldur til þess að setja annan blæ á málið. 
Ég mun því greiða atkv. á móti henni.

Þorsteinn Þorsteinsson: Ég bjóst yfirleitt ekki 
við, að farið yrði að andmæla þessari sjálf- 
sögðu till., og mér virðist einmitt eftir að hafa 
hlustað á það, sem hv. þm. Vestm. sagði, að þá 
sé síður ástæða til að andmæla henni.

Ég sagði í upphafi máls iníns, að leigan fyrir 
þessi tæki ætti ekki að vera þannig, að hún 
skaðaði landssimann. Hv. þm. Vestm. gaf held- 
ur í skvn, að landssíminn tæki vel fyrir leig- 
una, en þá felur mín till. það einmitt i sér, að 
hann hefir þar aðhald um að selja þessi tæki 
fyrir sannvirði. Með þessu móti er komizt hjá 
því, að þeir, sem kaupa stöðvarnar, verði fyrir

okri af hendi þeirrar stofnunar, sem hv. þm. 
talaði um.

Þessi till. er aðeins um það, að ákveða þetta 
nánar, svo báðir megi vel við una. Hér er sagt 
með nokkuð ákveðnara hætti, að ætlazt sé til, 
að stöðvarnar séu seldar fyrir sannvirði.

Ef þessi till. mín verður felld, þá er það 
merki þess, að hv. d. gefi landssímanum bend- 
ingu um að selja þessi tæki fyrir innan kostn- 
aðarverð.

Ég ætla svo ekki að orðlengja frekar um þetta, 
en inér finnst þetta vera sjálfsögð till.

ATKVGR.
Brtt. 330 felld með 7:5 atkv., að viðhöfðu nafna- 

kalli, og sögðu
já: MG, PZ, ÞÞ, BSt, JJ.
nei: PHerm, SÁÓ, BSn, BrB, IngP, JJós, E- 

Arna.
AJ greiddi ekki atkv.
3 þm. (MJ, ErlÞ, HermJ) fjarstaddir.
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

A 29. fundi í Ed., 4. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. ineð 10 shlj. atkv. og afgr. til Nd.

A 30. fundi í Nd., s. d„ skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Ed„ eftir 3. umr. þar.

Á 31. fundi í Nd„ 5. apríl, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. í Ed. — Af- 
hrigði leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 22 shlj. atkv. og 

til sjútvn. með 19:1 atkv.

A 35. fundi í Nd„ 13. apríl, var frv. tekið til
2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 36. fundi i Nd„ 15. apríl, var frv. aftur 

tekið til 2. umr. (A. 286, n. 440).

Frsm. (Sigurður E. Hlíðar): Herra forseti! 
Eins og sjá má á þskj. 440, þá mælir sjútvn. 
þessarar d. eindregið með því, að frv. verði 
samþ. óbrevtt.

Þetta mál er í raun og veru stórmál. Það hefir 
fengið óvenjugóðan undirbúning á Alþ. Mönn- 
um hefir verið það ljóst undanfarið, að það er 
mjög mikilsvert til öryggis sjávarútveginum, 
sérstaklega smábátaútveginum, að talstöðvum 
sé komið upp í sem flestum skipum. Atburður, 
sem gerðist í vetur, hefir enn sýnt fram á 
nauðsyn þess að hafa talstöðvar i fiskiskipum.
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Þess vegna var það, að sjútvn. beggja d. komu 
sér saman um að taka þetta mál upp og kusu 
sérstaka undirnefnd úr sínum hópi til þess að 
undirbúa málið og koina því á framfæri. I’essi 
undirnefnd sneri sér til þeirrar stofnunar, sem 
hefir haft með þessi tæki að gera, landssimans, 
en landssímastjórnin tók þannig í inálið, aS hún 
skipaði sérfræðing til að rannsaka það. I fskj. 
nieð frv. eru svo prentaðar till. landssímastjórii- 
arinnar. Þar eru till. um það, hvernig eigi að 
byggja þetta upp tekniskt séð, og þar kemui' 
landssimastjórnin með kostnaðaráætlun.

I>á var næsta stigið, hvernig ætti að afla fjár 
til framkvæmdanna. Þá var það, að sjútvn. Alþ. 
sneru sér til fjvn. um það, hvort hún treysti 
sér til að taka upp í fjárl. yfirstandandi árs, 
næsta árs og ársins 1942 allverulega fjárupp- 
hæð, til þess að koma mætti þessu í viðunandi 
horf á 3 árum. Fjvn. tók vel i málið, en hún 
treysti sér þó ekki til að hafa svo háa fjárupp- 
hæð i sínum áætlunum, og óskaði hún eftir, að 
fyrst væri talað við ríkisstj. um inálið. Það varð 
svo úr, að undirnefnd sjútvn. og fjvn. óskuðu 
viðtals við rikisstj., og var svo haldinn fundur, 
þar sein það var tekið til athugunar, á hvern 
hátt heppilegast væri að afla tekna til þess að 
geta komið þessu merkilega máli í framkvæmd.

Xiðurstaðan af öllum þessum undirbúningi var 
svo sú, að frv. var borið fram af sjútvn. Ed. og 
í því formi, að farið var inn á lánsheimildar- 
leiðina. Eins og 1. gr. frv. greinir, þá er farið 
fram á, að ríkisstj. sé heimilað að taka 225 
þús. kr. lán handa landssímanuin.

Þetta eru meginþættirnir i þessu merkilega 
máli. Eg sé ekki ástæðu til að fara fleiri orð- 
um um frv. Sjútvn., sem ég er frsm. fyrir, mælir 
eindregið með því, að frv. verði samþ.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
2. —3. gr. sainþ. með 21 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 21 shlj. atkv.

Á 37. fundi i Xd., 16. april, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 475).

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 20 shlj. atkv.

Á 32. fundi i Xd., 9. april, var frv. tekið til
2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 33. fundi í Xd., 11. apríl, var frv. aftur

tekið til 2. umr.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

Á 34. fundi i Xd., 12. april, var frv. tekið til
3. umr.

Ot' skammt var liðið frá 2. umr. - Afbrigði 
leyfð og samþ. með 20 shlj. atkv.

*Sigurður Kristjánsson: Sjútvn. þessarar d. 
hefir flutt þetta frv. eftir tilmæluni hæstv. at- 
vmrh. og haft málið til athugunar, en hafði 
ekki tækifæri til þess að skýra frá áliti sinu 
við 1. og 2. umræðu. Ég vil þess vegna levfa 
mér að skýra frá, að n. var á eimi máli um 
að mæla með þvi, að frv. vrði að 1. Eins og hv. 
dm. sjá, þá felur frv. fyrst og fremst í sér þá 
breyt. á gildandi 1. um hafnargerð á Raufar- 
höfn, að hækkað er framlag rikissjóðs til hafn- 
argerðarinnar. l'pphæðin var i fyrstu miðuð við 
180 þús. kr., en þar sem sýnt þykir. að hafnar- 
gerðarkostnaðurinn muni ekki verða undir 230 
þús. kr., er lagt til, að framlag ríkissjóðs hækki 
um 2á hluta kostnaðaraukans og verði 92 þús. 
kr.

Þá er eniifremur lagt til að gera þá breyt. á 
1., að ríkissjóður ábyrgist alla lánsf járhæðin.i, 
i'ii ekki aðeins nokkurn hluta hennar, eins og 
nú er í 1. Þetta er að vísu dálítið athugavert 
ákvæði, ef á þetta yrði litið sem almennt for- 
dæmi. En þess er að gæta, að höfnin er í raun 
og veru bvggð að miklu leyti í þágu ríkisins, 
þar sem hún er að langmestu levti notuð í rík- 
isins þarfir, og ber þvi ekki á þetta að líta sem 
almennt fordæmi. — Ég vil svo að síðustu end- 
urtaka það, að sjútvn. leggur til, að frv. nái 
fram að ganga.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 20 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

49. Hafnargerð á Raufarhöfn.
A 31. fundi i Xd., 5. april, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 68 11. júní 1938,

um hafnargerð á Raufarhöfn (þmfrv., A. 359).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu írv. —

Afbrigði leyfð og samþ. með 17 slilj. atkv. 
Enginn tók til máls.

Á 33. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Xd., eftir 3. umr. þar.

.4 34. fundi í Ed., 13. apríl, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. i Xd. - Af- 
brigði leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

Enginu tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

sjútvn. með 9 shlj. atkv.
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A 35. fundi í Ed., 15. apríl, var frv. tekiö til
2. umr. (A. 359, n. 452).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Af- 
brigði levfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Frsm. (Ingvar Pálmason): Ég skal ekki hafa 
langa framsögu fvrir þessu frv. Það er flutt af 
hv. sjútvn. Nd. og gerir ráð fyrir þeim hreyt. 
á gildandi 1. um hafnargerð á Raufarhöfn, að 
fjárveiting ríkisins til þessa verks verði hækkuð 
og um leið hækkuð upphæð sú, sem rikissjóði er 
heimilt að ábvrgjast fyrir hafnarsjóð Raufar- 
hafnar. Ýtarleg rannsókn hefir sýnt, að hin 
fvrirhugaða fjárhæð, sem 1. gera ráð fvrir, 
nægir ekki, en hv. Alþ. er kunnugt, hversu 
nauðsynlegt er, vegna stækkunar síldarverk- 
siniðjunnar, að framkvæmdar séu þær hafnar- 
bætur, sem ráð er fvrir gert. Þarf ég ekki að 
útskýra þetta fyrir hv. d. Vona ég, að frv. fái 
greiðan gang gengum hv. d.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

A 36. fundi í Ed., 16. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. sem 

lög frá Alþingi (A. 477).

50. Jarðhiti.
Á 3. fundi í Nd„ 22. febr., var útbýtt:
Frv. til I. um eignar- og notkunarrétt jarðhita 

(þmfrv., A. 8).

Á 5. fundi i Nd., 26. febr., var frv. tekið til 
1. umr.

Flm. (Bjarni Bjarnason): Við flm. þessa frv. 
levfum okkur að flytja það einu sinni enn. En 
að þessu sinni er það í nokkuð breyttu formi 
frá því, sem það hefir vcrið. Þessi hv. d. breytli 
frv. um þetta efni, sem flutt var á siðasta þingi, 
og afgr. það til Ed. í þvi formi, sem það er nú i.

Þrátt fyrir það, þó að við flm. náum ekki þvi 
marki með þessu frv. eins og það er nú, sem við 
höfðum hugsað okkur, teljum við þó til bóta 
að fá frv. afgr. í því formi eins og það liggur 
nú fyrir.

Þau ákvæði, sem snerta meðferð jarðhita- 
svæða og heimildin til rikisstj. um að styrkja 
menn til borana og annara rannsókna á jarð- 
hita, eru bæði nauðsvnleg og einnig nokkur 
hvatning, og geta auk þess haft verulega fjár- 3. 
hagslega þýðingu. Ennfremur, að ekki sé heim-

ilt að undanskilja jarðhita, þegar sala fer fram 
á jörðum, þar sem um slik hlunnindi er að 
ræða.

Hitt meginatriði þessa máls er snertandi for- 
kaupsréttinn. í frv. okkar eiiis og við flm. 
lögðum það fram í fyrstu var gert ráð fyrir 
því, að ríkið eignaðist forkaupsrétt við sölu 
jarðhita. En hv. allshn. þessarar d. brevtti á 
síðasta þingi þessu atriði frv. í það horf eins 
og' það er i 6. gr. nú. Þar sem ég tel, að svona 
verðmæti séu hvergi betur komin en i eigu 
rikisins, þykir mér að visu miður að víkja frá 
hinni upphaflegu stefnu i þessu máli. En þessa 
breyt. skoða ég þó sem málamiðlun, sem rétt 
sé að fallast á eins og á stendur.

Þar seni nú eru aðeins örfáar vikur liðnar 
siðan þessi hv. d. afgr. þetta mál frá sér, þá vil 
ég vænta þess, að þess sé enn kostur að fá það 
afgr. í þvi formi, sem frv. liggur nú fvrir í, og 
legg ég til, að málinu verði nú að lokinni umr. 
vísað til hv. allshn., í trausti þess, að sú n. 
flýti fyrir málinu og afgr. það á þeim grund- 
velli. sem hér er Iagt til.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 22 shlj. atkv. og til 

allshn. með 17:3 atkv.

Á 26. fundi í Nd„ 30. marz, var frv. tekið til 
2. umr. (A. 8, n. 256).

Of skannnt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 21 shlj. atkv.

*Frsm. (Sveinbjörn Högnason): Eins og nál. 
allshn. ber með sér, hefir n. orðið ásátt um að 
mæla með samþvkkt þessa frv., en flytur við 
það eina brtt., sem nokkru máli skiptir. Þessi 
brtt. er við 7. gr„ en sú gr. er ákvæði um, að 
taka inegi jarðhita eignarnámi til almennings- 
þarfa, án þess að sérstök heimild hafi verið til 
staðar í hvcrju einstöku tilfelli af hálfu Alþ. N. 
leit svo á, að rétt mundi vera að fella þetta 
ákvæði niður, þó að eignarnám yrði með því 
inóti torveldara í framkvæmd, þar sem Alþ. 
yrði að gefa til þess leyfi í hvert sinn, sem 
nauðsyn bæri til. í samræmi við þessa brtt. 
hefir n. lagt til, að gerð verði brevt. á 8. gr„ 
um að fclla niður orðiii „sbr. 7. gr.“

Að öðru leyti hafði n. ekkert við frv. að at- 
huga, en leggur til, að það verði samþ. með 
þessum brevtingum.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.
2. —6. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.

Brtt. 256,1 (ný 7. gr.) samþ. ineð 17:3 atkv.
— 256,2 sainþ. án atkvgr.
8. gr„ svo brevtt, samþ. með 22 shlj. atkv.
9. —14. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
I-rv. vísað til 3. umr. með 20 shlj. atkv.

Á 27. fundi í Nd„ 1. april, var frv. tekið tii 
umr. (A. 280).

Enginn tók til máls.
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ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

A 26. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

A 27. fundi i Ed., 2. apríl, var frv. tekið til 
1. umr.

Of skainmt var liðið frá 3. umr. í Nd. — Af- 
brigði levfð og samþ. með 12 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. og til 

allshn. með 12 shlj. atkv.

Á 33. fundi i Ed., 12. apríl, var frv. tekið til 
2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
.4 34. fundi í Ed., 13. apríl, var frv. aftur tekið 

til 2. umr. (A. 280, n. 421, 422).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 

Afbrigði levfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

*Frsm. (Ingvar Pálmason): Frá hendi n. hefi 
ég ekki mikið um þetta frv. að segja. N. hefir 
lagt til, að frv. verði samþ. En eins og nál. 
á þskj. 421 ber með sér, hefir einn nm. sérstöðu 
og hefir skrifað undir nál. með fyrirvara og 
flvtui' brtt. við frv. á þskj. 422, og geri ég ráð 
fvrir, að hans fyrirvari byggist á þvi, að það 
sé efa bundið, að hann fylgi frv., ef þessi brtt. 
hans verður ekki samþ.

Eg sé ekki ástæðu til þess að ræða frv. í 
heild neitt nánar. Það er ljóst, og ég geri ráð 
fyrir þvi, að hv. dm. hafi kynnt sér það, en 
brtt. á þskj. 422 ætla ég ekki að ræða fyrr en 
hv. flm. hennar hefir gert grein fyrir henni.

En það gæti þá hugsazt, að út af því væri 
ástæða til að taka til máls eftir að minni hl. n. 
hefir hér gert grein fyrir sinni afstöðu. En 
meiri hl. leggur til, að frv. verði samþ. óbrevtt.

♦Magnús Gíslason: .4 undanförnum árum hafa 
augu manna opnazt meir og meir fyrir því, 
hversu miklir fjársjóðir væru fólgnir á þeim 
svæðuni, sem jarðhiti er i. Einkum hefir þetta 
vakið mikla athygli manna að þvi er snertir 
hverahitun. Og þetta hefir komizt svo langt, að 
í'áðizt hefir verið í stórt fvrirtæki i þvi sam- 
bandi, þar sem er hitaveita Reykjavíkur. Auk 
þess er vitað, að á þessum hverasvæðum eru 
ýiniskonar verðmæt efni fólgin í jörðu, ýmist 
ofanjarðar eða i jörðu. Má þar nefna brenni- 
steininn, og i sambandi við hann á einum stað 
hefir risið upp iðnaður. L’m fleiri slik efni er 
vafalaust að ræða. Þá er haldið, að allmikið af 
radíum muni finnast hér á landi, enda þótt 
rannsókn hafi ekki leitt i ljós, hvort kostur sé 
á að vinna þeitta efni. Auk þess er vitað, að í 
hveravatni er fólginn mikill lækningarkraftur, 
sem reynzt hefir vel hér á landi og erlendis að 
þvi er snertir sjúkdóma eins og gigt. Um allt 
þetta er litið rannsakað hér á landi, og full 
ástæða til, að af hálfu ríkisvaldsins verði gerð 
gangskör að því að fá upplýst á visindalegan

hátt, hvernig þetta mætti nota landinu til sem 
mestra hagsmuna. Ég hefði því talið rétt, að 
um þetta yrðu sett 1., og það sem fvrst. En ég 
hefði talið heppilegra, að frumkvæði að slíkum 
1. hefði ríkisstj. átt eftir að hafa látið fara 
fram ýtarlega rannsókn á þessu.

Það frv., sem hér liggur fyrir og hefir verið 
samþ. af Nd., er að sjálfsögðu borið fram í þeim 
tilgangi að setja á einhverja skipun um þessi 
mál. En ég tel frv. svo ófullkomið, að það muni 
verða lítið lið iað þvi, og ég hefi verið i vafa 
um, hvort ástæða væri til að láta það ná fram- 
gangi á þessu þingi. En ég vænti þess, að það 
líði ekki langur tími þangað til að rikisstj. 
taki málið til athugunar og þá verði sett ný I. 
um þetta í líkingu við það, sem gert var 1923, 
þegar vatnal. voru sett. Því að það er ekki vafi, 
að ef á að rannsaka þessi mál verulega, þarf 
eins ýtarleg 1. um þessi verðmæti og meðferð 
þeirra eins og sett voru með vatnal.

Þetta frv., sem hér liggur fvrir, er svo ófull- 
komið, að ekki verður séð, hvort einungis er 
átt við lauga- og hverahitann, sem er aðeins 
einn liðurinn í þessu máli, eða hvort einnig er 
átt við framleiðslu þeirra verðmætu efna, sem 
kunna að felast á þessum heitu svæðum.

Fyrirsögn frv. er: frv. um eignar- og notk- 
unarrétt jarðhita, — og í 1. gr. frv. er talað um 
hagnýtingu á hverum og laugum og innan sviga 
„jarðhita". Það lítur svo út, að fvrir flm. hafi 
vakað, að þessi 1. nái eingöngu til jarðhita. Svo 
er talað um það í 3. gr„ að landeiganda sé rétt 
að hagnýta sér hveri og laugar eins og honuni 
bezt þykir henta til heimiliýþarfa, framleiðslu 
og iðnaðar, sbr. þó 4. gr. En svo eru engar regl- 
ur settar nánar um það, hvað meint sé með þvi 
eða hvað sé átt við með hagnýtingu hvera til 
iðnaðar og framleiðslu. En það mun ekki geta 
verið átt við nein efni, sem finnast á hvera- 
svæðunum. Þetta virðist mér benda til þess, að 
málið hafi verið heldur litið undirbúið og 
þyrfti mikið að breyta frv., til þess að þetta 
gæti orðið að verulegu gagni og náð þeim til- 
gangi, sem nauðsynlegt væri.

Ég hefi gert eina litla brtt. við frv., sem að- 
eins snertir 6. gr. þess, um forkaupsrétt á jörð- 
um þeim, sem jarðhitaréttindi fvlgja. I frv. er 
gert ráð fyrir því, að rikið skuli hafa forkaups- 
rétt, að þeim aðilum frágengnum, sem veittur 
er sá réttur með 1. um forkaupsrétt jarða, sem 
eru ábúandi og sveitarsjóður. Hér í frv. er bætt 
við rikissjóði að hinum frágengnum. Nú er það 
svo, að samkv. 1. hefir meðeigandi í jörðum 
ekki forkaupsrétt. Það er aðeins í því tilfelli, 
að ábúcndur séu tveir á jörð og annar þeirra 
eða einhver er á jörðinni, þá á sá ábúandi, sem 
fyrir er á jörðinni, forkaupsréttinn að liinuin 
hlutanuin. Annars hefir forkaupsréttur meðeig- 
anda ekki verið ákveðinn í lögum.

í þessu frv. er einnig í 4. gr. gengið nokkuð 
inn á þetta mál, þar sem það ákvæði er sett, 
að ef annar eða einhver jarðeigenda vill hag- 
nýta sér hvera- eða laugaorku, sem er sameigin- 
leg, en hinn eða hinir ekki, skal þá sá eða þeir, 
sem vilja, eiga rétt á, annaðhvort að fá orkuna 
kevpta eftir mati eða taka hana á leigu, sem 
ákveðin sé með mati, þó þannig, að í báðum til-
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fellum hafi sá eða þeir, sem ekki vilja hagnýta 
sér orkuna, eftir nægilega orku til heimilis- og 
búsþarfa. Þannig er þeim, sem vilja hagnýta 
sér orkuna, veittur forkaupsréttur á orkunni, en 
ekki landinu, sem orkaii er i. Og þá virðist 
eins og orkan geti orðið honum lítils virði, ef 
hann ekki hefir eignarrétt á jörðinni. Þess 
vegna er lagt til með þessari brtt., að næst á 
eftir ábúanda fái meðeigandi forkaupsréttinn. 
að ábúanda frágengnum, og þar næst sveitar- 
sjóður og þá rikissjóður.

Eins og ég mun hafa tekið fram, liefi ég 
ekki beinlínis viljað vera á móti þvi, að frv. 
nái fram að ganga ineð þeim breyt., sem ég 
vil gera á þvi. En ég lel, að með þessu frv. sé 
tjaldað til einnar nætur. Eg álit, að þetta mál 
þyrfti að taka til ýtarlegri athugunar heldur 
en gert hefir verið hingað til.

Forseti (EArna): Mér hefir verið tilkynnt, að 
utanríkismálan. þvrfti að fara á fund nú þegar. 
og held ég því ekki fundi lengur áfram. Ég tek 
mál þetta af dagskrá og fresta umr.

l'mr. frestað.
A 35. fundi í Ed., 15. april, var fram haldið 

2. umr. um frv.

*Frsm. (Ingvar Pálmason): Ég get verið sam- 
mála samnefndarmunni mínum, hv. 11. landsk., 
um það, að i jarðhitanum muni vera fólgnir 
margir og lítt rannsakaðir möguleikar og að 
um notkun hans verði síðar að setja mjög ýtar- 
lega löggjöf. Vel geta komið í ljós verðmæ! 
jarðefni í sambandi við jarðhitann, og lít ég 
svo á, að frv. taki einnig til þeirra, þó að siðar 
kunni að þurfa að bæta einhverju við af þess- 
um ástæðum. En ekki get ég fallizt á það með 
lionum, að frv. sé svo ófullkomið, að það eigi 
ekki að ganga frain í þeim búningi, sem það 
hefir fengið. Þegar nýmæli eru lögleidd, má 
alltaf gera ráð fyrir, að þau standi til bóta með 
reynslu, sem fæst á þeim í framkvæmdinni 
smátt og smátt. Það er nú i 3. eða 4. sinn sem 
málið er flutt á Alþingi, og alltaf hefir það 
verið rætt nokkuð, þó að það hafi ekki komizt 
cins langt og það er komið að þessu sinni. 
Erv. hefir tekið nokkrum breyt. i meðferðinni. 
Ég ætla raunar, að þær séu frekar til liins lak- 
ara, en þær sýna þó, að menn með mismun- 
andi sjónarmið eru búnir að grannskoða frv. og 
leggja sitt til málanna, þar sem þeir hafa fundið 
eitthvað, sem þeim þótti athugavert. Ég tel, að 
felld hafi verið niður ýmis gagnleg ákvæði. Og 
hrtt. hv. 11. landsk. tel ég til spillis á sarna hált. 
Mér finnst það ósamrýinanlegt, að tala um, að 
frv. sé áfátt og að mikið vanti i það, en leggja 
það eitt til, sem dregur úr frv. og gerir það, 
a. in. k. frá mínu sjónariniði, sýnu ófullkomn- 
ara en er. Brtt. er, eins og hv. þdm. er kunnugt. 
um að veita forkaupsrétt að jarðhita þeim aðil- 
um, sem löggjafinn hefir ekki viljað veita for- 
kaupsrétt að jarðeigiium. Ég skil ekki, hvers 
vegna nú á að hrjóta löghelgaða venju uin for- 
kaupsrétt almennt og sinevgja þessu inn i frv. 
Mér þætti iniklu nær sanni, að einhverjir af 
þeim, sem hafa forkaupsrétt á jörðum, hefðu

hann ekki á jarðhita. Hv. 11. landsk. sluddi 
hrtt. sína við það, að i 4. gr. er svo fvrir mælt, 
að meðeigandi að jarðhita geti eignazt eins- 
konar forkaupsrétt. ef hann vill hagnýla sinn 
liluta af orkunni, en hinn ekki. Skal liann þá 
annaðhvort fá orkuna keypta eða tekna á leigu 
eftir mati, þó þnnnig, að sá, sem orkuna lætur, 
hafi eftir nægilegt til bús- og heimilisþarfa. 
Þetta er nauðsvnlegt til þess, að meðcigandi 
geti ekki hiiidrað hagnýting jarðhita. Ákvæðið 
er bundið sínum sérstaka tilgangi og getur 
aldrei gefið neitt almennt fordæmi fyrir brit. 
eins og þeirri á þskj. 422. Hv. þm. benti á vatna- 
Iögin. og mér skildist hann setja þessa löggjöf 
jafnhliða þeim. Má vera, að það ;é fyllilega 
réttmætt. Ég veit, að þau lög fengu mikinn 
undirbúning. Það var meira að segja send nefnd 
til annara landa til athugana og rannsókna. Ég 
vil ekki beinlinis leggja til, að það verði gert 
nú. Það er nokkuð löng leið til að sækja reynslu 
um hagnýting jarðhita og löggjöf um hana, og 
að sama skapi hæpið, hversu sú langsótta lög- 
gjöf hentaði islenzkum háttum. Ef við eruin 
sammála um að setja löggjöf um þessi efni, 
verðum við að setja hana saman með allri okk- 
ar skammsýni og vankunnáttu og liæta um 
hana á síðan, jafnóðum og föng eru á. Hv. þni. 
tók það fram, að hér eru mikil verðmæti i húfi. 
Það er einmitt knýjandi ástæða til að gevina 
ekki að setja lögin, þangað til allt er orðið 
margfalt erfiðara viðureignar. — Ég er á móli 
brtt. á þskj. 422 og mæli eindregið með því, að 
frv. verði samþ. óbrevtt.

*Magnús Gíslason: Herra forseti! Hv. 2. þm. 
S.-M. hefir mælt gegn brtt. minni með þeim 
rökum, að hún mundi gera frv. ennþá ófull- 
komnara en það er. Ég skil þetta ekki. I 4. gr. 
frv. sjálfs er gert ráð fvrir, eins og hv. þm. 
hefir viðurkennt, að meðeigandi geti eignazl 
forkaupsrétt á hitaorku. Þetta er að vísu nýmæli 
í okkar löggjöf. Yfirleitt hafa meðeigendur ekki 
forkaupsrétt i jörðum, heldur aðeins í þeim til- 
fcllum, ef þeir eru ábúendur, að nokkru leyti 
eða eða öllu, á parti þeiin, sem selja skal. En 
ef gengið er inn á þessi ákvæði 4. gr., skilst 
mér næsta sporið vera að veita meðeiganda for- 
kaupsrétt á ineira en orkunni, eins og ég legg 
til. Þó að meðeigandi geti eignazt hana, kemur 
honuin það að mjög litlu liði, ef hann fær 
hvorki rétt til að kaupa né leigja land þar 
hjá. eins og þarf til nýtingar orkunnar. Eg 
held því, að brtt. mín sé ti! stórra bóta á frv.

Eg get ekki horfið frá þvi, að lögin eru illa 
iindirbúiii. í fyrsta lagi er ég i mjög miklum 
vafa um, hvort þau geti náð til annars en jarð- 
hitans sjálfs. Bæði fvrirsögn og 1. gr. frv. tak- 
marka efni þess við liann einan. I 3. gr. er 
farið að tala um að hagnýta „hveri og laugar" 
„til heimilisþarfa, framleiðslu og iðnaðar", en 
ekkert um önnur verðmæti, sem til kunna að 
vera i sainhandi við jarðhitann. í öðru lagi 
skortir flestar reglur um. hvernig eigi að nota 
orkuna, sbr. það, sem segir t. d. í vatnalögun- 
um, að búþörf gangi fyrir heimilisþörf og heini- 
ilisþörf fyrir iðnaðarþörf o. s. frv. Þarna eru 
engar reglur, sem samsvari því, er i vatnalög-
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uni segir um vatnamiðlun, og engar reglur um 
það, ef nota ætti jarðhita til upphitunar á stór- 
um svæðum, ekkert um það, ef félög ætla að 
notfæra sér hita i stórum stil. Eg hefði kosið 
að vísa þessu máli til rikisstj. til nýrrar og 
betri rannsóknar.

Ég geri það ekki að kappsmáli, hvort brtt. 
mín verður samþ. En ég tel, að það eigi að 
auðvelda mönnum að eignast jarðhita áramt 
því landi, sem hann er í, eða veita þeim for- 
leigurétt að hvorutveggja. Með þvi eir.u móti 
nær forkaups- eða forleiguréttarákvæði 1. gr. 
tilgangi sinum, og tel ég, að brtt. bæti nokkuð 
úr ágöllum frv.

*Magnús Jónsson: Það er satt, að frv. er búið 
að liggja fvrir hverju þinginu eftir annað, án 
þess að það þætti svo vel undirbúið, að vert 
þætti, að það gengi fram. Það hefir lítið vcið 
rætt eða athugað, og ef satt væri það, sem hv.
2. þm. S.-M. segir, að það hafi ekki breytzt 
nema til hins lakara, lízt mér ekki sem bezt á 
að flaustra því nú óbreyttu gegnum þingið.

Það er principmál, hvernig þessum löggjafar- 
atriðum skuli haga. Þó að ég sé samþykkur brtt. 
hv. 11. landsk. og geti viðurkennt ýmislegt i 
frv., fer því fjarri, að ég geti sætt mig við það 
eins og það er.

Með ábúðarlögunum virðist eindregið stefnt 
að því, að sein flestar jarðir komist í sjáífs- 
ábúð. Þar er á allan hátt reynt að draga úr 
hagsmunum jarðeigenda, og tel ég þar að visu 
allt of langt gengið, en sjálfsábúðarstefnan, sem 
að baki þvi er fólgin, hefir verið mælikvarði 
Alþingis á alla löggjöf, sem þetta snertir. \ú 
ér i þessu frv. stefnt að því að gera þann 
fjölda jarða, sem einhver hiti fylgir, hversu 
lítil volgra sem er, að rikiseign og torvelda 
einstaklingum að eignast þær. Þarna finnst mér 
nokkuð hratt stefnt frá þeirri stefnu, sem Al- 
þingi og áreiðanlega meiri hluti bænda hefir 
talið hcilbrigðasta. Það getur verið nauðsyn. 
að þeir örfáu stóru hverir, sem líkur eru 
til, að notaðir verði til almenningsþarfa, kom- 
ist fyrr en siðar í hendur hins opinbera. Mév 
finnst þurfa nú þegar rannsókn á þvi, hvaða 
hveri þar er um að ræða, og má að þvi búnu 
gera um þá sérstakar ráðstafanir. En betra 
væri, þótt einn og einn slikur hver yrði þá út- 
undan í bráðina, en að leggja undir rikið allar 
jarðir, sem að nafni til hafa einhverja laug í 
landi sinu. A Alþingi 1937 var borin fram till. 
til þál. af hv. 2. þm. Skagf. (StgrSt) og hv. G. 
landsk. (EmJ) um, að rannsökuð skvldu jarð- 
hitasvæði landsins. Till. var samþ., og nú væri 
fróðlegt að heyra frá hæstv. ríkisstj., hvað hún 
hefir gert í því máli. Till. var á þessa leið, 
með leyfi hæstv. forseta:

„Alþingi álvktar að skora á rikisstj. að gera 
ráðstafanir til að rannsökuð verði stærstu jarð- 
hitasvæðin hér á landi og þá fvrst þau, sem lík- 
legust eru til að hafa hagnýta þýðingu. Skal 
leita samvinnu bæjar- og héraðsstjórna á þeim 
stöðum, þar sem rannsóknirnar eru líklegar til 
að koma að notum, um fjárframlög til rann- 
sóknanna, en að öðru leyti skulu þær kostaðar 
af ríkissjóði."

f grg. till. er tekið fram, að mjög fá jarð- 
hitasvæði hafi verið athuguð til neinnar hlit- 
ar, og flest ekki neitt; vanti þvi allan grund- 
völl undir framkvæmd hagnýtingar þessara 
náttúrugæða, sem enginn viti, hversu mikils 
virði eru.

Þessi þál. segir einmitt mikið af því, sem 
ég vildi segja að svo komnu máli. Aður en 
flaustrað er af lögum, sem að ýmsu leyti gætu 
haft mjög varhugaverðar afleiðingar, þarf m. a. 
að fara fram rannsókn á þvi, hvar likur eru til 
að jarðhiti verði notaður, og hvaða hverajarðir 
geti orðið hagnýttar fvrir stærri svæði. Alþingi 
hefir látið í ljós sinn vilja með því að leggja 
til, að þessi rannsókn verði framkvæmd. Ég 
vil og benda á í þessu sambandi, að ef nota á 
jarðhita til upphitunar, þá munar það mestu, 
hvort hann er í nánd við mikið þéttbýli og fjöl- 
meniii, en nú hittist svo undarlega og óheppi- 
lega á, að þar, sem hverir eru hér á landi, eru 
þeir svo að segja hvergi í nánd við mikið fjöl- 
menni; jafnvel þar, sem jarðhiti er mikill, er 
hann víðast hvar langt frá þéttbýlu stöðunum. 
Það má t. d. segja um Deildartunguhver, að 
hann væri verðmeiri, ef hann væri úti við Akra- 
nes, og eins með hverina i Skagafirðinum, að 
þeir væru verðmætari, ef þeir væru úti á Sauð- 
árkróki. En það, sem vakað hefir fvrir mönn- 
um, er eflaust það, að reynt vrði með borun- 
um, hvort ekki væri hægt að ná upp heitu vatni 
í nánd við fjölmenni, og svo það, hvaða hverir 
eru líklegir til þess að hægt verði að hagnýta 
]>á til hitaveitu eða iðnrekstrar í fjölmenni.

Svo er síðari liður till., sem sé, að undirbúið 
verði fyrir næsta þing frv. um eignar- og notk- 
unarrétt jarðhita á svipuðum grundvelli og frv. 
það, sein hér liggur fvrir. Nú hefir ríkisstj. 
ekki framkvæmt síðari liðinn, a. m. k. ekki 
þannig, að árangurinn af þessari athugun sé 
fram koininn í frv.formi, en hinsvegar þykir 
mér líklegt, að hæstv. ríkisstj. hafi eitthvert 
tillit tekið til þessarar till., sem samþ. var i 
Sþ. árið 1937, og má því búast við, að hún hafi 
í undirbúningi einhverjar lagasetningar um 
þetta efni.

Ég vildi óska, að hæstv. Alþingi væri ennþá 
sama sinnis í þessu efni og 1937, og þótt ég 
játi, að þetta er góð tilraun af hálfu þeirra 
nianna, sem búið liafa til þetta frv., þá myndi 
ég frekar kjósa, að rikisstj. vrði falið að rann- 
saka málið frá rótum.

Hv. 2. þm. S.-M. sagði, að það mætti samþ. 
frv. eins og það er; það stæði þá alltaf til 
bóta. Eg held einmitt ekki, að með svona at- 
riði eigi að fara þá leið að setja fyrst löggjöf, 
sem lítið er undirbúin. Þetta er, álit ég, hlið- 
stætt vatnal. Það er út af fyrir sig ekkert 
vandamál að setja allmikinn lagabálk, sem í 
eru almenn, skvnsamleg fyrirmæli um hitt og 
annað, sem ekki orkar tvímælis, en hinsvegar 
geta verið ákveðnar grundvallarreglur, sem 
geta staðið í vegi fvrir því samkomulagi, sein 
þarf til að slík frv. nái samþykki. Eins gæti 
þetta orðið um 1. um jarðhitann, að það vrðu 
grundvallaratriðin, sem stæðu á milli, þótt 
hægt væri að setja ákvæði um almenn atriði, 
svo ég held það væri rétt að fá úr þeim „prin-



561 562Lagafrumvörp samþykkt.
Jarðhiti.

cip“atriðum skorið í milliþn. eða á annan hátt 
með rannsókn, sem hæstv. ríkisstj. léti fram 
fara. Eg hefði talið beztu afgreiðsluna á þessu 
máli vera þá, að fram hefði komið rökstudd 
dagskrá, þar sem vísað hefði verið til þessarar 
ályktunar Alþingis frá 1937, og það itrekað, 
að rikisstj. léti undirbúa og athuga málið nán- 
ar. Eg ætla samt ekki að bera fram þessa dag- 
skrá nú við 2. umr., heldur sjá, hvernig henni 
reiðir af, þar sem enn er ekki vitað, hvort hv. 
d. vill afgr. málið nú eða með hvaða formála.

*Jónas Jónsson: Ég gat ekki sannfærzt af ræðu 
hv. 1. þm. Reykv. um þetta mál, sem hér liggur 
fyrir. Það var að vísu rétt, sem hann sagði, að 
gildandi ábúðarl. hefði nokkuð verið brevtt frá 
því, sem þau voru áður. Þeim var breytt á þann 
hátt, að við vildum auka rétt hinna einstöku 
húenda meira en áður var, en minnka rétt 
þeirra landeigenda, sem áttu jarðir, en bjuggu 
ekki á þeim sjálfir. Sú breyting á ábúðarl. var 
gerð út frá því sjónarmiði, að það gerði sterk- 
ari bændastétt i landinu, ef sem flestir yrðu 
sjálfseignarbændur, sem nú eru leiguliðar, og 
eftir allharða baráttu í þinginu varð þessi skoð- 
un ofan á, og það hefir ekki verið á móti því 
mælt, að það hafi verið rétt hugsað. Það á- 
stand, sem áður var í þessum málum, var það, 
að vissir bændur áttu þetta 10—12 jarðir, sem 
þeir leigðu mönnum með óvissum ábúðarrétti 
og þröngvuðu kosti leiguliðanna svo, að þeir 
sáu sér ekki fært að bæta jarðir sínar, og enn 
síður höfðu þeir nokkra tryggingu fyrir, að 
börn þeirra fengju jarðirnar. A öllu þessu 
byggðum við þær breyt., sem gerðar voru á 
ábúðarl., eins og hv. þm. sagði. Það er þessi 
sami hugsunarháttur, sem kemur fram í þvi, 
að vilja gera þá menn, sem rækta jörðina, sem 
sjálfstæðasta og öruggasta á þessum býlum og 
ininnka rétt þeirra óviðkomandi fésýslumanna, 
sem kunna að vilja eiga jarðir og notfæra sér 
á þann hátt, sem er mannfélaginu lítt upp- 
bvggilegt, sem keinur fram í þessu frv. um 
eignar- og notkunarrétt jarðhita, þessara stór- 
kostlegu náttúrugæða, sem ekki eru til nema í 
einu öðru landi í álfunni, og ekki nema á 
nokkrum stöðum hér á landi. Þessi gæði geta 
verið svo þýðingarmikil, að þau jafnist á við 
stórar námur. Þó er víðast hvar útilokað, að 
hægt sé að hagnýta jarðhitann til iðnaðarþarfa 
i stórum stíl. Slíkt kemur ekki til greina hjá 
venjulegum bændum eins og þeim, sem verið 
var að trvggja aukinn rétt með ábúðarl. Ef 
um stórrekstur ætti að vera að ræða, yrðu það 
fjárfrek fyrirtæki, eins og hver annar stóriðnað- 
ur, svo notkun jarðhita í stórum stíl er ofviða 
þeim venjulega búskap á Islandi, eins og hann 
gerist nú. Það er ekki rétt hugsað hjá hv. 1. 
þm. Reykv. að blanda saman þvi, þegar verið er 
að reyna að trvggja smárekstur einstaklinga, og 
hinsvegar þvi, sem þetta frv. gengur út á, að 
revna að trvggja, að hér geti komið upp stór- 
rekstur, þar sem skilyrði er til þess. Það er 
ómögulegt að neita því, að fvrirtæki eins og 
það, sem hér er hafið og hugir manna beinast 
mjög að hér í Rvík, er stórrekstur, þegar 
Reykjavikurbær ætlar sér að hita upp bæ fyrir

Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

60 þús. manns frá einni námu. Það væri ekki 
litil kolanáma, sem þyrfti til að framleiða nóg 
fvrir slikan bæ. Ég vil aðeins taka eitt eða tvö 
dæmi um jarðhitann. Ég vil fyrst minnast á 
Geysi. Þar átti sér stað meira brask en nú 
myndi sennilega látið viðgangast, þegar Geysir 
var keyptur af útlendum manni og honum spillt 
eða lokað með hirðuleysi og óvandaðri meðferð, 
sem ekki varðaði við 1. þá, og ég veit ekki til 
að geri það enn, og mun ekki gera á næstunni, 
nema frv. þetta nái fram að ganga. Ég get ekki 
hugsað mér ineiri vanmátt hjá þjóðfélaginu en 
það, að eign eins og Geysir sé seld fyrir fáein 
þús. út úr landinu, og þótt eigandanum hefði 
þóknazt að fylla Geysi upp, þá hefði enginn get- 
að sagt neitt við þvi. — Þá skal ég koma með 
annað dæini. Reykjavíkurbær keypti fyrir 
nokkrum árum jarðhitasvæðið í Mosfellssveit 
fyrir, að mig minnir, 150 þús. kr. Segjum svo, 
að öðruvísi hefði þú verið í haginn búið, ef 
menn hefðu t. d. áður verið búnir að tala um 
það af alvöru að hita Reykjavík með þessu vatni. 
Þá hefðu einhverjir fésýslumenn getað verið 
búnir að kaupa þetta svæði fyrir segjum eina 
millj. kr., svo þegar Reykjavík vildi kaupa það, 
þá hefðu fésýslumennirnir getað sannað, að svo 
og svo mikla peninga hefðu þeir lagt í þetta 
og yrðu þvi að fá svo og svo mikið fyrir landið. 
Þetta hefði svo orðið að koma niður á fólkinu i 
Revkjavík. Ég segi ekki, að það hefði verið sann- 
gjarnt, að Reykjavik hefði orðið að kaupa þetta 
svo dýrt, en svona hefði það farið, hefði þetta 
verið rekið sein „spekulation". Þetta fór reyndar 
ekki svo, en það var ekki að þakka neinum 
dyggðum Reykjavíkurbæjar, heldur því, að menn 
höfðu ekki auga fvrir að „spekulera" með þetta. 
Nú hafa menn komið auga á þetta og margir 
hafa ágirnd á jarðhitasvæðunum af „spekula- 
tions“-ástæðum, til þess að græða á þeim. Þeir 
vilja nota sér það, að þetta er sýnilega mikið 
verðmæti í kolalausu landi. Að þessu frv. standa 
þm. frá einhverju hveraauðugasta svæði lands- 
ins, Árnessýslunni, en þeirra augu hafa opnazt 
og þeim stendur stuggur af því að hafa þessi 
iniklu verðmæti þarna lausbeizluð. Það er ekki 
um það að ræða á þessum hlunnindajörðum i 
Arnessýslu að setja þar upp stóriðnað, en þarna 
g'eta komið menn, sem vilja kaupa hverina til 
þess að „spekulera" með, en slíkt kemur ekki 
fyrir, ef hreppurinn, sýslan eða ríkið á for- 
kaupsréttinn, því þeir aðilar myndu ekki kaupa 
þá til að „spekulera" með, heldur til þess að eiga 
það handa borgurum landsins, þegar á liggur. 
Eg skal líka taka sein dæmi, að í þvi kjördæmi. 
sem ég er þm. fyrir, er hver svo sem 15 km. 
frá Húsavík, sem hefir um það bil eins mikið 
af vatni og hverirnir í Mosfellssveit höfðu áðui' 
en farið var að bora, og það lítur út fyrir, að 
ef lögð væri þaðan leiðsla þessa 15 km. til Húsa- 
víkur, þá myndi vatnið renna þangað af sjálfu 
sér; það þyrfti sem sé ekkert að hækka það 
upp. Xú er Húsavík ekki nema litið þorp, en 
ef fjármagn væri þar til staðar, þá væri það 
hin mesta búbót að veita þessum hver til Húsa- 
vikur og nota vatnið jafnframt til ræktunar i 
þeim frjósömu héruðum, sem það yrði leitt í 
gegnum. Ég er svo eigingjarn fyrir mitt kjör-
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dæmi, að ég vildi heldur óska, að þessi hver 
yrði í eigu rikisins um nokkurt skeið, en að 
hann færi í ,,spekulation“, svo erfitt vrði að 
ná honum aftur nema með ærnum kostnaði, 
þegar að því kæmi, að hægt væri að nota hann. 
Ég skal nefna hliðstætt dæmi héðan úr Reykja- 
vík. Ég hygg, að Revkjavíkurbær hafi ekki alls 
fyrir löngu átt þann litla blett, sem Hótel Borg 
stendur nú á, og hafi þá selt hann fyrir fremur 
lítið, en svo þegar hótclið var byggt, varð að 
kaupa þennan sama blett fyrir 150 þús. kr. Þetta 
er eitt af því, sem mest þjáir Reykjavik. Þeir 
landnámsmenn, sem hér voru um tíma, leyfðu 
það, að lóðirnar lentu i „spekulation“, og þetta 
feikilega verð á lóðunum er ein ástæðan fyrir 
dýrtíðinni, sem hér er.

Því vona ég nú, að sá hv. þm., sem hefir 
þann vanda og heiður að vera 1. þm. Reykv., 
sjái nú, hvað hagsmunum hans kjördæmis líður 
í þessu máli, og hjálpi til þess að losa höfuð- 
staðinn undan því böli, sem hér af kann að 
hljótast, og ég treysti þvi, að vegna hans virðu- 
lega sætis og vegna kjördæmisins sjái hann sér 
fært að snúast öðruvisi við þessu máli en ræð i 
hans gaf ástæðu til að ætla.

*Sigurjón A. Olafggon: Mér þykir hlýða að 
segja nokkur orð um þetta mál áður en þessari 
umr. iýkur. Þetta mál mun hafa legið 4 sinn- 
um fyrir Alþingi, en til þessarar hv. d. hefir það 
ekki komið fyrr en á siðasta þingi, og eins og 
kunnugt er, þá liggur það nú í annað sinn fyrir 
þessari hv. d. I sambandi við meðferð málsins í 
Xd. á undanförnum þingum er rétt að geta þess, 
að á þinginu 1938 er málið flutt, eins og sjá má 
af grg. þess þá, fyrir tilstilli hæstv. forsrh., eftir 
að hann hafði samkv. ósk hv. d. á fvrra þingi, 
látið fara fram athugun á málinu á milli þinga. 
Hverjir það eru, sem hafa athugað málið, er 
mér ekki kunnugt, en þetta allt bendir í þá átt 
að málið hafi fengið allverulegan undirbúning 
og rannsókn. Málið kom svo til þessarar hv. d. á 
siðasta þingi, að mig minnir í seinni hluta des- 
embermánaðar, og fór þá til allshn. Okkur nm. 
fannst þá máiið vera það umfangsmikið og þýð- 
ingarmikið og e. t. v. mörgum tilfinningamál, 
að nauðsyn bæri til, að fram á því færi gagnger 
athugun. Við töldum ekki, að tími væri nægur 
til að láta slíka athugun fara fram, þar sem 
rétt var komið að þinglokum, en saint sendi n. 
tveimur aðilum frv. til umsagnar. Má e. t. v. 
segja, að við höfum þar ekki hitt á hina réttu 
aðila, en við leituðum til Verkfræðingafélags ís- 
iands og Búnaðarfélags íslands og báðum um 
uinsögn þeirra. Verkfræðingafélagið svaraði rétt 
í þinglokin, og er ekki mikið á því svari að 
græða. Má nánast segja, að það væri frekar nei- 
kvætt en jákvætt. Aftur á móti hefir Búnaðar- 
félagið nú svarað okkur með umsögn, sem að 
visu er mjög stutt og e. t. v. ekki nógu rökstudd, 
en með levfi hæstv. forseta vil ég láta koma 
fram, hvað stjórn Búnaðarfélagsins segir um 
þetta mál. Hún segir: „Félagið vill hér með láta 
1 ljós það álit sitt, að nauðsvniegt sé að setja 
löggjöf um þessi efni. í jarðhita landsins er 
fólgið svo mikið verðmæti, sem er mikilvægt 
fyrir allan almenning, að nauðsynlegt er að á-

kveða með lögum ýmislegt varðandi þessi gæði. 
Er nauðsvnlegt að koma í veg fyrir, að jarðhit- 
inn lendi í braski milli manna. Félagið telur, 
að frumvarp þetta, ef að lögum verður, muni 
koma að gagni og mælir þess vegna með sam- 
þykkt þess.“

Þetta er, eins og allir sjá, yfirlýsing um af- 
stöðu Búnaðarfélagsins til frv. X. taldi, að þótt 
lítill timi væri fvrir hendi, þá væri samt rétt, 
að hún gerði málinu einhver skil, eða léti a. 
m. k. í ljós, hvort n. vildi vera með því eða á 
móti. Ég segi fyrir mig, að ég var alveg ákveð- 
inn í því að leggjast fremur með frv. en á móti 
því, af þeim ástæðum, er nú skal greina. Ég 
hygg. að það sé full nauðsyn á því, að nokkrar 
skorður séu settar við því, að jafndýrmæt nátt- 
úrugæði og jarðhitinn er nú fyrir Iandsmenn 
geti orðið braskvara til óverðugra manna, jafn- 
vel útlendra manna. Það liggur í hlutarins eðli, 
að þegar augu manna hafa opnazt fyrir þvi, 
hvað með jarðhitann má gera, þá verður það 
freisting fyrir þá, sem yfir honum ráða á hin- 
um ýmsu stöðum á landinu, að selja hann fyrir 
einhvern pening, ef þeim býðst það, og kunna 
þá kannske ekki skil á verðmæti hans. Þessi 
skoðun hefir komið fram hjá öllum fylgjend- 
um málsins, og ég get tekið undir með þessari 
stefnu. Hinu ber ekki að neita, að þetta getur 
valdið þeim nokkrum trafala, sem eiga jarð- 
hitasvæði, þótt ég hinsvegar sjái ekki betur en 
að þeir hafi fuilt frelsi til að nota hann til 
hinna og annara framkvæmda á jörðum sín- 
um, en frv. miðar tvímælalaust að því, að ekki 
sé hægt að selja til annara en 2. og 3. aðila. 
sem þar eru nefndir, án þess að ríkið hafi hönd 
í bagga með þvi. Virðist mér allt frv. miða að 
því, að hið opinbera geta smátt og smátt orðið 
eigandi þessara náttúrugæða. L’t frá stefnu okk- 
ar Alþfl.-manna get ég ekki annað en verið með 
þvi, að löggjöf, sem miðar í þessa átt, verði 
samþ.

Ég skal ekki fara ýtarlega út i brtt., sem hér 
Iiggja fvrir, en ég hygg, að það kunni að verða 
nokkrum vandkvæðum bundið að framfylgja 
þeim. ef þær verða að 1., svo að ef margir eig- 
endur eru að jörð, sem hefir jarðhita og vafi 
sé á. hver eigi að ráða yfir þessu, ef aðeins einn 
eigandinn vill selja, þá sé ég ekki, að brtt. taki 
neitt svo skýrt frain um þetta efni, að ekki geti 
alveg cins risið upp ágreiningur um það, hver 
sé eiginlega sá rétti aðili, þegar um fleiri eig- 
endur er að ræða. Það má e. t. v. segja, að eðli- 
legast sé að næsti kaupandi sé fyrsti aðili til 
að gerast kaupandi jarðhitans, en ekki, að hrepp- 
urinn eða sýslan geti komið þar til. Xú er notk- 
un jarðhitans víðast fremur lítil. Við skulum 
taka sem dæmi jarðirnar í Arnessýslu. Ég býst 
við, að allir þeir, sem liafizt hafa handa um 
starfrækslu i sambandi við hveri, nivndu geta 
haldið henni áfram, þótt svona löggjöf yrði 
sett, en þá væri fyrirbyggt allt óeðlilegt brask, 
hvort sem þar væru að verki útlendir eða inn- 
lendir menn. Eg vildi aðeins láta það koma 
frain í umræðunum, hvers vegna málið hefir 
ekki fengið hraðari afgreiðslu hjá nefndinni, en 
það er af þeim ástæðum, sem ég nú hefi 
greint.
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*Frsm. (Ingvar Pálmason): Ég ætla ekki út i 
langar deilur um óframkvæmanleik þessa frv. 
Ég skal játa það, að ég hefi ekki mikið vit á 
þessum jarðhitamálum. Ég er uppalinn á köld- 
um stað og hefi alltaf búið á köldum stað, og 
geri ráð fyrir, að svo verði áfram. Hinsvegar 
er ég ekki í vafa um, að það er rétt, að jarðhit- 
inn felur i sér mikið verðmæti. Það er sýnilega 
ekki rétt, sem hv. 2. landsk. vildi benda á í 
sambandi við undirbúning þessa máls, að hann 
væri litill og ófullkominn. Ég vil aðeins benda 
honum á þá þál., sem samþ. var i þinginu, um 
að vísa málinu til ríkisstj. til rannsóknar á 
jarðhitasvæðunum, og að ríkisstj. legði svo fram 
frv. um þetta efni, að þeirri rannsókn lokinni. 
Þetta ætti hv. þm. að vera kunnugt um, og svo 
það, að frv., sem fram var borið á þinginu 1938, 
var flutt að tilhlutun hæstv. atvmrh., og þar 
segir í grg. frv., að samkv. samþykkt þingsins 
hafi ráðh. látið rannsaka nokkur jarðhitasvæði 
og að athuguninni lokinni hafi hann látið at- 
huga frv. frá síðasta þingi. A því voru svo gerð- 
ar nokkrar breyt. og síðan fékk ráðh. flm. til 
þess að flvtja það aftur á ný. Þessi undirbún- 
ingur hefir farið fram, og frv. er búið að ganga 
gegnum hv. Xd. Þessu vildi ég svara við þvi, 
að frv. sé illa undirbúið, en ekki held ég hinu 
fram, að löggjöf sem þessi standi ekki til bóta, 
þegar reynsla fæst.

Hv. 11. landsk. taldi nauðsvnlegt að auðvelda 
mönnum að kaupa lönd meðeigenda sinna að 
jarðhita, ella næðu ákvæði 4. gr. ekki tilgangi 
sínum. Þetta á við mjög Iítil rök að styðjast. 
Ákvæði 4. gr. hljóta að skiljast svo, að með 
orku, sem kevpt er eða Ieigð, fylgi réttindi til 
að nota hana og aðstaða til þess, og meira þarf 
ekki að rýmka til fyrir kaupandanum með lög- 
um. En setjum svo, að brtt. á þskj. 422 kæmist 
í lög og meðeigandi i jörð með hitaorku vildi 
eignast hana alla til að braska með. Þá hefir 
hann miklu rýmri hendur til þess, ef hann hefir 
forkaupsrétt, ekki bundinn við þá orku, sem 
hann ætlar að hagnýta, heldur á landareign- 
inni allri. Ymsir möguleikar myndu þá opnast 
fyrir brask, þeir sem takmarkast mjög af ákvæð- 
inu í 6. gr. um, að ríkissjóður hafi forkaupsrétt- 
inn næst á eftir þeim, sem hann hefir þegar 
verið veittur með lögum. Ég skal gjarnan taka 
undir það með hv. 2. landsk., að vandkvæði 
geta skapazt, þegar 3—5 eru meðeigendur nð 
sama jarðhita og allir með jafnan forkaupsrétt, 
en yfirleitt mun þá takast að levsa vandann 
með samkomulagi. Mér finnst það tvímælalaust, 
að brtt. brjóti í bág við stefnu og heild frv. og 
sé til spillis, og er undarlegt, að þeir, sem telja 
frv. illa undirbúið, skuli standa að slíkri brtt.

*Magnús Jónsson: Ég skil i raun og veru ákaf- 
lega vel afstöðu hv. frsm. Það mátti heyra á 
honuin, bæði í n. og nú, að hann telur þessa 
löggjöf ekki fullkomna smið og að ýmislegt ó- 
fyrirsjáanlegt geti af henni leitt, en hann treyst- 
ir því, að þær afleiðingar verði i vil þeirri 
stefnu, sem hann og flokkur hans hefir fylgt, 
að koma sem flestu undir hið opinbera. Það 
er framhald af fjandskap þeirra við sölu þjóð- 
jarða og kirkjujarða og sjálfsábúðarstefnuna

sjálfa, ef að er gáð. En mér finnst það hastar- 
legt samt, ef nú á að fara að brjóta svona i 
bág við stefnu ábúðarlaganna og margra ann- 
ara laga, um að efla sjálfsábúð í landinu. Ég 
veit ekki, hvort hv. þm. treystir sér til að sam- 
ræma það eða afsaka. Þvi að í frv. er berlega 
að því stefnt, að ríkið eignist ákveðna tegund 
jarða í landinu, hvort sem er jarðhita þeirra 
vegna eða ekki hans vegna.

Agreiningur okkar hv. þm. S.-Þ. er ekki svo 
mjög um það, hvort setja eigi lög um þessi 
efni, eða það, hvort Húsavík ætti að tryggja sér 
sem fvrst jarðhita í Reykjahverfi fremur en 
láta hann áður lenda i „spekulation" o. s. frv. 
Ég er honum sammála um það, að bæir og 
ríkið eigi að tryggja sér fyrr en siðar afnot 
þeirra orkulinda, sem líklegt er, að verði nytj- 
aðar til almenningsþarfa. Þetta reyndi „hin 
skammsýna stjórn Revkjavíkurbæjar" að gera, 
þegar hún komst yfir hitann á Reykjum. Á- 
greiningur okkar er um það, hvort frv. sé nægi- 
lega undirbúið. — Því miður er ég hræddur um, 
að lóðaspekulationir i Revkjavík fyrr á árum 
komi þessu máli litið við, og ég spara mér því 
að deila um þær núna. Þegar bær er að stækka, 
vex verð lóða sjálfkrafa, þótt ekki komi brask 
til. Hve oft og hve smátt i senn skyldi sá blett- 
ur hafa hækkað í verði, sem Hótel Borg stendur 
á? Það er eins og georgisma hv. þm. frá æsku- 
árum hans í Þingevjarsýslu skjóti hér upp án 
nokkurra rökréttra tengsla við veruleika nú- 
tímans.

Hv. þm. (JJ) ræddi um það, að jarðhitinn 
væri einskonar náma, grundvöllur stórrekstrar í 
íraintíðinni. Þetta er rétt á einstöku stað, en 
þm. blandar hér saman þeim stöðum og laug- 
um, sem eru þýðingarlausar í því sambandi. Ég 
vil Iáta rannsókn skilja þar á milli, áður en 
löggjöf ]>essi er sett. Það eru e. t. v. ekki nema 
einir tíu staðir á landinu, þar sem hverir geta 
orðið undirstaða stórfelldra framkvæmda. 
Hvaða vit er þá að stefna að þvi að koma 
hundrað jörðum undir ríkið undir þessu yfir- 
skini.

Rannsókn á þessu getur náttúrlega ekki náð 
lengra en beztu manna yfirsýn á hverjum tíma, 
og hugsanlegt, að eitt jarðhitasvæði eða svo 
kynni að verða út undan við fvrstu athuganir, 
en það er ekkert hættulegt. Hv. þm. (JJ) talaði 
um það hneyksli, að fievsir skvldi komast í 
eigu Englendings. Víst var það hneyksli og 
sýndi sljóleik manna hér fyrir því, hvers virði 
náttúrufegurð landsins á að vera fyrir metnað 
okkar og sæmd. En ekki datt þessum manni vist 
i hug að fara að virkja hverinn. Fyrir því gát- 
um við verið óhræddir. Enda hefði í þvi til- 
felli verið sjálfsagt og auðvelt að hindra það 
og taka hann eignarnámi. Þegar selja átti fiull- 
foss og dóttir bóndans i Brattholti kom í veg 
fyrir það, var það ekki vegna annars en feg- 
urðarinnar og sómans, að slíkur foss kæmist 
ekki i erlendra manna hendur. Og það cr á- 
reiðanlegt, að við þurfum ekki að nota hita- 
orku Geysis til framkvæmda.

Ég skal svo ekki fjölvrða um þetta. Ég hefi 
lýst fvlgi minu við brtt. á þskj. 422. Hún er að 
öllu leyti eðlileg og heilbrigð. Það er rétt, að
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þcgar margir eru meðeigendur, kannske 4, 5 
eða 6, ráði seljandi, hverjum þeirra hann selur 
helzt. Minna má sjálfræði hans ekki vera. Þessi 
brtt. gengur það langt i rétta átt, að ég get þá 
fremur sætt mig við, að frv. gangi fram, og 
má þá lagfæra löggjöf þessa síðar.

*Magnús Gislason: Herra forseti! Það gætti 
nokkurs misskilnings hjá hv. frsm. um brtt. 
inína. Það er full þörf á að ákveða, að séu með- 
eigendur fleiri en einn og vilji nota forkaups- 
rétt sinn, ráði seljandi, hverjum þeirra hann 
selur. Vm þetta hélt ég, að ekki hefðu verið 
nein tvimæli, þegar á það var minnzt í n. Hv. 
þm. mótmælir brtt. með þeim rökum, að um ný- 
mæli sé að ræða, en viðurkennir, að hliðstætt 
nýmæli sé í 4. gr. frv., þar sem ræðir um for- 
kaupsrétt og forleigurétt að hitaorku. Vmmæli 
lians um, að brtt. greiði fyrir braski, styðjast 
við mjög lítíl rök, þegar þess er gætt, að ábú- 
andi jarðar hefir fyrstur forkaupsrétt, en síðan 
sveitarfélagið, loks ríkissjóður, og þó að meðeig- 
andi verði einnig forkaupsréttarhafi hefir það 
sjaldan eða aldrei í för með sér, að jörð kom- 
ist í brask, fyrr en að öllum þessum forkaups- 
réttarhöfum frágengnum. Hitt er annað mál, 
hvern áhuga hv. frsm. hefir fvrir þeirri stefnu 
sósíalista, að ríkið eignist sem flestar jarðir. 
Eg vil enn minna á það, að ef brtt. mín verður 
ekki samþ., getur það hindrað, að meðeigandi 
geti hagnýtt sér hitaorku, hvað sem ákvæðum 4. 
gr. liður. Og ég vil loks leggja áherzlu á það, 
að mjög fljótlega verði að taka allt þetta mál 
til nýrrar og betri vfirvegunar.

Pátl Zóphóníasson: Herra forseti! Það eru tvö 
atriði í þessu máli, sem ég vildi minnast á. 
Annað er það, að hv. 1. þm. Revkv. hefir tekið 
fram hvað eftir annað, að það sé yfirlýstur vilji 
Alþ., að bændur eigi sjálfir þær jarðir, er þeir 
búa á. Hann vitnar í ábúðarl., sem sett voru 
fyrir nokkru. Síðan hafa verið sett fern 1., sem 
ég geri ráð fyrir, að hann geti túlkað öðruvisi, 
þ. e. 1. um að hætta að selja þjóðjarðir, 1. um 
að heimila ríkissjóði að kaupa jarðir (til þess 
að bændur a-ttu að eiga þær, eða hvað?), 1. um 
ættaróðul, sem sett voru að till. Sjálfstfl., og I. 
um erfðaábúð. Ef túlka ætti stefnu Alþ. í þess- 
um málum, ætti að vitna í hin nýrri 1. Því tel 
ég það rangt hjá hv. þm., að það sé yfirlýstur 
vilji Alþ., að allir ættu að eiga jarðir þær, er 
þeir búa á.

Þá er liitt, að mér finnst það undarleg máls- 
meðferð að hafa málið til meðferðar í n. i 10 
daga, gera við það eina litla brtt., segja svo, 
að frv. sé óundirbúið, gera þurfi brtt. við þessa 
gr. og hina o. s. frv. Ég hélt, að menn, sem sæju 
svo glöggt, að frv. þyrfti að brevta og liefðu 
legið yfir þvi i 10 daga, hefðu getað komið með 
einhverjar brtt. Þetta eru ekki sæmileg vinnu- 
brögð og ekki samboðin Alþ., að skrifa undir 
nál. með fvrirvara og leggja fram eina litla 
brtt., en lýsa svo yfir því, að frv. þurfi gagn- 
gerðra breytinga við.

Ég mun fvlgja frv., þó að það standi til bóta, 
en ég er þó á móti brtt. hv. 11. landsk., því að 
hún skemmir anda og tilgang frv., að hindra,

að þessar jarðir, sem eru landinu mikils virði, 
lendi í braski, svo að dýrara verði fvrir niðj- 
ana að hagnýta þær.

*Magnús Gíslason: Ég hygg, að ummælum hv.
2. þm. N.-M. um vinnubrögð n. liafi verið beint 
til mín. En ég minni á það, að fvrst, er ég tal- 
aði í málinu, gat ég þess, að ég væri þvi ekki 
mótfallinn, að málið gengi fram á þessu þingi, 
í trausti þess, að ríkisstj. tæki málið til athug- 
unai' bráðlega við betri skilyrði. En þess er 
ekki að vænta, að n„ sem vantar skilvrði og 
gögn. geti lagt fram gagngerðar brtt. á svo 
sköinmum tíma sem þeim, er hún hafði til um- 
ráða.

*Magnús Jónsson: Hv. þm. N.-M. kvað það 
rangt að vitna í ábúðarl. því til sönnunar, að 
það væri yfirlýstur vilji Alþ.. að bændur ættu 
að ciga jarðir þær, er þeir byggju á. En ég sný 
ekki aftur með það. Alþ. hefir að visu aðeins í 
þetta eina skipti lýst yfir þessum vilja sinuin 
á ótvíræðan hátt, og breytingar á þessum vilja 
þingsins myndu koma fram í breytingum á 
ábúðarl. En þar stendur allt óbrevtt. Þetta frv. 
sýnist aftur benda til þess, að nú séu að koma 
fram á Alþ. menn, sem hvika vilja frá þessari 
stefnu. En hin 1., sem hv. þm. vitnaði í, sýn- 
ast mér ekki koma þessu máli nokkuð við. L. 
um jarðakaup rikissjóðs eru bara bjargráða- 
ráðstöfun, en ekki gerð til þess að lýsa yfir 
neinni sérstakri stefnu í þessum málum. Og 1. 
um erfðaábúð og óðalsrétt hefi ég skilið ein- 
mitt sem framhald af þeirri stefnu, að menn 
skuli eiga ábúðarjarðir sjálfir, þó að þar sé 
um það að ræða að festa jarðirnar í einstökum 
ættum.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9:3 atkv.
2. —5. gr. samþ. með 9:3 atkv.

Brtt. 442 felld með 8:6 atkv.
6. gr. samþ. með 9:3 atkv.
7. —13. gi'. samþ. ineð 9:1 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 9:3 atkv.

.4 36. fundi í Ed., 16. april, var frv. tekið til
3. umr.

Of skannnt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.

*Magnús Jónsson: Ég lýsti því yfir við 2. umr. 
málsins, að ég myndi, ef málið væri sam|i. ]>á 
og visað til 3. umr, bera fram við 3. umr. rök- 
studda dagskrá um málið, vegna þeirra ástæðna, 
sem ég þar tilgreindi.

Ég hefi því Icvft mér að bera fram rökst. 
dagskrá um málið. Það nær vitanlega engri átt 
að afgr. svona frv. án þess að það fái frekari 
undirbúning en það hefir enn fengið. Hv. frsm. 
ii., 2. þm. S.-M., lýsti því þó, að þetta frv. væri 
vel undirbúið, þar sein málið hafi verið borið 
fram þing eftir þing. Það er satt, það hefir 
verið borið fram þing eftir þing. Ég held, að frá 
1936 hafi það verið borið fram á hverju þingi.
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A þinginu 1037 var málið lcyst á þann hátt, að 
gerð var álvktun í Sþ. um rannsókn í málinu. 
1938 var frv. borið enn fram, en þá mun það 
hafa verið citthvað endurskoðað í samræmi við 
þá ályktun, sem Alþ. samþ. árið á undan. Ég hefi 
borið þetta saman og ég sé ekki, að gerðar hafi 
verið neinar breyt., sem nokkru máli skipta. Það 
eru aðeins örfá atriði, sem eru eins og stíla- 
leiðréttingar, sem gerðar hafa verið á frv. Hins- 
vegar tók landbn. þessarar d. frv. fyrir og gerði 
á því nokkrar breyt., sem skiptu meira máli.

Þetta er allur sá undirbúningur, sem málið 
hefir fengið. Það hefir síðan komið fram ó- 
hreytt og fengið fremur litla meðferð i þing- 
inu.

XÚ svarar rikisstj. engu til um það, i hverju 
rannsókn hennar hafi verið fólgin. Ég hygg, að 
hún hafi verið sama sem engin. Hún hefir 
kannske fengið frv. i hendur einhverjum sér- 
fróðum manni, sem hefir litið yfir það. Það 
hefir því ekki fengið þann undirbúning, sen: 
við hv. 11. landsk. hefðuin óskað eftir, að málið 
fengi, áður en 1. væru sett um það.

Mér finnst, að þar sem liggur fvrir ályktun 
frá Sþ. um að láta rannsaka jarðhita hér á 
landi, og ennfreniur er í 2. lið till. óskað eftir, 
að rikisstj. undirbúi löggjöf um þetta efni, þá 
sé það engin þingleg meðferð á máli að vera 
að afgrciða það nú óbreytt, svo að segja, án 
þess að rannsókn hafi farið fram. Það er ekk- 
ert, sem bendir til þess, að það sé neinn skaði 
skeður, þó málið sé látið bíða og því vísað 
frá með þeirri forsendu, að málið skuli rann- 
sakað og liorið fram af ríkisstj., eins og á að 
vera um svona stórmál.

Svo við tökum aftur vatnal., sem ég hefi vitn- 
að í i þessu sambandi, þá vil ég spyrja: Hvaða 
vit hefði verið í því að byrja að samþ. eitt- 
hvað og eitthvað viðvíkjandi vatnaréttindum 
eða fossaréttindum, sem einstakir þingmenn 
hefðu verið að bera fram, þegar við borð lá að 
láta fara fram iiákvæma rannsókn á málinu? 
Mönnum finnst þetta kannske ekki hliðstætt, 
því vatnaniálið hafi verið flóknara. Það var þó 
ekki í raun og veru. Þar gátum við mjög farið 
eftir rannsókn, sem nágrannaþjóð okkar hafði 
látið fara fram. Norðmenn höfðu þá sett ýtar- 
lega löggjöf um það efni. Það var búið að ræða 
mikið um það mál og menn vissu, til hvcrs 
mátti nota fossana. l'm jarðhitann er allt miklu 
meira á huldu. Við höfuin enga löggjöf við að 
stvðjast í þeim efnum. Þetta mál er þvi sérstak- 
lega vandasamt.

Ég skal ekki ræða frekar um þetta. Ég hefi 
levft mér að bera fram rökst. dagskrá, þar seui 
vitnað er tii ályktunar Alþ. 1937 og óskað eftir. 
að rannsókn fari fram í samræmi við 2. tölul. 
þeirrar ályktuiiar. Ég vil levfa mér að afhenda 
hæstv. forseta þessa rökst. dagskrá.

Forseti (EArna): Mér hefir borizt svo hljóð- 
andi rökst. dagskrá frá hv. 1. þm. Revkv.:

„Þar sem enn virðist ekki að neinu ráði hafa 
verið framkvæmd rannsókn sú, sem gert er ráð 
fyrir með ályktun Alþ. 1937 um rannsókn jarð- 
hitans á Islandi (þskj. 470), og í því trausti, að 
sú rannsókn verði framkvæmd og löggjöf undir-

búin samkv. 2. tölul. nefndrar þál., telur d. ekki 
að svo stöddu tímabært að afgr. frv. það, sem 
hér liggur fyrir, en tekur fyrir næsta mál á 
dagskrá.“

*Frsm. (Ingvar Pálmason): Ég verð að segja, 
að ég kann hetur við þá aðferð, sem andstæð- 
ingar niálsins beita nú. Hún er gamalkunn, því 
þegar menn vilja koma máli fvrir kattarnef, 
þá finna þeir upp þá leið að visa því frá. Það 
er ekkert við þvi að segja.

Mér finnst, að ástæður þær, sem færðar eru 
fram fyrir þessu, séu veigalitlar. Það er farið 
fram á, að þetta verði rannsakað, en það er 
lieldur losaralegt, hvernig sú rannsókn á að 
vera. Ég fvrir mitt leyti get ekki séð, hvernig 
við, sem erum ófróðir um þetta mál, verðuni 
fróðari fyrir það um það, hvernig þessi löggjöf 
eigi að vera.

Það koni fram í umr. i gær, að menii teldu 
það galla á frv., að þar væri tekinn allur jarð- 
hiti, hvaða volgra sein væri. Ég geri ráð fyrir, 
að þótt rannsókn fari fram á þessu máli, þá 
verði samt erfitt að sýna fram á, hvaða volgrur 
eigi að vera undanþegnar 1. Það hefir sýnt sig, 
að það má margfalda jarðhitann með borun- 
um, og þá getur farið svo, að volgrurnar verði 
mikils virði. Ég lit þannig á, að það sé einmitt 
iiauðsvnlegt að taka þessar svokölluðu volgrur 
með. Það veit enginn, hvað mikil verðmæti 
geta i þeim legið.

Ef þessi rannsókn á því að vera framkvæmd 
eftir vilja hv. 1. þm. Reykv., þá mun hún taka 
nokkuð langan tíma. Það vrði þá að bora upp 
allar jarðhitaholur á landinu til þess að ganga 
úr skugga um, hvort það mætti draga þær 
undir I.

Það er með þetta mál eiiis og mörg önnur, 
að andstæðiiigar þess nota þær leiðir, sem þeir 
geta fundið til þess að revna að koma því fyrir 
kattarnef. Þetta er ekki nýtt, því þetta mál er 
húið að liggja fvrir þinginu i 4—5 ár. En það 
er áreiðanlegt, ef ekki er sett löggjöf um þetta 
efni, þó hún kunni að vera ófullkomin, þá mun 
á næstunni nieir og meir af þessum verðinæt- 
um lenda í hönduni þeirra manna, sem eru að 
revna að ná eignarhaldi á þeim í því skyiii að 
græða á þeim. Það er þetta, sem lagasetning 
uni þessi efni á að fvrirbvggja. Ég skal viður- 
kenna, að það geta verið mörg atriði, sem þarf 
að setja ýtarlegri löggjöf um.

Ég sé ekki ástæðu til að fjölvrða meir uni 
þetta mál. Það er þýðingarlítið. Ég er ekki það 
fróður, að ég geti fært mikið fleiri rök fyrir 
málinu en þegar hafa verið færð fram við þess- 
ar umr. Ég geri ráð fyrir, að það hafi litla þýð- 
ingu á háðar hliðar að karpa meir um málið. 
Atkvgr. muii fara eftir þeirri ákvörðun, sem hv. 
þin. hafa þegar tekið, og það verður að skeilca 
að sköpuðu, hvernig fer um þessa rökst. dag- 
skrá.

*Maguús Jónsson: Við verðum náttúrlega að 
sætta okkur við, að atkv. skeri úr um þetta má! 
eins og önnur stórmál.

Hv. þm. sagðist kunna betur við þá aðferð, 
sem ég beitti hér, en eitthvað annað, sem hann
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þó ekki nefndi. Þetta er þingleg aðferð. Ég álít, 
að það sé hin eina rétta aðferð um mál eins og 
þetta, sent er i sjálfu sér enginn ágrciningur 
um. Það er ekki ágreiningur um það, að rétt 
sé að setja löggjöf um jarðhita á Islandi. Mér 
finnst einkennilegt, að þeir menn, sem álíta, 
að hin mesta þörf sé á löggjöf um svo vanda- 
samt mál, skuli vilja hafa það káklöggjöf, ó- 
undirbúna og litt hugsaða, enda hefir hv. frsm. 
játað, að hann viti sáralítið um þetta mál.

Sú eina rétta aðferð er að visa málinu til 
rikisstj. með tilmælum unt, að hún láti rann- 
saka það og undirbúa löggjöf um það. Ég verð 
því að segja, að ég og þeir, sem fvlgja hinni 
rökst. dagskrá, erunt vinir málsins.

Hv. þm. taldi það vera til lítils að láta rann- 
saka málið, því þetta væri svo losaralegt í till. 
Ég ber þó fyrir mig það, sem S]>. sainþ. 1937 
með shlj. atkv. Ég býst við, að hv. þm. hafi verið 
einn af þeim þm., sem samþ. till. Það var 
a. in. k. einn af flokksbræðrum hans, sem var 
meðflm. að till. Ég sé því ekki, að við getum 
haft neina þinglegri meðferð á málinu en þessa.

Hv. þm. gerði að umtalsefni eitt atriði, sein 
ég nefndi, og það var það, að ég teldi ekki á- 
stæðu til að draga þarna undir allan jarðhita 
á landinu. Já, það er alveg rétt, sem þm. segir, 
að það er ekki gott að vita, hver volgran kann 
að vera verðmætust. Það fer kannske ekki eftir 
stærð hversins. heldur hvar hann liggur. Volgra, 
sem liggur nálægt Akureyri, getur verið miklu 
meira virði en allir hverirnir á Hveravöllum. 
Það þarf að fara fram rannsókn á þessu, og 
hin rétta leið er, að rannsóknin fari fvrst fram 
og svo séu lögin sett, og það er engin ástæða 
til þess að setja um þetta lög eins og er. Við 
vitum báðir eitthvað litið um þetta mál, og ég 
dreg þá álvktun af þvi, að ég vilji vita eitt- 
hvað meira um það, en hv. þm. vill, af því hann 
veit ekki vel um það, setja einhverja káklög- 
gjöf.

Mér skilst á honum, að það verði lítið gagn 
að jarðhita, ef þessi lög verða ekki sett. Hvað 
hefir skeð siðan 1936, og hvaða stórfelld notkun 
hefir orðið á jarðhita? Það er kannske orðið 
tilgangslaust að setja þessi lög? Allt komið í 
óefni. Það er aldrei að vita, hvað skeður, sein 
gerir þetta gagnslaust. En ég hefi ekki trú á 
þvi, eins og lítur út með virkjun á meðan ófrið- 
urinn stendur, að þessi lagasetning megi ekki 
bíða þangað til rannsókn hefir farið fram.

Ef frv. verður samþ., þá munu þau lög senni- 
lega gilda áfram í þessu ófullkomna formi, án 
þess að nokkuð verði gert í málinu, sem geti 
orðið til gagns.

ATKVGR.
Rökst. dagskráin frá 1. þm. Reykv. felld með 

10:6 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu 
já: BSn, JJós, MG, MJ, ÞÞ, ÁJ.
nei: BSt, BrB, ErlÞ, HermJ, IngP, JJ, PHerm, 

PZ, SÁÓ1), EÁrna.
Frv. samþ. með 10:4 atkv., að viðhöfðu nafna- 

kalli, og sögðu

1) SÁÓ: Með tilvísun til þeirrar afstöðu, sem 
ég lýsti við 2. umr. málsins, segi ég nei.

já: PHerm, PZ, SÁÓ, BSt, BrB1), ErlÞ, HermJ, 
IngP, JJ, EÁma. 

nei: ÁJ, BSn, JJós, MJ.
MG, ÞÞ greiddu ekki atkv.
Frv. afgr. sein lög frá Alþingi (A. 478).

51. Lögreglusamþykktir 
fyrir kaupstaðina.

Á 29. fundi í Ed., 4. apríl, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 1 3. jan. 1890, um 

lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina (þmfrv., 
A. 334).

.4 sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
()f skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 

Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

*Frsm. (Magnús Gíslason): Mér þykir hlýða, 
af því að allshn. flytur þetta frv. og það er 
dálítið óvenjulega til komið, að gera grein fyrir 
þvi hér við 1. umr. þess.

Eins og tekið er fram í grg. frv., þá liggur 
nú fyrir Alþ. frv. til 1. um breyt. á 1. um varnir 
gegn kvnsjúkdómum. Þetta mál hefir farið til 
allshn., og ástæðan, sem gefin er fyrir þessu 
frv. til I. um varnir gegn kynsjúkdómum, er 
sú, eins og skýrt er frá í grg. frv., að kvnsjúk- 
dómafaraldur gangi hér um bæinn og hætta sé 
á, að það aukist við það, að kvenmenn séu 
ineira við Reykjavikurhöfn en góðu hófi gegni. 
og að upptaka þeirra sjúkdóma sé að leita hjá 
erlenduin sjómönnum, sem hingað komi. Og 
eins og grg. segir, er ráðið við þessu að banna 
kvenmönnum, sem ekki eiga brýnt erindi þang- 
að, aðgang að höfninni frá kl. 8 árdegis til kl. 
8 síðdegis.

Xú viðurkennir n. þá hættu, sem hér er á 
ferðinni, því að eins og kunnugt er, eru kvn- 
sjúkdómar mjög útbreiddir víða erlendis og 
liafa orðið hreinasta plága með sumum þjóð- 
um. Hér á landi hafa ekki verið svo ýkjamikil 
brögð að þeim hingað til. Það ættu að viður- 
kennast allar skvnsamlegar tilraunir til þess að 
losa íslenzku þjóðina við þessa plágu og til 
þess að draga úr þessari hættu.

Allshn. virtist skynsamlegra að hafa ekki það 
form á þessu, að flvtja málið sem breyt. á 1. 
um varnir gegn kvnsjúkdómum, því að málið er 
þannig vaxið, að það heyrir undir 1. um lög- 
reglusainþykktir i bæjum, og framkvæmdir slík- 
ar sem þær að banna einstaklingum umferð á 
vissum stöðum heyra undir lögreglusamþykktir 
bæjar- og sveitarstjórna.

Þcssu frv. um varnir gegn kynsjúkdómum er 
ætlað að ná eingöngu til Reykjavikur. En það 
getur einnig verið hætta á, að þessir sjúkdómar 
geti borizt til annara staða á landinu engu 
síður en til Revkjavíkur, eins og t. d. Siglu-

1) BrB: Enda þótt frv. sé mjög ófullkomið, 
held ég, að það skaði ekki og að það megi laga 
það, og segi því já.
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fjarðar vissan tíma ársins. Það getur að vísu 
verið ástæða til þess að samþ. þetta, en það 
mun ekki þurfa lagabreyt. í þessu efni til þess 
að ná tilgangi frv. í 1. frá 189(1 um lögreglu- 
samþykktir fvrir kaupstaði er tekið frani, að 
bæjarstj. sé heimilt að setja reglur um almennt 
velsæmi á almannafæri. Og þær lýsingar, sem 
gefnar hafa verið af ástandinu hér við höfn- 
ina, benda til þess, að skortur sé á, að um al- 
mennt velsæmi sé að ræða. Þess vegna álít ég, 
að þegar sé í 1. heimild til þess að setja slik 
ákvæði í lögreglusamþykktirnar. En til þess að 
taka af allan vafa um þetta og til þess að 
hæjar- og sveitarstj. þurfi ekki að óttast, að 
það séu ekki lagaheimildir til þessa, þá fannst 
n. rétt að leggja fvrir þingið frv. til 1. um 
breyt. á 1. nr. 1 3. jan. 1890, um lögreglusam- 
þykktir fyrir kaupstaðina, þar sem bæjar- og 
sveitarstjórnum væri sérstaklega heimilað að 
setja reglur um eftirlit með samgöngum við 
óviðkomandi eða tortrvggileg skip, þannig, að 
þetta ákvæði næði ekki aðeins til kvenfólks, 
heldur til allra, ef ástæður væru fyrir hendi 
til þess að banna slika umferð. Með þessu er 
í raun og veru ekki lagt á móti tilgangi frv. á 
þskj. 163, heldur teljum við nauðsyn á að gera 
einhverjar slíkar róðstafanir í þessu efni. En 
við teljum fyrirkomulagið heppilegra með þvi 
að hafa það í þvi formi, sem við leggjum til 
hér á þskj. 334.

ATKVGR.
Erv. visað til 2. umr. með 10 shlj. atkv.

A 30. fundi í Ed., 5. april, var frv. tekið iil
2. umr.

Of skainmt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. ineð 9 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATRVGR.
Frvgr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

Á 31. fundi í Ed., 9. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 32. fundi i Ed., 11. apríl, var frv. aftur tekið

til 3. umr.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr. til Nd.

Á 33. fundi i Nd., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Ed„ eftir 3. umr. þar.

Á 34. fundi í Nd„ 12. april, var frv. tekið til 
1. umr.

Of skannnt var liðið frá 3. umr. i Ed. — Af- 
hrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGIl.
Frv. vísað til 2. umr. með 22 shlj. atkv. og 

til allslin. með 18 shlj. atkv.

Á 35. fundi í Nd., 13. apríl, var frv. tekið til 
2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 36. fundi í Nd„ 15. apríl, var frv. aftur

tekið til 2. umr. (A. 334, n. 441).
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frvgr. samþ. með 21 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 22 shlj. atkv.

Á 37. fundi í Nd„ 16. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 40. fundi í Nd„ s. d., var frv. aftur tekið

til 3. umr.
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 

leyfð og samþ. með 20 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 19 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 480).

52. Ríkisútgáfa námsbóka.
Á 20. fundi i Ed„ 19. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 82 23. júní 1936, um 

ríkisútgáfu námsbóka (þmfrv., A. 162).

Á 21. fundi í Ed„ 26. marz, var frv. tekið til
1. umr.

Þorsteinn Þorsteinsson: Ég vil beina því til 
liv. menntmn., af þvi að þetta frv. er komið 
frá henni nú, hvort hún vilji ekki við 2. umr. 
draga úr þeirri upphæð, sem gert er ráð fyrir, 
að hvert heimili greiði samkv. frv.

Þegar gildandi 1. voru sett, var gert ráð fyrir, 
að 8 kr. yrðu greiddar af hverju heimili fyrstu 
2 árin, en að úr því vrði komizt af með 5 kr. 
Jafnan liefir þetta gjald verið greitt með mjög 
hangandi hendi, enda þótt mönnum hafi verið 
gefnar nokkrar vonir um það, að þetta gjald 
mundi fara lækkandi.

Ég skal ekki fara lengra út i þetta mál, en 
vil aðeins beina þessu til n„ hvort hún telji, 
að þetta gjald þurfi að vera svona hátt eins og 
frv. gerir ráð fyrir; ég fvrir mitt leyti mun 
leggja á móti því.

*Frsm. (Jónas Jónsson): Þetta frv. er flutt að 
tilhlutun kennslumálastj., og n. hefir ekki haft 
mikil afskipti af þvi.

Viðvíkjandi því, sem hv. 5. landsk. sagði um 
hækkunina á þessu gjaldi, þá vil ég taka það 
fram, að það hefir talizt nauðsvnlegt að hækka 
það vegna dýrtíðarinnar, og hefði þetta frv. 
ekki verið flutt, þá hefði afleiðingin orðið sú, 
að fjmrh. hefði orðið að takmarka þessa upp- 
hæð, og hefði þá ekki náðst sá árangur, sem 
upphaflega var ætlazt til.
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ÉgEn c;; fyrir mitt leyti skal gjarnan reyna að 
tala við forstöðumann prentsmiðjunnar, sem 
hefir prcntað bækurnar, og vita, hvort hann 
álítur nokkra möguleika á því að færa útgáfu- 
kostnaðinn niður. Þær upplýsingar skal cg svo 
koma mcð við 3. umr. En ég tcl ástæðuna fvrir 
þcssura aukna kostnaði við útgáfu bókanna 
vcra dýrtíðina.

♦Magnús Jónsson: I’egar þessi 1. voru sett, var 
spáð mismunandi fyrir þcssu fvrirtæki, og á 
margan bátt mátti segja, að hcr væri ekki ein- 
göngu um fjárhagsatriði að ræða, hcldur einnig 
ýmislegt annað.

Með þessum 1. voru námsbækur komnar undir 
ný skilyrði um gjald og annað þeim viðvíkj- 
andi, og það var að mörgu leyti talið heppi- 
legt. Xú cr farið fram á að brevta þessum 1., 
og heldur til þess lakara að því er fjárhaginn 
snertir. Þess hefði verið að vænta, að hv. 
menntmn. hcfði aflað sér nokkurra upplýsinga 
uin það, hvernig þessi aðfcrð hefði reynzt. Það 
hcfði verið ákaflcga fróðlegt að fá að vita 
nánar um þetta. Hv. 5. landsk. talaði um, að 
margir hefðu borgað þetta með hangandi hcndi.

Ég hcfi hcyrt marga kvarta undan því, að 
það væri ákaflega erfitt að fá þessar bækur, 
og að það, scm fcngizt, væri mjög skorið við 
nögl, og að jafnvel mörg börn vrðu að vera uin 
sömu bókina.

Annars væri sem sagt mjög fróðlegt að heyra 
nánar um þetta mál, hvernig það stcndur fjár- 
hagslega, og ég úlit, að það hcfði vcrið mjög 
fróðlegt, að frv. hefði fylgt reikningsyfirlit 
fyrir síðasta ár, svo að mcnn hcfðu fengið 
glögga hugmynd um fjárhagsástandið.

Ég sé raunar, að i grg. er sagt, að áætlanir 
hafi staðizt vel. Annars hefir maður heyrt utan 
að sér, að þctta væri eigiulega allt í grænum 
sjó með fjárhaginn. Annars vildi ég skjóta þvi 
til hv. menntmn., hvort ckki mundi vcra hægt 
að fá rcikningsyfirlit yfir þetta eða að hún 
gæfi upplýsingar um það, hvort árangurinn af 
þcssari útgáfu hcfði svarað til þeirra vona, sem 
menn hafa gert sér til þessa fvrirtækis. Ég 
skal annars ckki vera að hrevfa ncinuin antl- 
mæluin nú sérstaklega, þar sem formaður hv. 
mcnntmn. er ckki viðstaddur.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv.

Á 23. fundi í Ed., 28. marz, var frv. tekið til
2. umr.

Þorsteinn Þorsteinsson: Við 1. umr. minntist 
ég á, að mér þætti frv. þetta fara fram á 
of frekar kröfur um hækkun á námsbókagjaldi 
og að ekki væri staðið við þau loforð, sem gefin 
voru við tunr,, þegar lög um námsbækur voru 
á döfinni, að gjaldið yrði lækkað í 5 kr., þegar 
þessi hámarkstimi væri liðinn, sem voru 2 ár. 
Xú er mcð frv. þessu farið fram á, að gjaldið 
vcrði aftur hækkað. Ég veit, að það er venja, 
að ef einu sinni hefir verið ákveðið eitthvert 
hámark, er því fylgt sí og æ og erfitt að íá 
slíku breytt.

gaf þess, að við innheimtu þessa gjalds 
væri erfitt að fá menn til þess að greiða það 
af fúsum vilja. Bókunum er neytt upp á menn, 
þær cru um of fáar lærdómsgreinar, svo að 
mcnn verða að kaupa bækur að auki. Þar við 
bætist, að börnin cru ekki eigendur bókanna, 
og er þannig ekki ncma nokkur hluti þeirra, 
scm fær bækurnar nýjar, en hin verða að láta 
sér nægja að fá bækurnar oft rifnar og 
óhreinar.

En svo cr annað. Er nauðsynlegt að liækka 
námsbókagjaldið'? Það er vitað, að prentun og 
pappír hefir hækkað, en það liggja engin gögn 
fyrir um það, hvernig þetta fyrirtæki ber sig. 
Ég cr þvi alvcg mótfallinn því, að gjaldið sé 
hækkað svo scm frv. fer fram á, og vil levfa 
mér að bcra fram skriflega brtt., svo hljóðandi: 
„Við 1. gr. frv.: í stað „5—8 kr.“ komi: 5—6 
kr. — Tel ég, að sú hækkun verði að nægja, a. 
m. k. þar til gcrð hefir verið grein fyrir, að 
nauðsynlcgt sé að hafa námsbókagjaldið hærra.

Forseti (EÁrna): Til þess að hin skrifl. brtt., 
sem hv. dm. hafa nú heyrt, verði tekin til 
meðfcrðar á fundinum, verður að veita tvenn 
afbrigði frá þingsköpum.

ATKVGK.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 236) leyfð 

og samþ. mcð 10 shlj. atkv.

*Sigurjón Á. Olafsson: Ég kvaddi mér hljóðs 
vcgna þess, að ég sé, að hvorki form. né frsm. 
eru hcr staddir. Tc! ég ekki rétt að ganga svo 
frá þcssu máli við þcssa umr. án þess að þeir, 
scm framsögu hafa i málinu, geti gert grein 
fyrir því. Það skal játað, að við 1. umr. var 
þcss óskað, að fyrir lægju upplýsingar um fjár- 
bagsástand námsbókasjóðs. Þctta hefir dreg- 
izt úr höinlu, og veit ég ckki hvcrs vegna. Ég 
invndi stuðla að því, að þcssar upplýsingar 
fengjust, og vildi því beina þeim tilmælum til 
hæstv. forscta. að hann tæki málið af dagskrá.

Forseti (EÁrna): Ég mun verða við tilmæl- 
um hv. 2. landsk. og tek málið af dagskrá.

l'mr. frestað.
Á 24. fundi i Ed., 29. marz, var fram haldið

2. umr. um frv. (A. 162, 236).

Þorsteinn Þorsteinsson: Ég skal geta þess, 
að vegna þess að samkomulag mun nást milli 
mín og menntmn. um þetta mál, mun ég fallast 
á að taka brtt. mína á þskj. 236 aftur til 3. umr.

ATKVGR.
Brtt. 236 tekin aftur til 3. umr.

1. gr. samþ. með 9:1 atkv.
2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10:1 atkv.

•
Á 26. fundi í Ed., 1. apríl, var frv. tekið til

3. umr. (A. 162, 236, 282).
Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 282. 

— Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
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Þorsteinn Þorsteinsson: Það liggja hér fyrir 
við þetta frv. 2 brtt. Brtt. á þskj. 236, sem flutt 
er af mér einum, og brtt. á þskj. 282, sem flutt 
er af mér ásamt tveim öðrum. Ég vil taka það 
fi’am strax, að brtt. á þskj. 236 tek ég aftur, og 
var samkomulag um það milli mín og menntmn. 
heir, sem viðstaddir voru af nm„ gerðust svo 
meðflm. að till. á þskj. 282. Ég ætla ekki að 
orðlengja þetta, en vildi aðeins geta þess, 
hvernig á því stendur, að samkomulag varð 
um að koma brtt. á þskj. 282 á fnamfæri.

ATKVGR.
Brtt. 236 tekin aftur af flm., en tekin upp af

1. landsk. þm. og felld með 8:3 atkv.
— 282 samþ. með 10 shlj. atkv.
Frv., svo brevtt, samþ. með 9:1 atkv. og afgr. 

til Nd.

A 28. fundi í Nd., 2. apríl, var frv. útbýtt eins 
og það var samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 294).

A Sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. —

Afbrigði levfð og samþ. með 17 shlj. atkv. 
Enginn tók til máls.

l'mr. frestað.
Á 29. fundi í Nd„ 3. apríl, var fram haldið

1. umr. um frv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og 

til menntmn. með 17 shlj. atkv.

Á 41. fundi í Nd„ 17. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 294, n. 474).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði levfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

*Frsm. (Bjarni Bjarnason): Þetta frv. er 
fram borið vegna þeirrar dýrtíðar, sem nú er 
komin hér af völdum hins breytta ástands i 
heiminuni. N. finnst þess vegna, að þetta gjald, 
5—7 kr„ verði að haldast.

*Gísli Sveinsson: Herra forseti! Ég skrifaði 
undir nál. með fvrirvara af þeirri einföldu á- 
stæðu, að í fyrsta lagi var ég alltaf á móti 
gjaldinu. L’r því að ríkið fór að taka að sér 
að gefa út námsbækur, átti rikið ekki að skylda 
með 1. yfirleitt alla, sem börn eiga, til að greiða 
sama gjald holt og bolt, heldur taka fé til þess 
með öðru móti.

Fvrst var ákveðið, að gjaldið ætti að vera 5 
kr. og mætti fara upp í 8 kr„ og bjuggust þm. 
ekki við, að það vrði strax sett i hámark. Þetta 
var þó gert, og við það sat þangað til árið sem 
leið, þegar það var fært niður i 5 kr„ og þar 
við situr. Nú hljóðar þetta frv. um það, að taka 
megi slíkt gjald allt frá 5 og upp í 7 kr„ og 
býst ég við, að meiningin sé að hafa 7 kr. 
gjaldið, þó að það sé orðað þannig, fyrst ekki 
tókst að hafa það 8 kr.

Ég hefi alltaf talið, að þetta gjald væri ekki 
réttlátt, og í öðru lagi er fyrirvari minn um 
það, að það sé haldið sér við lágmarkið.

Alþl. 1940. B. (55. löggjafarþingi.

*Frsm. (Bjarni Bjarnason): Ég held, að það 
sé misskilningur hjá hv. þm. V.-Sk„ að þetta 
sé óhaganlegt fyrirkomulag. Eftir því, sem mér 
er kunnugt, hvgg ég. að þau heimili yfirleitt, 
sem þurfa að skaffa börnum bækur, telji þetta 
gott fyrirkomulag. Og revnslan hefir sýnt, að 
það er ódýrara að skaffa börnum bækur með 
þessu fyrirkomulagi heldur en með þvi, að hver 
einstakur kaupi sínar bækur, enda þótt hann 
eigi þær á eftir. Það er augljóst, að þrátt fyrir 
það, þó að gengið væri út frá því, þegar málið 
var rætt hér fvrst og 1. voru sett um það, að 
þetta 8 kr. gjald skyldi ekki verd svo hátt nema 
fyrstu 2 árin og 5 kr. úr því, þá eru nú svo 
brevttar aðstæður, að mér finnst eðlilegt, að 
þetta hámark gjaldsins haldist, þar sem bæði 
pappir og vinnulaun hafa stigið svo mjög sem 
raun ber vitni. Þrír nm. töldu rökin fyrir þessu 
réttlát. Einn nm. var ekki viðstaddur. En sá 
fimmti skrifaði undir nál. með fvrirvara, sem 
hann hefir nú gert grein fvrir. Mér þykir und- 
arlegt að halda fram, að þetta sé óeðlilegt fyrir- 
komulag, og óeðlilegt, að þetta hámark hald- 
ist, þar sem dýrtíðin hefir aukizt.

*Gísli Sveinsson: Herra forseti! Ég ætlaðist 
ekki til þess, að minn fvrirvari yrði tilefni til 
þess að fara inn á grundvöll málsins frekar 
eða yfirleitt málið. En revnslan er a. m. k. mis- 
jöfn í þessu möli. Og um það, hvort þetta sé 
haganlegt, eins og hv. þm. komst að orði, þá 
virðist vera aðeins eitt, sem mælir með þvi að 
hækka gjaldið, sem er, að ástæður eru nú breyti- 
ar. En ég býst við, að sannleikurinn sé sá, að 
þrátt fyrir það, sem talið var til gildis málinu 
áður, og var talið, að ekki myndi þurfa lág- 
marksgjaldið, sem revnslan sýndi, að ekki þótti 
kleift. þá sé það svo, að hvort sem tekíð væri 5 
kr„ 7 kr. eða 8 kr. gjald, þá ber fyrirtækið sig 
ekki. Og þetta ósannar fullvrðingar þeirra 
manna, sem fluttu málið inn á þing, þvi að þeir 
töldu, að það vrði ekki aðeins haganlegt fyrir 
almenning, heldur (sem ekki hefir reynzt) líka 
ákjósanlegt fvrir hið opinbera og að það myndi 
borga sig. En það er langt því frá, að svo hafi 
reynzt. Það opinbera ber skarðan hlut frá borði 
í þessu og illa hefir að ý'insu leyti farið með 
framkvæmdir þessara inála, maður getur sagt 
bókstaflega með bækurnar, sem til voru hjá ein- 
staklingum. Því að þegar 1. gengu í gildi, mátti 
sama og ekkert notast við þær, hcldur var reynt 
að sópa þeim burt og koma með nýjar bækur í 
staðinn.

Þetta gjald er árgjald, sem þeir, sem hafa 
börn eða aðeins eitt barn á skólaaldri, verða að 
greiða. Það er skylt að skipta um bækur árlega. 
Nú gæti eitt barn eftir annað notað sömu bæk- 
urnar, og væri það haganlegra, einkum með til- 
liti til þess, að bækur hafa ekki fallið i verði, 
heldur hið gagnstæða. Það er vafasöm bók- 
menning, að kasta bókum og troða fram alltaf 
stöðugt nýjum bókum.

Revnslan hcfir sýnt, að þetta er óhaganlegt 
fvrirkomulag fvrir báða aðila, bæði þá, sem 
taka þetta að sér, og Ieiðinlegt í framkvæmd- 
inni fvrir hina, sem þurfa að innheimta þetta 
gjald, sem verður vafalaust 7 kr„ þó að það sé
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tekið svo til orða til þess að koma málinu á- 
fram. að láta það heita 5—7 kr., en ekki 7 kr. 
ákveðnar.

ATKVGR.
1. gr. sainþ. með 17 shlj. atkv.
2. gr. saniþ. með 17:1 atkv., að viðhöfðu nafna- 

kalli, og sögðu
já: GÞ, HG, HelgJ, HV, JÍv, PHann. SkG, 

StSt, StgrSt, SvbH, V.I, ÁÁ, BJ, BÁ, BjB. 
EmJ, JörB.

nei: PHalld.
GSv, íslH, JPálm, SEH, TT. ÞBr, EOl, EE 

greiddu ekki atkv.
7 þm. (GG, JakM, ÓTh, PO, SK, EystJ, EJ) 

fjarstaddir.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.

Á 42. fundi i Xd., s. d., var frv. tekið til 3. 
utnr.

Of skaninit var liðið frá 2. umr. — Afbi'igði 
leyfð og sainþ. með 18 slilj. atkv.

Enginn tók til niáls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 19 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

fiá Alþingi (A. 494).

53. Skógrækt.
Á 5. fundi í Nd., 26. febr., var útbýtt:
Frv. til 1. um skógrækt (þmfrv., A. 24).

Á 7. fundi í Nd., 29. febr., var frv. tckið til
1. umr.

*FIm. (Bjarni Ásgeirsson): Herra forscti! Mál 
þctta cr. cins og grg. bcr mcð sér, flutt að til- 
hlutan landbrh. Frv. cr samið af skógræktar- 
stjóra, cins og lika cr tckið fram í grg., og síðan 
yfirfarið af nokkrum lögfræðingum, scm athug- 
að hafa hina lögfræðilcgu hlið málsins.

Þetta frv. lá fvrir landbn. á síðara hluta sein- 
asta þings og fékk þá nokkra athugun. N. taldi 
þá ekki tök á að koma málinu gcgnum þingið, 
enda hélt n. þá, að þingið yrði stvttra en raun 
varð á. Á milli þinga hefir svo farið fram nokk- 
ur athugun á frv. milli mín og skógræktarstjóra, 
og hafa verið gerðar nokkrar breyt. á því i sam- 
ræmi við þær skoðanir, sem komu fram hjá 
landbn. við athugun hennar á frv.

Annars þarf ekki að halda langa ræðu uin 
þetta mál. I>að fylgir því ýtarleg grg., þar sem 
að nokkru levti er skýrt frá sögu þessara mála 
i nágrannalöndunum og allýtarlega sagt irá 
sögu skóga og skógræktarmála hér á landi. Ég 
vil ráða hv. þdm., scm nokkurn áhuga hafa fyrir 
þcssu máli, að kynna sér þessa grg., enda vænti 
ég þess, að þeir séu fáir, sem ekki hafi áhuga 
fyrir þessu máli.

Hér er um merkilegt mál að ræða og miklu 
merkilegra heldur en mönnum virðist vera ljóst

án þcss að hugsa ýtarlega út í það. Þær sögur 
fara af landinu, þegar það var numið, að þá 
hafi það verið skógi klætt milli fjalls og fjöru. 
Það hcfir aðallcga vcrið björk, og hún lágvaxin, 
cn skógarnir munu hafa verið fvrirfcrðarmiklir. 
Til þess bcnda fornar sagnir og sögur og ýms 
örncfni, sem cnnþá þckkjast. I>au bcnda til þess, 
að skógar liafi vcrið þar, scm þeir nú eru at- 
gerlega horfnir. Á þeim öldum, scm liðið bafa 
frá byggingu landsins, hafa svo skógarnir eyðzt 
að miklu cða mcstu lcvti. I>að cr nú nokkurt 
vorkunnarmál, þó að svo færi; og þó að við 
álösum forfeðrum okkar fyrir mcðfcrð á okkar 
skógum, þá hafa þcir margt sér til afsökunar, 
cfnislcysi og margt annað, scm skógarnir bættu 
úr og ncyddi þá til að ganga á þá, svo að full- 
komin auðn hcfir orðið eftir í mörgum héruð- 
um landsins. Skógana varð að nota til húsa- 
gcrðar, cldsncytis, kolagerðar, auk þess scni 
viða var siður að bcita þá til þcss að halda lífi 
i búfénaði, cinkuin sauðum. I>etta er allt vcl 
skiljanlcgl frá þcirra tíma sjónarmiði. En það 
cr ckki nein afsökun fyrir okkur eða þær kyn- 
slóðir, scm cftir okkur koma, að hafa ckki hér 
alvcg snúið við blaðinu. Nú höfum við fcngið 
rcynslu og þckkingu, scm forfeður okkar áður 
skorti, að þessi iila mcðfcrð skóganna hefir í 
för mcð scr stórkostlcgan uppblástur og cyði- 
leggingu á landinu, sem mjög crfitt vrði að 
bæta. Sömulciðis höfum við fengið meiri þckk- 
ingu á mcðfcrð skóganna og ræktun þeirra. Og 
okkur mætti vcra Ijósara en þcim, hvaða nvtja- 
jurtir og skógartcgundir það eru, sem aðrar 
þjóðir kunna að hagnýta sér. I>að virðist fvlli- 
lcga vcra kominn íími til fyrir okkur að fara 
nú að bæta fyrir þcssi brot horfinna kvnslóða. 
Og rcvnslan. scm við höfum fcngið síðan farið 
var að gcfa þcssum málum gaum, sannar tölu- 
vcrt mikið, að mcð friðun og lítilsháttar hirð- 
ingu cr hægt að koma hér upp mjög iniklum 
og arðvænlcgum skógum á tiltölulega stuttum 
tíma. Rcynslan hcfir cnnfrcmur sýnt, að hér u* 
bægt að koma upp nýjum skógum, ef valdar 
cru til þcss þær crlcndu tcgundir, scm sérstak- 
Icga iná tdja hæfar til að vaxa á okkar landi 
Og þafi cr sannfæring þeirra manna, sem mest 
og bczt hafa kvnnt sér þcssi mál, að hér sé 
unnt mcð tíð og tínia að koma upp miklum 
skógum, scm gætu komið að mjög miklu gagni.

Enn má gcta þcss, að þekking á notkun skóg- 
ar frá því scm áður gerðist, sem var aðallega 
til húsagerðar, hefir mjög orðið víðtækari, þar 
scm rcynsla við ýmsar iðngreinar hefir sýnt, 
að mikil og margvísleg not er hægt að hafa af 
hinum ýmsu trjátcgundum, t. d. til pappirs- 
gcrðar og til þcss að gera úr þeim þilborð, 
þannig að nota má smágróður trjánna til þess 
og cinnig til þcss að levsa hann upp í cellu- 
losc. Okkar smái trjágróður getur því nú komið 
að góðum notum, þar sem stóru trén ein náðu 
áður að vcrða að gagni.

Þetta og ýmislegt fleira bendir til þess, að 
hér sé um mjög þýðingarinikið mál að ræða. 
Má að visu scgja, að öðruvisi horfi við um þessi 
mál en önnur framkvæmdamál; arðurinn kem- 
ur ekki eins fljótt og sumir ætla. Yfirleitt hafa 
framkvæmdir hjá okkur nú á siðari árum til að
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nota auðlindir landsins snúizt mest um það, að 
koma í verk því, sem bar nógu skjótan árangur, 
en það verður ekki sagt um skógræktina, því 
að það tekur langan tima að rækta hér skóg 
að verulegum notum. En til þeirra frainkvæmda, 
rem við höfum lagt út í á siðari árum, höfum 
við þurft að taka stór lán, sem við verðum 
að leggja á herðar næstu kynsióð, og þá ættum 
við að reyna að bæta fyrir það með því að 
stofna til framkvæmda, sem gæti orðið mjög 
niikill tekjuiiður fyrir komandi kvnslóðir, þó 
að við nytum ekki þeirra ávaxta nema að litlu 
leyti. Þetta er án efa stórkostlegt fjárhagsat- 
riði fyrir komandi kvnslóðir og auk þess mikið 
menningarmál. i>að hefir mikið og merkilegt 
uppeldislegt gildi fyrir hverja þjóð að leggja 
í framkvæmdir, sem „reiknaðar eru ekki í ár- 
um en í öldum og alheinita ei daglaun að kvöld- 
um“.

Eg skal svo að lokuin víkja aðeins að ein- 
stökuin atriðum frv.

Frv. er að mestu samið í samræmi við gild- 
andi lagaákvæði um þessi mál. Þó hafa hér 
nokkrar brevtingar verið gerðar og nýmæli, sem 
nauðsynlegt þótti að taka upp að fenginni 
reynslu þeirri, sem fengizt hefir í þessum mál- 
um.

I fyrsta kafla frv., 1.—5. gr., sem er að mestu 
eins og samþ. var 1907, eru þó gerðar þær breyt- 
ingar, að ákveða, að skógarverðir skuli aldrei 
vera færri en fjórir, eða einn í hverjuin lands- 
fjórðungi. En nú vantar alveg skógarvörð fvr- 
ir Vesturlandið, en í Borgarfjarðar-, Mýra- og 
Barðastrandarsýslu eru nokkuð mikil skógar- 
lönd, sem þarf að friða, ef þau eiga ekki að 
ganga til þurrðar.

l'm 2. kafla er það einnig að segja, að þar 
er lítið breytt frá 1. 1907 og 1928. Þó er þar 
nýtt ákvæði í 9. gr.: „f skóguin og kjarri, sem 
er sameign fleiri manna eða jarða á óskiptu 
laiidi, mega einstaklingar ekki höggva án vit- 
undar skógarvarðar eða eftirlitsmanns, sem seg- 
ir fyrir um, hvar og hvernig grisja skuli“.

Beynslan hefir sýnt, að þar, sem er sameign 
inanna um skóga, er meðferð þeirra miklu verri 
heldur en þar, sem eigandinn er einn; þess 
vegna þykir nauðsvnlegt, að það sé á valdi skóg- 
ræktarstjóra, hvernig skuli fara með þessi mál. 
Þá þótti nauðsvnlegt að setja ákvæði um það 
að banna öllum þeim, sem eiga skóg eða hafa 
umráðarétt vfir honum, að selja eða gefa óupp- 
höggvinn við án þess að hafa fengið leyfi skóg- 
arvarðar til þess. Sama gildir og um kjarr. Það 
þykir rétt, að skógareigendur sjálfir hafi þa" 
rétt innan þess ramma, sem 1. ákveða, en hitt 
þykir ekki hafu gefizt vel, þegar eigendur hafa 
leyft Pétri og Páli að ganga í skógana; þá hefir 
umgengnin verið miklu iakari en ella. Þess 
vegna þvkir nauðsvnlegt að fá þetta ákvæði inn 
í lögin.

Þá er 11. gr. um að veita heimild til að taka 
skóglendi eignarnámi, þar sem er yfirvofandi 
hætta sakir rányrkju eða annars þess, sem kann 
að valda skemmdum á skógi eða landi, eða ef 
kjarrlendi fær ekki að vaxa og verða að skógi, 
ef eigendur treysta sér ekki sjálfir til að sjá 
um friðun hans. Þetta er nýtt ákvæði þessara 1.,

þó að hliðstætt ákvæði liafi verið í gildandi 1. 
um þetta.

Þá er hér 3. kafli. í honuni er, í 17. gr., nýtt 
ákvæði um, að fjallskil og smölun innan skóga- 
girðinga skuli framkvæmd af þeim, sem féð eiga, 
sömuleiðis að dýraleit og grenjaleit innan skóga- 
girðinganna skuli framkvæmd á kostnað við- 
komandi hrepps. Það segir sig sjálft, að grenja- 
vinnsla á að vera skógræktinni alveg óviðkom- 
andi, og það er þeirra. sem sauðfjárræktina 
stunda, að vinna grenin, því að það er hags- 
munaatriði fyrir þá, en ekki skógræktina. Það 
iiær því ekki nokkurri átt að leggja þá kvöð á 
skógrækt ríkisins. Sömuleiðis virðist það liggja 
í hlutarins eðli, að þá sé það gert á kostnað 
þeirra manna, sem fénu eiga að smala. Maður 
gæti hugsað sér, að einstakir menn hefðu til- 
hneigingu til þess að lofa fénu inn í skógar- 
girðingarnar, og þá sjá allir, hversu mikil fjar- 
stæða það væri að leggja þær kvaðir á skóg- 
ræktina sjálfa að annast þar smölun og dýra- 
leit.

Þá er í 18. gr. nýtt ákvæði, þar sem segir: 
„Skylt er ábúenduin jarða þeirra, sem eru eign 
ríkisins, að hlífa svo skógi eða kjarri á jörð- 
um þessum, að hvorugt rýrni eða eyðist af 
völdum þeirra, meðan ábúð helzt. Heimilt er 
ráðh. að taka til friðunar einstök skóg- eða 
kjarrlendi á jörðum rikisins, meðan ábúð stend- 
ur, en lækka skal afgjald jarðanna vegna af- 
notamissis ábúenda af hinu friðaða Iandi eftir 
niati dómkvaddra manna. Akvæði gr. þessarar 
er skylt að taka fram í byggingarbréfi."

Það er ekki nema eðlilegt, ef hafizt verður 
handa uin friðun og ræktun skóga, að byrjað 
verði á þeim jörðum, sem ríkið á, því að slík 
starfsemi hlýtur að hafa í för með sér allmik- 
inn kostnað. Slíkir erfiðleikar myndu ofvaxnir 
mörgum einstaklingi.

19. gr. er svo að segja óbreytt frá þvi, sem 
áður var, að öðru leyti en því, að þegar ein- 
stakir menn fá styrk til að koma upp girðing- 
um kringum skóg eða skóglaust land, þar sem 
rækta á skóg, þá er hann lækkaður úr % kostn- 
aði niður í kostnaðar girðingarinnar. Og við- 
haldsskvlda á þessum girðingum, sem hvíldi á 
ríkinu áður, er nú lækkuð samkv. þessu frv. 
þannig, að hún hvílir ekki á ríkissjóði nema 
15 ár, en eftir þann tima á ábúandi að taka við 
skóglendinu, enda verður þessi nýi skógur hans 
eign.

Þá er í 4. kafla ákvæði um skógaritök og 
hvcrnig þeim skuli af létt. Eins og mönnum er 
kunnugt, þá eiga menn skógarítök víða um land- 
ið, þannig að einn maður á ítökin í skóginum, 
e annar maður á landið undir skóginum. Nú 
þvkir ætíð hafa farið illa á þvi, að tveir menn 
séu um slíkar eignir sém þessar. Þeim, sem á 
skóginn, er vitanlega ekki eins sýnt um að girða 
hann og rækta, þar sem hann á ekki landið. 
Og hliðstætt mætti segja um þann, sem á landið. 
Samkv. fenginni revnslu í Noregi er nauðsyn- 
legt að koma þessari eign á eina hönd.

Þá er hér ákvæði um að heimila landeiganda 
að kaupa skóg á sínu Iandi eftir mati á þann 
hátt, að sameina landið og ítakið. En geri hann 
það ekki, getur sá, sem ítakið á, átt kost á að



584Lagafrumvörp samþykkt.
Skógrækt.

583

kaupa landið cftir mati cða samkomulagi og 
sameinað eignarréttinn yfir landinu og skóg- 
inum á þennan hátt.

Það virðist vcra mjög nauðsynlegt að sam- 
cina slíkar eignir sem þcssar, til þess að hægt 
verði að bjarga frá evðileggingu verðmætum. 
sem landið okkar á þarna.

ATKVGR.
I-'rv. vísað til 2. umr. með 20 shlj. atkv. og 

til landbn. með 20 shlj. atkv.

.4 25. fundi i Xd., 29. marz, var frv. tekið til
2. umr. (A. 24, n. 219, 220).

Of skainmt var liðið frá úthýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

*Frsm. (Bjarni Ásgeirsson); Þetta frv. hefir nú 
legið allleiigi hjá landbn., enda hefir hún at- 
hugað það allrækilega og borið það saman við 
gildandi 1.

X. ber frain nokkrar brtt. við frv., á þskj. 
220, og mælir eindregið með, að það verði samþ. 
með þeiin hreyt., sem þar er lagt til. Eg þarf 
ekki að segja mikið um þessar brtt. Þær eru 
flestar orðabreyt. Þó eru dálitlar efnisbreyt. við
8. og 11. gr., en þar eru milduð ákvæði gagnvart 
ábúendum þeirra jarða, sem þar um ræðir, og 
valdið til að beita ákvæðum gr. er fengið í 
hendur lnndhúnaðarráðh. Þ. e. a. s., honuin er 
gefiii heimild til að banna beit á skóglendi og 
sömuleiðis í 11. gr. gefin heimild til þess að 
beita eignarnámsheimild, en áður var þetta í 
höndum annara rnanna.

Þá leggur n. til, að tekinn verði nýr kafli 
upp i frv. um Skógræktarfélag íslands. X. sendi 
Skógræktarfélngi Islands frv. til athugunar, og 
stjórn þess lagði til, að tekin vrðu upp í frv. 
ákvæði, þar sem Skógræktarfélagið vrði viður- 
kennt sem opinber stofnun og fengi nokkurt 
vald i hendur um úthlutun stvrkja til skóg- 
ræktar og það skilvrði sett fyrir stvrkveiting- 
um til skógræktarfélaga, að þau gerist deildir í 
Skógræktarfélagi íslands.

h’leira þarf ekki að taka fram um þetta. Till. 
eru flestar orðabrevt.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.

Brtt. 220,1 samþ. með 18 shlj. atkv.
3. gr., svo breytt, samþ. með 17 shlj. atkv.
4. —5. gr. samþ. ineð 18 shlj. atkv.
6. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.

Brtt. 220,2 samþ. án atkvgr.
7. gr., svo breytt, samþ. með 20 shlj. atkv. 

Brtt. 220,3 (ný 8. gr.) samþ. með 20:1 atkv.
9.—10. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.

Brtt. 220,4 (ný' 11. gr.) samþ. með 19:1 atkv.
12.—15. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
16.—17. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.

Brtt. 220,5 (ný 18. gr.) samþ. með 19 shlj. atkv.
19.—20. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.

Brtt. 220,6 samþ. með 18 shlj. atkv.
21. gr., svo breytt, samþ. með 19 shlj. atkv. 

Brtt. 220,7 (nýjar gr., verða 22.—24. gr.) samþ.
með 20 shlj. atkv.

Brtt. 220,8 samþ. með 20 shlj. atkv.
22. gr. (verður 25. gr.), svo breytt, samþ. með 

20 shlj. atkv.
23. gr. (verður 26. gr.) samþ. með 19 shlj. atkv. 

Brtt. 22(i,9 (ný 24. gr., verður 27. gr.) samþ. með
18 shlj. atkv.

— 220,10 samþ. með 19 shlj. atkv.
25. gr. (verður 28. gr.), svo breytt, samþ. með 

18 shlj. atkv.
26. gr. (verður 29. gr.) samþ. með 19 shlj. atkv.
27. —28. gr. (verða 30.—31. gr.) samþ. með 21 

shlj. atkv.
Fvrirsögn frv. og fvrirsagnir kafla þess samþ. 

án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 21 shlj. atkv.

Á 26. fundi í Xd., 30. marz, var frv. tekið til
3. umr. (A. 262).

()f skainmt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 20 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 25. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Xd., eftir 3. umr. þar.

Á 27. fundi í Ed., 2. april, var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

landbn. með 10 shlj. atkv.

Á 29. fundi i Ed.. 4. april, var frv. tekið til
2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
.4 30. fundi í Ed., 5. april, var frv. aftur tekið 

til 2. umr. (A. 262, n. 343, 344).
Of skanimt var liðið frá útbýtingu nál. — 

Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

*Frsm. (Þorsteinn Þorsteinsson): Frv. þetta er 
komið frá Xd. og var þar flutt að tilhlutun 
hæstv. landbrh. Frv. hafði verið undirbúið af 
skógræktarst jóra og þrem lögfræðingum, sem 
landhrh. hafði til þess kvatt. Frv. sjálft er 
aukin og endurbætt útgáfa af skógræktarlögun- 
um frá 1907 og 1. frá 1928 um meðferð skóga 
og kjarrs. Hafa þessi tvenn lög verið sameinuð 
og endurbætt. Landbn. hefir farið yfir frv., og 
höfum við ekki mikið við það að athuga. Var 
þess full þörf, eftir því sem tímar liðu og 
revnsla fekkst um þessi mál, að taka skóg- 
ræktarlögin til endurskoðunar, hefjast handa 
um að stöðva uppblástur landsins og eyðing 
skóganna, og taka þau mál fastari tökum en 
unnt var eftir áður gildandi lögum.

Við leggjum til, að frv. verði samþ. með þess- 
um breyt., sem við höfum lagt til, að gerðar 
verði á því:

1. brtt. er við 2. gr. Þar er svo fyrir mælt, 
að skógræktarstjóri skuli hafa leyst af hendi
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próf við skógræktarháskóla á Xorðurlöndum 
cða við annan skóla jafnstæðan. Við höfum 
lagt til, að á eftir orðunum „skal hann“ i 3. 
málsl. komi: ef þess er kostur. Er það gert með 
filliti til þess, að landið þurfi ekki að vera 
skógræktarst jóralaust, þó svo kunni að standn 
á, að eigi sé völ á manni til skógræktarstjóra 
með þessi próf.

Þá segir í frv., að skógarverðir skuli aldrei 
færri en einn í hverjum landsfjórðungi. Við 
vildum ekki hafa þetta alveg svona ákveðið, 
heldur að skógarverðir skuli að jafnaði vera 
einn i hverjum landsfjórðungi. Töldum við, að 
svo gæti hagað til, að komast má:tti af ineð 
færri.

Brtt. við 5. gr. er aðeins leiðrétting, að laun 
skógræktarstjóra og skógarvarða skuli ákveðin 
i fjárl., að því levti sem þau eru ekki ákveðin 
í launalögum, en nú eru aðeins laun skógrækt- 
arst jóra og tveggja skógarvarða ákveðin í launal.

Þá kem ég að aðalbrtt. n., en hún er við 17. 
gr. í 17. gr. frv. er svo fyrir mælt, að þau héruð, 
sem eiga land að friðuðu skóglendi, skuli ann- 
ast smölun og fjallskil innan skógargirðingar 
á sinn kostnað, og sömuleiðis gera dýraleit og 
grenjavinnslu á sinn kostnað. Okkur þótti of 
langt gengið að skvlda þá til hvorstveggja skil- 
yrðislaust, svo að við gerðuin þá linkind á, að 
ráðherra skuli heimilt að fyrirskipa, að við- 
komandi hreppar annist spiölun og fjallskil á 
sinn kostnað, ef ástæða þykir til að dómi skóg- 
ræktarstjóra.

1 28. gr. 2. málsgr. segir svo, að úrskurði 
matsmanna megi skjóta undir yfirmat. Er ekki 
tiltekið, hvernig yfirmat skuli skipað. Höfum 
við bætt þvi við, að vfirmat skuli skipað 3 dóm- 
kvöddum mönnum.

Þetta eru aðalbreyt., sem við gerðum á frv., 
en auk þess viljum við nm. flytja smávægilega 
breyt. eða skýringu við 6. gr., en 1. málsgr. 
hennar hljóðar svo, með leyfi hæstv. forseta:

„í skógum eða kjarri má hvorki höggva tré 
né runna á annan hátt en þann, að höggvið sé 
innan úr, að skógurinn eða kjarrið sé grisjað."

Þótti okkur þetta dálítið óskýrt orðað og 
leggjum til, að greinin hljóði svo:

.,í skógum og kjarri má hvorki höggva tré né 
runna á annan hátt en þann, að höggvið sé 
innan úr, þannig, að skógurinn eða kjarrið sé 
grisjað."

Okkur þótti réttara að hæta þessu eina orði 
inn í til skýringar.

Leggur n. til, að frv. verði samþ. með þessum 
brcvtingum.

Forseti (EÁrna): Til þess að hin skrifl. hrtt., 
sem hv. frsm. hefir nú lýst, megi koma til atkv. 
á fundinum, verður að veita tvenn afbrigði frá 
þingsköpum.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 384) leyfð 

og samþ. með 10 shlj. atkv.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Enda þótt ég 
sé ágreiningslaust fylgiandi brtt. n., verð ég 
samt að fara nokkrum orðum um 4. till., við
17. gr.

Eg lít svo á að því er snertir lönd, sem rikið 
á, hvort sem þau eru ætluð til skógræktar eða 
annars, að réttast sé, að ríkið hafi sömu skvld- 
um að gegna og aðrir jarðeigendur, en þeim 
ber að hreinsa land sitt fyrir sauðfé og sjá um 
grenjavinnslu eftir ákvæðum hreppsnefndar. 
Þrátt fyrir þetta gekk ég inn á það til sam- 
komulags, þar sem skógræktin getur ekki taiizt 
sauðfjáreigandi, að dýraleit og grenjavinnslur 
skuli framkvæmdar á kostnað viðkomandi 
hreppa, enda má deila um, hvort ekki eigi svo 
að vera að lögum, og ennfremur að ráðh. sé 
heiniilt að gera undantekningu að því er smöl- 
un og fjaliskil snertir, og skylda sveitarfélög 
þau, er fjárvon eiga innan girðinga Skógræktar- 
innar, til þess að annast þau verk á sinn kostn- 
að. En þó að þessi heimild sé veitt, ætlast ég 
ekki til, að henni sé beitt nema þegar sérstakar 
ástæður eru fyrir liendi.

Skógræktin á nú mörg lönd, svo sem Þórs- 
mörk, Haukadal, Þjórsárdal, Hallormsstaðaskóg, 
Sigríðarstaðaskóg o. s. frv., þar sem hagar að 
ýmsu levti mjög mismunandi til. Þegar sterkur 
grunur liggur á því, að fjáreigendur geri sér 
leik að þvi að nota hið friðaða land til beitar, 
er eðlilegt, að ráðh. fyrirskipi þeim að hreinsa 
það af sauðfé. Aftur nær engri átt að fara að 
skylda fjáreigendur til að smala lönd innan 
girðinga, þó t. d. viðhald þeirra sé trassað, 
svo fé smjúgi inn í þær.

Ég vil þá láta það koma ótvírætt fram, að 
ég — og ég vona deildin öll — líti svo á, að 
heimildina til að skylda fjáreigendur til að 
hreinsa girðingarnar af fé eigi einungis að 
nota, ef grunur leikur á þvi, að þeir hafi vilj- 
andi sleppt fé inn í skógræktargirðinguna.

ATKVGIt.
1. gr. samþ. með 13 shlj. alkv.

Brtt. 344,1 samþ. með 10 shlj. atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með 9 shlj. atkv. 

Brtt. 344.2 samþ. með 10 shlj. atkv.
3. gr., svo breytt, samþ. með 9 shlj. atkv.
4. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.

Brtt. 344,3 sainþ. með 10 shlj. atkv.
5. gr., svo breytt, samþ. með 10 shlj. atkv. 

Brtt. 384 samþ. með 11 shlj. atkv.
tí. gr., svo breytt, samþ. með 10 shlj. atkv.
7.—15. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Ití. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.

Brtt. 344,4 samþ. með 9 shlj. atkv.
17. gr., svo breytt, samþ. með 9 shlj. atkv.
18. —21. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
22.—24. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
25.—27. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.

Iirtt. 344.5 samþ. með 9 shlj. atkv.
28. gr., svo brevtt, sainþ. með 10 shlj. atkv.
29. gr. samþ. með !) shlj. atkv.
30. —31. gr. samþ. ineð 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn frv. og fvrirsagnir kafla þess samþ.

án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.

.4 31. fundi i Ed., 9. apríl, var frv. tekið tii
3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
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A 32. fundi í Ed., 11. apríl, var frv. aftur 
tekið til 3. umr. (A. 385).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og endursent Nd.

A 33. fundi í Nd., s. d., skýrði forseti frá, 
að sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.

Á 34. og 35. fundi í Nd., 12. og 13. apríl, var 
frv. tekið til einnar umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
.4 36. fundi í Nd., 15. april, var frv. enn tekið 

til einnar umr. (A. 385, 438).

*Sveinbjörn Högnason: Við þm. Rang. eigum 
brtt. á þskj. 438 við 17. gr. þessa frv., sem er 
um það, hverjir eigi að annast dýraleitir og 
grenjavinnslur innan skógargirðinga. Þetta á- 
kvæði 17. gr. er orðið til vegna ágreinings, sem 
verið hefir undanfarin ár milli Skógræktarinnar 
og eigenda Goðalands og Þórsmerkur. Mér vit- 
anlega getur ekki verið uin aðrar skógargirð- 
ingar að ræða, þar sem fjallskil eiga sér stað, 
svo að mér er óhætt að fullvrða, að 17. gr. er 
samin mcð tilliti til þessa ágreinings. Sömu- 
leiðis er mér ekki kunnugt um, að grenjaleitir 
fari annarstaðar fram innan skógargirðinga. 
Þórsmörk og Goðaland eru gevsistór svæði, eign 
Fljótshlíðinga og Eyfellinga og notuð sem af- 
réttur fyrir þessi héruð. Þegar landeigendurnir 
afhentu þennan afrétt til skógræktar, settu þeir 
það skilvrði, að viðtakendur kæmu upp fjár- 
heldum skógargirðingum. Nú hefir þetta skil- 
yrði aldrei verið haldið af Skógræktarinnar 
hálfu. Það hefir aldrei verið hægt að gera fjár- 
helda girðingu um þetta svæði, bæði vegna 
þess hve þetta er hátt uppi í fjöllum, og yrði 
Iika seinlegt og dýrt í framkvæmdinni. Einnig 
hefði þurft að girða yfir á, sem er vatnsmikil 
og hefir eyðilagl girðingar á hverju ári. Þessi 
vöntun á fjárheldum girðingum hefir haft það 
i för með sér, að fé hefir gengið óhindrað inn- 
an skógargirðinganna, þrátt fyrir það, þó að 
reynt liafi verið að verja hið girta svæði af 
hálfu Skógræktarinnar. Hvað afrétturinn er 
stór, má marka af því, að fjársöfnun er frain- 
kvanid þar á hverju hausti af 10—12 mönnum 
í 3 daga. Hvergi á landinu, þar sem skógar- 
girðingar er um að ræða, getur ákvæði 17. gr. 
skipt miklu máli neina á þessum tveimur stöð- 
um. Þegar eigendur Þórsmarkar og Goðalands 
afhentu þetta land til skógræktar, þá var vitan- 
lega um mikið tjón að ræða fyrir bændur, seui 
höfðu notað það sem beitiland fvrir búpcning 
sinn. Það var lika eini möguleikinn fyrir þessa 
bændur til að geta liaft aðgang að afrétti. Má 
fara nærri um, hve mikil óþægindi það hafa 
verið fvrir Fljótshlíðinga og Eyfellinga, þegar 
þetta land var tekið til skógræktar, og ekki 
siður vegna þess, að skilvrði þau, sem sett voru, 
hafa aldrei verið haldin. í seinni tið hefir Skóg- 
ræktin reynt að koma kostnaðinum við fjall- 
skil og grenjaleitir yfir á eigendur landsins, 
þó að hún hafi enga heimild haft til þess. 
Hefir Skógræktin freklega gengið á rétt land- 
eigenda, og þar að auki ekki treyst sér til að

koma upp fjárheldum girðingum. Ég þori að 
fullvrða, að ef leitt yrði í lög, að smölun inn- 
an skógargirðinga fari fram á kostnað land- 
eigenda, þá verði tafarlaust tekin upp sú krafa 
á Skógræktina, að gera um Goðaland og Þórs- 
inörk fjárheldar girðingar. Eftir að eigendur 
þessara ágætu landa hafa afhent þau til skóg- 
ræktar og sýnt með því mikla fórnfýsi, á að 
svikjast að þeim með löggjöf, sem skvldar þá 
til að greiða mörg hundruð krónur á hverju 
ári til að framkvæma það, sem Skógræktinni 
ber að gera.

Ég vil því mælast til þess, eingöngu vegna 
skógræktarinnar sjálfrar, að brtt. okkar á þskj. 
438 verði samþ. Ég er sannfærður um, að ef 
hún nær ekki samþykki, muni fjáreigendur ekki 
sætta sig við að afhenda svo gott land og 
verða síðan að kosta smölun á fé sínu innan 
þess, þar sem Skógræktinni ber skylda til að 
hyggja fjárheldar girðingar.

*Frsm. (Bjarni Ásgeirsson): Ég verð fyrir 
hönd landbn. að leggja á móti þessari brtt. hv.
1. og 2. þin. Rang., og eru skoðanir þessara hv. 
þm. viðvíkjandi 17. gr. frv. á algerum misskiln- 
ingi byggðar. I þessu frv. er tekið fram, að 
dýraleitir innan skógargirðinga skuli vera fram- 
kvæmdar á kostnað viðkomandi hreppa, en í 
raun og veru er þetta ákvæði óþarft, vegna 
þess að i gildandi 1. er ákvæði um, að hreppar 
annist dýraleitir yfirleitt á sínu upprekstrar- 
landi. Ég skal, þessu til sönnunar, vitna í 2. 
gr. gildandi 1. um þessi efni, þar sem segir, að 
hreppsnefndir skuli sjá uni smölun á afrétti 
síns hrepps, og einnig í 6. gr. sömu 1., þar sem 
ábúendum er gefin heimild til þess að taka 
þátt í grenjavinnslum á lielmingi eignarinnar, 
en annars skuli þær framkvæmdar af hrepps- 
nefndum. Samkv. þessum lagafyrirmælum ber 
hreppunum skylda til að sjá um dýraleitir og 
grenjavinnslur. Þess vegna yrði alveg einstakt, 
ef ætti að skvlda Skógræktarfélag Islands til 
að liafa þetta verk á hendi, og yrði það þá 
eini aðilinn á landinu, sem beittur væri þeiin 
órétti. Brtt. á þskj. 438 stríðir móti gildandi 1., 
enda nær ekki iiokkurri átt, að Skógræktar- 
félagið hafi kostnað af smölun búpenings.

Þá cr það ákvæði, sem skyldar Skógræktar- 
félagið til að annast göngur á haustin í skógar- 
girðingunum. Þessi till. er lika óþörf, því að í 
frv. er ákvæði, sem skyldar félagið til að sjá 
uin göngurnar, nema því aðeins, að ráðh. gefi 
út sérstaka fvrirskipun um, að þetta fari fram 
á kostnað fjáreiganda, ef til þess lægju svo 
ríkar ástæður, að sú fyrirskipun væri nauðsyn- 
leg. Þessi heimild ráðh. mun nú samt sjaldan 
eða aldrei koma til greina, en ég mun verða 
þessu ákvæði samþykkur. Ég sé aftur á móti 
enga ástæðu til að breyta ákvæðum 17. gr. og 
legg til, að brtt. á þskj. 438 verði tafarlaust 
felld.

l'mr. frestað.
Á 37. fundi í Nd., 16. april, var frv. tekið til 

frh. einnar umr.

Sveinbjörn Högnason: Herra forseti! Ég vil 
mælast til þess, að málið verði tekið út af
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dagskrá nú, til þess að okkur flm. gefist kostur 
á að tala við Iandbn. um okkar brtt. Mér er 
ekki grunlaust um, að landbn. hafi ekki athug- 
að þetta mál eins og vert er.

Forseti (JörB): Ég mun verða við tilmælum 
hv. þm. um að taka málið af dagskrá og fresta 
umr.

L’inr. frestað.
A 41. fundi í N'd., 17. april, var fram haldið 

einni umr. um frv. (A. 385, 438, 485).

*Pétur Ottesen: Af því að frsm. n. er ekki 
kominn, þá vil ég skýra frá því, að það hefir 
orðið að samkomulagi i n. og við þá flm., sem 
fluttu hér brtt., sem rætt var um á síðasta 
fundi, að n. flvtji brtt. við 17. gr. frv., þar sem 
gert er ráð fyrir, að tekið sé út úr greininni 
það ákvæði, sem lagt er til að breyta með 
brtt. þeirra hv. þm. Rang. Og það var einn 
liður i þessu samkomulagi, að þeir tækju aftur 
sinar brtt. N. leggur þvi til, að brtt. á þskj. 
485, sem nú hefir verið útbýtt á þessum fundi 
og ég liefi hér minnzt á, verði samþ., og þar 
með er fengin lausn á þvi deiluatriði, sem hér 
lá fyrir, þegar þetta níál var siðast til umr. hér 
í hv. d.

Sveinbjörn Högnason: Herra forseti! Ég vil 
Iýsa því yfir fyrir hönd okkar flm. brtt., að 
við höfum sætt okkur við þetta samkomulag, 
að ef brtt. hv. landbn. verður samþ., þá mun- 
um við taka aftur brtt. okkar.

ATKVGR.
Brtt. 438 tekin aftur.

—■ 485 samþ. með 17 shlj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 18 shlj. atkv. og 

endursent Ed.

.4 41. fundi í Ed., 18. april, var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við eina umr. i Nd. (A. 
488).

.4 sama fundi var frv. tekið til einnar umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 

Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Frsm. (Þorsteinn Þorsteinsson): Frv. þetla var 
samþ. hér nieð nokkrum brevt. frá því, sem það 
kom frá Nd. Nú hefir N'd. sent það aftur og 
gert á því eiiia breyt., og er hún sú, að fellt 
befir verið niður úr 17. gr. ákvæði um, að 
dýraleit og grenjaviimslur innan skógargirð- 
inga skuli framkvæmdar á kostnað viðkomandi 
hrepps eða hreppa. Ég býst við, að landbnni. 
séu sammála uni að fara ekki að spvrna fæti 
við frv. eins og nú er komið, heldur mæla nieð 
því. Ég geri það a. m. k. fyrir mitt leyti og 
gcri einnig ráð fvrir, að hiiiir nm. muni vera 
samþykkir þessari niðurfellingu. Það, sem sér- 
staklega gerir að verkuin frá minu sjónarmiði, 
að ég mæli nieð því, er það, að ég tel, að í 
rauninni hafi engin þörf verið á að setja þetta 
ákva'ði inn í 17. gr., þvi að í gildandi 1. frá 
1933 um refaveiðar og loðdýrarækt segir í 2. 
gr., að hreppar eigi að annast grenjaleitir og

grenjavinnslu í heima- og afréttarlöndum 
hreppsins, og í 6. gr. er getið um það, að allan 
kostnað af grenjavinnslu og grenjaleit, annan 
en þann, sem ábúandi óskar að taka þátt í og fá 
fyrir það yrðlinga i sinn hlut, sem þá voru 
verðmætir, skuli greiðast af hreppssjóði eða 
hreppssjóðum, cf fleiri en einn hreppur eru um 
landið. Mér finnst, að engu sé sleppt úr löggjöf- 
ini, þótt þetta sé fellt niður, þar sem til eru 
sæmilega skýr ákvæði um þetta i 1., þótt ekki 
sé það tekið hér fram.

Ég vil þvi fvrir hönd landbn. mæla með þvi, 
að frv. verði samþ.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 499).

54. Eignarnámsheimild 
á nokkrum löndum o. fl.

Á 10. fundi í Nd., 5. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 11 1. febr. 1936 

[Eignarnámsheimild á nokkrum löndum o. fl.] 
(þmfrv., A. 63).

Á 12. fundi í Nd., 7. marz, var frv. tekið til 
1. umr.

*Flm. (Emil Jónsson): Það eru nú liðin 5 ár 
siðan ég flutti hér á Alþ. frv. til 1. um heimild 
fvrir rikisstj. til að taka eignarnámi handa 
Hafnarfirði Krísuvíkurtorfu. Þetta frv. var þá 
allmikið rætt, en að þvi loknu samþ. með 
þeirri breyt., að tekin voru upp ákvæði um, að 
afhenda skyldi Gullbringusýslu nokkurn hluta 
landsins.

Ég þarf ekki að rekja það, hvaða ástæður 
lágu til grundvallar flutningi málsins, en skal 
þó aðeins rifja það upp stuttlega. Höfuðástæð- 
urnar voru tva>r. Önnur sú, að í kringum Hafn- 
arfjörð er land hrjóstrugt og illa fallið til rækt- 
unar. Það er þess vegna aðkallandi þörf á að 
fá eitthvert land handa bæjarbúum, sem at- 
vinnulausir eru, til að rækta. Þetta sjónarmið 
var tekið gilt af Alþ. og frv. samþ. mcð þeirri 
brevt., sem ég hefi áður lýst.

Samkvæmt þessum 1. skyldi sérstakri n. falið 
að meta landið, og var síðan meiningin, að 
þegar matið hefði farið fram, ætti að afhenda 
þeim 2 aðiluni, seni 1. gera ráð fyrir að eigi að 
fá landið frá ríkissjóði, þessar eignir.

Það stóð lengi i þófi uni það, hvernig skipta 
skvldi landinu, en fekkst þó um það samkomu- 
lag að lokuni, að Gullbringusýsla skvldi fá 
inegnið af óræktanlegu landi jarðanna, en 
Hafnarfjörður það, sem þá væri eftir. Þótt sam- 
komulag væri um þetta fengið, hefir samt ekki 
enn orðið af endanlegum skiptum, vegna þess 
að hæstv. landbrh. taldi, að eins og 1. væru orð- 
uð væri ekki fært að skipta landinu á þann 
hátt, sem samkomulag hefði orðið um milli að- 
ila. Þess vegna er það, að nú er borin fram
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till. til breyt. á I., sem kveður skýrar á um 
þetta atriði en áður var.

Ég vil að lokum vænta þess, að þstr sem 
hér er í raun og veru ekki um annað en leið- 
réttingu á óskýru orðalagi að ræða, þá geti 
þetta frv. fengið fljóta afgreiðslu hér í d. Ég 
vil óska, að því verði vísað til 2. umr. og land- 
bn. að lokinni þessari umr.

*Forsrh. (Hermann Jónasson): Eins og tekið 
er fram i grg. frv., þá hefir staðið á því um 
afhendingu þeirra jarða, sem hér um ræðir, að 
ríkisstj. hefir ekki getað fallizt á að afhenda 
eignirnar með þeim skilmálum, sem Hafnar- 
fjarðarbær hefir óskað eftir. Astæðurnar fvrir 
þessu eru þær, að það er gert ráð fyrir því í 
1., sem hér er farið fram á að breyta, að 4 
landspildur verði teknar eignarnámi, en síðan 
segir í 2. gr. þessara 1.: „Þegar eignarnámið 
hefir farið fram eftir 1.—3. tölul. 1. gr., skal 
ríkissjóður selja eða leigja Hafnarfjarðarkaup- 
stað þessi lönd jafnóðum, enda greiði kaupstað- 
urinn skaðabætur“, o. s. frv. Það er þarna tekið 
frain, að þegar eignarnámið hefir farið fram, 
þá skal selja eða leigja Hafnarfjarðarkaupstað 
þessi lönd. En svo er aftur það að athuga, að 
þarna er ekki 4. töluliðurinn talinn með, en 
undir 4. lið eru jarðirnar Krisuvík og Stóri- 
Nýihær, heldur segir um þetta i 2. gr.: „Af- 
notarétt jarðanna, sem í 4. tölul. 1. gr. getur, 
skal afhenda Hafnarfjarðarkaupstað, þannig að 
hann fái þörf kaupstaðarins fyrir hita, ræktun 
og sumarbeit fullnægt, en Gullbringusýslu skal 
afhenda litt ræktanlegt beitiland jarðanna". 
Það er m. ö. o. gert ráð fyrir að taka eignar- 
námi 4 landsvæði, og urn landsvæði 1—3 er svo 
fvrir mælt, að ríkissjóður skuli selja eða leigja 
]>essi lönd, og það höfum við talið okkur heim- 
ilt, en um 4. landsvæðið er sérákvæði. Um það 
er svo fyrir mælt, að afnotarétt þess skuii af- 
henda. Þar sem svo er fyrir mælt í öðrum 1., 
að óheimilt sé að selja lönd, sem ríkissjóður 
á, nema með heiinild Alþ., ]>á leit rikisstj. svo 
á, að henni væri óheimilt að afhenda eignar- 
yfirráð yfir Iírísuvík og Stóra-Nýjabæ. Þetta 
ákvæði hlýtur að verða skilið á þennan hátt, 
annars hefði verið meiningarlaust að ganga frá 
1. með þessuin hætti, að undanskilja þarna 4. 
liðinn, þegar talað er um afhendingu þessara 
tveggja jarða. Þetta virðist vera hnitmiðað orða- 
lag með tilliti til þess, að þessar jarðir ætti 
ekki að selja.

Ég vildi aðeins gefa skýringu á því, að það 
er eðlilegt, að þessi 1. hafi ekki verið fram- 
kvæind að þessu leyti. Það er eingöngu af þvi, 
að 1. eru þannig orðuð, að ég hefi ekki talið 
mér heimilt að selja Krísuvik, en ef þær breyt., 
sem hér er farið fram ó, vcrða að 1., þá er ekk- 
ert þessu til fyrirstöðu; hvort slíkt er rétt eða 
rangt, skal ég ekki láta neina skoðun í ljós um.

*Flm. (Emil Jónsson): Sú yfirlýsing, sem
hæstv. forsrh. gaf hér, kemur heim við það, sem 
ég sagði í minni ræðu og einnig er skýrt frá í 
grg., að það, sem hefir hindrað það, að hann 
liafi talið sig geta afhent landið, er orðalag lag- 
anna.

Ég vil undirstrika það, að ég hefi farið í gegn- 
um allar umr. um þetta mál frá 1935 og hvergi 
getað fundið annað en að það hafi verið vilji 
Alþ., að Hafnarfjörður og Gullbringusýsla ættu 
að fá þessi lönd og skipta þeim á milli sín. Xlér 
þykir leitt að dregizt skuli hafa, að þetta kæm- 
ist á sinn rétta grundvöll, og ég vonaði i lengstu 
lög, að úr þvi myndi rætast án þess að brevta 
]>yrfti 1., en úr því að það gat ekki orðið, von- 
ast ég til, að Alþ. standi ekki í vegi fyrir þessu 
máli, þvi þetta frv. er aðeins flutt til þess að 
færa í réttan búning þann þingvilja i þessu 
máli, sem fram kom 1935, en sem þá af ein- 
hverjuin ástæðum var óskýrt orðað.

*Bjarni Asgeirsson: Það var aðeins út af síð- 
ustu orðum hv. 6. landsk., sem ég stóð upp. 
Þetta mál lá á sínum tíma fyrir landbn., og 
ég átti sæti í þeirri n. Ég álít, að allt annað 
hafi legið til grundvallar fyrir því, að gr. var 
orðuð þannig, en hv. 6. landsk. vildi vera láta, 
og ég vil taka það fram við þessa umr. Ég 
man ekki, hvað um þetta hefir áður verið sagt 
hér á Alþ., en samkv. því orðalagi, sem er i 1., 
virðist hér aðeins vera um afnotarétt að ræða. 
En hér á Alþ. stendur maður móti manni og 
ininni á inóti minni, þegar um þetta mál er að 
ræða. Vegna þess að hv. 6. landsk. var að tala 
um þingvilja fvrir þessu máli, vil ég láta minn 
skilning á því koma fram, og hann er alveg 
þvert á móti því, sem hv. 6. landsk. þm. hélt 
fram.

*Flm. (Emil Jónsson): Þetta kemur mér á- 
kaflega kvnduglega fyrir sjónir. Ég hefi nú til 
frekari vissu farið í gegnum umr. um þetta mál 
i þingtiðindunum, til þess að líta eftir, hvort 
nokkuð hefði komið fram, er gæti bent til þess, 
sem liv. þm. Xlýr. heldur fram. (BÁ: Það eru 1. 
sjálf). L. sjálf eru að vísu orðuð þannig, en í 
umr., sem áður hafa farið fram um þetta mál, 
hefir aldrei komið fram annað en að Gullbringu- 
sýsla og Hafnarfjarðarkaupstaður ættu að skipta 
þeim löndum, sem hér uin ræðir. En þá hnit- 
miðun, sem hæstv. forsrh. gaf í skyn í sinni 
ræðu og hv. þm. Mýr. vék nú að, liefi ég aldrei 
geta* orðið var við. Gr. er þvert á móti að minu 
áliti klaufalega orðuð og í henni er ekki sagt 
frá þeiin vilja, er þar lá til grundvallar. En mér 
vitanlega hefir aldrei komið frain neinn þing- 
vilji um þetta, hvorki i umr. né þskj.; þetta á- 
kvæði hefir verið talið mjög tevgjanlegt; og 
e. t. v. mætti, væri það teygt út í vztu æsar, 
telja, að Hafnarfjarðarkaupstaður ætti einn að 
hafa allt landið til þess að þörfum hans yrði 
fullnægt. Ur þessu verður aldrei skorið með 
vissu, og væri hægt að gera það að þrætuefni 
til eilifs nóns með því orðalagi, sem nú er í 1. 
En 1. voru sett með það fyrir auguin, að enginn 
Jjriðji aðili, hvorki ríkissjóður né aðrir, kæmi 
til greina. Þessi brtt. er borin fram með það 
fyrir auguin, að þau sjónarmið, sem ég tel, að 
íamkomulag hafi verið um þegar 1. voru sett, 
komi skýrar frain. Ég ætla ekki að fara inn ó 
þær breyt., en ég vildi aðeins láta þetta, sem 
ég nú hefi sogt, koma fram sem svar við ræðu 
hv. þm. Mýr.
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ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og 

til landbn. með 19 shlj. atkv.

A 27. fundi í Nd., 1. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 63, n. 270).

*Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Þetta frv. 
hefir nú legið alllengi fvrir landbn. En n. hefir 
orðið ásátt um að leggja til, að frv. verði samþ. 
Hinsvegar eru dálitið skiptar skoðanir i n. um 
einstök atriði þess. En frv. þetta, sem hér ligg- 
ur fyrir, er brevt. á 1. um eignarnámsheimild á 
nokkrum löndum, bæði í Hafnarfirði, Garða- 
hreppi og Krisuvik i Grindavikurhreppi. Það er 
borið fram af hv. flm. vegna þess, að hann 
lítur þannig á, að það hafi ekki verið nógu skýrt 
ákveðið um það í I. frá 1936, á hvern hátt Hafn- 
arfjarðarkaupstaður skyldi fá Krísuvík og Nýja- 
bæ til umráða. Hæstv. landbrh. telur, að 1. veiti 
ekki heimild til þess að afhenda eða selja Hafn- 
arfjarðarbæ þessar eignir, heldur einungis til 
að leigja þær. En hv. flm. ber fram þetta frv. 
til þess að fá skýrt úr því skorið, að þessi lönd 
þarna með gögnum og gæðum, sem þeim fylgja, 
sem eru í fyrsta lagi mikill jarðhiti, skuli seld 
Hafnarfjarðarbæ samkv. mati, sem fram hefir 
farið.

Eg hygg, að enginn ágreiningur sé um það í 
landbn., að Hafnarfjarðarkaupstaður eigi að fá 
það land, sem þarna er um að ræða. En hins- 
vegar líta sumir hv. nm. svo á, að það orki 
meira tvímælis, hvort rétt sé, að Hafnarfjarð- 
arkaupstaður fái allan þann jarðhita, sem þarna 
kann að vera til staðar. Og þeir nm., sem svo 
líta á málið, álíta, að það sé nægilegt fvrir 
Hafnarfjörð að fá þann jarðhita, sem hann hef- 
ir þörf fyrir til sinnar starfrækslu, en að ríkið 
eigi að eiga þennan jarðhita að öðru leyti. 
Þó hefir ekki enn verið borin fram brtt. um 
þetta atriði, en það kann að verða gert við 3. 
uinr. málsins. Hinsvegar leggur n. til, að við 
þessa umr. verði frv. samþ. óbreytt.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 20 shlj. atkv.

A 28. fundi í Nd., 2. april, var frv. tekið til
3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 29. fundi í Nd., 3. april, var frv. aftur tekið 

til 3. umr. (A. 63, 328).
Of skannnt var liðið frá útbýtingu brtt. 328. 

— Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

*Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Ég hefi 
borið hér fram smávægilega brtt. við frv., um 
það, að Hafnarfjarðarkaupstað sé skylt að haga 
ræktun landsins og úthlutun — þar með er átt 
við skipulagið yfirleitt — eftir fyrirmælum 
Búnaðarfélags íslands.

Þessi till. er borin fram vegna þess, að það
Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

vill oft brenna við, að ef svona framkvæmdir 
eru ekki skipulagðar frá byrjun, þá verði ýms 
inistök á þeim, bæði að því er snertir framræslu 
og vcgagerðir. Þar sem hinsvegar engin mann- 
virki eru á þessum jörðum nú, ætti að vera 
hægt að koma þar á góðu skipulagi, ef það er 
gert frá upphafi.

Ég skal ekki hafa um þetta fleiri orð, en 
vænti, að hv. þm. geti fallizt á þessa till.

*Emil Jónsson: Ég vil þakka frsm. og landbn. 
fyrir afgreiðslu þessn máls. Ennfremur vil ég 
vænta þess, að ef samþ. verður till. á þskj. 328, 
þá megi vænta þess, að um framkvæmd hennar 
verði haft samráð við Hafnarfjarðarkaupstað, 
þvi ég ætla, að ef fvlgt væri þeirri ströngustu 
oiðanna hljóðan, sem felst i till., þá mætti út- 
færa hana allharkalega. En ég vænti þess, að 
ekkert slíkt liggi hér á bak við. Mér er ekki 
kunnugt um, hvort samskonar fvrirmæli eru í 
hliðstæðum 1. þessum, en ég hygg, að það muni 
vera fágætt, að tekinn sé af eigendum landa 
rétturinn til oð ráða fvrirkomulagi ræktunar- 
innar á þeirra eigin löndum. En ég fyrir mitt 
leyti vil í trausti þess, að samkomulag náist 
við Búnaðarfélag íslands, og í samræmi við það, 
að bæjarstjórn Hafnarfjarðar hafði hugsað sér 
að leita um þetta atriði til Búnaðarfélags Is- 
lands, fallast á, að greiða þessari till. atkv. Auð- 
vitað kemur það ekki til mála, að Búnaðarfélag 
Islands hafi ætlað sér að hafa áhrif á það, 
hverjir fengju þessi lönd. Slikt væri vissulega 
fjarstæða, en ég vil óska þess, vegna þess hve 
óskýrt orðalag till. er, að flm. taki það fram, 
að það væri ekkert slíkt, sem átt er við með 
þessari. till. Ég skal játa, að mér finnst þetta 
dálítið óvenjulegt, að taka þennan rétt af eig- 
endum lands og fá hann í hendur Búnaðarfé- 
lagi íslands, en til þess að stofna málinu ekki 
í hættu, vil ég ekki setja mig upp á móti þvi, 
að þessi till. verði samþ.

*Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Mér virð- 
ist hv. flm. frv. vera óþarflega hræddur við 
þessa brtt. Það, sem felst í þessari brtt., er ein- 
ungis sú faglega hlið þessa máls. Flm. gat þess, 
að hann vissi ekki til þess, að hliðstæð ákvæði 
hefðu verið sett i 1. áður. Ég efast um, að það 
hafi komið fyrir fyrr, að rikið afhenti á þenn- 
an hátt nokkrum kaupstað iand, en ég myndi 
vera alveg fylgjandi því, að hliðstæð ákvæði 
þessu yrðu sett, ef ríkið afhenti lönd til sveitar- 
félaga annarstaðar á landinu.

Það keniur vitanlega ekki til mála, að Bún- 
aðarfélagið skipti sér af þvi, hvaða menn úr 
Hafnarfirði fá þessi lönd, enda liggur það ekki 
i till., og mér datt ekki i hug, að hv. flm. myndi 
skilja þetta þannig. Það er ekki í verkahring 
Búnaðarfélags Islands að hafa afskipti af sliku.

Eg vænti þess, að hv. flm. geti látið sér þessa 
yfirlýsingu nægja.

ATKVGR.
Brtt. 328 samþ. með 17 shlj. atkv.

Frv., svo brevtt, samþ. með 19 shlj. atkv. og 
nfgr. til Ed. _________
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Á 29. fundi í Ed., 4. apríl, var frv. útbýtt eins 
og það var samþ. við 3. umr. i Nd. (A. 336).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. —

Afbrigði leyfð og samþ. ineð 10 shlj. atkv. 
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og 

til landbn. með 9 shlj. atkv.

Á 33. og 34. fundi i Ed., 12. og 13. april, var 
frv. tekið til 2. umr.

Forseti tók inálíð af dagskrá.
Á 35. fundi i Ed., 15. apríl, var frv. enn tekið 

til 2. umr. (A. 336, n. 431).

Frsm. (Páll Zóphóniasson): Frv., sem hér 
liggur fvrir, fer fram á breyt. á 1. frá 1936 um, 
að taka mætti eignarnámi og selja Hafnarfirði 
nokkur lönd í Gullbringusýslu. Það, sem farið 
er fram á að brevta, er 3. liður 2. gr. þessara 
1., en þar er svo ákveðið, að þegar búið sé að 
taka eignariiámi þessar jarðir, þá skuli afhenda 
Hafnarfjarðarkaupstað þær, þannig að hann fái 
fullnægt þörfum sínum fyrir upphitun og rækt- 
un, en Gullbringusýsla átti að fá beitiland jarð- 
anna. Það hefir orðið örugleikum bundið að 
framkvæma þessi skipti eftir 2. gr., og er það 
orsök þess, að þetta frv. er borið fram. Það hef- 
ir farið fram mat á þessum jörðum. Ennfremur 
hefir náðst sarnkomulag um það milli Gull- 
bringusýslu og Hafnarfjarðarkaupstaðar að haga 
skiptingu afréttarlandsins eins og tiltekið er 
í skiptagerð matsnefndarinnar, sem prentuð er 
sem fylgiskjal á þskj. 63. Eftir frv. eins og 
það kom frá Nd. voru Hafnarf jarðarkaupstað 
afhent öll námuréttindi þessara jarða og öll 
hitaréttindi. Við athugun fannst n., að ríkið 
ætti að eiga námuréttindin, enda verður ekki 
séð, að Hafnarfjörður hafi neitt við þau að gera. 
Ennfremur viljum við láta Hafnarfjörð fá hita- 
réttindin strax, en með þeirri skuldbindingu, 
að hann láti ríkinu aftur í té þau hitaréttindi. 
sem það kynni að þurfa á að halda síðar. Ég 
skal gcta þess, að nú sem stendur munu námu- 
réttindin vera leigð til 20 ára og hlunnindin, 
bjargið og rekinn, til 10 ára. Mér er ókunnugt 
um, livað langt er eftir af þessum leigutima. 
en vitanlega fær Hafnarfjörður ekki afnotarétt 
af þessum hlunnindum fvrr en sá leigutími er 
útrunninn, þótt hann hinsvegar öðlist eignar- 
réttinn strax og geti tekið i síiiar hendur af- 
gjaldið eftir hlunnindin, og sömuleiðis ríkið 
eftir námuréttindin.

N. leggur til, að frv. verði samþ. með þess- 
um breyt., og ég vænti þess, að frv. sé þannig 
úr garði gert, að það þurfi ekkert lengur að 
vera þvi til fvrirstöðu, að Hafnarfjarðarkaup- 
staður geti tekið þessi lönd i sinar hendur og 
notfært sér þau, ef hann sér sér það fært.

ATKVGR.
Brtt. 431 (ný 1. gr.) samþ. með 9 slilj. atkv.

2. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

Á 36. fundi í Ed., 16. apríl, var frv. tekið til
3. umr. (A. 455).

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og endursent Nd.

Á 37. fundi í Nd., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.

Á 43. fundi i Nd., 18. april, var frv. tekið til 
einnar umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. sem 

lög frá Alþingi (A. 500).

55. Jarðakaup í ölfusi.
.4 29. fundi i Nd., 3. apríl, var útbýtt:
Frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstj. til að 

kaupa nokkrar jarðir og afnotarétt jarða i Olfusi 
(þmfrv., A. 311).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
.4 30. fundi í Nd., 4. april, var frv. aftur tekið 

til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 

Afbrigði leyfð og samþ. með 19 shlj. atkv.

Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Þetta frv. 
á þskj. 311 er flutt af landbn., en eins og tekið 
er fram í grg., þá er frv. flutt eftir tilmælum 
landbrh., og hafa einstakir nm. óbundnar hend- 
ur um fylgi við brtt., sem fram kunna að koma 
við frv.

Frv. fer fram á að heimila ríkisstj. að kaupa 
nokkrar jarðir i Ölfusi, til að láta vinna þar 
að ræktun og öðrum undirbúningi til stofnunar 
nýhýla.

Eg get ekki látið hjá liða að fara nokkruiu 
orðum um málið almennt, og ]>á m. a. af þvi, 
að það eru nú 4 ár síðan Alþ. samþ. 1. um ný- 
býlamál, svo nú hefir verið starfað eftir þeiin 
-!■ undanfarin ár. Það, sem gert hefir verið á 
þessum 4 árum, hefir eingöngu stefnt að þvi að 
stofna einstök nýbýli, aðallega á þann hátt, að 
jörðum hefir verið skipt, þannig að jarðir, sem 
hafa verið einbýli áður, hafa verið gerðar að 
tveimur sjálfstæðum býlum og fjárframlög lögð 
að verulegu leyti til þeirra. Það hafa verið 
stofnuð 250—260 nýbýli þessi síðastl. 4 ár. Það 
hefir eingöngu verið stefnt að þvi að stofna 
einstök nýbýli, og þetta hefir verið framkvæmt 
þannig, að það eru nýbýlaeigendurnir sjálfir, 
sem annazt hafa allar framkvæmdir. Þeir hafa 
fengið þá styrki og þau lán, sem rikið liefir 
heimilað, og annast svo framkvæmdir hver á 
sinu býli, án þess að hið opinbera hafi komið 
þar nokkuð fram. Rikissjóður er búinn að leggja 
fram um 800 þús. kr., ef þetta ár er talið með.
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Hvert býli hefir því fengið um 3000 kr. stvrk. 
Þetta þj’kir kannske fljótt á litið nokkuð há 
upphæð, en hún er samt lægri en nokkurstaðar 
annarstaðar í nágrannalöndum okkar, þegar 
miðað er við þá upphæð, sem veitt er til hvers 
býlis, sem stofnað hefir verið.

Revnslan hefir sjnt það á undanförnum ár- 
um, að það er ofrausn að hugsa sér með jafn- 
litlu fjárframlagi, 3—3% þús. kr. styrk og á- 
líka upphæð sem láni á hvert býli, að stofna 
nýbýli á alveg óræktuðu landi. Reynslan hefir 
sýnt okkur, sem að þessum málum höfum unn- 
ið, að það er ekki hægt með svo litlu fé, nema 
þá nýbjiastofnendurnir sjálfir eigi töluvert fé, 
sem þeir geti lagt fram.

Þegar jörðum hefir verið skipt, þá hefir það 
oftast verið þannig, að nýbýlunum hefir fylgt 
eitthvað af ræktuðu landi, hús eða einhver 
mannvirki. Allmörg nýbýli hafa verið byggð, 
sem fylgt hefir ræktað tún og jafnvel eitthvað 
af húsum.

í 1. frá 1936 var í raun og veru gengið út frá 
því, að hafizt væri handa í stórum stíl um stofn- 
un nýbjiahverfa. Það hefir ekki komið til fram- 
kvæmda ennþá af þeim ástæðum, að ekkert fé 
hefir verið til þess. Cmsóknir um styrk til að 
skipta jörðum og stofna einstök nýbýli hafa 
verið meiri cn hægt hefir verið að sinna, og 
fjármagn það, sem fyrir hendi hefir verið, hefir 
verið notað eingöngu til þeirra hluta. Það hefir 
ekki verið hægt að snúa sér að hinu verkefn- 
inu með því fé, sem verið hefir til umráða.

Þetta vildi ég aðeins segja um þær fram- 
kvæmdir, sem gerðar hafa verið á þessu sviði 
á undanförnum árum.

Þetta frv., sem hér liggur fvrir um að heim- 
ila ríkisstj. að kaupa eða jafnvel taka eignar- 
nánii, ef ekki nást samningar um kaup, nokkrar 
jarðir í Ölfusi, stefnir að því, að hafizt verði 
handa um stofnun nýbýlahverfa að einhverju 
leyti, þar sem ríkið annist undirbúning frain- 
kvæmda á þessu sviði, ræsi fram landið, leggi 
vegi um það og annist aðrar nauðsynlegar fram- 
kvæmdir. Aframhaldandi framkvæmdum, svo 
sem húsagerð og fullræktun landsins, er hægt 
að haga á ýmsan hátt, eftir því, sem ákveðið 
verður síðar, þannig t. d. að skipta landinu 
niður í jöfn býli og láta eiganda hvers býlis 
annast þessar framkvæmdir. Frv. gengur ekki 
inn á þá hluti.

Það er svo með okkar jarðveg, jnýrarnar, sem 
er okkar dýrmætasti jarðvegur og bezti til rækt- 
unar, að það ei- ómögulegt að gera hann að 
góðu akurlcndi, hvort sem um er að ræða tún. 
kornakur eða garða, öðruvísi en með þvi móti 
að ræsa landið fram í stórum flæmum fyrst, 
gera aðalframræsluskurðina fvrst og skipu- 
leggja þe!ta allt í stærri stil en gert er við 
ræktun á einstökum býlum. Það hefir staðið 
ræktunarmálunum mest fvrir þrifum, hversu 
mikil vöntun hefir verið á fullkominni fram- 
ræslu á löndum, ]>ó þau væru talin ræktuð. Sé 
málið tekið þessum tökum, sem hér er gert ráð 
fyrir, þá hefir það mikla kosti í för með sér, 
þvi þá myndi ræktun landsins verða miklu betri 
en almennt þekkist.

Fyrir þing í vetur skipaði landbrh. 3 manna

nefnd, sem í eiga sæti Valtýr Stefánsson, Ingi- 
mar Jónsson og ég, til þess að athuga þessi mál. 
Okkur var falið fyrst og fremst að gena till. um 
það, hvort hafizt skyldi handa um stofnun ný- 
býlahverfa eða það, að taka land til ræktunar, 
sem siðar yrði grundvöllur að stofnun nj’’býla. 
Við höfum athugað þetta nokkuð þann stutta 
tíma, sem síðan er liðinn, og það hefir orðið 
álit n., eins og grg. sú, sem fylgir frv., bei’ með 
sér, að rétt væri að hefjast handa um fyrstu 
framkvæmdir í þessum efum í Ölfusinu. Orsak- 
irnar til þess, að við leggjum það til, er að 
finna í iiál., og sé ég ekki ástæðu til að taka 
það upp frekar. Ölfusið er fyrir flestra hluta 
sakir bezt til þessa fallið. Auk þess sem land er 
þar gott til ræktunar, samgöngur góðar, jarð- 
hiti og möguleikar til nð ná í rafmagn, þá má 
nefna Ölfusforirnar, sem verið er að ræsa fram. 
Það er ekki minnsti vafi á þvi, að þar bíða 
ótrúlega miklir möguleikar til heyöflunar. Það 
er hugmvnd okkar, að það megi fá mikinn 
stuðning i forunum fvrir býli, sem þarna kunna 
að verða reist, þar sem ríkið á mikinn hluta af 
forunum. Hugmvndin er að sameina þær að ein- 
hverju leyti við þau hverfi, sem þarna rísa upp 
með tímanum.

Það er rétt að taka það fram i þessu sam- 
bandi, að þessari nefnd eru ætluð fleiri verk- 
efni. Henni er ætlað að athuga um ræktunarmál 
kaupstaða, þar sem þörf er á að tryggja land 
til ræktunar. í þriðja lagi er n. ætlað að taka 
til athugunar möguleikana á þvi að endurbæta 
ræktun eldri túna hér á landi. Eins og ég drap 
á áðan, þá skortir mjög á það, að framræslan 
víða sé i því lagi, sem hún þyrfti að vera, en 
á sínum tíma munu verða gerðar till. um það 
efni.

Ég tel rétt að taka það fram í þessu sambandi, 
þar sem mér virðist, að ýmsir séu nokkuð hik- 
andi í að fara þá leið, sem hér er farið fram 
á, að heimila eignarnám til að komast yfir land 
til ræktunar í þessu skyni, ef ekki er hægt að 
útvega það á annan hátt, að ég hygg, að ekki 
sé hægt að fá slík lönd, nema eignarnámsheim- 
ildin sé fvrir hendi, þó ekki komi til þess, að 
til hennar þurfi að taka.

Það hefir ekki vakað fyrir þeim, sem undir- 
bjuggu frv., að þarna væru teknar allar jarðir 
og lagðar í eyði. Það er tekið fram, að það séu 
annaðhvort þessar jarðir eða hluti úr jörðun- 
um. Þarna má fá stórar landspildur án þess að 
gengið sé nærri jörðunum eða þær þurfi að bíða 
verulegan hnekki við það. Þeir, sem farið hafa 
eftir Ölfusinu, munu hafa tekið eftir hinum 
gevsilegu inýruin, sem liggja allar móti suð- 
vestri. Þar virðist vera einhver ákjósanlegasti 
jarðvegur til ræktunar. Þessar mýrar eru saina 
sein ekkert nytjaðar, en búfé gengur þar eitt- 
hvað. Nú er það svo með sveit eins og Ölfusið, 
að ég hygg það vera ofrausn að hugsa sér 
það sem búfjársveit til frambúðar, þvi þar eru 
svo miklir möguleikar til þéttrar byggðar. Þar 
verður að bvggja á öðru, nautgriparækt, garð- 
rækt eða jafnvel kornvrkju.

Ég vil leggja áherzlu á, að það mun ekki vaka 
fvrir þeim, sem að frv. standa, hvorki þeirri 
nefnd, sem undirbjó frv., landbrh. eða landbn.,
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að farið sé með neinu offorsi af stað, heldur 
sé aðeins fyrst tekið það land, sem við nána 
athugun virðist ekki vera þörf fyrir þær jarðir 
að hafa, sem þarna eru.

Ég skal geta þess, að þetta frv. er m. a. borið 
fram í þvi skyni, að hægt sé að beita þeim 
vinukrafti, sem ekki hefir nein atvinnuskil- 
yrði, eins og t. d. margt fólk í Rvik og víðar, 
til að vinna að þessu verki. Það er fátt, sem 
við getum gert betra til að auka verðmæti okkar 
lands heldur en að vinna að framræslu mýranna. 
Við vitum ekki enn, hvílíkur fjársjóður þar er. 
Við vitum það ekki fvrr en búið er að taka nokk- 
ur hundruð hektara, ræsa þá fram og gera þeim 
allt það til góða, sem hægt er, og sjá, hvernig 
þeir breytast þá. Slikt er ekki hægt að gera 
nema hið opinbera hafi framkvæmdir i þessum 
efnum, og þegar fjöldi manna er atvinnulaus 
og erfiðleikar miklir á að útvega aðflutt efni 
til ýmsra framkvæmda, þá virðist sjálfsagðast 
að vinna að slíkum framkvæmdum sem þessum.

Ég skal svo ekki hafa þessi orð fleiri, en ég 
óska eftir, að frv. verði að lokinni þessari umr. 
vísuð til 2. umr., en ég geri það ekki að till. 
minni, að þvi verði vísað til n., þar sem landbn. 
flytur það.

Bjarni Bjarnason: Ég ætla ekki að gera að 
uintalsefni kaup ríkisins á jörðum né eignar- 
nám vegna nýbýla almennt, en ég vildi aðeins 
segja örfá orð um þetta sérstaka mál, eins og 
það liggur fyrir.

Ég geri ráð fvrir, að við nánari athugun komi 
það í Ijós, að þær jarðir, sein gert er ráð fyrir 
að heimila ríkistj. að kaupa eða taka eignar- 
námi, cf ekki nást samningar uin kaup, reynist 
ekki svo landmiklar sem landnámsnefnd ríkis- 
ins ætlar. l'm Hvamm er það að segja, að sú 
jörð á ekki nema nokkurn hluta af mýrinni 
norðan vegar í kverkinni inilli Reykjafjalls og 
Ingólfsfjalls, en til þess að framræsla á 
Hvammslandi geti komið að fullum notum, þá 
liygg ég, að þurfi að ræsa fram allt þetta land, 
en þá þarf að kaupa þar fleiri jarðir. Þetta 
kemur að sjálfsögðu í ljós, þegar þetta verður 
athugað nánar.

l'm jarðirnar, sem eru sunnaii vegar og sunn- 
an Ingólfsfjalls, er það að segja, að landrými 
er þar að visu nokkuð, og þá sérstaklega á 
Kirkjuferju. Ég hygg, að það land sé einna 
stærst og einna bezt fallið til fjölgunar býla. 
Arbær og Þórustaðir eru ekki verulega landstór- 
ar jarðir, og allra sízt Hellir.

Það ber að sjálfsögðu að viðurkcnna, að ef 
mýrarnar eru þurrkaðar, þá verður þar vitan- 
lega miklu verðmætara land. Ég skal ekki segja 
uin, hvað land má minnka mikið við það, að 
mýrarnar eru þurrkaðar. og verða þó að sama 
gagni og áður. Ég veit, að menn muni geta 
þrengt eitthvað að sér, þegar búið er að þurrka 
mýrarnar, en ég býst við, að það komi i ljós 
við nánari athugun, að til þess að um verulegt 
land til fjölgunar býla sé að ræða, þá þurfi 
löndin að vera stærri, og sérstaklega með tilliti 
til þess að gera þau aðgengilegri, og ef vel tekst 
með þurrkun, sem verður að framkvæma, eru 
fjársjóðir í forunum, sem ekki eru notaðir nema

að litlu leyti, og vil ég ekki mæla á móti þvi. 
Fjölgun býla er sjálfsögð, en það geta alltaf 
verið skiptar skoðanir um það, hvar eigi að 
byrja.

F3g vil taka undir með hv. frsm. uin það, að 
ekki vcrði farið að þessu nema með sanngirni, 
og vil fyrir hönd þeirra ábúenda, sem hér eiga 
hlut að máli, óska þess, að hér verði farið 
að með fullri gætni og tekið tillit til þeirra 
bænda, sem þessar jarðir eiga, og komizt að 
samkomulagi við þá, ef unnt er. Það er leiðin- 
legt fyrir hvaða ríkisstj. sem er að þurfa að 
taka jarðir eignarnámi af bændum, þótt það 
sé gert til hagsmuna fyrir fleiri.

*Eirikur Einarsson: Þegar þetta frv., eða ann- 
að frv. samskonar, var til 1. umr. í fyrra, tók 
ég fram það, sem ég vil endurtaka nú, að ég 
legg áherzlu á það, að ef ráðizt er í svo stór- 
vægilegar framkvæmdir sem hér er farið fram 
á, og ég er alveg sammála frsm. i þvi, að hér 
er um stóra hugmynd að ræða, þá verði tekin 
landsvæði, sem líklegust eru, miðað við sam- 
göngur og jarðgæði, og leitaðir uppi líklegustu 
staðiriiir, og ég tel, að þarna sé komið niður á 
heppilegan stað til þeirra hluta, ef það á að 
hefjast handa um slíkt. En viðvíkjandi því, sem 
bæði kemur fram i frv. sjálfu og frsm. hafði 
orð á. að vafasamt væri, hvort það þyrfti nenia 
hluta af löndunum og hvort ekki vrði nægilegt 
eftir handa bændunum til þess að varðveita bú 
sitt, vil ég láta í Ijós þá skoðun mína, að ég 
l’eld, að varla sé rétt að bvggja of mikið á þvi, 
að þctta takist. Það er alveg rétt, að á slíkum 
löndum sem þessum mega menn ekki ætla of 
mikið á bústofninn. en þá kemur það til greina, 
að þessar jarðir eiga lönd, sem er svo háttað, að 
þau liggja í skákum alla leið frá Ölfusá upp úr, 
um veginn með Ingólfsfjalli og upp í Ingólfs- 
fjall, og eru þetta beitilönd þessara jarða. Er 
ekki lítil jarðabót að þeim, því bæði er þetta 
þurrt land og allmikið gróðurlcndi og hefir 
aðra fjárbeitarkosti. Ef þessu yrði nú ráðstafað 
þannig, að jarðirnar Árbær, Þórustaðir, Hellir, 
Holt og fleiri jarðir t. d. ættu að fá að halda 
sér sem sérstök býli með sínum túnum og 
heimarækt og litlum ræktuðum skákum út frá 
túninu, en svo yrðu keypt löndin, sem liggja 
frá upp að þjóðvcginum, þá ættu ýmsar þessara 
jarða ef til vill beitilönd uppi í fjallinu, og þá 
væru jarðiriiar hlutaðar sundur. Þetta horfir 
dálítið andstætt við, og vil ég geta þess, að þetta 
er atriði. sem þarf að taka tillit til. Ég held 
það sé með þessar jarðir eins og margar aðrar 
jarðir víðsvegar um landið, að meðan ræktunin 
er ekki komin lengra en raun ber vitni um, 
bjargast liændur ekki svo litið á víðlendinu. Það 
er algild regla á íslandi, að meðan jarðræktin 
cr litil, eru mikil not af viðlendinu.

Eg vildi láta þetta í ljós, til þess að kynna 
þá skoðun inina, bæði vegna þess, að einhver- 
staðar verður að liyrja á þessu, og að þetta er 
líklegur staður, og ég held, að það þurfi að 
miða að því annaðhvort að gera þetta ekki eða 
þá alveg, og að ef þarna á að stunda fjárrækt, 
verði öll jörðin að vera notuð af sama mann- 
inum. Hitt er annað mál, að ekki væri nauð-
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svnlegt, að öll gæði, sem fylgja jörðunum, 
þvrftu að fylgja með, t. d. laxveiði. Þegar til 
þess kemur að semja við þessa menn, þá efa ég 
ekki, að gætt verður fyllstu sanngirni í garð 
þeirra, sem hér eiga hlut að máli, og lít ég því 
framtíð þessa máls björtuin augum.

*Pétur Ottesen: Eg hefði viljað gera grein fyrir 
afstöðu niinni til þessa frv., en þar sem fundur 
verður í Sþ. eftir mjög skamman tíma og ég 
vil ekki tefja málið, mun ég ræða málið við 2. 
umr. og vænti þess, að hæstv. forseti gefi mér 
tækifæri til þess að tala almennt um málið, 
þó við 2. umr. sé.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv.

A 31. fundi í Nd., 5. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 311, 371).

Of skammt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 21 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Brtt. 371 tekin aftur til 3. umr.

1. gr. sainþ. með 19 shlj. atkv.
2.—3. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn saniþ. án atkvgr.
ITv. vísað til 3. umr. með 19 shlj. atkv.

A 32. og 33. fundi í Nd., 9. og 11. april, var 
frv. tekið til 3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 34. fundi í Xd., 12. apríl, var frv. enn tekið 

til 3. umr. (A. 311, 371, 408, 437).

*Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Landbn. 
hefir borið fram tvær brtt. við þetta frv. við 
þessa umr., og ætla ég fvrst að lýsa brtt. á þskj. 
437, þó að hún sé seinna komin fram. Hún er 
um það, að breyta nokkuð 1. gr. frv. f frv. eins 
og það er nú er tekið fram, að ríkisstj. sé heim- 
ilt að kaupia Hvamm, Kirkjuferju með hjáleigu, 
Þórustaði, Árbæ og Helli í Ölfushreppi í Árnes- 
sýslu, eða hluta úr þessum jörðum. Við nánari 
athugun hefir landbn. orðið ásátt um að mæla 
með því að fella burtu heimildina til að kaupa 
Þórustaði, Árbæ og Helli, en heimila ríkisstj. 
aðcins að kaupa tvær hinar fyrst töldu jarðir, 
Hvamm og Kirkjuferju. Þessi afstaða n. bygg- 
ist á því, að á þessum tveim jörðum muni sýni- 
lega verða hægt að fá nægilegt ladrými til þess 
að byrja að rækta landið í allstórum stíl, og n. 
þótti ekki ástæða til að láta heimildina ná 
lengra en þörf krefði, og þar sem það líka er 
vitanlegt, að rikið nivndi alls ekki fara að kaupa 
upp allar þessar jarðir, heldur aðeins þann 
hluta þeirra, sem nauðsvn bæri til, þá virtist 
Iandbn. ekki þurfa að láta þessa heimild ná 
lengra en til þessara tveggja jarða, sem eru 
langstærstu jarðirnar á þessu svæði, og skil- 
yrði til að taka þar land til nýræktunar munu 
vera hin beztu að öllu levti. í sambandi við 
þetla vil ég geta þess, að landbn. hefir lika 
nokkuð athugað Ölfusforirnar. Arnarbæli, sem

tr kirkjujörð og prestssetur, á mikinn hluta af 
Ölfusforunum. Nú er verið að gera þarna mikla 
framræslu og hlaða flóðgarða, til þess að veita 
vatni á landið. Með þeim aðgerðum mun hev- 
fengur aukast injög mikið í Ölfusforunum. 
I.andbn. álítur, að í sambandi við þau nýbýli, 
sem ætlazt er til að komi upp á því landi, væri 
sjálfsagt að hagnýta Ölfusforirnar nokkuð lika. 
Landbn. hefir nú fengið upplýsingar um það, 
að þegar Arnarbælisprestakall vcrður veitt næst, 
verði tekinn undan því nokkur hluti af Ölfus- 
forunum, sem eru ágætis engjalönd. En ef svo 
hefði ekki verið, að kirkjumálaráðun. hefði þeg- 
ar ákveðið þetta í samráði við biskup landsins, 
myndi landbn. hafa borið fram till. um það, 
að hægt væri að taka afnotarétt á forunum af 
Arnarbæli; það þótti alveg sjálfsagt, því að 
þessi nýbýli verða að langmestu leyti að byggj- 
ast á engjunum þar í Ölfusinu, sem gefa mik- 
inn heyfeng. — Ég sé svo ekki ástæðu til að 
fara fleiri orðum um þessa brtt.

Þá hefir landbn. borið fram brtt. á þskj. 371, 
um það, að nýrri gr. verði bætt inn i frv., þar 
sem ríkisstj. er heimilað að verja úr rikissjóði 
allt að 150 þús. kr. á árinu 1940, og 200 þús. 
kr. á árinu 1941, til að þurrka landið og til 
vegagerðar. Það, sem fvrir n. vakir með þessu, 
er, að þessi heimild verði fvrst og fremst notuð 
til þess, ef mikið atvinnuleysi hlýzt af völdum 
styrjaldarinnar, að þarna verði hægt að hefja 
aðgerðir til að koma upp nýbýlum. Landbn. 
væntir þess, að Nd. geti fallizt á þessa brtt. 
Þetta kom að nokkru levti fram í sambandi 
við umr. um fjárl., og sé ég ekki ástæðu til að 
lengja mál mitt að svo stöddu með því að ræða 
meira um það.

Fig sé, að á þskj. 408 er brtt. við þetta frv. 
frá hv. 8. landsk. og hv. þm. Ak. Ég ætla eigi 
að ræða um þá brtt. fyrr en flm. hcnnar liafa 
mælt fyrir henni, og mun ég þá láta máli minu 
lokið.

*Eiríkur Einarsson: Ég gat þess við 1. umr. 
þessa máls, að það, sem mér þætti athugavert 
við frv., væri ekki það, að lega landsins væri 
ekki ágæt, hallinn góður og mýrin vel fallin til 
ræktunar, heldur liitt, að ef leggja skyldi i slíkt, 
finnst mér réttast að notast við þá möguleika, 
sem fyrir hendi eru. Mér finnst athugavert að 
höggva þessar jarðir svo í sundur, að nokkur 
hætta yrði á þvi, að þeir, sem þar hafa búið, 
gætu ekki haldizt þar við, vegna þess að það, 
sem þeim vrði skilið eftir, yrði hvorki fugl né 
fiskur, og allar líkur til þess, að jarðirnar gætu 
ekki haldizt í sjálfstæðri ábúð. Þess vegna er ég 
flm. að brtt. á þskj. 408, ásamt hv. þm. Ak., og 
sú. brtt. hefir komið fram við 3. umr. frv. Ég 
segi af minni hálfu, að ég hefi borið hana fram 
síðan inálið var til 2. umr. af þeirri sérstöku á- 
stæðu, að ég hefi hitt menn, er eiga þarna hlut 
að míili, eigendur sumra þeirra jarða í Ölfusi, 
sem nefndar eru i 1. gr. frv., og ég hefi orðið 
þess var, að þeir bera nokkurn kvíðboga fyrir 
því, ef þetta verður samþ., a. m. k. þeir, sem á 
annað borð eru nokkurn veginn staðfastir við 
bú. sitt og jarðeign, og eifja á hættu að verða 
að fara þaðan, ef til lögboðins eignarnáms kynni
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að koma. Sá uggur, cr þar kemur fram, kemur 
mér ekki ókunnuglega fyrir sjónir. Eg veit í 
raun réttri, að það er svo um marga þeirra 
manna, sem þvkir vænt um sveitina sína, eink- 
um bændur, seni þykir vænt um, að haldið yrði 
hlífiskildi yfir eignarrétti og ábúðarrétti á jörð- 
um sínuin og að þeir fái að vera þar óáreittir 
að öllu leyti, hvað sein i skerst. Hið saina 
stefnumið kemur fram hjá þessum möniium sem 
það. er oft og einatt hefir komið fram hér á 
Alþ.. sem sé að stefna eigi að þvi að laða fó!k 
að sveitunum, fá það til að vera þar kyrrt og 
reyna að fjölga fólki i sveitum Iandsins með 
því að koma upp nýbýlum, ef ekki vill betur 
til. En til þess að fólk taki sér bólfestu i sveit- 
unum, þarf réttur skilningur eða skvnscmi að 
ráða, og allur er varinn góður og nauðsynlegur. 
Ég veit t. d. um einn bónda, sem segist vera 
búinn að taka nokkurn hluta af jörð sinni í 
sérrækt. Drengirnir hans eru uppkomnir, og það 
stendur til, að annar drengurinn hans taki við 
þessari sérrækt og noti sitt vinnuafl handa sér. 
Þetta er eðlileg framþróun.

Þess vegna vil ég fá frekari skýringu á þessu 
málefni, til þess ef verða mætti að unnt yrði 
að komast að kaupum á þessum jörðum eftir 
sanikomulagi við eigendur, og i trausti þess, að 
rikið og aðrir ráðamenn leiti hófanna um slikt, 
þá vona ég, að þetta gangi á sem sanngjarn- 
astan hátt, en ef það er ómögulegt, verður að 
leita til nauðungarúrræða, lögnámsins. En slíkt 
myndi hera vott um hinn mikla yfirdrottnunar- 
anda gagnvart einstaklingnum, sem nú fer vax- 
andi, og ég veit, að Alþ. er vel skiljanlegt, með 
því að draga álvktanir alla leið frá hinum 
stærsta til hins smæsta kotbónda. Ég veit, að 
Alþ. skilur, hvers virði frelsið er og það, að get i 
verið óáreittur við sitt. En í þvi tilfelli, sem hér 
er um að ræða, gæti þetta, ef samþ. vrði, orðið 
til þess að draga nokkuð úr þeirri ást, sem 
menn bera til jarðar sinnar og sveitar, og er 
það þess vegna mjög varhugavert, enda hefir 
hv. landbn. borið fram brtt. um það, að fella 
burt meiri hl. af þeim jörðum, sem nefndar 
eru í 1. gr., svo að ef ég hefi tekið rétt eftir, 
þá eru aðeins tvær jarðir eftir. Þetta er alveg 
rétt. Mér finnst að vísu alveg jafnhægt að leita 
hófanna hjá þeim mönnum, sem á hinum jörð- 
unum búa, ef þeir vildu selja, og sjá, hvort 
ekki gætu tekizt samningar um slíkt. Þar með 
horfir málið öðruvisi við, nema eftir er hið 
sama „princip“. Ég ætla ekki að ræða sérstak- 
lega um það, en ég vil taka það fram, að ég 
þvkist vita, að í Ölfusinu sé nokkur ótti meðal 
bænda út af því, að gildir og góðir bændur 
kynnu að verða fvrir hrakningi, ef þetta verð- 
ur samþ. Þetta á að visu að vera gert til þess, 
að jarðirnar koini að almennum nolum, en e. 
t. v. vrði eiiia afleiðingin sú, að fjöldabúskapur 
kæmi í staðinn og bæri hin gömlu sveitarfélög 
ofurliði, og ég veit, að hv. þm. skilja það, hvað 
hinir eldri bændur eiga við með því.

Ég' álit réttara að láta brtt. á þskj. 408 koma 
til atkv., og láta ekki nema þegar brýii nauð- 
syn krefur koma til lögnáms. Því vil ég, að at- 
kv. skeri úr um það áður en það fer Iengra, 
hve brýn nauðsyn sé fyrir hendi.

Forseti (JörB): Ég vil biðja þá þm., sem eftir 
eru á mælendaskrá, að vera svo stuttorða sem 
þeir geta, því að við eigum aðeins eftir 7 mín- 
útur af fundartímanum.

*Pétur Ottesen: Ég hefi nú tvisvar fallið frá 
orðinu í umr. um þetta frv., vegna þess að fund- 
artíminn var á enda og ég vildi ekki hefta það, 
að málið næði fram að ganga. Astæðan til þess. 
að ég kvaddi mér hljóðs, er sú, að i grg., sem 
fvlgir frv., er þess getið, að einstakir nm. hafi 
óbundnar hendur um einstakar gr. þess. Það er 
skylt að konia fram með ástæður fvrir því, að 
þessi fyrirvari var settur i grg. Min skoðun um 
framtíð Handbúnaðarins hér á landi er yfirleitt 
sú, að landbúnaðinum muni vera bezt borgið 
nieð því, að sem flestir þeirra manna, er hann 
stunda, geti verið sjálfstæðir sjálfseignarbænd- 
ur. Mér virðist reynslan hafa sýnt það. Með 
þvi móti ætti það að verða bezt tryggt, að um- 
liætur þær, sem gerðar væru, bæði i jarðrækt 
og húsabyggingum, og sem eru alveg nauðsvn- 
legar og óumflýjanlegar, kæmu að verulegum 
notum til þess að geta haldið sveitunum við og 
rekið þar búskap þannig, að framtið sé í. Það 
ei' út frá þessari skoðun og þeirri reynslu, sem 
fengizt liefir í þessum efnuin, sem ég vil ræða 
um inálið. Ég hefi þá grundvallarskoðun á frv. 
þessu, að það sé frekar hreint og beint til þess 
að ganga á snið við það, sem bezt tryggir ör- 
yggi og framtíð sveitabúskaparins, þegar aftur 
er gengið inn á þá stefnu, að rikið fari að kaupa 
upp jarðir, til þess að þeim mönnum fjölgi, sem 
eru leiguliðar. A þeim timum, sem nú standa 
yfir og verið hafa undanfarið, hefir ákaflega 
sti'íður straumur af fólki legið frá sveitum 
landsins til kaupstaðanna, og ef slikur hugsun- 
arháttur á eftir að ríkja lengi enn ineð þjóð- 
inni, sem fram kemur í þvi, að mikið af fólki 
flyzt úr sveitum landsins, þá er ég alveg sann- 
færður um það, að styrkustu stoðir sveitanna 
og menningarinnar þar hætta að rísa undir 
þunganum, í stað þess að menn eigi jaríinæði 
sjálfir, því að með þeim hætti standa menn 
ir.iklu betur að vígi en ella. Slík aðstaða i sveit- 
uni landsins vekur traust hjá mönnum og til- 
finningar fyrir þeirri jörð, sem oft og löngum 
liefir gengið að erfðum frá manni til manns.

Ég vildi láta þetta koma hér fram i sambandi 
við þá grundvallarskoðun, sem ég hefi á þessu 
frv.

En hinsvegar hefir orðið nokkur breyt. á þvi 
við meðferð landbn., og ég get lýst því yfir, að 
ég hygg, þdátt fyrir þá skoðun, sem ég hefi á 
stefnu þessa frv., að með tilliti til þess, hve 
mikil nauðsvn er á því að reyna að snúa þessum 
straumi við eða a. m. k. að stöðva hlinn, geti 
ég gengið inn á það sem lið í þeirri tilrauu. 
Eins og kunnugt er, þá er fjöldi einstaklinga 
og fjölskyldumanna, sem nú eru komnir í kaup- 
staðina, sem hafa þar ekki neitt verkefni og 
eru alveg að veslast út af í þeim ömurlegu 
kringunistæðuni að verða að standa augliti til 
auglitis við atvinnuleysið og sjá gersamlega 
enga leið til að bjarga sér út úr því.

En verði sú heimild veitt, sem hér um ræðir, 
get ég sérstaklega greitt henni atkv. einmitt
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vcgna þess, að mér virðist, að þau skilyrði, sem 
óhjákvæmilega þurfa að vera fyrir hendi til 
þess að nýbýlabúskapur geti blessazt, séu þarna 
til staðar. Þessi skilyrði eru eitt af þrennu: í 
fvrsta lagi, að þar, sem hefja skal slíkan bú- 
skap, sé þegar í upphafi fyrir hendi nokkuð af 
ræktuðu landi. í öðru lagi, að þar sé um ein- 
hverja aðra atvinnu að ræða, sem geti hjálpað 
mönnum til þess að fleyta sér vfir erfiðleika 
frumbýlingsáranna, t. d. að þar sé hægt að 
stunda sjósókn eða eitthvað slikt. I þriðja lagi, 
að öll aðstaða sé svo góð, að mönnum sé jafn- 
an trvggt, að þeir hafi þegar frá upphafi nokkra 
riektun við að styðjast, og þau skilyrði eru 
þarna fyrir hendi með því að hagnýta hinar 
svokölluðu Ölfusforir, þar sem það er trvggt 
tneð nýrri byggingu prestssetursjarðarinnar 
Arnarbælis, að allstór hluti þeirra verði til af- 
nota fyrir nýbýlabúendur, og jafnframt er all- 
sennilegt, að Jjeir menn, sem kynnu að fást til 
að reisa nýbýli á landinu þar, ef samningar 
nást um, að þær jarðir, sein nefndar eru í frv., 
verði keyptar, eigi kost á að nota sér það land, 
er gefur af sér nautgæft hey og annað kjarn- 
gott fóður. Eg tel, að eitt hinna 3 skilyrða, sem 
ég nefndi að þyrftu að vera fyrir hendi til þess 
að nýbýlabúskapur geti blessazt, sé þarna fyrir 
hendi, og þá vil ég ekki standa í vegi fvrir 
þvi, heldur taka höndum saman við þá menn. 
sem nú vilja gera þessa tilraun, þrátt fvrir 
það, þó að stefna mín og sannfæring beinist í 
þá átt, að nýbýlabúskap eins og öllum búskap 
landsmanna sé bezt borgið með því, að hver 
bóndi eigi sjálfur Jiað land, sem búrekstur er 
rekinn á.

Eg þarf ekki að hafa þessa ræðu lengri, en 
mun fylgja frv., ef þær breyt. verða samþ., 
sem liv. frsm. landbn. hefir minnzt á. Þær eru 
um heimild fyrir rikisstj. til að verja í þessu 
skvni 150 þús. kr. á yfirstandandi ári og 200 
þús. kr. á næsta ári. Sú fjárveiting er engan 
veginn bundin við kaup á jörðum, heldur sem 
styrkur til nýbýlakaupa, hvort sem þau eru 
reist á landi, sem riki og bæjarfélög eiga eða 
einstakir menn. Þetta vildi ég láta koma fram, 
því hér gæti verið um að ræða heimili fyrir 
atvinnulevsingja og yrði framtíðarlausn á þess- 
um málum, að því er snertir að skapa fleiri 
mönnum möguleika til þess að reka sjálfstæða 
atvinnu í landinu.

l’mr. frestað.
A 35. fundi í Nd., 13. ápríl, var frv. tekið til 

frh. 3. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
A 36. fundi í Nd., 15. apríl, var fram haldið

3. umr. um frv. (A. 311, 371, 408, 437).

*Sigurður Kristjánsson: Þó að mál þetta sé 
nýtt i því formi, sem það kemur hér fyrir 
hæstv. Alþ., þá er það í raun og veru gamalt 
mál. Það er ákaflega mikið ágreiningsmál og 
hefir lengi verið, hvort ríkið ætti að halda á- 
fram að leggja stund á að ná í sína eign jarð- 
eignum þeiin, sem nú eru í einstaklingseign 
bænda. Það hafa komið fram margar tilraunir 
í mörgum formum til þess að ná jarðeignum úr

sjálfsábúð, og þetta mál er áframhald af þeim 
tilraunum.

Eg ætla ekki að fara langt út í það mál, hvaða 
þýðingu það muni hafa fyrir búskap hér á landi, 
ef þessi stcfna heldur ólieft áfram, að rikið leggi 
undir sig jarðeignirnar og geri bændur að rikis- 
leiguliðum. Ég hefi áður haft tækifæri til að 
minnast á þetta og sýna fram á með óyggjandi 
rökum, að það hefir verið svo, að sjálfseignar- 
búskapur hér á landi hefir borið miklu meiri 
búskapanárangur heldur en leiguliðabúskapur, 
og eiiinig, að sá mikli fólksstraumur, sem nú 
um skeið hefir verið úr sveitunum, og sá mikli 
leiði, sem virðist vera í mönnum við það að 
reka búskap hér í landinu, geti ekki fengið betri 
liyr heldur en með þvi, að menn séu leystir 
þannig frá jarðeignunum með þvi að þeir séu 
ekki lengur eigendur þess lands, sem þeir 
byggja og yrkja. Það er of langt mál að fari 
að rekja þetta nú og óþarft að gera það, vegna 
þess að ég hefi áður gert það. En minna má 
á, að hér á þingi hefir með 1. verið bannað 
að selja mönnum rikissjóðsjarðeignir. Það hefir 
verið ákveðið að láta ræktunarstyrkinn verða að 
einskonar eignaítaki rikisins í jörðum. Og það 
líður aldrei svo nokkurt þing, að ekki komi fram 
till. uin, að ríkið kaupi fleiri eða færri jarðir 
bænda eða taki cignarnámi, ef þær fást ekki 
ineð góðu móti. Ég er sannfærður um, að það 
niá ekki seinna vera að spvrna á móti þessari 
óheillastefnu.

Inn i þetta blandast svo annað inál, hið svo 
kallaða nýbýlamál. Maður horfir upp á fjölda 
jarða fara að hálfu eða öllu leyti i eyði, sem 
þó eru vel eða sæmilega i sveit settar, vegna 
búskaparörðugleika. En á sama tíma er verið 
að verja stórfé til þess að stvrkja menn til bú- 
skapar á smáblettum, kollublettum, viðs vegar 
um landið, þar sem engin skilyrði eru móts við 
það, sem er á stærri jörðum, til þess að fram- 
fleyta fjölskyldu. Þetta álit ég óheillavænlegt 
öfugstreymi, i stað þess að reyna að láta menn 
hnldast á þeim jörðum, sem veita öll gögn, sem 
búskapnum eru nauðsynleg, að fara að kaupa 
nienn til þess að setja sig niður á smábletti, 
J>ar sem lítt hugsanlegt er, að nokkurn tima 
geti þrifizt sjálfstæður búskapur, nema fyrir 
blásnauða aumingja og jafnvel þurfamenn.

Nú er þetta frv. áframhald af þessari stefnu. 
Hér er það meiningin, að rikið fari að leggja 
í að kaupa upp jarðir eða taka þær af mönn- 
um eignarnámi, ef þær fást ekki með góðu móti. 
Svo á að búta þær niður í nýbýli. Og hvaða 
skilyrði eru til þess, að Jjetta geti orðið til hags- 
bóta fyrir sveitabúskapinn? Á þessum slóðum 
hefir það verið eitt mesta vandamál bænda, 
hve örðugt hefir verið fvrir ]>á að koma bús- 
afurðunum í verð. Þeir hafa með sérstakri svo 
kallaðri skipulagningu verið teygðir út á ]>á 
braut að leggja svo að segja eingöngu áherzlu á 
injólkurframleiðslu, en markaðurinn fvrir þessa 
vöru hefir þrengzt meira og meira og söluörðug- 
leikarnir valdið því. að þessar búsafurðir hafa 
fallið stórkostlega i verði fyrir seljendur, þó að 
neytendur þyki nú greiða verulegt verð fyrir 
þær vörur.

Nú er það mjög merkilegur hlutur, að mitt



i vandræðunum með að koma þessum búsafurð- 
um i verð svo viðunandi sé, til þess að bændur 
g'eti haldið búum sinum, — á sama tima er 
verið fyrir hönd ríkisins að taka það ráð að 
gera ráðstafanir til þess að setja nokkra menn 
niður i túnfótinn hjá þessum bændum, scm 
fyrir eru og ekki geta selt mjólk sína viðun- 
andi verði, og þeir eiga, skilst mér, að lifa ein- 
göngu af þvi að selja mjólk og rækta garð- 
ávexti. I’að á að styrkja þessa menn og setja 
þá niður til þess að gera þá framleiðslu, sem 
fyrir er. enn arðminni, og hjálpa þeim, sein 
fyrir eru, með þvi að bæta við nýjum keppi- 
nautum á mjólkurinarkaðinum. Ég undrast, að 
þessi hugsun skuli komast inn i höfuð á mönn- 
um. Og þó að þetta frv. eigi að vera flutt til 
hagsbóta fyrir sveitirnar, þá munu bændur í 
nágrenni þessara frumbýlinga ekki telja sér 
annan verri greiða gerðan en einmitt þetta. Og 
það er eðlilegt, að þeir menn, sem eru í vand- 
ræðum með að selja afurðir af jörðum sínum, 
telji það ekki til hagsbóta fyrir sig að fá flokk 
manna i nágrennið, sem nær eingöngu á að 
draga fram lífið með því að keppa við þá á 
þessum þrönga markaði. Það er flutt sem með- 
mæli með þessu nýbýlaformi, að það þurfi að 
beina fólksstraumnum út úr kaupstöðunutn og 
til sveitanna.

Xú held ég, að það sé alveg vist, að það sé 
ekki landið, sem fólkið skortir til þess að reisa 
bú. Landkostir eru hér svo miklir og nægilegir. 
Enda væri ákaflega mikill barnaskapur að halda, 
að það mundi hjálpa í þessu cfni, þó að ríkið 
gengist fyrir eigendaskiptum á jörðum með því 
að sölsa þær undir sig frá bændum. Þetta, að 
búum fjölgar ekki i landinu, er ekki af þvi, að 
menn hafi ekki löngun til að búa, heldur af 
því, að það eru margir örðugleikar i sambandi 
við það; það er dýrt allt, sem til þess þarf, 
bæði bústofn og áhöld. En að ríkið fari út í 
jarðakaup til þess að greiða fvrir þessu, held 
ég að sé algerlega misráðið. Og ef mönnum 
dettur í hug, að það geti orðið til hagsbóta 
fyrir sveitirnar, ef hægt væri að múta mönnum 
til þess að flytja úr kaupstöðum i sveit til þess 
að reisa hú, og eins og sumir hafa kallað það 
í min eyru, að fá vandræðalýðinn í kaupstöð- 
unum, sem þar er til sveitarþyngsla, til þess að 
fara út í sveit og reisa þar bú, þá held ég, að 
það sé ákaflega mikill og háskalegur misskiln- 
ingur. Ég hygg, að þeir, sem eru vandræða- 
menn i kaupstöðum, verði það ekki síður í sveit, 
því að vandræðamenn verða alstaðar vandræða- 
menn, og i þessu tilfelli bætist það við, að þeir 
kunna ekkert til búskapar í sveit. Og þegar 
menn í sveit, sem kunna tökin á sveitabúskapn- 
um og hafa reynsluþekkingu á honum, hrekjast 
frá jörðunum vegna búskaparörðugleika, má 
geta næri'i, hvernig fer fyrir þeim, sem eru fá- 
kunnandi í þessum sökum og hafa aldrei kunn- 
að að bjarga sér annarstaðar. Ég held þvi, að 
slíkur fólksflutningur til sveitanna úr kaupstöð- 
unum yrði til þess að stofna til þess, að sveit- 
arómagar úti í sveit og vandræðamenn yrðu þar 
ú hverri þúfu. En mikið skal til mikils vinna.
Ég sé, að hv. landbn. leggur til, að á þessu ári 
verði heimilað að verja af ríkisfé 150 þús. kr.
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og á næsta ári 200 þús. kr. bara til þess að 
leggja vegi og gera skurði um þetta land, sem 
á að stofna þessi nýbýli á. Svo á liklega að 
setja niður á þetta laiid vandræðalýð kaupstað- 
anna með enga þekkingu á búskap. Það lítur 
tkki út fyrir, að það sé knappt um fé í rikis- 
sjóði, þegar nota á það til þessara hluta.

Mér finnst i þessu efni það vera hvorttveggja 
jafnfráleitt, að ná jarðeignum frá bændum til 
þess að setja niður á það land hálfgerða vand- 
ræðamenn, þó við allt of þröng landskilyrði, 
og eins hitt, að ætla sér að fjölga fólki i sveit- 
unum með þvi hálfgert að kaupa ýmiskonar 
vandræðalýð úr kaupstöðunum til þcss að fara 
út í sveitirnar til að reisa þar búskap. Ég er þvi 
alveg andvígur þessu frv, og það þó að mér sé 
ljóst, að mikil nauðsyn sé á að leita skvnsam- 
legra ráða til þess að menn geti haldizt í sveit- 
um, og þrátt fyrir það, þó að mér sé einnig 
Ijóst, að það er allt of margt af því fólki hér 
í landinu, sem ekki fæst beinlínis við fram- 
leiðslustarfsemi. Þvi að ég er sannfærður um, 
að þctta ráð, sem hér á að finna, verðui' mest 
til ófarnaðar fyrir sveitirnar og kostnaðar fyrir 
rikissjóð.

*Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Ég vil 
fyrst segja örfá orð út af brtt. á þskj. 408, sem 
þeir hafa flutt hv. 8. landsk. og hv. þm. Ak., 
og hv. fyrri flm. mælti fvrir hér á síðasta eða 
næstsíðasta fundi d, þegar þetta mál var til 
unir. Till. þessara hv. þm. fara fram á það að 
fella niður 2. gr. frv, þar sem ríkisstj. er heim- 
ilað að taka þcssar jarðir eignarnámi, eða hluta 
úr þeim, ef þörf krefur. Og i öðru lagi vilja 
þeir skjóta inn i fyrri gr. frv, þar sem heimild 
er gefin til þess að kaupa þessar jarðir eða 
liluta úr þeim, að þetta skuli því aðeins keypt, 
að um það náist samkomulag við eigendur.

Eg mæli á móti þessari brtt, því að ég álit, 
að ineð því að samþ. hana sé frv, þó samþ. 
væri, gert einskis virði. Það er ómögulegt að 
semja við eigendur á þeim grundvelli, þegar 
i íkið er annarsvegar, án þess að ríkið hafi eign- 
ai íiámsheimild á bak við. Það vita allir, að 
alltaf þegar ríkið ætlar að gerast kaupandi að 
einhverju, og |>á helzt fasteignum, þá er reynt 
að setja verðið svo hátt sem mögulegt er. Nú 
er vitað, að okkar óræktaða land er í sjálfu 
sér verðlaust, því það fasteignamat, sem hér á 
landi hefir verið gert á jörðum, er vanalega 
miðað einungis við þau mannvirki, sem gerð 
hafa verið á jörðunum. En svo þegar á að selja 
óræktaða landskika, þá er vanalega sett upp 
gríðar hátt verð.

Xú er hér ekki farið fram á að selja þessar 
jarðir eða jarðaliluta án þess að fullt verð komi 
fyrir. Og reynslan um eignarnám hefir verið sú, 
að þeir, sem af hefir verið kevpt, hafa ekki 
yfir neinu að kvarta að neinu leyti. Enda hygg 
ég að brtt. sú, sem landbn. flutti um að fella 
úr frv. Þórustaði, Arbæ og Helli, hafi fullnægt 
að nokkru leyti óskum hv. 8. landsk, sem er 1. 
flm. brtt. á þskj. 408. En það er vitað um 
Hvamm, að sú jörð er í eigu manns, sem hefir 
einhvern stærsta rekstur hér í Reykjavik. Á 
þeirri jörð er lítið bú, en hinsvegar eitthvert
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allra ákjósanlegasta ræktunarland, sem finnst 
hér á landi, sem er eins og sjálfkjörið til þess 
að taka það til framræslu. Þess vegna get ég 
ekki skilið, að nokkur maður, þó viðkvæmur 
sé fyrir því að taka lönd af bændum, geti 
verið á móti því, að hluti af Hvammi verði 
tekinn á þennan hátt til ræktunar. Af Kirkju- 
ferju má sömuleiðis áreiðanlega taka nokkuð 
mikið án þess að skerða þann búrekstur, sem 
hægt er að hafa á jörðinni, og gildir það sama 
i því efni um þá jörð eins og um Hvamm. Því 
að það er svo með þessa mýraflóa áður en 
þeir eru þurrkaðir og ræktaðir, að þeir eru 
verðlítið land. Það er ekki hægt að beita kúm 
á það. Stóðhross geta að visu gengið á því vetur 
og sumar eitthvað, og eitthvað má beita fé á 
það. En ef eitthvað á að gera i ræktunarmál- 
unum hér, hvar á þá að bera niður, ef ekki má 
taka nokkra jörð, sem er i eigu nokkurs bónda, 
hversu litið sem hún er notuð og hversu góð 
skilyrði sem hún hefir til ræktunar?

Atér virðist frv. þetta svo hóflegt, að það geti 
íkki meitt nokkurn mann, enda þótt viðkvæm- 
ur sé um þessa hluti. Og ég er mjög þakklátur 
fyrir afstöðu hv. þm. Borgf. i þessu máli, af 
því að ég veit, að hann hefir vfirleitt þá skoð- 
un, sem kom fram hjá hv. 6. þm. Iteykv., að 
það sé til óheilla, að jarðir lendi í stórum stil 
i eigu ríkisins. Og ég get verið þeim hv. þm. 
sammála um það, að heppilegast og æskilegast 
væri, ef unnt væri, að hver bóndi ætti sina jörð, 
og að ekki hvíldu meiri skuldir á henni en svo, 
að hann gæti staðið straum af þeim að öllu 
leyti. En sorgleg reynsla hefir leitt í ljós, að 
ýmsir, sem hafa eignazt jarðir, hafa kostað til 
umbóta á þeim, sem hefir sett þá i skuldir, 
sem svo hafa orðið þeim um megn og þeir hafa 
þurft að fá, beint eða óbeint, hjálp þess opin- 
bera til þess að geta staðið straum af þessum 
skuldum.

Nú er það alls ekki meiningin, að það eigi 
að hætta þeim búskap, sem um er að ræða nú 
á þessum jörðum, heldur á aðeins að taka það 
land frá þessum jörðum, sem þær geta misst. 
Og það er hugmyndin að nota þarna að nokkru 
leyti engjarnar í Ölfusi, sem nú er verið að 
þurrka og ríkið leggur fé til að ræsa fram. Og 
á stöðum eins og i Flóanum, þar sem búið er 
að verja fleiri millj. kr. i Flóaáveituna, — ef 
ekki á að gera eitthvað til þess að fjölga býlum 
á þeim stöðum, þá veit ég ekki, til hvers lagt 
hefir verið fram stórfé til margháttaðra um- 
bóta þar úr ríkissjóði. Því að ef ekki á að auka 
framleiðslu við það, þá hefði áreiðanlega aldrci 
átt að leggja neitt fé fram í þessu skyni.

Ég sé, að hv. 6. þm. Reykv. er genginn burt 
úr d. Mig langaði þó til að segja örfá orð út 
af ræðu hans áðan, af því að mér virtist kenna 
allmikils misskilnings i þvi, sem hann sagði. 
Það, sem mér virtist sérstaklega vaka fyrir hv. 
fi. þm. Reykv., var, að hann liti svo á, að þetta 
frv. væri ný tilraun til þess að sölsa undir sig 
jarðir frá bændum. Hafi hv. þm. álitið þetta 
þá er það hinn mesti misskilningur. Þvi að 
heimildin til þess að taka þessi lönd eignar- 
námi er aðeins gerð til þess að unnt sé að hefja 
þarna frarakvæmdir. Og það er alls ekki til-
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gangurinn að taka af þessum jörðum annað en 
það, sem þær geta misst án þess að það þurfi 
að skerða um of þann búrekstur, sem þar er 
nú. Þess vegna fellur það allt um sjálft sig, sem 

' þessi hv. þm. sagði um það, að þetta væri til- 
raun til þess að koma jörðum úr sjálfsábúð. 
En það er ómögulegt að hefja ræktun af hálfu 
þess opinbera öðruvisi en að það eigi landið, 
sem rækta á. Þet_ta er alveg hliðstætt við það, 
sem gert er með sandgræðslul. Þegar Sand- 
græðslan tekur land til ræktunar, verður hún 
að fá full umráð yfir landinu. Það er ekki af 
þvi opinbera hægt að hefja skipulagðar umbæt- 
ur í þessum efnum án þess að fenginn sé fyrst 
fullur umráðaréttur yfir landinu. Og i þessu 
tilfelli er það einnig ómögulegt öðruvisi en að 
rikið eigi landið. Þess vegna álit ég, að það 
eigi alls ekki við nú að fara nokkuð að ræða 
um það, hvort heppilegra sé, að bændur séu 
sjálfseignarbændur eða leiguliðar. Það kemur 
þessu máli i raun og veru ekkert við.

Þá fór hv. 6. þm. Reykv. nokkrum orðum um 
nýbýli, og þar kenndi einnig mjög mikils mis- 
skilnings hjá honum. Eftir þvi sem hann tal- 
aði, þá virtist hann lita svo á, að það hefðu 
einungis verið stofnuð nýbýli á þann hátt, að 
þau hefðu aðeins örsmáa landskika, — jafn- 
framt þvi, sagði hann, sem ýmsar jarðir væru 
að fara i eyði, og kallaði hann þessa smábletti 
kollubletti. Yfirleitt hefir jörðum verið skipt 
til helminga, eða þriðjungi jarðar hefir verið 
skipt úr, þar sem reist hafa verið nýbýli. Þar 
hafa svo myndazt sjálfstæð býli, hliðstæð við 
þau mörg hundruð eða þúsund býla, sem til eru 
hér á landi. Hitt er lika til, að stofnuð hafi 
verið býli á litlu landi, og það of litlu landi, 
sem stafað hefir af því, að svo erfitt er að fá 
land tfl nýbýla. íslenzkir bændur eru svo ótrú- 
lega sárir á sinu landi. Við, sem með þessi ný- 
býlamál höfum haft að gera, höfum oft lent í 
hörðu við menn, sem hafa viljað láta syni sína 
fá land. Þeir hafa viljað láta einn fjórða eða 
einn þriðja hluta af jörð sinni, en við höfum 
viljað láta þá leggja til helming af landi sinu.

Þegar byggð hafa verið nýbýli á mjög litl- 
um blettum, stafar það af því, að ýmsir menn 
hafa mælt með þvi, að það væri gert. Ég ætla 
ekki að fara að deila á hv. 6. þm. Reykv. fyrir 
slíkt, en hann hefir á sinum tima mælt með 
þvi, að byggt væri nýbýli á mjög litlu landi, 
og jafnvel of litlu landi. Þannig getur það 
verið, að j’msir mætir menn mæli með sliku. 
En að það sé almenna reglan, er fjarri öllum 
sanni.

Þá talaði hv. 6. þm. Reykv. um það, hve frá- 
leitt það væri að vera að fjölga býlum jafn- 
hliða þvi, sem býli i sveitum iandsins færu i 
eyði. En það er nú þessi gamla saga, að það 
er alltaf töluvert af býlum á hverju ári, sem 
fer i eyði, sem varir um lengri eða skemmri 
tíma. Og vitanlega mun það alltaf hafa átt sér 
stað, síðan sveitir landsins byggðust, að byggð- 
in hafi færzt nokkuð til. Jarðir i afdölum og 
upp til heiða hafa lagzt i eyði jafnhliða þvi, 
sem annarstaðar hafa komið nýbýli. En hvað 
sem þvi liður, eru það miklu færri, sem geta 
fengið býli til ábúðar, heldur en vilja. A. m. k.
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koma daglega margir menn til okkar, sem höf- 
um með nýbvlamálin að gera, og eru að spyrj- 
ast fyrir um jarðir, og það virðist vera mikil 
eftirspurn eftir þeim. Og að hafa á inóti því, 
að býlum sé fjölgað, af þvi að ekki sé unnt eða 
niiklum vandkvæðum bundið að selja afurðir 
bænda, það virðist mér ekki nein rök. I’vi að 
ef við ætluðum að rökstyðja þannig, þá er eins 
og við a’tluðum að stöðva lifið hér á landi. í 
kaupstöðunum er fjöidi fólks atvinnulaus, og ef 
ekki mætti fjölga atvinnurekendum í sveitum 
landsins neitt, þá veit ég ekki, hvað ætti að 
gera við fólkið.

Hv. (i. þm. Keykv. lagði einnig áherzlu á það, 
að hér mundi vaka fvrir mönnum með þessu 
frv. að flytja vandræðafólk úr kaupstöðunum 
og upp í sveit á þessi nýliýlí. Allt annað vakir 
nú fvrir mér í þessu máli, sem sé það, að það 
fólk, sem er alið upp í sveit, geti haft mögu- 
leika til þess að haldast i sveitinni. Og skoðun 
mín er sú viðkomandi þessari ræktun í Olfus- 
inu, sem þetta frv. stefnir að, að þeir, sem al- 
izt hafa upp i Öifusinu, eigi að sjálfsögðu að 
sitja fyrir um að fá þau býli, sem þarna kunna 
að verða reist. I>ó að þarna sé stofnað til nokk- 
urra nýbýla, þá þarf ekki að gera ráð fyrir. 
að það þurfi að flytja fólk úr kaupstöðunum til 
að setja á þau, heldur inun vera nóg fólk til í 
sveitinni til þess.

Hv. 6. þm. Kevkv. sagði, að það væri ekki 
land, sem vantaði til þess að hægt væri að 
stofna býli í sveitum landsins. En það er nú 
samt það, sem vantar. I>að er fjöldi fólks, sem 
hrökklast úr sveitinni af þvi aðþað hefir vant- 
að land. Það hefir vantað viljann hjá bændum 
til þess að þrengja að sér og skipta úr jörðum 
sinum. Vitanlega hefir menn líka vantað áhöld 
og áhöfn. En það er víst, að fjöldi fólks hefir 
flúið úr sveitinni vegna þess, að það hefir ekki 
haft aðgang að landi. Þetta spursmál verður 
að leysa, og hér er um að ræða aðeins litla til- 
raun í þessu efni. Eg hefi heldur engan heyrt 
halda því fram, að þessi staður væri ekki heppi- 
lega valinn, heldur þvert á móti. Eg vænti því, 
að þrátt fyrir þessi andmadi, sem ég nú liefi 
svarað, þá verði frv. samþ. með þeim brtt., sem 
n. hefir niælt með.

*Eiríkur Einarsson: Eg skal játa, að tilefni 
það, sem ég og hv. þm. Ak. höfðum til þess að 
koma með brtt. á þskj. 4(18, er að mestu fallið 
niður með brtt. Iandbn. á þskj. 437, þar sein 
sleppt er mörgum jörðunum, sem taka átti eign- 
arnámi samkv. frv. Þegar heimildin er aðeins 
bundin við tvær jarðir, Hvanim og Kirkjuferju 
með hjáleigu, þá virðist mér, að hugmvndin 
um að taka stórt landsvæði til ræktunar sé 
allmjög skert. Járðirnar Hellir og Árbær, sem 
sleppa á samkv. brtt. landbn., eru sizt verri til 
ræktunar en þær tvær jarðir, sem eignarnáms- 
heimildin nær til, ef brtt. verður samþ.; auk 
þessa má benda á, að svæðið, sem hugmyndin 
er að rækta, verður miklu sundurlausara en 
það mun hafa vcrið hugsað, ef jörðum þessum 
verður sleppt. Annars get ég virt það við hv. 
landbn., að hún skyldi draga þessar jarðir á- 
samt Þórustöðum út úr, því að bændurnir, sein

þarna búa, voru mjög hræddir um, að réttur 
þeirra yrði að meira eða minna leyti skertur. 
ef til eignarnáms hefði komið á jörðum þessum.

Hv. frsm. landbn. sagði, að mikið af landi 
jarða þeirra, sem gert er ráð fyrir að kaupa 
eða taka eignarnámi, sé óræktanlegt, og það 
geri jarðirnar verðminni. Þessu er þvi að svara, 
að hið líttræktanlega viðlendi jarðanna skaoar 
einmitt verðmæti þeirra. Þarna eru landkostir 
góðir fyrir sauðfé og hross, enda þótt landið 
virðist fljótt á að líta arðlítið.

Þrátt fyrir það, sem ég nú hefi tekið fram, 
sé ég ekki ástæðu til að taka brtt. á þskj. 408 
til haka. Mér finnst rétt, að um hana gangi 
atkv. Ekki af því, að ég telji það svo mikla 
skerðingu á eignarrétti manna, hvort þessar 
tvær jarðir verða teknar eða ekki. Heldur vegna 
hins, að mér þykir rétt, að það komi skýrt 
fram, hvort Alþingi vilji leggja út á þá braut, 
að taka jarðir af bændum með þessu móti.

Það er ekki langt síðan rikið keypti Kaldaðar- 
nesflóann; þar er því mikið land til ræktunar. 
Þegar sú eign var kevpt, \iar rikinu veitt heim- 
ild til þess að kaupa hana, ef samkomulag 
fengist, en hér á að taka jarðirnar eignarnámi, 
náist ekki samkomulag uin sölu. Ég vil þvi 
spyrja: Er ástæða til að ganga lengra en leita 
hófanna um kaup á þessum jörðum hjá Ölfus- 
ingum? Mér finnst það ekki. Það er aldrei 
nema rétt, að tímarnir breytast og mennirnir 
með, en það er ekki langt síðan sú skoðun var 
uppi, að bændurnir ættu að eiga jarðir sínar 
sjálfir, og brautryðjandi þeirrar stefnu var 
hinn kunni landbúnaðarvinur Þórhallur Bjarn- 
arson biskup. Mér finnst því sjálfsagt og rétt, 
að íliugað sé vel áður en lagt er út á alveg nýj- 
ar brautir í þessuin niálum.

Deila sú, sem risið hefir á milli hv. frsm. 
landbn. og hv. 6. þm. Kevkv. um það, hvort 
stuðla beri að því, að stofnað sé til nýbýla í 
landinu á sama tima og jarðir fara í eyði, er 
í sjálfu sér einkennileg. Ég mun að sjálfsögðu 
ckki að fara að blanda mér inn í þessar umr., en 
það eitt vil ég þó segja, að mér finnst ekki 
nenia rétt og sjálfsagt, að stefnt sé að þvi, að 
býlum fjölgi í landinu. Hitt, sem hv. 6. þm. 
Keykv. sagði, að nýbýlin væru dýr og víða erf- 
itt til afkomu á þeim, er að sjálfsögðu íhug- 
unarvert.

Ég vil svo að síðustu skjóta því til hv. þm., 
hvort þeim finnist, að frumskilyrðunum fyrir 
því, að stór nýbýlabyggð geti þrifizt þarna 
austur frá, sé fullnægt, eins og t. d. samgöngu- 
málunum o. fl. Eins og kunnugt er, þá fór ég 
fram á það í vetur, að þetta vrði athugað, en 
það virtist ekki fá hljómgrunn hjá hv. þm.

*Sigurður E. Hlíðar: Ég finn mig knúðan til 
þess að segja hér nokkur orð, þar sem ég er 
meðflm. að brtt. þeirri á þskj. 408, sem vakið 
hefir hér nokkrar umræður. Það, sem vakti 
fyrir mér, er ég gerðist meðflm. að brtt. þess- 
ari, var það, að mér var kunnugt um, að bænd- 
ur þeir, er búa á þeim jörðuin þarna eystra, 
sem talað er um að kaupa eða taka eignarnámi, 
kviða því mjög, að jarðirnar verði teknar af 
þeini. Sérstaklega tók mig sárt til eins bóndans
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þarna; það er bóndinn í Árbæ, því að hann 
hefir búið þarna lengi. Ef skipta ætti þeirri 
jörð í 4 hluta og hann ætti að hafa einn part- 
inn, þá hcld ég, að það yrði þröngt fyrir dvr- 
um hjá honum með 300—tOO fjár, 40 nautgripi 
og allmargt hrossa. Já, mig tekur sárt til þessa 
manns, og yfirleitt til allra þeirra, sem talað 
hefir verið um að taka jarðirnar af, og fyrir 
því vil ég umfram alla hluti, að leitað sé sam- 
komulags við mennina um kaup á jörðunum, ef 
brýn þörf er á að fá þær vegna almennings- 
heilla, auk þess, sem ég er eindregið á móti 
þvi, að jarðir séu teknar eignarnámi af mönn- 
um, þvi að ég tel, að rétt sé, að bændur eigi 
jarðir sínar sjálfir. Þegar ég var ungur, var 
það kappsmál allra bænda og bændasona, að 
geta orðið sjálfseignarbændur. Ég var og þá á 
þeirri skoðun, að það væri landi og lýð fvrir 
beztu, og við það stend ég enn. Mér er með 
öllu ómögulegt að fella mig við það, sem nú er 
verið að reyna að koma inn hjá fólki, að hið 
opinbera eigi að eiga jarðirnar.

Þegar ég gerðist meðflm. brtt. á þskj. 408, 
voru allmargar jarðir taldar upp í frv., sem átti 
að mega taka eignarnámi, en nú hefir hv. land- 
bn. flutt brtt. á þskj. 437, þar sem hún leggur 
til, að heimildin verði aðeins látin ná til tveggja 
jarða, Hvamms og Kirkjuferju ásamt hjáleigu 
frá þeirri jörð. Jarðirnar, sem hér var um að 
ræða, hafa því fækkað að stórum mun, en prin- 
cipið, eigrtarnámið eða eignarnámsheimildin, 
stendur óbrevtt, og það er einmitt það, sem 
ég er sérstaklega á móti. Ég vil því með engu 
móti draga brtt. okkar aftur, heldur láta ganga 
um hana atkv., svo úr þvi fáist skorið, hvort 
þingið er ófáanlegt til þess að hverfa frá eign- 
arnáms-principinu inn á samkomulagsleiðina.

Það má vel vera, að svæði það, sem hér er 
um að ræða, sé hentugt til þess að koma upp 
á þvi nýbýlahverfi, en ég tel eflaust, að það 
séu miklu víðar til svipuð svæði og þetta, og 
þvi sé ég ekki ástæðu til að taka þessar jarðir 
frekar en einhverjar aðrar. Að siðustu vil ég 
svo aðeins segja þetta: Það er alltaf viðurhluta- 
mikið að slita menn upp með rótum þar, sem 
þeir hafa dvalið um Iangt skeið og óska einskis 
frekar en að mega dvelja þar áfram. Að gera 
mönnum, sem lengi hafa verið bústólpar í hér- 
uðum sínum, slikar búsifjar sem þessar, held 
ég, að eigi að gjalda varhuga við.

Frsm. (Steingrímur Steinþórsson): Mér finnst 
kenna nokkurs misskilnings hjá sumum hv. þm., 
sem tekið hafa til máls, sérstaklega þó hjá hv. 
þm. Ak. Hann virtist skilja frv. þetta þannig, 
að með því væri verið að slá föstu því „principi" 
að ná sem flestum jörðum undir ríkið. Þetta 
er ekki rétt, heldur er hér verið að vinna að 
því, að koma skipulagi á byggingar fyrir fólk, 
sem þarf að komast upp i sveit úr atvinnuleysi 
kaupstaðanna. Það er þvi sízt ástæða fyrir 
þennan hv. þm. að vera að standa hér upp og 
fara að Iofa sjálfseignarábúð; slíkt kemur þessu 
máli bara ekkert við. Ég mun því ekki fara 
frekar inn á þetta nú.

Það gegnir annars nokkuð öðru máli um hv. 
þm. Borgf. og þennan hv. þm.; þeir virðast

hafa nokkuð mismunandi skoðanir á málunuin. 
Hv. þm. Borgf. hefir og þá bjargföstu skoðun, 
eins og bv. þm. Ak. segist hafa, að bezt sé og 
farsælast. að bændurnir eigi jarðir sínar sjálfir. 
Þó fellst liann á frv. þetta, segist fullkomlega 
viðurkenna nauðsyn þess. Þetta sannar ljós- 
lega, að bv. þm. Borgf. er að miklum mun víð- 
sýnni en flokksbróðir hans, hv. þm. Ak. Hv. 
þm. Borgf. skilur það, eins og allir skvnbærir 
menn, að það er ckki hægt að gera skipulags- 
bundna ra-ktun og undirbúa byggingu nýbýla, 
nema því aðeins, að rikið hafi umsjón með 
ræktun landsins og skipulagi nýbýlanna.

Þetta er nákvæmlega sama og þegar tekið er 
örfoka land til ræktunar. Það er ómögulegt að 
gera það ineð öðru inóti en að landið sé tekið 
i umsjá ríkisins. Mér virðist það alger óþarfi að 
vera með umr. um þessi tvö sjónarmið snert- 
andi ábúðarlöggjöfina í sambandi við þetta mál. 
Ég tók það strax fram, þegar ég hélt mína 
framsöguræðu í málinu, að það væri ekki mein- 
ingin að reka bændurna burt af jörðunum, held- 
ur að taka land, sem hægt væri að taka án þess 
að skerða um of búrekstur þann, sem fyrir 
væri á jörðunum.

Hv. þm. Ak. sagði, að hann gæti ekki verið 
með í því að heimila að taka eignarnámi jarð- 
eignir bænda, nema það væri til alþjóðarþrifa. 
Ég er sainmála hv. þm. um það. Ég tel það 
virkilega til alþjóðarþrifa, ef við tökum 100 ha. 
þarna og á nokkrum öðrum stöðum á landinu, 
ræsum þá fram og þurrkum þá eins og á að 
þurrka land. Það er ekki nema á örfáum stöð- 
um, að menn vita, hvernig á að þurrka land. 
Ég er sannfærður um, að þegar búið er að rækta 
í Ölfusinu svona landspildu, þá verður hún hið 
ákjósanlegasta sýnishorn fyrir bændurna í 
kring, þar sem þeir geta séð, hvað hin íslenzka 
mold gefur mikið, þegar búið er að rækta hana 
eins og á að gera. Ég þarf ekki að halda fvrir- 
lestur um þetta fyrir hv. þm. Ak., sem er for- 
maður Ræktunarfélags Norðurlands, en rækt- 
unarstöðin þar er einn bezti bletturinn, sem 
við eigum á landinu.

Það er ekki litils virði að fá landið vel þurrk- 
að. Það er hægt að tala um það siðar, hvernig 
eigi að nota það, i hvað mörg býli eigi að 
skipta þvi o. s. frv. En landið verður að vera 
þurrt nokkrum árum áður en byrjað er að 
vinna það að öðru leyti.

Þó ég hafi dálitla löngun til að fara inn á 
málið frá öðru sjónarmiði, þá ætla ég ekki að 
gera það. Ég vil þó taka það fram sem skoðun 
landbn., að þetta er ekki „princip“-mál út frá 
því sjónarmiði, hvort jarðir eigi að vera einka- 
eign eða ríkiseign. Það er aðeins bundið við það 
einstaka tilfelli, að skapa skilyrði til þess að 
hægt sé að nota nokkuð af vinnukrafti þjóðar- 
innar til að vinna af þessu sérstaka verk- 
efni.

ATKVGR.
Brtt. 408 felld með 13:5 atkv.
— 437 samþ. með 18 shlj. atkv.
— 371 samþ. með 18:1 atkv.

Frv., svo brevtt, samþ. með 19 shlj. atkv., að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
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já: BÁ, BjB, EmJ, EystJ, HelgJ, HV, JakM, 
Jfv, l’Hann, PO, SkG, StgrSt, SvbH, TT, 
VJ, ÞBr, ÁÁ, BJ, JörB.

EE, GP, GSv, JPálm, SEH greiddu ekki atkv. 
9 þm. (EOl, FJ, GG, HG, íslH, ÓTh, PHalld,

SK, StSt) fjarstaddir.
I'rv. afgr. til Ed.

Á 36. fundi í Ed., 16. april, var frv. útbýtt 
eins og það var sainþ. við 3. umr. í Nd. (A. 
457).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skanimt var Iiðið frá útbýtingu frv. — 

Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
I'rv. vísað til 2. uinr. mcð 9 shlj. atkv. og til 

landbn. með 9 shlj. atkv.

Á 41. fundi i Ed., 18. april, var frv. tekið til
2. umr. (A. 457, n. 486).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði levfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Frsm. (Páll Zóphóniasson): Herra forseti! Hin 
síðustu ár hefir mönnum orðið það ljósara og 
ljósara, að nauðsyn bæri til þess, að hið opin- 
bera hlutaðist til um, að fleiri býli gætu risið 
upp í hinum dreifðu bvggðum landsins, svo að 
fleiri menn gætu lifað af landbúnaði, og at- 
vinnuleysið í þorpunum, samfara aflabresti nú 
siðustu árin, hefir stutt að þessu. l’pp af þvi 
hafa svo risið nýbýlal. og með þeiin eða eftir 
þeim hefir ríkið stutt að þvi, að nýbýli kæmust 
upp. En reynslan hefir orðið við framkvæmd 
þessara mála, að þar, sem ekki hafa verið reist 
nýbýli á hluta úr eldri býlum og stuðzt við 
ræktað tún, eins og þar, scin jörðum hefir verið 
skipt í tvennt, eins og víða hefir verið gert, 
cn menn hafa tekið óræktað land, sem frum- 
hýlingarnir hyggjast að rækta sjálfir, þá hefir 
það sýnt sig, að þessir menn hafa átt fram 
undan erfiðan lifsróður fyrst um sinn og rækt- 
un þessara landa hcfir gengið nokkuð seint. 
Bíkisstj. skipaði nýlega svokallaða landnáms- 
nefnd, og hefir sú nefnd lagt til, að land verði 
tekið eignarnámi austur i Ölfusi, ef ekki nást 
samningar um kaup, og ræktað fyrir nýbýla- 
hverfi. Þetta hefir aldrei verið gert áður, þótt 
segja megi, að þurrkun landsins, sem kallað 
hefir verið Síbería, gæti verið undanfari þess, 
að þar yrðu reist nýbýli, og svo má líka segja, 
að í þorpunum, þar sem útgerðin hefir brugð- 
izt og menn lifa að mestu levti á landbúnaði, 
séu orðin nokkurskonar nýbýlahverfi, eins og á 
Evrarbakka og Stokkseyri.

l>að var haldinn samciginlegur fundur um 
þetta mál lijá landhn. heggja d., og voru allir 
sanunála um að hera frv. þetta fram eins og 
stjórnarráðið óskaði eftir að það væri, og nm. 
i þessari d. eru allir sammála um að mæla með. 
að frv. verði samþ. eins og það liggur fyrir nú.

l'm leið og ég segi þetta fvrir n. hönd, vil 
ég segja frá mínu eigin brjósti, og þar tala 
ég sem einstaklingur, en hvorki sem flokks- 
maður né landbnm., að allt þetta og annað,

sem gert hefir verið í nýbýlamálunum, er að 
visu spor í rétta átt, en það nær ekki nema 
litlum hluta af þeim áfanga, sem menn vilja 
ná með þessu. Ég hefi þá sérstöðu, sem ég býst 
við, að ég standi alveg einn uppi með enn sem 
komið er, að ég held, að eigi á annað borð að 
halda áfram á þessari braut, að taka land á 
einum stað þetta árið og öðrum það næsta til 
að stofna nýbýlahverfi, þá muni það aldrei 
nema að litlu leyti leysa það vandamál, sem fyrir 
mönnum vakir að leysa, sem sé að það fólk, sem 
vill mynda sjálfstæð heimili í sveitum landsins, 
hafi aðstöðu til að geta það. Hin siðustu ár 
hafa að meðaltali um 300 hjón gift sig í sveit- 
unum. Býli landsins eru þetta um 6200—6300 að 
jafnaði, það jafnar sig nokkurn veginn upp, að 
nýbýli myndast á einum stað og jarðir fara 
aftur i eyði ár og ár, svo talan veltur eitthvað 
á þessum tölum, og hefir gert það um áratugi. 
Nú þurfa þessi 300 hjón, sem gifta sig árlega, 
að fá jarðir, ef þau eiga að vera áfram i sveit- 
inni, en það eru ekki nema 130—140 bændur á 
ári, sem deyja frá jörðum sinum, svo aðeins 
tæpur helmingur 'þessara hjóna getur fengið 
jarðir, þótt þau sitji um hverja þá jörð, sem 
losnar. Þá er ekki um annað fyrir þau að gera 
en annaðhvort alls ekki að hugsa um að mynda 
sjálfstæðan atvinnurekstur í sveit, eða fara i 
kaupstað og revna að heyja sina lífsbaráttu þar. 
þótt þau hefðu miklu heldur kosið að vera kvrr 
í sveit. Eg held, að allt svona lagað, eins og 
þetta frv., sé spor i áttina, en takmarkið næst 
ekki fyrr en koinin eru á allsherjarl. um heim- 
ild til að taka land cignarnámi fyrir býli, hvar 
sem er á landinu, ef á þarf að lialda. Þetta vildi 
ég láta koma fram sein mína skoðun. Ég stend 
?. t. v. einn með hana hér á hv. Alþingi, en 
það getur brevtzt. Þegar ég stakk upp á því 1912, 
að rikið færi að kaupa jarðir, vildi enginn á 
það hlusta, og þegar ég minntist á það 1915, 
sem nú er komið hér inn í 17. gr. jarðræktar- 
laganna, þá vildi heldur enginn sjá það eða 
hevra. Nú viðurkenna allir, að þetta sé rétt. Svo 
þótt þetta frv. sé ekki nema lítið spor i þá átt 
að koma í veg fvrir, að fólkið flosni upp úr 
sveitunum og unga fólkið geti stundað þar sjálf- 
stæðan búrekstur, þegar það hefir aldur og getu 
til þess, þá er það spá mín, að næstu ár verði 
haldið áfram að koma löggjöfinni i það horf, 
að í stað þess, að fólkið hrökklist úr sveitunum, 
þá komi almenn eignarnámsl., sem skapi mögu- 
leika fvrir þvi, að fólkið geti verið áfram í 
sveitunum, þar sein það vill, svo mikill hluti 
af fólksfjölgun sveitanna neyddist ekki til að 
flvtja til bæjanna, eins og nú er.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. —4. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

Á 42. fundi i Ed., 19. april, var frv. tekið tii
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
levfð og samþ. með 9 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.
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ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 520).

56. Ríkisborgararéttur.
A 15. fundi í Xd., 12. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um veiting ríkisborgararéttar (þm- 

frv., A. 102).

Á 16. fundi í Xd., 13. marz, var frv. tekið til 
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 
Afbrigði levfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Frsm. (Thor Thors): Eins og undanfarin ár 
hafa allshn. borizt nokkrar umsóknir um ís- 
lenzkan ríkisborgararétt frá erlendum mönnum, 
sem búsettir hafa verið hér á landi um skeið. 
Með 1. um rikisborgararétt, sem sett voru á 
Alþ. árið 1935, voru ákveðnar reglur fyrir þvi, 
hvenær útlendir menn mættu hljóta islenzkan 
rikisborgararétt, og þau fyrirmæli er að finna 
í 4. gr. þessara 1. Allshn. telur rétt og sjálf- 
sagt að halda sér að öllu leyti við þær reglur, 
sem Alþ. eitt sinn hefir sett sér, og fyrir þá 
sök tekur hún ekki til greina umsóknir frá öðr- 
um en þeim, sem uppfylla öll skilyrði þessara 1. 
Að þessu sinni hafa allshn. borizt umsóknir frá 
tveiin mönnum, sem fara fram á að fá íslenzkan 
rikisborgararétt, og uppfylla þeir öll skilyrði 1., 
og væntir allshn. því, að þetta frv. fái greiðan 
framgang hér í d.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 18 shlj. atkv.

Á 18. fundi í Xd., 15. marz, var frv. tekið til 
2. umr.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frvgr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 19 shlj. atkv.

Á 20. fundi í Xd., 18. marz, var frv tekið til
3. umr.

Enginn tók til ináls.
ATKVGR.
Frv. samþ. ineð 17 shlj. atkv. og afgr. til Eit.

Á 19. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Xd., eftir 3. umr. þar.

Á 20. fundi i Ed., 19. marz, var frv. tekið til 
1. umr.

Of skainmt var liðið frá 3. uinr. i Xd. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.

Enginn tók til ináls.
ATKVGR.
I'rv. visað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

allshn. með 9 shlj. atkv.

— Rikisborgararéttur.

Á 26. fundi í Ed., 1. april, var frv. tekið lil 
2. umr. (A. 102, n. 267).

*Frgm. (Magnús Gislason): Allshn. hefir liaft 
þetta frv., sem borizt hefir frá Xd., til athug- 
unar og hefir ekkert við það að athuga. Xefnd- 
in athugaði skjöl þau, sem fylgdu umsóknunum, 
og samkv. þeim uppfylla þessir menn skilyrðin 
til þess að þeim verði veittur ríkisborgararéttur.

Eftir að frv. var til umr. í Xd. barst ráðu- 
nevtinu umsókn um, að norskur maður, Olaf 
Ingvald Visnes, fái ríkisborgararétt. Þau skjöl, 
sem fylgja frá Xoregi og héðan, bera það með 
sér, að hann hefir rétt á að fá hér rikisborg- 
ararétt. Hann fluttist til landsins 1909, hefir 
húið hér siðan og er kvæntur íslenzkri konu. 
Xefndin leggur til, að honum verði einnig veitt- 
ur rikisborgararéttur. En eftir að nál. hafði ver- 
ið prentað, kemur fram, að nafnið er rangt 
prentað. Hann heitir Olaf Ingvald Olsen Visnes, 
en þessu inætti breyta þegar frv. er prentað upp.

ATKVGR.
Brtt. 267 tckin aftur til 3. umr.

Frvgr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögii samþ. án atkvgr.
I-'rv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 27. fundi í Ed., 2. april, var frv. tekið til 3. 
umr. (A. 102, 267).

Of skannnt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
levfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.

Brtt. 267 samþ. með 10 shlj. atkv.
Frv., svo brevtt, samþ. með 10 shlj. atkv. og

endursent Xd.

Á 29. fundi í Xd., 3. apríl, var frv. útbýtt eins 
og það var samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 324).

Á 32. fundi í Xd., 9. april, var frv. tekið til 
einnar umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 33. fundi í Xd., 11. april, var frv. aftur tek- 

ið til einnar umr. (A. 324, 360, 383).

Jón Pálmason: Eg hefi leyft mér að bera fram 
brtt. við þetta frv. á þskj. 360. Er það sama till. 
og samþ. var i Xd. á síðasta þingi, að veita 
Oskar Sövik rafveitustjóra á Blönduósi ríkis- 
borgararétt. Ed. gat ekki fallizt á þetta, þar 
sem henni Jiótti ekki nægilega langur timi lið- 
inn frá því að þessi inaður fluttist hingað til 
Iands. Xú hefir allshn. ekki heldur viljað taka 
þennan mann upp i frv., vegna þess að mér 
skilst, að það er ekki fyrr en í næsta inánuði, 
að liðin eru 10 ár frá því að þessi maður flutt- 
ist hingað til lands. En vegna þess að mikið 
kapp er lagt á það, bæði af rafveitust jórn 
Blönduóss og sýslunefnd Austur-Húnavatns- 
sýslu, að þessi maður fái íslenzkan rikisborg- 
ararétt, ]>á vænti ég. að till. min fái góðar 
undirtektir í þessari d. ekki síður en á siðasta 
þingi.

Frsm. (Thor Thors): Frá þvi að þetta frv. var 
síðast til meðferðar hér i d., hefir Ed. bætt inu
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í það nfanni, norskum að ætt, sem dvalið hefir 
hér á landi síðan 1906 og uppfyllir að öðru 
leyti öll þau skilvrði, sem lögin krefjast til að 
útlendingar geti fengið hér ríkisborgararétt. 
Allshn. hefir því engar aths. að gera við þann 
mann, en ber sjálf fram brtt. á þskj. 383 um, 
að Bjarne August Augustsen, afgreiðslumaður í 
Reykjavik, fæddur i Noregi, fái hér rikisborg- 
aiarétt. Þessi maður kom hingað í apríl 1930 
og hefir þvi nú dvalið í 10 ár hér á landi. Það 
er því enginn vafi, að hann uppfyllir þau skil- 
vrði, sem 1. krefjast.

Hv. þm. A.-Húnv. flvtur brtt. um, að Oskar 
Sövik rafveitustjóri á Blönduósi fái islenzkan 
ríkisborgararétt. Eins og hv. flm. gat um, kom 
þessi maður til landsins i maí 1930 og hefir 
því ekki nú í dag uppfyllt þau skilyrði, sem 1. 
setja um að útlendingar fái islenzkan rikis- 
borgararétt. Enda þótt svo sé ástatt, mun n., 
vegna þess sérstaka ástands, sem skapazt hefir 
nú síðustu daga, láta þetta mál afskiptalaust 
frá sinni hendi. X. vildi ekki eiga frumkvæði 
að því að flytja þessa till. og vill ekki heldur 
mæla með henni sem slik, en einstakir nm. 
hafa um hana óbundnar hendur. X. vildi ekki 
heldur mæla á móti henni, vegna þess sérstaka 
ástands, sem nú hefir skapaztl Á það má líka 
líta, að þessi maður mundi að líkindum vera 
búinn að dvelja 10 ár hér á landi, þegar hann 
fengi ríkisborgararéttinn, þó að frv. yrði nú i 
dag samþ. sem 1. frá Alþingi.

ATKVGR.
Brtt. 383 samþ. með 18 shlj. atkv.
— 360 samþ. með 14:7 atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 19 shlj. atkv. og 
endursent Ed.

A 33. fundi í Ed., 12. apríl, var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við eina umr. í Xd. (A. 
417).

Á sama fundi var frv. tekið til einnar umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 

Afbrigði levfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

*Frsm. (Magnús Gíslason): Þegar það mál, 
sem hér er til umr., var til umr. í hv. Xd., hafði 
allshn. þeirrar d. það til athugunar, og sé ég, 
að hún hefir gert á þvi þá breyt. að bæta við 
einum manni, sem ætlazt er til, að fái íslenzk- 
an ríkisborgararétt. En þar sem þetta er mikils- 
vert mál, þá óska ég, að hv. allshn. þessarar d. 
fái að athuga málið áður en það verður rætt 
frekar.

l’mr. frestað.
Á 35. og 36. fundi i Ed., 15. og 16. apríl, var 

frv. tekið til frh. einnar umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 40. fundi í Ed., 17. april, v'ar fram haldið 

einni uinr. um frv. (A. 417, 473).

*Frsm. (Magnús Gíslason): Allshn. hefir at- 
hugað þetta mál síðan það kom frá X'd. og gert 
eina brtt. við frv. um það, að nafn Óskars Sö- 
viks, norsks rikisborgara, verði tekið út af frv. 
Síðan þessi brtt. var gerð, hefir n. fengið upp-

lýsingar um það, að verið sé að gera tilraunir 
til að afla upplýsinga um það, sem n. telur 
skorta á um það, að hún geti mælt með því, 
að þessum manni verði veittur íslenzkur ríkis- 
borgararéttur. Ég vil skjóta því til meðnm. 
minna, hvort þeir hafi nokkuð á móti þvi, að 
frestað sé að taka ákvörðun um þetta atriði 
þangað til slíkar upplýsingar liggja fyrir. Ef 
svo er ekki, þá óska ég fyrir hönd allshn., að 
málið verði tekið af dagskrá.

l'mr. frestað.
Á 41. fundi í Ed., 18. april, var frv. enn tekið 

til frh. einnar umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 42. fundi í Ed., 19. april, var fram haldið 

eimii umr. um frv.

*Frsm. (Magnús Gíslason): Allshn. hefir at- 
hugað frv. eftir meðferð þá, er það hefir fengið 
í hv. Xd., og hefir n. orðið sammála um að 
leggja til, að úr því væri aftur fellt ákvæðið 
um, að Oskari Sövik vrði veittur rikisborgara- 
réttur. í desember siðastl. var þetta mál tekið 
fyrir á þinginu, og féllst hv. Xd. á, að honum 
yrði veittur rétturinn, en allshn. Ed., er fékk 
málið síðar til meðferðar, vildi ekki fallast á 
þetta að svo stöddu, og varð það ofan á hér í 
hv. d. Ástæður n. voru í fyrsta lagi, að 6 mán- 
uði skorti á, að hann hefði dvalið hér hinn 
fyrirskipaða árafjölda, þótt allt væri satt, er 
hann sagði um þetta, og í öðru lagi þótti n. 
óvíst um heimilisfang hans hér á landi fyrstu 
árin þrjú, eða 1930—1933, og í þriðja lagi var 
ekki vitað, að hann hefði þá greitt hér á landi 
lögboðin gjöld. Auk þess vantaði vottorð yfir- 
valdanna á þeim stöðum, þar sem hann hafði 
dvalið, um það, að hann hefði ekki gerzt brot- 
legur við islenzk 1., en slík vottorð þarf að 
hafa, bæði héðan og úr heimalandi hlutaðeig- 
anda, til þess að geta öðlazt hér borgararétt. 
Af þessum ástæðum var þetta ekki samþ. hér í 
d. Þegar málið kom svo hingað aftur frá hv. 
X'd., hafði í engu verið bætt uin þessa ágalla 
umsóknarinnar, nema í þvi, að skemmri tími 
var eftir af þeim 10 árum, sem maðurinn skvldi 
hafa dvalið hér á landi, og því taldi n., að enn 
vantaði skilyrði til þess, að unnt væri að veita 
réttinn.

En eftir að n. bar fram brtt. sína, hefir nokk- 
uð verið úr bætt verstu ágöllunum á umsókn- 
inni. Maðurinn hefir lagt fram vottorð frá 
nokkrum lögreglustjórum á þeim stöðum, þar 
sem hann telur sig hafa dvalið árin 1930—1933, 
um að hann hafi ekki gerzt brotlegur við ís- 
lcnzk 1. Auk þess hefir n. borizt skevti frá 
sýslumanninum í Húnavatnssýslu, þar sem hann 
er nú búsettur, svo hljóðandi, með levfi hæstv. 
forscta:

„Óskar Sövik sýndi hér skrifstofunni í dag 
vegabréf útgefið Osló 1930 til íslands, gild- 
andi til 16. april 1932. — Jafnframt fullyrðir Sö- 
vik undir eiðstilboð hann hvergi átt heimili 
erlendis eftir að hann fluttist þá hingað og ekki 
vitað annað cn hann ætti heimili hjá Stefáni 
Runólfssyni, Reykjavík, meðan.

Sýslumaður Húnavatnssýslu."
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Ég skal geta þcss i sambandi við yfirlýsingu 
þá, er hann hefir gefið undir eiðstilboð um að 
hann hafi ekki átt lögheimili annarstaðar þessi 
ár, að hegningarvottorð, gefið út i Noregi 1938, 
er stilað upp á Oskar Sövik, Grytten, Noregi. 
Af þvi virðist sem hann hafi þá verið húsettur 
i Noregi. Þetta getur að visu verið að skilja 
svo, að hann hafi einhverntíma verið búsettur 
á þessum stað, eða að hann hafi aldrei slitið 
heimilisfangi sínu og verið búsettur á báðum 
stöðunum, hér og þar, eða í þriðja lagi, að um 
aniiaii Oskar Sövik sé að ræða.

Af hálfu rafveitu Austur-Húnavatnssýslu, er 
hann hefir starfað hjá, hefir verið lagt mikið 
kapp á að koma því til vegar, að honum yrði 
veittur ríkisborgararéttur hér, þvi að mönnum 
fellur þar vel við hann, telja hann vel til starf- 
ans hæfan og vilja ekki inissa hann. N. hefir 
borizt símskeyti frá rafveitunni, svo hljóðandi, 
með levfi hæstv. forseta:

„Fyrir hönd rafveitu Austur-Húnavatnssýslu, 
svo og eigenda hennar, sýslusjóðs Austur-Húna- 
vatnssýslu, Kaupfélags Húnvetninga og Blöndu- 
óshrepps, er hér með skorað á Alþingi að veita 
Oskari Sövik rafveitustjóra, Blönduósi, ríkis- 
borgararétt samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi. 
Er því að óreyndu trevst, vegna liagsmuna 
þessa héraðs, að óverðskuldað hrauðníð á hend- 
ur þessum manni, er náð hefir eyrum þing- 
nianna, hafi á þá þau ein áhrif, er slíku hæfa.“

Af þessu skevti er augljóst, að þeir, sem hafa 
manninn í þjónustu sinni, leggja mikið kapp á, 
að honum sé veittur rétturinn, sjálfsagt vegna 
þess, að þeir vilja ekki missa hann úr þjónustu 
sinni. Þó er augljóst af því, sem ég hefi sagt, að 
skilvrðum samkvæmt 1. um rikisborgararétt er 
ekki i öllu fullnægt. Fyrst vantar vottorð hlut- 
aðeigandi yfirvalda hér á landi uni, að hann 
hafi dvalið hér allan timann, og eins um það, 
hvar hann hafi dvialið. Það er vitað, að bæði 
árin hefir hann farið utan og dvalið í Noregi 
212 mánuð. Og ef litið er á vottorð lénsmanns- 
ins í Grytten, er vafamál, hvort hann hefir 
nokkurntíma slitið heimilisfangi sínu þar. En 
með hliðsjón af vfirlýsingu þeirri, er hann hefir 
gefið undir eiðstilboð, um að hann hafi ekki 
átt hcimilisfang erlendis eftir að hann fluttist 
hingað, hefir meiri hl. n. fallizt á að taka aftur 
brtt. á þskj. 473 um að svnja um ríkisborgara- 
réttinn. En minni hl., hv. 2. þm. S.-M., hefir ekki 
viljað fallast á þetta, og till. þessi er því eftir 
sem áður hans.

Nú er það athugavert, hvort ekki eigi á þess- 
um tímum að fvlgja fast fram 1. um rikisborg- 
ararétt hér á landi, þvi að búast má við, að á 
slikum tíinurn leiti hingað margir útlendingar 
til þess að revna að fá hér fótfestu. Alþ. verður 
að standa fast á því, að erlendum mönnum 
verði ekki veittur slíkur réttur, nema þeir upp- 
fvlli öll nauðsynleg skilyrði. Það mætti e. t. v. 
líta svo á, að það væri ekki vinsamlegt gagn- 
vart frændþjóð vorri Norðmönnum á þcssuin 
tímuin, er þeir þurfa á öllum mönnum sínum 
að halda til að verja land sitt, að veita norsk- 
um mönnum ríkisborgararétt hér á landi, þar 
sem það gæti orðið til þess, að þeir fengju ekki 
tækifæri til að gegna skyldum sínum við föður-

land sitt. Þó hefir n. fallizt á að taka hrtt. aftur, 
og stafar það af því, að þó að Alþingi veiti 
þessa heimild, verða hlutaðeigandi útlendirigar 
að sanna ríkisstj. innan 12 mánaða, að þeir séu 
leystir frá ríkisborgararétti í landi sínu. Það 
er þvi á valdi stj. í N'oregi, hvort þessi maður 
verður leystur frá borgararétti þar. Þvi teljum 
við óhætt að heimila þetta.

*Ingvar Pálmason: Eins og hv. frsm. allshn. 
tók fram, hefi ég ekki getað fallizt p að taka 
aftur brlt. á þskj. 473. Hann rakti málið all- 
ýtarlega og viðurkenndi, að það væri fráviknir.g 
frá gildandi 1. að veita þennan rétt. En ég vildi 
vekja athvgli á því, að hér skakkar talsverl 
miklu. því að manninn vantar vottorð, sem 
sanni búsetu hans hér fyrstu þrjú árin. Ég álit 
það skilyrði í 1. jafntvímælalaust og önnur 
skilyrði 1. Mér skildist hv. frsm. bvggja afstöðu 
sina aðallega á þvi, að hlutaðeigandi hefði undir 
eiðstilboð lýst vfir því, að hann hefði ekki átt 
heimili i Noregi þessi ár, en svo er síðari frani- 
hurðui' hans, að hann hafi ekki vitað betur en 
hann hefði átt heimili hjá Stefáni Bunólfssvni, 
en sá framburður er ekki gefinn undir eiðstil- 
hoð. Þetta gerir aðstöðu hans allmiklu lakari, 
þvi að hann gæti t. d. hafa orðið landshorna- 
maður á þessu timabili. Svo vaiitar vottorð frá 
Stefáni Bunólfssyni, sem hann á að hafa dvalið 
hjá, um að hann hafi átt heimili þar, en það 
liggur aðeins fvrir vottorð um, að hann hafi 
unnið hjá Stefáni. En þó að maðurinn hafi 
unnið hér 7—8 mánuði á ári, farið síðan til 
Noregs um haustið og komið aftur að vori, þá 
vinnur haiin sér ekki heimili hér mcð því. 
Hann segist hafa farið til Noregs í jólaleyfi, og 
getur það staðizt, því að hann vinnur við raf- 
veitu, og hún hefir liklega hætt að starfa i des- 
ember. Hann kemur svo aftur næsta vor. Hann 
segist hafa dvalið í Noregi ea. 2% mánuð, en 
þeir gætu lika verið 3. Við getum ekki fundið 
neina afsökun fyrir því, að hér sé vikið frá 
fyririnælum 1. Því vil ég óska þess, að málið 
verði látið ganga undir atkv. Ég álít, eins og 
hv. frsm., að okkur beri að framfylgja strang- 
lega fyririnælum 1. í þessum efnum. Það er var- 
hugavert að veita ívilnanir frá 1., því að slikt 
getur boðið öðru heim.

Þá er vottorðið frá yfirvöldum i Noregi um. 
að hann hafi ekki framið þar afbrot gegn I. 
En þar er sagt, að hann hafi átt heima i Nor- 
egi árið 1936. Þetta gerir málið ekki auðveldara 
fyrir maniiinn. Það eru að vísu möguleikar til 
þess, að ckki sé hér átt við þennan mann, og 
vottorðið eigi við aiinan Sövik. En að öðru 
ósönnuðu. er rétt að ganga út frá, að vottorðið 
sé í'étt gefið, enda er engin ástæða til að koma 
með getgátur um þetta. Það getur vel vcríð 
sannleikanum samkvæmt, að þessi maður hafi 
ekki tekið út neina hegningu í Noregi.

Þá vil ég að síðu stu minnast á það, sem mér 
virðist meiri hl. ætla að fljóta á. Hann vill 
sýna fram á, að ef maðurinn vill öðlast þenn- 
an rétt, verði hann að sanna fvrir dómsinrn.. 
að ha nn sé laus við ríkisborgararétt í Noregi. 
En þetta keniur ekkert inálinu við, þegar Alþ. 
úrskurðar, hvort fara skuli að 1. eða ekki.
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Ég veit ekki, hvernig stendur á því skeyti, 
sem eigendur rafveitunnar á Biönduósi hafa 
sent þm., vegna einhvers orðróms, sem þeim 
kynni að hafa borizt til evrna. Ég hefi ekki 
heyrt þennan orðróm, en mér þykir leiðinlegt, 
að eitthvað óhreint skuli liggja á bak við, ef 
dæma skal eftir likum, og yfirleitt finnst mér 
þetta mál sótt meira af kappi en forsjá. Ég tel 
mjög varhugavert fyrir þingið, þar sem öll gögn 
vantar til að geta veitt þennan rétt, að sækja 
málið af svo miklu kappi, þar sem tæplega er 
þörf á þvi. Það eru ekki neinar likur til þess, 
að rafveitan hætti að njóta starfskrafta þessa 
makalausa manns. Ég hefi séð bréf frá eftir- 
litsmanni rafstöðva, og þar segir hann, að þess- 
um manni beri tvimælalaust að veita atvinnu- 
réttindi hér á landi.

Ég get látið þetta nægja, en vil aðeins bæta 
við, að fyrir allshn. Ed. liggur nú umsókn frá 
manni, sem heitir Benedikt Nielsen og er fædd- 
ur i Danmörku. Hann er búsettur á Seltjarnar- 
nesi, kvæntur íslenzkri konu og á með henni 
eitt barn. Hann er búinn að vera hér í 11 ár 
og umsókninni fylgir vottorð frá húsbændum 
hans um, að hann hafi átt lögheimili hér öll 
þessi ár. Oll plögg með umsókninni eru í lagi, 
að undanteknu því, að hegningarvottorð vantar 
frá Danmörku. Meiri hl. allshn. hefir ekki séð 
sér fært að veita þessum manni rikisborgara- 
réttindi, og ég er alls ekki að mótmæla þeirri 
ákvörðun n. Ég vil aðeins taka fram, að verði 
þessum Sövik á Blönduósi veitt ríkisborgara- 
réttindi, þá tel ég tvimælalaust rétt af hálfu 
Alþ. að veita Nielsen einnig réttindin. Ef við 
berum það saman, hvort er meira atriði, að 
maðurinn hafi ekki uppfyllt búsetuskilyrði eða 
vantar vottorð um að hafa ekki verið dæmdur 
fyrir nein afbrot i föðurlandi sinu, þá virðist 
inér sízt meiri ástæða til að synja Nielsen um 
réttindin, þar sem fyrir liggja sannanir um, að 
hann hafi átt hér heima i 11 ár. Einnig liggur 
fyrir vottorð frá viðkomandi lögreglustjóra um, 
að hann hafi ekki verið dæmdur i þessi 11 ár. 
Þrátt fyrir það er ósannað, að hann hafi ekki 
verið dæmdur í föðurlandi sinu, en eftir nútima 
réttarfarsreglum væri maðurinn búinn að fá 
uppreisn á þessu timabili. Frá minu leikmanns- 
sjónarmiði séð skiptir ekki meira máli, þó að 
þetta atriði vanti til þess að uppfylla ákvæði 
laganna, heldur en það skilyrði, sem ég tel, að 
Sövik vanti. Með þessu er ég ekki að segja 
það, að Alþ. beri að veita Nielsen rikisborgara- 
rétt. En ég lít þannig á málið, að verði Sövik 
veittur ríkisborgararéttur, vrði Nielscn beittui 
ósanngirni.

Ég sé ekki ástæðu til að karpa meira um 
þetta mál. Ég og hv. frsm. allshn. höfum skýrt 
það svo, að það hlýtur að vera hv. þdm. ljóst. 
Ég vænti þess, að hv. d. fallist á, að eins og 
nú standa sakir er mjög varhugavert að víkja 
frá lagafyrirmælum um þessi atriði. Þess vegna 
er ekki rétt að veita þessi réttindi, fyrr en öll 
skilyrði hafa verið uppfyllt af hálfu umsækj- 
anda.

♦Forsrh. (Hermann Jónasson): Ég vil ekki 
blanda mér inn i deilur um þetta mál. Ég mælti
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með því í vetur, að þessi Óskar Sövik fengi 
ríkisborgararétt, og þá lágu ekki þau gögn fyrir, 
sem menn eru nú ekki sammála um. Ég legg 
mikið upp úr því, að maðurinn hafi hegningar- 
vottorð, en þar sem nú tekur ekki nema einn 
dag að afla sér þess, ætti ekki að standa á þvi. 
Mér er kunnugt um, að i Danmörku er dóms- 
eftirlitið fyrir allt landið á einum stað, og þar 
er hægt að fá hegningarvottorð fyrir alla 
danska borgara. Það ætti þvi að vera mjög auð- 
velt að afla sér þess með símskeyti. Ég ætla 
ekki að fara inn á þetta mál, en vil aðeins taka 
fram, að Alþ. verður nú samkvæint ákvæði i 1., 
sem hér um gilda, að vera kviðdómari í því, 
hvenær þau skilyrði eru fyrir hendi, sem kraf- 
izt er. Það er ekki hægt undir þessum kring- 
umstæðum að heimta alveg „júridiskar“ sann- 
anir, eins og fyrir venjulegum dómstóli. Menn 
hugsa ekki út í það að afla sér þessara sönn- 
unargagna, sem þeir myndu ekki þurfa að nota 
fvrr en eftir 10 ár. En hér verður að fara eftir 
þvi, sem er satt og rétt i þeim gögnum, sem 
fyrir liggja um þessi mál. Umsækjandinn hcfir 
vegabréf með höndum, sem er óræk sönnun 
þess, að hann hafi farið hingað heim á hinum 
tiltekna tíma. Hann fer að vinna við rafveitur, 
og mönnum er kunnugt um, að slik vinna út- 
heimtir stöðug ferðalög. Þess vegna verður hann 
ekki strax heimilisfestur hér og getur ekki 
komið með vottorð um lögheimili hér á landi 
fyrr en 1936. Hann tekur þannig til orða, að 
hann hafi verið „hjemmehörende" i Noregi, en 
við vitum, að hann dvelur hér, þó að honum 
hafi láðst að fá sér lögheimili i landinu. Það 
er mjög algengt um íslendinga, sem dvelja lang- 
dvölum úti i löndum, að þeir halda áfram að 
eiga lögheimili i sinu byggðarlagi hér heima. 
Stundum er heimilisfangið ekki látið falla niður 
af vangá, jafnvel þó að maðurinn borgi sina 
skatta og skyldur annarstaðar. Þegar öll þessi 
atriði eru tekin til greina, er ekki vafi á þvi, 
að mikið má um þetta mál deila. Það, sem koin 
mér aðallega til að minnast á þetta, er sím- 
skevti, sem okkur hefir borizt. Þar er látið orð 
falla um einhvern orðróm, sem kvnni að ganga, 
og vil ég skýra þetta nánar. Deila hcfir risið 
upp milli reifveitunnar á Blönduósi og eigenda 
ár þeirrar, sem vatnið er tekið úr. Mikið vatn 
hefir þurft til rafveitunnar, svo að nota varð 
mestallt vatnsmagn árinnar. Nú hagar svo til, 
að lax gengur upp í ána, en sökum þess, hve 
vatnið er litið, hefir laxveiði stórlega minnkað 
siðan rafveitan tók til starfa. Bændur þeir, sem 
eiga ána, hafa krafizt þess, að nægilegt vatn 
gæti runnið, til þess að laxinn kæmist óhindrað- 
ur upp i vatnið til að hrygna. Af þessu hefir 
skapazt mikil deila og gremja meðal bændanna, 
sem hefir að nokkru leyti bitnað á rafveitu- 
stjóranuni. Mér er þetta persónulega kunnugt, 
því að stjórnarráðið hefir þurft að jafna málið 
milli þessara aðila. Þarna hefir skapazt þræta 
út af laxinum, eins og oft áður hefir átt sér 
stað á okkar landi, því að laxinn er okkar mesta 
þrætuepli. Aðrar orsakir til óánægju er þarna 
ekki um að ræða, og þetta er sá orðrómur, sem 
minnzt var á i símskeytinu.

Ég vil líka benda á það atriði, að nú er Nor-
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cgur í striði, og það er á valdi Norðmanna 
sjálfra, hvort þeir levfa honum að afsala sér 
norskum rikisborgararéttindum. Ég held lika, 
að enginn vafi sé á því, að vottorðið eigi við 
þennali mann. Er tæplega hugsanlegt, að annar 
maður heiti þessu sama nafni og sé frá sama 
byggðarlagi, enda sýnir vegabréfið, að ekki 
getur verið um annan mann að ræða. Nú verð- 
um við að taka tillit til þess, að ef maðurinn 
hefði unnið i þágu ríkisins, þurfti hann aðeins 
að eiga hér heima í 5 ár. Hann hefir að vísu 
ekki verið starfsmaður ríkisins, en unnið þó i 
þágu hins opinbera. Þó að ekki sé tekið þannig 
til orða í 1., má um það deila, hvort menn, sem 
hafa unnið í þágu bæjar- og sveitarfélaga, komi 
i þessu tilfelli undir sama ákvæði og starfs- 
menn rikisins. Það hefir líka mikið að segja, 
að allir, sem hafa haft hann í þjónustu sinni, 
láta vel yfir störfum hans.

Ég býst ekki við að taka frekari þátt í þess- 
um umr. Ég tel, að þennan Nielsen þyrfti ekki 
að skorta hegningarvottorðið, og gæti afgreiðsla 
málsins beðið einn eða tvo daga, svo að hann 
gæti útvegað sér það frá Danmörku.

*Frsm. (Magnús Gislason): Hæstv. forsrh. tal- 
aði um, að ef maðurinn hefði unnið i þágu 
sýslufélaga, væri það svipað þvi að hann vnni 
hjá rikinu. Ég get ekki verið á sama máli og 
hann hvað þetta snertir. Þá invndi verða vikið 
frá skýru ákvæði laganna, og um það er ekki 
að ræða í þessu tilfelli. Viðvíkjandi því, sem 
hv. 2. þm. S.-M. sagði að þvi er snertir vott- 
orð Söviks frá sýslumanni um að hann hafi 
ekki á þessum árum átt heima í Noregi og ekki 
vitað annað en að hann ætti heimili hjá Stefáni 
Hunólfssyni i Reykjavik, þá er það alger mis- 
skilningur. Sýslumaður hefir átt að vita fyrir 
vist, hvort hann ætti heimili i Reykjavik, og 
virðist svo, sem um hvorttveggja hafi verið að 
ræða. Það, sem minni hl. allshn. telur að vanti 
til þess að Sövik geti öðlazt rikisborgararétt- 
indi, eru fullnægjandi skýrslur um, að hann 
hafi átt hér heima fyrstu 3 árin, og þá séu 
ekki uppfyllt þau skilyrði, sem eru i gildandi
1. Það er ekki heldur hægt að veita honum ríkis- 
borgararéttindi fvrr en norska stjórnin hefir 
gefið honum yfirlýsiiigu uin, að hann sé leyst- 
ur frá norskum ríkisborgararétti.

*Ingvar Pálmason: Eg skal fúslega viðurkenna 
það, að þegar til lagakróka kemur, þá standi 
þeir betur að vígi hv. 11. landsk. og hæstv. 
forsrh. heldur en ég. Þó að ég gangi inn á, að 
það geti verið eðlilegt, að útlendingar, scm 
flytjast hingað, gæti þess ekki í byrjun að út- 
vega sér lögheimili hér og geti ekki unnið sér 
inn réttindin á þeim tíma, þá lít ég þannig á, 
að það verði að koma þeim sjálfum í koll, en 
ekki vera tekið gott og gilt af hálfu Alþ., þegar 
veita skal þessi réttindi. Ég vil skjóta því fram 
sem minni skoðun, að eftir íslenzkum lögum 
get ég ekki unnið mér neinn rétt í neinni sveit 
landsins, þó að ég stundaði þar atvinnu mina. 
Ég inundi innvinna mér skyldur, en ekki rétt- 
indi. Þó að ég sækti atvinnu í annað hérað, 
hefði ég mitt lögheimili annarstaðar, og ég veit

Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

ekki betur en að lög landsins mæli svo fyrir, 
að hver maður hafi lögheimili, ef hann vill inn- 
vinna sér ríkisborgararéttindi. Hér er því ekki 
til að dreifa. Maðurinn vinnur aðeins hér á 
landi, en borgar alla sína skatta í Noregi. Lögin 
eru nú einu sinni svona. ()g það er tvimæla- 
laust, að með því að veita þessuin manni ríkis- 
borgararétt er vikið frá ákvæðum 1. Mér er 
sama um það, hvort þessi skýrsla kom frá for- 
srh. efia ekki, og hvernig stendur á þessari á- 
bendingu eigenda rafstöðvarinnar á Blönduósi 
viðvikjandi einhverjum orðróm. Ég læt það inn 
um annað evrað og út um hitt. Mér er sama, 
hvort það er út af einhverju landi eða húsi eða 
krakka, — það hefir engin áhrif á málið i mín- 
um augum. Það, sem hér skiptir rnáli, er, hvort 
á að víkja hér frá fvrirmælum 1. að því er 
snertir þennan mann eða ekki. Samanburð á 
því, hvort þetta atriði i fvrirmælum 1. sé minna 
virði en önnur, leiði ég hjá mér. Það er viður- 
kennt, að lagalegum skilyrðum sé ekki full- 
pægt, og þess vegna held ég fast við það, að 
brtt. á þskj. 473 verði samþ., en hún er um 
það, að nafn þessa manns verði fellt úr frv. 
áður en gengið verður til atkv. um frv.

ATKVGH.
Brtt. 473 felld með 7:5 afkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: ErlÞ, IngP, PHerm, PZ, EÁrna.
nei: BSt, BSn, HermJ, JJós, JJ, MG, ÁJ.

BrB, MJ, ÞÞ greiddu ekki atkv.
1 þm. (SÁÓ) fjarstaddur.
Frv. samþ. með í) shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 523).

57. Tollskrá o. fl.
Á 7. fundi í Ed., 2il. febr., var útbýtt:
Frv. til I. um breyt. á 1. nr. 62 30. des. 1939, 

um tollskrá o. fl. (þmfrv., A. 34).

.4 9. fundi i Ed., 4. marz, var frv. tekið iil 
1. umr.

*ErIendur Þorsteinsson: Fyrri flm. þessa frv., 
hv. þm. Vest'm., hafði ætlað sér að gera grein 
fyrir þessu máli nokkuð nú þegar við 1. umr., 
en af þvi að hann er ekki hér i d., þá þvkir 
mér rétt að segja um það nokkur orð.

Eins og frv. ber með sér, er i þvi farið fram 
á það, að á eftir c-lið 3. gr. 1. uin tollskrá bæt- 
ist nýr liður, sem heimili að innheimta aðflutn- 
ingsgjöld af efni í kassa um fisk til útflutnings 
eins og um almennan trjávið væri að ræða, 
enda sé gert ráð fyrir, að efnið sé sagað niður, 
en ekki unnið að öðru levti.

Samkv. gömlu I. var tekinn af þessu nokkuð 
hærri tollur en af almennum trjávið. Það mun 
hafa átt að vera nokkurskonar verndartollur til 
að vernda innlendu framleiðsluna. Það kom 
hinsvegar fljótt í ljós, þegar farið var að nota 
þessa kassa meira, að þetta var óréttlátt, þar 
sem ekki var nema ein kassagerð til i landinu,
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og hún gat ckki fullnægt eftirspurninni. Gat 
jafnvcl komið fyrir, að útflutningur tepptist af 
þessum sökum. Ef kassaefnið var hinsvegar 
keypt frá útlöndum. var það miklum mun dýr- 
ara en að kaupa kassana tilbúna í Reykjavik, 
vegna hinna háu aðflutningsgjalda. Af þessum 
ástæðum var það, sem Alþ. 1938 samþ. með fjár- 
lagaákvæði heimild handa ríkisstj. til þess að 
innheimta ekki hærri toll af kassaefni þessu en 
svo sem um er talað í frv. okkar. Þessi heim- 
ild er hinsvegar ekki í fjárl. fyrir vfirstand- 
andi ár. .4 þcssum tiinla hefir og verið samþ. 
ný tollskrá, en samkv. henni hefir tollur af 
þessu kassaefni hækkað talsvert, og er hann nú 
allt að því þrefalt hærri en tollur af almennum 
trjáviði.

Síðan undanþáguheimildin fekkst 1938, hefii 
útflutningur frvsts fiskjar aukizt stórum, og er 
hann nú framleiddur á miklu fleiri stöðum en 
áður var.

Það er þess vegna ljóst, að enda þótt kass- 
amir væru allir kevptir hér innanlands, þá 
myndi kassagerðin ekki hafa undan að fram- 
leiða; í öðru lagi væri það miklu óhagræði 
bundið fvrir ýmsa útflytjendur að þurfa endi- 
lega að fá kassana héðan úr Reykjavík, og í 
þriðja Iagi hefir flutningskostnaðurinn innan- 
lands hækkað svo mjög, að það eitt nemur 
niiklu álagi.

Xú viljum við gera tilraun til að bæta úr þess- 
um vandkvæðum og þvkir eðlilegt, að ekki sé 
lagður hærri tollur á kassaefnið en ef um al- 
mennan trjávið væri að ræða, en jafnframt þær 
skorður reistar, að kassaefnið sé aðeins sagað 
niður, en ekki að öðru leyti unnið.

Eg vil svo að lokum leggja til, að frv. verði 
visað til 2. umr. og fjhn.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. og 

til fjhn. með 10 shlj. atkv.

A 19. fundi i Ed., 18. marz, var frv. tekið til
2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 21. fundi í Ed., 26. marz, var frv. aftur 

tekið til 2. umr. (A. 34, n. 148, 156, 185).

*Frsm. (Erlendur Þorsteinsson): Herra for- 
seti! Fjhn. hefir haft frv. þetta til athugunar, en 
þó ekki ennþá tekið til athugunar brtt. frá hv.
1. flm. á þskj. 156. X. hefir skilað nál. á þskj. 
148, og get ég visað til þess. Tveir nm. skrifa 
undir nál. með fvrirvara, og hygg ég, að fyrir- 
vari annars þeirra sé bvggður á þvi, að hann 
telji ekki rétt að gera hreyt. á tollskránni, sem 
samþ. var í fvrra.

Eins og ég skýrði nokkuð við 1. umr. máls- 
ins. þá er efni þessa frv. það, að inn í toll- 
skrána komi heimild fyrir ríkisst.i. til þess að 
innheimta aðflutningsgjöld af efni í kassa um 
fisk til útflutnings eins og um almennan trjá- 
við væri að ræða. I’að hefir verið nokkuð um 
þetta deilt. Ymsir hafa haldið því fram, að með 
þvi að gefa þessa heimild og hún væri notuð, 
þá gæti það orðið til þess, að tollur af liálf-

uiinuin kössum yrði lægri en tollur á trjávið, 
sem fluttur er inn. Ég hygg, að þetta sé byggt 
á misskilningi, sem stafar aðallega af því, að 
alltaf hefir verið talað um hálfunnið efni, en 
frvgr. talar eingöngu um kassaefni, sem ekki 
sé unnið meira en það, að það sé sagað niður i 
hæfilegar lengdir, en sé óunnið að öðru leyti. 
I’að virðist vera óeðlilegt að taka miklu hærri 
toll af þessu efni, þó að það sé sagað niður i 
hæfilegar lengdir og svo sett saman á þeim 
stað, þar sem á að nota það.

Við höfum átt viðtal við forstjóra þess fyrir- 
tækis í Rvík, sem mest hefir með þetta að gera, 
og ii. hefir orðið ásátt um að bæta 10% við toll 
trjáviðarins, en n. álítur, að efnið muni ekki 
rýrna við niðursögunina nema þetta, og varla 
svo mikið. Með því að ákveða, að tollurinn á 
þessu kassaefni sé nokkuð hærri en á trjávið 
innfluttum, sem sagaður er niður i kassa, þá 
er það fvrirbvggt, að tollur af hálfunnu efni 
verði lægri en af óunnu efni. Það má líka benda 
á, að ef efni er sagað niður i Rvik og flutt út 
á land, þá bætist við það flutningskostnaður, 
en hann er mjög tilfinnanlegur.

Ég tel ekki ástæðu til að hafa fleiri orð uin 
þetta að svo komnu máli. Ég vil itreka það, 
að fjhn. hefir ekki tekið til athugunar brtt. hv. 
1. flm. á þskj. 185, en hún er um það, að á eftir 
d-lið komi e-liður, um það, að innheimta að- 
eins 2% verðtoll og 7 aura á kíló i þungatoll 
af flugeldum, sem notaðir eru til skipa og skylt 
er að hafa um borð 1. samkvæmt. Tollur á þessa 
vöru hefir verið settur 1.20 kr. á kiló og 90% 
verðtollur. Hann hefir verið settur með það 
fvrir augum, að hér væri einungis um barna- 
leikfang að ræða, enda mun litill hluti inn- 
flutningsins hafa verið notaður um borð í skip- 
um.

Hv. flm. mun geta, ef honum sýnist svo, tekið 
till. aftur til 3. umr., ef fjhn. tæki hana þá til 
athugunar milli 2. og 3. umr.

Ég vænti svo þess, að hv. þd. fallist á að 
samþ. frv. með þeirri breyt., sem fjhn. hefir 
lagt til í nál. sinu.

’Jóhann Jósefsson: Herra forseti! Ég vil þakka 
hv. n. fyrir athugun hennar á þessu litla frv., 
og skal ég, án þess að hafa um það fleiri orð, 
lýsa því yfir, að ég mun ekki gera ágreining 
út af þeirri brtt., sem hv. n. hefir komið með 
sem leiðréttingu eða áréttingu í sambandi við 
þá undanþágu, sem hér um ræðir.

Ég vil svo aðeins vikja að viðbótartill., sem 
ég hefi komið með. Það er eiginlega eftir á- 
skorun Slysavarnafélags íslands, sem ég tók 
hana upp. í bréfi, dags. 19. febr. 1940, hefir 
Slvsavarnafélagið sent forseta Sþ. beiðni um, 
að hlutazt væri til um, að þingið leiðrétti þann 
misskilning, sem virðist hafa ríkt, þegar nýja 
tollskráin var samþ., þar sem flugeldar til skipa 
cru tollaðir með 90% verðtolli og 1.20 kr. þunga- 
tolli á kíló, eins og hv. frsm. n. hefir lýst. Áður 
var á flugeldum til skipa 8% verðtollur og 7 
aura þungatollur á kíló. Það þarf engum get- 
um að því að leiða, að þetta hefir slæðzt inn 
i tollskrána vegna þess misskilnings, að flug- 
eldar væru eingöngu notaðir til skemmtunar.
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Þctta hefir leitt til þess, að flugcldar eru ekki 
fáanlegir i Rvik, og vil ég biðja hv. þm. að 
veita því athvgli, sem ég nú skýri frá, en það 
er, að 4 skip, sem ég get nafngreint, hafa orðið 
að fá undanþágu hjá skipaskoðunarst jóra frá 
því að hafa flugelda um borð í skipunum, og 
það á þessum hættulegum tímum. Þetta er vegna 
þess, að þeir, sem annars verzla með nauð- 
synjar skipa, hafa ekki séð sér fært vegna hins 
háa tolls að leysa þá inn.

Af þessari ástæðu hefi ég komið með brtt. 
við þetta frv. um það að ríkisst jórninni sé 
heimilt að lita á þessa nauðsyn, sem hér er 
fyrir hendi.

Eg þykist vita, að þegar hv. n. gefur sér tima 
til að athuga þetta, þá muni henni finnast það 
rétt, sem hér er furið fram á, en til þess r.ð 
tefja ekki málið, þá vil ég gjarnan taka þessa 
brtt. aftur til 3. umr., ef það er unnt formsins 
vegna, svo n. geti tckið afstöðu til hennar. 
Annars liggur þetta svo í augum uppi, að þetta 
ætti að geta gengið, en ég vil í öllum hlutum 
fara að vilja hv. n., svo ef hæstv. forseti lítur 
þannig á, að hægt sé að fresta atkvgr. um brtt. 
mina á þskj. 185, þó gengið sé til atkv. um brtt. 
n. og frv., þá er ég ásáttur með að taka hana 
aftur til 3. umr.

’Magnús Jónsson: Ég vil aðeins gera grein 
fyrir þvi, að ég skrifaði undir nál. með fyrir- 
vara. Minn fyrirvari er meðfram stílaður af þvi, 
að ég er dálitið óviss um nauðsyn málsins. A 
hinn bóginn vildi ég láta fvlgja frv. greinilega 
frá minni hendi, að ég ætlast til, að i fram- 
kvæmdinni sé farið eftir orðanna hljóðan, að 
þetta nái aðeins til kassaefnis, sem er unnið 
þannig, að það cr sagað niður í hæfilegar lengd- 
ir. Þetta vildi ég láta fylgja, og hv. frsm. hefir 
gert það líka.

l'm viðbótartill. hv. þm. Vestm., eða brtt. á 
þskj. 185, sem mun nú verða tekin aftur til 3. 
umr., vil ég segja það, að þegar mþn. ákvað 
þennan háa toll á þessa nauðsynjavöru, þá mun 
það hafa verið af því, að í framkvæmdinni er 
ómögulegt að greina þetta í sundur. Ég býst við, 
að allir hv. þdm. séu sannnála um, að venju- 
legir flugeldar, sem sprengdir eru á gamlárs- 
kvöld, eigi að vera í hæsta tolli. Þeir eru ó- 
þarfir og þar að auki hættulegir. Ég býst við, 
að þegar innflutningurinn var frjáls, þá hafi 
langmest af flugcldainnflutningnum verið hálf- 
gerður og algerður óþarfi.

Ég þori ekki að segja um það, hvort það er 
mögulegt, að svona flugeldar nemi svo veru- 
legu í útgerðarkostnaði skips, að það geti skipt 
nokkru máli fyrir útgerðina. Mér finnst það 
ótrúlegt. Úr því að till. hefir nú verið tekin 
aftur, þá vil ég lofa hv. flm. þvi, að till. verði 
athuguð mjög fljótlega í n. Það eru sérstaklega 
þessi 2 atriði, sem þarf að athuga, hvort hægt 
er að grcina þetta í sundur og hvort þetta nemi 
í raun og veru nokkru í útgerðarkostnaði skips.

Ég vil nefna sem dæmi, að mþn. barst sægur 
af svona till., sem ekki dar tekið tillit til. Frá 
ljósmyndurum barst t. d. kvörtun um það, að 
ct'ni eitt hefði hækkað um 200%. Þegar farið 
var að athuga þetta, þá var þetta efni, scm

kannske var notað fyrir 3 kr. á ári. Það var 
sægur af svona efnum, sem kannske voru hækk- 
uð eða ekki hækkuð, þvi það skipti ekki neinu 
máli.

Bernharð Stefánsson: Ég hefi eins og hv. for- 
maður fjhn. skrifað undir nál. með fvrirvara. 
Hann bvggist þó ekki á því, að ég sé samnm. 
mínum ósannnála um það að bera fram brtt. á 
þskj. 148, þvi ég tel, að hún sé sanngjörn og 
að frv. án hennar væri mjög ósanngjarnt í garð 
þeirrar innlendu framleiðslu, sem í þessum efn- 
um á sér stað. Ég get lika sagt það, að efnis- 
lega álít ég, að það sé ekkert á móti þessu 
trv., ]). e. a. s. með þeirri breyt., sem n. leggur 
til að gerð verði á því, en eins og hv. form. 
n. orðaði það áðan, að hans fylgi við málið 
væri dálítið hæpið. þá er eins um mig, að ég 
tel dálitið hæpið, að það sé réttmætt vegna 
þessa ekki stórvægilega atriðis að fara að breyta 
1. um tollskrá nú, örfáum vikum eftir að 1. voru 
sctt. Þau öðluðust gildi 1. jan., en voru samþ. 
rétt fvrir áramótin og komu til frainkvæmda 
1. febr. Það eru þvi ekki liðnir fullir 2 mánuðir 
siðan 1. komu til framkvæmda.

Ég verð að telja það mjög hæpið, jafnvel þó 
menn telji sig finna einhverja galla á 1., að 
fara að breyta þeim svona fljótt eftir að þau 
voru samþ. og eftir að þau öðluðust gildi.

Það var komið í mesta öngþveiti með alla 
okkar tolla- og skattalöggjöf þegar lögin um 
tollskrá voru sett. Það voru ótal tollalög og 
lagabreytingar við þau, og enn lög um gengis- 
viðauka, og mörg af þessum lögum giltu aðeins 
til eins árs i einu. Þess vegna var skipuð milli- 
þn. til þess að endurskoða tollalöggjöfina. 
Nefndin lagði síðan fram frv. til laga um toll- 
skrá, sem lagt var fvrir siðasta þing og bar 
það með sér, að mikil vinna hafði verið lögð i 
þetta, og á síðasta þingi hvgg ég, að meiri 
vinna hiafi verið lögð i að athuga þetta mál 
heldur en títt er, og get ég borið um það, að 
fjhn. hélt a. m. k. 30 fundi um þetta mál, og í 
þinghléinu tók milliþn. það aftur til athug- 
unar og var það svo loks afgr. á þinginu i 
haust. Mér hefði því fundizt hyggilegt, að unað 
hefði verið við þessi lög a. m. k. nokkru lengur 
án þess að farið væri að brevta þeim. Ég skal 
játa það, að með þessu er ckki farið fram á 
breyt. á tollskránni sjálfri, heldur er aðeins 
um heimildarákvæði að ræða, en ég býst við, 
að það vcrði þó til þess að opna leið fvrir brevt- 
ingum á tollskránni, ef farið er að brevta lög- 
unum á annað borð. Eins og hv. form. fjhn. gat 
um í ræðu sinni áðan, hafa komið fram ótal 
till. viðvikjandi tollum, og hefir, ef svo mætti 
segja, hver viljað ota sinum tota, og ef nú er 
farið að breyta til, verður það áreiðanlega til 
þess, að það drífa inn frv. á næstu þingum um 
að breyta tollskránni. Þess vegna, þó að ég sé 
efnislega ekki á móti þessu máli, eftir að till. 
fjhn. á þskj. 148 hefir vcrið samþ., er ég mjög 
i efa um það, hvort ég greiði atkv. með því 
út úr deildinni. af þeim ástæðum. sem ég hefi 
greint, og hefi ég talið réttast, að þetta þing, 
sem haldið er á sama ári og tollskráin öðlast 
gildi, liði án þess að lögunum yrði breytt.
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*Magnús Gíslason: Ég mundi telja æskilegt, ef 
hæstv. forseti sæi sér fært að verða við þvi, 
sem form. fjhn. mæltist til, að tekin væri aftur 
tit 3. umr. brtt. á þskj. 185, vegna þess að ég 
tel, að málið þurfi betri athugunar við. I’annig 
stendur á, að þetta mál er til athugunar i fjár- 
málaráðuneytinu. Verzlun hér í bænum hafði 
fengið sendingu af flugeldum, og eitt af skip- 
um Eimskipafélagsins vantaði flugelda, en þeg- 
ar til kom, var tollurinn svo hár, að hlutað- 
eigandi verzlun taldi sér ekki fært að flvtja 
þetta inn og taldi það sama og innflutnings- 
bann. Nú væri hugsanlegt að koma flugeldum. 
að því levti sem þeir eru notaðir sem öryggis- 
útbúnaður skipa, undir annað ákvæði, en hvorki 
ráðuneytið né skrifstofa tollstjóra treystist til 
þess, því það er ekki hægt að gera greinarmun 
á því, hvort nota skal flugeldana til skrauts 
og skemmtunar eða öryggisráðstafana. Þess 
vegna lít ég svo á, að þótt þessi brtt. væri 
samþ., gæti það orðið gagnslaust. Það þyrfti 
þá frekar að setja ákvæði um það, að þeir, sem 
flytja inn flugelda, sem eingöngu eru fvrir 
skip, gæfu einhverja vfirlýsingu um, að þessir 
flugeldar væru ekki notaðir annað en sem ljós- 
eða leiðarmerki. Það er ekkert vit í þvi að þurfa 
að tolla slik tæki, sem notuð eru sem öryggis- 
útbúnaður skipa, með svo geipilegum tollum.

♦Sigurjón Á. Ólafsson: Að ég tek hér til máls, 
er af þvi, að þótt þetta frv. sé að sumu leyti 
eðlilegt, tel ég vafasamt, hvort það á þó rétt 
á að ná samþykki. Eins og kom fram í umr.. 
er stefna frv. sú, að létta tollum af kassaefni 
i fiskumbúðir. Það hefir nú ekki verið sýnt fram 
á, hver er sá mikli verðmunur á kassaefni og 
þeim kössum, sem búnir eru til í landinu, og 
hefði verið fróðlegt að sjá þann mun, svo hægt 
væri að dæma um hann með rökum. Mér skilst, 
að það sé meiningin að létta á útgerðinni með 
þessu, en það er önnur hlið á þessu, og það 
tru þau störf, sem skapast við smiði þessara 
kassa og eru ekki óverulegur liður. Þetta cr 
starfrækt hér í Iteykjavík og einnig á Isafirði 
og víðar. Þetta heyrir undir iðnað, sem i sjálfu 
sér framflevtir allmörgum mönnum. Mér skilst, 
að kassagerðin hér i Reykjavik hafi . greitt i 
vinnulaun upp undir 70 þús. krónur, auk þess 
sem hún náttúrlega greiðir tolla, en ef farið 
er inn á þá braut, sem frv. gerir ráð fyrir, lít 
ég svo til, að það mundi draga úr þessu. Ég 
veit það, að kassagerðin hér hefir aflað sér all- 
dýrra véla, sem þurfa að geta rentað sig.

Eins og nú er háttað, flytur kassagerðin inn 
viðinn, flettir honum í hæfilegar þvkktir, en 
inér skilst, að frv. ætlist til, að þetta verði gert 
erlendis, svo það er þessi vinna, sem mundi 
flytjast burt úr landinu. Það er vert að geta 
þess, að við höfum hér hliðstæða starfscmi við 
kassagcrðina, þar sem er síldartunnugerðin, og 
veit ég ekki betur en að það efni sé tollfrjálst 
og þannig lvft undir hana. Síldartunnugerðin 
var stofnuð í fyrsta lagi til þess að skapa at- 
vinnu, og svo til þess, að alltaf væru til tunnur 
i landinu. Mér finnst þetta mjög hliðstætt með 
kassana, og því tel ég það mjög vafasamt, hvort 
rétt er að gripa til slikra ráðstafana og breyta

tollskránni fyrir ekki stærra atriði en þetta er. 
Ég mun greiða þessu máli atkv. til 3. umr. og 
sjá, hvort fjhn. getur fundið nokkra leið til 
þess að trvggja, að þetta verði ekki til tjóns.

Ég vildi nú segja nokkur orð viðvikjandi brtt., 
sem hv. þm. Vestm. flvtur á þskj. 185 um flug- 
elda. Ég er ekki í nokkrum vafa um, að það 
er rétt stefna að létta tollum af öllu, sem við- 
kcmur björgunartækjum, og tek i því efni undir 
ineð hv. 11. landsk. Ég hygg, að alstaðar ann- 
arstaðar sé það gert svo létt sem unnt er að 
afla slikra tækja og að þau séu höfð eins ódýr 
og kostur er á, og vil ég ekki, að það sé á nokk- 
urn hátt torveldað fyrir skipum að eignast slik 
tæki. En það verður að gera mikinn greinar- 
mun á þvi, hvort þessa hluti á að nota i björg- 
unarskvni og til að auka öryggi eða aðeins til 
skemmtunar. (JJós: En ef það þarf að breyta 
tollskránni til þess?). Ef til þess þarf að breyta 
tollskránni, þá er ég ekki svo einstrengingsleg- 
ur, að ég telji ekki, að það megi, þegar nauð- 
syn ber til, þó ég sé í miklum vafa um, að það 
eigi að gera út af kössunum. Ég vildi, að at- 
hugað væri, hvort ekki væri rétt að veita ein- 
hverri sérstakri stofnun leyfi til þess að gera 
innkaup á þessum örvggistækjum, t. d. Slysa- 
varnafélaginu, Skipaskoðun ríkisins eða ein- 
hverri slikri stofnun, sem hefði „lager“ af 
þessu og hefði það undir höndum til björgun- 
ar skipa.

*Jóhann Jósefsson: Herra forseti! Ég hafði nú 
satt að segja ekki búizt við þvi, að ég mundi 
koma liv. þdm. i eins inikil og alvarleg þanka- 
brot út af svona litlu máli eins og orðið er. 
En mér finnst þeim ákaflega erfitt um að hrófla 
við tollskránni, þótt sýnt sé, i fyrsta lagi að 
tollurinn er ósanngjarn, og i öðru lagi, að Al- 
þingi hefir samþ. — ekki einu sinni, heldur 
tvisvar — heimikl í fjárl. til þess að reikna 
lægri toll af þessu kassaefni. Hér er ekki farið 
fram á annað en það, sem þessir sömu menn 
hafa samþ. tvisvar sinnum áður. Ég hefi ekki 
við höndina nákvæman samanburð á þvi, hvað 
jafnstórir kassar frá kassagerðiiini hér kosta 
fluttir út á land, t. d. til Vestmannaevja, eins 
og kassar þeir, sem fást tilsniðnir frá útlönd- 
um. En það er annar munur, sem ég get bent á 
skv. simskeyti frá bæjarfógetanum í Vestmanna- 
evjum. Tollur af 38 „standard" af tilsniðnu 
kassaefni var 2086 kr., en af þessu sama timbri 
ber nú að greiða 5684 kr. Þetta er samkv. sim- 
skeyti, sem ég hefi frá vfirvaldinu á staðnum. 
Ég vil nú spyrja þá mcnn, sem finnst þetta 
atriði ekki neitt verulegt, hvort þeim sé sama, 
hvort þeir ættu að borga rúmlega 2 þús. kr. i 
toll eða næstum 6 þús. kr. Mér er ekki sama, 
og ég tel, að þeim mundi ekki vera saina, ef 
þeir hefðu sjónarmið þeirra, sem hafa með þetta 
að gera. Það er náttúrlega gott að hafa um- 
hyggju fvrir kassagerðinni hér í Reykjavík, en 
sú umhvggja má ekki ganga alveg taumlaust 
út vfir þá, sem afla landinu gjaldeyris. Ég vil 
halda því fram, að þegar ég óska eftir hæfi- 
legum tolli fvrir fiskframleiðendur, þá séu rök 
min eins góð eins og kassagcrðarinnar. 70 þús. 
kr. eru miklir peningar, en ég get sagt hv. þdm.
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það, að mótorbátur, sem fiskar 5 þús. skipp., 
gefur af sér um 20 þús. kr. í vinnulaun, og það 
er aðeins einn einasti bátur, ineð þeim vinnu- 
launum, sem nú tíðkast. Ég verð þess vegna 
að beina þvi til þeirra manna, sem bera kassa- 
gerðina svo mjög fyrir brjósti, að þeir athugi 
lika hag þeirra manna, sem flvtja út vörur og 
afla landinu gjaldeyris. Menn mega ekki gera 
sér í hugarlund, að það sé sama, hverjir kass- 
arnir eru, sama hvort þeir eru notaðir utan 
um dýra vöru eða vöru, sem selja á fyrir.billeg- 
an pening, en fiskur, sem fluttur er út i köss- 
um, selst ekki alltaf fyrir sama verð. Hér er 
ekki átt við, að viðurinn verði unninn á neinn 
annan hátt en þann, að borðin séu söguð sund- 
ur í búta. En mér þykir það einkennileg tolla- 
löggjöf, ef ég á að borga þrisvar sinnum meira 
fyrir eitt borð af þvi að það kemur sagað sund- 
ur i 3 eða 4 parta, en það er það, sem tollskráin 
fer fram á. Hv. I. þm. Eyf. leit þannig á, að 
það væri mjög illt að þurfa að breyta toll- 
skránni. Fyrir honum er höfuðmótbáraxi sú, að 
hann vill ekki fara að klandra við þennan grip, 
sem heitir tollskrá. En hann er nú afarlítið 
klandraður með þvi, þó sett sé inn svona litil 
undanþága.

Annars held ég, að það ætti ekki að vera regla 
hjá Alþingi að svara þvi til, að ekki mætti lag- 
færa galla á lögum af því að þau væru nýsett. 
Ég er þvert á móti á þeirri skoðun, að það 
skuli alltaf hafa það, sem sannara reynist, jafn- 
vel þótt það þurfi að breyta ákvæðum i lög- 
gjöf, sem ekki er nema nokkurra mánaða göm- 
ul. Ég tel sem sagt, þó ég hafi verið þolinmóð- 
ur i þessu máli og ekki „agiterað“ fyrir þvi 
hér i d. eins og ég veit að búið er að gera af 
öðrum, að þeir menn, sem óska eftir að fá leið- 
rétt ranglæti tollalöggjafarinnar, eigi eins mik- 
inn rétt á að vera heyrðir eins og þeir, sem 
standa fyrir kassagerðum i landinu.

Forseti (EÁrna): Ef þessar umr. standa öllu 
lengur, verður að fresta málinu.

*Erlendur Þorgteinsson: Ég get verið mjög 
stuttorður. Hv. þm. Vestm. hefir að mestu tekið 
af mér ómakið að leiðrétta þann misskilning, 
sem hér hefir komið fram. Það kom fram hjá 
hv. 2. landsk., að hann gerir engan mun á 
plægðum og hefluðum viði og óhefluðum viði, 
cn eins og hv. þm. Vestm. tók fram, er það 
einkennilegt, að tollurinn skuli vera þrisvar 
sinnum hærri, ef viðurinn er bútaður niður, 
heldur en ef hann er í heilum borðum. Ég get 
ekki verið sammála þeim, sem vilja halda i 
rangláta löggjöf fyrir það eitt, að hún hefir 
nýlega verið samþ.

Hv. þm. var að gera samanburð á kassagerð- 
inni og síldartunnugerðinni og taldi starfsemi 
þeirra hliðstæða. Samkv. tollskránni er 2 aura 
tollur á kg. af tilsniðnum tunnustöfum, en af 
tunnunum sjálfum 2 aur. pr. kg. að viðbættum 
2% verðtolli. Ef farið er á sama hátt með 
kassaefnið, ætti tollurinn að vera um 2% hærri, 
en nú hefir fjhn. gert ráð fyrir að bæta 10% 
við toll trjáviðarins og hefir þannig gengið 
lengra með ivilnun til þeirra, er búa til kassa,

en til hinna, sem búa til tunnur, en þetta er 
sambærilegt við að flytja tunnurnar inn til- 
búnar.

*Magnús Jónsson: Af þvi að ég er einn af 
feðrum tollskrárinnar, vil ég mcð örfáum orð- 
um svara hinni hörðu árás hv. þm. Vestm. á 
hana. En það er alls ekki tollskráin, sem hér er 
um að ræða, heldur undartþágu í fjárl., sem verið 
hefir, hvort hún eigi að hverfa eða standa i 
fjárl. áfram. Dæmið, sem fyrir lá, þ. e. sim- 
skeyti bæjarfógetans i Vestmannaeyjum, fannst 
mér heldur ekki heppilegt. Hér þarf að bera 
saman mismun á verði á kössum úr niðursniðnu 
efni og á kössum frá kassagerð hér á landi. 
Vitanlega myndi hver útflytjandi kaupa þar, 
sem ódýrast er. En við höfum ekkert dæmi, er 
sýni, hvernig þetta myndi verða.

En þó að ég sé að taka upp þykkjuna fyrir 
tollskrána, mæli ég með þvi, að þetta frv. verði 
samþ. með breytingum nefndarinnar.

Hv. 2. landsk. hélt þvi fram, að ef þetta frv. 
yrði samþ., myndi það hafa miklar breyt. í 
för með sér til hins verra fyrir kassagerðirnar, 
en þessi nýi iðnaður hefði unnið sig upp. Þetta 
er ekki rétt; hér er aðeins verið að fara fram 
á að halda þeirri undanþágu áfram, sem verið 
hefir i fiárl. 2 undanfarin ár. Verði frv. hins- 
vegar fellt, standa þessi fyrirtæki betur að vígi 
en áður. Ég get tekið undir rök hv. þm. Vestm.; 
þó að ég sjái galla á þcssu, horfi ég hér á hags- 
muni útflytjenda, enda illa gerlegt að iþyngja 
þeim.

Ég skal ekki fara mörgum orðum um brtt. 
hv. þm., en vil aðeins benda á, að það er alveg 
töst regla í tollaákvæðum, sem ekki er unnt að 
vikja frá, að það er ekki hægt að setja það á- 
kvæði i tollalög, að eigi að greiða þennan toll 
af vörunni, ef hún eigi að notast til þessa eða 
hins. Það þýðir ekki að segja: við skulum greiða 
2% verðtoll og 7 aura á kg. i þungatoll af flug- 
elduin, sem notaðir eru til skipa. Það er svo 
um fjöldamargar þarfavörur, sem lenda i hærri 
tolli en annars þyrfti að vera, t. d. meðul, sem 
notuð eru jafnframt til iðnaðar. Þetta er galli, 
sem loðir við alla tollalöggjöf og ekki verður 
komizt hjá.

Það mætti kannske leysa málið með þvi að 
vcita einum aðila, t. d. áfengisverzluninni eða 
einhverri einkasölunni, heimild til þess að flytja 
inn flugelda til björgunar. Þetta mætti athuga 
i n., sérstaklega ef það kemur upp úr kafinu, 
að þetta nemi svo ákaflega P'iklu. En hvenær 
skjóta skip svona flugeldum? Hve oft á ári? — 
Ef þeim er ekki skotið á gamlárskvöld, er það 
Kannske ekki gert árum saman, þ. e. a. s. ekki 
nema þegar þeim er skotið sem neyðarmerkj- 
um, og þá getur það ekki numið miklu fyrir 
útgerðarkostnaðinn. Það er upplýst, að tollstjóri 
treystist ekki að greina i sundur björgunarflug- 
elda og aðra, enda mun það ekki hægt.

‘Sigurjón Á. Ólafsson: Ég skal vera svo stutt- 
orður sem unnt er. — Hv. 2. flm. málsins hélt 
þvi fram, að minar aths. væru byggðar á mis- 
skilningi. Mér er vel ljóst, hvað um er að ræða. 
Grófari kassar eru fluttir hér inn lika, en þeir
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eru ekki settir í heflunarvél eins og hinir. Hér 
er gert ráð fyrir, að efnið sé flutt inn hútað 
og sagað, og hverfur því sú vinna. En engar 
upplýsingar liggja fyrir um það, hve mikill 
kostnaðarmunur er á því að fá þetta unnið hér 
eða erlendis. Þá vildi ég einnig beina því til hv. 
þm. Vestm., að í hans kjördæini er kassagerð 
sem getur unnið þessa iðn, enda þótt efnið sé 
ckki flutt inn tilsniðið frá útlöndum. Þarf þá 
ekki þar að flytja kassana milli hafna, en það 
er eitt af þeim atriðum, sem talin eru málinu 
til stuðnings.

ATKVGR.
Brtt. 156 og 185 teknar aftur til 3. umr.
— 148 samþ. með 11 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 10 shlj. atkv.
2. gr. sainþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 25. fundi í Ed., 30. marz, var frv. tekið til
3. umr. (A. 212, 156, 185).

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Brtt. 156 tekin aftur.
— 185,a felld með 7:7 atkv., að viðhöfðu

nafnakalli, og sögðu
já: SÁÓ, ÞÞ, ÁJ, BSn, BrB, ErlÞ, JJús. 
nei: PHerm, PZ, BSt, HermJ, IngP, >IJ, JJ.

2 þm. (EÁrna, >IG) fjarstaddir.
Brtt. 185,b tekin aftur.

Frv. samþ. með 9:1 atkv., og afgr. til Nd.

.4 26. fundi i Nd., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði lxirizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.

Á 27. fundi i Xd., 1. apríl, var frv. tekið til
1. umr.

Sigurður E. Hlíðar: Eg hefi leyft mér að bera 
hér fram litla brtt. í sambandi við þetta frv. 
Henni var útbýtt í dag á þskj. 287. Þar fer ég 
fram á, að í 77. kafla verði verðtollinum breytt 
þannig á glerum, að fvrir „30“ í 1. tölul. 1. gr. 
1. komi: 10 — og fyrir „50“ í 5. tölul. komi: 20.

ATKVGR.
Fn'. vísað til 2. umr. með 16:1 atkv. og til 

fjhn. með 18 shlj. atkv.

Á 30., 31. og 32. fundi í Nd., 4., 5. og 9. april, 
var frv. tekið til 2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 33. fundi í Nd., 11. apríl, var frv. enn tekið 

til 2. umr. (A. 212, 287, n. 335, 388).

*Frsm. (Ásgeir Ásgeirsson): í þessu frv. er 
ekki nema ein breyting á tollskránni, en hún 
er í því fólgin, að tollur sé lækkaður nokkuð 
á efni i kassa um fisk til útflutnings, þó að það 
sé sagiað niður, en þó óheflað. N. hefir fengið 
upplýsingar um það, að kassaefni, sem inn er 
flutt algerlega óunnið, rýrni um fjórða eða

fimmta part. Þvi vill n. gera 20% mun á því 
og öðru efni, sem flutt er inn niðursagað, en 
ekki aðeins 10%, eins og í frv. er gert. Það má 
ef vil vill segja, að með þessu sé ekki bætt upp 
öll rýrnunin, en n. hefir þó orðið ásátt um 
þetta.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. frá fjhn. (verður 

þskj. 423) leyfð og samþ. með 20 shlj. atkv.

*Sigurður Kristjánsson: Þegar tollskráin var 
til athugunar í hv. fjhn. þessarar d. á síðasta 
þingi, var mikið talað um, að óþægilega mikill 
tollur kæmi á fiskumbúðir, sem ætlaðar væru 
utan um útfluttan fisk. Sérstaklega var athug- 
aður sá munur, sem rétt væri að gera á vörum 
lil umbúða, sem fluttar væru inn í landið ó- 
unnar eða að einhverju leyti unnar. Var það 
álit n. þá, að hvorttveggja bæri að hafa í huga, 
að íþvngja ekki atvinnurekstrinum, sérstaklega 
að því er snertir útflutning fiskjar í kössum, 
né iðnaði þeim, sem hér er kominn upp i land- 
inu og býr til umbúðir úr óunnu efni. Afgreiðsla 
málsins varð ekki sú, sem allir hv. nm. hefðu 
kosið, og ég hefði kosið þessar umbúðir sem 
mest undanþegnar tolli. Það hefir verið talin 
mikil nauðsyn, að útflutningsvörur okkar væru 
sendar á markaðinn sem mest unnar. Það er 
blóðugt fyrir okkur að bera saman fiskútflutn- 
ing okkar og annara þjóða, sem veiða þó miklu 
ininna en við, en þær flytja út fisk fyrir meira 
verðmæti, vegna þess að þær brcyta honum 
sjálfar í verðmætara form. Því hlýtur það að 
vera ósk allra landsmanna, að þetta geti færzt 
í svipað horf hér, að hér verði unnar verðmæt- 
ari vörur fyrir erlendan markað og aukin þann- 
ig atvinna fyrir landsins börn sjálf. Nú hefir 
verið hnigið að þvi ráði að lækka allmjög tolla 
Ó umbúðum, sem eru unnar að einhverju leyti. 
En við það kemur fram nokkurt ósamræmi, því 
að enn er tollur á óunnu efni samur og áður. 
Tollur á óunnu efni i fiskumbúðir nemur litilli 
upphæð fyrir rikissjóð, en er þó nægur til þess, 
að iðnaður sá, sem skapazt hefir hér, mvndi 
ekki standast samkeppnina frá vöru, er unmn 
væri erlendis, og vrði þvi líklega að leggjast 
niður. Eg held því, að það væri á allan hátt 
heilbrigðara að heimila að endurgreiða toll á 
efni, scm unnar eru úr umbúðir um fisk til út- 
flutnings, er þær hafa verið smíðaðar og af- 
hentar útflvtjendum. í tollskránni er gert ráð 
fvrir endurgreiðslu tolls á nokkrum vörum, sem 
ætlaðar eru til að gera verðmætari vörur úr 
sjó. Á þskj. 388 hefi ég nú borið fram brtt., þar 
sem lagt er til, að í frv. sé bætt málsgr., þar 
sem farið er fram á, að endurgreiddur sé tollur 
af trjáviði, sem unnir eru úr kassar utan um 
fisk til útflutnings. Eg tel víst, að hv. þm. geti 
fallizt á, að þetta sé nauðsynlegt. Við verðum 
að hlvnna að því, að hægt sé að vinna útflutn- 
ingsvörur okkar sem mest innanlands, og væri 
það mikill skaði, ef kassaiðnaður yrði að leggj- 
ast niður hér, þar sem búið er að verja til 
hans allmiklu fé, t. d. til véla, og margt fólk 
mvndi missa við það átvinnu. Það getur ekki 
staðizt að leggja refsiskatt á það, sem unnið



637 Lagafnimvörp samþykkt. 
Tollskrá o. fl.

638

cr i landinu, fremur en það, sem erlendis er 
unnið og með erlendum vinnukrafti. Vænti ég 
þess, af því að hv. frsm. n. er í raun og veru 
inni á þessari sömu hugsun, að hv. dm. ljái 
henni einnig fvlgi sitt.

Sigurðnr E. Hliðar: Herra forseti’. Á þskj. 
287 á ég brtt. við lagafrv. það, sem hér liggur 
fyrir, og vildi ég levfa mér að ger!a grein fyrir 
henni.

Þessi brtt. er við 77. kafla tollskrárinnar, 
tölul. 1, þar sem tollur á gleraugum er ákveð- 
inn 30%. Ég fer hér fram á, að hann verði lækk- 
aður niður i 10%. Þar er líka ákveðinn tollur af 
gleraugnaumbúðum 50%, en brtt. mín leggur 
til, að hann lækki niður í 20%. Verðtollurinn af 
þessum tveimur tegundum Var áður 8%. Mér 
þykir vera hlaupið nokkuð langt frá þvi verði, 
sem áður var á þessum vörum, sérstaklega ef 
tekið er tillit til þess, að tollskráin hefir í 
flestum tilfellum fært niður tolla á meðulum. 
Ég lít svo á, að gleraugu séu nokkurskonar 
hjálparmeðul fyrir þá, sem þurfa þessara hluta. 
Oftast eru það menn, sem eiga örðugt með að 
bera þunga skatta. Þess vegna finnst mér vera 
full sanngirni i því, að þessi meðui, gleraugu 
og gleraugnaumbúðir, verði ekki tolluð svo, að 
næstum ókleift sé fyrir fátæka menn að afla 
sér þessara hluta. Ég ætla svo ekki að orðlengja 
þetta frekar, en vona, að hv. þm. sjái sér fært 
að samþ. þessa brtt. mína.

*Frsm. (Ággeir Ággeirsson): Ég hefi engu sér- 
stöku að svara fyrir hönd n. viðvikjandi ræðu 
hv. þm., sem siðast talaði. Þetta skiptir ekki 
miklu máli fyrir tekjur ríkisins, en að öðru 
leyti má um þá till. deila, sem fram hefir komið 
uin að felia algerlega niður toll á fiskumbúð- 
um. Ég get sagt fyrir mitt levti, að ég get greitt 
atkv. með slíkri till., en nefndarmenn hafa að 
öðru levti óbundnar hendur um fylgi sitt við 
brtt. við þetta frv. Að samkomulag fekkst um 
till. n., olli því, að ég bar ekki sjálfur fram 
slíka brtt., sem nú hefir komið fram um að 
sleppa tolli af fiskumbúðum.

*EmiI Jónggon: Þegar þessi 1. voru afgr. á 
síðasta þingi, fyrir aðeins 3 mán., þá höfðu 
komið fram við þau ýmsar aths. og till. til 
breytinga, en þeim var öllum vísað á bug með 
þeirri röksemdafærslu, að 1. yrðu tekin til end- 
urskoðunar að nýju eftir eitt ár, þegar séð væri, 
hvernig þau hef,ðu reynzt i framkvæmdinni. Ég 
get bent á mörg atriði, þar sem tollakjörum 
iðnaðarins er komið fyrir á þann veg, að illa 
er við unandi. Ég skal ekki fara mikið út 
í þetta, vegna þess að flestir, sem við þessi 
tollakjör eiga að búa, virðast hafa sætt sig við 
þá hugsun, að 1. vrðu athuguð eftir að þetta 
eina ár væri liðið. Þegar svo reynsla væri kom- 
in á þessi 1., hafa þeir hugsað sér að koma með 
rökstuddar till. til bóta. I þessu eina tilfelli er 
útlend vtara tolluð meira en innlend, og er það 
mjög ósanngjarnt. Ég hygg, þó að till. fjhn. 
nái fram að ganga, þá verði áhöld um að toll- 
arnir verða ekki hærri á útlendri vöru en þeirri 
innlendu, en það munar ekki miklu. Fer það

nokkuð eftir því, hvað viðurinn er þungur i 
sér; i öðru tilfellinu er hann tollaður eftir rúm- 
máli, en i hinu eftir þvngd, og þetta gæti verið 
nægilegt til að valda mismuninum. Mér fyndist 
rétt, að þessi vara yrði látin bíða, þar til toll- 
skráin yrði endurskoðuð og lagfærð eftir hinn 
ákveðna tima. Eftir minni persónulegu skoðun 
hefi ég mesta tilhneigingu til að vera með till 
hv. 6. þm. Revkv. um að fella niður tolla á þeirri 
framleiðslu, sem um er að ræða. Ef hæstv. fjm- 
rh. álítur fært, að ríkissjóður gæfi þetta eftir af 
þeirri ástæðu, að upphæðin vrði svo lág, tel ég 
mjög æskilegt, að þessi brtt. nái fram að ganga. 
En ef svo væri ekki, gæti sjávarútvegurinn sætt 
sig við að bíða með lausn þessa vandamáls, þar 
til endurskoðun fer fram á tollskránni. Ég veit 
ekki nákvæmlega um, hve inikinn toll hér er 
um að ræða á hverjum kassa, en held, að hann 
sé 10 aurar. Nú eru mörg kg. i hverjum kassa. 
svo tiltölulega fá prósent af fiskverðinu færu i 
þennan toll. Þó að segja megi, að „safnist, þegar 
saman kemur", er hér ekki um að ræða upphæð, 
sem hefir verulegt gildi í þessu sambandi.

Ég vildi þess vegna, ef hv. þm. samþykkja 
ekki till. hv. 6. þm. Revkv., leggja til, að þessi 
breyting verði látin biða, þar til almenn end- 
urskoðun fer fram á tollskránni.

’Sigurður Kristjánsson: Út af því, sem hv. 6. 
landsk. þm. sagði um þessi mál, þá vildi ég 
þakka hans góðu undirtektir. Ég tel það mjög 
áríðandi, að þessi breyting verði lögleidd strax, 
eins og hv. flm. í Ed. töldu mjög aðkallandi að 
breyta tollskránni að þvi er snertir innflutn- 
ing á fiskumbúðum. Þetta stafar af því, að upp 
á siðkastið hefir útflutningur á ísuðum fiski 
aukizt mjög mikið, og má búast við, að sú 
aukning fari enn vaxandi. Þó að ég vilji ekki 
beínlinis neita þvi, að leiðrétting kunni að fara 
fram á tollakjörum ýmissa iðnfyrirtækja, má 
búast við, að á því verði nokkur dráttur. Þess 
vegna vil ég mælast til þess, að þessi till. mín 
verði að lögum á þessu þingi.

Ég get ekki sagt með vissu um, hve tollurinn 
vrði mikill á hvern kassa, en mér þykir ósenni- 
legt, að hann verði ekki meiri en 10 aurar, af 
því að tollurinn á efninu er 10 aurar á hvern 
teningsmetra, og auk þess 8% af verðmætinu í 
kössunum. Efnið i hvern kassa mundi kosta 
meira en 1 kr., þar sem 10 aurar færu i upp- 
bót á verðtollinn. Hinsvegar játa ég, að þessir 
tollar eru ekki háir.

Ég vil taka fram, ef hv. þm. kann að hafa 
sézt yfir það, að i brtt. minni cr orðalagið um 
endurgreiðsluna þannig, að endurgreiða skuli 
tolla af trjávið þeim, sem kassar hafa verið 
unnir úr. Þetta orðalag stafar af þvi, að þegar 
rætt var um þetta inál á siðasta þingi, kom 
fram sú skoðun, að ef undanskilinn væri tollur 
á trjávið til fiskumbúða, þá væri auðvelt í skjóli 
þess ákvæðis að smvgla inn trjávið, sem not- 
aður yrði til annara hluta, og það jafnvel í 
stórum stíl. Til þess að konia i veg fvrir þetta, 
hefi ég orðað till. þannig, að ekki er hægt að 
fá endurgreiðslu, nema að sanna það, að efnið 
hafi verið notað í kassa. Það hafa sagt mér 
kunnugir menn að injög auðvelt sé að fá vott-
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orð frá útflvtjanda um, hve margir kassar séu 
smíðaðir. Kassagerðir geta líka lagt fram sann- 
anir fyrir því, hve mikið efni fer í kassana.

Hv. tí. landsk. J>m. sagði, að æskilegt myndi 
vera, að fengin yrði umsögn fjmrh. um ]>etta 
efni. Þetta er alveg rétt, en l>eir, sein veita eiga 
móttöku tekjuin rikissjóðs, munu tæplega mæla 
með því, að þær verði rýrðar, jafnvel þó að 
um litla upphæð sé að ræða. Ég spurði hæstv. 
fjmrh. að því, hvort hann hefði á móti því, að 
slik till. sem ]>essi kæmi fram. Hann kvaðst 
ekki geta bannað flutning slíkra till., en iét 
engin orð falla um sitt álit á málinu.

Ég vil að siðustu endurtaka það, að bæði þeir. 
sem fiuttu frv. i Ed., og eins þeir, sem staðið 
hafa að brtt. við það, eru sannfærðir um, að 
málið þarfnast skjótrar úrlausnar, ekki sizt 
vegna þcss, að útflutningur á fiski í kössum fer 
nú mjög í vöxt.

ATKVGR.
Brtt. 287,a felld með 11:5 atkv.
— 287,b felld með 12:6 atkv.
— 388 (ný gr., verður 1. gr.) samþ. með 13:tí 

atkv.
— 423 samþ. með 15:3 atkv.

1. gr. (verður 2. gr.), svo hreytt, samþ. með 
21:2 atkv.

2. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 17:1 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18:1 atkv.

Á 34., 37., 40. og 41. fundi í Xd., 12., ltí. og 
17. apríi, var frv. tekið til 3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
A 43. fundi í Xd., 18. april, var frv. enn tekið 

til 3. umr. (A. 424, 490)

*Frsm. (Ásgeir Ásgeirsson): Brtt. 490,2 er um 
það, að fella burtu mísmuninn, sem gerður 
hefir verið á sögr.ðu efni og óunnu efni i kassa. 
En eftir að búið er að ákveða að endurgreiða 
allan toll af þessum hluturn, er þessi till. til- 
gangslaus. Hinar till. eru allar fluttar eftir til- 
rnælum fjárntálaráðunevtisins og tollstjóra, og 
hefi ég ekkert sérstakt um þær að segja.

ATKVGR.
Brtt. 490,1 samþ. með 19 shlj. atkv.
— 490,11 sainþ. með 17 shlj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 18 shlj. atkv. og 

endursent Ed.

Á 41. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt eins 
og 'það var samþ. með 3. umr. i Nd. (A. 501).

Á 42. fundi i Ed., 19. apríl, var frv. tekið til 
einnar umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 44. fundi i Ed., 22. lapril, var frv. aftur 

tekið til einnar umr. (A. 501, 529).

*Erlendur Þorsteinsson: Þetta frv. er komið 
aftur til Ed. frá Nd., og höfðu verið gerðar á 
því nokkrar breyt. þar. Fjhn. Ed. hefir athugað 
þetta frv. á ný’, og getur hún fallizt á þær breyt., 
sem gerðar hafa verið í Nd., en ber þó frain

eina brtt. á þskj. 529, sem er uin það, að tollur 
af prjónavoðum verði 20% i stað 30%. Fjhn. 
vill inæla með brtt. 529 og einnig, að frv. að 
öðru leyti verði samþ.

ATKVGR.
Brtt. 529 samþ. með 11 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 10 shlj. atkv. og
endursent Nd.

Á 47. fundi i Nd., s. d., var frv. útbýtt eins 
og það var samþ. við eina umr. i Ed. (A. 535).

Á sama fundi var frv. tekið til einnar umr. 
()f skammt var liðið frá útbýtingu frv. —

Afhrigði leyfð og samþ. með 19 shlj. atkv. 
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. sein 

lög frá Alþingi (A. 55tí).

58. Bráðabirgðatekjuöflun 
fyrir Hafnarfjörð.

Á 43. fundi i Nd., 18. apríl, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt, á 1. nr. 44 26. maí 1938,

um bráðabirgðatekjuöflun fyrir Hafnarfjarðar- 
kaupstað (þmfrv., A. 492).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. —

Afbrigði levfð og samþ. með 17 shlj. atkv. 
Enginn tók til máis.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 19 shlj. atkv.

Á 44. fundi í Xd., s. d., var frv. tekið lil
2. umr.

Of skammt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

*Einar Olgeirsson: Ég vildi bara fyrir hönd 
okkar félaganna lýsa yfir því, að við vorum á 
móti þessum lögum, þegar þau voru sett, og að 
ég er enn á móti þeim, og það þvi fremur, seni 
það lítur út fvrir, að nú rakni úr fyrir Hafnar- 
fjarðarkaupstað, þegar hann getur farið að 
leggja skatt á togaraútgerðina. Ég tel það rétt, 
að þessi nefskattur falli niður uin leið og sú 
brevting verður gerð, að togarafélögin hætti að 
vera skattfrjáls.

♦Sveinbjörn Högnason: Ég vildi segja aðeins 
örfá orð. Frv. þetta er flutt af fjhn. og er i 
beinu sambandi við frv. um að fella niður 
skattfrelsi útgerðarfélaganna. í lögum þeim, 
sem hér um ræðir, er það gert að skilyrði, að 
þau lög skuli gilda á meðan lögin um skatt- 
greiðslur útgerðarfélaga eru i gildi. Nefndin 
leit svo á, að rétt væri, að stjórnin fengi að 
kveða á um það, hvort þessi lög um bráða-
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birgðatekjuöflun fyrir Hafnarfjörð ættu að 
falla alveg niður, og ég hygg, að útlitið í kaup- 
stöðunum, bæði Hafnarfirði og annarstaðar, sé 
ekki svo glæsilegt, að bæjarfélögunum muni 
veita af sínu. Eins og segir i grg., er þetta frv. 
um að framlengja lögin, þrátt fyrir það, þóit 
frv. um að fella úr gildi skattfrelsi útgerðar- 
fyrirtækjanna næði fram að ganga. Hefir ríkis- 
stj. það i hendi sinni, hvort hún telur kaup- 
staðinn þurfa á þessum tekjustofni að halda 
eða ekki, og telur nefndin það rétt, að stjórnin 
hafa þessa heimild eins og nú er útlitið í kaup- 
stöðunum.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 16:2 atkv.
2. gr. samþ. með 15:2 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 16:1 atkv.

Á 45. fundi í Nd., 19. apríl, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 20 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17:2 atkv. og afgr. til Ed.

Á 42. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, 
að sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 43. fundi í Ed., s. d., var frv. tekið til 1. 
umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. i Nd. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

‘Bjarni Snæbjörnsson: Eins og menn sjá af 
þskj., þá er ekki farið fram á annað en að 1., 
sem sett voru 1938 um þessa bráðabirgðatekju- 
öflun fyrir Hafnarfjarðarkaupstað, fái að gilda 
áfram, þannig að undanskilja megi útgerðar- 
fyrirtæki i Hafnarfirði útsvarsálagningu svo 
lengi sem samþvkki rikisstj. fæst til þess. Það 
er m. ö. o. á valdi ríkisstj., hve lengi hún vill 
lofa Hafnfirðingum að halda þessu áfram. Það 
er skýrt tekið fram í grg., hvers vegna þetta 
er gert, og þarf ég ekki að rökræða það frekar, 
enda vil ég ekki tefja umr., en vil vonast til 
þess, að hv. d. og sú n., sem fær það til at- 
hugunar, sýni frv. jafnmikla velvild og skilning 
og hv. Nd. hefir gert og láti það ganga sem fyrst 
fram. Ég tel réttara að taka það fram, að ég 
tel þetta ekki vera neitt stórmál og þurfi eigin- 
lega ekki að fara til n., en ég mun ekki gera 
það að ágreiningsatriði, ef einhver stingur upp 
á, að svo verði gert.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 9 shlj. atkv.

Magnús Jónsson: Ég legg til, að málinu sé 
visað til fjhn., þar sem frv. um breyt. á 1. um 
skattgreiðslu útgerðarfyrirtækja er ekki enn 
komið til d., en ég tel, að þessi mál eigi að 
vera samflota.

Alþt. 1940. B. (55. lóggjafarþing).

ATKVGR.
Frv. vísað til fjhn. með 9 shlj. atkv.

Á 45. fundi í Ed., 22. apríl, var frv. tekið til
2. umr. (A. 492, n. 528).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. •— 
Afbrigði levfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

*Frsm. (Bernharð Stefánsson): Við 1. umr. 
þessa máls skýrði hv. þm. Hafnf. málið, og tel 
ég óþarft að taka það upp, sem hann sagði þá. 
Fjhn. liefir haft málið til athugunar, og lítur 
hún svo á, að Hafnarfjarðarkaupstað sé þörf á 
því að fá að halda þeim rétti, sem hann hefir 
haft til þess að leggja nokkurt gjald á umferð- 
ina milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur, þrátt 
fyrir það, þó að fvrirhuguð breyt. verði ge-ð 
um útsvarsgreiðslu togarafyrirtækja. Og þrátt 
fyrir það, þó að n. kunni ekki sem bezt við 
þessa álagningaraðferð, þá lítur hún svo á, 
vegna nauðsynjarinnar, sem Hafnfirðingum er á 
þessu, að rétt sé að samþ. þetta frv., og mælir 
með því óbreyttu.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9:1 atkv.
2. gr. samþ. með 9:1 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 9:1 atkv.

Á 46. fundi í Ed., s. d., var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 14 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11:1 atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 561).

59. Gjaldeyrisverzlun o. fl.
Á 10. fundi i Ed., 5. marz, var útbýtt:
Frv. til I. um breyt á 1. nr. 73 31. des. 1937, um 

gjaldeyrisverzlun o. fl. (þmfrv., A. 61).

Á 12. fundi i Ed., 7. marz, var frv. tekið til 
1. umr.

*Flm. (Magnús Jónsson): Það málefni, sem 
um er fjallað í þessu frv. á þskj. 61, er svo al- 
kunnugt mál og svo gamalt og hefir svo mikið 
verið um það rætt og ritað, að ég sé enga á- 
stæðu til að fylgja því úr garði með neitt langri 
ræðu.

Ég býst við, að mörgum hafi þótt eðlilegt, 
úr þvi að ekki hefir náðst samkomulag eða 
lausn á þeim ágreiningi, sem hefir verið í þess- 
um málum, að fram komi í þinginu einhver 
tilraun til að fá lausn á málinu, sem gæti orðið 
til þess, að um það skapaðist nokkur friður, og 
það er beinlinis til að greiða fyrir þvi, nð þm.

41



643 Lagafrumvörp samþykkt. 644
Gjaldeyrisverzlun o. fl.

Sjálfstfl. hafa komið sér sarnan um að flvtja 
frv. á þessa leið, sem við þm. þessarar d. höi- 
um nú borið hér fram.

I>að munu allir sjá, sem lesa þetta frv., að það 
er borið fram beinlínis til samkomulags. Það 
inætti kannske segja uni það eins og ég hefi 
hevrt, að sagt sé um réttláta dóma, að það sé 
einkenni þeirra, að báðir aðilar séu óánægðir. 
Ég get vel trúað þvi, að þetta frv. sé þannig, 
að í raun og veru sé enginn sérstaklega ánægður 
ineð það. A. m. k. er það víst um ýmsa af flm. 
þess. Þeirra afstaða til þessa máls er þannig, 
að þeir mundu út af fyrir sig telja aðra lausn 
á nxálinu réttari heldur en þá, sem farið er 
fram á í þessu frv. En það stafar sem sagt af 
þvi, að þetta er tilraun, mjög alvarleg tilraun, 
til þess að fá samkomulag um málið, fá frið 
um málið, fú skipun á því, sem væri þannig, að 
hún gæti orðið að einhverju leyti til frambúðar

Eins og frv. ber með sér, ganga ákvæði þess 
í þá átt, að halda að mjög verulegu leyti óbreytt- 
um ákvæðum núgildandi 1. um Jietta efni. Inn- 
flutnings- og gjaldevrishöftum er haldið og 
sömuleiðis n. þeirri, sem með þessi mál hefir 
farið, en skipulagi hennar aðcins breytt að 
nokkru leyti, og á þann hátt, sem líkur mcga 
vera til, að maður gæti fengið endanlegri lausn 
en þá, sem fengizt hefir hingað til.

Það mætti ef til vill vænta þess, að ef fara 
ætti að breyta framkvæmd á innflutnings- og 
gjaldeyrisfvrirkomulaginu, þá mundu vera i 
þessu frv. margbrotnar reglur um, hvernig 
starfa skyldi í þessu máli. Ég verð að segja fyrir 
mitt leyti, að inér hefði fundizt eðlilegt, að 
þegar í stað, þegar gjaldeyrislögin voru sett, þá 
hefðu verið settar mjög ýtarlegar reglur og skýrt 
út i yztu æsar, eftir þvi sem hægt hefði verið 
til þess að tryggja sem allra réttlátlegasta fram- 
kvæmd. Það er þó ekki þessi leið, sem farin er 
í frv. þvi, sem hér liggur fyrir, heldur er lagi 
til, að sú breyt. ein verði á skipun n., að þessi 
mál verði meii'a lögð i hendur þeirra aðila, sem
lilut eiga að máli, og er leitazt við að skipta
því þannig á inilli þessara aðila, að sem allra
sízt þurfi að koma til árekstra. I.agt er til, að
i n. verði fækkað um tvo menn, og cr það gert 
í þeim lieina tilgangi, að Jieir aðilar, sem hér 
eiga sérstaklega hlut að máli, þ. e. a. s. kaup- 
menn og samvinnufélög, fái í raun og veru aðal- 
úrslitavaldið um, hvernig fer um innflutning 
þeirra vara, sem á annað borð eru innflutn- 
ingshömlur á, án þess þó að millíríkjasamningar 
eða annað þess háttar komi þar inn í. Þriðja 
manninn á svo að skipa í n. eftir samkomulagi 
ráðh., sern vitaskuld stafar af þvi, að nú starfar 
hér samvinnustjórn þeirra flokka, sem málum 
ráða á Alþingi, og mætti því vænta þess, að 
sá ínaður, sem þeir útnefndu sem oddamann, 
yrði valinn þannig, að hann væri vel til þess 
fallinn að miðla málum, ef þörf væri á, milli 
þessara tveggja aðila, fulltrúa kaupmanna og 
samvinnumanna. Eg vil segja fyrir mitt leyti, 
að ég er ekki svo viss um, að þetta málamiðlun- 
arstarf þyrfti að vera svo erfitt. Ég hefi nokkuð 
mikla tröllatrú að óreyndu á, að þessir aðilar 
muni skipa sem fulltrúa sina í þessa n. menn, 
sem hefðu svo gott yfirlit vfir niálin og svo

ínikla ábyrgðartilfinningu, að þeir komi sér 
saman um einhverjar heilbrigðar og góðar regl- 
ur fyrir úthlutuninni. En ef þeir eiga erfitt með 
að koma sér saman um eitthvert ákveðið mál, 
þá get ég ekki hugsað mér heppilegri skipun á 
inanni til að miðla þarna málum en að fulltrúar 
þessara þriggja flokka í ríkisstjórninni komi sér 
saman um þennan eina mann. Ég skal játa, að 
með þessu er málinu, þó að samþ. yrði, stefnt 
í vissa hættu, því að hér er stj. í raun og veru 
gefið nokkurskonar svnjunarvald um, að þessi 
1. komi til framkvæmda, en ég vil engan veginn 
að óreyndu álíta, að þeir menn, sem hafa á 
annað borð verið valdir til sainvinnu í ríkis- 
stj. og hefir fram að þessu tekizt að vinna 
saman í mjög vandasömum málum og við von- 
uin að geti það einnig í framtíðinni, að þeir 
strandi á þessu eina skeri og finni engan mann, 
sem þeir treysti til að koma fram sem hæsta- 
réttardómara og miðla sól og regni, eftir því 
sem hann teldi réttlátt, milli þessara aðila. 
Ég vil sem stjórnarstuðningsmaður ekki álíta, 
að í stjórnarsessi sitji þeir menn, sem vilji láta 
eins þarft mál stranda á því. É3g held, að svo 
framarlega sem þetta inál nær samþvkki Alþ., 
þá standi á hak við það sá vilji hjá stj., sem 
mundi sýna sig í þvi, að hún inundi velja heppi- 
legan mann i þennan sess. Eg cr ekki að segja, 
að þetta yrði eina hlutverk þess manns, sem stj. 
kæmi sér saman um að skipa í n. Auðvitað er 
hans starf að vinna fullkomlega að þessum 
málum, ekki eingöngu að ágreiningsatriðunum, 
heldur málunum i heild sinni. Ég vil segja, að 
þessi maður yrði fulltrúi þriðja aðilans, ég vil 
segja stærsta aðilans, en það eru nevtendurnir, 
sem svo eiga að taka við og nota þær vörur, 
sem fluttar eru inn í landið, sem ég vil segja, að 
hafi stærstan og mestan rétt i þessu máli öllu 
saman. Það má segja, að það sé ekki stærsta 
atriðið, hvort vörurnar cru fluttar inn af einum 
eða öðrum, heldur að þær séu fluttar inn skyn- 
samlega og miðlað þannig, að eðlilegar vörur 
fyrir eðlilegt verð séu fluttar inn fvrir þann 
gjaldeyri, sem á annað borð fellur til. Það verð- 
ur verkefni allra þessara manna, og þá ekki sízt 
þess manns, sem er útnefndur af stj., að sjá um, 
að verzlunin undir höftunum verði sent eðlilcg- 
ust og heppilcgust fyrir neytendur.

Það, sem er svo brevtt hér út af, er það, að 
tveir af þeim fulltrúum, sem hingað til liafa 
verið í n., hliðstæðir hinuin, verði þar áfram, 
en ekki hliðstæðir hinum. Þeir fulltrúar, sem 
bankarnir skipa þar eftir þessu frv., hafa þarna 
algerða sérstöðu. Þcir eru eftir frv. ekki skipaðir 
af ríkisstj., lieldur af stjórnum bankanna. Þeir 
eru þar, getur maður sagt, til hægðarauka, til 
þess að bankarnir geti þá strax sagt til um það, 
sem þeir verða að segja til um á sinum tíina, 
en það er, hversu mikinn gjaldevri þeir sjá sér 
fært að láta til þeirra hluta, sem n. ákveður 
um, þ. e. a. s. til að kaupa þær vörur, sem 
hevra undir valdsvið n., vörur, sem eru ekki 
ákveðnar með samningum milli ríkja. Mér finnst 
þetta alls ekki óeðlilegt fyrirkomulag. Það er 
i raun og veru ekki fvrst og fremst i verkahring 
bankanna að ákveða um, hvaða vörur sé mest 
þörf á að flvtja til landsins. Revndar getur
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maður sagt, að það sé í bankanna þágu að þvi 
leyti að halda við ýmiskonar fyrirtækjum, sem 
þeir hafa sett fé i, en ýmislegt af þeim heyrir 
ekki undir n., það eru frjálsar vörur, sem hevra 
undir verksvið annara, en maður verður að 
ganga út frá, að saman falli alþjóðarhagur, sem 
n. verður að ganga út frá, og hagur bankanna. 
En það sjálfsagða verkefni, sem ómögulegt er 
að taka af bönkunum, er það, að ákveða um 
þann gjaldevri, sem nú eftir 1. er skylt að af- 
henda bönkunum til meðferðar. Það er iögskip- 
aður réttur bankastjóranna, og það er ekki hægt 
að „disponera" fyrir þá nema með undirskrift 
hankastjóranna. Það var þvi i sjálfu sér engin 
nauðsyn að hafa fulltrúa þeirra í n., því að 
þetta hefði alltaf komið til bankanna kasta 
hvort sem var, en það er áreiðanlega hentugast, 
að fulltrúar þeirra séu með í starfinu og kynnist 
því, þó að þeir taki ekki þátt í þvi með atkv. 
sinu.

Þetta er aðalefnið og aðalbreyt. þær, sem 
gerðar eru með frv. Ég vil segja, að ég held, að 
við flm. gætum frekar legið undir ámæli fyrir, 
að nokkuð lítið efni væri i þessu frv., heldur en 
að við viljum vaða hér inn i með einhverju 
offorsi. Ég skal fúslcga viðurkenna, að árangur 
þessa frv., þótt að 1. yrði, er að miklu leyti 
undir þvi kominn, hversu maklegir þessir aðilar 
eru þess tnausts, sem Alþ. sýndi þeim, ef það 
samþ. þetta frv.

Þá er önnur breyt. í 3. gr. frv. Það eru meira 
starfsreglur og sumpart það, sem ekki verður 
hjá komizt. Það er vitanlegt, að stj. verður að 
ákveða, hverjar vörur skuli vera frjálsar og 
sömuleiðis hvaða vörur er talið nauðsynlegt að 
banna alveg. Nú eru þau ákvæði i frv., að stj. 
geti ákveðið þetta. Það er alveg meiningarlaust, 
að það þurfi að koma til kasta stj. um citthvert 
smávægilegt ákvæði, en stj. hefir valdið og 
getur, hvenær sem hún vill, gripið inn í. Sömu- 
leiðis er stj. sjálfsagður aðili til að segja til 
um, hvers millirikjasamningar krefjast í þessu 
efni. Ég held því, að þessi þriðji fvrri liður 
geti naumast orkað tvímælis. Ég býst varla við, 
að neinn fari að rísa upp og hafa á móti því, 
að innflutningnum sé skipt réttlátlega niður og 
sama reglan sé látin gilda, hver sem i hlut á. 
Ég ætla a. m. k. ekki að mæla frekar fyrir því, 
fvrr en ég hevri andmæli gegn því, að það sama 
eigi hér að ganga yfir alla.

Þetta er þá efni frv. Ég skal ekki fjölyrða 
um það frekar. Ég held, að það yrðu nokkur 
vonbrigði, ef þingið gæti ekki komizt að niður- 
stöðu á þeim grundvelli, sem hér er um að 
ræða. Það ákveður náttúrlega hver fyrir sig, 
hvað hann telur forsvaranlegt að ganga langt i 
þessu efni, en ég tel, að þeir menn taki á sig 
nokkra ábyrgð, sem vilja setja það samstarf, 
sem nú er, i hættu út af ekki ósanngjarnari till. 
en þeim, sem hér liggja fvrir, og það er áreiðan- 
lega hættulegt fyrir samstarfsgrundvöllinn, að 
einhver flokkur mála sé þar si og æ að þvælast 
fvrir ólevstur. Það er öllum hv. þm. kunnugt, 
að það voru þessi mál, sem nálega höfðu komið 
i veg fyrir, að þessi samvinna gæti tekizt, og 
það getur verið, að menn séu mismunandi 
ánægðir yfir, að hún tókst. Við höfum, með þvi

að bera þetta frv. fram, lýst okkar skoðun á, 
hvernig sem við lítum á, að þessi samvinna 
tókst, að hún eigi að haldast, því að það hlýtur 
að vera öllum ljóst, að það mál, sem nærri 
því hafði komið i veg fvrir samvinnuna, hlýtur 
að gevma í sér talsverða hættu fyrir samvinn- 
una, meðan það er óleyst. Það er mjög einlæg 
ósk mín, að þetta mál fáist leyst, svo að það 
fái i framtiðinni greiðari og hljóðaminni fram- 
kvæmd en verið hefir hingað til.

Svo er það till. mín, að þessu máli verði að 
þessari umr. lokinni vísað til 2. umr. og fjhn. 
Ég hefi borið það undir nokkra menn, í hvaða 
n. þetta mál ætti að fara. Allshn. gæti líka 
komið til greina, en ég býst við, að mál eins 
Og gjaldeyrismálin hafi aldrei verið látin heyra 
undir aðra n. en fjhn.

*Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Áður en ég 
vik að einstökum ákvæðum þessa frv., vil ég gera 
nokkra almenna grein fyrir því, hvernig ég lit á 
þörfina fyrir, að eins og nú standa sakir séu 
innflutnings- og gjaldeyrishömlur.

Það er rétt, sem hv. flm. tók fram, að þetta 
frv. kemur ekki inn á það mál út af fyrir sig, 
hvort slíkar hömlur séu nauðsynlegar eða ekki. 
En eigi að síður getur verið gott að rifja það 
upp fvrir sér, því að ef engin þörf væri á því. 
þá mundu menn ekki gera sér að leik að hafa 
til framkvæmda slíkt mál, sem auk þess er alltaf 
nokkur ágreiningur um. Það kemur stundum 
fyrir, að menn telja þessi afskipti óþörf, vegna 
þess, að ástandið er í verulegum atriðum breytt 
frá þvi sem var, þegar hægt var að fá hingað 
til lands vörur með gjaldfresti. Xú sé þessu 
ekki lengur til að dreifa, og þvi megi losna 
við mikið af þessu umstangi. En ég tel samt, að 
þetta sé ekki hægt, og vil ég gera nokkra grein 
fyrir ástæðunum til þess og jafnframt skýra 
það, hvers vegna ég og Framsfl. erum þeirrar 
skoðunar, að þetta eftirlit sé nauðsynlegt.

Ef vörur fást frá útlöndum með gjaldfresti, 
er hægt að flvtja þær inn í landið án þess að 
þeir, sem hafa umráð með gjaldeyrinum, geti 
fvlgzt þar með eða haft fullt yfirlit um inn- 
flutninginn. Og þó að nú sé minna flutt til 
landsins gegn gjaldfresti en áður var, er þetta 
þó ekki horfið og ekki útilokað, að það geti 
aukizt aftur á næstunni. Og ef hægt er að fá 
til landsins vörur, sem afhentar eru á skipaaf- 
greiðslunum gegn greiðslu út í hönd, þá er ekki 
heldur hægt fyrir þá, sem gjaldeyrinum ráð- 
stafa, að fá fullt yfirlit um innflutninginn. Á 
meðan hugsanlegt er, að vörur verði fluttar til 
landsins með þessu móti, virðist ekki hægt að 
hafa hönd í bagga með þessu nema þvi aðeins, 
að innflutningsleyfa sé krafizt. Svo er það, að 
ef hægt er að fá gjaldfrest, þá á það einkum við 
um þær vörutegundir, sem helzt er hægt að 
komast hjá að kaupa. Það myndi þvi mjög 
raska innflutningnum frá því, sem æskilegast 
væri, ef ekki þyrfti innflutningsleyfi fvrir þessar 
vörur, og mvndi af þessu stafa glundroði um 
notkun gjaldevrisins og jöfnun hans milli inn- 
flvtjenda, þvi að þegar varan er komin til 
landsins og skuldin stofnuð, vilja menn leggja 
sig i lima til að greiða hana, enda venjulega
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mjög rekið eftir af þeim, sem vöruna hafa flutt 
til landsins, að fá greiðsluna. Og reynsla undan- 
farinna ára sýnir, að vöruskuldir, sem kaupend- 
ur geta að visu greitt i íslenzkum krónum, en 
fá ekki yfirfærðar, eru yfirleitt skoðaðar sem 
skuhlir þjóðarinnar. I’etta er okkur sérstaklega 
kunnugt, af þvi að undanfarin ár hafa verið 
uppi miklar bollaleggingar um að taka gjald- 
eyrislán til greiðslu á slikum skuldum.

Það er þvi ljóst, að ef hægt er að flytja til 
landsins vörur án staðgreiðslu, þá er ekki hægl 
að komast hjá þvi að krefjast innflutnings- 
leyfa, þá er ekki nóg að hafa gjaldeyriseftir- 
lit, þvi að varan getur verið komin til landsins 
áður en leita þarf eftir gjaldevri fvrir hana, 
eða þetta getur verið búið að binda þannig, að 
vart verði komizt hjá greiðslu.

En hugsum oss hinsvegar, að svo væri kom- 
ið, að alls engar vörur fengjust til landsins 
nema gegn staðgreiðslu. Mai'gur mun halda, að 
þá væri hægt að losna við innflutniiigsleyfin, 
því að þá væri ekki hægt að ákveða innflutn- 
inginn fyrr en greiðsla væri tryggð. En eftir 
mínu viti þyrftu þó sömu forsendur að vera 
fyrir hendi, þegar til þess kæmi að ákveða, 
hversu miklu skyldi úthluta af gjaldevri og 
hverjir skyldu hljóta hann, eins og þegar um 
er að ræða að skera úr um það, hvaða vörur 
skuli flvtja inn og hversu mikið skuli falla í 
hlut hvers innflytjanda. Ef gjaldevrisástandið 
er svo, að ekki er hægt að flvtja inn ótakmark- 
að, þá er sami vandinn uppi á teningnum um 
úthlutun gjaldeyrisins sem nú um úthlutun inn- 
flutningsleyfanna. Það yrði ekki minni vandi 
að levsa úr þessu. Mvndi verða að leysa sömu 
verkefni í sambandi við greiðsluna og innflutn- 
ingsn. verður nú að leysa i sambandi við inn- 
flutninginn. Ef þetta vrði ekki gert af lianda- 
hófi, heldur miðað við það, hvaða vörur telj- 
ast nauðsvnlegar, sýnast mér þeir, sem þetta 
eiga að gera, verða að hafa samskonar reynslu 
og gögn og innflutningsn. hefir nú. En ég get 
ekki hugsað mér, ef takmarka á innflutninginn 
á annað horð, að komizt verði hjá slíku eftir- 
liti. Og á meðan viðurkcnnt er, að innflutn- 
inginn verður að takmarka, en gjaldeyrir hins- 
vegar ekki nægur til að greiða allt það, sem 
beðið er um, virðist mér verða að hafa þá að- 
ferð að veita innflutningslevfi fvrirfram eða 
gjaldeyrislevfi. Samskonar kerfi þyrfti þá lika 
að hafa, þó að bankarnir önnuðust levfisveit- 
ingarnar, annaðhvort einir eða ásamt ríkisstj. 
í báðum tilfellum held ég, að þetta kerfi yrði 
að vera svipað og nú cr.

Þetta voru aðeins fá inngangsorð frá mínu 
sjónarmiði og Framsóknarflokksins, en frá því 
sjónarmiði er óhjákvæmilegt að hafa þetta 
eftirlit. En við vildum geta losnað við það 
smám saman, ef fjárhagsástæður levfa. Þetta 
vildi ég taka fram, enda þótt það sncrti ekki 
frv. beinlínis.

I frv. eru aðallega þrjú atriði, sem máli 
skipta. í fvrsta lagi það, að í stað þess að ná 
eru þrir af fimm fulltrúum i gjaldcyrisn. skip- 
aðir af ráðh. þeim, sein fer með gjaldeyrismál, 
skulu nú tveir skipaðir af Sambandi íslenzkra 
samvinnufélaga og Verzlunarráði íslands, en

hinn þriðji af ríkisstj. allri. Ég skal víkja að 
því, hvort það muni til hóta, að í stað tveggja 
stjórnskipaðra fulltrúa komi menn skipaðir af 
Verzlunarráðinu og Sís. Verkefni gjaldeyris- og 
innflutningsn. er ekki fyrst og fremst að skcra 
úr um það, hverjir skuli flvtja inn vörur, eins 
og hv. flm. virðast gera ráð fyrir, heldur að 
ákveða, hve mikið skuli flutt inn af vöruin og 
hvaða tegundir skuli sitja fyrir, ef ekki er hægt 
að flvtja inn allt, sem óskað er eftir og þörf 
er á. Meðal verkefna, er n. fær til úrlausnar, 
er til dæmis það að ákveða, hvort flytja skuli 
inn efni til nýrra framkvæmda, báta, vélar og 
svo framvegis. Það er ekki nema nokkur hluti 
þessa starfs snertandi verkahring Verzlunar- 
ráðsins eða Sís, og sá hlutinn, sem ekki snertir 
verkahring þessara stofnana, er mikill þáttur 
í starfi n., en það eru þær alinennu ákvarðanir, 
er ég tel, að n.menn geti ekki framkvæmt nema 
sem umboðsmenn ríkisvaldsins. Til dæmis er 
það atriði, hverjar vörur skuli sitja fvrir, þeg- 
ar innflutningur er ákveðinn, svo mikilsvert 
mál, að það snertir i rauninni allan almenning i 
landinu, og hlýtur það að vera rikisvaldsins 
að skera úr um það. Ríkisvaldið ber ábvrgð 
fyrir Alþingi, og það er mikilsvert, að þeir 
menn, sem eiga að ákveða þetta, beri ábyrgð 
fyrir Alþingi, en það gerir hvorki Verzlunar- 
ráðið né Sís. Því tel ég þessa breytingu ekki 
vera til bóta.

Annar þáttur i þessu starfi, sem að vísu 
snertir að nokkru Verzlunarráðið og Sis, er 
það, er til þess kemur að skipta innflutningi 
milli innflytjenda, en það er aðeins einn þáti- 
urinn. Eg vil skjóta því hér fram til athugunar, 
hvort ekki mætti haga þessu svo, að þótt þessar 
stofnanir ;ettu ckki beinlínis fulltrúa í n., þá 
væri leitað til þeirra þegar kæmi að þeim verk- 
efnum, er sérstaklega snerta þeirra verkahring. 
Þá væri til dæmis formaður gjaldeyrisn. tengi- 
liður milli n. í heild og þessara aðila, og mætti 
þannig reyna til þrautar, hvort ekki væri hægt 
uð sameina sjónarmið þessara hlutaðeigenda.

Þá er annað atriði frv., að þriðji maðurinn 
í n. skuli skipaður af allri stj., í stað þess, að 
hann sé skipaður af þeim ráðh., sem með þessi 
mál fer. Ég hvgg, að þetta sé álgert nýmæli í 
okkar löggjöf. Það mun ekki þekkjast, að ráðh., 
sem ber pólitiska ábvrgð á ákveðnum málum, 
hafi ekki endanlegt úrskurðarvald um það, 
hverjir starfi i hans umboði að þessum málum. 
Þegar i 1. stendur, að ríkisstj. skuli skipa þcssa 
eða hina starfsmcnn, þá er ætið átt við það, að 
hlutaðeigandi ráðh. skuli gera þetta, og það er 
alltaf svo, að hver ráðh. ber ábyrgð á þeim 
málum, er undir hann heyra, en ekki allir 
ráðh. fyrir einn. En þetta fyrirkomulag, sein í 
frv. er stungið upp á, myndi þýða það, að sá 
ráöh., sem ber ábvrgð á gjaldeyrismálunum, 
ætti cngun fulltrúa í n. þeirri, er um þau fjall- 
aði, og hefði í rauninni ekkert um þau mál að 
segja. Hitt er annað mál, þó að þessu sé svo 
háttað sem ég hefi lýst, að hver ráðh. beri á- 
bvrgð á þeim málum, er heyra undir hans stjd., 
að í samstevpustj. er það ætíð svo, að menn 
bera saman bækur sínar og reyna að komast 
að samkomulagi cftir þvi, sem hægt er.
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Þá vantar i frv. ákvæði um það, hvcrsu með 
skuli fara, ef ekki næst samkomulag innan stj. 
um þetta atriði. Hv. 1. þm. Reykv. kvaðst ganga 
út frá þvi, að enginn ágreiningur myndi koma 
hér upp. En ef skoðanamunurinn um þessi mál 
almennt er eins djúptækur og hann vildi vera 
iáta, er ekkert liklegra en það, að ágreiningur 
yrði einmitt um þennan oddamann, og fæ ég 
ekki séð, að með þessu fvrirkomulagi vrði kom- 
izt hjá slíkuin ágreiningi.

Loks er gerð breyting á afstöðu bankanna í 
n. Þetta getur að vísu verið til athugunar, en 
ég tel, að óhægt myndi að koma við þessari 
starfsskiptingu. Ég tel það ekki útilokað, að 
bankarnir hafi aðeins atkvæðisrétt um heildar- 
upphæð þess gjaldevris, er úthluta skal, en 
þetta þarf þó nánari athugunar við. Mér finnst 
þó, ef þetta fvrirkomulag verður tekið upp, 
ekki ástæða til að hafa þetta svo fast bundið, 
að bankarnir geti þar sagt hið endanlega orð.

Annarstaðar, þar sem haldið er uppi slik- 
um höinlum sem hér, eru þessi mál framkvæmd 
fyrst og fremst á ábyrgð ríkisstj. þeirra, er 
með völdin fara i hvert sinn, en eftir frv. á 
rikisstj. aðeins að hafa í n. einn fulltrúa af 
þrem, eða réttara sagt fimm, fjórir væru frá 
stofnunum, sem ekki bera ábvrgð gagnvart Al- 
þingi, og sá ráðh., sem ber pólitíska ábyrgð á 
þessum málum, á ekki að hafa neinn fulltrúa 
í n. og ekki íhlutunarrétt um störf hennar. í 
Danmörku er þessu svo háttað, að i 1. er gert 
ráð fyrir, að endanleg áætlun um innflutings- 
levfi verði að samþ. af ráðh. þeim, sem þessi 
mál heyra undir. Og þegar það er athugað, að 
þær ákvarðanir, sem gerðar eru í þessum mál- 
um af n,, snerta alþjóð manna meira en flest 
þau 1., sem gefin eru út af Alþingi eftir þrjár 
umr., þá verður það að teljast alveg sjálfsagt, 
að Alþingi geti komið ábyrgð á þann aðila, 
sem með þessi mál á að fara í hvert sinn. En 
það er aðalgallinn á þessu frv., að valdið er 
hér fært til aðila, sem ekki bera pólitíska á- 
byrgð gagnvart Alþingi. Hér við bætist svo 
nauðsyn þess, að fulltrúar þeir í n., sem skera 
eiga úr um þessi þýðingarmiklu mál, þurfi ekki 
að lita á sig sem fulltrúa ákveðinna stofnana, 
þvi að hagsmunir slikra stofnana, þótt merk- 
ar séu, geta oft rekizt á hagsmuni þjóðar- 
heildarinnar, til dæmis þegar um það er að 
ræða að ákveða, hve mikill vöruinnflutningur 
skuli leyfður í einstökum greinum. Að þessu 
leyti fer frumvarpið ekki í rétta átt. Ég tek til 
dæmis bankana, sem verður að lita á sem mjög 
konservatívar stofnanir um úthlutun gjaldeyris- 
leyfa, því að þeir verða meira varir við gjald- 
eyrisvandræðin en aðrir. En þeir eru þó engan 
veginn lausir við önnur sjónarmið, sem togast 
á við þetta. Engir eru reyndar alveg lausir við 
slikt, en því háðari sem fulltrúarnir eru ein- 
stökum stofnunum, því meiri hætta er á þvi, 
að þcír muni taka einhliða tillit.

Þá ætla ég að lokum að fara nokkrum orðuin 
um 3. gr. frv. Þar er sagt, að n. skuli skipla 
innflutningnum milli skrásettra innflvtjenda 
hverrar vörutegundar, sem takmarkaður er inn- 
flutningur á, og fari skiptingin milli verzlana 
í landinu (kaupfélaga og kaupmanna) fram

eftir sömu reglu. Þetta ákvæði lítur að visu 
sanngjarnlega út, en það verður þó að teljast 
mjög vafasamt, hvort þetta ákvæði samrýmist 
núverandi úthlutunarreglum innflutnings- og 
gjaldeyrisnefndar. En hingað til hefir ekki ver- 
ið bent á aðra tilhögun, er betur tryggði rétt 
neytenda til þess að velja á milli verzlana, og 
það ber að telja þýðingarmesta atriðið.

Þá vil ég aðeins að lokum beina þeirri spurn- 
ingu til hv. flm. þessa frv., hvort hann telur, 
að núverandi starfsreglur innflutnings- og 
gjaldeyrisnefndar geti samrýmzt þessu ákvæði 
frv. Ég tel þetta atriði einnig athugandi fyrir 
þá n., sem fær þetta mál til meðferðar.

*Félmrh. (Stefán Jóh. Stefánsson): Ég ætla 
ekki að víkja neitt sérstaklega að deilumálinu 
i sambandi við innflutningshöftin, heldur að- 
eins víkja nokkrum orðum að frv. sjálfu og þeim 
breyt., sem það hefir að geyina á því skipulagi, 
sem nú gildir. Ég vil einnig greina afstöðu Al- 
þfl. til þessa máls. Ég kem þá að höfuðatrið- 
inu í frr., þ. c. hvernig nefndin skuli skipuð. 
Það er gert ráð fvrir, að það verði með nokk- 
uð öðrum hætti en áður hefir verið. Það er 
gert ráð fyrir, að n. verði skipuð þrem mönn- 
um, þannig að einn sé skipaður eftir tilnefn- 
ingu verzlunarráðs íslands, einn eftir tilnefn- 
ingu S. í. S. og eiiin með samkomulagi milli 
ráðh., og skal hann vera oddamaður. I grg. frv. 
er talað um það, að þeir aðilar, sein hér eigi 
einkum hlut að máli, séu kaupmenn og kaup- 
félög. Þessari skoðun er Alþfl. ckki samþykkur. 
Hann álitur, að þetta mikla vandamál, inn- 
flutningurinn til landsins snerti miklu fleiri 
aðila en kaupmenn og kaupfélög. Þetta mál 
varðar ekki hvað sízt neytendurna í landinu. 
Það má lika ininna á heilar stéttir, sem hafa hér 
mikilla hagsmuna að gæta, t. d. iðnaðarmenn 
og útgerðarmenn. Iðnaðarmönnum er það hags- 
munamál að fá vörur til landsins, til þess að 
geta haldið áfram iðn sinni. L'tgerðarmenn 
þurfa að íá vörur til þess að geta haldið áfram 
útgerðarstarfsemi sinni. Þess vegna held ég, að 
það sé ekki hyggilegt að miða innflutninginn 
eingöngu við kaupmenn og kaupfélög, jafnvel 
þó að einn maður væri oddamaður af ríkisins 
hálfu. En sá galli er á skipun þessa oddamanns, 
eins og hæstv. viðskmrh. benti á, að það gæli 
orðið nokkuð örðugt í framkvæmd að koma 
þessari skipun á. Það hefir verið þannig frá 
upphafi þessara mála, að í gjaldeyrisnefnd 
hefir verið einn maður, sem hefir varið sjónar- 
mið nevtenda í landinu, og ég álit, að hann 
megi alls ekki hverfa úr gjaldevrisnefnd. En ég 
álít, að nokkur hætta geti verið á þvi, eftir 
þeirri skipun, sem frv. gerir ráð fyrir. Ég vil 
þess vegna lýsa vfir þeirri skoðun Alþfl., að 
hann er ósamþykkur þeirri nýbrevtni, sem hér 
er lagt til um skipun n. Rökin fyrir þessu máli 
eru þau, að það eru svo margir inenn i land- 
inu, sem þetta varðar, sem eiga rétt á þvi, að 
þeirra hagsmuna sé gætt. Alþfl. telur, að með 
þessari skipun n. geti réttur nevtenda orðið 
algerlega fvrir borð borinn. Ég vildi strax í 
upphafi lýsa þessari almennu afstöðu Alþfl., án 
þess að vikja sérstaklega að þeirri deilu, sem
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staðið hefir milli kaupmanna og kaupfélaga um 
skiptingu innflutningsins milli þessara tveggja 
aðila. Ég sé ekki ástæðu til þess að víkja að 
því atriði nú sérstaklega. Ég álít, að það ætti 
að vera möguleiki til þess, að því yrði þannig 
fyrir komið, að báðir aðilar mættu við una.

Ég læt svo þessi orð nægja um afstöðu Al- 
þfl. til þessa máls, að hann er andvigur þeirri 
skipun n., sem hér er farið fram á með þessu 
frv. Alþfl. telur, að leggja beri höfuðáherzlu á 
það, að það sé tryggt, að í n. sé fulltrúi al- 
mennings i landinu, sem gæti þess, að réttur 
hverrar stéttar um sig sé ekki fyrir borð bor- 
inn, og ekki ráði eingöngu sjónarmið þeirra 
manna, sem fvrst og fremst hugsa um innflutn- 
inginn sjálflan og sjá um dreifingu hans meðal 
landsmanna.

*FIm. (Magnús Jónsson): Ég get í raun og 
veru veríð hæstv. viðskmrh. þakklátur fyrir 
undirtektir hans um málið almennt. Hann and- 
mælti á engan hátt þessari tilraun, sem bér er 
gerð til þess að fá lausn á þessu máli, enda 
þótt hann hreyfði nokkrum aths. um einstök 
atriði málsins. Ég heyrði, að hann var þvi með- 
mæltur, að þetta mál fengi athugun i n. Við 
flm. munum að sjálfsögðu ræða nánar ýmis 
fyrirkomulagsatriði, sem okkur þvkja ekki 
skemma þann megintilgang, sem í frv. felst. 
Mér heyrðist hinsvegar á hæstv. ráðh., að hann 
mvndi verða mjög óánægður með það, að fanð 
yrði að reyna að losna við þessar hömlur. Það 
væri annars nógu gaman að vita, hvernig á- 
standið i landinu ætti að vera, til þess að hæstr. 
ráðh. segði, að hægt væri að afnema þessar 
hömlur; það yrði nógu skritið ástand. Mér skild- 
ist á hæstv. ráðh., að hann áliti, að þessi höft 
væru eitthvað, sem æfinlcga þyrfti að vera. Nei. 
ég er þarna alveg á öndverðum meiði við hæstv. 
ráðh. Ég álit, að þessi innflutningshöft séu 
hreinasta nevðarúrræði, sem við þurfum að losa 
okkur við svo fljótt sem ástæður leyfa.

Hæstv. ráðh. tók til meðferðar þrjú atriði. 
Hann talaði um, að skipun n. eftir frv. okkar 
væri hæpin framför frá þvi, sem nú er, þar 
sem 'þessir þrír menn skvldu ekki lengur skip- 
aðir eftir tilnefningu ráðh. Hann sagði, að það 
þekktist hvergi, að ráðh., sem bæri hina póli- 
tísku ábyrgð fyrir Alþingi, hefði ekki meðferð 
málanna í sinni hendi. Annars var mest af því, 
sem hæstv. ráðh. sagði um skipun n. og ábyrgð- 
ina gagnvart Alþ., eintómur orðaleikur. Það, 
sem hér skiptir máli, er það, hvort n. er líkleg 
til þess að levsa þessi verkefni, svo að sæmilega 
fari úr hendi.

Það, sem fyrir mér er aðalatriðið, er það að 
vita, hvort þeir aðilar, sem hér hefir verið 
ágreiningur á milli, geta ekki leyst þessi mál 
sjálfir. Það hafa mörg mál verið levst þannig. 
Þetta er smávægileg breyt., en er samt tilraun 
til þess að levsa þetta mál.

Þá kem ég að þvi atriði í ræðu hæstv. ráðh., 
þar sem hann talaði um innflutninginn, og er 
það miklu veigameira atriði. Það er rétt hjá 
hæstv. ráðh., að talsverður innflutningur snertir 
ekki þá aðila, sem frv. ráðgerir, að hefðu fram- 
kvæmd þessara mála með höndum, kaupmenn

og kaupfélög. Það eru, eins og hæstv. ráðh. benti 
á, t. d. skip, vélar til iðrfaðar o. fl„ en þetta 
tetti að vera hægt að tryggja betur í meðferð 
málsins í þinginu.

Þá er annað atriði, er ráðh. minntist á og ég 
get skilið, að honum sem viðskmrh. sé við- 
kvæmt mál. Ég get vel íinyndað mér, að honum 
geti fundizt, að verið sé að svipta hann ein- 
hverju valdi, og sennilega þá um leið ábyrgðinni 
á liessum málum. Hann sagði, að þess mundu 
engin dæmi í íslenzkri löggjöf, að maður væri 
skipaður í embætti án þess að hann væri skip- 
aður af ráðh. eða á hans ábyrgð. Eg skal ekki 
fullvrða neitt um þetta. Ég er ekki svo lög- 
fróður, að ég viti, hvort þetta er í 1. Ég hefi 
séð, að í frv. er talað um, að skipun ákveðinna 
inanna skuli fara fram á ráðherrafundi. Ég má 
segja, að i frv. um hæstarétt, þá hafi verið 
talað um, að skipun hæstaréttardómara skuli 
fara fram á ráðherrafundi. Ég þori ekki að 
fullyrða, hvort það hefir verið sett þannig í I. 
Ég veit, að fjöldi manna, sem skipaður er í 
embætti, er skipaður með samkomulagi milli 
ráðh. Við skuluin taka t. d. útflutningsnefnd. 
Ég hvgg, að hún sé skipuð af einum ráðh. með 
fullu samkomulagi hinna, og hygg ég, að það 
sé gert án þess að rýrt sé nokkuð vald eða 
ábyrgð þess ráðh., sem sérstaklega fer með þann 
málaflokk. Ég veit ekki, hvernig þetta verður 
skilið hér, hvort ráðh. eigi allir að skrifa undir 
skipun oddamanns.

Þegar í 1. stendur, að hæstiréttur skuli til- 
nefna oddamann, þá er ekki tekið fram, á hvers 
ábyrgð það skuli vera. Það gæti verið, að hæsti- 
réttur væri skipaður 5, 7 eða 9 mönnum, sem 
samt ættu að skipa oddamann.

Það er ómögulegt, að ríkisstj. ein sé þannig 
skipuð mönnum, að þeir geti ekki komið sér 
saman um nokkurn lilut. Það mætti sjálfsagt 
ákveða það í I., að skipunin væri undirskrifuð 
af viðskmrh. Slíkt er algengt, en það þótti ein- 
kennilegt, þegar það kom fram fyrst. Pélur 
biskup spurði, þegar það var leitt í I., að löglegi 
kosinn prcstur skyldi skipaður prestur, hvað 
ætti að gera ineð að skipa þá, þar sem það >æri 
skvlda.

Það eru því fordæmi fyrir því, að einn aðili 
ræður, en annar skal skipa. Hér er að ræða um 
þá aðferð, að samkomulag verði um þetta milli 
ráðh., en hinsvegar getur einn ráðh. skrifað 
undir skipunina, eða sá ráðh., sem þetta hevrir 
undir.

Ég get ekki skilið í öðru en ráðh. geti komið 
sér saman um þetta. Ég verð að segja fvrir mig, 
að ég held, að ég missi allt traust á ríkisstj., 
ef svona mál á að stranda á því, að ráðh. geti 
ekki komið sér saman um að skipa einn mann 
í þessa nefnd. Það er mikið undir því komið, 
að þarna sé að ræða um mann, sem hefir traust 
beggja aðila.

Hæstv. ráðh. sagði, að stj. gæti eins leyst þetta 
mál eins og skipað þennan mann. En mér finnst 
það mikill munur, hvort flokkarnir koma sér 
saman um ákveðna lausn í eitt skipti fvrir öll 
á þann hátt að skipa oddamann, sem gæti 
miðlað á milli, svo góð samvinna gæti verið 
í nefndinni. Hér er búið að færa sviðið svo mikíð
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sainan, að það er ekki ábyrgðarlaust, ef menn 
geta þá ekki komið sér saman. Mér er spurn: 
Hvernig á þá að leysa ágreiningsmál, ef ekki er 
hægt að sýna mönnum það mikið traust, að 
5 ráðh. eigi að geta komið sér saman um að 
skipa i ekki svæsnara deilumáli en þetta er, 
einn mann, sem hafi traust allra til að gera rétt.

Hæstv. ráðh. minntist á afstöðu bankanna og 
þótti honum þeirra vald allmikið. Mér þótti að 
því leyti gott að hevra þetta, að ég bjóst jafn- 
vel við, að hann áliti, að bankarnir væru með 
þcssu settir of mikið út úr spilinu. Ég hygg, 
að þetta sé vald, sem bankarnir hafa, að ráða 
vfir efnum bankanna. Hér er ákvæðið ekki 
annað en praktísk ráðstöfun, þar sem bankarnir 
hafa fulitrúa, sem fvigjast með í þessum málum, 
til þess að samkomulagið við innflutningsnefnd 
sé greiðara en annars.

Þá var þriðja atriðið, sem hæstv. ráðh. kom 
inn á, hinar nýju starfsregiur, sem semja ætti. 
Hæstv. ráðh. beindi til min þeirri fyrirspurn, 
hvort ég teldi, að ef þetta frv. yrði samþ., þá 
gætu samt starfsreglur gjaldevris- og innflutn- 
ingsnefndar að þvi er snertir höfðatöluregluna 
verið óbrevttar. Ég get svarað þvi hiklaust, að 
allar þær reglur, sem trvggja mönnum réttlæti, 
fái að vera óbreyttar.

Ég gerði ráðstafanir til þess að fá þessar 
starfsreglur, svo ég gæti lesið þær, en ég fékk 
þá að vita, að þær hafa aldrei verið gefnar út. 
Ég hefi þvi ekki lesið þær, svo ég taia eins og 
blindur maður um lit, ef ég á að fara að láta 
í Ijós skoðun mina á þvi, hvaða áhrif þetta 
frv, ætti að hafa á þessar regiur. Mér hefir samt 
skilizt, eftir því sem liæstv. ráðh. sagði um 
reglurnar, að þær væru nokkuð einhliða, að þær 
tryggðu það helzt, að þeir, sem vilja fara frá 
kaupmönnum og vfir i kaupfél., geti gert það. 
Mér finnst, að þær eigi eins að tryggja það, að 
þeir, sem liafa skipt við kaupfélög, en vilja fari 
yfir til kaupmanna, geti lika gert það. Þær eiga 
að vera þannig, að menn geti verzlað sem frjáls- 
ast með þær vörur, sem flytjast til landsins. 
Þessar reglur mega heita eins ljótu nafni og 
menn vilja fyrir mér, ef þær aðeins tryggja 
þetta. Ég held, að menn hljóti að vera sammála 
um það, að þessar reglur eigi að vera þannig, 
að þær trvggi, að menn megi verzla hvar sem 
er með þær vörur, sem á annað borð eru fluttar 
til landsins. Þær eiga að trvggja það, að menn 
geti flutt sig milli verzlana, t. d. frá kaup- 
mönnum yfir til kaupfélaga og líka frá kaup- 
félögum yfir til kaupmanna.

Ef starfsreglurnar trvggja betta, þá mega þær 
vera óbrevttar, annars verður að brevta þeim.

Ég hefi hevrt, að hjá Dönum, sem hæstv. 
ráðh. vitnaði dálítið í, sé þessu þannig fvrir 
komið, að þar sé innflutningskvótakerfi, sem 
jafnframt því að tryggja þeim mönnum, sem 
flutt liafa inn, áður en höftin komu, hlutdeild 
í innflutningnum i samræmi við það, sem þeirra 
innflutningur var, trvggir um leið eðlilega ný- 
sköpun í verzluninni með þvi að nokkuð af 
gjaldeyrinum eða iiinflutningsleyfunum er tek- 
ið frá og ætlað til nýrra fyrirtækja eða annars, 
sem miðla þarf milli til þess að viðskiptin geti 
verið nokkuð eðlileg.

Mér finnst þetta sannsýnilegasta lausnin til 
þess að gera sem minnsta árekstra og sem 
minnsta óánægju.

Mér þvkir vænt uin þá viðurkenningu, sem 
hæstv. ráðh. gaf um þetta ákvæði 1. Hann sagði, 
að það liti sæmilega út. Já, það lítur sæmilega 
út, að ein og sama regla gildi um úthlutunina, 
hver svo sem i hlut á. Það er þá leiðinlegt að 
vilja strax gera undantekningar, eins og mér 
virtist hann vilja. Ég ætla samt ekki að fara út í 
það, því ég vil forðast ýfingar á meðan þetta 
mál er á ferðinni. Starfsreglurnar eiga að vera 
þannig, að þær trvggi neytendunum, að þeir geii 
skipt þar, sem þeim þykir bezt.

Ég vil svo aðeins svara hæstv. félmrh. örfáum 
orðum. Hann tók einnig líklega í það að sinna 
málinu og gefa þvi meðferð í þinginu. Hann 
andmælti þó einu meginatriði frv., skipun nefnd- 
arinnar. Hann sagðist álita, að þarna kæmu 
fleiri aðilar til greina en kaupmenn og kaup- 
félög. Ég tók það greinilega fram í framsögu- 
ræðu minni, að ein brevt., sem gerð er, er sú, 
að stærsta aðilanum, nevtendunum, er sleppt. 
En ég verð að segja, að mér er ekki vel ljóst, 
hvernig á að koina honum að. Eina ráðið til 
þess að trvggja rétt neytendanna er að hafa 
verzlunina alveg ft'jálsa, ekki einungis þannig, 
að þeir geti verzlað við hvern, sem þeir vilja, 
heldur að þeir geti beinlínis pantað vörpr frá 
útlöndum. Hömlur og höft er aldrei hægt að 
framkvæma öðruvisi en að hafa verzlunarinn- 
flutninginn i höiidum innflutniiigsnefndar, cn 
þar þekkjast ekki aðrir aðilar en kaupmenn og 
kaupfélög og svo rikið. Xeytendurnir fá ekki að 
flytja neitt inn. Af þessari einföldu ástæðu er 
ekki hægt að koma neytendunum að í þessari 
nefnd.

Hæstv. ráðh. sagði, að neytendurnir ættu einn 
fulltrúa í nefndinni. Hvað hefir hann gert? 
Hefir liann tryggt neytendunum rétt til að 
panta vörur? Ég veit ekki betur en allri verzlun- 
inni hafi verið beint til kaupmanna og kaupfél.

Það verður að reyna að tryggja rétt ncvt- 
endanna með öðru inóti, og þá með verðlags- 
nefnd. Þó að ég hafi að vísu ekki neina trölla- 
trú á verðlagsefnd, þá held ég, að réttur nevt- 
endanna sé raunverulega bezt tryggður með 
slíkri nefnd, en að því leyti sem neytendurnir 
geta haft ítök i slíkri nefnd, þá eru þau í gegn- 
um þann mann, sem ríkisstj. skipar. Þegar þeir 
aðilar, sem þarna eiga hlut að máli, hafa skipao 
sína menn, þá er eðlilegt að líta svo á, að sá 
aðili, sem rikisstj. skipar, sé aðili almennings 
í landinu, og hann vinnur þar bezt fvrir almenn- 
ing i landinu með þvi að trvggja sem rétt- 
látasta úthlutun, svo að þær vörur, sem flytjast 
til landsins, fúist hjá sem flestum aðilum, sem 
neytendurnir geta svo valið um að verzla hjá. 
Það er ekkert annað ráð til 'þess að tryggja rétt 
nevtendanna á meðan höft eru.

Mér þótti þess vegna leitt að hevra, að hæstv. 
ráðh. kvað svo sterkt á um það, að Alþfl. væri 
andvigur þessari skipan nefndarinnar, nema 
Alþfl. geti ])á stungið upp á svo góðri skipan 
nefndarinnar, að við gætum fallizt á hana. Ég 
get ekki skilið, að frá sjónarmiði neytcndanna 
sé nokkuð borið fvrir borð með þessu frv.
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*Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Það eru að- 
eins örfá orð, áður en málið fer til n.

Hv. 1. þm. Revkv. fannst það meir orðaleikur 
hjá mér en raunveruleiki, að þessir 3 menn, 
sem af hálfu ríkisstj. eru i gjaldeyris- og inn- 
flutningsefnd, bæru ábyrgð fyrir Alþ. á gerð- 
um sinum. Við skulum bara lita á blákaldan 
raunveruleikann. Sá ráðh., sem fer með þessi 
mál, ber ábyrgð á þeirri aðallinu, sem þessir 
menn vinna eftir. Alþ. getur gagnrýnt hana og 
komið fram persónulegri ábyrgð á hendur þeiin 
ráðh., sem fer með þessi mál.

Hv. þm. benti á, að það væri hægt að full- 
nægja þessu með þvi fyrirkomulagi, sem gert er 
ráð fyrir í frv., það væri hægt að taka þessi 
mál af þessari stofnun, ef hún reyndist ekki 
vel. Það er fyrst um þetta að segja, að það 
mvndi ekki vera hægt að gera það fyrr en löngu 
eftir á, svo það gæti liðið langur tíini, þar sem 
ekki væri samræmi í gjaldeyris- og verzlunar- 
pólitíkinni og svo þeirri pólitik, sem ríkisstj. 
rekur, sem þó væri vissa fyrir, að hefði vilja 
þingsins á bak við sig. Það gæti þannig skapazt 
ósamræmi milli ríkisstj. og þessarar stofnunar. 
Það er ennfremur vitað, að menn eru seinþreytt- 
ír til að gera umfangsmiklar breyt., svo það 
gæti átt sér stað, að þessi stofnun kæmi fram 
með línu, sem ríkisstj. og þingið væri alls ekki 
ánægt með, án þess að hafizt væri handa um 
breyt.

Ég held þess vegna, að ekki sé hægt að færa 
eðlileg rök fyrir því, að jafnveigamikil mál 
skuli færð úr höndum stj. eða þess ráðh., sem 
fer með þau, og vfir i hendur stofnunar, sem 
ekki ber ábyrgð fyrir Alþ. Það þarf að færa 
frekari rök fyrir því, að þetta sé eðlilegt og 
nauðsynlegt.

Þá kem ég að þeim rökum, sem hv. 1. þm. 
Reykv. færði fyrir þessum breyt., en þau eru, 
að með þessu mvndu aukast líkurnar fyrir því, 
að þessir aðilar geti nálgazt meir en áður og 
komið sér saman um skiptingu innflutningsins.

Ég hefi bent á, að sú leið er fvrir hendi, að 
þessir aðilar eigi hlut að skiptingu innflutn- 
ingsins með oddamanni frá gjaldevris- og inn- 
flutningsnefnd. Ég hefi trú á því, að ef þessir 
aðilar ná saman á þennan hátt, þá væri hægt 
að eyða miklum misskilningi, sem ætíð á sér 
stað, hvort sem það nú leiddi til þess, að menn 
yiðu sömu skoðunar á þessum hlutum eða ekki. 
Ég hefi mikla trú á, að það gæti orðið til bóta 
og evtt margskonar misskilningi. Ég vil benda 
á, að 1936 komu þessir aðilar, sem hafa hafc 
ólík sjónarmið, saman til hess að ræða um þessi 
mál. Þeir urðu þá sammála um vissa lausn í 
þessum málum í eitt skipti, en þvi miður hefir 
það orðið þannig, að þeir hafa ekki komið sér 
niður á lausn nema í þetta eina skipti. Mér 
finnst þó ekki útilokað, að þeir gætu það.

Ég legg mikið upp úr þvi, sem hv. 1. þm. 
Reykv. tók undir, að það eru svo mörg mál, 
sem gjaldeyris- og innflutningsnefnd hefir, sem 
alls ekki snerta þá stofnun frekar cn aðrar 
stofnanir. Ég skal taka t. d. allt, sem snertir 
iðnað og afstöðu hans til innflutningsnefndar. 
Það snertir ekki þessa stofnun, nema þá ein- 
hliða, að því leyti, sem iðnaðurinn er keppi-

nautur um innflutninginn. Að öðru leyti er 
þessi stofnun ekkert betur fallin til þess að 
leysa úr slíkum málum en einhverjir aðrir full- 
trúar ríkisvaldsins.

Ég sé svo ekki ástæðu til að taka fleira fram 
um þetta atriði, áður en málið fer til n. Ég 
vil þó endurtaka það, að ég hygg, að niður- 
staðan af þessari breyt. myndi verða sú, að 
engum fyndist hann raunverulega bera ábvrgð 
á þessum málum. Enginn ráðh. gæti þá litið 
þannig á, að hann bæri sérstaklega ábyrgð á 
þessum máluni. Það myncli því verða þannig, að 
hver visaði af sér á annan, svo enginn ábvrgur 
aðili fyndist í landinu. Ég hefi áhvggjur út af 
þvl, til hvers slíkt mvndi Ieiða.

Það er mikíð aðhald, að hafa einhvern aðila, 
sem hægt er að snúa sér að og gagnrýna, sein 
þá myndi revna að endurskoða málið, ef honum 
fyndist gagnrýnin á rökum reist. Það er alveg 
útilokað að halda þvi fram, að slik gagnrýni 
sé ekki nauðsvnleg, enda er hægt að beita henni, 
ef það er einhver aðili, sem raunverulega hefir 
málið með höndum. Hitt getur bara orðið til 
þess, að hver og einn vísar frá sér á annan.

Hv. 1. þm. Reykv. vék að öðru atriði, sem ég 
talaði um, og sagði, að það væru viss dæmi til, 
að skipun embættismanna færi fram á ráðherra- 
fundi. Það getur vel verið að svo sé, en þá 
er alltaf gert ráð fvrír, ef ekki næst samkomu- 
lag, að sá ráðh., sem málið heyrir undir, skeri 
úr um skipunina. Annars er skorið úr með atkv- 
gr. Það hefir engin embættisveiting átt sér stað 
síðan ég tók sæti í ríkisstj., þar sem allir ráðh. 
hafa borið ábyrgð á skipuninni.

Hv. þm. sagði, að það ætti sér stað, að hæsti- 
réttur skipaði oddamann. Þá eru vitanlega 
greidd atkv. um það af dómurunum, hver skuli 
hljóta starfið, ef ekki næst samkomulag. Ég 
geri ráð fvrir, að þannig yrði þá að fara með 
þetta mál.

Hv. þm. sagði, að það þyrfti að vera samkomu- 
lag innan ríkisstj. Það gæti kannske orðið 
þannig, að einn ráðh., sem ekkert hefir með 
þessi mál að gera, gæti komið i veg fyrir ákvörð- 
un, sem hinir -1 ráðh. væru ánægðir með. Ef 
svona á að fara að, þá erum við hér komnir inn 
í hlindgötu, sem ekki er hægt að komast áfram í.

Hv. þm. sagði, að það væri ómögulegt, að 
rikisstj. gæti ekki komið sér saman um þetta. 
En fari nú svo, að rikisstj. geti ekki komið sér 
saman, þá ætti þetta lika að vera eins og venja 
er til, að sá ráðh., sem málið heyrir undír, 
hafi úrskurðarvald. í því trausti gæti náðst sam- 
komulag í rikisstj., án þess að það væri bundið 
í 1., að það skyldi vera. Það er auðvitað sjálf- 
sagt að reyna að ná samkomulagi, en ef það 
næst ekki, þá verður sá ráðh., sem málið heyrir 
undir, að skera úr.

Ég sé svo ekki ástæðu til að fara fleiri orðum 
um þessi tvö atriði.

Siðasta atriðið, sem hv. þm. fór lauslega út í, 
kæri ég mig ekki um að fara rækilega út i. 
Það var um það, hverskonar ákvæði rúmuðust 
undir þriðja ákvæði frv., um starfsreglurnar. Það 
getur komið til nánari athugunar í n. Ég vil þó 
taka það fram, að það hefir ekki annað vakað 
fyrir mér með framkvæmdum í þessum inálum
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en það, að menn gætu sein inest verzlað þar. 
sem þeir vildu. Það vakir fyrir inér, að svo 
miklu leyti, sem það er mögulegt. Það má 
segja, að það sé vandasamt að koina slíku við 
til nokkurrar hlítar, því það þurfa margar upp- 
lýsingar að liggja fyrir til þess að það sé hægt.

Hinsvegar má mikið deila um það, hvað sé 
réttlátt. Það má halda því fram, að það sé 
réttlátt að færa viðskiptin til eftir því, hvert 
þau leita, og það má nota ýmsar aðferðir til 
þess að koniast eftir því, hvert þau leita.

Eg sé ekki ástæðu til að fara út í þetta nánar. 
Málið á eftir 2 umr. í þessiari d. og n. á eftir 
að fjalla um það, svo það má athuga nánar i 
n. þau ákvæði, sem eru í 3. gr. frv.

*Flm. (Magnús Jónsson): Eftir þessa ræðu 
hæstv. ráðh., þá sýnist vera orðið styttra á milli 
okkar en i byrjun. Hann orðaði það nú enn 
skýrar, að hann teldi eðlilegt, að þessir aðilar, 
fulltrúar fvrir kaupmenn og samvinnufélög, 
kæmu sér saman um skiptingu varanna með 
aðstoð oddamanns. Hvað er það, sem frv. gengur 
út á, annað en þetta? Hæstv. ráðh. hélt þvi 
fram, að oddamaðurinn ætti að vera úr gjald- 
evris- og innflutningsnefnd. Það má segja, að 
það geti verið eðlilegt. Hann nefndi í fyrri 
ræðu sinni formann nefndarinnar. Það má segja, 
ef hann er allt í einu orðinn svo fullur van- 
trausts á ríkisstj., að honum finnist allt betra 
en það, sem hún kemur sér saman um, að þetta 
geti verið gott fyrirkomulag. Eg hefi nú þá trú, 
að ríkisstj. myndi gera sitt bezta til þess að 
velja þarna sem hæfastan mann. . .. Og ég veit 
ekki, hvað það er, sem þvi gæti valdið, ef þeir 
hefðu nú t. d. komizt svo langt, að það væri 
um tvo ágætismenn að ræða, sem hvorugum 
væri hægt að hafa á móti, þvi að ég get ekki 
betur séð en að þeir geti afgert með atkvgr., 
hvor maðurinn er valinn. Þegar ráðh. hafa kom- 
ið sér saman um eitthvað, þá trúi ég ekki fyrr 
en ég tek á því, að þeir geti það ekki. Ég hygg, 
að sannleikurinn sé sá, að yfirleitt komi ráðh. 
sér saman um afgreiðslu allra stærri mála, og 
þeir hafi þess vegna allra manna mesta æfingu 
i því að koma sér saman uin skipun manna og 
um ráðstafanir í fjölda mörgum efnum. Ég veit, 
að hæstv. viðskmrh. þekkir vel, að þeir koma 
sér vel saman, og ef einhvcr ráðh. vill ekki 
eitthvað, sem hinir vilja, þá hefir hann fvrir 
hendi það ráð, að fara úr rikisstj. En ég get 
tkki trúað, að hæstv. ríkisstj. geti ekki fundið 
lnann, sem allir ráðh. geti trevst til að miðla 
réttilega málum i þessum efnum. Ég vildi, að 
hv. Alþ. vildi nú setja 1. um þetta og setja 
þennan prófstein á hæstv. rikisstj. Ég trúi ekki 
öðru en að hún stæðist það próf.

Bankastjórarnir koma sér yfirleitt saman um 
þær ráðstafanir, sem þeir gera. Og þetta er 
svo algengt i mannlegu félagi, að koma sér 
saman, og þó hygg ég, að fáir séu eins æfðir 
f því eins og hæstv. ráðh.

Hæstv. viðskmrh. var hræddur uin það, að 
það yrði niðurstaðan af þessum 1., ef samþ. 
verða, að enginn teldi sig bera ábyrgð á gerð- 
um gjaldevris- og innflutningsnefndar. Og til 
hvers mvndi það þá leiða? Ég sé ekki mjög

Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

marga inöguleika í þessu efni. Annaðhvort út- 
leiddust þessi niál i þessu hræðilega ábvrgðar- 
levsi þannig, að friður yrði um málin og þeir 
kæmu sér sainan i n. Eða ef allt færi í ófrið. 
skyldi ég verða fyrstur manna til þess að viður- 
kenna, að það traust, sem ég nú sýni þeim, hefði 
vcrið oftraust á þessum mönnuin, og Alþ. vrði 
þá að setja á það nýja skipun, ef ríkisstj. væri 
þá ekki búin að því sjálf, áður en til kasta 
þingsins kæmi. Nei, ég er ekki svo hræddur við 
þetta ábvrgðarlcysi. Það eru öll tök um þessi 
mál hjá rikisstj. og Alþ.

Mér þótti mjög vænt um að heyra þá vfir- 
Iýsingu hjá hæstv. viðskmrh., að fyrir honum 
vekti og liefði ekki vakað annað en að þcir 
menn, sem eiga að miðla þessum vörum milli 
manna, ættu að hafa það sjónarmið, að neyt- 
endur i landinu væru sent allra frjálsastir um 
að verzla hvar sem þeir vildu. Þetta er að minu 
áliti aiveg laukrétt sjónarmið, þ. e. a. s., það 
á að iniðla vörunum þannig, að þær verzlanir, 
sem í landinu eru, þ. e. a. s. stofnanir, sent 
vörudreifingu hafa með höndum, hafi nokkurn 
veginn áiika miklu úr að spila. Ég hef þess 
vegna að svo komnu máli leyft mér að hafa 
bezta traust á, að okkur takist að leysa þetta 
mál hér á þingi. Og ég er viss um, að virðing 
Alþingis mvndi við það vaxa, ef hv. þm. gætu 
fundið sanngjarna lausn, sem menn vildu una 
við í þessum málum.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10:1 atkv. og til 

fjhn. með 10 shlj. atkv.

Á 45. fundi í Ed., 22. npríl, var frv. tekið til 
2. umr. (A. 61, n. 536, 546).

Of skainmt var liðið frá útbýtingu nál. og 
lirtt. 546. — Afbrigði leyfð og samþ. með 10 
shlj. atkv.

Frsrn. (Bernharð Stefánsson): Þetta frv. er 
búið að liggja lengi hjá fjhn., en að hún hefir 
ekki afgr. málið fyrr, er ekki vegna þess, að 
hún hafi ekki sinnt þvi, því að það var ekki 
langt liðið frá því, að málinu var vísað til n., 
og þangað til hún fór að ræða um það á fund- 
um sínum. Orsökin til þess, að málinu hefir ekki 
verið skilað frá n. fyrr en nú, er sú, að þetta 
n.ál hefir verið mikið ágreiningsmál milli 
stjórnarfl., og það hefir staðið á því, að sam- 
komulag næðist milli þeirra, þar til loks nú, 
að samkomulag er fengið, eins og menn geta 
séð á nál. 536. Eg ætla ekki að fara langt út í 
þetta mál, en fyrir hönd Framsfl. vil ég taka 
það fram, að hann gat ekki gengið að þeim 
ákvæðum frv., að þessi mál, gjaldevrismálin, 
væru beinlínis með 1. tekin úr höndum þess 
ráðh., sem með þau á að fara samkvæmt 
konungsúrskurði. Hinsvegar er að sjálfsögðu 
æskilegt, að stj. hafi samræður og samvinnu 
um þessi mál sem önnur, og þar af leiðandi eru 
héi' að tilhlutun n. bornar fram hrtt. við 6. gr. 
gjaldeyrisl., sem gefa það til kvnna, að þó að 
hin stjórnskipulega ábyrgð sé hjá þeim ráðh., 
sem þessi mál hevra undir, og er þá vitanlega

12
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úrslitavaldið hjá honuin, þá höfum við þó viljað 
orða greinina svo, að ríkisstj. skipi gjaldeyris- 
nefndina og þá nefnd, sein stungið er upp á að 
skipa í till. n., í stað þess að 1., eins og þau 
eru nú, segja, að fjinrh., nú viðskmrh., skipi n. 
Við framsóknarmenn höfum heldur ekki getað 
séð, að það væri rétt, að fela sérstökum full- 
trúum verzlunarstéttarinnar að ákveða, hvað 
mikill innflutningur væri leyfður til landsins. 
Við höfum litið svo á, að það vald þyrfti að 
vera hjá mönnum, sem ekki hafa í því efni 
neinna sérhagsmuna að gæta, og við höfum 
talið, að gjaldevris- og innflutningsn., cins og 
hún nú er skipuð, væri til þess vel fær að hafa 
þetta vald. Aftur á móti höfum við getað fallizt 
á, að sérstök nefnd yrði skipuð til að annast 
skiptinguna á milli einstakra verzlana, eftir að 
húið er að ákveða heildarinnflutninginn, og að 
hún verði skipuð með svipuðum hætti og gert 
er ráð fyrir í frv. Um þetta hefir svo orðið sam- 
komulag i n. og milli flokkanna, ]>ó með vissum 
fyrirvara frá Alþfl. Með þessu virðist líka geng- 
ið verulega til móts við flutningsm. þessa frv , 
þvi að þeir töldu höfuðtilgang sinn með frv. 
vera þann, að tryggja réttlátari skiptingu milli 
hinna einstöku verzlana, en óánægja og ágrein- 
ingur hefir aðallega verið um skiptingu milli 
einstakra verzlana, og með þvi að brevta til á 
þennan hátt, mætti þá sennilega vonast eftir 
því, að óánægjan vrði minni um þessa skiptingu 
heldur en verið hefir.

Þá er i 3. gr. frv. nánar ákveðið um það, eftir 
hvaða reglum eigi að úthluta innflutningi. Það 
virðist nú ekki í sjálfu sér vera farið hér fram 
á neitt sérstaklega óaðgcngilegt með þvi, sem 
i 3. gr. frv. stendur. En allir vita, að uin þessi 
efni hafa verið deilur. Og það er visst orða- 
lag, sein í sjálfu sér er blátt áfram og mein- 
laust, en búið er að leggja i ákveðna merkingu, 
og þess vegna hefir það orðið úr að fella þessa 
gr. hurt úr frv. og trcysttt því, að i staðinn 
fyrir að ákveða svo nákvæmlega um þetta sem 
gert er í 3. gr. frv., ]>á geti bæði ríkisstj. og 
]>ær n., sem um þessi mál eiga að fjalla sam- 
kvæmt till. n„ fengið viðunandi lausn á þessu 
máli, og gert það svo réttlátlega sem frekast er 
kostur. Samkv. þessu hefir það orðið að sam- 
komulagi að bera fram þær brtt., sem eru á 
þskj. 536, en samkvæmt þeim á gjaldevris- og 
innflutningsnefnd að vera skipuð á sama hátt 
eins og áður, nema hvað svo er ákveðið, að hún 
skuli skipuð af rikisstj., sem orðað hefir vcrið 
i 1. áður ráðh., nú viðskmrh., og i höndum 
þessarar n. sé það að ákveða um innflutning 
og hversu mikið sé levft að flvtja inn af hinum 
einstöku vörutegundum.

Aðalnýmælið í till. n. er svo það, að við hlið 
gjaldeyris- og innflutningsn. sé skipuð þriggja 
manna n. A einn nm. að vera tilnefndur af 
Verzlunarráði, annar eftir tilncfningu SIS, og 
sá þriðji af rikisstj. án tilncfningar, og sé hann 
formaður n. Hlutverk þessarar n. sé að skipta 
innflutningnum milli liinna einstöku verzlana. 
Þó er þarna undanþegið byggingarefni, sem flutt 
er inn til opinberra framkvæmda og atvinnu- 
fyrirtækja, sem sérstakt innflutningsleyfi hafa 
fengið. Að sjálfsögðu er það tilgangur með

þessari till., að fulltrúar þessara aðalverzlunar- 
greina í landinu, kaupmanna annarsvegar og 
SÍS fyrir hönd kaupfélaganna liinsvegar, reyni 
að semja um það, hvernig innflutningi sé skipt. 
Árangur af þessu býst ég við, að verði mikið 
undir því koininn, hvernig samkomulag þessara 
nm. verður. En vitanlega hefir orðið að gera 
ráð fyrir þvi, að svo gæti farið, að þeir gætu 
ekki koinið sér saman, og því er svo ákveðið, að 
það sé oddamaður í þcssari n„ skipaður af 
rikisstj.

Ég hefi víst gleymt að geta þess, að það er 
innflutningur ákveðinna vörutegunda, sem á að 
heyra undir þessa nýju n„ eða skipting á inn- 
flutningi þeirra vara. Það eru búsáhöld, skó- 
fatnaður, vefnaðarvörur og byggingarefni. En 
þegar þessir vörufl. eru taldir og svo þeir vöru- 
fl„ sem engin höft gilda lengur um, þá eru 
komiiar allar helztu nauðsynjavörur og það, sem 
aðallega er að ræða um í þessum efnum. Eftir 
er ]>á ekki annað en vörur, sem ýmist eru 
bannaðar, eða þá svo lítill innflutningur leyfð- 
ur á, að ekki þykir taka því að telja það hér 
upp.

Ég sé svo ekki ástæðu til að fara um þetta 
fleiri orðuin, enda býst ég við, að það hafi 
lítinn árangur. Þetta er samningamál, og frá 
þessu er gengið milli flokka. Þar af leiðandi 
býst ég við, að ganga verði að þessum samkomu- 
lagsgrundvelli, sem hér er lagður i nál. fjhn., 
ellegar þá að ekki verður gerð breyt. á þessum 
málum nú.

Ég skal svo geta þess, að samkvæmt ósk Sjálf- 
stfl. höfum við þrir, sem eigum sæti í fjhn. 
þessarai' d„ jafnframt því að gefa út þetta 
nál„ lagt fram þáltill. i Sþ. um það, að skipuð 
verði mþn. þriggja manna til þess að taka öll 
þessi mál til endurskoðunar og gera till. um 
skipun þeirra. Og er það vitanlega framhald 
af þeiin samkomulagstilraunum um þessi efni, 
sein farið hafa fram hér á Alþ.

Einn nm„ hv. 1(1. landsk., hefir skrifað undir 
nál. okkar með fvrirvara og nú þegar borið 
fram sérstaka brtt.. sem hann að sjálfsögðu mun 
gera grein fyrir.

*ErIendur Þorsteinsson: Herra forseti! Eins og 
nál. á þskj. 536 her með sér, hefi ég skrifað 
undir nál. fjhn. með fyrirvara. Og gildir sá 
fvrirvari raunverulega um afgreiðslu málsins. 
en þó sérstaklega um skipun þeirrar undir- 
nefndar, sein liefir orðið samkomulag um að 
skipa, og er ]>að í fullkomnu samræmi við það, 
sem áður hefir verið haldið fram í þessari hv. 
d. af hálfu Alþfl. um þetta mál. Alþfl. telur 
það ekki rétt, að þessi undirn. eða aðaln., sem 
hefði verið samkvæmt frv. eins og það var 
fyrst, sé þannig skipuð, að enginn fulltrúi frá 
neytendum sé þar til staðar, þegar um er að 
ræða skiptingu til hinna ýmsu aðila. En flokk- 
urinn telur jafnframt, að með tilliti til þess, 
að hér eru þrír flokkar, sem standa að ríkis- 
stj„ sem fer með völdin í landinu, þá sé rétl. 
að maður frá Alþfl. eigi þar lilut að máli.

Ég þarf ekki að skýra þessa brtt., sem ég 
flyt á þskj. 546, hún skýrir sig sjálf.

En ég vil gjarnan beina fyrirspurn til hv.
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frsm. n. út af því, hvernig beri að skilja þau 
vöruheiti, sem getið er um, að þessi undirn. 
eigi að skipta. Hvort t. d. orðið skófatnaður 
eigi að skilja svo hér, að enginn munur sé 
gerður á tilbúnum skófatnaði eða vöruin til 
skófatnaðargerðar. Jafnframt vildi ég beina 
þeirri fyrirspurn til hv. frsm. fjhn., hvort orðið 
bvggingarefni beri að skilja svo, að þar sé ein- 
göngu átt við efni, sem beinlínis er notað til 
húsabygginga, en ekki það, sem notað er á 
verkstæðum til verkstæðisvinnu, eða efni, sem 
notað er til skipasmíða og annars slíks.

hað er óþarfi að fara nokkuð að ræða þetta 
mál sérstaklcga. Ég get ekki séð, hvað það er, 
sem hefir unnizt á við þessa breyt., sem gerð 
er á þessum málum, nema þá ef vera skyldi 
að koma nokkrum fleiri mönnum i atvinnu við 
þessar framkvæmdir, og er það kannske í sjálfu 
sér virðingarvert. Mér getur ekki annað skilizt 
en að sú n., sem nú starfar og á að starfa á- 
fram, hefði alveg eins verið fær um það að 
skipta innflutningi á milli hinna einstöku inn- 
flytjenda eins og þessi undirn., sem nú á hér 
að skipa, en samkvæmt þessari brtt., sem hér 
liggur fyrir, og þeirri þáltill., sem borin muö 
verða fram í Sþ. og sennilega verður sam]i. 
þar, ]iá telst mér til, að að þessum nefndarstörf- 
um einum muni koma til með að vinna um 14 
manns, og cr það aðaln. með 5 menn, 3 menn í 
þessari undirn. og þar að auki 3 menn i milli- 
þn., og mér er tjáð, að 3 menn muni vinna við 
skiptingu gjaldeyris milli bankanna. Og virðist 
þetta þá orðið allmikið skrifstofubákn, sem 
utan um þetta er komið, þvi að vanalega vinn- 
ur auk þessara manna fjöldi manns á skrifstof- 
unni hjá gjaldeyris- og innflutningsn., og má 
álvkta, að við störf þessarar nýju n. muni e. t. 
v. ekki af veita að bæta nokkru starfsfólki við.

Ég mun svo. ef min brtt. á þskj. 546 verður 
felld, greiða atkv. gegn þessu frv.

*Magnús Jónsson; Ég ætla ekkert að leggja til 
almennra umr. um málið. Það er búið að ræða 
það svo mikið okkar á milli, þvi málið er svo 
víðtækt. En mér liafði dottið í hug — að vísu of 
seint, af þvi að það hvarf aftur úr huga mínum 
— að i raun og veru sé nauðsvnlegt að setja 
eitthvert nafn á þessa 3 manna n. X. gæti nátt- 
úrlega komið sér upp nafninu sjálf, en ég álit 
réttara, að nafnið sé ákveðið í 1. Ég hefi borið 
þetta undir nokkra menntamenn í islenzku 
máli, og þuð er dálítill vafi, hvað hún á að 
heita. Hún gæti heitið úthlutunarnefnd, en mér 
finnst það ekki eiginlega fallegt nafn. En af 
þeim nöfnum, sem stungið hefir verið upp á, 
hefi ég helzt fallizt á, að hún liéti vörumiðl- 
unarnefnd. Hún er ekki innflutningsn. að þvi 
leyti, að hún á aðeins að taka við vöruflokk- 
um, sem innflutningur hefir verið leyfður á, 
og skipta á milli þeirra, sem vilja fá levfi. Ég 
ber því fram skriflega brtt. um það, að inn í 
2. málsgr., þar sem stendur „ennfremur skal 
rikisstj. skipa 3 manna nefnd", þar komi: er 
nefnist vörumiðlunarnefnd o. s. frv. Og mun ég 
afhenda hæstv. forscta þessa skrifl. brtt.

Ég vil aðeins út af því, sem hv. 10. landsk. 
sagði, í fvrsta Iagi segja það, að hér er ekki um

neina undirnefnd að ræða. Þetta er algerlega 
sjálfstæð n., hliðstæð gjaldevris- og innflutn- 
ingsn., skipuð öðrum mönnum með algerlega 
sjálfstætt starf, sein henni cr ekki falið af 
hinni n., og ineira að segja það starf, sem hefir 
ekki Jiótt vandaminnsl, vörumiðlunina, þó að 
hún sé hér bundin við aðeins ákveðnar vöru- 
tegundir. Ég skal ekki um það segja, hvort 
meiri starfskrafta þarf fyrir utan sjálfa nm., 
en ég hygg, að það þurfi ekki. En um þessi 
stóru höfuð, sem eru á sumum hlutum, þá er ég 
sammála hv. 10. landsk. um, að hér er nokkuð 
stórt höfuð á svo litlum búk. Ég man ekki, 
hvernig það var hér fyrir nokkrum árum með 
siklarverksmiðjurnar. Var það ekki vfir 20 
manns með öllum n., yfirn. og umsjónarmönn- 
um í allt? Hvort það var samþ. eða ekki, man 
ég ekki fyrir víst, cn í till. voru taldir 21 eða 
23 menn. Og þnð er ósköp meinlaust í sjálfu 
sér, þó að þessi n. starfi, en hún getur leitt 
til betra samkomulags um þessi inál.

Forseti (EÁrna): Mér hefir borizt skrifl. brtt. 
frá hv. 1. þm. Revkv., svo hljóðandi: 'Sjá þskj. 
547;. Til þess að brtt. þessi geti orðið tekin til 
meðferðar, þar scm hún er bæði of seint fram 
borin og skrifleg, verður að veita afbrigði frá 
þingsköpum.

ATKVGR.
Afhrigðin leyfð og samþ. með 13 shlj. atkv.

Brynjólfur Bjarnason: Herra forseti! Ég hafði 
nú hugsað mér, þegar þetta mál var hér til 1. 
umr, og um það urðu langar umr, að taka til 
máls við 2. umr. þess. En i raun og veru fór 
þetta allt öðruvisi en ætlað var. Það hefir 
engin 2. umr. vcrið höfð um málið í þeim skiln- 
ingi, sem gert var ráð fyrir upphaflega, þvi að 
þetta frv. er orðið að engu. Þetta hefir verið 
eitt af stórmálum þingsins og sérstaklcga frá 
sjónarmiði þeirra stærstu fL, sem stvðja ríkis- 
stj. l'm þetta hefir verið rætt og ritað meir 
en nokkuð annað einstakt mál, sem fvrin þing- 
inu hefir verið. Xú. svo kemur þetta nál. á 
þskj. 536, og það er öll lausnin, sem fengizt 
liefir, eftir þær hörðu fæðingarhríðir, sem stað- 
ið hafa næstum allan þingtímann. Það má uin 
þetta segja: .Fjöllin tóku jóðsó'.t og fæddist 
litil mús.“

Það hefði vissulega verið mikil þörf á þvi, 
að gjaldeyrisl. hefðu verið tckin til ýtarlegrar 
endurskoðunai. Að vísu álít ég, að það hefði 
þurft að taka þau til athugunar á allt annan 
hátt heldur en gerð var tilraun til i frv. á þskj. 
61. ()g ég álít, að það liefði verið cnnþá meiri 
þörf á því nú heldur en þá að taka þetta mál 
til endurskoðunar. í fyrsta lagi er nú vitaskuld 
miklu meiri þörf á því að reyna að finna leið 
til þess að losna eins og auðið er við liafta- 
farganið og alla spillinguna, sem þvi er sam- 
fara. En hitt er ekki síður nauðsynlegt, cins 
og horfurnar eru nú, að gerð sé tilraun til þess, 
að fengin sé einhver skipun á gjaldevris- og 
innflutningsmálin og að sem bezt verði trvggt. 
að við getuin aflað okkur nauðsynja þeirra, 
sem við óhjákvæmilegía þurfum á að halda, og
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setja reglur um það, hvaða vörur beinlínis skuli 
banna innflutning á og hvaða vörur skuli tak- 
marka meir innflutning á en verið hefir, og 
gera ráðstafanir til þess að við getum tryggt 
innflutning á þeim vörum, sem við þurfum 
nauðsvnlega á að halda. En ekkert af þessum 
málum er levst með því, sem stendur á þskj. 
536, heldur er ekkert gert þar annað en að 
stinga upp á því, að sett verði ný n. við hlið- 
ina á gjaldeyris- og innflutningsn. Eg ætla ekki 
að gera mig sekan um að kalla hana undir- 
nefnd. (JJ: Hún er sjálfstætt konungsriki). Já, 
hún er víst sjálfstætt konungsríki. En þessi n. 
er gersamlega gagnslaus og hefir ekki hina 
minnstu þýðingu. Verkefni þessarar n. er, að 
fulltrúi SÍS og annar frá Verzlunarráði fslands 
eiga að rífast um það, hvernig skuli skipta 
innflutningi á milli SfS og heildsalanna. En 
þetta hefir verið gert. Breyt. er aðeins sú, að 
í stað þess að þeir menn hafa ekki verið laun- 
aðir, sem um þetta hafa rifizt, á nú að fara að 
launa þá fvrir þetta.

Það er alveg rétt, sem hv. 1(1. landsk. sagði, 
að neytendur hafa ekki neinn fulltrúa í þessari 
n. En brtt. hv. 1(1. landsk. er um það, að einn 
af þessum nm. skuli vera tilnefndur af Al- 
þýðusambandi íslands. Breytir þetta þó engu 
hvað neytendur snertir, vegna þess að Alþýðu- 
samband fslands er enginn fulltrúi fyrir neyt- 
endur. Það er ekki annað en pólitískur flokk- 
ur. Ef það hefði átt að setja í þessa n. full- 
trúa frá neytendum, þá hefði verið réttara, að 
fulltrúinn hefði verið frá samvinnufélögum 
neytenda i kaupstöðum, t. d. lvron eða öðrum 
slíkum samtökum. (JJós: Ivron er i SfS). En 
stj. SÍS getur ekki talizt fulltrúi fvrir neyt- 
endur. En sem sagt, ég álít, að það skipti ekki 
neinu máli, því að hvort sem brtt. hv. 10. 
landsk. verður samþ. eða ekki, er þessi n. 
einskis virði, nema til þess að skapa þarna at- 
vinnu handa þremur mönnum, og er það und- 
arleg lausn á þessu stórmáli, að engin lausn 
skuli finnast önnur en að skapa þarna þrjá 
bitlinga, á sama tíma sem enginn mælir á móti 
því, að stærsta verkefnið, sem fvrir þinginu 
liggur, er, hvernig mest verði sparað af opin- 
berum útgjöldum og þau óþörfu embætti, sem 
fyrir eru í landinu, verði afnumin.

En lausnin á þessu stórmáli er nú fólgin í 
því einu, að bæta nýjum og gagnslausum em- 
bættum við öll cmbættin í landinu, sem fyrir 
eru.

ATKVGR.
Brtt. 536,1 (1. gr. falli niður) samþ. með 11:1 

atkv.
— 547 samþ. með 10 shlj. atkv.
— 546 felld með 9:2 atkv.
— 536,2 (ný 2. gr., verður 1. gr. I, svo breytt, 

samþ. með 10:4 atkv.
— 536,3 (3. gr. falli niður) samþ. með 9 slnj. 

atkv.
4. gr. (verður 2. gr.) saniþ. ineð 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10:3 atkv.

A 46. fundi i Ed., s. d., var frv. tekið til 3. 
umr. (A. 548).

()f skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

Frsm. (Bernharð Stefánsson): Eg vil vekja at- 
hygli á því, að við uppprentun frv. liefir byrj- 
un 1. gr. fallið niður, eins og hún á að vera 
og var sannanlega samþ. hér í dag við síðustu 
umr., samkv. brtt. á þskj. 536. Það er nauðsyn- 
legt, að þetta standi eins og samþ. var og að 
tilvisunin til 3. gr. laganna haldist. Mætti e. 
t. v. laga þetta aftur i prentun.

Forseti (EÁrna): Þetta verður lagað með þvi 
að prenta þskj. upp.

*Erlendur Þorsteinsson: Herra forseti'. Við 2. 
umr. þcssa máls gerði ég fyrirspurn til hv. 
frsm. (BSt), og þar sem henni er ósvarað, verð 
ég að lita svo á, að skilningur minn sé réttur, 
að með orðinu skófatnaður sé aðeins átt við 
tilbúna skó og með byggingarefni sé aðeins átt 
við byggingarefni, sem nauðsynlegt er til liús- 
bygginga.

*Magnús Jónsson: Út af orðum hv. 10. landsk. 
um skilgreining orðanna „skófatnaður“ og 
,»byggingarefni“ vil ég taka fram, að í n. var 
alls ekki um það rætt, hve viðtækir þeir vöru- 
flokkar gætu verið. í verzlunarmáli býst ég við, 
að orðið bvggingarvörur geti verið mjög við- 
tækt, a. m. k. hafa þeir, sem með þær verzla, 
margt á boðstólum, en skófatnaður mun geta 
átt við bæði tilbúna skó og efni i þá. Xú er 
ekki liklegt, að kappið verði svo mikið um, 
hver eigi að úthluta þessum leyfum, að mikill 
ágreiningur þurfi að verða um skilning orð- 
anna. En annars hlýtur það að koma undir úr- 
skurð stjórnarráðs, hvað eigi að tcljast til 
livors flokks um sig. Ég tek fram, að ég vil 
ekki, að neinum einhliða skilningi á því sé 
haldið fram hér í umr. um þetta.

Frsm. (Bernharð Stefánsson): Ég vil alveg 
taka undir orð hv. 1. þm. Reykv. viðvíkjandi 
fvrirspurn hv. 10. landsk. Ég taldi, að ríkisstj. 
vrði á sínum tima að skera úr því, hvernig 
skilja bcri orð frv. þessa, ef að lögum verður, 
og vildi því ekki f. h. n. gefa neina ákveðna 
túlkun á þeim. Þó að reynt væri að slá ein- 
hverju föstu um það í umr., hefði það ekkert 
gildi. Frá minu sjónarmiði get ég látið í Ijós, 
að mér finnst skófatnaður aðeins geta átt við 
tilbúna skó, en byggingarefni við hverskonar 
efni, sem ætlað er til bvgginga. Annað er til- 
búin vara, hitt efni til að smiða og bvggja úr, 
hvaða efni sem þar geta komið til greina.

*Erlendur Þorsteinsson: Það er óþarfi að tala 
frekar um þetta. en ég vildi upplýsa, að það er 
ekki rétt hjá hv. form., að ekki hafi verið um 
þetta talað í n. Ég spurðist fyrir um þetta, en 
fékk þau svör, að hvorki honum né hv. frsm 
væri kunnugt um, hvernig þetta væri, en mér 
skildist, að hann myndi ætla að afla sér upp- 
lýsinga um það, og gerði ég ráð fvrir, að þær
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upplýsingar myndu liggja fyrir við þessa umr. 
En svo er ekki, eða ekki hefir neitt slíkt komið 
frani. Það eru til tvennskonar skýringar á 
þessu, en ég og hv. 1. þm. Eyf. erum þó sam- 
mála um, að til skófatnaðar verði ekki hægt 
að telja annað en tilbúna skó, og við erum 
einnig sammála um, að til bvggingarefnis verði 
talið efni til húsagerðar, en ekki efni, sem ætl- 
að er til framleiðslu í trésmiðaverkstæðum eða 
til að bvggja báta og annað þess háttar.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11:2 atkv. og afgr. til Xd.

A 47. fundi i Nd., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.

Á 48. fundi í Xd., s. d., var frv. tekið til 1. 
umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. í Ed. — Af- 
brigði levfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

*Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Snemma á 
þessu þingi var borið fram af hálfu sjálfstæðis- 
manna frv. um breyt. á gjaldeyrisverzlun. í því 
frv. var t'arið fram á talsverðar brevt. á skip- 
un gjnldevrisnefndar frá því, sein verið hefir. 
Ennfremur kom fram till. um nýtt orðalag á 
þeim reglum, sem n. skuli starfa eftir.

Þetta mál hefir nú verið lengi í fjhn. Ed., og 
hefir verið mikið að því unnið. Málið hefir 
verið ágreiningsmál á milli stjórnarflokkanna, 
og gátu menn ekki orðið á eitt sáttir um að 
afgr. það eins og það lá fvrir. Xú liggur frv. 
fyrir Xd. eins og stjórnarflokkarnir hafa komið 
sér saman um að afgr. það frá þessu þingi eftir 
ýtarlegar umr. sin á milli.

Eins og frv. liggur nú fvrir er gert ráð fyrir 
að skipa þriggja manna n., sem hafi það með 
höndum að skipta innflutningslevfunum. X. 
skal þannig skipuð, að S.Í.S. tilnefnir einn 
mann, Verzlunarráðið einn og rikisstj. einn. 
Þessi lausn er gerð með það fyrir augum, að 
aðalágreiningurinn hefir lengi verið um það, 
hvernig skuli skipta innflutningnum milli inn- 
flytjenda. Þykir sanngjarnt, að nýir aðilar 
komi þar til og reyni til þrautar, hvernig þeim 
tekst að skipta honum niður. Eg hefi litið svo 
á, að ekki sé hægt að fá mikla breyt. þar á, 
en ég hefi og Framsfl. gengið inn á það, sem 
hér er gert, til samkomulags, og það munu 
hinir einnig hafa gert. Þá hefir orðið samkomu- 
lag um að flvtja í Sþ. þáltill. um að skipa 
þriggja manna n. til þess að rannsaka skipu- 
lag þessara mála, og starfi hún milli þinga.

Ég sé svo ekki ástæðu til að fjölyrða frekar 
um málið.

*Einar Olgeirsson: Ég sé ekki í sambandi við 
þessi mál, hvernig nokkrum manni getur dottið 
i hug, að þetta sé nokkur lausn. Það eina, sem 
hér á að gera, er að skipa til viðbótar við 
þessa óþörfu n. tvær nýjar n., eina eftir frv. 
og eina eftir þáltill. Þetta er niðurstaðan í því, 
sem Sjálfstfl. taldi réttlætismálið. Þetta er 
lausnin á verzlunarmálunum nú fyrst um sinn. 
Ég sé ekki betur en að með þessu sé ákveðið,

að þessi mál séu alveg óbrevtt neina að því 
leyti, að tveimur nýjum n. er bætt við þá gömlu. 
Við höfum nóg af mþn. fyrir. Hér var fvrir 
nokkru samþ. að skipa bankanefnd; hún hefir 
ekkert gert og engu áliti skilað, heldur aðeins 
hirt sín laun. l'm þetta mál virðist samkomu- 
lag nú sem stendur. Jleð þessu á að bjarga á- 
liti Sjálfstfl. út á við, að hann hafi vegna þjóð- 
stjórnarinnar gert þetta samkomulag, og áliti 
Framsfl. með því að láta allt sitja við það sama 
og áður. Þetta er sá raunverulegi árangur, tvær 
nýjar nefndir, sex nýir bitlingar.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 18 shlj. atkv.

Á 40. fundi í X'd., 23. april, var frv. tekið til 
2. umr.

Of skammt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 21 shlj. atkv.

*Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Ég vil aðeins 
levfa mér að bera fram skrifl. brtt. um eitt 
atriði, sem um er að ræða í þessu frv. í sam- 
bandi við þær stofnanir, sem eiga að tilnefna 
menn í gjaldeyris- og innflutningsnefnd. I 1. 
málsgr. 1. gr. frv. er skýrt frá því, að ríkisstj. 
skuli skipa einn fulltrúa i þessa n. samkv. til- 
nefningu bankastjóra Landsbanka Islands, og 
einn skv. tilnefningu bankastjóra Landsbanka 
Islands h/'f. Xú hefir fjhn. ætlazt til, að þessu 
verði brevtt á þá Ieið, að þessir menn verði til- 
nefndir af bönkunum án þess að það verði tekið 
fram, hvaða aðilar skuli hafa þetta með hönd- 
um, enda er óviðkunnanlegt að benda þannig 
á einstaka aðila innan þessara stofnana. í sam- 
ráði við fjhn. vil ég Ieyfa mér að bera fram 
skrifl. brtt. við 1. gr., um að orðið „banka- 
stjóra'i á tveimur stöðum í 1. málsgr. gr. falli 
niður, og verður það þá sameiginleg vfirstjórn 
bankanna, sem hefir þessa tilnefningu með 
höndum. Okkur finnst leiðinlegt að láta þctta 
standa svona i 1.

Forseti (JörB): Hv. dm. hafa heyrt hina skrifl. 
brtt. hæstv. viðskmrh., en til þess að till. verði 
tekin til meðferðar á fundinum, verður að vcita 
tvenn afbrigði frá þingsköpum, þar sem till. er 
skrifleg og auk þess of seint fram borin.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 567) leyfð 

og samþ. með 20 shlj. atkv.

*Ásgeir Ásgeirsson: Ég hefi borið fram brtt. 
við þetta frv., sem ekki er búið að útbýta hér 
i d. enn. Hún er við 2. málsgr. 1. gr. og er á 
þá leið, að i stað orðanna „Ennfremur .... 
formaður ncfiidarinnar" í upphafi 2. efnismáls- 
gr. komi: Ennfremur skal ríkisstj. skipa þriggja 
manna nefnd, einn eftir tilnefningu Sambands 
íslcnzkra samvinnufélaga, annan eftir tilnefn- 
ingu Verzlunarráðs íslands og hinn þriðja eftir 
tilnefningu Alþýðusambands íslands. X'efndin 
kýs sér formann.

Þessar þrjár stofnanir svara að ýmsu levti til
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þeirra þriggja flokka, sem nú hafa samstarf um 
ríkisstj., og Alþýðusamband Islands hefir líka 
haft aðila í gjaldeyrisn., og er lítt skiljanlegt, 
hver nauðsyn er á að útrýma fulltrúa Alþýðu- 
sambands fslands eða Alþfl. úr þessari vöru- 
miðlunarn., sem nú á að fara að setja upp. An 
þess að þessi till. nái samþykki verður ekki 
samkomulag við okkur Alþfl.-menn um þessa 
brevt. á 1. um gjaldeyrisverzlun. Okkur hefir 
skilizt, að það myndi verða revnt að fullnægja 
óskum Alþfl. í sambandi við þær breyt., sem 
gerðar væru á 1. þessum.

*Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Eg tel, að 
nokkurs misskilnings kenni um þetta mál hjá 
hv. þm. V.-ísf., því að eins og vörumiðlunarn. 
á að vera skipuð samkv. þessu frv. tel ég, að 
sjónarmið neytenda komi fram, sem hann telur, 
að Alþýðusamband íslands vilji draga fram, 
en ég vil benda á það, að Samband islenzkra 
samvinnufélaga hefir fullkomlega hagsmuni 
neytenda fyrir augum, ef menn vilja fara út í 
það. En þessi skipun vörumiðlunarn. er miðuð 
við það, að hinir tveir lielztu þeirra aðila, sem 
hafa deilt um það, hvernig innflutningnum 
hefir verið skipt, hafi hvor sinn fulltrúa, og 
auk þess sé í henni einn oddamaður, tilnefnd- 
ur af rikisstj. Eg verð að segja það, að ég held, 
að það sé ekki gerlegt að fela oddamanni frá 
neinum öðrum en rikisstj. að leggja lóðið á 
vogarskálina. Eg sé því ekki fvrir mitt leyti, 
að það mæli með þessari brtt. hv. þm. V.-ísf., 
að hún hvggist á samkomulagi, er Alþfl. hafi 
gert um þessi mál. Þó mega menn ekki mis- 
skilja orð min svo, að þetta sé gert til þess að 
útiloka áhrif Alþfl., enda hefir Alþýðusamband 
íslands engan fulltrúa í gjaldeyrisn. eins og nú 
standa sakir. Það er aðeins einn Alþfl.-maður 
i þeirri n., skipaður af þeim ráðh., sem með 
þessi mál fer, og er gert ráð fvrir, að svo verði 
áfram, og með þeirri skipan gjaldeyrisn. held 
ég, að full trygging fáist fvrir því, að það sjón- 
armið hv. þm. V.-ísf., sem vill láta fulltrúa 
frá Alþýðusambandi íslands komast í vörumiðl- 
unarn., komi til greina gegnum oddamann frá 
rikisstj., cf það kemur ekki nægilega fram með 
öðrum hætti.

*Asgeir Asgeirsson: Hæstv. viðskmrh. talaði 
um Samband íslenzkra samvinnufélaga og 
Verzlunarráð Islands sem þá tvo aðila, er hefðu 
deilt um innflutninginn, og þegar fulltrúar 
þeirra beggja eiga að vera í vörumiðlunarn. og 
oddamaður á að vera í henni, þá held ég, að 
bezt væri, að hann kæmi frá Alþfl. eða þá 
gegnum Alþýðusambandið. Ég sé ekki, að neitt 
útlit sé fyrir, að deilan verði levst með þvi móti 
að setja báða deiluaðila i n. og hafa oddamann- 
inn skipaðan af þeim ráðh., sem með þessi mál 
fer, og sem einhverjir hafa e. t. v. deilt við 
Iíka. Mér hefði þótt æskilegra, að Sjálfstfl. 
hefði gert bandalag við okkur Alþfl.-menn um 
að bera fram þessa hrtt. Það er ekki annað 
sjáanlegt en að þessi brtt. sé komin frá Frams- 
fl., og ekki sjáanlegt, að Sjálfstfl. eða þeir full- 
trúar hans, sem starfa í þessari n., vinni neitt 
við það, þó að þessi breyt. verði samþ. í)g gerði

mér því von um, að Sjálfstfl. myndi standa að 
þessari brtt. með okkur Alþfl.-mönnum, en sú 
iiðveizla Sjálfstfl. hefir brugðizt okkur.

*Atvmrh. (Ólafur Thors): Eg geri ráð fyrir 
því, að eftir næsta haust geti komið til mála, 
að Sjálfstfl. geri samning við Alþfl. um völd 
Alþýðusambandsins, en meðan Alþýðusamband 
íslands er aðeins valdaklíka fámenns flokks, 
hefir Sjálfstfl. ekki ástæðu til að líta á það 
sem viðurkenndan aðila fyrir nevtendur í land- 
inu.

*Asgeir Ásgeirsson: Ég geri ráð fyrir, að 
hæstv. atvmrh., sem síðast talaði, hljóti að 
viðurkenna það, að það séu einhverjir og ekki 
fáir nevtendur í Alþýðusambandi íslands.

I'yrir okkar leyti vil ég segja það, að þessi 
brtt. er borin fram með það fyrir augum, að 
enginn hinna þriggja flokka, er stvðja núv. rik- 
isstj., verði afskiptur um áhrif i þessari n., 
heldur eigi þeir allir þar nokkurn hlut að máli. 
Það er þetta, sem liggur bak við það, að við 
vildum samband við Sjálfstfl. um þetta mál, en 
ekki hein pólitik.

Forseti (JörB): Hv. þm. V.-ísf. liefir afhent 
mér hrtt. sína skriflega vegna þess að till. er 
ekki komin úr prentsmiðjunni ennþá. Till. 
hljóðar svo: sjá þskj. 562’.

Til þess að till. megi koma til atkv. á þessum 
fundi, verður að veita tvöföld afbrigði frá þing- 
sköpuin.

ATKVGR.
Afbrigðin leyfð og samþ. með 21 shlj. atkv.

*Einar Olgeirsson: Herra forseti! Ég heyrði 
það á þeim umr., sem fram hafa farið um þetta 
mál, að þm. ræða alls ekki um málið, sem fyrir 
liggur, enda er það varla von, því það er 
búið að gera málið svo ómerkilegt með þess- 
ari hreyt. á 1. uin gjaldeyrisverzlun, að það 
nálgast alls ekki það að vera lausn á verzlunar- 
málunum. Það er í engu sambandi við verzlun- 
annálin, nema að því levti, að það á að setja 
á stofn tvær nýjar n., sein eru alveg jafnóþarfar 
eins og innflutningsn., sem fyrir er. Það er afar- 
eðlilegt, eins og málið liggur nú fvrir, að þm. 
ra'ði um, hvaða flokkar eigi að fá fulltrúa í n. I 
stað þess að fá framgengt miklu réttlætismáli, 
sem Sjálfstfl. hefir barizt fvrir, og er búinn að 
standa í ógurlegri baráttu á stjórnmálasviðinu 
til þess að koma fram réttlætismálunum, kemur 
nú i Ijós árangurinn af þessari hetjulegu baráttu 
Sjálfstfl., sem er tvær nýjar n. til viðbótar við 
þá, sein fyrir er. Sjálfstfl. hefir lýst þvi yfir, 
að hann væri alveg mótsnúinn ranglæti og spill- 
ingu i þjóðfélaginu.

Hér er brugðið út af þeirri venju, sem hefir 
viðgengizt hingað til. Slikar n. sem þessi er 
hafa venjulega verið skipaðar samkv. tilnefn- 
ingu þriggja stærstu þingflokkanna, en nú virð- 
ist eiga að breyta út af þeirri venju. Ummæli 
bv. þm. V.-ísf. geta skýrt þetta að nokkru leyti. 
Þessi hv. þm. segir, að Alþfl. hafi boðið Sjálf- 
stfl. að koma þessu í gegn móti vilja Framsfl.,
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og þá var það fyrst orðið algerlega öruggt, að 
hægt yrði að koma þessu máli mjög fljótlega í 
gegn. En þá fór Sjálfstfl. að semja við Fram- 
sókn, Sjálfstfl. hætti að berjast fvrir réttlætis- 
málunum, og má af því sjá, hver alvara hefir 
legið þar á bak við, og afleiðingin af þessu öllu 
er sú, að nú á að fara að bæta við tveim nýjum 
n., sem eru óþarfar með öllu. Það er alveg eðli- 
legt, að Sjálfstfl. vilji fá sinn fulltrúa i n., en 
ég sé bara ekki, hvers vegna Alþ. á að fara að 
samþ. slíkt, því að Alþ. er nú búið að fá nóg 
af því að setja upp nýjar n. Mér finnst, að þar 
sem tveir stjórnmálaflokkar reyna að bræða sig 
saman, ættu þeir að vinna það nokkurn veginn 
kauplaust, eða setja ráðh. í það og láta þá hafa 
þetta sem aukastarf, eða þá, ef það þætti óger- 
Iegt, mætti athuga, hvort ekki væri fært að 
láta Samband islenzkra samvinnufélaga taka að 
sér að bræða saman hagsmuni þessara tvcggja 
fiokka. Það, sem Alþ. ætti að gera, er að leggja 
innflutningsn. niður og láta menn fá að reyna, 
hvernig þá gengi að skapa heilbrigt skipulag i 
þessum niálum.

Annars virðist það einkennilegt og fjarri allri 
heilbrigðri skvnsemi, þcgar menn eru hræddir 
um, að vöruvöntun verði í landinu, að þá skuli 
vera þrjár n. launaðar úr rikissjóði til þess að 
hafa eftirlit með, að menn fái að flytja vörur 
inn í landið. Það virðist, vægast sagt, vcra svo 
ósamrýmanlegt skipulag, að það er makalaust, 
að Alþ. skuli þessa siðustu daga, sem það situr 
að þessu sinni, gera enn fleiri tilraunir en það 
hefir áður gert til þess að afstýra því, að menn 
geti fengið að flvtja vörur inn í landið, og ættu 
hv. þm. að hugsa sig vel um, hvað þetta hlýtur 
að vera hlægilegt. Enginn þin. Sjálfstfl. hcfir 
nú staðið upp til að berjast fvrir réttlætismál- 
unum, sem þcir hafa talað mikið um, og mér 
þætti gamun, ef einhver vildi segja, í hvaða 
sambandi þetta frv. væri við þau; ég býst við, 
að það gæti verið fróðlegt fvrir kjósendur Sjálf- 
stfl. hér í Reykjavik. Ég held, að hið réttasta 
væri að leggja allar þessar n. niður, og ég mun 
fyrir mitt leyti greiða atkv. móti frv.

ATKVGR.
Brtt. 5fi7 samþ. með 17 shlj. atkv.
— 562 felld með 14:4 atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 14:4 atkv.
2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 20:3 atkv.

Á 50. fundi í Xd., s. d., var frv. tekið til 3. 
umr.

Of skainmt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
levfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

Engiun tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 20:5 atkv. og endursent Ed.

A 48. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á sama fundi var frv. tekið til einnar umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. i Nd. — Af- 
brigði levfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 10:4 atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 572).

60. Verðlagsuppbót embættis- og 
starfsmanna ríkisins.

Á 16. fundi í Ed., 13. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um greiðalu verðlagsuppbótar á laun 

embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkis- 
stofnana (þmfrv., A. 124).

Á 18. fundi i Ed., 15. marz, var frv. tekið 
til 1. umr.

*Frsm. (Magnús Jónsson): Fjhn. þessarar hv. 
d. hefir flutt þetta frv. eftir ósk hæstv. fjmrh. 
Með gengisl. frá þvi í febrúar þessa árs er 
rikisstj. heimilað að greiða verðlagsuppbót á 
laun embættismanna og starfsmanna ríkisins 
og setja reglugerð um það. En hæstv. stj. hefir 
líklega þótt réttara að leggja fram málið i frv.- 
formi, og er frv. þetta uppkast að reglugcrð, 
sem fjmrn. hefir látið gera. Ég verð því að á- 
líta, að það hafi inni að halda þau ákvæði, 
sem hæstv. stj. vill láta gilda um þcssi efni. 
Grg. frv. er rökstuðning rikisstj. fvrir málinu, 
en einstakir meðlimir fjhn. áskilja sér rétt til 
að hafa sérstaka afstöðu til einstakra atriða 
málsins.

Málið er mjög einfalt. Ákvæði gengisskráning- 
arl., nr. 51 frá 12. febr. i ár, eru látin gilda ó- 
breytt og heimfærð að ég hvgg óbreytt til em- 
bættismanna og starfsmanna ríkisins og rikis- 
stofnana. I 2. gr. er reynt að leggja vinnu cm- 
bættisnianna og starfsmanna ríkisins nokkurn 
veginn niður í tímakaup til þess að finna, 
hvaða laun svari til hvers uppbótarflokks sam- 
kv. gengisskráningarl. Síðan 1. þessi voru sett, 
liefir verið gengið frá samningum milli kaup- 
manna og annara atvinnurekenda í Reykjavik 
og starfsmanna þeirra, og ég hvgg, að þar sé 
fyrirkomulag svipað og i þessari gr. Ég hafði 
lagt drög að því að fá i hendur þessa samn- 
inga, en það hefir ekki orðið enn, og bið ég 
afsökunar á því. En að þvi er ég veit bezt, er 
þar um að ræða samskonar ákvæði, og styður 
það þá skoðun, að ekki sé ósanngjarnt, að þann- 
ig skuli hagað launauppbót embættismanna og 
starfsmanna ríkisins. Ég hefi að visu hevrt þá 
mótbáru, sem fram kom við 2. umr. fjárl., að 
þessi uppbót ætti að vera lægri handa starfs- 
mönnum ríkisins en öðrum, þar sem atvinna 
þeirra væri öruggiari en flestra hinna. Ég skal 
ekki bera á móti því, að það sé rétt, að starfs- 
menn rikisins hafi vfirleitt öruggari atvinnu 
en sumir hinna. En það er tvennt, sem mælir 
með þvi, að starfsmenn rikisins njóti sömu 
kjara i þessu efni. Annað er það, að ýinsir
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starfsmenn rikisins eru ekki í öruggari stöð- 
um en ýmsir aðrir starfsmenn, sem með 1. hafa 
fengið uppbót, og er þar skemmst að minnast, 
að lögð var niður ein ríkisstofnun, — og hvar 
var þá öryggi starfsmanna hennar? Hitt er það, 
að þetta öryggi starfsmanna ríkisins hefir þeg- 
ar verið látið koma til greina í því, að laun 
þeirra eru yfirleitt lág. Þeir, sem settir eru í 
mestar áhvrgðarstöður ríkisins, svo sem hæsia- 
réttardómarar, biskup, landlæknir og svo fram- 
vegis, hafa hvergi nærri laun á við þá, sein 
stjórna sumum stórum fyrirtækjuin. t)g þctta»' 
hefir alltaf verið rökstutt með því, að þessar 
stöður væru svo miklu tryggari en aðrar. Þetta 
á ekki að koma fram í öllum ráðstöfuiium, sem 
gerðar eru, þar sem einu sinni er búið að taka 
tillit til þessa raunverulega eða imyndaða ör- 
yggis með þvi, að grunnlaunin eru þarna lægri 
en víða annarstaðar.

Eg tel annars ekki verulega ástæðu til að 
ræða um einstök atriði frv. X. hefir hugsað sér 
að athuga það nánar fvrir 2. umr, og getur 
verið, að þá verði komnar fram einhverjar hrtt. 
við það. Ég hvgg, að sumir hv. nm. hafi ætl- 
að sér að hera fram brtt. við frv., og er því 
siður ástæða til að fara út í einstök ákvæði 
þess nú. Þó vil ég vekja athygli á ákvæðum 3. 
gr., þar sem segir, að ef maður tekur laun úr 
ríkissjóði fyrir fleiri en eitt starf, þá skuli 
reikna verðlagsuppbótina af samanlagðri launa- 
upphæðinni. Þetta ákvæði þarf nánari athug- 
unar við. Tökum til dæmis þingfararkaup. A 
það að vera misjafnlega hátt eftir þvi, hvaða 
laun önnur maðurinn tekur úr ríkissjóði ? Þá 
þarf að athuga, hvernig fara skuli með laun, 
er menn taka fyrir störf i mþn. t. d, en þau 
eru venjulega greidd sem ákveðin borgun fyrir 
ákveðið verk. Eg sé ekki ástæðu til þess, að á- 
kvæðin um dýrtiðaruppbót snerti slík stórf eða 
hafi áhrif á dýrtíðaruppbótina i hcild. Þetta get- 
ur verið óþarfa aths. hjá mér, og sé auðvclt 
að gera þetta upp eftir hvern ársfjórðung og 
ákveða þar með, í hvaða launaflokki maður eigi 
að lenda, en ég held þó, að framkvæmd þessa 
ákvæðis 3. gr. verði erfið, og þarf þetta a. m. 
k. athugunar við. Eins þvrfti að athuga nánar 
ákvæði 8. gr, þar sem segir, að verðlagsuppbót 
skuli greiða eftir á fyrir hvern ársfjórðung og 
miða hana við vísitölu þá, sem ákveðin er i 
byrjun ársfjórðungsins. Ef dýrtið ykist mjög. 
yrði það sérstaklega óþægilegt fyrir þá, sem 
lægra eru launaðir, að bíða i heilari ársfjórð- 
ung eftir uppbótinni. Þetta þarf nánar að al- 
huga, og mun n. gera það milli umr. Ég hcfði 
því haldið, að heppilegast væri með tilliti til 
vinnubragða að geyma frekari rökræður um 
þetta þar til við 2. unrr. og sjá, hvaða brtt. n. 
niuni vilja gera.

*Brynjólfur Bjarnason: Ég skal ekki tefja 
umr. mjög að þessu sinni. l'm þetta frv. í heild 
er það að segja að því er snertir upphót lág- 
launaðra starfsmanna, að það eru sömu hunds- 
bæturnar, sem þeim eru liér réttar, og launal. 
ákveða verkamönnum. En fyrst og fremst er 
það hneykslanlegt við frv, að þar er gert ráð 
fyrir, að uppbót sé veitt á hvaða hálauu sem

er, svo að maður með 20 þús. kr. árslaun fær 
nálægt 100 kr. launauppbót á mánuði, samtimis 
því að ríkisstj. er fengin heimild til að lækka 
öll framlög um 30% og á sama tíma og mörg 
þúsund manna svelta. Þetta er hneyksli, og ég 
tel nærri óhugsanlegt, að þetta verði afgr. þann- 
ig frá Alþingi. Það kom revndar ekki fram hjá 
hv. fruinmælanda, að meiningin væri að lag- 
færa þetta, en ég get ekki trúað því, að það sé 
þingvilji að láta þetta frv. fara óbrevtt í gegn, 
og ég vil hér ineð spyrja hv. n, hvort ekki sé 
ætlunin að lagfæra þetta.

Þó tekur út yfir, ef hafa á það fyrirkoinu- 
lag, að ekki sé gengið út frá heildarlaunum em- 
bættismanna og starfsmanna ríkisins, heldur 
hverjuin launaflokki fyrir sig, þannig að ef 
maður hefir marga bitlinga, þá sé uppbótin elíki 
reiknuð af þeim öllum i heild, heldur hverjum 
um sig, þannig að hann kemst í hæsta upp- 
bótarflokk. Þetta nær engri átt. En ég sé þó, 
að hv. frummælanda þvkir ekki nóg, að frv. 
gerir ráð fyrir svona gifurlegri launahækkun 
embættismanna, heldur vill hann láta auka hana 
cnn meira, og þá fyrst og fremst hjá þeim 
mönnum, sem lifa sem snikjudýr á rikissjóði 
og oft fyrir störf, sem eru til lítilla nytja.

Páll Zóphóníasson: Þar sem ég lieyri, að hv. 
n. ætlar að taka frv. til athugunar, vil ég benda 
á tvö atriði, sem athuga þarf. Annað er það, 
hvort láta á upphótina ná upp úr, til þeirra 
hæst launuðu. Ég tel það athugavert, hvort 
ekki ætti að stoppa við ákveðið inark, t. d. 8— 
9 þús. kr. Annað atriði, sem einnig er vafasamt, 
er það, hvort ekki ætti að flokka launin í fleiri 
en 3 flokka eins og gert er i frv. Ég teldi það 
réttara að láta stigin vera fleiri en 3, t. d. 4 
eða 5, byrja á þeim lægst launuðu, en fara lengra 
niður með uppbótina úr þvi er komið er upp i 
0 þús. kr. laun t. d. Ég beini þessu atriði til 
hv. n. Ég tel réttara að hafa flokkana fleiri og 
láta uppbótina ekki ná upp úr.

*Frsm. (Magnús Jónsson): Ég vildi leiðrétta 
misskilning, sem hér kom fram. Það kann að 
vera, að ég hafi talað óskýrt, en ég vildi ekki, 
að þessi misskilningur kæmi fram í þingtíðind- 
unuin. Eg hélt því ekki fram, að menn, sem 
hefðu fleiri störf en eitt, ættu að fá uppbót fyrir 
hvert þeirra um sig og geta þannig komizt í 
hærri flokk en annars, heldur sagði ég, að þetta 
yrði að athuga nánar, og ég taldi það vafamál, 
hvort ætti að bæta slík starfslaun upp sér- 
staklega. Ég nefndi sem dæmi þingfararkaup og 
laun fyrir störf í inþn. Ég minntist á, að það 
gæti verið erfitt í framkvæmd að reikna öll 
aukastörf þannig, og að þvi er snertir þingfarar- 
kaupið t. d. tel ég, að um geti verið að ræða 
aðferðarörðugleika, að sjá, í hvaða flokki mað- 
urinn lendir, ef taka á það til greina með öðrum 
launum.

Þá gerði hv. 1. þm. X.-M. tvær aths. Önnur 
var sú, að hann taldi vafamál, hvort rétt væri 
að láta uppbótina ná upp úr, og varpaði fram 
þeirri spurningu, hvort ekki væri réttara að 
stanza t. d. við 8—9 þús. kr. laun, svo að ef 
maður hefði hærri laun, þá væru þau ekki hætt
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upp. Það er vitanlegt, að ef aukastörf eru 
reiknuð með, komast ýmsir upp fyrir þetta 
mark, en örfáir embættisinenn eða starfsmenn 
rikisins hafa hærri föst laun en þetta. Launin 
hjá rikinu eru nú ekki hærri en þetta. Það er 
naumast til það ríki í veröldinni, sem hafi jafn- 
ari laun en íslenzka rikið. Og mér finnst sá 
megingalli vera á þvi að stanza með uppbótina 
við ákveðið launamark, að með því er verið að 
gera annað en tilgangurinn er með þessari lög- 
gjöf. Tilgangurinn er ekki sá, að jafna laun 
manna, heldur að bæta upp að nokkru leyti þá 
rýrnun á gjaldeyri, sem launin eru borguð í. 
Verðgildi krónunnar er nú miklu minna en það 
var áður, svo að nú er hún ekki nema 60—70 
aurar frá því sem áður var. Þess vegna er 
nauðsynlegt að bæta Iaunin upp, svo að þau 
verði eins og áður, en til þess eru gömlu lögin 
þröskuldur í veginum. Þegar dýrtíðaruppbótin 
var sem hæst, höfðu embættismenn rikisins 
ailir sömu laun að henni meðtaldri. Eitt árið 
komst hún upp i 137%. Ég var þá nýkominn til 
bæjarins sem láglaunaður embættismaður, en 
hafði þó að meðtaldri dýrtiðaruppbótinni sömu 
laun og prófessorar og jafnvel biskupinn. Við 
námum allir staðar við sama hámarkið. Ef nú 
þeir lægstlaunuðu eiga að fara að nálgast þá, 
sem hærri hafa launin, þá er verið að rugla því 
launakerfi, sem fyrir er i Iandinu. Hv. þin. 
skaut þvi til n., hvort ekki væri betra að hafa 
flokkana fleiri, og er sjálfsagt að athuga það. 
En í fljótu bragði virðist svo, að eftir þvi sem 
flokkarnir yrðu fleiri, þvi flóknari yrðu 1. í 
framkvæmd, og er rétt að mæla með gildandi 
ákvæðum um þessi efni.

Ég hefi nú ekki með höndum gögn, sem sýna, 
hvað laun geta komizt hátt. En ef litið er á 
föstu launin, þá eru eftir eldri launalögunum 
engin laun hærri en 10 þús. kr. Hæstu rikis- 
launin eru ráðherralauiiin, og ég held, að fáum 
muni detta i hug að kalla islenzku ráðh. há- 
launamenn. Ef nokkuð er vanvirða fvrir rikið, 
þá er það, hvernig það launar ráðh. sinum, svo 
að þeim er ómögulegt að lifa af þeim launum 
eingöngu. Þó er ekki hægt að segja, að starf 
þeirra sé rólegt og þeim sé frjálst að haga sinum 
gerðum eftir eigin geðþótta. Sama má segja um 
fleiri störf, sem alls ekki eru borguð sem skyldi. 
En eigi að siður heyrist oft á opinberum vett- 
vangi, að ýmsir starfsmenn ríkisins taki laun 
sin fyrir lítið, og þó skal ég ábyrgjast, að 
þessir menn hafa nóg að gera. Ég er eitt af 
þessum sníkjudýrum í embættum rikisins, en 
mér er óhætt að fullyrða, að við fáum ekki að 
sofa við starf okkar, svo óhætt er að bæta 
launin upp þess vegna.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Ég hafði ekki veitt 
því athygli, að þetta mál var á dagskrá, svo að 
ég mun ekki fara um það mörgum orðum, en 
aðeins gera grein fvrir afstöðu minni til þessa 
frv. og hvernig það var úr garði gert. Eins og 
það lá fyrir síðasta Alþ., leit ég svo á, að 
semja ætti reglugerð sem mest í samræmi við 
fyrirmæli 1. um gengisskráningu og ráðstafanir 
i þvi sambandi, þannig að reglugerðin væri 
heínlínis samin í samræmi við gildandi reglur

Alþt. 1910. B. (55. löggjafarþing).

um dýrtíðaruppbót til manna, sem kæmu undir 
þau lög. Þar er dýrtíðaruppbótin takmörkuð 
með þvi að takniarka verðstuðulinn sjálfan, 
þannig að hún virðist minni en dýrtíðin segir 
til uni. Alveg á sama hátt er gert í þessu frv., 
og eftir meðferð þess á síðasta Alþ. var ekki 
liægt að sjá annað en þetta væri tilganguriiin. 
Þar sem rétt er að láta þingið skera úr þessu 
máli, þá sá ég fyrir mitt leyti ekki ástæðu til 
að breyta reglugerðaruppkastinu, en lét það 
fara til meðferðar. Sjálfsagt er, að þingvilji 
komi fram um þessi efni, og vænti ég, að sam- 
komulag náist um þau. Að öðru leyti hefi ég 
ekkert um þetta að segja, þar sem ég hefi ekki 
verið viðstaddur umr.

*Erlendur Þorsteinsson: Vegna þeirra umr., 
sem farið hafa fram i þessari hv. d., þá vildi 
ég gjarnan gera grein fvrir afstöðu minni til 
málsins, fyrir hönd fjhn. Eins og grg. frv. ber 
með sér, er frv. flutt að tilhlutun hæstv. fjmrh. 
af fjhn. Nefndarmenn hafa þó óbundnar hendur 
um einstök atriði frv., og til að gera brtt. við 
það. Þegar n. athugaði frv. og ræddi um að 
gera brevt. á því, þá tilkynnti ég, að ég vildi fá 
því breytt þannig, að I. fl. yrði miðaður við 
300 kr. laun á mánuði, II. fl. við 300—100 kr. 
og III. fl. yrði þar yfir. Ennfremur að uppbætur 
á hálaununi yrðu takmarkaðar, þannig að dýr- 
tíðaruppbótin vrði miðuð við 8 þús. kr. laun 
á ári. Maður, sem hefði 10 þús. kr. Iaun, fengl 
aðeins uppbót af 8 þús., en enga af 2 þús. — 
Samkvæmt 8. gr. verður verðlagsuppbótin 
greidd eftir á mánaðarlega, en laun starfsmanna 
eru venjulega greidd fyrirfram. Við ræddum 
um þetta í n. og það varð að samkomulagi, að 
hún skvldi flytja frv. óbrevtt eins og ‘það barst 
frá fjmrh., en taka það síðan sérstaklega til 
meðferðor fvrir 2. umr.

I 6. gr. er ákvæði, þar sem talað er um, að 
embættisinönnum, sem fá greitt skrifstofufé úr 
ríkissjóði, sé heimilt að greiða starfsfólki sinu 
verðlagsuppbót samkv. þeim reglum, sem talað 
er um i 2. gr., gegn endurgreiðslu úr rikissjóði 
eftir reikniiigi, sem fjmrh. úrskurðar. Ég vil 
aðeins benda á það við þessa umr., að verðlags- 
uppbótin gæti orðið mikið hærri en útlit var 
fvrir, þegar þessum mönnum var ákveðið skrif- 
stofufé. Það gæti því komið til mála, að fjhn. 
athugaði, hvort ekki bæri að bæta embættis- 
mönnum þetta upp að einhverju leyti.

Ég sé svo ekki ástæðu til að fara frekar út 
i einstök atriði málsins, enda ekkert komið 
fram við þessa umr., sem ég þarf að svara.

*Brynjólfur Bjarnason: Eg sé, að það hefir 
verið að einhverju levti misskilningur, sem kom 
fram hjá hv. 1. þm. Reykv. að þvi er snertir 
till. hans um það, hvernig reikna skuli uppbót 
af launum þeirra manna, sem hafa á hendi 
margvisleg störf. Þetta hefði þær afleiðingar, að 
menn, sem taka laun fvrir mörg auikastörf, 
komast í hærri launaflokkinn. Annars var mér 
ekki vel ljóst, hvað hv. þm. hugsar sér í þessu 
tfni. Aðalatriðið er, hvort eigi að láta launa- 
uppbótina ná til allra, hversu hálaunaðir sem 
þeir eru. Hv. 1. þm. Reykv. hélt því fram, að
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tilgangurinn nieð launalögununi væri sá, að 
bæta upp verðhækkunina, þannig að launin yrðu 
þau sömu eftir sem áður. Xú er alls ekki farið 
cftir þessari meginreglu í þessunt 1. og lieldur 
ekki i gengisskráningarl. I>að hefir heldur eng- 
um manni dottið í hug að halda þvi fram fyrr 
en nú, að þessi launauppbót væri gerð í þeini 
tilgangi að hækka launin sem neinur aukinni 
dvrtíð. Tilgangurinn var efalaust sá, að láta þá 
menn fá uppbót, sem eru svo lágt launaðir, að 
þeir eiga fullt í fangi með að framfleyta lífinu. 
I'essi lög eru þvi sett af brýnni nauðsyn. En 
á sama tíma og hagur rikissjóðs er þannig, að 
veita verður rikisstjórninni heimild til þess að 
skera niður útgjöldin uin 35%, eru brýnustu 
nauðsvnjamálin lögð til hliðar og verulegar 
framkvæmdir látnar sitja á hakanum. A sama 
tima eru ekki einu sinni möguleikar til þess, 
að bændur geti fengið áburð á tún sín. Á sama 
tima er leikið sér að þvi að kasta peningum 
í menn, sem hafa svo há laun, að þeir lifa ' 
allsnægtum. Hv. þm. hélt þvi fram, að þessir 
menn hefðu svo þýðingarmikil störf með liönd- 
um, að þeir þvrftu að vera hálaunaðir, en allt 
öðru ináli gegndi um sjómenn og hafnarverka- 
menn. Hann hélt þvi líka fram, að sanngjarnt 
væri, að hann hefði t. d. fiminföld til sexföid 
laun á við venjulega verkamenn og að hann 
hefði sexfalt þýðingarmeiri störf með höndum. 
En ég álít aftur á móti, að hafnarverkamaður 
hafi margfalt þýðingarmeira starf að leysa af 
höndum, sem þjóðfélagið ætti að launa vel. Að 
minnsta kosti er skvlda þess að sjá um, að 
þessir menn hafi svo góð launakjör, að þeir 
geti rækt sitt starf og haldið sinni starfsorku. 
En það verður ekki með því fyrirkomulagi, sem 
er á launakerfinu samkvæmt gengisskráningarl. 
I>að er blátt áfram siðlevsi að koma með till. 
um að hækka stói'lega lauii þeirra manna, sein 
liafa marga tugi þús. á ári, á sama tima og 
þeir, sein að framleiðslustarfinu vinna, lepja 
dauðann úr skel.

Hv. þm. var að tala um, að vfirleitt væri sjald- 
gæft, að starfsinenn rikisins hefðu hærri en S 
þús. kr. Iaun á ári, hæstu Iaunin samkv. Iauna- 
lögunum væru 10 þús. og það væri hámarkið hjá 
starfsinönnum þess opinbera. I>etta er rétt, tf 
aðeins er litið á launalögin, en ef sjálf launin 
eru athuguð, verður allt annað uppi á teningn- 
um. I>að cr ekki vafi á því, að ef reiknuð eru 
sainan laun ýmissa embættismanna, þá hafa þeir 
hærri laun en 8 þús. kr., og langt fram yfir 
það, og hér er um að ræða stórt fjárhagsspurs- 
mál fyrir ríkissjóð.

Hv. þm. gat þess, að ósæmandi væri fyrir 
ríkið, hve illa það launaði ráðh. sínum, þeirra 
núverandi launakjör væru óviðunandi, og hann 
rökstuddi þessa skoðun sina með þvi, að það 
væri svo óviss staða að vera ráðh. Ég læt 
nú vera, hversu óviss sú staða er. (MJ: A. m. k. 
varð hún óviss fyrir Kuusinen). Berum ráðherra- 
stöðuna saman við stöðu hafnarverkamannsins 
í Revkjavik, — hvor skvldi vera óvissari staða? 
Ef fara ættu fram einhverjar breytingar á ráð- 
lierralaunum, ætti frekar að minnka þau, þvi 
að þegar ráðh. fer frá, skammtar hann sér alltaf 
þá bcztu stöðu, sem til er í landinu, og hv. þm.

getur. ekki komið með inargar undantekningai. 
Ég veit ekki til þess, að ráðh. hafi þurft að 
lepja dauðann úr skel, hvorki meðan þeir gegna 
þeirri stöðu eða eftir að þeir eru komnir úr 
ráðherrastóli. I>að er undarlegt af hv. þm. að 
koma með slíkar röksemdir, þegar hann heldur 
fram hagsmunum hálaunamanna á móti liags- 
inununi verkamanna, og er það fremur til að 
segja eitthvað en til að rökstyðja sitt mál.

Viðvíkjandi því, sem liv. 10. landsk. þm. sagði 
uin afstöðu fjhn. til þessa máls, þá skilst inér 
á hans till., að borga eigi uppbót af 8 þús. kr., 
en ekki af því, sem þai' er fram vfir. Sá maður 
sein hefði 10 þús. kr. laun, fengi uppbót af 
8 þús., en ekki af 2 þús. kr. En það er hnevksli 
á þessum tímum, að uppbót skuli vera reiknuð 
af svo háum launum, og ég tel þessa till. því 
gagnslaust kák. Munu siðar koma till. til bóta 
i þessum niáluin.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. uinr. með 12 shlj. atkv.

A 20. fundi í Ed., 19. marz, var frv. tekið til
2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 21. fundi í Ed., 26. marz, var frv. aftur tekið 

til 2. umr. (A. 124, 183).

*Frsm. (Magnús Jónsson): Eg gat þess við
1. umr., að fjhn. myndi athuga þetta mál milli 
umr., enda þótt það sé flutt af henni skv. ósk 
rikisstjórnarinnar og þvi hafi ekki verið sér- 
staklega til hennar vísað. I>etta hefir n. gert og 
ber nú fram 2 brtt. á þskj. 183. Mun ég í fáum 
orðum gera grein fyrir þessum brtt., en þær 
eru augljósar, þótt þær ef til vill kunni að 
valda einhverjum ágreiningi.

Fvrri brtt., við 2. gr., er i raun og veru tvær 
brtt. í fyrsta lagi að breyta flokkaskipuninni, 
sem í frv. er iniðuð við laun allt að 270 kr. 
á mánuði til launa vfir 360 kr. á mánuði, og er 
einn flokkur þar í milli. Leggur n. til, að miðað 
verði við 300 kr. mánaðarlaun, 300—400 kr. og 
yfir 400 kr. á mánuði, ]>ó þannig, að verðlags- 
uppbót greiðist aðeins á 650 kr. mánaðarlaun, 
en ekki af því, sem fram yfir er. Þetta er ekki 
efnisbreyting raunverulega, því að ákvæðin i 
stjfrv. voru bvggð á áætlunum, sem miðaðar 
voru við, að starfstími embættismanna væri 6 
tímar á dag. X. leit svo á, að þessi áætlun værí 
ekki rétt, starfstimi embættismanna er yfirleitt 
töluvert lengri. Það er ekki rétt að miða við það, 
að skrifstofur séu yfirleitt opnar 6 tíma á dag, 
oftast verða inenn að koma til vinnu klst. áður 
en skrifstofan cr opnuð, og mjög margir verð i 
einnig að vinna eftir lokunartíma. Að því er 
snertir vinnutíina kennara verður að taka tillit 
til þess, að þeir þurfa að fara vfir skriflegar 
úrlausnir og að verja einhverjum tima að auki 
til undirbúnings kennslunni. Lætur þvi liklega 
nær, að starfstími embættismanna sé 8 timar, en 
ekkí 6 tímar daglega. Nú miðaði n. tíll. sínar 
ekki við þetta beinlínis. Hún vill láta miða við 
skýra upphæð og láta standa á 100 kr., og svara 
þær upphæðir til 7—8 st. vinnudags, en víðast
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hvar eru greidd mánaðarlaun á opinberum skrif- 
stofum. Væri leitt til þess að vita, þar sem við 
sömu stofnun vinna nienn með föstum launum 
og aðrir með timakaupi, að þeir, sem hefðu 
timakaup, færu upp fyrir hina. Hefir n. reynt 
að hafa þessa áætlun sem réttasta, og vænti ég, 
að menn geti verið satnmála um þessa till.

2. liður fyrri brtt. er aftur á móti meira 
ágreiningsatriði. Ég fyrir mitt levti er á móti 
þvi að bæta aldrei upp meira af launum starfs- 
manna ríkisins en sem svarar tæplega 8 þús. kr. 
tekjum, eða að bæta ekki upp það, sem er yfir 
650 kr. á mánuði. Hér er verið að jafna tekjur 
manna eftir að búið er að gera það áður með 
flokkaskiptingunni. Ég gekk inn á að gera þessar 
tvær till. að einskonar „síamesiskum“ tvíburum, 
þannig að ekki er unnt að greiða atkv. nema 
með báðum till. eða á móti báðum. Ég tel þetta 
þó i raun og veru principbrot.

Þá kemur 3. brtt., við 8. gr., að verðlagsupp- 
bótin greiðist mánaðarlega. Þetta er áreiðanlega 
heppilegra, ef það er ekki þvi þvngra í fram- 
kvæmd, en því getum við í n. ekki skorið úr. 
Það er ekki vafi á þvi, að fyrir þá, sem eru 
lægst launaðir, er það ákaflega bagalegt, að 
geta ekki fengið öll laun sín greidd mánaðar- 
lega. Vil ég því mæla með því, að þessi brtt. 
verði samþ. Hefi ég þá gert grein fvrir þessum 
brtt. n. og skal ekki lengja umr. frekar.

*Brynjólfur Bjarnason: Ég tel þessar till. n. 
til bóta, en samt ekki svo, að við sé unandi. 
Vil ég því leyfa mér að Ieggja fram skrifl. 
brtt. við brtt. n., sem hljóðar svo, með leyfi 
hæstv. forseta: ]sjá þskj. 213].

Ég tel mig ekki þurfa að rökstvðja þetta 
nánar en ég gerði við 1. umr. Ég lít svo á, að á 
meðan þeir, sem lægst eru launaðir og ekki hafa 
meira en 300 kr. á mánuði, fá ekki meiri kjara- 
bætur en 9% hækkun. . . . Mér finnst það ekki 
ná nokkurri átt, að laun, sem ekki nema meiru 
en 2 þús. kr. á ári eða svo, verði ekki hækkuð 
nema um 10%, á sama tíma sem verðlag hækkar 
um 30%, og á sama tima og gert er ráð fyrir, 
að þeir menn, sama hafa allt að 650 kr. laun á 
mánuði, fái allmikla launauppbót. Þetta álít ég, 
að sé augljóst mál, og þurfi því ekki að fara 
um það fleiri orðum.

Það er þó eitt atriði, sem ég vil enn gagnrýna, 
og það er það, að ekki sé rétt að miða við 
krónutal, heldur við kaupmátt krónunnar. Ég 
geri ekki ráð fvrir því, að verulegar verðlags- 
breytingar verði þangað til næsta þing kemur 
saman, svo að nokkur ástæða sé til þess að 
hækka laun þeírra manna, sem hafa 650 kr. á 
mánuði. En ef svo færi, myndi öll þessi lög- 
gjöf raskast svo, að stórkostleg nauðsyn myndi 
að lagfæra hana alla, annaðhvort með því að 
kalla saman þing eða með því að gefa út bráða- 
birgðalög.

Forseti (EÁrna): Mér hefir borizt skrifl. brtt. 
frá 1. landsk. þm., hún er þannig: sjá þskj. 
213].

Þar sem till. þessi er skrifleg og of seint 
fram komin, verður að leita tvennra afbrigða, 
sem ég vil gera í einu lagi.

ATKVGR.
Afbrigðin leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.

Brtt. 213 felld með 9:1 atkv.
Brtt, 183,1 (ný 2. gr.) samþ. með 10 shlj. atkv.

3.—7. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Brtt. 183,2 samþ. með 9 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 9:1 atkv.
9. —11. gr. samþ. með 9 shli. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.
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A 23. fundi í Ed, 28. marz, var frv. tekið til
3. umr. (A. 214, 225).

*Frsm. (Magnús Jónsson): Fjhn. var bent á, að 
það væri eitt ákvæði i frv., sem ekki væri alveg 
tvímælalaust, hvernig skilja bæri. Það mun nú 
að vísu ekki vera mikill vafi á því, en það er þó 
rétt, að það sé alveg öruggt. Það stendur í 2. 
gr„ að til 1. flokks teljist laun allt að 300 kr„ 
og mætti þá deila um, hvort 300 kr. séu með. 
Xú mun oftast vera, að ef talað er um „allt að“, 
er upphæðin ekki talin með, en þar er þó vafi á, 
og var meiningin, að 300 kr. skyldu vera með. 
Þegar talað er um 3. flokk, er sagt yfir 400 kr„ 
svo að tilætlunin er, að 2. flokkur sé frá 300 
kr. upp að 400 kr. og 400 kr. með, en þetta er 
ekki alveg skýrt, svo að fjhn. hefir, til þess að 
bæta úr þessu, borið fram till., sem á að skil- 
greina þetta alveg nákvæmlega. Till. er á þskj. 
225 og hljóðar svo, að í stað orðanna „laun 
allt að 300 krónur á mánuði" komi: laun 300 
krónur eða minna á mánuði. Till. er aðeins til 
þess að taka af öll tvímæli í þessu efni.

ATKVGB.
Brtt. 225 samþ. með 10 shlj. atkv.

Frv„ svo breytt, samþ. með 10:1 atkv. og 
afgr. til Xd. _________

Á 25. fundi í Xd„ 29. marz, var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 237).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 

brigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Ég þarf ekki margt 
um þetta mál að segja. Það er í rauninni borið 
fram samkvæmt ákvörðun siðasta Alþ., þ. e. 
a. s. í 1. frá því þingi var gert ráð fyrir, að 
embættismönnum og starfsmönnum ríkisins vrði 
greidd verðlagsuppbót i samræmi við reglugerð. 
sem ríkisstj. setti. Það varð síðan að ráði i 
staðinn fyrir að gefa út reglugerð um þetti 
efni, að Iagt var fyrir þingið frv. það, sem hér 
liggur fyrir. Frv. var lagt fram í Ed„ og hefir 
sú d. gert nokkrar brevt. á því, sem aðallega 
felast i 2. gr. Rikisst jórnin fellst alveg á þær 
hrevt., sem Ed. hefir gert á frv„ og ég get 
mælt með því, að frv. verði afgr. í því formi, 
sem það nú er.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og 

til fjhn. með 17 shlj. atkv.
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Á 33., 34., 35., 36. og 37. fundi i Nd., 11., 12., 
13., 15. og 16. apríl, var frv. tekið til 2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
A 41). fundi í Nd„ 16. apríl, var frv. enn tekið 

til 2. umr. (A. 237. n. 368, 411, 465, 472).
Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 472. — 

Afbrigði leyfð og sam|>. með 18 shlj. atkv.

*Frsm. (Sveinbjörn Högnason): Herra forseti! 
Fjhn. hefir athugað þetta frv. allrækilega. Sam- 
komulag varð siðast um það í n. að afgr. málið 
til d. með sameiginlegu nál., en láta þær brtt. 
koma fram sér í lagi, sem menn óskuðu eftir að 
gera við frv. N. öll, að undanskildum hv. þm. 
V.-ísf„ hefir orðið sammála um að bera fram 
sameiginlega brtt. á þskj. 411 og sömuleiðis nú 
síðar á þskj. 465. I'essi meiri hl. n. taldi rétt, að 
undir núverandi kringumstæðum ætti þessi verð- 
lagsuppbót til embættismanna ríkisins ekki að 
koma fram sem almenn launahækkun, hvort sem 
þau eru há eða lág, heldur ætti hún fvrst og 
fremst að miðast við það að hjálpa þeirn til 
að afla sér lífsnauðsvnja, sem verst eru settir 
með að fá laun. Og við þetta eru brtt. n. mið- 
aðar á þeim þskj., sem ég nefndi. Það má segja, 
að í brtt. n. séu þrjú stig, sem n. leggur til, að 
miðað sé við.

I fvrsta lagi eru sett tvennskonar hámörk á 
uppbótina, þannig að þeir, sem hafa aðeins fvrir 
sjálfum sér að sjá, fái ekki verðlagsuppbót, ef 
laun þeirra fara yfir 360 kr. á mánuði. Hins- 
vegar er hámarkið hjá þeim, sem eru fjölskyldu- 
menn, 650 kr. £ mánuði, og i þriðja lagi sé öll- 
um, sem hafa börn á framfæri, ætlaðar 10 kr. 
með hverju barni á mánuði. Það má segja, að 
þetta séu aðalatriðin i till. meiri hl. fjhn. og 
sem fyrst og fremst á að miðast við hina auknu 
dýrtíð, sem orðin er. Hinsvegar er ekki ástæða 
til, að verðlagsuppbótin komi fram sem liein 
iaunahækkun. Menn verða að líta á það, að 
ástandið er þannig í landinu, að það er fjöldi 
fólks, sem ekkert hefir til að framfleyta sér 
og sinum. Og áður en ríkið fer að hækka laun, 
verður það fyrst að líta til þeirra, sem ekkert 
hafa. I till. meiri hl. er hér farið inn á svipaða 
braut og gert var ineð dýrtíðaruppbótinni 1915, 
að miða uppbótina við það, hvað menn hefðu 
mikið á framfæri sínu.

Ég sé ekki ástæðu til að fjölvrða frekar um 
þetta. Brtt. eru ljósar og ég vænti þess, að hv. 
þm. geti á þær fallizt.

*Asgeir Asgeirsson: Ég skal fyrst minnast á 
brtt. á þskj. 465, sem er frá allri n., en sú till. 
er um það, að verðlagsuppbótin skuli einnig 
reiknuð af dýrtiðaruppbótinni. I sambandi við 
þetta vil ég vekja athvgli á því, að í sjálfri brtt. 
á þskj. 411 er talað um, að verðlagsuppbótin 
skuli reiknuð af stofnlaunum. Þetta hefi ég 
skilið svo, að hér væri átt við stofnlaun í mót- 
setningu við dýrtiðaruppbót, og að með stofn- 
launum sé átt við föst laun. Þetta vil ég, að 
komi skýrt fram í umr, svo að ekki verði 
ágreiningur um framkvæind þessa atriðis. Ég 
livgg, að engum þeirra hv. þm., sem fluttu við- 
bótartill., hafí dottið í hug, að aldursuppbótin 
ætti að falla undan við útreikning verðlags-

og starfsmanna rikisins.

uppbótarinnar. En þetta er töluvert stórt atriði 
fyrir margar láglaunastéttir, eins og til dæinis 
simamenn, póstmenn, presta og kennara. Aldurs- 
uppbótin getur numið allt að A. af launum 
þessara stétta. Þcssu frv. er ekki ætlað að breyta 
launaskalanum, sem i gildi er, lieldur veita 
nokkra uppbót á laun manna í hlutfalli við 
aukna dýrtíð, en rikið launar fáa menn svo vel, 
að orð sé á gerandi, að minnsta kosti um þá, sem 
búa við það verðlag, sem gildir hér í Reykjavík 
nú. Ég hefi ekki heldur kært mig um að fylgja 
því, að uppbót til einstakra manna væri tak- 
mörkuð, nema tekið væri tillit til þeirrar fram- 
færslu, sem þeir í raun og veru hafa, þvi að 
skvlduómagar í þessu sambandi segja ekki alltaf 
rétt til um það, hvaða framfærslu maður hefir. 
Og mér virðist, að barnauppbótin, sem gcrt er 
ráð fyrir i till. n., komi ekki réttlátlega niður. 
Þessi uppbót kæmi varla á börn eldri en 16 
ára, en með því að svo mvndi verða, þá kemur 
hún einmitt á þau börn, sem eru ódýrust í fram- 
færslu, því að hér í kaupstöðunum er það a. m. k. 
svo, að þá fvrst fara börnin að verða foreldrun- 
um dýr, þegar þau eru komin vfir 16 ára aldur. 
Ef farið væri inn á slíka uppbót, hefði ég viljað 
fara miklu nákvæmar inn á þessi atriði og 
veita uppbótina eftir raunverulegri þörf. Þetta 
er höfuðatriðið af því, sem ég vildi sagt hafa. 
Ég hefði getað fallizt á frv. eins og það kom 
frá Ed„ þvi að mér kemur varla í hug, að þessi
1. standi óbreytt meir en svona eitt ár eða svo. 
því að ef sama ástand helzt, hlýtur ríkisstj. að 
leggja nýjar till. fvrir næsta Alþ., og þá að 
þessu máli gaumgæfilega athuguðu. Þessar tak- 
markanir, sem hér er lagt til, að settar verði, 
hafa ekki verið settar í samskonar ]., sem áður 
er búið að samþ. Með þvi er mönnum gert 
mishátt undir höfði. Takmarkanirnar eiga að 
koina alstaðar niður, ef á að setja þær. Þar á 
að vera samræmi í, en ekki ósamræmi, eins og 
skapast nieð þessum brtt. n.

*Einar Olgeirsson: Það er sérstaklega aðaltill. 
i samhandi við þetta, sem er athugaverð, sem sé
2. gr. sjálf. Það, sem þarna er lagt til, er að 
láta sömu reglu gilda fyrir láglaunamenn eins 
og gildir fvrir verkamenn og var sett með 
kaupgjaldslögunum i fvrra. Eftir þessu ákvæði 
á að reikna dýrtiðarvísitöluna út ársfjórðungs- 
lega eftir á; þannig hefir vísitalan verið reiknuð 
út fyrir fyrstu þrjá mánuði þessa árs 9% og 
15,75% fvrir næstu 3 mánuði. Launauppbótin. 
sem menn fá, verður þannig raunverulega lægri 
en dýrtíðin raunverulcga segir til um.

Við sósíalistar liöfum lagt fram strax i byrjun 
þessa þings frv., sem fór fram á að tryggja 
verkamönnum, annaðhvort rétt til að beita sín- 
um samtökum til að knýja fram kauphækkun, 
eða að öðrum kosti, ef hvorki verkamenn né at- 
vinnurekendur vildu beita samtökunum í þessu 
efni, þá yrði verkamönnum trvggð kauphækkun, 
sem samsvaraði dýrtíðinni, og að sú hækkun 
kæmi fram mánaðarlega eftir á í staðinn fyrir 
það, sem nú er. Nú getur maður sagt hvað 
verkamenn snertir, að þeir hafi þrátt fyrir 
ákvæði gengislaganna möguleika til að knýja 
það fram, að tillit sé til þeirra tekið. Það er vit-
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anlegt, að þó að kaupgjaldið sé ákveðið nteð 1., 
þá er ekki hægt að knýja menn til þess að vinna. 
Ef verkamenn tækju sig saman um að leggja 
niður vinnu, þá er hægt að brjóta framkvæmd 
1. á bak aftur, án þess að brjóta i bága við 
bókstaf þeirra. Það er hægt að knýja atvinnu- 
rekendurna og ríkisvaldið til þess að láta undan 
í þessum efnum, eins og sýnt hefir sig, að sjó- 
menn hafa hvað eftir annað knúið ríkisstj. til 
þess að breyta þessum 1. Hvað starfsmenn ríkis- 
ins snertir, þá er öðru máli að gegna. Þeim er 
bannað að gera verkföll. Þeir eru sviptir þeim 
litlu réttindum, sem verkamenn geta nú haft. 
Starfsmenn ríkisins verða þess vegna eingöngu 
að treysta á sanngirni rikisvaldsins. Nú vil ég 
sérstaklega geta þess, að fjöldi af starfsmönn- 
um ríkisins eru verst launuðu stéttirnar í land- 
inu. Eg skal ekki fara út i neinar sérstakar 
heimspekilegar liugleiðingar i þessu samhandi, 
hvort þetta stafar af því, að ríkisvaldið hefir 
svipt þessa menn verkfallsréttinum, og það hafi 
þess vegna ekki þurft að óttast samtök þessara 
manna. Ef svo væri, scm ekki er ósennilegt, 
þá væri nú tækifæri til þess fvrir rikisvaldið 
að sýna, að það vilji ekki misnota þetta bann 
á verkföllum, sem það sjálft hefir sett, og það 
getur ekki sýnt það á annan hátt en gera al- 
mennilega við þessa starfsmenn. Ég álít þess 
vegna, að í sainbandi við þetta frv., sem hér 
liggur fyrir, þá eigi að gera breyt. á 2. gr. í þá 
átt, að trvggja a. m. k. þeim, sem eru i 1. og 2. 
flokki, að þeir fengju uppbót, sem samsvaraði 
þvi, sem dýrtíðin mun vaxa. Og ég mun annað- 
hvort við þessa umr. eða 3. umr. koma með brtt., 
sein að þessu miða. Ég skal lika geta þess í 
þessu sambandi, að það er vitalega gengið út 
frá því, ef liún yrði sam|)., að þá ættu verka- 
menn kröfu á samsvarandi hækkun.

’Fjmrh. (Jakob Möller): Ég vil biðja afsök- 
unar á því, að ég á illt með að tala, vegna þess 
að ég hefi orðið slæmur í hálsi, en vildi hins- 
vegar ekki láta þessa umr. fara framhjá án þess 
að láta skoðun mína i ljós á þessu máli.

Því aðeins var þctta frv. lagt fvrir þingið eins 
og það var úr garði gert, að það var álitið það 
eina, scm væri í samræmi við þingviljann i 
þessu máli, eins og hann kom fram á siðasta 
þingi, þar sem stj. var heimilað að greiða 
embættismönnuin og starfsmönnum rikisins 
eftir svipuðum reglum og átti að greiða til 
verkamanna og sjómanna samkvæmt gengislög- 
nnum. Það kemur þess vegna mjög á óvarl, að 
fjhn. hefir þrátt fyrir þennan þingvilja brevtt 
frá honum í svo verulegum atriðum sem gert er 
i till. ii., sem hér liggja fvrir. Það liggur til 
dæmis i augum uppi, að þegar ákveðin var verð- 
lagsuppbót til verkamanna, þá hefði mátt setja 
um það samskonar reglur eins og nú er lagt 
til, að hér verði settar samkv. till. n., til dæmis 
með menn, sem ekki hefðu fyrir öðrum en 
sjálfum sér að sjá, að þeir skyldu ekki fá dýr- 
tíðaruppbót. Ef þetta hefði verið gert, þá liefði 
málið horft öðruvísi við. Það er augljóst, að 
þetta myndi valda óánægju, ef farið væri að 
setja þessi ákvæði hér, auk þess sem það er aug- 
Ijóst, að sá tilgangur, sem meiri hl. n. hefir

ætlað að ná með þessum till., er að meira eða 
minna levti fvrir borð borinn með öðrum till. 
n. sjálfrar. Það er inælt svo fyrir i einni brtt. 
n., að þeir, sem liafi 300 kr. í laun og þar yfir 
og séu einhleypir, skuli enga dýrtiðaruppbót fá. 
En það er síður en svo minni ástæða til að gera 
inun á fjölskvldumönnum og einhlevpum mönn- 
um fvrir neðan þetta launamark. Það er til 
dæmis augljóst mál, að einhleypur maður með 
360 króna laun á mánuði er miklu betur settur 
en fjölskvldumaður með 2 börn, sem hefir 400 
krónur á mánuði, þótt hann fái 200 krónur á 
mánuði með börnunum. Þar að auki er spurn- 
ing um það, hvað á að vcra höfuðreglan i þessu 
efni.

Nú er það svo, að starfsmönnum rikisins er 
skipt i launaflokka eftir þvi, hvað störfin eru 
talin mikilsverð. Mér finnst ekkert réttlæti i 
því, ef rétt er talið að greiða uppbót á lægri 
launin, sem greidd eru fyrir hin minna áríð- 
andi störf, að þá sé ekki einnig greidd uppbót 
á störfin, sem meira áríðandi eru talin og þess 
vegna betur launuð. Mér finnst sama siðferðis- 
lega skvlda vera til þess að greiða hlutfalis- 
lega uppbót á öll þessi laun.

Þá vil ég og benda á eina hættu, sem af þvi 
gæti stafað að gera mun á uppbót á laun ein- 
hleypra manna og f jölskyldumanna, einkum 
með tilliti til þess frv., sem hér á að ræða á 
eftir um uppbót á laun starfsmanna i verzlun- 
uin og skrifstofum. Það er augljóst, að ef farið 
er inn á þessa braut, þá muni geta komið að 
því, að fjölskyldumenn eigi erfiðara með að 
afla sér vinnu en þeir, sem einhleypir eru.

l’m slík mál sem þessi varðar það miklu, að 
fullt réttlæti sé sýnt starfsmönnunum i heild, 
en það get ég ekki séð, að sé gert með till., 
sem hér liggja fyrir, og get ég því ekki mælt 
með því, að þær verði samþ., og mun greiða 
atkv. á móti þeim.

Skúli Guðmundsson: I'yrir rúmu ári síðan voru 
sett hér á Alþ. 1. uin gengisskráningu og ráð- 
stafanir i þvi sambandi. Með þeim 1. var brevlt 
nokkuð gengi íslenzkrar krónu, en það var í 
þeim tilgangi gert að bæta fvrir framleiðslunni 
i landinu, sérstaklega sjávarútveginum, sem 
hafði átt við mikla erfiðleika að stríða á und- 
anförnum árum. Inn í þessi 1. voru sett ákvæði 
um kaupgjalcl verkamanna og sjómanna. Einnig 
náðu þau til nokkurra iðnaðarmanna. Því var 
yfirlýst um leið, að mig ininnir af öllum flokk- 
um, sem að þessari lagasetningu stóðu. að þó 
þeir samþ. að gera þessar ráðstafanir, þá væri 
það ekki skoðun þeirra, að vfirleitt ætti að 
skipa kaupgjaldsmálum með löggjöf. Hinsvegar 
var þetta sett i 1. af því, að mönnum þótti 
nauðsvnlegt bæði að tryggja vinnufriðinii i 
landinu og eins til þess að koma i veg fvrir, að 
sá hagnaður, sem fengist af gengisbreytingunni 
fvrir útgerðina, vrði allur af henni tekinn með 
ósanngjörnum kaupkröfum, scm ekki væri hægt 
að standa í móti.

A síðari hluta þings 1939, um cða fyrir ára- 
mótin seinustu, voru gerðar brevtingar á geiigis- 
skráningarlögunum og þar á meðal á kaup- 
gjaldsákvæðunum vegna stvrjaldarástandsins og
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gengisbreytinga i sumum viðskiptalöndum okk- 
ar. Nú liggur fyrir frv. frá rikisstjórninni um 
verðlagsuppbót til embættismanna og starfs- 
manna ríkisins, og hefir fjhn. skilað áliti uin 
það. Ég veit, að margir þeirra manna hafa þörf 
fvrir slíka uppbót. En þá verður ekki hjá þvi 
komizt að líta til þess, hvað aðrar stéttir i 
þjóðfélaginu eiga við að búa, og líkur fvrir því, 
hvort þær fái tekjuauka til þess að mæta dýr- 
tiðinni. Hvernig lítur út fyrir atvinnuvcgunum 
í landinu? Verður nokkur hækkun á tekjum 
bænda á þessu ári? Allt er i óvissu um það. 
Þeir, sem selja frainleiðslu sina innanlands, 
t. d. mjólk, fá líklega alls enga nettó-tekju- 
hækkun. Sú hækkun, sem orðið hefir á útsölu- 
verði, nægir e. t. v. ekki einu sinni til að mæta 
þeim aukna kostnaði, sem lagzt hefir á fram- 
leiðsluna vegna styrjaldarástandsins. Engu 
meiri vissa er fyrir því, að nettótekjur þeirra, 
sem framleiða fyrir erlendan markað, fari vax- 
andi. Sumar vörur þeirra, svo sem ull og gærur, 
hafa hækkað nokkuð, aðrar mjög lítið saman- 
borið við dýrtíðina. Við skulum þá líta til út- 
gerðarmanna. Að visu hafa togararnir fengið 
gott verð fyrir ísfisk i Bretlandi og haft af því 
mikinn hagnað þrátt fvrir aukinn tilkostnað. 
En undanfarin ár hafa þeir stöðugt verið reknir 
með tapi og allt í óvissu um markaðinn í fram- 
tiðinni, og t. d. með sölu á saltfiski lítur mjög 
óvænlega út. Verðhækkun, sem orðið hefir á 
bátafiski, gerir víst ekki betur en mæta aukn- 
um útgerðarkostnaði þar, enda mjög lélegur 
afli í flestum verstöðvum. í Vestmannaeyjum 
t. d. hefir hann alveg brugðizt. Gengisbrevt- 
ingar, sem orðið hafa á Englandi seinustu mán- 
uðina, valda útflytjendum miklu tjóni. Sjóinenn 
á togurum og millilandaskipum hafa að vísu 
háar tekjur vegna áhættuþóknunar, svo að þeir 
munu vera með tekjuhæstu mönnuni hér á 
landi. En í verstöðvunum eru fiestir sjómenn 
ráðnir upp á hlut og óvíst, hvort þeirra tekjur 
verða nokkru hærri en áður var. Sama getum 
við sagt um verkamenn. Þrátt fyrir þær upp- 
bætur, sem þeim eru veittar með gengislög- 
unum, er alls ekki víst, að atvinnan endist þeim 
svo, að þeir beri meira úr býtum eftir en áður. 
Þegar afli bregzt, dregst atvinna þeirra saman, 
og rætt hefir verið um afleiðingar þess. að 
saltfisksvcrkun leggst niður að kalla. Þetta allt 
vildi ég benda á til samanburðar, þegar rætt 
er um kaupuppbót til fastlaunamanna.

Út af samanburði hæstv. fjmrh. á fastlauna- 
mönnum og vcrkamönnum vildi ég benda á, að 
þar er óliku saman að jafna. Verkamenn hafa 
enga trvggingu fvrir meiri árstekjum, þó að 
kaup hækki. Fastlaunamenn eiga að fá kaup- 
hækkun sína óskerta, hvernig sem veltur. En 
það verður okkur að vera ljóst, að framleiðslan 
er undirstaðan, sem allt veltur á.

Ég tel brtt. fjhn. til bóta og mun grciða þeim 
atkv. En mér finnst þörf frekari brevtinga. Ég 
tel óhjákvæmilegt, að þessar kaupuppbætur verði 
háðar þvi skilyrði, að einhver ' hækkun verði á 
aðalframleiðsluvörunum, og ég áskil mér rétt 
til að flvtja um það breytingartillögu við 3. 
umr., en vildi láta þetta sjónarmið koma fram 
nú þegar.

og starfsmanna rikisins.

Jón Pálmason: Herra forseti! í nál. á þskj. 
398 er tekið fram, að skoðanir nm. séu skiptar 
um þetta mál. Mér t. d. var ómögulegt að fella 
mig við frv. eins og það kom frá hv. Ed. Þó 
að ég féllist á að ganga með brtt. n., er ég ekki 
ánægður með að afgr. frv. þannig. Ég hefði 
talið réttast, eins og nú horfir, að engin dýr- 
tiðaruppbót yrði ákveðin nema til þeirra, sem 
lægst em launaðir og hafa fyrir fjölskyldu að 
sjá. En samkv. reynslu minni frá siðasta þingi 
þýðir ekki að ræða slíkt nú. Ríkisstj. var gefin 
heimild til að greiða embættismönnum sömu 
uppbætur og ákveðnar vom fvrir verkamenn. 
Þó vildi ég binda uppbótina við ákveðið launa- 
hámark, en með till. minni munu ekki aðrir 
liafa greitt atkv. en hv. þm. Borgf., hv. þm. Dal. 
og hv. þm. A.-Sk. Nú get ég tekið undir flest 
það, sem hv. þm. V.-Húnv. (SkG) sagði i sið- 
ustu ræðu siimi. Ég tel enga menn hafa betri 
aðstöðu á landinu en fastlaunamenn hins opin- 
bera. Aður en þeim er almennt veitt uppbót, 
ætti að byrja á að bæta hag þeirra, sem lakar 
eru scttir, svo sem sjómenn og óbrevttir verka- 
menn, sem hafa óvissa atvinnu, og smáfram- 
leiðendur til sjávar og sveita. Þetta er aðal- 
sjónarmið mitt. Brtt. n. fylgi ég, því að þær eru 
til bóta. En þær ná allt of skammt. Nú hefir 
fjhn. bundið uppbótarhámarkið við 7800 kr. árs- 
tekjur. Ég verð að segja, að þeir, sem þær tekj- 
ur hafa, eru svo vel settir, að ekki er ástæða til 
að bæta þeirra kjör. Af ríkislaunuðum mönn- 
um munu það vera um 150 talsins, og eins og 
þetta var 1938—39 munu þeir hafa um 10 þús. 
hver að meðaltali, þ. c. hálfa aðra milljón sam- 
lagt á ári. Miðað við, að frv. verði samþ. ó- 
brevtt, eins og það kom frá hv. Ed., og að upp- 
bótin verði i árslokin núna komin upp í 15% í 
hæst launaða flokknum, — hún er að vísu mun 
lægri þar ennþá, en í I. fl. er hún þegar komin 
í 15,75% —, þá eru 15% af l!í milljón 225 þús., 
og engar líkur eru til, að uppbót til þessara 
manna yrði minni samtals en 175 þús. kr. Eng- 
inn hefir reiknað út, hve miklu það kunni að 
muna, ef brtt. n. viðvíkjandi uppbót til ein- 
hleypinga yrði samþ., en allmikið er það og 
réttlátur sparnaður. Aftur á móti tel ég eðli- 
legt, að tekið sé tillit til barnaframfæris.

Á fjárlögum yfirstandandi árs er ekki ætl- 
aður eyrir til þessara hluta, og ekki heldur til 
þeirra kaupuppbóta, sem samþ. voru í lok sið- 
asta þings. Og þær 350 þús. kr., sem settar hafa 
verið á fjárl. næsta árs, eru alls ónóg upphæð. 
Ef frv. vrði samþ. eins og það er, mundi kostn- 
aður af þvi fara nær milljóninni en 350 þús. 
Þetta ættu menn að gera sér ljóst, áður en þeir 
fara að greiða atkv. um brtt. fjhn.

Ég ætla ekki að grípa fram fyrir hendur hv. 
frsm. að svara hv. þm. V.-ísf. og hæstv. fjmrh. 
Út af ræðu hv. þm. V.-Húnv. verð ég að taka 
fram, að fjhn. treysti sér ekki til að fara inn 
á þá braut, nema taka um leið i gegn allar á- 
kvarðanir, sem Alþ. hefir tekið um kaup verka- 
manna og annara, sem ekki eru á föstum laun- 
um, og miða einnig þar við hag framleiðslunnar 
á hverjum tíma.

Ég skal ekki fjölyrða um þetta, nema tilefni 
gefist, og vænti þess, að hv. þdm. skilji afstöðu



685 686Lagafrumvörp samþykkt.
Verðlagsuppbót einbættis- og starfsmanna rikisins.

mina, og að hún er háð þeirri reynslu, að meiri 
hl. þm. í öllum flokkum virðist staðráðinn i, 
að verðlagsuppbætur skuli veittar.

*Frsm. (Sveinbjörn Högnason): Ég þarf fáu 
einu að svara. Eins og vænta mátti, hafa komið 
fram mismunandi sjónarmið. Það er eins og 
nokkrir hv. þm. hafi ekki gert sér ljóst, hvernig 
ástandið er, þegar þeim finnst, að á launamönn- 
um eigi ekki að koma niður nein dýrtíð og að 
atvinnulifið geti staðið undir því að bæta þeim 
hana upp. heir hv. þm. eru utan við veruleik- 
ann. Það er sjáanlegt, að allir einstaklingar 
þjóðfélagsins verða að taka á sig meira en nú 
af erfiðleikunum. Þess vcgna getur fjhn. ekki 
gengið lengra en það að miða uppbæturnar við, 
að menn geti lifað. Ég hvgg, að starfsmenn 
hins opinbera verði á næstunni að láta sér 
nægja, ef þeir eru það launaðir, að þeir kom- 
ist af. Hæstv. fjmrh. vildi telja það sér til af- 
sökunar, að síðasta Alþingi hefði i raun og 
veru gefið i skyn, að uppbætur ætti að veita á 
þennan hátt og ekki annan. Ég efast um, að 
það hafi veri tilætlun Alþingis. Það var vitað, 
að ekki var hægt að semja lög um dýrtíðarupp- 
bótina fvrr en sæist, hverju fram yndi um þjóð- 
arhag. Því var það lagt i hendur ríkisstj. að 
gripa til þeirra ráðstafana, er nauðsvnlegt 
þætti, áður en þing kæmi saman. Það var eðli- 
Iegt, að rikisstjórninni væri truað fvrir þessu, 
eins og hún er mvnduð, og engin ákvæði sett 
um það, hvernig hún færi að.

Hæstv. fjmrh. sagði, að það væri þá eins gott 
að setja slik ákvæði um kaupgjald verkamanna 
og dýrtíðaruppbót til þeirra, eins og ætlazt væri 
til með þessum brtt. En þetta er hinn mesti 
misskilningur, vegna þess að rikið hefir vitan- 
lega enga tilhneigingu til þess að bægja fjöl- 
skvldumönnum frá störfum, því að það yrði 
aðeins til þess, að þessir menn þvrftu opinbert 
framfæri, og er því engin hætta á, að ríkið fari 
að beita þeim tökum í sambandi við þetta mál, 
þó að brtt. fjhn. vrðu samþ. Hinsvegar geri ég 
ráð fvrir að einstaklingsfvrirtæki myndu frekar 
revna að hafa einhleypa menn í vinnu> ef þessi 
ákvæði yrðu samþ. En það finnur hver maður. 
sem hugsar um þetta sjónarmið, sem hér er fyr- 
ir hendi, að með þessum ákvæðum á að revna 
að hjálpa til um lífsafkomu manna. Hæstv. 
ráðh. talaði um það, að einhlevpur maður, sem 
hefir 360 kr. á mánuði, væri betur settur en 
f jölskvldumaður, sem hefir 400 kr. á mánuði; 
vitanlega getur það vel komið til mála, að færa 
lágmarkskaup einstaklinga niður. Ég vil benda 
á það, að í frv. eins og það kemur frá hendi 
hæstv. fjmrh. er enn meiri munur milli þess- 
ara manna, vegna þess að einhleypur maður, 
sem hefír 360 kr. á mánuði, fengi um það bil 
sömu dýrtiðaruppbót og fjölskyldumaður, sem 
hefir 400 kr. á mánuði. Það, sem meiri hl. fjhn. 
getur ekki fellt sig við, cr, að eftir því, sem frv. 
liggur fyrir, er sjáanlegt, að því hærri laun sem 
menn hafa, því meiri dýrtíðarupphót fá þeir; 
þetta er óréttlátt. Fyrst og fremst á að miða 
við það að hjálpa þeim, sem hafa lægstu laun- 
in, með því að setja i frv. ákvæði um það að 
greiða öllum fjölskyldumönnum verðlagsuppbót

með hverju harni, sem þeir hafa á framfæri 
sinu.

Þá talaði hæstv. ráðh. um það, að með þeirri 
brtt., sem hér liggur fyrir, væri verið að raska 
hlutfallinu milli launa frá fvrri launal. Hæstv. 
ráðh. gætir ekki að þvi, að með hans frv. er 
líka búið að raska þvi hlutfalli, vegna þess að 
með þvi er ætlazt til, að mismunurinn á uppbót- 
inni fari lækkandi að prósentutölu, þó að mis- 
munurinn sé ekki svo inikill, að hærri laun 
fá alltaf heldur hærri uppbót, þannig að hlut- 
fallið inilli launa hefir líka raskazt að allveru- 
legu levti eftir hans frv. Þá talaði hæstv. ráðh. 
um, að það yrði að sýna mjög mikið réttlæti í 
þessu niáli. Ég er alveg sannfærður um það, eins 
og ástandið er nú, að það er ekkert réttlæti 
í því að horga þeim, sem hafa hærri launin, 
uppbót, hvað há laun sem þeir kunna að hafa. 
Mér finnst ástandið svo alvarlegt, að ég imynda 
mér, að menn kærðu sig ekkert um það að fá 
uppbót á laun sin, ef þau eru mjög gífurlegi 
há. Eg er sannfærður um, að þeir lægst laun- 
uðu ciga mjög erfitt með að komast af, ef þeir, 
sem t. d. hafa 200 kr. á mánuði, eiga að fá 
helmingi lægri uppbót en þeir, sem hafa t. d. 
650 kr. á mánuði, og slikt óréttlæti myndi skapa 
mikla heiskju meðal þeirra, sem lægst eru laun- 
aðir, og það her að varast allar ráðstafanir, 
sem geta valdið slíku. Ég vil lýsa því yfir fvrir 
mitt leyti, að ef samþ. á frv. óbrevtt eins og 
það koin frá hæstv. fjmrh. og eins og Ed. samþ. 
það, þá mun ég greiða atkv. á móti þvi. Hv. þm. 
V.-ísf. talaði um nokkur fyrirkomulagsatriði og 
hvernig bæri að skilja þau atriði í brtt., þar 
sem minnzt er á stofnlaun, og er það réttur 
skilningur, sem hann lagði í það, og er það auð- 
skilið mál. Fin hitt, þar seni liann talaði uni 
skylduómaga og uppbót á laun til þeirra, sem 
hafa börn á framfæri, þá getur það náttúrlega 
komið til álits, að börn, sem eru 16 ára, geti 
talizt á framfæri starfsmannsins, ef svo stend- 
ur á, að hann verður beinlínis að framfæra 
hariiið vegna skólagöngu eða annars þess háttar.

Ég sé ekki ástæðu til þess, að hafa um þetta 
fleiri orð, en vildi óska þess, að till. eins og 
|iær eru nú næðu fram að ganga. Ég er sann- 
færður um, að þær fela i sér það mesta rétt- 
læti, scm hægt er að ná með skömmuni tíma 
gagnvart starfsmönnum og enibættismönnum 
ríkisins, eins og' ástandið og horfurnar eru nú 
í okkar þjóðfélagi.

*Sigurður Kristjánsson: Það hefir koinið fram 
hér á þinginu, og einnig utan þess, mikil ádeila 
á ríkisstj. fvrir það að hafa borið þetta mál 
fi'am, að liæta upp lauii starfsmanna ríkisins. 
Það er undravert, að slíkt skuli koma fram, þar 
sem Alþ. hefir sjálft mælt svo fvrir, að þetta 
skuli gert, því að i 5. gr. 1. um gengisskráningu 
og ráðstafanir i því sambandi er sagt, að ríkis- 
stj. sé heimilt að ákveða með reglugerð verð- 
lagsupphót á laun embættismanna og annara 
starfsmanna rikisins, svo og rikisstofnana. 
Einnig er gengizt undir hið sama í 2.—3. gr. 
sömu 1., þar sem skipað er fyrir um kaupupp- 
bætur til fólks í landinu almennt, þess sem 
tckur sin laun með kaupgreiðslu. Það myndi
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að sjálfsögðu hver stjórn lita svo á, að 5. gr., 
þar sem ætlazt er til, að ríkisstj. veiti þessum 
starfsmönnum, sem þar greinir, verðlagsupp- 
bót, og er það í samræmi við þær reglur, sem 
Alþ. er með þessum 1. búið að setja um kaup-
uppbætur til annars fólks í landinu..........Eg tel
þess vegna engan vafa á þvi, að sú leið, sem 
ríkisstj. hefir farið, sé alveg rétt, og meira að 
segja var það skylda ríkisstj. að undirbúa þetta 
mál. En hinsvegar má iengi deila um ýmis 
fyrirkomulagsatriði i sambandi við þetta mál, 
en mér virðist, að vel sé hægt að sætta sig við 
það fvrirkomulag, sem frv. gerir ráð fyrir, eins 
og það var, þegar það kom frá Ed. Mér virðast 
brtt. fjhn. á þskj. 411 alls ekki vera til bóta, 
heldur sumpart til hins lakara, og sumpart 
mjög óljósar. Það er sérstaklega eitt atriði í 
þessum till. meiri hl. fjhn., sem ég vil benda á 
og tel, að sé mjög athugavert og að nokkru 
levti byggt á ókunnugleika. T. d. undir tölul. 3 
stendur, að „verðlagsuppbót samkv. 2. gr. reikn- 
ast af stofnlaunum hlutaðeigandi starfsmanns 
eða embættismanns." Það er mjög óljóst, hvað 
meint er með stofnlaunum. I því sambandi vil 
ég benda á, að það er ólíku saman að jafna um 
stofnlaun í ýmsum starfsgreinum ríkisins. Sum- 
ar eldri stofnanir ríkisins hafa nú sömu stofn- 
laun við starfsmannahald eins og fvrir 20—30 
árum, en hafa svo, eftir því sem tímarnir 
brevttust og dýrtiðin óx i landinu, bætt þessu 
starfsfólki upp launin með allskonar auka- 
greiðslum, sem orðnar eru alveg fastar. En hin- 
ar nýrri stofnanir hafa ákveðið stofnlaunin 
strax eins há og þáverandi ríkisstj. taldi, að 
mvndi þurfa til þess að fullnægja franifærslu- 
þörf starfsmanna. f þessu sambandi vil ég benda 
á landssímann, sem hefir um 200 starfsmenn: 
þar hafa símastúlkur 75 kr. í byrjunarlaun á 
mán. Eg býst varla við, að þetta séu stofnlaun, 
heldur þau laun, sem komið hafa með aldurs- 
uppbót, en þau laun eru ákaflega lág, og ekki 
nema partur af þeim launum, sem stofnanirnar 
greiða á annan hátt. Eg skal bæta því við, að 
mér er kunnugt um, að sumar þessar stúlkur 
hafa fólk á sinu framfæri. f nágrenni við mig 
býr gömul heilsulaus kona með dóttur sinni og 
öðru barni; stúlkan vinnur við simann og hefir 
fengið 75 kr. í bvrjunarlaun, og verður hún að 
sjá fyrir heimilinu. Símritarar fá i byrjunar- 
laun aðeins 150 kr. á mánuði, og margir þeirra 
hafa fyrir heimili að sjá, og það er ekki enn 
komið í tízku að banna símriturum að gifiast 
eða eiga börn. Það hlýtur þess vegna að vera 
undir þeirra ákvörðun komið, hvort þeir eign- 
ast fjölskvldu eða ekki, og vitanlega eru stofn- 
anirnar löngu búnar að sjá, að menn geta ekki 
íramfært heimili af þessum launum og liafa 
þar af leiðandi bætt launin upp, og hefir það 
mætt mikilli gagnrýni af ýmsum sparnaðar- 
mönnum hér á þessari háu samkomu. Ef reikua 
ætti þessi byrjunarlaun sem stofnlaun, þá 
myndi koma fram mikið misrétti gagilvart 
starfsmönnum þessara stofnana, sem hafa föst 
laun ákveðin frá upphafi. Ég held þess vegna, 
að það verði að vera ríkisstj., sem tekur ákvörð- 
un um þetta, hvað hún álítur, að séu raunveru- 
leg laun starfsmanna ríkisstofnana. Ég ætla

ekki að fara út í neina deilu um þetta, enda er 
það augljóst mál. En ég vil endurtaka það, að 
ég felli mig bezt við frv. eins og það kom frá 
Ed., þótt að því megi ýmislegt finna. Ég tel, 
að það sé ekki til neinna bóta að samþ. till. 
meiri hl. fjhn. og mun þvi greiða atkv. á móti 
þeim öllum.

Sigurður E. Hlíðar: Ég skal ekki vera lang- 
orður, en finn ástæðu til að gera grein fyrir 
mínu atkv. Það hregður svo undarlega við, að 
hér í þessari hv. d. hevrast raddir um það. að 
hér sé mál á ferðinni, sem ekki sé byggt á fuli- 
koininni sanngirni. Ég hélt, að allir væru sam- 
mála um það, að þetta frv. væri byggt á fullri 
sanngirni. Það kom greinilega frain, þegar 
gengisskráningarl. voru sett fyrir ári síðan, að 
]>au voru sett og þeim fvlgt af kappi vegna þess 
ástands, sem þá var fyrir dyrum hjá framleiðsl- 
unni til sjávarins sérstaklega, og þá var það 
álit manna, að fyrst og fremst bæri að taka 
tillit til aðstöðu þeirra manna, sem stunduðu 
þennan aðalatvinnuveg þjóðarinnar. A þelia 
voru allir sáttir, og var þá horfið að því ráði 
að fella gengi krónunnar; þannig urðu þessi 1. 
sett. En jafnframt þessu var það talið sann- 
gjarnt að bæta verkalýðnum að tinhverju leyti 
upp þá verðfellingu krónunnar, sem frain kom. 
Embættismenn og fastir launamenn þjóðarinnar 
voru látnir sitja á hakanum, og var ekki álitið 
eins knýjandi að viðurkenna verðfellinguna 
gagnvart þeim, þar sem ekki var hægt að segja, 
að dýrtíðin væri skollin á, þó að menn gerðu 
ráð fyrir því, að fvrsta afleiðing gengisskrán- 
ingarinnar yrði aukin dýrtíð. Xú er það tvennt 
komið til greina viðvikjandi föstuni embættis- 
og starfsmönnuin ríkisins, í fyrsía lagi fall 
gjaldmiðilsins við gengisskráninguna, i öðru 
lagi aukin dýrtíð, sem ekki er eingöngu afleið- 
ing gengisskráningarinnar, heldur einnig, og 
miklu fremur, afleiðing þeirra hiuta, sem hafa 
gerzt í heiminum, — stríðsins. Með öðrum orð- 
um: dýrtiðin er skollin á í tvöfaldri merkingu 
gagnvart þessum mönnum. Ég iield, að enginn 
maður þori að mótmæla þessum tveim ásíæð- 
um, og þess vegna hélt ég, að þeita væri svo 
sterk undirstaða undir þær hógværu kröfur, 
sem hér eru gerðar, að enginn hv. þm. mvndi 
á móti mæla. Þó hevrði ég áðan rödd i liorni, 
sem sagði, að helzt ætti engin uppbót að koma 
á laun þeirra manna, sem væru í föstum stöð- 
um hjá ríkinu eða rikisstofnununum. Ég held 
samt, að enginn hv. þm. meini slíkt í raun og 
veru, því að með þessu frumvarpi er revnt að 
fara í sanngjarna átt, og get ég vel fellt mig 
við það. Það má að visu um ýmislegt deila, sem 
í frv. er, en í höfuðdráttum held ég, að þrætt 
sé það meðalhóf, sem flestir mvndu gera sig 
ánægða með. Þess vegna er ég ráðinn í þvi 
fyrir mina parta að greiða frv. eins og það var 
afgr. frá Ed. niitt atkv. Ég get ekki fellt mig 
við brtt., sem meiri hl. fjhn. Nd. hefir borið 
fram á þskj. 411; þó eru þar partar, sem gætu 
komið til greina og mér finnst, að séu i sann- 
girnisátt, en aftur aðrir, sem fara alveg fjarri 
því. Það er enginn vafi á þvi, að fjöldi af þess- 
um opinberu starfsmönnum, sem þó hafa það
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fram yfir verkalýðinn, að hafa fastar stöður, 
eru svo lágt launaðir, að með gengisskráningai 1. 
og dýrtíðinni er ekki hægt fyrir þá að fram- 
fleyta Iífinu, nema að fá uppbót að einhverju 
leyti. Að vísu eru til menn, sem eru svo óhóf- 
lega hátt launaðir, að þeir þurfa ekki uppbót, 
en þeir eru tiltölulega fáir, og yfirleitt er það 
svo, að starfsmenn ríkisins hafa ekki sambæri- 
leg laun við starfsmenn annara stofnana. Það 
nær þvi ekki neinni átt, að starfsmenn rikis- 
ins verði lengur látnir sitja á hakanum með að 
fá uppbót á laun sín.

*Einar Olgeirsson: Herra forseti! Ég hefi borið 
fram brtt. eins og hv. þm. hafa heyrt, og vil 
nú til frekari skýringar gefa hv. þm. yfirlit 
yfir það, hvernig dýrtíðaruppbótin kemur út, 
ef farið vrði eftir till.. þeim, sem hér liggja 
fyrir, eins og frv. er nú, og hinsvegar, ef farið 
yrði eftir mínum till. Eftir minum till. er 
gengið út frá því, og einnig eftir till. fjhn., 
að af launum, sem eru 7800 kr., verði engin dýr- 
tíðaruppbót reiknuð. Hinsvegar, ef farið yrði 
eftir frv., þá myndi a. m. k. verða reiknuð upp- 
bót af 7800 kr., og að öðru leyti gengið út frá 
svipuðum reglum og nú gilda. Þess vegna er 
það, að fvrir láglaunamenn, sem hafa t. d. 275 
kr. á mánuði, og ég hygg, að það séu algeng 
laun, t. d. meðal kennara, þá yrði uppbótin i 1. 
flokki nál. 5C0 kr. á ári, miðað við 15%. En 
eftir skýrslum hagstofunnar þarf 5 inanna fjöl- 
skylda fyrir fatnað, mat og eldsncyti 3300 kr., 
en nú hefir kostnaður þessara þriggja lífsnauð- 
synja vaxið um 800 kr. Hinsvegar aftur á móti 
vrðu uppbæturnar fvrir þessa starfsmenn, sem 
hafa 3300 kr. á ári, ekki nema 500 kr., og nægir 
það ekki til þess, að þeir gætu veitt sér það, 
sem hagstofan álítur, að þurfi til þess að kaupa 
fvrir mat, föt og eldsneyti, og er þá ekkert eftir 
til þess að borga húsnæði og aðrar þarfir. I’essi 
hækkun á laununum samsvarar þvi engan veg- 
inn hækkun dýrtíðarinnar, og það er vitanlegi, 
að sú hækkun, sem láglaunamenn i 1. fl. myndu 
fá eftir frv. eins og það er nú, myndi verða 
helmingi minni að krónutali en sú hækkun, sem 
hálaunamenn myndu fá. I þessu er greinilegt 
óréttlæti. Það lilýtur að eiga að stefna að því 
réttlæti, að láglaunamenn geti fengið fulla upp- 
bót, þannig að þeir geti a. m. k. framfleytt sér 
eins og hingað til, þar sem viðurkennt er, að 
þeir hafa ekki haft laun, sem nægðu til að 
framfæra þá og fjölskyldu þeirra. Hiiisvegar 
nær það ekki nokkurri átt að láta hálaunamenn 
fá helmingi hærri uppbót en láglaunamennina. 
Þetta virðist liggja ljóst fvrir frá sjónarmiði 
venjulegra þegna þjóðfélagsins, cn ég skal ekki 
segja, hvað meiri hl. hv. alþm. kann að segja 
um svona nokkuð. því það hefir viljað brenna 
við, að hálaunamenn ættu hér góða forsvarn, 
en láglaunamenn aftur að sama skapi slæma. 
Hvort það stafar af því, að skipun þingsins cr 
eins og hún er, eða af einhverju öðru, skal ég 
ekki segja um, en nú reynir á það, livcrnig 
menn liugsa, í sambandi við þá atkvgr., sein hér 
liggur fyrir. Ég mun, ef min till. verður felld, 
greiða atkv. með brtt. hv. meiri hl. fjhn., sem 
fara fram á, að á laun yfir 7800 verði engin
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dýrtíðarupphót greidd, þótt ég sé hinsvcgar ekki 
ánægður ineð till. ineiri hl. fjhn. Ég mun aftur 
á móti greiða atkv. á móti 3. brtt., en af henni 
mvndi margskonar óréttlæti hljótast, sem sé cf 
reikna ætti uppbótina af þessum gamaldags 
stofnlaunum í stað þeirra launa, sem raunveru- 
lega eru greidd

*Frsm. (Sveinbjörn Högnason): Það þýðir ekki 
að ræða þetta mál mikið. Aframhaldandi virð- 
ist vera sami tónninn í þeim hv. þm., sem ekkert 
vilja sjá í þessu efni, og fer það sérstaklega 
illa hjá þeim niönnum, sem eru hér að tala um 
sanngirni og breiða sig út vfir það, að óhjá- 
kvæmilegt sé að taka tillit til dýrtiðarinnar, og 
það er einmitt það, sein við gerum með till. 
meiri hl. fjhii., að taka tillit til dýrtíðarinnar 
þar, sem þess er þörf. Við viljum gera greinar- 
mun á því, hvar þörfin er fvrir uppbótina, en 
samkv. frv. ríkisstj. er alls ekki spurt um það, 
'hvort sé forsvaranlegt að bæta upp laun þeirra 
einstaklinga, sem hafa 360 kr. á mán. eða meira, 
en ekki hafa fyrir neinum að sjá nema sjálfum 
sér. Ég álit það hvorki nauðsvnlegt eða for- 
svaranlegt. Séu það aftur á móti fjölskyldu- 
menn, skal þeim veitt uppbót, þótt þeir hafi 
allt að 650 kr. eða meira, ef þeir hafa stórar 
fjölskyldur. Og hvort eru þeim, sem stórar fjöl- 
skyldur hafa, grciddar meiri uppbætur eftir 
till. n. eða frv. ráðh.? Það orkar ekki tvímælis, 
að þeir fá betri uppbætur samkv. till. n. en 
eftir frv. hæstv. ráðh. Svo kemur þriðja atriðið, 
þ. e.: Er þörf á að bæta laun þeirra manna, 
sem lial'a yfir 650 kr. i laun, eins og ástandið 
er nú? Till. n. segja, að þeir skuli fá uppbætur 
fyrir hvert barn, sem þeir eiga, en annars ekk- 
ert. Er það forsvaranlegt, að mönnum, sem hafa 
vfir 650 kr. laun — og ég veit, að það eru all- 
margir — séu veittar upphætur á þau laun á 
þessum tímum? Þetta verður hver þm. að leggja 
niður fyrir sér og meta eftir sinni sanngirni 
og greiða svo atkv. samkv. því. Ég er ekki i 
vafa um, að hjá miðstéttunum í þessum starfs- 
mannahóp er rík þörf fyrir uppbætur,' og þeim 
mönnum álít ég, að till. n. veiti betri bætur, 
cn að hinuin, sem ekki liafa þörf fyrir upp- 
bætur, séu einnig greiddar þær, vil ég ekki. Ég 
vil ekki, að að óþörfu sé farið þannig með fé 
ríkisins á þeim alvarlegu tímum, sein nú standa 
yfir.

l'm ræðu hv. 6. þm. Reykv. vil ég segja það, 
að þótt hann kalli ekki allt öminu sína, þegar 
liann þarf að beita blekkingum til að reyna 
að sannfæra aðra, og þótt hann tefli oft á tæp- 
asta vaðið, þegar liann talar um, hvað sé satt 
og livað ósatt, og taki þá oft munninn nokkuð 
fullan, þá held ég, að hann hafi sjaldan teflt 
tæpara en þegar liann fer að revna að láta lita 
þannig út, að siðasta Alþingi hafi ákveðið með 
lögunum um gengisskráningu og ráðstafanir í 
þvi sambandi, að þessu frv. skyldi svona háttað 
eins og ríkisstj. leggur það nú fyrir þingið, og 
hann gerist svo frekur, að liann lcyfir sér að 
vitna i 1. og revna að láta líta svo út sem þetta 
sé þannig ákveðið í 5. gr. 1., þar sem stendur 
svo, með leyfi liæstv. forseta: „Rikisstjórninni 
er heimilt að ákveða i reglugerð verðlagsuppból

II
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á laun embættismanna og annara starfsmanna 
ríkisins, svo og rikisstofnana". Eg sé ekki, að 
í gr. standi meira en þetta, og ég sé ekki, að 
þar séu nein fyrirmæli um, að rikisstj. skuli 
bera fram frv. í ])ví formi, sein hv. fjmrh. hef'r 
nú gert. Ég tel það furðulegt, að alþm. skuli 
leyfa sér með gögnum, sem þingið hefir sjálft 
undir höndum, að reyna að blekkja menn á 
þennan veg. I’að er enginn nema þessi hv. þm., 
sem getur fundið þarna út fyrirmæli um, að 
ætlazt sé til, að dýrtíðaruppbót sé greidd em- 
bættismönnum og öðrum starfsmönnuin rikis- 
ins á sama hátt og gert liefir vcrið samkvæmt
1. um gengisskráningu með laun verkamanna 
samkv. 2. gr. Þar sem komið var að þinglokum, 
þegar gengisl. voru samþ., þótti ekki vera tími 
til þess að ákveða dýrtiðaruppbótina á laun em- 
bættismanna og starfsmanna ríkisins, en það 
segir heldur ekkert, þótt í lok síðasta þings 
hefði verið talið sanngjarnt að fara þar inn á 
svipaða braut og gert er með þessu frv. og 
gert hefir verið viðvikjandi launum verkamanna, 
því tímarnir eru nú þegar svo breyttir, að það 
nær engri átt að láta hið sama gikla um verka- 
inann og embættismenn og starfsmenn fastri 
ríkisstofnana. Ég skil ekki annað en að hv. þm. 
finni, að ástandið i okkar landi hefir breytzl 
frá því að síðasta þingi lauk. Siglingar okkar 
til Xorðurlanda hafa alveg teppzt, a. m. k. i 
bili. og enn er ekki séð, hvort þær geta hafizt 
á ný nú á næstuni. Siglingar til Englands eru 
orðnar miklu torveldari, ég veit ekki betur en 
nð eitthvað af skipum okkar sé þar fastsett sem 
stendur, svo að eina leiðin, sem okkur stendur 
opin, er að sigla til Ameríku. I’að sjá allir hv. 
þm., hvort þetta muni ekki hafa allmikil áhrif 
á fjárhagsástand landsins. Við vitum meira að 
segja ekkert nema siglingar okkar stöðvist al- 
veg einhvern næstu daga, og hvað sncrtir af- 
urðir okkar, þá er ólíkt erfiðara að koma þeiin 
i verð nú en verið hefir undanfarið. Það virðist 
lika einkennilegt, að svo gálevsislega skuli farið 
af stað eins og með þessu frv., þegar ríkisstj. 
er á sama tíma með öðru frv. — sem virðisi 
stafa af þvi, hve liæstv. fjmrh. telur útlitið 
ískyggilcgt — að fara fram á að fá heimild til 
að skera niður fjárframlög til annara stétta 
þjóðfélagsins um allt að 35%. Og þó er það 
vitað, að þessi fjárframlög eiga að gaiiga til 
■þess að hjálpa þessum stéttum til að geta lifað. 
Mér finnst ekkert samræmi vera á milli þessa. 
Meira samræmi hefði verið í því að fara fram á 
að fá að skera niður um 35% öll hæstu launin 
í landinu, bæði hjá ríkinu og einstaklingsfyrir- 
tækjum. En að koma með frv., sein gengur út á 
að veita þeim, sem hæst hafa launin, allt að 
helmingi hærri dýrtíðaruppbót heldur en þeim, 
sem lægst hafa launin, — þar liggur sá hugs- 
anagangur á bak við, sem ég skil ekki. Það 
getur verið, að þetta væri í sjálfu sér réttlátt, 
en eins og ástandið er, þá er þetta alls ekki 
hægt.

Hv. 6. þm. Bevkv. talaði um, að hann vissi 
um margt láglaunafólk, sem hefði ýmsa á fram- 
færi, t. d. vissi hann um eina stúlku, sem hefði 
fyrir móður sinni að sjá. Ég veit ekki betur en 
að það standi í till., að menn eigi ekki að fá

dýrtiðaruppbót á 360 kr., ef þeir hafa ekki fyrir 
neinum að sjá nema sjálfum sér. Ég sé ekki 
betur en að liv. þm. hafi þarna slegið alveg 
framhjá markinu, því að ef þessi stúlka, sem 
liann talaði um, hefir fyrir öðrum að sjá en 
sjáifri sér, þá á auðvitað að taka tillit til þess. 
l'm hitt atriðið, sem hv. þm. talaði um, að ekki 
væri rétt að reikna út frá stofnlaunum, þar sem 
þau væru mjög lág hjá sunium, eins og t. d. 
simriturum, ]>á er það mikil spurning, hvort 
þeir myndu ekki fá meiri uppbætur með þvi, 
að reiknað vivri af stofnlaunum og þeir kæm- 
ust þar með i hærri flokk, en ef þeir fengju 
uppbietur á öll launin samanlagt og lentu i 
hegri uppbótarflokki. Auðvitað geta komið fyrir 
einstök tilfelli, sem falla niður þarna á milli, 
þannig að einum gæti verið betra að taka upp- 
bót af stofnlaununum og öðrum af heildarlaun- 
unuin, en ég hygg, að það jafni sig nokkurn 
veginn upp í heildarupphæðinni.

Eg skal svo ekki eyða fleiri orðum uin þctta, 
en ég tel það merkilegt á þessum alvarlegustu 
tímum, sem Alþingi mun nokkurn tima hafa 
setið, að sjá, hvernig gengið verður að því að 
afgreiða þetta mál.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Hv. frsm. meiri hl. 
fjhn. virðist leggja áherzlu á, að það frv., sem 
hér liggur fyrir, sé sérstaklega frv. mitt, eins 
og hann telji nánast, að ég hafi borið þetta 
frv. fram sem „prívat“maður, svo virðulegt, sem 
honum þvkir það. Að þvi levti, sem hann hefir 
tekið fram, að ástandið sé brevtt frá því, sem 
var, þegar frv. var borið fram, þá er þess að 
gæta, sem hann ininntist ekki á, að í frv. því, 
sem ég fór fram á að fá heimild til að lækka 
framlag til atvinnuveganna, þá er og lagt til, 
að ég fái heimild til að lækka dýrtiðaruppbót- 
ina. Þessa liefði mátt geta, og ]>á verður ósam- 
ræmið í þessu efni heldur ekki svo gífurlegt 
sem hann vill vera láta. En ef kringumstæð- 
urnar hafa breytzt svo mjög síðan fjárl. voru 
samþ., þá virðist svo sem Alþingi verði að taka 
afleiðingunum af því með því að láta lækkunar- 
heimildina ná einnig til ársins 1940, þar sem 
gert var ráð fvrir, að fyrst myndi verulega slá 
í harðbakka á áríhu 1941, en nú sýnir það sig, 
að svo getur orðið þegar á þessu ári, og það er 
því langt frá, að það sé nokkuð heykslanlegt 
við það, að frv. miði að því, að dýrtíð,irupp- 
bótin nái í jöfnu lilutfalli til allra embættis- 
manna og starfsmanna ríkisins. Og um það, að 
slíkt sé hneykslanlegt nema að vissu marki, ]>á 
vísa ég til gömlu dýrtiðaruppbótarlaganna frá 
1919; þar var ákveðið hámark, en að öðru levti 
skyldi hún fara eftir barnafjölda eða fjöl- 
skyldustærð. í þessu sambandi vil ég benda á, 
að þarna er ekki gerður nema hálfur leikur i 
till. hv. meiri hl. fjhn., þar sem talað er um 
])á, sem hafa fvrir börnum að sjá, en þar er 
ekkert ákveðið um, hvað skuli telja börn. Á 
meiri hl. hv. fjhn. þar við, að börn skuli þau 
talin frá fæðingu til 16 ára aldurs, eins og 
venjulega er ákveðið? (SvbH: Börn á hvaða 
aldri _scm er). En þarna þarf frekari skýringa 
við. Á e. t. v. að telja fólk börn til 20 eða 39 
ára aldurs, á t. d. að telja það börn, ef menn
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hafa afkvæmi sín á sínuni vcgum atvinnulaus, 
á hvaða aldri sem þau eru, og á að taka tillit 
til þess í sambandi við þá barnastvrki, seni 
þarna er talað um? Staðfestir bv. frsm. n. það? 
En hvernig halda menn þá að verði fram- 
kvæmdin á þessum 1., ef skilja á þau þannig? 
I»að verður þá að fá sérstakar upplýsingar um 
hvern einasta starfsmann, hvaða fólk hann hefir 
á sínu framfæri, ekki einasta skylduómaga, 
heldur og annað fólk, og taka tillit til þess alls, 
þegar ákveðin er upphót hans. Ég er hræddur 
um, að það verði frágangssök að framkvæma
1. með þessu móti. Það verður að afla svo marg- 
vislegra upplýsinga um allmikinn fjölda manna, 
að hætt er við, að auka verði talsvert starfs- 
kraftana á þeim skrifstofum, sem um þetta eiga 
að sjá, bæði í sambandi við ríkisbókhaldið og 
rikisfjárhirzluna og einnig úti um land, til þess 
að hafa eftirlit með því, hvað talið er fram 
hjá hvcrjum einstaklingi. Annars vil ég vísa til 
þess, að frv. er upphaflegn samið með hliðsjón 
af gömlu dýrtíðaruppbótarl. Þar er að visu ekki 
sett neitt hámark á laun, sem skuli verða dýr- 
tíðaruppbótarinnar aðnjótandi, en gert var i'áð 
fyrir, að það myndi verða tekið til greina við 
meðferð málsins á Alþingi. Ég skal ennfremur 
geta þess, að hurtséð frá því, hvar hámarkið 
verður ákveðið, hvort sem það verður 4, 5, 6 cða 
7 þúsund, þá er þetta ekki sérstaklega frv. 
fjmrh., heldur ríkisstj. allrar, og hún leit svo 
á, að samkv. 1., sem samþ. voru á síðasta þingi, 
þá skyldi frv. vera þannig úr garði gert. Enr,- 
fremur vil ég vísa til þess, að hv. Ed. liefir 
haft sömu skoðun, þar sem hún hefir afgr. 
málið að sínu leyti. Ég endurtek það, sem ég 
hefi sagt áður, að ég tel ekki réttlátt, að dýr- 
tíðarupphót sé aðeins greidd á lægstu launin, 
og það meira að segja aðeins að nokkrum hluta, 
eins og gert er ráð fyrir í till. hv. meiri hl. 
fjhn., heldur eigi líka að taka tillit til þess, 
hve há laun hverrar stéttar eru í hlutfalli við 
það, hver störfin eru og hve ábyrgðarmikil og 
hvernig þau eru launuð samanborið við önnur 
laun hjá embættismannastéttinni. Sérstaklega 
tel ég það athugavert í till. hv. meiri hl. n., að 
þeir vilja skilja á inilli manna þannig, að þeir, 
sem ekki hafa fyrir neinum að sjá, eigi að 
njóta dýrtiðaruppbótar á laun allt að 360 kr., 
en ef á að fara að úthluta þessari upphó! bein- 
línis eins og þurfamannastvrk, þá er ég viss 
um, að það eru margir starfsmenn ríkisins, sem 
hafa laun innan við 360 kr.. sem geta vel komizt 
af með það sem einhleypt fólk og miklu hetur 
en margt fjölskyldufólk, sem hefir hærri laun.

*Sigurður Kristjánsson: Það eru aðeins örfá 
orð. Mér skildist á hv. frsm., að hann vildi 
halda þvi fram, að ég hefði farið með blekk- 
ingar, og jafnvel ósannindi átt að felast í því, 
sem ég las upp úr 5. gr. 1. um gengisskráningu 
og ráðstafanir í því sambandi. Ég veit nú ekki, 
hvað er hægt að fara réttara með tilvitnanir 
en að lesa þær upp orðrétt. Hann sagði það 
ranglega, að ég hefði hætt því við, að ríkisstj. 
væri með þessu fvrirskipað að bera fram þetta 
frv. á líkan hátt og þar eru gefin fyrirmæli 
um verðlagsuppbót til ýmissa starfsstétta i

landinu. Ég sagði ekki þetta, heldur það, að 
þar sein þetta væri i áframhaldi af þeiin regl- 
um, sem seítar eru með þessum 1. um kaup- 
uppbætur, þá hefði það verið cðlilegt, að rikis- 
stj. sniði sitt frv. mjög eftir því. Ég hefi ekk- 
ert sagt um það, að rikisstj. væri þarna skipað 
að hera fram þetta frv., enda gat ég það ekki, 
þar sem ég las upp úr 1. fvrirskipun til hæstv. 
rikisstj. um að semja um þetta reglugerð. l'm 
þetta sagði hv. frsm. réttilega, að þetta form 
hefði verið haft af þvi, að tími var of naumur 
til þess að afgr. um það 1. En mér finnst eðli- 
legt, að rikisstj. hafi heldur kosið að svo stöddu 
að láta Alþingi samþ. þessa reglugerð, og hafi 
þvi komið með frv., og ég held ckki, að neitt 
óeðlilegt sé við það, þótt hún hafi heldur kosið 
að hafa fyrir þessu lagabókstaf heldur en heim- 
ild til þess að setja reglugerð. Ég skil ekki. 
hvcrnig hv. frsm. hefir getað fundið út úr þessu, 
að það væri blekking af minni hálfu. Það er 
fullkomlega cðlilegt, eins og hv. fjmrh. tók fram 
og ekki hefir verið vefengt af hv. fjhn., að sníða 
þessar till. eftir þeim reglum, sem settar voru 
um Iaunauppbót til vissra starfsstétta í þjóð- 
félaginu samkvæmt I. um gengisskráningu. Þetta 
er viðurkennt af hv. fjhn. með því, að hún hefir 
ckki breytt þeim grundvelli frv. Að ég minnist 
á þetta stafar af þvi. að beint hefir verið sér- 
stökum ámælum til hv. fjinrh. fvrir að bera 
þetta frv. fram. Ég skil ekki, hvað við er átt 
með þvi annað en að blekkja þjóðina og telja 
henni trú um, að hæstv. fjmrh. sé þarna að 
fara fram á eittlivað við Alþingi, sem hann hafi 
enga heimild haft fyrir. En ég vil þá spvrja hv. 
þm., hvað hann haldi, að Alþingi hafi meint 
með því að samþ. þessa 5. gr., þar sem það 
heimilar ríkisstj. með reglugerð að ákveða verð- 
lagsuppbót á laun starfsmanna og embættis- 
manna rikisins. Heldur hann, að Alþingi hafi 
meint með því, að það ætti ekki að greiða þess- 
ar uppbætur? Annars er hv. þin. bezt að segja 
ekki mikið um þetta efni. Ég minntist aðeins 
á þetta af þvi, að ég vil, að hið sanna komi 
fram í þessu efni, svo að ekki sé verið að breiða 
út ósannar fregnir og blekkingar um afstöðu 
hæstv. ríkisstj. og þingsins til þessa máls, sem 
er í fullu samræmi við þá lieimildartill., sem 
samþ. var á síðasta þingi.

Þá var það annað atriði, sem ég ræddi áður, 
en ég heyrði ekki, að hv. frsm. kæmi að. Það 
var það atriði i brtt. n., að reikna skvldi upp- 
hótina af stofnlaunum. Eg held, að þvi hafi 
ekki verið hnekkt, 'að stofnlaunin eru í miklu 
ósamræmi hjá hinum mismunandi stéttum hjá 
ríkinu, og þar leiðandi er mjög varúðarvert að 
setja þessa reglu inn i 1., án þess að því fylgi 
nánari útskýring.

Forseti (JörB): Mér hefir borizt skrifl. brtt. 
frá hv. 5. þm. Reykv., við 3. brtt. n. á þskj. 411, 
um að fyrri mgr. brtt. falli burtu. Þessi hrtt. 
er of seint fram komin og skrifleg og þarf 
tvennskonar afbrigði.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 481) lcyfð 

og samþ. með 17 shlj. atkv.
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*Frsm. (Sveinbjörn Högnason): Ég sé ekki 
ástæðu til að fara inn á þetta rækilega, sem hv.
6. þin. Reykv. minntist á, þar sem hann vilöi 
reyna að sanna það mál sitt með 5. gr. laga 
um gengisskráningu og ráðstafanir í því sam- 
bandi, að síðasta Alþ. hefði ætlazt til, að frv. 
um þetta efni, sem hér er til umr., væri borið 
fram sem iíkast þvi, sem afgr. voru ákvæði um 
verkakaup og uppbót á því á síðasta þingi.

I'að, sem hv. 6. þm. Revkv. hefir gengið inn 
á með mér og segir, að sé rétt, er, að tiininn 
l'.afi verið svo naumur á síðasta Alþ. og komið 
að þinglokum, og að þess vegna hafi verið sett 
inn í 1. ákvæðið um að heimila rikisstj. að gefa 
út reglugerð um þetta. Það sýnir bezt, að ekki 
var ætlazt til, að þessi uppbót yrði veitt á sama 
hátt og uppbótin á verkakaupið almennt. Þvi 
að ef síðasta Alþ. hefði ætlazt til þess, að þessi 
mál væru afgr. á sama hátt i báðum tilfellum, 
þá gátum við gert það á fáum klukkutímum. 
En vegna þess að Alþ. áleit, að þessa uppbót 
ætti ekki að veita á sama grunövelli og ai- 
mennu verkakaupsuppbótina, þá var ætlazt til 
þess, að ríkisstj. legði tima í að reyna að finna 
nýjan, sanngjarnan grunövöll fvrir því, hvernig 
þetta skyldi gert. Þetta sýnir það gagnstæða 
við það, sem hv. 6. þm. Reykv. vill vera láta. 
(SK: Þetta er ekki blekking!). Það er ekki 
blekking, því að ég veit, að hv. þm. vita, að 
þegar málið var afgr. á síðasta þingi, var ekki 
timi til að finna grundvöll fyrir þessari upp- 
bót, sem hér er um að ræða.

En hæstv. ráðh. kom með það í ræðu sinni 
áðan, sein ég hafði svarað, og gerði það af því 
að hann hlustaði ekki á mál mitt. Hann kemur 
fram með það, sem ég hafði svarað. Sama er 
að segja um hv. 6. þm. Revkv., sem ekki virðist 
hafa haft tíma til að vera hér á fundi, er ég 
svaraði honuin. En ég er búinn að lirekja það. 
:em hann talaði um og sagði, að ég hefði ekki 
s.varað. Aðrir hv. þm. hafa hlustað á mál mitt 
um þessi atriði, en þessir hv. þm. virðast ekki 
liafa viljað hlusta á mál mitt eða láta sannfær- 
ast. Hirði ég ekki um að endurtaka það, sem ég 
sagði um þetta, vegna þeirra, sem ckki vildu 
hlýða á mál initt.

l'mr. (atkvgr.) frestað.
A 41. fundi i Nd., 17. april, var frv. tekið til 

frh. 2. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 43. fundi í N'd.. 18. apríl. var fram haldið

2. umr. um frv.

ATKVGR.
Brtt. 411,1 (ný 1. gr.) samþ. með 17 shlj. atkv.
- - 472,1 felld með 18:2 atkv.
— 4112 felld með 13:13 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: HelgJ, jfv. JPálm, PO, SkG, StSt, StgrSt,

SvbH, TT, ÞBr, BjB, EOl, JörB.
nei: HG, HV, ísIH, JakM, ÓTh, PHalld, SEH. 

SIÍ, ÁÁ, BJ, EE, EmJ, GÞ.
GSv, PivstJ greiddu ekki atkv. 
ö þm. (PHanii, VJ, BÁ, FJ, GG) fjarstaddir.
2. gr. samþ. með 15:3 atkv.

Brtt. 481 felld með 14:4 atkv.

Brtt 465 samþ. með lfl shlj. atkv.
411,3 (fvrri inálsgr.), svo breytt, felld með 
13:12 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og 
sögðu

já: PO, SkG, StSt, StgrSt, SvhH, ÞBr, BjB.
HelgJ, Jív, JPálm, PHalld, JörB.

nei: SEH, SK, ÁÁ, BJ, EOI, EmJ, EystJ, GÞ, 
HG, HV, íslH, JakM, ÓTh.

TT, EE, GSv greiddu ekki atkv.
5 þm. (VJ, BÁ, FJ, GG, PHann) fjarstaddir.

Brtt. 411,3 (siðari málsgr.) felld með 14:4 atkv.
3. gr. samþ. með 16:1 atkv.

Brtt. 411,4 kom ekki til atkv.
4. —6. gr. sdmþ. með 18:1 atkv.

Brtt. 411,5 felld með 19:9 atkv., að viðhöfðu 
nafnakalli, og sögðu

já: HcIgJ, Jív, JPálm, PO, SkG, StSt, StgrSt. 
SvbH. ÞBr.

nei: Evst.I, GÞ, GSv, HG, HV. JakM, ÓTh, P- 
Halld, SEH, SK, TT, VJ, ÁÁ, BJ, BjB, EOl. 
EE, EmJ, JörB.

5 þm. (FJ, GG, íslH, PHann, BÁ) fjarstaddir.
7. gr. samþ. með 14:5 atkv.

Brtt. 472,2 kom ekki til atkv.
8. —11. gr. samþ. með 17:1 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17:10 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu
já: ÓTh, PHalld, SEH, SK, TT, VJ, ÁÁ, BJ, 

EOl, EmJ, EystJ, GÞ, HG, HV, fslH, JakM. 
JörB.

nei: jfv, JPálm, PO, SkG, StSt, StgrSt, SvbH, 
ÞBr, BjB, HelgJ.

EE, GSv greiddu ckki atkv.
4 þm. (PHann, BÁ, FJ, GG) f jarstaddir.

.4 44. fundi í Nd., s. d., var frv. tekið til 3. 
umr. (A. 502, 503, 504, 505, 506).

Of skamint var liðið frá 2. uinr., svo og frá 
útbýtingu brtt. 503 og 506. — Afbrigði leyfð og 
samþ. með 18 shlj. atkv.

*Frsm. (Sveinbjörn Högnason): Sú afgreiðsla, 
sem þetta mál fekk hér við 2. umr. í dag, var 
næsta furðuleg, þar sein hv. dm. fannst ekki 
þörf á að takmarka að neinu leyti, hvernig þessi 
dýrtiðaruppbót væri greidd, eða taka tillit til 
þess, hvort hennar vieri þörf eða ekki, heldur 
skuli, eins og frv. liggur fyrir eftir 2. umr.. 
ákveðin hæst dýrtíðaruppbót til þeirra, sem 
hæst hafa launin, en að sama skapi lægst ti! 
þeirra lægst launuðu. Þannig fær maður með 
300 kr. mánaðartekjur aðeins um 27 kr. upp- 
bót, en sá, sem hefir 1000 kr. á máiiuði, fær 
um 50 kr., eða helmingi meira en sá, sem lifir 
við þurftarlaun. Það er ekki að sjá, að hv. þm. 
finnist þörf á því að fara sparlega með fé rík- 
isins eða gæta hófs um það, hvcrnig þvi er 
iáðstafað, þegar ákveða á þessar launagreiðslur, 
þvi að eins og nú stendur, eru þeir, sem hafa 
há laun, óneitanlega öruggastir með afkomu 
sína í þjóðfélaginu. Annars gæti vel svo farið, 
ef hoginn er spenntur svona hátt um gegndar- 
lausa fjáreyðslu, að kæmi að því, að skera þyrfti 
niður laun þessara manna, ekki síður en hæstv. 
fjmrh. óskaði nú heimildar til þess að skera
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niður um 35% framlög til verklegra fram- 
kvæmda, þar á meðal til landbúnaðarins, en 
þau framlög hafa gert sitt til þess að hjálpa 
mönnum til að haldast á jörðum sinum, svo að 
þeir þyrftu ekki að bætast í hóp atvinnuleys- 
ingjanna liér á mölinni, sem er ærinn fyrir.

Hv. deild vildi ekki fallast á till. fjhn. um að 
veita ekki uppbót nema á þau laun, sem væru 
svo lág, að þess þyrfti sérstaklega með, heldur 
skyldi verðlagsuppbótin ganga sem almenn 
launahækkun án tillits til þess, hvort um há 
eða lág laun er að ræða. Kemur uppbótin því 
að minna gagni fyrir þá, sem hafa lægst laun 
og mest þurfa hennar með. Meiri hl. fjhn. vill 
nú enn gera tilraun til þess að bæta þetta aftur 
að nokkru, þótt það verði hvergi nærri eins 
fullkomið og ef brtt. okkar við 2. umr. hefðu 
verið samþ., þannig að setja tvennskonar há- 
mark á verðlagsuppbótina, svo að þeir, sem hafa 
yfir 8000 kr. á ári samanlagt, fái enga verð- 
lagsuppbót skv. lögunum, og þeir einhlevpir 
menn, sem á sama hátt hafa 4800 kr. á ári, fái 
heldur enga verðlagsuppbót. Eg get ekki skilið, 
að nokkur þm. geti litið svo á þetta mál, að þeir, 
sem hafa þessi laun, séu mjög þurfandi, miðað 
við fjöldamarga aðra í þjóðfélaginu, og vildi ég 
þvi óska, að hv. deild gæti fallizt á þessa till. 
okkar.

Þá hefir meiri hl. fjhn. flutt brtt. þess efnis, 
að dýrtiðaruppbótin skuli ekki reiknuð eftir 
sama mælikvarða, þegar um föst laun er að 
ræða, og uppbótin á laun verkamanna; það er 
vitanlega mikill munur á því að hafa tryggt 
starf yfir árið og fá föst laun eða að bvggja 
afkomu sína á stopulli vinnu. Það er þvi ekki 
nema réttmætt, að dýrtíðaruppbótin á föstu 
launin sé lægri en á laun verkamannsins, sem 
ekki hefir vinnu nema endrum og eins. Við höf- 
um því lagt til að draga 10% frá þvi, sem gert 
er ráð fvrir með þeiin reglum, sem gefnar eru 
um greiðslu verðlagsuppbótar á verkakaup skv. 
gengisskráningarlögunum. Þótt þessar 2 brtt., 
sem njeiri hl fjhn. vill hena fram við 3. umr., 
verði samþ., er frv. frá okkar sjónarmiði hvergi 
nærri viðunandi, en með þeim eru þó sniðnir 
af því mestu vankantarnir.

Ég hygg, að hæstv. rikisstj. megi gæta sín 
vel að stuðla ekki að því, að samþ. verði lög i 
þessu efni, sem eru til þcss fallin að vekja 
beiskju hjá meiri hl. þjóðarinnar vegna fram- 
dráttarhagsmuna vissra stétta, sem þeir, er erf- 
iðast eiga, telja, að hafi trvggasta aðstöðu til 
þess að sigra þá erfiðleika, er nú eru með þjóð 
vorri. Ég skal ekki neita þvi, að rikisstj. hefir 
mikinn stuðning hjá þjóðinni og nýtur svo að 
segja óskipts trausts, á meðan hún brýtur það 
ekki af sér. Það er því skylda hennar að gera 
ekkcrt, sem geri þann almenning, er að baki 
henni stcndur, vonsvikinn yfir þeim ráðstöfun- 
um, sem hún gerir. Ef frv. verður samþ. eins 
og það er eftir 2. umr, er fátt betur til þess 
fallið að vekja gremju eða jafnvel beiskju hjá 
fjölda manna í garð stj. og þeirra, sem að slikri 
samþykkt standa.

Framundan eru áreiðanlega mjög erfiðir tím- 
ar fyrir aiian almenning. Bera tiil. hæstv. fj- 
mrh. það með sér, að hann óttast, að svo muni

verða, þar sem hann óskar eftir mjög viðtæk- 
um heimildum til niðurskurðar á miklum fjár- 
framlögum úr ríkissjóði. Almenningur mun ekki 
sætta sig við, að gerðar séu ráðstafanir í þá átt, 
að livað sem á gengur skuli embættismanna- 
stéttinni og starfsmönnum ríkisins tryggð hærri 
dýrtíðaruppbót en verkamönnum með stopula 
atvinnu, samtímis því sem ríkisstj. beiðist heim- 
ildar til þess að skera niður fjárframlög til 
þeirra, sem eru miklu verr settir.

Ég vona, að hæstv. ríkisstj. beri gæfu til þess 
að leysa mál þetta á þann veg, að hún brjóti 
ekki af sér traust alls almennings, en það myndi 
hún án efa gera, ef hún leggur inn á þá óhappa- 
braut, að fylgja þessu frv. fram gegnum þingið 
eins og það nú er.

Skúii Guðmundsson: Tilgangurinn með þessu 
frv. er sá, að ákveða greiðslu verðlagsuppbótar 
á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins 
og ríkisstofnana. Ekki neita ég því, að ýmsir 
þessara manna hafi þörf fvrir einhverja launa- 
hækkun, eins og nú er komið, þar sem kostn- 
aðurinn við að lifa er miklu meiri en var fyrir 
nokkrum mánuðum. En þörf þessara manna fer 
vitanlega fvrst og fremst eftir því, hvernig þeir 
eru settir fvrir, hve há laun þeir hafa og hvern- 
ig aðstæður þeirra eru að öðru leyti.

Ég álít, að í sambandi við þetta mál verði 
ekki hjá því komizt að athuga horfur í við- 
skipta- og atvinnumálum þjóðarinnar og hver 
áhrif stvrjöldin kann að hafa á það, ef hún 
stendur lengi, sem eins vel má búast við. Við 
komumst ekki hjá þvi að hugleiða, hver áhrif 
styrjöldin á Norðurlöndum og í Þýzkalandi 
kunni að hafa á viðskiptalif okkar íslendinga, 
enda þótt þess sé enginn kostur, að gera sér 
þess fulla grein, þegar á það er litið, að þessar 
þjóðir kevptu mikinn hluta af framleiðsluvörum 
okkar og við fengum frá þeim verulegan hiuta 
af okkar nauðsynjum. Hver áhrif mun það hafa 
fyrir islenzkan landbúnað, ef við getum ekki á 
þessu ári eða því næsta selt þær landbúnaðar- 
afurðir, sem þangað hafa verið seldar undan- 
farin ár, fyrir gott verð? Hvernig mun ganga 
að afla nýrra markaða fyrir þessar afurðir? Vm 
það vitum við ekkert. Sama máli gegnir um ýms- 
ar afurðir sjávarútvegsins. Við höfum á undan- 
förnum árum selt mikið af sild til Svíþjóðar og 
Póllands; sömuleiðis höfum við selt sildaraf- 
urðir i stórum stíl til Noregs. Hvcr áhrif hefir 
það á fjárhagsafkomu þjóðarinnar, ef þessir 
markaðir lokast, og hvaða trygging er fyrir því, 
að við getum aflað okkur nýrra markaða ann- 
arstaðar? Því miður er engin trvgging fyrir þvi, 
að það sé hægt, en við verðum að gera okkur 
ljóst, að á þessu veltur bókstaflega allt um af- 
komu fjöimennustu stétta landsins, framleið- 
enda til sjós og sveita og allra verkamanna, 
sem vinna við þá framleiðslu.

í sambandi við þetta mál hlýtur sú spurning 
að vakna: Er það verjandi, að ákveða með lög- 
um uppbót til fastlaunaðra manna án þess að 
taka tillit til afkomu framleiðslunnar? Ég segi 
nei, þetta er ekki verjandi, sérstakiega að því 
er þá snertir, sem bezt eru launaðir í þessari 
stétt. Það getur lika vel farið svo, ef svo fer
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sem nú horfir um lokun þessara markaða, að 
stj. hafi öðru að sinna en að greiða uppbætur 
til fastlaunamanna, sem hafa yfir 650 kr. tekj- 
ur á mánuði, en það var fellt við 2. umr. að 
hinda uppbótina við það launahátnark.

Samkv. þessu frv. á að miða uppbótina við 
hækkun á framfærslukostnaði eftir vísitöluút- 
reikningi kauplagsnefndar, svo sem ákveðið er 
í 1. frá síðasta Alþ. um gengisskráningu og ráð- 
stafanir í þvi sambandí. Eg lít svo ó, að þetta 
sé ekki nóg, en að það verði að taka tillit til 
fleiri hluta, og við 2. umr. lét ég þess getið, að 
ég myndi við 3. umr. bera fram brtt. við frv., 
þar sem tekið væri tillit til afkomu framleiðsl- 
unnar við útreikning á þessari uppbót. I sam- 
ræmi við það hefi ég ásamt hv. 2. þm. Árn. (BjB) 
borið fram brtt. á þskj. 503, og vil ég nú leyfa 
mér að fara um þá brtt. nokkrum orðum og 
skýra, hvað fyrir okkur vakir.

Brtt. gerir ráð fyrir því, að á eftir 8. gr. komi 
ný gr., svo sem þar greinir. I bessari grein segir, 
að hagstofan skuli ársfjórðungslega reikna út 
verðbreytingar á nokkrum helztu útflutningsaf- 
urðum landsmanna eftir bráðabirgðaskýrslum 
hennar um útfluttar íslenzkar afurðir. Teljum 
við þar upp 11 verðmestu útflutningsafurðateg- 
undir, 7 frá sjávarútveginum og 4 frá landbún- 
aðinum. Við leggjum til, að þessi útreikningur 
verði fvrst gerður 1. júlí 1940 og að hann verði 
framkvæmdur þannig, að talið vcrði saman 
magn og verðmæti þessara vörutegunda, sem út- 
fluttar hafa verið mánuðina júní 1939 til maí 
1940, eða í eitt ár, og síðan reiknað út, hve mikið 
þessar vörur hafi hækkað eða lækkað i verði, 
samanborið við árið 1938 eftir meðalverði það 
ár. Við leggjum til, að samskonar útreikningur 
verði gerður 1. okt. 1940, 1. jan. 1941 o. s. frv. 
ársfjórðungslega, eins og áður er getið. hessi 
útreikningur er mjög auðveldur: Við leggjum 
til, að miðað verði við verð varanna fob. á út- 
flutningshöfn, en slíkar skýrslur liggja fyrir hjá 
hagstofunni á hverjum tíma, svo að þetta kost- 
ar ekki mikla fyrirhöfn. — Verði fluttar út aðr- 
ar vörutegundir en þær, sem getur í till., sem 
nemi 2% eða meira af heildarútflutningi lands- 
ins, eins og hann var árið 1939, skal taka þær 
vörur með í þennan útreikning, svo framarlePa 
sem eitthvað af þeim tegundum hefir verið flutt 
út á árinu 1938.

Loks kemur það ákvæði till., sem er aðalefni 
hennar, að ef verðhækkun á útflutningsvörun- 
um eftir þessum útreikningi verður minni en 
hækkun framfærslukostnaðar eftir vísitöluút- 
reikningi kauplagsnefndar, skal draga helming 
af þeim niismun, er fram kemur, frá fram- 
færslukostnaðarvísitölunni áður en kaupgjalds- 
hækkanir eru ákveðnar eftir hcnni samkv. 2. 
gr. þessara laga. Eg skal nefna eitt dæmi þessu 
til skýringar.

Við skulum hugsa okkur, að framfærslukostn- 
aður hafi hækkað uin 20%, en á sama tíma hafi 
hækkun á útflutningsvörum numið 12%. Kemur 
þá fram 8% mismunur, og skal þá draga 4% frá 
stigatölu kauplagsnefndar áður en kaupgjalds- 
hækkanir eru ákveðnar. Yrði þannig miðað við 
16% hækkun i stað 20%.

Xú skal það viðurkennt, að verð á útflutn-

ingsvörum segir ekki til um afkomu atvinnu- 
veganna, þar kemur auðvitað ekki síður til 
greina, hve mikið vörumagn út er flutt. En við 
höfum ekki búið okkur undir að leggja fram 
till. um það, að vísitöluútreikningurinn nái einn- 
ig til vörumagnsins, því að það cr erfiðara og 
flóknara en svo, að hægt sé að gera það undir- 
húningslítið, þó að slikt ætti vitanlega að koma 
til greina, þcgar sett verða ný launalög. Eg liefi 
áður haldið því fram, að þegar til þess kæmi, 
bæri að setja í launalögin ákvæði um hækkun 
og lækkun á launum embættismanna og opin- 
berra starfsmanna í samræmi við afkomu fram- 
leiðslunnar og atvinnuveganna í landinu á hverj- 
um tíma. Því verður ekki í móti mælt, að það 
sé réttlátt, að þeir, sem eru í fastlaunuðum 
stöðum, beri byrðarnar ásamt öðrum að ein- 
hverju leyti, þegar illa gengur fyrir atvinnu- 
vegunum og afkoman i heild er erfið, en njóti 
þess lika, þegar vel gengur og betur árar. En 
þó að ekki sé lengra gengið en þetta nú í því að 
taka tillit til verðlagsins á aðalframleiðsluvör- 
unum, þá vil ég fullyrða, að þessar till. séu 
mikið til bóta, ef þær verða samþ. Það er, eins 
og ég hefi tekið fram, auðvelt að framkvæma 
þessar till., og það kostar ekki mikla fyrirhöfn 
að framkvæma þennan útreikning. Eg get búizt 
við því, að mótbárur komi fram gegii þessum 
till., t. d. kann vel að vera, að einhver kunni 
að skjófa því fram, að við hefðum átt að flytja 
slíka till. á siðasta þingi, þegar ákveðin var verð- 
lagsuppbót til verkamanna og sjómanna og 
nokkurra fleiri manna. En þó að það væri ekki 
gert. þá tel ég, að þetta eigi fullan rétt á sér 
nú, eins og ég benti á við 2. umr.

Hér er um að ræða eingöngu fastlaunaða 
nienn, sem eru mikið betur settir í þjóðfélaginu 
en meginþorri þeirra manna, sem fengu verð- 
lagsupphót samkv. gengisl. Flestir þeirra hafa 
mjög stopula atvinnu, og það er þess vegna 
engiii trygging fyrir því, að heildartekjur þeirra 
verði ineiri en áður, þrátt fyrir þær uppbætur, 
sem þeir hafa fengið á tímakaupið samkvæmt 
ákvæðum gengisl. Sérstaklega má búast við því, 
að hagur þeirra verði erfiður, ef illa gengur 
með sölu á okkar framleiðsluvörum og viðskipti 
okkar við önnur lönd þar af leiðandi dragast 
stórkostlega saman. bað er því allt öðru máli 
að gegna með þessa menn heldur en þá, sem eru 
á föstum launum. Xú kann einhver að segja, að 
það hefði verið eðlilegra, að þetta verkaði bæði 
til hækkunar og lækkunar á kaupuppbætur, þ. e, 
a. s., að ef hækkun á framleiðsluvöruin vrði 
meiri en hækkun á framleiðslukostnaði ein- 
hvern tíma, þá ætti það að verka til hækkunar 
á kaupuppbætur, fyrst við leggjum til, að hún 
lækki, ef verð útflutningsvaranna er minna en 
hækkun á framleiðslukostnaði. Þetta er haft 
þannig vegna þess, að við teljum, að það sé 
ekki, eins og nú standa sakir og eins og afkoma 
atviniiuveganna er, ástæða til að ákveða með 
löggjöf kauphækkun á Iaun fastlaunamanna, 
þó að framleiðsluvörurnar hækki eitthvað i 
verði. Við verðuin lika að athuga það, að þessi 
ákvæði ná aðeins til kaupuppbótar, en ekki til 
launa. Eii ég vil endurtaka það, að ég álít eðli- 
legt, ef ný launalög yrðu sett, að framleiðslu-
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vöruverðið verkaði bæði til hækkunar og lækk- 
unar á laun embættis- og starfsmanna ríkisins. 
Eg sé ekki, að þess sé þörf, að fara uin þetta 
fleiri orðum, því að ég vænti þess, að hv. þdm. 
sé ljóst, hvað í till. felst og hvað fvrir okkur 
vakir, mér og hv. 2. þm. Arn., og vænti ég þess, 
að hv. þd. geti fallizt á till.

Ég vil að lokum undirstrika það, að ég tel, 
eins og nú er háttað um viðskipta- og atvinnu- 
lif hjá okkur, alls ekki fært fvrir hv. Alþ. að 
ákveða með 1. slíka uppbót sem hér um ræðir, 
án þess að hún sé að einhverju leyti háð skil- 
yrði um það, að aðrar stéttir þjóðfélagsins geti 
lifað. Með öðrum orðum, að kaupuppbótin fari 
að einhverju levti eftir þvi, hvernig þeim þegn- 
um þjóðfélagsins vegnar, sem ekki eru svo lán- 
samir að vera í fastlaunuðum stöðum hjá rík- 
inu.

Forseti (JörB): Útbýtt er í deildinni brtt. á 
þskj. 507. Verður að veita afbrigði frá þing- 
sköpum til þess að brtt. þessi verði tekin til 
meðferðar á fundinum.

ATKVGR.
Afbrigðin levfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

Vilmundur Jónsson: I brtt. á þskj. 504, sem 
meiri hl. fjhn. ber fram, er farið fram á, að 
þeir embættismenn og starfsmenn, sem hafa 
vfir 8000 króna laun, fái enga verðlagsuppbót 
samkv. frv. Þegar þetta er borið saman við 
frvgr., sem till. á við, er augljóst, að hér er 
átt við það, að þeir menn, sem hafa 8000 krón- 
ur laun úr ríkissjóði, fái ekki neina verðlags- 
uppbót. Þar sem með þessari till. er snúið inn 
á þá braut að gera fyrirhugaða dýrtiðaruppbót 
að launajöfnun, er augsýnilegt, að með þessu 
miðar til nokkurs misréttis. Það er vitanlegt, 
að einn og sami maður getur haft miklu meiri 
tekjur en hann hefir hjá ríkinu. Ég skal nefna 
dæmi þessu til skýringar úr minni starfsgrein. 
Ég nefni til héraðslækna, sem hafa e. t. v. 5000 
króna árslaun, en þar að auki margir annað 
eins eða meira fvrir unnin læknisverk, og kom- 
ast þannig vfir 8000 kr. í árstekjur, og sumir 
langt vfir það. Héraðslæknar eiga eftir sent 
áður að fá verðlagsuppbót án tillits til tekna, 
en aftur fastráðinn læknir, sem aðeins fær 
8000 krónur úr ríkissjóði og engar aukatekjur, 
hann fær eftir þessari till. enga verðlagsuppbót. 
Svona mætti ncfna fjölda dæma. Eg geri ráð 
fyrir, að menn vilji lagfæra þetta. Cr því að 
gera á þessi 1. að tekjuöflunarlögum, verður 
ekki komizt hjá að taka tillit til allra tekna 
þeirra, sem í hlut eiga. Það skiptir vitaskuld 
ekki máli, hvort tekjurnar eru að öllu eða 
nokkru levti úr ríkissjóði. Annars gætir svo 
mikils misréttis, að frágangssök væri að samþ. 
þessa brtt, nema samþ. fvrst brtt. þá, sem ég 
hefi leyft mér að bera fram, og það er einmitt 
það, sem ég fer fram á, að gert verði.

Forseti (JörB): Mér hefir borizt skrifl. brtt. 
frá hv. þm. N.-ísf., svo hljóðandi: Sjá þskj. 
515 j.

Þar sem brtt. þessi er bæði of seint fram

borin og skrifleg, þarf að veita tvenn afbrigði 
frá þingsköpum, svo að hana megi taka til 
meðferðar á fundinum.

ATKVGR.
Afbrigðin leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

*Jón Pálmason: Þegar brtt. fjhn. voru felldar 
hér í dag, kom mér það nokkuð á óvart, af því 
að ég bjóst við, að hv. þm. hefðu gert sér það 
ljósa grein fvrir því ástandi, sem nú rikir í 
fjármálum okkar, að þeir létu sig varla henda 
að fella svo hóflegar brtt. sem þessar voru. 
En þegar ég fór að hugsa betur um þetta, komst 
ég að þeirri niðurstöðu að þetta væri í sjálfu 
sér eðlilegt, þar sem þetta frv. er borið fram 
af ríkisstj., sem er allra flokka stjórn, og það 
er búið að ganga gegnum Ed. með sæmilegu 
samkomulagi. Það er að vísu svo, að sumir 
menn og meira að segja sum blöð ríkisstj. hafa 
viljað koma þvi inn hjá þjóðinni, að þetta mál 
væri mál fjmrh. eins. Þessi afstaða er frá mínu 
sjónarmiði ekki drengileg, i fyrsta lagi af þvi, 
að þetta er eitthvert óvinsælasta málið, sem 
nú liggur fyrir þ., úti um landsbyggðina, og 
i öðru lagi vegna þess, að það er vitað, að þetta 
inál er mál allrar ríkisstj. Og þvi fremur er 
ástæða til þess fvrir okkur, sem erum í stjórn- 
arflokkunum og erum andvígir þessu máli, að 
tala hlífðarlaust um það við stj. án tillits til 
flokksafstöðu, persónulegrar vináttu eða nokk- 
urs annars en þess, hvað við teljum vera rétt- 
látt, miðað við það fjárhagsástand, sem nú 
rikir i okkar landi. Það má segja, að þetta 
mál markar fremur flestum öðrum, hvaða fjár- 
málastefna það er, sem rekin er á Alþ. Og það 
markar hana greinilegast fyrir það, að með 
þessu frv. er verið að bæta kjör þeirra manna 
í þjóðfélaginu, sem áður voru bezt settir. Það 
hlýtur að rifjast upp fvrir okkur sú spurning 
í sambandi við þetta mál, sem ætti raunar að 
vera alltaf rik í okkar huga, sem sé, hvaða 
fjármálastefna það sé, sem er réttlætanleg i 
þessu landi. Ég get markað þá fjármálastefnu, 
scm ég tel réttasta með örfáum orðum. Ég tel 
þá eina stefnu rétta i fjármálum, að framleiðsl- 
an geti borið sig og skilað arði, til þess að sem 
allra flest af vinnandi fólki i landinu geti haft 
vinnu við framleiðslustörf. Það eru hinsvegar 
3 meginskilvrði fvrir því, að framleiðslan geii 
borið sig.' Það er i fvrsta lagi tíðarfarið og 
aflabrögðin við sjóinn. í öðru lagi fer það eftir 
því, hvernig markaðurinn er fyrir afurðirnar, og 
í þriðja lagi fer það eftir þvi, hvaða gjöld eru 
lögð á framlciðsluna í sambandi við hina opin- 
beru félagsstarfsemi. í sambandi við þetta er 
þá ekki einasta um að tala skatta, tolla og út- 
svör, heldur og lika kaupgjald, vexti og ann- 
að varðandi nauðsynjar til framleiðslunnar. Tra 
tvö fyrri atriðin, tíðarfarið og aflabrögðin ann- 
arsvegar og markaðsverðið hinsvegar, er það 
að segja, að við þetta ráða engin völd hér á 
landi. Þá er það aðeins þriðja atriðið, sem sé 
þau þyngsli, sem á framleiðslunni hvíla, sem 
viðráðanlegt er. Ég tel þess vegna, að höfuð- 
skilyrðið fvrir réttri fjármálastefnu sé, að þess- 
um útgjöldum sé haldið svo mikið niðri sem
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unnt er og skvnsamlegt má telja. Ég er sann- 
færður um, að þessa hefir ekki verið gætt eins 
og vert er, og þess vegna sé komið eins og 
komið er fvrir okkar íslenzku framleiðslu. ()g 
það var einmitt með tilliti til þessa, að þjóð- 
stj. var myntluð. En ég verð að endurtaka það 
nú, sem ég hefi áður sagt, að ég tel, að sú 
stefna, sem mörkuð var með mvndun þjóðstj.. 
hafi verið þverbrotin á síðasta þ, og hún er 
enn brotin nú, ekki sizt með flutningi þessa frv, 
sem hér liggur fyrir. Það hefir smátt og smátt 
verið að skapast það ástand á undanförnum ár- 
um, að allir hafa keppt um að komast í fast- 
launaðar stöður í okkar þjóðfélagi. Og þetta er 
fvrst og fremst undirrótin undir þeirri eyðslu, 
sem átt hefir sér stað á undanförnum árum. 
Það er ekki um að villast, að það liefir verið 
rétt, sein hv. 1. þm. Reykv. tók fram fyrir 
nokkrum árum, að það, sem þyrfti að gera, væri 
að minnka kaupgetuna frá því, sem nú er, til 
þess að hægt væri að halda skynsamlegri fjár- 
málastefnu. Þetta lætur einkennilega í eyrum, 
en er samt rétt, enda er það aðalatriðið að halda 
kaupgetunni i samræmi við það, sem framleiðsl- 
an þolir á liverjum tíma. Frá þessu hefir verið 
brugðið og þess vegna hefir farið eins og farið 
hefir. Ég skal ekki fara út í að skýra þetta 
miklu nánar, en ég vona, að þeir hv. þm, sem 
hér eru og hafa tekið eftir því, sem ég hefi 
sagt, sjái, að það er ákvcðin stefna, sem ég 
tel, að eigi að fara eftir í sambandi við af- 
greiðslu fjármála. Og þá kem ég að þeim ein- 
stökuin atriðum, sem hér eru til umr. og deilan 
stendur um í sambandi við afgreiðslu þessa 
máls.

Ég benti á það hér i gær og færði rök að þvi, 
að sú till, sem meiri hl. fjhn. ber fram um 
að setja hámark á verðlagsuppbótina, sem mið- 
ist við 7800 kr. laun á ári, hefði i för með sér 
a. m. k. 175000 kr. lækkun á þessu frá þvi, sem 
frv. í sinni núv. mynd gerir ráð fyrir. flg hyggði 
þetta á því, að það munu vera um 150 starfs- 
menn rikisins, sem hafa launatekjur þarna fyrir 
ofan. Annað atriði, sem athugavert er i þessu 
samhandi, er það, að í fjárlögum þessa árs er 
ekki gert ráð fyrir þessum gjöldum, og það, sem 
kann að verða borgað hér samkvæmt þessu frv, 
verður að borgast út auk þeirra gjalda, sem gert 
er ráð fyrir i fjárlögum. Þá ber að taka tillit 
til þess, að ekki er ætlað til þessara hluta nema 
350000 kr. í þeim fjárlögum, sem afgr. hafa verið 
fyrir órið 1041, en ef frv. verður endanlega 
samþ. i þvi formi, sem það var samþ. við 2. 
umr. hér í d, þá má frekar gera ráð fyrir, að 
þessi útgjöld nemi 1 millj. kr. heldur en 350000 
kr. Þetta vildi ég mega biðja hv. þm. að athuga, 
þegar þeir greiða atkv. um hrtt. fjhn, sem hér 
liggja fvrir, og aðrar till, sem fram hafa komið.

Þá skal ég með örfáum orðum minnast á brtt, 
sem þeir hv. þm. V.-Húnv. og hv. 2. þm. Árn. 
hafa flutt. Ég skal ítreka það, að ég álit þá 
stefnu, sem kemur fram i þeirra till, þá réttu 
stefnu í launamálum hér á landi, ef breyt. vcrð- 
ur á annað borð á þeiin gerð. Hinsvegar er 
það að segja um þessa till, að eius og formið 
á henni er, nær hún engan veginn þeim tilgangi, 
sem ætlazt er til, og þeim tilgangi, sem 1. flm.

talaði um, þegar hann mælti fyrir till. Meiri 
hl. fjhn. hefir ekki álitið þessa till. svo mikils- 
verða, að hann mæli með, að hún verði sam]i. 
Og sá galli er við samþykkt hennar, að með því 
inundi hreytast sá grundvöllur, sem að öðru 
leyti er byggt á. Hvort hann brevttist í þá átt 
að lækka uppbótina eða hækka hana, er ekki 
með öllu vist. En tilgangurinn er þó sá, að þetta 
verði til að lækka hana, því að það er hugmynd- 
in. En hitt cr heldur ekki óhugsandi, af þeirri 
ástæðu, að hér er miðað við útflutningsverð, 
cn ekki framleiðsluverð á vörum. Verð á vörum 
á innlendum markaði þarf að niíiiu áliti að taka 
hér með í reikninginn.

Það er rétt hjá liv. þm. V.-Húnv, að það er 
ekki ómaklegt, að þessi regla komi fyrst niður 
á mönnum, sem hafa föst laun. En ég tel, að 
hún eigi yfirleitt að vera gegnumgangandi á 
þessu sviði. En til þess að hún geti verið það, 
þarf mjög mikinn og vandlegan undirbúning 
að hafa áður en reglur um þetta eru settar, til 
þess að þær geti verkað réttlátlega.

Það eru nokkur ár síðan ég flutti frv. hér á 
hæstv. Alþ. um breyt. á verðlagsskrárl. Því var 
síðast vísað til rikisstj. til frekari rannsóknar. 
Tilgangurinn með því var að koma á þessari 
reglu, sem hv. þm. V.-Húnv. er liér nú að ympra 
á. Og með því að undirbúa þetta vel, væri hægt 
að koina þessu i framkvæmd á réttlátan hátt.

Þá vil ég segja örfá orð um breyt, sem nú 
síðast var talað fyrir af hv. hm. N.-ísf. Það er 
ekki rétt skilið hjá honuin, að það sé ineiningin 
ineð till. meiri hl. fjhn, að það séu aðeins laun 
úr ríkissjóði, sem átt er við, heldur er ætlunin 
með þeirri till, að það séu laun manna og all- 
ar tekjur samanlagt, sem hlutaðcigendur fá, 
bæði úr rikissjóði og annarstaðar frá. (VJ: Líka 
tekjur af búskap?). Jafnvel þó svo sé; ef mað- 
ur t. d. hefir fi þús. kr. í laun úr ríkissjóði og bú 
við hliðina, sem hann hefir af 2—3 þús. kr. í 
tekjur að frádregnum rekstrarkostnaði, þá er 
alveg eðlilegt að taka það með. En það kann 
vel að vera, að þetta sé gleggra og komi hrein- 
legar út með því að samþ. brtt. hv. þm. N,- 
ísf, og get ég fallizt á það, ef mínir meðnm. 
geta verið sammála um það, til þess að þetta 
orki ekki tvimælis. Að öðru leyti skal ég ekki 
fjölyrða meira um þetta mál. En það leiðir að 
þvi, sem ég hefi tekið frain sem mína skoðun 
á því, að ég sé mér ekki fært að samþ. þetta 
frv. cins og það liggur fvrir. Og mér þætti það 
of langt gengið að samþ. það, þó að brtt. hv. 
nieiri hl. fjhn. væru sain]i. Þær ganga að visu 
töluvert skemmra heldur en brtt, sem felldar 
voru hér í dag. En miklar umbætur gerðu ]iær 
eigi að siður á frv.

*Einar Olgeirsson: Herra forseti! Það er nú 
komið hér fram allmikið af brtt. Og vildi ég 
fvrst taka til athugunar brtt. frá meiri hl. fjhn, 
sem virðast vera aðalbrtt, sem nú verður bar- 
izt um, og fjalla um, að 8 þús. kr. tekjur á ári 
skuli vera hámurk, sem verðlagsuppbót skuli 
vera greidd á. Ég var við 2. umr. málsins með 
dálítið lika hrtt. Og ég var samþvkkur brtt. 
samsvarandi þessari brtt. fjhn. við þá umr. Og 
ég er samþykkur þessari brtt. fjhn. að þvi er
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þennan fyrri hl. snertir. Ég álit sjálfsagt á tim- 
um eins og nú eru, að ekki sé greidd uppbót á 
laun eða tekjur, sem eru 8 þús. kr. á ári eða 
meira en það. Og í sambandi við brtt. hv. þm. 
N.-Isf. vil ég taka það fram, að ég er samþykk- 
ur þvi, að þetta skiljist þannig, að það séu allar 
árstekjur manna, sem miðað sé við í þessu efni.

Um þessa síðari till. í brtt. fjhn., að þeir, sem 
einhleypir eru, skuli ekki njóta sömu hlunn- 
inda viðvíkjandi verðlagsuppbótinni, heldur 
skuli þeir aðeins fá uppbót á laun, sem ekki fara 
yfir 4800 kr., álit ég, að ekki sé rétt að gera 
þennan greinarmun þarna á, heldur eigi að haga 
þessu alveg eftir launastiganum án tillits til 
þess, hvort menn eru einhleypir eða ekki. Tekj- 
ur manna af almennu verkakaupi minnka eftir 
því, sem vinna minnkar, alveg án tillits til þess: 
hver vinnur þá vinnu. Ef við ætlum að fara að 
gera greinarmun á þvi, hvaða uppbót menn eiga 
að fá á laun sín, eftir ástæðum þeirra, þá vrð- 
um við, ef við værum réttlátir, að gera ná- 
kvæmlega það sama að því er snertir verkakaup 
almennt. Oft er það svo, að mönnum ber ekki 
skylda til samkv. I. að sjá um framfæri þeirra 
manna, sem þeir þó verða að sjá um framfæri 
á, og eru þessir menn því á skýrsluin kallaðir 
einhleypir, þó að þeir séu það ekki i raun og 
veru. Og það hefir gengið illa að fá yfirvöldin 
til að samþ., að þeir teldu þessa menn á fram- 
færi sínu á skýrslum. Ennfremur, ef á að fara 
að gera þannig greinarinun, þá má eins gera 
greinarmun á þeim annarsvegar, sem eru kvænt- 
ir og eiga eitt barn. og hinum hinsvegar, sem 
eru kvæntir og eiga t. d. 5 börn. Það, að blanda 
þvi hér inn i ákvæðin um uppbótina, livort menn 
séu einhleypir eða ekki eða hafa t. d. 1—2 börn 
á framfæri sinu eða mörg, það ruglar algerlega 
launastigann. Það er ekki rétt með brtt. að fara 
inn á þetta a. m. k. nú sem stendur, að mis- 
muna mönnum í launum eftir því, hvernig á- 
stæður þeirra eru. Ef það væri gert, þá væri al- 
veg jafnrétt að gera það viðvíkjandi almennu 
kaupgjaldi líka, að borga einhleypum mönnuni 
lægra kaup. En ég býst ekki við, að menn vildu 
leggja það til. Ég ber fram brtt., sem fer fram 
á, að síðari hl. brtt. fjhn. verði felldur niður, 
þetta er snertir einhleypingana. Ég vil sérstak- 
lega vekja eftirtekt hv. þm., sem hafa áhuga 
fyrir því, að þetta hámark, 8 þús. kr., verði 
samþ., að það er sérstaklega vissara upp á það 
að geta fengið atkvgr. um þessa brtt. að aðal- 
forminu til, þ. e. að 8 þús. kr. tekjur verði á- 
kveðið sem hámark, að fella þennan siðari lil. 
brtt. burt.

Þá er hér einnig till. frá ineiri hl. fjhn. um, 
að það skuli almennt draga 10% frá kaup- 
hækkun þeirri, sem fram eigi að fara eftir þeim 
reglum, sem fara skal eftir. Ég er á móti þessu. 
Ég álit laun verkamanna of lág og jafnvel laun 
sums af því fólki, sem laun tekur hjá ríkinu. 
Ég get um þetta sérstaklega út af þeim miklu 
umr., sem hafa orðið um þetta mál, og það er 
rétt að láta það koma fram við þessar umr.. 
að þó að embættismannastéttin sé þung á 
fóðri hjá ríkinu, þá fer fjarri því, að það sé 
hún, sem þyngst er að bera af þjóðfélaginu sem 
heild. Það er rétt að vekja athygli á þvi, ekki
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sízt með tilliti til ræðu hv. þm. A.-Húnv., að 
það er í raun og veru tiltölulega litið, sem em- 
bættismenn rikisins taka til sín af hálaunum, 
þegar þau laun eru borin saman við þau há- 
laun og þær hátekjur, sem greiddar eru af þjóð- 
félaginu. Ég álít, að ef þær umr., sem hér hafa 
orðið um hálaun, verða til þess, að nokkuð 
verði skorið niður hjá hálaunamönnum ríkisins 
af tekjum þeirra, þá beri ekki að lita svo á, 
sem embættismannastéttin eigi að vera sem 
einskonar skotspónn í því tilliti, og að ein- 
ungis eigi að spara að greiða mönnum hálaun 
hvað þá stétt snertir. Það væri allt of billega 
sloppið fyrir hátekjumennina, ef hálaunamenn, 
sem ríkið borgar, ættu ekki að fá neina uppbót, 
en allir aðrir hálaunamenn i þjóðfélaginu ættu 
að sleppa. Hv. þm. A.-Húnv. taldi, að hér væru 
150 menn, sem hefðu vfir 8 þús. kr. í laun hjá 
ríkinu. Ég býst hinsvegar við, þó að tiltekin 
væri Reykjavík eingöngu, að þá séu fyrir utan 
þá mcnn a. m. k. 300 menn, og liklega fleiri — ég 
gæti trúað 500—600 — sem hafa vfir 8 þús. kr. 
í árstekjur. Og það er ekki sérstaklega réttlátt, 
þegar verið er að taka fyrir að reyna að hindra, 
eins og rétt er, að þeir menn, sem eru á laun- 
um hjá rikinu og fá yfir 8 þús. kr. i laun, fái 
dýrtíðaruppbót, að hlífa þá hinum, sem hafa 
margföld laun á við það. Og embættismenn rik- 
isins standa verr að vígi heldur en þessir há- 
tekjumenii að þvi leyti, að embættismennirnir 
hafa ekki möguleika á þvi að dylja sínar tekjur, 
af því að þeir fá laun sin frá því opinbera. En 
menn, sem hafa um 10 þús. kr. í tekjur á ári á 
annan hátt. hafa mikla möguleika til þess að 
svíkja undan skatti, og það i stórum stil. Ýmsir 
inenn munu hér hafa jafnvel allt að því 100 
þús. kr. árstekjur, svo sem lyfsalar, heildsalar 
og aðrir slikir, sem geta tekið stórgróða af sama 
almenningi, sem dýrtíðin kemur hvað þyngst 
niður á. Þessu vil ég vekja eftirtekt á í sam- 
bandi við það mál, sem hér er um að ræða. Og 
ég vil sérstaklega, að það, sem komið hefir 
fram hjá hv. þm., um að skera niður uppbót á 
lauii þeirra manna, sem hafa laun vfir visst há- 
mark, verði einnig framkvæmt í sambandi við 
að skera niður við hátckjumenn almennt i land- 
inu í samræmi við þetta.

l'm brtt. á þskj. 503, frá þeim hv. þm. V.- 
Húnv. og hv. 2. þm. Arn., vil ég segja, að þessi 
brtt. er að mörgu levti mjög einstæð og að vissu 
levti mjög gott dæmi um þann hugsunarhátt, 
sem rikir hjá þessum hv. þm. og nokkrum öðr- 
um af þeirra tagi. Brtt. þessi fer fram á, að 
tekið verði tillit til þess viðkomandi launa- 
greiðslum starfsmanna rikisins, hvernig afurð- 
irnar seljast, og ef útfluttar afurðir lækka í 
verði, þá skuli launin lækka. En ef verð út- 
fluttra afurða hækkar, þá eiga launin ekki að 
hækka neitt. Það er vert í þessu sambandi að 
gera sér ljóst, á hverju þjóðfélagið er byggt. 
Heliningurinn af mönnum í því verður að selja 
sinn vinnukraft. Þeir menn hér á landi, sem 
ráða okkar útflutningi — selja síld, saltfisk, 
kjöt, ull, gærur og annað slíkt — ráða að mjög 
niiklu levti yfir því, hvernig gengur um sölu á 
þessum hlutuni, og að svo miklu levti, sem þeir 
ekki ráða þvi sjálfir, þá skapast verðlagið af
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þvi þjóðfélagsástandi, sein nú ríkir og laun- 
þegar í islenzka þjóðfélaginu eru ekki ánægðir 
með. Þeir, sem vilja vernda núverandi þjóð- 
skipulag og launa vinnuna, verða að bera af- 
leiðingarnar af þvi. Ef menn kjósa sérstaklega 
þjóðfélag. sem byggist á spákaupmennsku um 
að kaupa vinnuafl meiri hluta þjóðarinnar, 
verða þeir að taka afleiðingunum af þeirri spá- 
kaupmennsku, sem eru kreppurnar og allt það. 
sem þeim fylgir. Það er ekki hægt að ætlast til 
þess, að launþegarnir í þjóðfélaginu, hvort sem 
það eru verkamenn, sjómenn eða starfsmenn 
ríkisins, eigi að bera afleiðingarnar af þvi, 
hvernig tekst að selja afurðirnar. Við þekkjum 
það t. d., hvernig gengur um sölu á sild, fiski 
eða öðru sliku. Sala á þessu hefir verið í hönd- 
um 10—20 manna. Ef þessum mönnum hefir 
þótt henta að biða, til þess að reyna að fá 
ha-rra verð fyrir vöruna, þá hafa oft tapazt 
millj. Og af þvi að beðið hefir verið nokkra 
daga með að selja vöru, hefir varan stundum 
orðið óseljanleg. Ættu þá allir embættismenn 
ríkisins að sæta launalækkun fvrir bragðið? Það 
er ómögulegt að fara inn á grundvöll þessarar 
brtt. án þess að gerbreyta fyrirkomulagi þjóð- 
félagsins. Ef launþegarnir eiga að bera afleið- 
ingarnar af því, hvernig gengur að selja vör- 
urnar til útlanda, þegar þær lækka i verði, þá 
eiga þeir lika að njóta þess, þegar betur selst. 
En til þess eiga þeir að eiga afurðirnar, og 
þjóðfélagsfyrirkomulaginu á l>á að breyta i það 
liorf, að allir séu sameigendur að afurðunum, 
sem seljast.

Þessi brtt. kemur ákaflega illa heim við þann 
þjóðfélagslega grundvöli, sem við eigum við að 
búa, og verður því, að því fyrirkomulagi ó- 
breyttu, að öllu leyti ósanngjörn gagnvart laun- 
þegunum í þjóðfélaginu. Og sérstaklega ósann- 
gjörii verður hún gagnvart embættismönnum og 
starfsmönnum ríkisins, sem minnst hafa um 
þetta að segja og fá engu um það ráðið, hvernig 
afurðirnar seljast. En það eru menn ]>eir til í 
þjóðfélaginu, sem væri athugandi, hvort ekki 
ættu að fá laun sín greidd i hlutfalli við sölu 
afurða okkar til útlanda, eins og t. d. forstjór- 
ar S í F og S I S, bankastjórariiir og stjórn 
Sildarverksmiðja rikisins, og aðrir slikir. bað 
gæti verið rétt að láta þessa menn, sein eru í 
raun og veru þeir fáu menn, sem ráða nokkru 
um það, hvernig vörur okkar seljast, eiga eitt- 
hvað undir þessari sölu og láta þá fá laun eftir 
þvi, hvernig þeim tckst að selja. Og ef flm. 
brtt. á þskj. 503 ætla að vera réttlátir, þá ættu 
þeir að vilja láta ákveða laun þessara manna 
eftir þvi, sem t. d. bændur fá fvrir sína vinnu, 
t. d. forstjóra S í S, eða láta forstjóra S í I’ 
fá meðaltal af tekjum sjómanna. Ef þeir ætla 
að gera einhverjar breyt. á launuin manna eftir 
því, hvernig útfluttu afurðirnar seljast, þá eiga 
þeir að taka fvrst fyrir launakjör þeirra manna, 
sem hafa ineð að gera söluna á þessum afurðum.

Eg hygg, að þessi brtt. sé ekki borin fram af 
neinni alvöru af þessum bv. þm., þeirn bæri 
að snúa sér allt annað í sambandi við þetta. 
Það er langt frá þvi, að öll afkoma okkar fs- 
lendinga fari eftir því, hvernig útfluttu afurð- 
irnar seljast. Hún fer lika eftir því, hve mikið

og starfsmanna rikisins.

er framleitt hér innanlands. Vm helmingur af 
þeim vörum, sem íslendingar nota, er framleidd- 
ur innanlands, og mætti framleiða enn meira. 
Og það nær ekki nokkurri átt, að aðalgrundvöll- 
ur gagnvart launakjörum sé hafður að verulegn 
leyti útflutningsverð afurðanna, meðan menn 
hafa ekki rétt til þess að framleiða hér það, 
sem þeim þóknast, og selja erlendis. Það er hart 
af því opinbera að banna mönnum að frainleiða 
og selja vöru, sem þeir gætu selt á erlendum 
markaði. Það er hart, að öll völd yfir okkar 
útflutningi skuli vera fengin í hendur 6—10 
mönnum, og þessir menn ráða því, hvar í heim- 
inuin leitað er að markaði fvrir okkar vörur. 
Og sleifarlagið á þessum hlutum er nú svo mik- 
ið, að stórir markaðir eru til i heiminum, sem 
ekki er reynt að selja á okkar vörur. Einnig með 
tilliti til þess er það mjög fjarri réttu lagi að 
binda launakjör manna við þessar sölur. Eg 
býst líka við, að þessi brtt. sé borin fram til 
þess að draga athygli manna frá því, sem cr 
aðalatriði í þessu máli, sem er, hvort embættis- 
menn ríkisins, sem hafa yfir 8 þús. kr. í árs- 
tekjur, eigi að fá dýrtíðaruppbót á laun sín eða 
ekki. En ég álit, að það sé um að gera við at- 
kvgr., að sú till. komi eingöngu til atkv. og 
ekki iieitt annað.

Helgi Jónasson: Aðeins örfá orð. Það cr nú 
þegar búið að ræða mikið um þetta frv.

Það eru nú ekki nema 2 mánuðir siðan bæst- 
v. fjmrh. hélt hér framsöguræðu í fjárl. í byrj- 
un þings og lýsti því, og mér fannst að mörgu 
leyti á réttan hátt, hvernig ástandið væri í okk- 
ar fjánnálum, og að hann liefði verið í vand- 
ræðum með að semja fjárlagafrv. án þess að 
gera lækkanir á útgjöldum rikisins. Þetta gat 
ég vel skilið.

Og ástandið var þá mjög iskvggilegt, en síðan 
hefir það ekki batnað. Að visu má segja, að við 
höfum haft mikinn útflutning siðan og kannske 
ineð meira móti. En nú er ástandið svo, að þeini 
inarkaði virðist vera lokað um ófyrirsjáanlega 
langan tima, sem við höfum selt upp undir helm- 
ing af okkar afurðum á á undanförnum áruin. 
Og við vitum ekki, hvort við getum selt þangað 
eða þá hvenær. Vertíðin hefir auk þess að miklu 
levti brugðizt. Svo að útlit er fyrir, að ástandið 
verði miklu verra heldur en í byrjun þings varð 
séð. Hinsvegar hefir dýrtíðin aukizt mjög. Þess 
vegna álít ég, að frv., sem hér liggur fyrir, eigi 
að ýmsu leyti rétt á sér. Þeir menn, sérstak- 
lega hér í Hevkjavik, sem lágt eru launaðir, 
geta varla framfleytt lífinu með núverandi laun- 
um, og því er nauðsynlegt að bæta þeim þau 
upp. En ég undraðist það í dag, þegar það var 
fellt að setja hámark á dýrtíðaruppbótina. Því 
að við getum varla gert ráð fyrir meira á næsta 
ári en að fólkið geti dregið fram lífið sómasam- 
lega.

Eg er fylgjandi brtt. fjhn., en fvlgi mitt við 
frv. verður mjög undir því komið, hvernig þeim 
reiðir af.

l’m brtt. hv. þm. X.-ísf. er það að segja, að 
ég tel sjálfsagt og rétt að samþ. hana, þvi að 
þeir, sem hafa yfir 8 þús. kr. tekjur, þó ekki séu 
þær allar greiddar úr ríkissjóði, eiga að mínu
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áliti ekki fremur að fá dýrtíðaruppbót helclur 
en aðrir með sömu tekjur, þó að þeir fái þær 
að öllu levti úr rikissjóði.

♦Eiríkur Einarsson: Eg lét þess getið við at- 
kvgr. þessa máls við 2. umr. þess i dag, að mér 
væri skapi næst, að það mætti fá þá afgreiðslu, 
að þvi væri vísað til ríkisstj., og hæstv. ríkisstj. 
tæki ákvarðanir um þessi málefni eins og hún 
hefir lagaheiinild til. Því að í gengisl. á síðasta 
þingi var henni veitt slík heimild, að skipa 
þessum málum með reglugerð. En ríkisstj. hefir 
ekki hagnýtt sér þetta, heldur lagt fram þetta 
frv. fyrir þingið, sem nú er til umr. og margs- 
konar ágreiningur er um. Fvrst og fremst hvgg 
ég, að stj., skipuð fimm mönnum úr öllum aðal- 
flokkum þingsins, hafi stvrk til þess að þekkja 
til þess betur en Alþingi í heild og sjá, hverju 
fram vindur, og sjá um nauðsynlegar fram- 
kvæmdir þessara mála. Eg ætlast til þess, þegar 
þjóðstjórn situr á rökstólum, að hún geri sitt 
bezta um úrlausn þessa máls, og ekki vrði siður 
áhættu undirorpið að fá þá handahófsniður- 
stöðu, sem yrði, ef þetta yrði lögfest nú hér á 
Alþingi, því að enginn er svo spáfróður, að hann 
sjái, hvaða niðurstöður muni verða. Hér hefir 
risið upp kappsmál milli hagfræðinga, sem hafa 
staðið á blístri af þekkingu, og ég er a. m. k. 
jafnnær eftir, og þá greinir mjög á. Mikið af 
þeim orðum er sprottið af erfiðleikaástandi og 
aðhlvnningarhug, en mikið er hreint og beint 
sagt af kjósendadekri og umhugsun um, hvorl 
það er vinsælt eða óvinsælt mál á að heyra úti 
um landsbvggðina.

Ég tel því rétt, að stj. hafi þetta mál með 
höndum og ráði fram úr þvi á þann hátt, sem 
henni þykir réttlátast og sanngjarnast. Hún 
mundi þá geta brevtt þeim reglum, sem um það 
væru settar, ef nauðsyn bæri til. Xiðurstöður 
Alþingis nú geta aftur á móti ekki verið annað 
cn handahóf, og ef ástandið breyttist fyrir 
aukna dýrtíð eða stórversnandi afkomu rikis- 
sjóðs, þá væri stj. samt sem áður við þær á- 
kvarðanir bundin og gæti ekki breytt þeim 
nema þá með bráðabirgðalögum. Ef þessi uppá- 
stunga mín, sem ég geri hér með að till. minni, 
er aftur á móti samþ., þá er þetta allt saman 
miklu lausara og hægt að haga málum eftir því, 
sem heppilegast er á hverjum tíma.

*SigurSur E. Hlíðar: Herra forseti! Það hafa 
hevrzt raddir um það frá einstökum hv. þm., 
að þeim hefði þótt undarleg afgreiðsla þessa 
máls hér í dag við 2. umr. málsins. Ég er hissa 
á þessum ummælum. í fyrsta lagi vegna þess, 
að það er ekki eingöngu hæstv. fjmrh., sem 
hefir borið frv. fram, heldur ríkisstj. i lieild. 
Ennfremur var frv. afgr. í samræmi við frv. frá 
Ed. Og loks i þriðja lagi var fvrirfram samið 
um afgreiðslu þessa máls alveg samhljóða því, 
sem fyrir lá frá stj. og Ed., svo að mig furðar, 
að menn skuli koma með aðra eins fjarstæðu. 
og svo kórónar einn hv. ræðumaður þetta með 
þvi að leggja til, að málinu verði visað til stj. 
til að greiða fram úr málinu, þó að hún liafi 
lagt málið fram. Hvers skyldi maður frekar 
vænta af stj.? Skyldi hún ekki þræða sömu götu?

Eg held, að þetta sé hreint og beint að leika 
hér nýjan skollaleik.

Menn tala mikið um ástandið eins og það sé 
nú fjárhagslega. Það hafi verið áætlaðar 359 
þús. kr. i dýrtíðaruppbót árið 1941, og það muni 
ekki hrökkva nærri því, ef þetta frv. vcrður 
samþ. Það má vel vera, þó að ég geti ekki gizkað 
á neinar tölur. En ég vil benda á, að þegar talað 
er um, að nauðsvnlegt sé, að atvinnuvegirnir 
geti þrifizt og að framleiðslan kikni ekki undir 
ofurmagni örðugleikanna, þá bætir það ekki úr, 
þó að embættismannalýður rikisins eigi að 
svelta. Ég man það, að þegar 1. um gengisskrán- 
ingu voru sett í fvrra, þá átti það að vera til 
þess að lyfta undir okkar framleiðslu til lands 
og sjávar, svo að hún gæti staðið af sér þær 
þrengingar, sem hún hefði við að búa, og var 
þá heitið á þegnskap manna, hvort sem þeir 
voru verkamenn eða starfsmenn þess opinbera, 
að þeir færu hóflega í kröfur um kaupgjald. Nú 
er dýrtiðin komin með öllum sinum þunga, og 
þá fvrst er talað um, að nauðsynlegt sé að bæta 
þessum mönnum upp, og hæstv. stj. hefir farið 
þessa leið, að leggja frv. fyrir þingið um að 
bæta launin upp eftir vissum hlutföllum, og 
þá standa menn á blístri af heilagri vandlæt- 
ingu og kjósa helzt að láta enga uppbót af 
hendi rakna. Launalögin eru rúmlega 20 ára, og 
það er margupplýst, að þessi launalög eru göm- 
ul og úrelt, og það hefir sýnt sig, að ekki er 
hægt að halda þau, því að það er ekki hægt 
að halda mönnunum við þessi störf, af þvi hvað 
þau eru lág. Þess vegna hefir verið þrædd sú 
leið, að láta þessa embættismenn fá önnur störf 
til tekjuaukningar, en það hefir komið fram ár 
eftir ár, að eitthvert erfiðasta viðfangsefnið, 
sem fjvn. liefir átt við að stríða, er einmitt 
þetta, en þetta er aðéins af þörf og viðurkenn- 
ingu á, að grunnlaunin eru of lág, og hefir 
orðið að bæta þau upp með nýjum störfum. 
flg held, að enginn hv. þm. vilji láta opinbera 
starfsinenn svelta. Ég held, að enginn vilji halda 
fram, að það sé heilbrigt, þvi að afleiðingin 
yrði sú, að enginn almennilegur maður fengist 
í opinber störf, heldur mundu þeir leita annara 
fanga til þess að geta fengið í sig og á, jafnvel 
yfirgefa sitt faglega starf, sem hefir kostað þá 
mikið fé og mörg ár til að afla sér þekkingar 
á, og leita sér nýrra verksviða til þess að geta 
fengið sæmileg kjör. Ef menn líta á þessar á- 
stæður, þá hvgg ég, að mönnum sé ljóst, að 
stórkostleg sanngirni mælir með, að þessum 
mönnum séu nú eitthvað bætt upp þeirra lágu 
laun. Mér finnst, að hæstv. stj. hafi heppnazt 
að þræða meðalveg og farið hóflega í sakirnar, 
og sérstaklega finnst mér mjög mikilsvert og á- 
stæða til að benda á, að stj. hefir viðurkennt, 
að allir embættismenn og opinberir starfsmenn 
eigi sanngirniskröfu til einhverrar dýrtíðarupp- 
bótar, þó að hinsvegar séu nú ákvæði um, að 
menn fái ekki dýrtiðaruppbót fyrir það, sem er 
umfram 650 kr. á mánuði.

Ég vil itreka það, að ég álít, að það nái engri 
átt að visa málinu til stj., því að hún hefir 
borið þetta frv. fram. Og hvers eigum við ann- 
ars af henni að vænta en að hún haldi áfram 
þeirri stefnu, sem hún hefir tekið þar?
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Skúli Guðmundsson: Þvi hefir verið haldið 
fram af hv. ]>m. Ak. og fleirum, að þetta frv. 
sé borið fram af stj. i heild. Það er ekki rétt 
að öllu leyti. Frv. er fiutt i Ed. af fjhn. þeirrar 
d., og stendur í grg., að það sé flutt eftir til- 
raælura hæstv. fjmrh., og að grg. og rökstuðn- 
ingurinn sé saminn af fjmrn. Hitt mun rétt vera, 
að stj. mun hafa verið sammála um að flvtja 
frv. um þetta og óska eftir, að Alþingi setti 
löggjöf um það, þó að ég geri ráð fyrir, að frv. 
hafi verið samið af hæstv. fjmrh. eða rn. hans.

Hv. þm. A.-Húnv. ræddi nokkuð þá brtt., sem 
ég á á þskj. 503 ásamt hv. 2. þm. Arn., og taldi 
hv. þm., að hefði átt að taka upp þessa reglu 
fyrr, t. d. i gengisl. á síðasta þingi. Ég hefi 
rætt nokkuð um það fyrr, að þar er að ýmsu 
leyti öðru máli að gegna, og tel ég, að eðlilegt 
sé að bvrja á að taka upp þessa reglu, þegar um 
cr að ræða að ákveða kaupuppbót til starfs- 
manna ríkisins, þó að ég hefði viljað, að þessi 
regla vrði tekin upp enn víðar.

Hv. þm. sagði, og þar er ég honum alveg sam- 
mála, að æskilegast væri að taka með þær fram- 
leiðsluvörur, sem seldar eru á innlendum mark- 
aði, en það sáum við ekki fært, þvi að svo er 
ákveðið, að þeir útreikningar, sem miða skal 
við, fari fram ársfjórðungslega, en við vitum, 
að það er ekki gert upp nema einu sinni á ári, 
hvað t. d. fæst fyrir landbúnaðarvörur, sem 
seldar eru á innlendum markaði. Það sést t. d. 
ekki fvrr en eftir árið, hvað bændur fá fyrir 
mjólkina, og sama er að segja um aðrar vörur. 
sem seldar eru á innlendum markaði. Þetta er 
því ekki hægt. En þrátt fvrir það, að benda 
megi á, að till. okkar sé ekki eins fullkomin að 
öllu levti og æskilegt væri, þar sem er ekki 
hægt að ná út yfir þetta allt eins og æskilegt 
hefði verið, þá er ekki hægt með neinni rök- 
semd að halda því fram, að fyrir það eigi að 
hafna henni. Ég er þvi undrandi, ef hv. þm. A - 
Húnv., sem hefir lýst yfir, að hann telji þetta 
rétta stefnu og í samræmi við það, sem hann 
hafi haldið fram í þessum múlum vfirleitt, — 
ég er undrandi, ef hann vill nú ekki fallast á 
þessa till., þó að hún sé ekki eins fullkomin 
og æskilegt hefði verið. Eg vænti þvi, að hann 
taki þessa afstöðu sína til cndurskoðunar og 
geti orðið þvi fylgjandi, að till. okkar nái fram 
að ganga.

*Jón Pálmason: Það eru nokkur atriði, sem 
ég vil taka fram í sambandi við ræðu síðasta 
ræðumanns.

1 fyrsta lagi er það misskilningur af hans 
hálfu, að ég hafi ákveðið afstöðu mína gegn 
hrtt. hans. (SkG: Þá bið ég afsökunar, en ég 
skildi það svo). En ég vil ítreka það, að þótt 
ég telji þessa till. stefna i rétta átt, þá er hún 
svo áhrifalítil, að ég tel það skipta litlu máli, 
hvort hún verður samþ. eða ekki. Því það er 
ekki gert ráð fyrir að draga frá meira en hálfan 
þann mismun, sem kann að koma út við þann 
útreikning, sem þar er gert ráð fyrir. Það er 
líka, eins og hv. þm. játaði, mjög mikill ágalli 
á till., að ekki eru teknar með vörur á inn- 
lendum markaði. En þótt ég telji till. svo á- 
hrifalitla sem útlit er fvrir, þá getur hugsazt.

að samþykkt hennar hefði það i för með sér, 
að málið fengi nánari athugun og framgang 
síðar. Ég tel, að þess geti ekki orðið langt að 
bíða, að launamálin i heild verði tekin til at- 
hugunar, vegna þess afskaplega misræmis, sem 
er í launagreiðslum, hvað sem líður launahæð- 
inni, og þá vona ég, að einmitt þetta atriði 
verði sérstaklega tekið til athugunar.

Hv. þm. V.-Húnv. vill halda því fram, að stj. 
hafi ekki öll borið fram þetta frv., heldur að- 
eins hæstv. fjmrh. Ég hefi alltaf litið svo á og 
þykist þess fullviss, að stj. öll standi að þessu 
máli, og ég tel, að allar þessar tilraunir til að 
koma á hæstv. fjmrh. þeim óvinsældum, sem 
hljóta að vera í sambandi við þetta mál, séu 
mjög ómaklegar, þegar það er sannað, að málið 
hefir gengið ágreiningslaust í gegnum aðra d., 
og annar ráðh., sá sem hefir liér atkvæðisrétt. 
hefir greilt atkv. gegn þeirri brtt. fjhn. í dag. 
sem hafði mesta þýðingu

Þá skal ég ofurlítið minnast á till. hv. 8. 
landsk. (EE) um að vísa frv. til stj. Mér sýnist, 
að það sé ekki næsta mikill munur, hvort það 
er gert eða frv. samþ. eins og það liggur fyrir, 
því að það er upplýst, að stj. hefir borið það 
fram í þeirri mvnd, sem það hefir nú, og er því 
engin ástæða til að ætla, að hún muni skipa 
þessum málum með reglugerð á annan liátt en 
hún hefir lagt til í þessu frv.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Ég ætla ekki mikið 
að blanda mér inn í þessar umr. Ég lýsti þvi 
yfir við 1. umr. þessa máls, eins og var lika 
lýst yfir af hv. frsm. í Ed., að þetta mál er 
flutt af slj. allri. Stj. var veitt heimild með I. 
um gengisskráningu og ráðstafanir í því sam- 
bandi að greiða verðlagsuppbót starfsmönnum 
rikisins og stofnana þess samkv. reglugerð, en 
þegar það varð úr, að Jiingið kæmi svo fljótt 
saman sem ákveðið var i lok síðasta þings, þá 
kom stj. allri saman um það, að rétt væri að 
láta þingið fá málið til ineðferðar og endan- 
legrar afgreiðslu, með þvi að það virtist ekki 
þurfa að seinka framkvæmdinni svo, að það 
skaðaði. Innan stj. var talað um þann mögu- 
leika, að setja hámark á dýrtíðaruppbótina, og 
sömuleiðis þann möguleika, að hafa dýrtíðar- 
uppbót embættismanna og starfsmanna ríkisins 
eitthvað lægri en samkv. 1. um gengisskráningu. 
Hinsvegar þótti rétt að láta þingið taka ákvörð- 
un um, hvernig þetta vrði sett.

Við flutning málsins í Ed., og ég ætla einnig 
við 1. umr. hér, vakti ég athvgli á hvorutveggja 
og benti einnig á i sambandi við það, að rétt 
væri að hafa verðlagsuppbótina til þessara 
starfsmanna nokkru lægri en þeirra, sem fá 
uppbót samkv. gengisskráningarlögunum, en þó 
væri þess að gæta, að ýmsir, sein tækju upp- 
bót samkv. þeim 1., væru engu lakar settir en 
fjöldi af starfsmönnum rikisins, þ. e. a. s. þeir 
hefðu fasta atvinnu, sem kallað er, og margir 
hærri tekjur en fjöldi af starfsmönnum rikis- 
ins, svo að þar væri engan greinarmun liægt 
að gera.

Að því er hámarkið snertir, má segja hið 
sama bæði um þær stéttir, sem laun eiga að 
taka eftir gengisskráningarlögunum og eftir
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þessu frv., ef að lögum verður. í báðum flokk- 
um geta launin orðið allhá, og sé hámark sett, 
ætti það að vera jafnt fyrir báða. Annars er 
augljóst, að það er litið á þessi mál frá tveim 
sjónarmiðum, annaðhvort þannig að uppbótin 
eigi, eins og orðið segir sjálft, að bæta upp 
dýrtiðina, veita launþegunum, ef unnt væri, 
sömu kaupgetu og þeir höfðu áður, eða þannig 
að uppbótin sé hallærishjálp, miðuð við það, að 
menn geti lifað. Frá fvrra sjónarmiðinu séð cr 
ekki nema eðlilegt, að hærri uppbætur að 
krónutali fáist á há en lág laun. Sú hugsun 
þurfti ekki að koma neinum á óvart, því að 
hún felst í sjálfri grundvallarhugsun dýrtíðar- 
uppbótarinnar. Vilji menn hinsvegar snúa þessu 
upp i e. k. neyðarhjálp, þá það, en með því er 
komið inn á allt annað svið. — Það má vel taka 
tillit til erfiðleika rikissjóðs á annan veg, t. d. 
með þvi að veita heimild til að skera niður 
uppbæturnar að svo miklu levti sem fjárhagur 
ríkissjóðs leyfir ekki að þær verði greiddar. 
Þann niðurskurð mætti þá hafa mismunandi. 
minnstan á lágum launum, vaxandi með launa- 
hæð. Mér hefði fundizt það eðlilegasta með- 
ferðin að fela rikisstj. að lækka uppbótina eftir 
getu ríkissjóðs og miklu sæmilegra ÚFræði en 
að Alþingi geri nú þegar slikar breytingar sem 
lagt er til vfir alla linuna.

Málið er flutt af ríkisstj. í heild og með sam- 
komulagi iiman hennar. Mér liggur í léttu rúmi, 
þó að einstakir hv. þm. vilji reyna að koma 
ábyrgðinni af þessu sem mest á mig, ef þeir 
halda, að sér muni þá að borgnara í kjördæm- 
um sínum.

Skúli Guðmundsson: Eg hefi engu haldið fram 
um það, að hæstv. fjmrh. bæri einn ábvrgð á 
flutningi þessa máls. En mér var hitt kunnugt, 
að ríkisstj. hafði vikið af sér þeim vanda, að 
ákveða um þessi efni með reglugerð. Mér er 
ókunnugt um, að til atkvæðagreiðslu hafi komið 
um þetta í ríkisstj., og býst ekki við, að neitt 
slíkt hafi átt sér stað. — Út af orðum hv. þm. 
A.-Húnv. (JPálm) skal ég taka fram, að það 
var misminni, að allir ráðh., sem sæti eiga í d.. 
hafi greitt atkv. móti brtt. n. Hæstv. viðskmrh. 
greiddi ekki atkv. móti þvi að takmarka dýr- 
tiðaruppbótina við ákveðið launahámark.

Jón Pálmason: Út af orðum hv. þm. V.-Húnv. 
(SkG) vil ég minna á það, að ég taldi 1. máls- 
gr. 3. brtt. á þskj. 411 vera höfuðatriði þessara 
brtt., og gegn henni greiddu atkv. allir ráðh., 
sem eiga atkv. hér i deild. En um brtt., sein hv. 
þm. gat, hefði hann mátt taka fram, að það, 
að hæstv. viðskmrh. sat hjó, réð þvi, að liún féll 
með jöfnum atkvæðum.

Umr. (atkvgr.) frestað.
Á 45. fundi i Nd., lfl. april, var fram haldið 3. 

umr. um frv.
ATKVGR.
Till. frá 8. landsk. þm. um að vísa málinu til 

rikisstj. felld með 15:2 atkv.
Brtt. 507 tckin aftur.
— 505 felld með 14:14 atkv., að viðhöfðu

nafnakalli, og sögðu

já: HelgJ, JÍv, JPálm, PHalld, PO, SkG, StSt, 
StgrSt, SvbH, ÞBr, BÁ, BjB, EystJ, JörB. 

nei: GSv, HG, HV, íslH, SEH, SK, TT, VJ, ÁÁ,
BJ, EOl, EE, EmJ, GÞ.

JakM, ÓTh greiddu ekki atkv.
3 þm. (GG, PHann, FJ) fjarstaddir.
1 þm. gerði grein fvrir atkv. sínu á þessa leið:

*Atvmrh. (Ólafur Thors): Þegar ríkisstj. liafði 
þetta frv. til meðferðar og ákvað, að það skvldi 
borið fram með samþykki allra ráðh. í heild, 
kom til orða að gera þá breyt. á fvrsta upp- 
kasti frv., sem nú er farið fram á í brtt. þessari 
á þskj. 505. Ég tel ekki ólíklegt, að hefði okk- 
ur unnizt tími til að tala um málið til hlítar. 
mundi hafa verið horfið að þessu ráði. En þar 
sem rikisstj. gerði það ekki, vil ég ekki greiða 
brtt. atkv. mitt að svo stöddu, og ekki vera 
inóti henni, læt það liggja milli hluta, hversu 
um hana fer nú. Hinsvegar er ég reiðubúinn að 
beita mér fvrir því, að í hv. Ed. verði gerðar 
á þessu þær breyt., sem rikisstj. gæti öll staðið 
saman um. Ég greiði því ekki atkv.

Brtt. 515 samþ. með 18:5 atkv.
— 504, fvrri hl. málsgr. (að orðunum .,og

þeir“), svo brevtt, samþ. með 16:10 atkv., 
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: SvbH, VJ, ÞBr, BÁ, BjB, EOl, EvstJ, Helg.I, 
íslH, Jív, JPálm, PO, SkG, StSt, StgrSt, 
JörB.

nei: ÁÁ, BJ, EE, GÞ, HG, HV, ÓTh, PHalld, 
SEH, SK.

TT, EmJ, GSv, JakM greiddu ekki atkv.
3 þm. (GG, PHann, FJ) fjarstaddir.

Brtt. 504, siðari hl. málsgr., felld mcð 14:13 
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu 

já: Jfv, JPálm, PHalld, PO, SkG, StSt, SvbH,
VJ, ÞBr, BÁ, BjB, HelgJ, JörB. 

nei: HV, IslH, JakM, ÓTh, SEH, SK, TT, ÁÁ,
EOI, EE, EmJ, EvstJ1), GSv, HG.

StgrSt, BJ, GÞ greiddu ekki atkv.
3 þm. (PHann, FJ, GG) fjarstaddir.

Brtt. 503 felki með 19:11 atkv., að viðhöfðu 
nafnakalli, og sögðu

já: ÞBr, BÁ, BjB, EystJ, HelgJ, JÍv, JPálm,
SkG, StSt, SvbH, JörB.

nei: ÁÁ, BJ, EOl, EE, EmJ, GÞ, GSv, HG, HV, 
íslH, JakM, ÓTh, PHalld, PO, SEH, SK, 
StgrSt, TT, VJ.

3 þm. (FJ, GG, PHann) fjarstaddir.
Frv., svo brevtt, samþ. með 16:1 atkv. og

endursent Ed.

Á 44. fundi í Ed., 22. apríl, var frv. útbýtt 
cins og það var samþ. við 3. umr. i Nd. (A. 522).

Á sama fundi var frv. tekið til einnar umr. 
(A. 522, 527).

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 13 slilj. atkv.

1) Viðskmrh.: Ég tel ekki fært að gera inun 
á launuin nianna eftir því, hvort þeir eru ein- 
hleypir eða hafa fyrir fjölskyldu að sjá. Ég tel 
þá réttara að breyta skattalöggjöfinni, svo að 
einlileypir nienn borgi hærri skatta, Eg segi 
því nei.
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Bernharð Stefánsson: Frsm. fjhn. er hér ekki 
mættur og vil ég því gera grein fvrir brtt., sein 
fjhn. ber fram á þskj. 527, um að siðasti málsl. 
2. gr. falli niður, en hann er um það, að þeir, 
sem hafa 8 þús. kr. tekjur, eigi ekki að fá upp- 
bót. Það þarf náttúrlega ekki að færa nein rök 
að því, að eins og þetta er orðað í frv., er það 
alls ekki frambærilegt að hafa slík ákvæði i 1. 
Hér er ekki einu sinni talað um, að þetta séu 
nettótekjur eða skattskvldar tekjur eða neitt 
slikt, heldur aðeins sagt 8 þús. kr. tekjur. Það 
gætu vitanlega verið brúttótekjur ýmislega lag- 
aðar, t. d. eins og af atvinnurekstri og annað 
slikt. Og það er ekki þar með sagt, þó að mað- 
ur hafi slíkar brúttótekjur, að hann hafi nema 
sárlítið af því í laun eða nokkuð til að lifa af. 
Auðvitað getur komið fleira til greina um að 
brevta heldur en að fella þennan málslið niður. 
Það hefði vitanlega mátt gera brtt. um að orða 
þetta svo, að þeir, sem hefðu 8 þús. kr. laun á 
ári, skvldu ekki fá neina verðlagsuppbót. Og 
með því hefði ákvæðið orðið frambærilegt og 
framkvæmanlegt. En fjhn. leizt svo, að réttast 
væri að bera fram brtt. þannig, að færa frv. í 
sama horf í þessu efni eins og það fékk hér í 
hv. d., þegar það var hér fyrst til meðferðar. 
Þá var, eins og menn muna, sett ákvæði inn i 
frv. um það, að ekki yrði greidd verðstuðuls- 
uppbót af hærri upphæð en 650 kr. á mánuði, 
og með þessu greiddu flestir hv. þdm. atkv., 
og n. gerði þvi ráð fvrir þvi, að d. mundi halda 
sig við það, sein áður hefir verið gert hér í hv. 
d. í þessu efni, og ber því fram brtt. í sam- 
ræmi við það.

Ég er nú ekki frsm. n. um þetta og sé því ekki 
ástæðu til að fjölvrða um þetta frekar. Þetta 
er einfalt mál, og skilja allir, við hvað er átt 
i þessu efni. En það hvgg ég, að allir geti verið 
sammála um, að niðurlag 2. gr. getur ekki verið 
cins og það nú er í frv.

*Jónas Jónsson: Þetta getur vel verið rétt, 
sem hv. 1. þm. Evf. sagði, að þetta niðurlag gr. 
geti ekki verið eins og það er. En ég held samt, 
að það megi ekki verða eins og hann leggur til, 
að það verði.

Ég ætla ekki að fara út i að ræða ýtarlega 
um þetta efni. En ég vil aðeins minna á það, að 
í fjárl., sem eru undirbúin, bæði fyrir 1940 og 
1941, þar er gert ráð fvrir iniklu meiri niður- 
fellingu gjalda en nokkru sinni áður hefir verið 
gert ráð fvrir af því, sem þar er áætlað, ef 
erfiðleikar i landinu krefjast. Ennfremur hefir 
siðan þetta var ákveðið, útlitið stórlega versnað 
um atvinnuvegina í landinu, þar sem svo lítur 
út með afurðasöluna, að Norðurlönd virðast 
vera algerlega lokuð, í viðbót við Mið-Evrópu. 
Við getum því ekki búizt við góðu ári fvrir 
framleiðsluna í landinu. Og ég held, að í Ijósi 
þess inegi segja, að það séu ekki neinar likur 
til þess, að þjóðin hafi neina peninga aflögu, 
hvorki á þessu eða næsta ári, til þess að greiða 
há laun, heldur verði menn nú að lifa upp á 
gamla móðinn. Ég held þvi, að bezt sé að felia 
niður till. m, með tilliti til þess, að þeir menn, 
sem fá laun af opinberu fé, verði að sætta sig 
við að fá minna heldur en ef hefði verið góðæri.

*Brynjólfur Bjarnason: Herra forseti! Ég flutti 
brtt. við þetta frv., þegar það var á ferðinni 
hér i þessari hv. d., sem fór i líka átt og breyt. 
Xd. á frv. En þá stóð ég nú einn uppi með þá 
brtt. hér í d. N'ú hefir farið svo, að meiri hl. 
hv. Nd. hefir fallizt á mína skoðun. Enda er 
það nú svo, eins og ástandið er nú, að þá virð- 
ist það ennþá meiri fjarstæða að fara að setja 
1. uin vcrðlagsuppbót, sem ná til svo hárra 
tekna eins og þar er gert ráð fvrir, þ. e. a. s. 
tekna, sem eru hvað háar sem vera skal.

Það hefir réttilega komið fram gagnrýni á 
þetta ákvæði, eins og það kemur frá hv. Nd. Og 
ég held, að það væri nú rétt að breyta þvi. En 
hinsvegar álít ég ekki ná nokkurri átt, sem 
kemur fram i rökstuðningi hv. fjhn., að það 
eigi að fella þetta ákvæði niður vegna þess, 
að það þarf að vera öðruvísi. Heldur þarf að 
laga það. Og þegar ég flutti till. mína hér, þeg- 
ar frv. var hér áður til umr., var þetta allt 
öðruvísi. Þar var það ekki 8 þús. kr. tekjur, 
sem um var talað, heldur 8 þús. kr. laun. Og 
í öðru lagi var þá gert ráð fyrir, að það mætti 
aldrei greiða hærri verðlagsuppbót heldur en 
svo, að launin yrðu samtals 8 þús. kr. Og þannig 
held ég að eigi að ganga frá því. Þess vegna 
vil ég leyfa mér að bera hér fram skrifl. brtt. 
til þess að færa þetta í sama horf eins og ég 
æílaðist til upprunalega. Og í því formi er ekki 
hægt að segja neitt við frv. hvað þetta atriði 
snertir frá sjónarmiði þeirrar gagnrýni, sem 
kom frain frá hv. fjhn. Ég er ekki búinn að 
skrifa brtt. ennþá, en vildi biðja hæstv. forseta 
að hinkra aðeins við, þar til ég er búinn að 
skrifa hana.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Ég tók eng- 
an þátt í umr. um þetta mál unr daginn og sal 
þá hjá við atkvgr., enda er ég óánægður með 
þetta frv. að ýmsu leyti. Skal ég þó ekki nú 
ganga inn á þá óánægju, sem hjá mér er hvað 
frv. snertir sem heild, heldur aðeins snúa mér 
að þessu atriði málsins, eins og það liggur fyrir 
nú. Það liggur hér fvrir brtt. frá fjhn. við 2. 
gr., um það að fella aftan af gr. siðustu málsgr. 
Ég held, að það sé varhugavert og rangt að feíla 
haiia niður. En ég hvgg, að það, sem vakti fvrir 
hv. Nd., þegar hún setti þetta inn, hafi i raun 
og veru ekki verið það, að einhver prestur til 
dæmis, sem ræki bú samhliða sína prestsstarfi 
og hefði þannig yfir 8 þús. kr. nettótekjur, 
mætti ekki fá uppbót á sín laun. Ég held, að 
þetta orð „tekjur“ þarna sé komið inn af því, 
að menn hafi ekki gert sér ljósan muninn, sem 
er á launum, nettótekjum, skattskyldum tekj- 
um og brúttótekjum. Og ég hvgg, að það, sem 
hv. Nd. hefir viljað ná með þessu, sé ekki það. 
að þetta sé miðað við 8 þús. kr. tekjur á ári 
samanlagt, heldur 8 þús. kr. laun úr ríkissjóði. 
Þess vegna vil ég leyfa mér að koma hér með 
skrifl. brtt. á þá leið, að i staðinn fvrir ,„tekj- 
ur samanlagt" í 2. gr. komi: laun úr ríkissjóði. 
Ég vil leyfa mér að leggja þess brtt. fram, en 
jafnframt lýsi ég þvi yfir, að hún kemur ekki 
frv. neitt nálægt þvi í það horf, sem ég vildi 
vera láta. Ég skoða hana frekast sem leiðrétt- 
ingu á ritvillu, sem komizt hefir inn í frv. i
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hv. Nd. Því að ég vildi gera miklu fleiri breyt. 
á frv., ef ég færi að eiga við það á annað borð 
að laga frv. verulega.

Forseti (EArna): Mér liefir verið afhent 
skrifl. brtt. við þetta frv. frá hv. 1. þm. N.-M. 
um, að í staðinn fvrir orðin „tekjur á ári sam- 
anlagt" i siðustu málsgr. 2. gr. komi: laun úr 
ríkissjóði.

Þar sem brtt. er skrifl. og auk þess of seint 
fram komin, þarf tvenn afbrigði, og mun ég 
leita þeirra í einu lagi.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 537) levfð 

og samþ. með 10 shlj. atkv.

Bernharð Stefánsson: Ég held, að þetta sé 
ekki rétt hjá hv. 1. þm. N.-M. (PZ), að það hafi 
verið af misskilningi, hvernig siðasti málsl. 2. 
gr. frv. er orðaður. Ég hefi það fyrir satt, að 
í hv. Nd. hafi till. um þetta verið orðuð á þenn- 
an veg alveg að yfirlögðu ráði. Og mun hafa 
vakað fyrir flm. hennar beinlinis það, að þeir 
vildu líta á þessa verðstuðulsuppbót sem hjálp 
til þeirra, sem mest þarfnast hennar, en ekki 
sem eðlilegar uppbætur á laun vegna verðfalls 
peninga, þvi að þá ætti jafnt að ganga vfir alla. 
Þess vegna vildu þeir taka tillit til allra tekna, 
hvort sem það væru laun úr ríkissjóði eða aðr- 
ar tekjur. En hinsvegar hefir ekki tekizt hönd- 
uglegar til en svo, að þetta ákvæði er vitanlcga, 
eins og ég sagði áðan, með öllu óframbærilegt, 
því að hér gætu komið undir tekjur, sem mað- 
urinn getur alls ekki á neinn hátt notað sér til 
framfæris, t. d. brúttótekjur af atvinnurekstri. 
Þvi að ýmsir starfsmenn þess opinbera hafa 
einhvern atvinnurekstur jafnframt. Ég skal játa, 
að einmitt með þvi að brevta þessu ákvæði á 
þann veg sem hv. 1. þm. N.-M. nú gerir till. 
uin, þá er vel hægt að setja slíkt ákvæði þannig 
breytt inn í 1. Það væri engin vitlcvsa. Hitt 
verða rnenn svo að meta og gera upp við sjálfa 
sig, hver fvrir sig, hvort þeir eru yfirleitt með 
þvi, að þeir, sem hafa 8 þús. kr. laun, fái ekki 
neina verðstuðuisuppbót. Eg býst við, að hv. 
fjhn. líti þannig á, að þar sem þjóðfélagið hefir 
nú cinu sinni ákveðið mönnum misjöfn laun, 
örfáum mönnum meira en 8 þús. kr. á ári, þá sé 
það rétt, að þeir fái einnig nokkra verðstuðuls- 
uppbót, þegar kaupgildi peninganna minnkar.

Það er náttúrlega alveg rétt, sem kom fram 
hjá hv. þm. S.-Þ., að útlitið er ekki neitt bjart 
framundan. En ég ætla i þvi sambandi að minna 
á það. að hér liggur nú fyrir þinginu frv„ sem 
ég tel liklegt að verði saniþ., þó að það sé ekki 
komið langt áleiðis ennþá, sem hefir inni að 
halda ákvæði um það, að fella megi alla dýr- 
tiðaruppbót niður um 35%, ef mönnum finnst 
útlitið svo skuggalegt að því er snertir fjár- 
hagsafkoniu ríkisins, að þess sé þörf. Þá er lika 
vegur að vera blátt áfram á móti frv., og væri 
það eðlileg afstaða þeirra, sem búast við, að 
ríkið geti ekki greitt uppbótina. En ég hygg, 
að það séu ekki margir starfsmenn ríkisins, sem 
hata yfir 8 þús. kr. í laun, þanníg að fjárhags- 
afkoma ríkissjóðs verður svo að segja alveg sú

sania, hvernig sem fer með þessa brtt. hv. fjhn. 
Að fella hana og samþ. brtt. hv. 1. þm. N.-M. 
munar sjálfsagt sama og engu að því er afkomu 
ríkissjóðs snertir. Annars skal ég játa það, að 
ég geri það ekki að kappsmáli, hvernig fer um 
þetta atriði. En ég kynni bara betur við það, 
ef hv. d. sýnist að láta þetta ákvæðí standa, að 
þá væri það lagað þannig, að frambærilegt gæti 
talizt. Að fjhn. gerði ekki till. um að laga þenn- 
an málslið, var af þcirri einföldu ástæðu, að liún 
vildi fella hann niður. Og það er auðvitað 
þeirra, sein vilja halda þessu ákvæði, að bera 
fram brtt. um að orða það svo, að það fái stað- 
izt í 1. og sé ekki vitleysa.

Forseti (EÁrna): Mér hefir borizt skrifl. brtt. 
frá hv. 1. landsk. þm., svo hljóðandi: Sjá þskj. 
538%

Þar sem brtt. er skrifl. og of seint fram borin, 
þarf að leita tvennra afbrigða, og mun ég leita 
þeirra í einu lagi.

ATKVGIÍ.
Afbrigðin leyfð og samþ. ineð 10 shlj. atkv.

*Magnús Gíslason: Mér skilst, eftir að hafa 
lauslega athugað málið eins og það kom frá hv. 
Nd., að þá hafi ekki verið gerðar neinar veru- 
legar breyt. á þessu frv. frá því er það fór héð- 
an, nema þessi viðbót, sem bætt var við 2. grein 
frv., að þeir, sem hafa 8 þús. kr. tekjur á ári 
samanlagt, fái enga uppbót á laun sín samkv. 
I. Eins og frá þessu er gengið nú, virðist mér 
þetta ákvæði lítt framkvæmanlegt, ef það á að 
haldast óbrevtt. í 8. gr. frv. stendur, að verð- 
lagsuppbót eigi að greiðast mánaðarlega eftir á. 
En þeir, sem sjá eiga um framkvæmd á þessu, 
gætu ekki endanlega séð um framkvæmdir á 
þessu ákvæði frv., ef að 1. yrði, fyrr en árið 
væri liðið og séð verður, hvort tekjurnar verða 
saintals 8 þús. kr. á árinu eða ekki. I öðru lagi 
gct ég ekki betur skilið en að eftir þessu á- 
kvæði megi ekki greiða verðlagsuppbót af meiru 
en 650 kr. launum á mánuði, og þá gæti farið 
svo, að maður með 7800 kr. launum geti fengið 
sina verðlagsuppbót greidda, sein getur orðið 
11% og getur orðið hærri, þannig að sá, sem 
ekki hefir 8 þús. kr. laun, að uppbótinni ekki 
talinni, gæti með verðlagsuppbótinni haft yfir 
8 þús. kr. i lauii og jafiivel meira en annar, sem 
hefir hærri stofnlaun, en fær enga uppbót, af 
því að hann fær eitthvað vfir 8 þús. kr. í laun. 
Ég legg til, að þessi inegingalli, sem hefir orðið 
á frv. i hv. Nd., verði afnuminn.

♦Sigurjón Á. Ólafsson: Eg vildi gera grein 
fyrir atkv. mínu í þessu máli. Mig undrar nokk- 
uð, hvernig inenn taka i þetta mál. Ég hygg, 
að eins og málið fór frá þessari hv. d. til Nd. 
hafi raunverulega verið farin sú meðalleið, sem 
flestir hefðu átt að geta sætt sig við. Nú er 
hér deilt um það, hvort eigi að binda verðlags- 
uppbótina við 8 þús. kr. tekjur eða ekki. Það 
liafa komið fram ýnis rök um það, hversu frá- 
leitt þetta getur orðið i framkvæmdinni. Til 
dæmis: Maður hefir í laun frá ríkinu 5 þús. kr. 
Svo fær hann 3 þús, kr. í tekjur af búi, en meg-



/19 Lagafrumvörp samþykkt. 720
Yerðlagsuppbót embættis-

inið af þeim fer i kostnað. Ég efast um, að 
hægt sé, eftir orðalagi frv., að komast hjá þvi 
að telja það allt sem tekjur. Sá maður fær 
enga uppbót. Þessi maður hefir 8 eða 10 menn 
fram að færa. Hverskonar ranglæti á að fremja 
gagnvart þessum manni, þó að hann vinni hjá 
rikinu? Það er skapað óréttlæti á mörgum svið- 
um, ef þessari reglu er fylgt. Það réttasta hefði 
verið að miða þetta við nettótekjur eða skatt- 
skyldar tekjur. Þá væri hægt að finna eitthvert 
sanngjarnt hlutfall milli þessa manns og ann- 
ars, sem engan hefir fram að færa. hin verði 
þetta ákvæði samþ., þá er með því stefnt að 
þvi að níðast á þeim, sem hafa marga fram að 
færa. Ég mun því að sjálfsögðu, enda þótt ekki 
fáist fullkomið réttlæti með brtt. n., greiða at- 
kv. með henni. Hún er þó dálítil leiðrétting 
ú frv.

*Frsm. (Magnús Jónsson): Ég verð að hiðja 
afsökunar á því, að ég hefi ekki verið viðstadd- 
ur þessa umr. Ég var boðaður á áriðandi fund, 
sem ég varð að vera á. Ég veit þess vegna 
ekki, hvað sagt hefir verið hér uin málið, nenn 
að nokkru leyti. En meðferð málsins af hendi 
fjhn. d. er svo einföld, að menn hafa fyllilega 
getað áttað sig á því, hvað hér er á seyði.

Þetta mál fór frá þessari hv. d. eins og rikis- 
stj. lagði það fram, nema hvað sett var i það 
hámark þeirra tekna, sem bæta skyldi upp. Og 
ég hélt, að það hefði með því fengizt sainkomu- 
lag um málið. Sumir vildu ekkert slíkt hámark 
hafa, sumir vildu hafa strangari ákvæði um 
það, en ég hélt, að samkomulagsgrundvöllur 
hefði verið fundinn. Hv. Xd. felldi allar till. 
nema eina, en hún var á þann veg, að inálið 
stenzt alls ekki á eftir. Þingið getur ekki afgr. 
það í því formi, sem það er nú, svo mjög rek- 
ast ákvæði þess hvert á annað. Þannig fær t. 
d. maður, sem hefir 050 kr. á mánuði eða 78011 
kr. á ári, uppbót af þvi, en ekki því, sem hann 
hefir þar fram yfir. Aftur á móti á sá, sem 
hefir 8 þús. kr. tekjur á ári, ekki að fá neina 
uppbót. Xánara tiltekið: inaður, sem hefir t. 
d. 7999 kr., á að fá uppbót. en sá, sem hefir 8 
þús. kr., á ekki að geta fengið neitt. Þar fyrir 
utan er ennfremur það við þetta að athuga, að 
það þarf lireint og bcint spámenn til þess að 
geta yitað það i janúar eða í ársbyrjun, hverj- 
ar árstekjurnar verða. Það má t. d. vel hugsa 
sér það, að einhver maður fái í desemhermán- 
uði syp miklar tekjur, að hann fari yfir 8 þús. 
kr. hámarkið, en hafi þangað til fengið greidda 
uppbót Ég vil því spyrja: Hvað á að gera í slíku 
tilfcllí? Á hlutaðeigandi maður að endurgreiða 
þá verðlagsuppbót, sem hann kann að vera bú- 
inn að fá hina fvrri mánuði ársins? Hitt dett- 
ur mér ekki í hug, að framkvæma eigi þetta 
hámarksákvæði þannig, að miða það við 8 þús. 
kr. brúttó tekjur, eins og einn hv. þm. virtist 
telja möguleika á.

Af því, sem ég nú hefi sagt, vil ég eindrcgið 
leggja það til, að hv. d. haldi sér við })á mála- 
miðlunartill., sem hv. fjhn hefir orðið ásátt 
um, og felli þetta ákvæði niður, og ég er þess 
fullviss, að hv. Xd. muni samþ. frv., þó að þessi 
leiðrétting verði gerð á þvi.

ig starfsmanna rikisins.

Þá hefir komið fram skrifleg brtt. frá hv. 1. 
þm. X.-M. (PZ) um, að í stað „8 þús. kr. tekjur 
á ári samanlagt" koini: 8 þús. kr. laun úr ríkis- 
sjóði. Þetta kann eitthvað að geta bætt úr 
mesta ágallanum, en getur lika orðið ósann- 
gjarnt. Hvaða meining væri t. d. í því, að ég, 
sem er í hankaráði I.andsbankans og fæ laun fyr- 
ir það, fengi verðlagsuppbót á embættislaun mín 
einungis af því, að bankaráðslaun mín væru 
greidd af Landsbankanum, en ekki ríkissjóði? 
Það hljóta allir að sjá, að þetta og því líkt væri 
ósanngjarnt. (Viðskmrh.: Það má bæta við á 
eftir orðunum „laun úr ríkissjóði": eða opin- 
berum stofnunum). Ég þakka hæstv. viðskmrh. 
fyrir bendinguna, hún sýnir, að hann sér þó 
missmíði á þessu. Xei, það verður bezt að liafa 
ákvæði frv. sem næst eða líkust því, er þau 
voru, er þessi hv. d. gekk frá þeim upphaflega. 
Annars get ég vel sagt það hér, að ég er orð- 
inn hálfhræddur við allar þessar uppbætur, 
mér virðast þær að ýmsu leyti vera að komast 
út í öfgar.

Ég vil svo að síðustu undirstrika það, að 
það eina, sem hægt er að gera skvnsamlegt, 
cftir þvi sem málið horfir nú, er að samþ. brtt. 
fjhn. og fella allar aðrar brtt. Með þvi kcmst 
það i sæmilegt horf.

Það kann svo vel að vera, að húið sé að taka 
flest af því fram við þessa umr., sem ég hefi 
sagt, þar sem ég gat því miður ekki verið við 
umr. fyrr en nú.

*Brynjólfur Bjarnason: Það er alveg rétt, sem 
hv. 1. þm. Hevkv. sagði í lok ræðu sinnar; mest 
allt, er hann sagði, hefir áður verið tekið fram 
undir þessum umr. Það hefir hver af öðrum 
staðið upp til þess að gagnrýna frv. og benda á 
galla þá, sem það hafði tekið í meðförum X'd. 
Ég fæ ekki skilið, að það hæti neitt úr skák, þótt 
verið sé að benda á gallana án þess að gera 
nokkra tilraun til þess að bæta úr þeim. Það, 
sem fvrir liggur, er að sjálfsögðu að hæta úr 
göllunum eða leiðrétta þá.

Það, sem fyrir Xd. vakti, er að koma í veg 
fyrir, að greidd sé uppbót á há laun, enda þótt 
orðalag gr. þeirrar, er siiertir þetta atriði, hafi 
ekki orðið sem hezt. Það er því það, sem þarf 
að laga. Brtt. mín leiðréttir alveg þessa smiða- 
galla og þvi ber að samþ. hana. Hún kveður 
skýrt á um það, sem Xd. hefir viljað segja, að 
enginn, sem hefir 8 þús. kr. laun á ári, skuli 
fá verðlagsuppbót, og að verðlagsuppbótin megi 
aldrei vera hærri en svo, að árslaunin verði 
samanlagt 8 þús. kr. Hér er hnúturinn leystur, 
svo óþarft er að eyða meiri tíma i umr. um 
þetta atriði nú.

*Frsm. (Magnús Jónsson): Ég vil aðeins henda 
á, að smíðagallarnir á 2. gr. frv. eru svo miklir, 
að hækki dýrtíðaruppbótin dálítið frá því, sem 
hún er nú, þá getur svo farið, að allir embætt- 
ismenn þjóðarinnar hafi sörnu laun, en það 
hljóta allir að sjá, hversu ótækt það er. Og það 
er alveg sama, hvernig frv. þessu er velt fyrir 
sér, ákvæði þess hljóta alltaf að rekast á, ef 
ekki verður úr bætt. Fjmrn. mvndi því óhjá- 
kvæmilega lenda i vandræðum við framkvæmd
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laganna. Þetta vænti ég, að hv. dm. athugi og 
samþ. brtt. fjhn., sem er eina leiðin út úr ó- 
göngunum.

*Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Eg vil aðeins 
benda á, að eftir því, sem tekið var í mál þetta 
í hv. Nd., þá má búast við, að það verði hrakið 
á milli d., og jafnvel að það lendi að lokum í 
Sþ., ef gerðar verða á því miklar brevt. nú. Af 
þeini brtt., er fyrir liggja, finnst mér till. hv. 
1. þm. N.-M. (PZ) vera einna næst þvi að bæta 
hér nokkuð úr þeim smíðagöllum, sem á frv. 
eru, sérstaklega þó, ef við hana væri bætt orð- 
unnm „og opinbcrum stofnunum", því að mér 
finnst, að i frv. þurfi að vera skýr ákvæði um 
það, að samanlögð Jaun og dýrtíðaruppbót megi 
aldrei fara fram úr 8 þús. kr., ef hámark á að 
vera á annað borð, eins og hv. N'd. hefir gengið 
inn á.

*Frsm. (Magnús Jónsson): Út af ræðu hæstv. 
viðskmrh. vil ég taka það fram, að mér finnst 
lítið bætt úr skák, þó að bætt verði við brtt. 
hv. 1. þm. N.-M. orðunum „og opinberum stofn- 
unum“. Mér finnst það svo óákveðið. Hvað geta 
t. d. talizt opinherar stofnanir? L’tflutnings- 
nefndin, hevrir hún t. d. til opinberra stofnana? 
Ég veit það ekki. Eða eru það eitt opinberar 
stofnanir, sem settar eru á stofn með sérstök- 
um lögum? Þetta þarf að liggja skýrt fvrir, ef 
gagn á að verða að þessari vatill. hæstv. ráðh. 
Ég fvrir mitt leyti held, að þetta verði alltaf 
hálfóákveðið og meiri ósanngirni, sem kemst 
inn i frv. með þessu, en þó að brtt. fjhn. verði 
samþ.

*Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Eg vil leyfa 
mér, ásamt hv. þm. S.-Þ., að bera fram skrifl. 
brtt. við siðari málsl. 2. gr. frv., þess efnis, að 
þeir, sem hafa yfir 8 þús. kr. laun úr ríkissjóði 
eða frá opinberum stofnunum, fái enga verð- 
lagsuppbót, enda fari laun og upphót aklrei 
fram úr 8 þús. krónum. Hvaða stofnanir teljast 
opinberar, verður fjmrn. að skera úr. L’m það 
þarf að setja reglugerð. Ég álít, að það séu fyrst 
og fremst bankarnir. (MJ: A að lækka laun ráðh. 
um 2 þús. kr. ? Annað verður ekki séð samkv. 
till. hæstv. ráðh.?) Nei, ekki var það beinlínis 
ætlunin. Eg held, að ég verði að biðja hæstv. 
forseta um fundarhlé, svo að hægt verði að átta 
sig dálítið betur á þessum atriðum. Eundarhlé].

ATKVGK.
Afbrigði um skrifl. brtt. frá þm. S.-Þ. og 

viðskmrh. (sjá þskj. 539) leyfð og sainþ. með 
12 shlj. atkv.
Brtt. 539 felld með 9:4 atkv.
— 527 samþ. með 11:5 atkv., að viðhöfðu

nafnakalli, og sögðu
já: SÁÓ, ÞÞ, ÁJ, BSt, BSn, ErlÞ, IngP, JJós, 

MG, MJ, EÁrna.
nei: PZ, BrB, HermJ, JJ, PHerm.
Brtt. 537 og 538 komu ekki til atkv.

Erv., svo breytt, samþ. með 12 shlj. atkv. og 
endursent Xd.

Á 47. fundi í Xd., s. d., var frv. útbýtt eins 
og það var samþ. við eina umr í Ed. (A. 540).

Alþl. 1910. B. (55. löggjafarþing).

Á sama fundi var frv. tekið til einnar umr. 
(A. 540, 545).

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — 
Afhrigði leyfð og samþ. með 19 shlj. atkv.

*Jón Pálmason: Þar sem frsm. meiri hl. fjhn. 
er ekki viðstaddur, þá þykir mér rétt að segja 
nokkur orð um brtt. þær, sein meiri hl. n. hefir 
lagt fram.

Við 2. uinr. inálsins í hv. d. bar meiri hl. fjhn. 
fram nokkrar brtt. við frv., sem gengu í þá 
átt, að við hina almennu launahækkun til opin- 
berra starfsmanna sé miðað við það, að gera 
hlutaðeigandi mönnum fært að lifa eftir því, 
hvað miklar fjölskyldur þeir hafa. Allar þessar 
brtt. voru felldar. Við 3. umr. málsins i þess- 
ari d. báru sömu nienn fram nokkrar brtt. við 
frv., en þær voru allar felldar nema ein, sem 
fór í þá átt, að setja liámark á verðlagsupp- 
bótina. þannig að þeir, sem hefðu yfir 8 þús. 
kr. Iaun á ári, fengju enga uppbót.

Xú fór svo við meðferð þessa máls í Ed. í 
dag, að þá var þetta ákvæði, sem hér var sett 
inn i frv., fellt burt úr frv., svo að það er 
komið í sama horf og áður var, þannig að menn 
geta fengið verðlagsuppbót, hvað há laun sem 
þeir hafa. Við í meiri hl. fjhn., hv. 1. þm. Bang., 
hv. 3. landsk., hv. 2. þm. Skagf. og ég, höfum 
þess vegna leyft okkur enn á ný að hera fram 
brtt. á þskj. 545, sem fer í svipaða átt og sú, 
sem var samþ. við 3. umr. Ég skal taka það 
fram, að þó að þessar till. standi á ábyrgð þess- 
ara 4 manna, þá er að sjálfsögðu það, sem ég 
segi, algerlega á inina ábyrgð sagt.

Að setja hámark, sem iniðað er við 8 þús. 
kr., er frá minu sjónarmiði talsvert hærra en 
ég tel vera eðlilegt og réttlátt, en þar sem það 
liefir sýnt sig, að það þýðir ekki að bera fram 
hámark, sem er lægra, þá hefi ég gengið inn 
á, að miðað sé við þessa upphæð.

Við umr. i dag í hv. Ed. kom í ljós, að ýmsir 
þm. höfðu það að athuga við till. þá, sem var 
samþ. i þessari d. við 3. umr., að ákvæðin í gr. 
stönguðu hvort annað, eftir að liún var samþ., 
sérstaklega þar sem miðað væri við tekjur án 
tillits til þess, hvort það væru launatekjur eða 
tekjur af öðrum hlutum. Það voru færð þau 
rök fram, að það væri ekki nægilega skýrt í gr„ 
við hvað væri átt. Xú höfum við í fjhn. reynt 
að skýra þetta nánar og miðum við launatekjur 
eingöngu hjá stofnunum, sem ríkið á eða styrkt- 
ar eru af ríkinu eða settar á fót með löggjöf. 
Það ætti því ekki að vera um það að villast, við 
livað væri átt með till., eins og hún nú er orð- 
uð. Emifremur er það einskorðað þannig að þvi 
er þetta ákvæði snertir, að miðað sé við skatta- 
fiamtal fyrra árs, þangað til nýtt skattafram- 
tal kemur. Xú stendur svo vcl á að því er þetta 
snertir, að skattaframtal fyrir árið 1939 er ný- 
komið, og er tilætlunin af okkar hálfu sú, að 
þeir, sem á árinu 1939 hafa yfir 8 þús. kr. launa- 
tekjur, fái á árinu enga verðlagsuppbót, en það 
á að gilda, þangað til næsta skattaframtal ligg- 
ur fyrir. Eiinfremur er því hætt við, sem sjálf- 
sagt er, að laun og verðlagsuppbót samanlagt 
skuli ekki vera hærra hjá neinum manni en seni 
nemur 8 þús. kr.

16
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Ég vænti því, að hv. þm. þessarar d. séu ekki 
i neinum vafa uin, við hvað við eigum í meiri 
hl. fjhn. að því er þetta snertir, og eins hlyti 
að sjálfsögðu að vera, ef frv. ætti eftir að fara 
til meðferðar í Sþ. ÉZg geri ekki ráð fyrir að 
ég þurfi að fara fleiri orðum um þessa till., því 
að ég hygg, að hún muni liggja ljóst fyrir.

I>á er önnur till., sem við i meiri hl. fjhn. 
höfum leyft okkur að bera fram á sama þskj. 
(545), en hún fer fram á, að inn i þessi 1. sé 
sctt ákvæði um það, að rikisstj. hafi heimild til, 
ef f járhagsástæður versna frá þvi, sem nú er. 
að fella verðlagsuppbótina niður að nokkru eða 
öllu levti.

Eins og kunnugt er, þá liggur fyrir Alþ. frv., 
sem að vísu er ekki ennþá kornið fyrir þessa 
hv. d., en það fer fram á að gefa ríkisstj. heiin- 
ild til að fella niður 35% af ýmsum lögbundn- 
um gjöldum og þar á meðal af verðlagsupp- 
bótinni. Ég verð að segja, að mér finnst óvið- 
felldið, að samtímis sé borið fram frv. um verð- 
lagsuppbót og jafnhliða annað um heimild til 
að fella niður 35% af hcnni. I>að er eðlilegra 
að hafa þetta í einu og sama frv., ef menn á 
annað horð geta fallizt á, að það sé sanngjarnt 
og eðlilegt.

I sambandi við þessar till. þykir mér ástæða 
til að segja ofurlitið um málið almennt frekar 
en ég hefi áður gert. Ég verð þá fvrst að segja 
það, að mér þykir það mjög eftirtektarvert í 
sambandi við afgreiðslu þessa máls á Alþ., að 
ég hefi ekki enn hevrt færð fyrir þvi nein rök, 
að það sé eins og nú standa sakir réttlátt og 
sanngjarnt að borga þessa verðlagsuppbót. 
I'etta er atriði, sem ég vil leggja nokkra á- 
herzlu á. I>að er í fyrsta lagi það að athuga í 
þessuin efnum, að þessa uppbót eiga allir þeir 
menn að fá, sem eru í föstum launastöðum í 
þessu landi og hafa tekjur með þeim launakjör- 
um, sem þar eru sett. I>að er athugandi, að um 
margar þessar stöður hafa aðrir sótt, sem ósk- 
að hafa eftir að fá þær með þeini kjörum, sem 
þar er uin að ræða. Fjöldi af þeim mönnum, 
sem ekki hafa notið þess að fá þessar stöður, 
er menn, sem hafa miklu verri aðstöðu en þeir, 
sem orðið hafa fyrir þeim höppum að hljóta 
þessar stöður. Ég verð að segja, að þegar þeir, 
sem lent hafa í því að hljóta þessar stöður, eiga 
nú. að fá launauppbætur, þá er hinum, sem í 
mörgum tilfellum eru kannske eins hæfir, sýnd 
enn meiri ósanngirni en ella þyrfti að vera.

I öðru lagi verð ég að segja það sem inína 
skoðun, að ég tel, að rikissjóður eigi ekki að 
bera ábvrgð á því, þótt dýrtíð vaxi af völdum 
striðs, og honum ber engin skylda til að bæta 
upp kjör þessara manna frekar en annara þegna 
í okkar þjóðfélagi.

I’að er min skoðun, að það beri að taka tillit 
til, hvernig aðstaðan er hjá öðrum mönnum i 
okkar þjóðfélagi, sérstaklega þeim fjölda 
manna, sem vill vinna, en er í vandræðuni með 
að fá eitthvað að starfa. I>að eru þcssir menn, 
verkamenn og aðrir, sem ríkisvaldið á að bera 
meir fyrir brjósti en þá menn, sein eru í fast- 
launuðum stöðum.

I>að ber einnig að gæta þess, að framleiðslan 
i landinu, bæði i sveitum og við sjó, hefir ekki

svo glæsilegar framtíðarhorfur eins og sakir 
standa, að ástæða sé til að gera ráð fvrir, að 
hún sé fær um að borga verðlagsuppbætur til 
þeirra inanna, sem bezta hafa aðstöðu í þessu 
landi.

Að þessu athuguðu verð ég að segja, að mér 
finnst mjög eðlilegt, þrátt fyrir það þótt mikill 
meiri hl. sé fyrir þvi að samþ. verðlagsuppbót 
til embættismanna og starfsmanna rikisins, að 
þá sé rikisstj. heimilað að hafa það á valdi 
sínu, hvort hún er greidd eða að hve miklu levti 
hún er greidd, og það fari eftir því, hvemig 
fjárhagsástæðurnar verða. Þegar farið er fram 
á í sambandi við fjárl., að ríkisstj. liafi heimild 
til að fella niður svo og svo mikið af þeim upp- 
hæðum, sem ætlaðar eru til opinberra fram- 
kvæmda, sem miða að því að vcita mönnuni 
vinnu, þá verð ég að segja, að ég tel, að hitt 
eigi að ganga fyrir, að ríkisstj. liafi heimild 
til að fella niður eitthvað af þeim lauiiaupp- 
bótum, sem ætlunin er að greiða samkv. þessu 
frv.

Að þessu athuguðu vænti ég þess, að ef menn 
hugsa vel um, hvernig ástandið er, þá hljóti 
menn að fallast á þessa heiinildartill., sem meiri 
hl. fjhn. hefir lagt fram. Við vitum ekki á þess- 
ari stundu, hversu miklir fjárhagslegir örðug- 
leikar kunna að steðja að okkar atvinnuveguin 
á þessu sumri, svo ekki sé leiigra talið fram í 
tímann. I>að kann að vera, að það fari eins um 
þessar brtt. meiri hl. fjhn. og hinar, að þær 
verði felldar, en við höfum hér sýnt viðleitni 
til að færa þetta mál til betri vegar, og það er 
þá á áliyrgð þeirra manna, seni fella till., livern- 
ig fer um þetta mál.

*Einar Olgeirsson: Herra forseti! í sambandi 
við þetta hániark, sem samþ. var hér í Xd., en 
Ed. hefir nú breytt, þá sé ég, að hér er fram 
koniin hrtt. frá meiri lil. fjhn., sem líkist þeirri 
brtt., sem var samþ. hér við 3. umr. Ég ætla 
nú ekki að orðlengja um nauðsvnina á því, að 
sett sé liámark fyrir þvi, hverjir eigi að fá 
þessa dýrtíðaruppbót, og lieldur ekki að minn- 
ast á það, sem ég hefi oft sagt hér áður við- 
víkjandi nauðsyninni á því, að Alþ. gerði eitt- 
hvað til að tryggja betri hag alþýðu manna, en 
um það eru nienn ekki eins samtaka og um 
það að bæta hag hálaunaniannanna, eins og 
sýnt hefir sig áþreifanlega í dag viðvíkjandi 
togaraeigenduni, þar seni búið er að koma fyrir 
kattarnef till. um það, að þeir borgi útsvör til 
bæjar- og sveitarfélaga. Ed. liefir sýnt hug sinn 
í garð hálauiiamaniianna, þar sem hún hefir 
fellt burt ákvæði það, sem sett var inn í þess- 
ari d., að af laununi yfir 8 þús. kr. á ári skvldi 
ekki greidd dýrtíðaruppbót.

Eg ætla ekki að orðlengja um þetta, því að 
það duga ekki mikið rökræður við hv. þm. við- 
víkjandi þessuin atriðum. En það er eitt atriði, 
sem þarf að laga i till. á þskj. 545 í sainbandi 
við 8 þús. kr. hámarkið. I till. þarf að konia 
greinilega fram, að ætlazt sé til, að það séu 8 
þús. kr. eftir núgildandi verðlagi eða sú upp- 
hæð, seni til þess svarar síðar, ef verðlag fer 
hækkandi. Ég býst ekki við, að það sé meiningin 
hjá hv. flm. till., að svo framarlega sem dýrtíðin
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vex á næstu árum og 8 ]>ús. kr. koma kannske 
til með að samsvara 5—6 þús. kr., ]>á eigi em- 
bættismennirnir að missa dýrtíðaruppbót fyrir 
þetta bil. Eg vil því leyfa mér að bera fram 
skrifl. brtt. um þetta og biðja hæstv. forseta 
að leita afbrigða fyrir henni. Till. er svo hljóð- 
andi, með levfi hæstv. forseta: „A eftir orð- 
unutn „8000 krónum“ í 2. málslið komi: eftir 
núgildandi verðlagi eða þeirri upphæð, sem til 
þess svarar síðar."

Eg álit rétt, að það komi þarna fram, sem 
inér hefir skilizt, að meiningin væri með þess- 
ari till.

Viðvíkjandi 2. brtt., þar sem lagt er til, að 
ríkisstj. sé heimilað að fella niður að nokkru 
eða öllu levti verðlagsuppbótina, þá vil ég lýsa 
þvi yfir, að ég er á móti þeirri brtt. Eg er einnig 
á móti því frv., þar sem lagt er til, að ríkisstj. sé 
heimilað að fella niður 35% af ýmsum lög- 
bundnum gjöldum. Ég álít, að Alþ. eigi sjálft að 
ráða fjármálunum, en vald ríkisstj. eigi í engu 
að vera meira en góðu hófi gegnir. ltikisstj. 
hefir fullkomlega sýnt það undanfarið, Tð þegar 
henni þykir mest við liggja, þá skirrist hún 
ekki við að gefa út bráðabirgðal. eða a ein- 
hvern hátt að knýja fram það, sem heniii þykir 
mest þörf á.

Ég er því á móti þvi, að ríkisstj. sé gefin 
heimild i þessum efnum. Ég tel nauðsynlegt í 
þessu sambandi, að Alþ. gangi frá því, áður en 
því verður slitið, hvað það vill leggja fyrir ríkis- 
stj. að gcra í atvinnu- og fjárhagsmálum þjóð- 
arinnar, en skiljist ekki þannig við vandamálin, 
að ríkisstj. geti farið hverju þvi fram, sem hún 
vill vera láta.

Viðvikjandi hámarkinu, 8 þús. kr., þá vil ég 
að lokunt segja, að ég álít, að það nái ekki 
nokkurri átt annað en sú till. verði samþ. og 
Alþ. gangi þannig frá verðlagsuppbótinni, að 
hún sé takmörkuð við 8 þús. kr. Ég álít, að það 
nái ekki nokkurri átt, eins og útlitið er nú og 
líkur eru til, að hin mestu vandræði vofi yfir 
fjölda af landsbúum, að ríkið gangi á undan í 
því að bæta upp laun, sem vitanlegt er að nægja 
mjög riflega til þess, að menn geti sómasam- 
lega séð fvrir sér og sinum.

Hinsvegar vil ég geta þess um leið, að ég 
álít, að Alþ. geti ekki látið staðar numið í þvi 
að takmarka þetta við sína eigin embættismenn, 
að þeir skuli ekki fá dýrtíðaruppbót á laun, sem 
eru yfir 8 þús. kr. á ári, heldur þurfi að halda 
lengra, svo að á öðruin eins erfiðleikatimum 
og nú eru haldist engum inanni uppi að hafa 
svo há laun og tíðkazt hefir undanfarið, eða 
kannske 10—20 þús. kr. á ári.

Forseti (JörB): Mcr Iiefir borizt skrifleg brtt. 
t'rá hv. 5. þm. Heykv., sem hann hefir lýst. — 
Það þarf tvennskonar afbrigði til þess, að þessi 
brtt. megi koma hér fyrir.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 552) leyfð 

og samþ. með 18 shlj. atkv.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Herra forseti! Ég vil 
aðeins vekja athvgli hv. d. á þvi, að ef till. 
undir tölul. 1 yrði samþ., þá er vafasamt um

örlög frv.. þvi að þá yrði það að fara í Sþ. Það 
virðist vera allrótgróinn ágreiningur milli d. 
um þetta mál. Agreiningurinn liggur í því, eins 
og menn munu hafa veitt athygli, hvort telja 
beri þetta uppbætur eða nauðþurftarstyrk. Ed. 
virðist vera nokkuð eindregin í því að fram- 
fylgja þeim grundvelli, sem frv. var upphaflega 
lagt frain á.

l'in siðari till. hefi ég það að segja, að ég er 
meðmæltur þvi, að hún verið samþ. Ég tel, að 
þeir hv. þm., sem vrðu að láta sér lynda, að 
]>eir yrðu undir i þessu ináli, fengju nokkra 
réttingu sinna mála með því að fcla ríkisstj., 
ef nauðsvn krefðist þess, að draga úr dýrtiðar- 
uppbótinni, ef það reyndist ógerlegt fyrir ríkis- 
sjóð að standa undir þeim byrðum, ásaint öðr- 
um hyrðum, sem á honum hvíla. Ég tel, að ef 
sú till. verður samþ., þá beri að skilja hana 
þannig', að ríkisstj. hafi heimild til að lækki 
mismunandi mikið dýrtíðaruppbótina og breyta 
lienni meir í það horf, að gera hana að nauð- 
synlegri hjálp frekar en uppbót á laun manna, 
eins og frv. upphaflega fór fram á og það nú 
stefnir að. Það væri fullkomlega réttlátt, ef 
það væri talið ríkisvaldinu um megn að greiða 
alla dýrtiðaruppbótina.

Ég mæli því ineð, að till. undir 2. tölul. verði 
samþ.

*Jón Pálmason: í sambandi við það, sem 
hæstv. fjmrh. sagði um 1. till. meiri hl. fjhn., 
að það væri svo inikill ágreiningur inilli d. um 
hana, að það liti út fyrir, að frv. yrði að fara 
í Sþ., ef hún yrði samþ., þá verð ég að segja, 
að ég sé enga ástæðu fvrir okkur, sem höfum 
þá skoðun, að það sé í alla staði sanngjarnt að 
setja hámark að því er þetta snertir, að slaka 
til með þá skoðun, þótt það hafi sýnt sig, að 
meiri hi. hv. Ed. er því fvlgjandi að hafa þetta 
takmarkalaust eins og það er í frv.

Ég verð að segja, að mér finnst það tæplega 
sæmandi eins og nú standa sakir, að maður, 
sem hefir 20 þús. kr. laun á ári, fái verðlags- 
uppbót af 7800 kr., eins og gert er ráð fyrir í 
frv. Ég held þess vegna, að það sé ástæðulaust 
fyrir okkur, sem teljum eðlilegt, að hámark sé 
sett, að slaka nokkuð til í þessum efnum.

Viðvíkjandi hinu atriðinu, að okkur ætti að 
vera fullnægt með því að fá síðari brtt. samþ., 
sem er heimild fvrir rikisst j. að lækka þessa upp- 
hót eða fella hana niður, ])á er það að nokkru 
leyti rétt og að nokkru leyti ekki. Það er að 
þvi leyti rétt, að við getum að sjálfsögðu treyst 
því, að ef til vandræða horfir, þá muni stj. 
nota þessa heimild, sem þar er, en það er að 
því leyti ekki rétt frá minu sjónarmiði, að ég tel 
eðlilegra að slá því föstu, að ekki sé greidd 
verðlagsuppbót á hærri laun en samkvæmt fyrri 
till. er tilgreint. En annars vil ég ítreka það, 
að ég tel, að miklu skipti að það komi fram, að 
það sé vilji fvrir því, að þessi heimild sé notuð, 
áður en notuð er heimild til niðurskurðar á 
verklegum framkvæmdum, sem miða að þvi að 
halda uppi vinnu fyrir það fólk í landinu, sein 
annars hefði liana ekki, og ég vil mega vona, 
að hæstv. rikisstj. fari ]>á leið, ef til vand- 
ræða kemur.
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Ég mun ekki ræða frekar uin ]>etta nema sér- 
stakt tilefni gefist, en vonast eftir að þessi 
till. okkar í fjhn. um 8 þúsund kr. hámark nái 
samþvkki, þar sem hún er í samræmi við það, 
sem áður hefir verið samþ. hér í deildinni.

*Gísli Sveinsson: Ég hefi nú í gegnum allar 
umr. þessa máls ekki tekið til máls um þetta 
frv., en það er ekki beinlínis af þvi, að ég hafi 
ekki haft hug á að láta í ljós skoðun mína á 
því, hvernig ýmsar tillögur hafa verið fram 
boriiar hér. og hvernig þær hafa ekki aðeitis 
stangazt á, lieldur að ýmsu leyti gert þetta mál 
svo erfitt viðfangs, að það hefir verið ráðgáta, 
hvernig ætti að haga framkvæmdum, ef allt 
hefði verið samþvkkt eins og það hefir komið 
frá n. Eg hefi um þetta allt haft þá reglu, að 
taka ekki annan þátt í afgreiðslu málsins en 
við alkvgr., og hefi um það haft þá sömu reglu. 
sem ég hefi haft um mál á þingi, bæði fvrr og 
siðar, nema þau hafi komið mér beinlínis við. 
Það má nú segja, að það sé ekki heppilegt að 
taka ekki annan þátt i afgreiðslu mála en þenn- 
an. og hefi ég ekki tekið hér til máls af því, 
að ég telji þetta mál snerta mig sérstaklega, 
en ég tel, að hér hafi svo margir um sárt að 
binda, og aðrir meira cn ég. Ég get lýst því 
yfir, að ég gæti fallizt á það, að ekki kæmi til 
inála nein launauppbót, ef ekki væru aðrir verr 
staddir en ég, þótt þau laun, sem sýslumenn 
fá úti um land, séu ekki talin há. En það má 
öllu ofgera, og ég tel, að fjhn., eða sérstak- 
lega einstakir menn innan n., því ekki eiga allir 
þar óskilið mál, gangi nokkuð langt i því að 
lýsa sinni skoðun á þvi, livað sé rétt og hvað 
ekki rétt í þessu máli.

Hv. þm. A.-Húnv„ sem ef til vill er form. 
n. eða a. m. k hleypur hann fram fyrir skjöldu, 
vill tala um þcssi mál eins og hann einn hafi 
vit á þeim, og tala uni það, þegar talað er um 
að fjárhagurinn og afkoman í Reykjavik sé 
slæm, að það þurfi nauðsynlega að verja svo 
og svo mörguin millj. til beins styrks eða að- 
stoðar atvinnuvegunum, sem nú standi tæpt. Ég 
er ekki að mæla þvi bót, ef nienn vilja rýra 
atvinnuvegina, en það virðist vaka fyrir þess- 
um hv. þm„ að ef talað er um að bæta kjör 
þeirra manna, sem fást við opinber störf, þurfi 
alltaf að koma á móti, að það megi ekki gera. 
Það þurfi þá að styrkja aðrar greinir, en seni 
betur fer, er ekki komið svo landbúnaðinum 
um allar jarðir landsins, að hann standi sig 
svo hörmulega, að það þurfi sérstakar milljóna- 
ráðstafanir nú til þess að hlaupa undir bagga, 
eins og hann vill gera með frv„ sem hann hefir 
borið liér fram. En þessi hv. þm. og meiri hluti 
fjhn., sein ég veit ekki, hverjir skipa nú, þvi 
hún er víst nokkuð skörðótt, — ég geri þó ráð 
fvrir, að það séu 3 menn sem standa að þessu 
— þeir vilja nú á síðustu stundu reyna að 
stemma stigu fvrir framgangi málsins, með þvi 
að samþ. brtt., þar sem alveg er skipt um grund- 
völl fyrir málinu. Það, sem nú virðist vaka fyrir 
þessum mönnum, er að klifa á þessu, sem búið 
er að fella i Ed„ 8 þúsund kr. hámark, sem 
ekki mætti yfirstiga til þess, að nokkur upp- 
bót yrði á það veitt. Nú er eins og þessir menn

liafi ekki aðgætt, hvernig 2. gr. frv. er. Þar 
segir, að „til 1. flokks skulu teljast laun 30(1 
kr. eða minna á niánuði, til 2. flokks laun frá 
300—4(10 kr. á mánuði, og til 3. flokks laun 
yfir 400 kr. á inánuði, þó þannig að af hærri 
inánaðarlaunum en 650 kr. greiðist einungis 
verðlagsuppbót af 650 kr„ en ekki af þvi, seni 
þai' er frain yfir.“ M. ö. o„ að takmarkið er 
sjálfkrafa komið 8000 kr. Það er eins og liv. 
þm. og n. vilji ekki sjá þetta og kannast við 
það. Þegar talað er um 650 kr. mánaðarlaun, 
]>á sjá hv. ]>i»„ að hér skakkar ekki miklu, og 
þvi, sem fram vfir cr, má ekki greiða uppbætur 
af. Xú liefir margoft verið tekið fram, að það 
munar minnstu, livort verið er hérna incgin 
eða hinu megin við takinarkið. Eins og liæstv. 
fjnirli. tók fram, er þetta „prineip", regla, hvori 
greiða á uppbót af þessu eða liinu. Ef ekki á að 
greiða uppbótina á laun eða tekjur, þá ætti 
n. að koma frani ineð styrkfrumvarp eitthvað 
áþekkt því. sem liv. ]>tn. A.-Húnv. flytur um 
tveggja millj. króna stvrkinn. Sýnir það ekki 
neitt litla þrákelkni, að menn nenna að gefa 
þessu ýmiskonar nöfn og koma með þetta á 
siðasta degi þingsins til þess að koma í veg 
fyrir, að rnálið komist fram. Fjhn. var ekki of 
gott að koma með þetta og fá það rætt, en að 
koma með það æ ofan í æ, það kalla ég mikla 
málafylgju. Að efninu til er þetta það sama 
eins og kom fram hér i d. og fór til Ed. Xú er 
mér óskiljanlegt, að það geti verið nokkur mein- 
ing í þessu eins og það fór frá Nd„ að taka 
allar tekjur og girða þannig fyrir, að þeir, sem 
hafa undir 8 þús. kr„ og inundu með uppbót- 
inni ná þeirri uppliæð, en hafa kannske ekkert 
meira að öðru leyti, hafi möguleika til þcss að 
4á uppbót. — Þá er það till. hv. þm. N.-ísf. Mér 
líkaði hún ekki. Hún er borin fram til þess að 
útiloka embættisnienn, sérstaklega lækna, sem 
víða hafa miklar aukatekjur, frá því að næla 
sér í þær. Það er ekki nema gott við því að 
segja að hafa duglega lækna, og býst ég við, 
að allir vildu það, og landlæknir líka. Mér líkar 
þetta ekki, en samt er meira vit í því en þessu, 
sem nú keinur fram, að aðeins eigi að greiðast 
verðlagsuppbót af laununi, sem tekin eru frá 
stofnunum, sem rikið á eða stvrkir. Það er nú 
svo blandað, hverjar stofnanir ríkið á, að ef ég 
væri spurður að, hvar takinörkin væru, mundi 
mig reka í vörðurnar. Þetta er bundið við opin- 
ber störf, og sumir þessara nianna sjá rautt, 
ef launin koina frá þvi opinbera, en ef þau 
koma annarstaðar að, þá er allt gott. Ég skal 
hugga hv. þm. A.-Húnv. með því, að takmörkin 
eru í 2. gr. Ég er alveg rólegur ineð þetta, liefi 
ekki tekið þátt í niálinu nenia við atkvgr. og 
mun ekki gera það hér eftir nema alveg sér- 
stakt tileini gefist. Ég býst nú við, að hv. 
þingm. hafi, þar sem málið er á síðasta degi, 
athugað hvað málið er orðið öinurlegt bæði í 
sjón og reynd, og þess vegna sé ekki mikil 
hætta á, að þessi till. verði samþ., en ef hún 
verður samþ., er allt i sama öngþveitinu, ef 
þingið vill ekki fela ríkisstj. framkvæmdir þess- 
ara mála eftir þeim lögum, sem í gildi eru.

Hvað snertir 2. till. skilst mér, að ráðh. vilji 
til samkomulags mæla með henni. Ég vil þó
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benda á, að þessi till. er ekki laus við það, sem 
kom svo meinlega fram i ræðu hv. þm. A,- 
Húnv., að vilja ekki gera öllum jafnhátt undir 
höfði. Nú er Jjví svo háttað, að hér eru komnar 
frain og hefir verið útbýtt frá Ed. brtt. á þskj. 
544 við l'rv., sem borið var fram f. h. stj., að 
fella niður eða lækka ýmsar greiðslur skv. lög- 
um. En meiri hluti fjhn. þessarar deildar legg- 
ur til í brtt. á þskj. 545, að rikisstj. sé heini- 
ilt, ef fjárhagsörðugleikar vaxa, að fella niður 
verðlagsuppbótina að nokkru eða öllu leyti. 
Ráðh. er þannig heimilt, ef nokkrar líkur eru 
til, að örðugleikar fari vaxandi — en allir vita 
að þeir vaxa svo að segja daglega — að draga 
úr verðlagsuppbótinni eða fella hana niður mcð 
öllu.

En hvað segir svo á þskj. 544? Ég vil biðja 
hv. þm. að hafa þskj. fvrir framan sig; þar 
segir svo í II. lið, með leyfi hæstv. forseta: 
„Heimildir þær, sem gefnar eru í 1. gr. laga 
þessara, er skylt, ef til kernur, að nota hlut- 
l'allslega jafnt til niðurfærslu þeirra útgjalda 
rikissjóðs, er þær ná til, enda sæti þá sömu 
hlutfallstölu niðurfærsla á gjöldum ríkissjóðs 
samkvæmt heimild í 22. gr. fjárl. fvrir árið 
1941“. Og ennfremur segir í I. lið undir 1. tölu- 
lið: „I stað orðanna „ef nauðsyn krefur" í upp- 
hafi greinarinnar komi: ef fvrirsjáanlegt er, að 
tekjur ríkissjóðs bregðast verulega frá því, sein 
fjárlög gera ráð fvrir.“

Það sjá allir, hver munur er á þessuni till. 
eða brtt. meiri hluta fjhn. Heimildina til þess 
að fella niður eða lækka ýmsar greiðslur sam- 
kv. lögum skal skv. brtt. 544 ekki nota nema 
fyrirsjáanlegt sé, að tekjur ríkissjóðs bregð- 
ist verulega, en skv. brtt. meiri hluta fjhn. við 
frv. það, er hér liggur fvrir, má fella niður 
verðlagsuppbótina, ef fjárhagslegir örðugleikar 
vaxa.

Þetta vildi ég benda á nú á siðustu stundu 
þessa máls. En eftir að búið er að flækja þetta 
mál og þvæla eins lengi og kostur er á, tíma 
menn loks ekki að sjá af neinni verðlagsupp- 
bót til opinberra starfsmanna. Ekkert annað 
liggur að baki brtt. meiri hluta fjhn., og verði 
þær samþ., má með sanni segja, að síðari vill- 
an er inargfalt verri en hin fyrri.

*Jón Pálmason: Það kom greinilega i Ijós í 
ræðu hv. síðasta ræðumanns, þm. V.-Sk. (GSv), 
að hann talar hér frekar sem beinn fulltrúi 
launastéttarinnar en sem fulltrúi alls almenn- 
ings í landinu. Mér finnst að vissu leyti gott, 
að fram skuli koma ákveðin rödd i þessa átt. 
en það hryggir mig, að hún skuli koina frá vini 
ininum og flokksbróður, hv. þm. V.-Sk., því að 
hún gengur í gagnstæða átt við mína sann- 
færingu. En þótt mér þyki leitt, að hv. þni. 
hefir gert þessa stefnu að sinni, aftrar það mér 
ekki frá því að svara honum afdráttarlaust 
út frá þeirri skoðun, sem ég hefi á jiessu máli, 
sem uin er að ræða.

Eg vil þá í fyrsta lagi taka það fram, til þess 
að þessi hv. þni. cða aðrir þurfi ekki að vera 
í neinum vafa um það, að þessar brtt. eru flutt- 
ar af 4 mönnum í fjhn. þessarar d., og að því er 
ég' bezt veit án ágreinings. f annan stað vil ég

taka fram, að ég þurfti engrar kennslu við frá 
þessum hv. þm. Mér er það vel ljóst og okkur 
ölluin, að 650 kr. hámarkið er þannig hugsað, 
að ekki má greiða dýrtíðaruppbót af þessari 
upphieð. en það má gera skv. frv. jafnvel þótt 
maður hafi 30000 kr. laun.

Hv. ræðumaður talaði um þrákelkni af minni 
hálfu og að ég virtist ekki vilja samþykkja, 
að kjör þeirra væru bætt, sem hefðu launa- 
stöður hjá þvi opinbera. Ég finn ástæðu til að 
taka það fram, ef menn kynnu að skilja afstöðu 
mína til þessa máls á þann veg, að hún stafaði 
af óvild i garð einstakra manna eða stétta, að 
því fer svo fjarri, að svo sé, enda væri það 
næsta óeðlilegt, þar sem innan þessarar stéttar 
eru margir kunningjar mínir og vinir og menn, 
sem ég vil í alla staði gott eitt, enda þykist ég 
ekki hafa sýnt það, að ég sé liáður óvild til 
einstakra manna eða stétta. Skoðun min í þessu 
máli byggist á því, að mér er ljóst, að höfuð- 
meinið í okkar þjóðfélagi er það, að allur al- 
inenningur, eða a. m. k. hin uppvaxandi kyn- 
slóð, sein á nokkurs úrkosta, keppir að því að 
komast frá sveitavinnunni og sjávarvinnunni í 
fastlaunaðar stöður. Þessi flótti frá framleiðslu- 
störfunum og aðsóknin að hærri skólum og 
þessum stöðum gerir það að verkum, hvernig 
komið er hjá okkur, en öll afkoma þjóðarinnar 
byggist á þvi, hvernig framleiðslunni vegnar. 
Ég get ekki fallizt á, að það sé ósanngirni hjá 
inér eða öðrum, þótt ég áliti, að ef bætt eru 
kjör þeirra manna, sem bezta hafa aðstöðuna 
fyrir, beri einnig að bæta kjör þeirra, sem verr 
eru settir. Það virðist svo sem meiri hl. hv. 
þm. hafi ekki gert sér ljóst, hvílíkt hvldýpi 
er staðfest milli kjara þeirra manna, sem vinna 
að framleiðslunni til sjós og sveita, og hinna, 
sem hafa fastlaunaðar stöður hjá ríkinu eða 
öðrum. Þetta hvldýpi gerir það að verkum, að 
ég vil ekki með atkv. minu stuðla að því, ið 
r.ainþ. verði að bæta kjör þeirra, sem bezta 
hafa aðstöðuna fyrir, á meðan ekki er hægt 
að bæta kjör þeirra, sem lakar eru settir.

Þetta er það meginatriði, sein ætti að gera 
öllum ljóst, að það er furðulegt og ómaklegt, 
þegar einstakir menn, hvort sem þeir eru flokks- 
menn mínir eða andstæðingar, brigzla mér um 
ósanngirni og þrákelkni eða óvild í garð þeirra, 
sem hér eiga lilut að máli.

Að ég eða meiri hluti fjhn. álíti, að það sé 
betra, ef menn liafa laun frá öðrum fyrirtækj- 
um en því opinbera, þá er því til að svara, að 
það, sem hér um ræðir, er að- ákveða, hvernig 
haga skuli afstöðu ríkisins gagnvart þeim laun- 
þegum, seni eru í þess þjónustu. Hitt liggu'’ 
ineira fyrir utaii okkar verksvið, en ég tel, að í 
þessu efni eigi jafnt yfir alla að ganga. Það, 
sem þing'ið ákveður um kjör opinberra starfs- 
rnanna, mun verða grundvöllur þess, sem kraf- 
izt verður, að gildi um starfsmenn bæjarfélaga 
og annara fyrirtækja.

Ég get ekki fallizt á, að kenni neinnar hlut- 
drægni hjá okkur í meiri hl. fjhn. í 2. till. um 
heimild fvrir ríkisst jórnina til þess að fella 
niður verðlagsuppbótina að nokkru eða öllu, en 
það kom fram i ræðu hv. síðasta ræðumanns, 
að honum virtist, að svo væri. Sú till. bvggist
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á þeirri skoðun okkar, að miðað við þær að- 
stæður, sem nú eru hér, annarsvegar hjá þeim, 
::em eru i fastlaunuðum stöðum, og hinsvegar 
hjá verkalýðnum, sem hefir óvissa vinnu, og 
þeim hluta sveitafólks, sem veit ekki, hvernig 
vinnuskilyrðum muni háttað, þá sé sjálfsagt að 
fella fyrr niður tlýrtíðaruppbótina til opinberra 
starfsmanna en að grípa til þess að skera nið- 
ur franilög til verklegra framkvæmda, sem 
gera þeim, er lakasta hafa aðstöðu, fært að 
afla sér síns brauðs. Frá þessu sjónarmiði er 
það harla ósanngjarnt að brigzla okkur um 
hlutdrægni.

♦Thor Thors: Ég ætla ekki að fara langt út í 
þetta mál í heild, en vegna þeirra orðaskipt.i, 
er frarn hafa farið milli flokksbræðra minna, 
hv. þm. V.-Sk. og hv. þm. A.-Húnv., ætla ég 
að segja nokkur orð.

Hv. þm. A.-Húnv. sagði, að hv. þm. V.-Sk. 
talaði í þessu máti sem fulltrúi launastéttar- 
innar eingöngu, en ekki sem fulltrúi þjóðar- 
innar. Þetta var mjög ómaklega mælt hjá þess- 
um ágæta vini minum, þvi að hv. þm. A.-Húnv. 
verður að gera sér Ijóst, að hér er um verulegt 
stefnumál að ræða, sem byggist ekki á þvi, að 
hér sé um hagsmuni starfsmanna ríkisins að 
ræða. I’að, sem hér er uin að ra'ða, er þetta: 
/Etlar ríkið sem stærsti at vinnurekandinn i 
þjóðfélaginu að skapa sinum starfsmönnum 
verri rétt en Alþ. hefir ákveðið öðrum starfs- 
mönnuin? Alþ. hefir i 1. um gengisskráningu 
ákveðið, að vissir starfsmenn, þ. e. sjómenn, 
verkamenn, iðnaðarmenn og verksmiðjufólk. 
skuli fá nokkrar launabætur í samræmi við vax- 
andi dýrtíð. I’að hefir eiinfremur leitazt við 
að skapa bændum nokkrar launauppbætur með 
þvi að taka út úr gengisskráningarlögunum tak- 
mörkun á verði innlendra afurða. I’etta hefir 
þegar leitt til þess, að mjólk og kjöt hafa hækk- 
að i verði á innlendum markaði. I’etta var rétt 
stefna frá því sjónarmiði, að allar stéttir eigi 
að hafa nokkra leiðréttingu sinna mála. Eiga 
starfsmenn rikisins ekki að vera sama réttar 
aðnjótandi og Alþ. hefir viljað veita öðrum? 
I launastétt rikisins eru margir, sem hafa svo 
lág laun, að þeir verða alla tíð i bökkum að 
berjast.

Mér er vel kunnugt um, að lífskjör fólks í 
sveit eru ekki sambærileg nema að litlu leyii 
við það, sem kaupstaðarbúar veita sér. I’ví er 
ekki að neita, að í kaupstöðunum eru gerðar 
aðrar kröfur af öllum almenningi til lífskjara 
en menn sætta sig við í sveit. En hinu má ekki 
glevma, að sá bóndi, sem á sitt bú, fær flestar 
þær afurðir, sem kaupstaðarbúinn verður að 
kaupa dýru verði fvrir miklu lægra verð af 
eigin framleiðslu. I’að er því sanngjarnt að bæta 
starfsfólki ríkisins að nokkru vaxandi dýrtið. 
En svo er þetta að öðru levti stefnumál: Ætlar 
ríkið yfirleitt að skaminta starfsmönnum sín- 
um slík laun, að allir, sem eiga annars úrkosti, 
fari ekki i þjónustu þess? Eiga störf hjá rik- 
inu að vera nauðalending þeirra, sem hvergi 
annarstaðar geta veitt sér og sínum lífsfram- 
færi? I’að virðist stefna í þessa átt. Xú þegar 
er mikið ósamræmi inilli þess, hvernig ríkið

launar sina starfsmenn og einstakir atvinnu- 
rekendur. Ef þetta ósamræmi heldur áfram og 
ekkert er gert til þess að draga úr þvi, verður 
atleiðingin sú, að einungis lélegustu starfs- 
mennirnir lenda í þjónustu rikisins, hinir leita 
í aðrar áttir.

Ég vildi aðeins henda á þessi sjónarinið, svo 
að minn ágæti flokksbróðir, hv. þm. A.-Húnv., 
gerði sér ljóst, að í þessu máli er ekki aðeins 
um fjárhagsatriði að ræða, heldur mjög ákveðið 
sjónarmið þess rikisvalds, sem vill tryggja sér 
færa starfsmenn.

Hv. þm. V.-Sk. benti á, að i Ed. hefði sú 
brevting verið gerð á frv. um heimild til þess 
að lækka ýmsar greiðslur skv. lögum, að það 
væri skilyrði fyrir heimildinni, að fvrirsjáan- 
legt væri, að tekjur rikissjóðs brcgðist verulega 
frá því, sem fjárl. gera ráð fyrir. Hér finnst 
mér af mikilli sanngirni mælt, og vænti ég, að 
sama sanngirni nái einnig til þessa máls. Vil 
ég því leyfa mér að bera fram skriflega hrtt. 
við hrtt. á þskj. 545,2, en þar segir svo: „Rikis- 
stjórninni er heiinilt, ef fjárhagsörðugleikar 
vaxa, að fella niður verðlagsuppbót samkvæmt 
löguin þessum að nokkru eða öllu leyti." Ég vil 
leggja það til, að á eftir orðunum: „fjárhags- 
örðugleikar vaxa“ komi: verulega; er þá farið 
inn á sömu braut og Ed. hefir farið og skýri 
hefir verið af hv. þm. V.-Sk., að örðugleikarnir 
verða að vera verulegir, til þess að gripið verði 
lil þcssara breytinga, og ég hygg, að stuðn- 
ingsmenn stj. geti treyst því, að hún sýni í öllu 
sanngirni um framkvæmd slikra heimilda, ef til 
kemur.

Forseti (JörB): Mér hefir borizt skrifl. brtt. 
frá hv. þin. Snæf., sem hann hefir lýst. I’aif 
tvötöld afbrigði til þess að hún megi koma til 
ir.eðferðar, vegna þess að hún er of seiiit fram 
koinin og skrifleg.

ATKVGR.
Afbt igði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 553) leyfð 

og sam|i. með 17 shlj. atkv.

"Einar Olgeirsson: Herra forseti! Ef maður 
hefði ekki heyrt, hve oft hv. þm. Snæf. lagði 
áherzlu á, að hv. þm. A.-Húnv. væri flokks- 
bróðir sinn, mætti maður halda, að rótgróinn 
kommúnisti hefði verið að tala, svo vel tókst 
hv. þm. A.-Húnv. að lýsa því, hvílikt hyldýpi 
væri staðfest milli kjara verkamanna og fast- 
launamanna rikisins, og að þetta hyldýpi færi 
stöðugt vaxandi. Einstaka þm. hafa sýnt sig í 
þvi að vilja gera ráðstafanir til þess, að hæstu 
tekjurnar haldi ekki áfram að vaxa fvrir að- 
gerðir Alþingis, og því hefir komið fram till. 
þess efnis, að takmarka dýrtíðaruppbót til opin- 
berra starfsmanna við 8000 kr. hámark og önn- 
ur till. um að afnema útsvarsfrelsi stórútgerð- 
armanna. Hvortveggja þessi till. sýnir viðleitni 
til þess að draga úr þessu hvldýpi, sem stað- 
fest er milli verkamannastéttarinnar og há- 
launamanna. En það virðist svo sem meiri hl. 
þingsins reyni ekki og vilji ekki draga úr þess- 
um mun. I’ess vegna er það ráð tekið að senda 
þingið heim, án þess að nokkuð sé gert til þess
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að bæta úr kjörum alþýðu. Hv. þm. Snæf. tal- 
aði um, að það þvrfti að draga úr þeim mun, 
sfin væri á launum starfsmanna ríkisins og 
hinna háu launa, sem einstakir atvinnurekend- 
ur borga sínum hæstlaunuðu starfsmönnum. Eg 
kom i minni síðustu ræðu greinilega inn á af- 
stöðuna ntilli þessara tveggja tegunda og gat 
þess, að nauðsynlegt væri að draga úr þeiin 
mun, sem væri þarna á milli, á þann hátt, að 
laun hálaunaðra starfsmanna ríkisins og tekjur 
einstakra atvinnufyrirtækja lækkuðu. Það er ó- 
þolandi að láta það viðgangast, að menn geti 
haft 10—100 þús. kr. upp úr einstaka atvinnu- 
rekstri hér á landi, sem þar að auki er i sum- 
um tilfellum skattfrjáls. Eg efast um, að alltaf 
sé farið eftir manngildinu, þegar embætti eru 
veitt, sem vfirvöldin vrðu þó að hugsa um, ef 
þau tækju hag alþjóðar til greina. Hikið tekur 
i sína þjónustu menn, sem einungis gangast 
fyrir þvi, hve mikið þeir fá fyrir sina vinnu, 
en leggur ekkert upp úr hinu, hvort þeir hafa 
áhuga fyrir sinu starfi. Ég vil lika vekja eftir- 
tekt á því, sem segir í 2. tölulið brtt. meiri hl. 
fjhn., að heimila rikisstjórninni að fella niður 
verðlagsuppbótina, eins og farið er nú fram á. 
Xokkrir hv. þm. telja ófært að hafa 8 þús. kr. 
hámarkið, en aðrir eru með þvi að láta skera 
niður alla dýrtíðaruppbótina. Það er hugsað 
meira af hálfu einstakra þm. um hag hálauna- 
inanna en um það, hvort embættismannastéttin 
fær nokkra dýrtíðaruppbót eða ekki. A sama 
tíma sem 8 þús. kr. hámarkið er skorið niður, 
er ríkisstj. veitt heimild til þess að skera niður 
útgjöld ríkisins og fella niður dýrtíðaruppbót 
til þeirra starfsmanna rikisins, sem hafa að- 
eins 2—3 þús. kr. i árslaun og þurfa að fram- 
flevta af þvi 5 manna fjölskyldu. Það á að 
gefa ríkisstj. heimild til þess að svipta þessa 
inenn uppbótinni af hálfu þeirra manna, sem 
berjast á móti því, að uppbótin verði tak- 
mörkuð við 8 þús. kr. Þegar ríkið er í svo mikl- 
um fjárhagsörðugleikum, að minnka þarf laun 
við starfsmenn þess, virðist eðlilegt að bvrja á 
þeim emhættismönnum, sein hæst hafa launin. 
En þannig er ekki unnið i þessum málum. Þess 
vegna álit ég í sambandi við 2. gr. frv., að nið- 
urskurðarheimildin sé margfalt hættulegri en 
nokkurn tima 8 þús. kr. hámarkið.

*Jón Pálmason: Það stendur svo illa á, að ég 
er búinn með minn ræðutíma. Ég vildi taka 
það fram, að mér þykir það mjög leiðinlegt, að 
einmitt úr hópi vina minna og flokksbræðra 
skuli vera tekin upp vörn fyrir þær stefnur, 
sein ég er alveg ósamþvkkur. Hv. þm. Snæf. 
talaði um, að það væri mjög óviðeigandi, að 
rikið hefði frekar atvinnurekstur en aðrir, ef 
það ætlaði sér ekki að borga neina verðlags- 
uppbót þrátt fyrir aukna dýrtið. A siðasta þingi 
var ákveðið að hækka skyldi kaup þeirra manna, 
sem stunda opinbera atvinnu. En ég álit, að 
þarna verði of langt gengið, samkvæmt því sem 
ákveðið var með gengislögunum, svo að það er 
ekki mínuin áhrifum eða mínu atkv. að kenna, 
hvernig frá þeim ákvæðum er gengið. Viðvíkj- 
andi þvi, að það hafi verið hækkað verð á mjólk 
og kjöti til hagsmuna fyrir okkur bændur, þá

hafa bændur, eftir þvi sem ég bezt veit, ekki 
fengið einum evri hærra verð fyrir injólk síni 
en þeir fengu áður en stríðið hyrjaði.

Að gerðar séu hærri kröfur til lífsins i kaup- 
rtöðuin en sveituin er vitanlega rétt. En þegar 
fjárhagsástandið horfir til vandræða, iná gera 
kröfu til þess, að kaupstaðarmenn eins og aðrir 
sníði sér stakk eftir vexti á þessuin erfiðu tim- 
uin. Viðvíkjandi því, að stefnt sé í þá átt, að 
ríkið fái verri starfsmenn en áður, verð ég að 
segja það, að ríkið fær meiri möguleika til þess 
að njóta hinna beztu starfskrafta, sem völ er á.

ATKVGR.
Brtt. 552 felld með 20:2 atkv.
— 545,1 samþ. með 15:14 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: SkG, StSt, StgrSt, VJ, ÞBr, BÁ, BjB, EOl, 

EvstJ, HelgJ, íslH, jfv, JPálm, PO, JörB. 
nei: TT, ÁÁ, BJ, EE, Emj, GÞ, GSv, HG, HV,

JakM, ÓTh, PHalld, SEH, SK.
PHann greiddi ekki atkv.
3 þm. (SvbH, FJ, GG) fjarstaddir.

Brtt. 553 samþ. með 17:3 atkv.
— 545;2—3, svo breytt, samþ. með 19:7 atkv., 

að viðhöfðu nafnakalli og sögðu
já: PO, SEH, SkG, StSt, StgrSt, TT, VJ, ÞBr, 

BÁ, BjB, EystJ, GÞ, HelgJ, JakM, JÍv, J- 
Pálin, ÓTh, PHalld, JörB.

nei: ÁÁ, BJ, EOl, EE, HG, HV, íslH.
SK, EmJ, GSv, PHanii greiddu ekki atkv.
3 þm. (SvhH, EJ, GG) fjarstaddir.
I-Tv., svo brevtt, samþ. með 16:3 atkv. og afgr.

til Sþ. _________

Á 22. fundi í Sþ., 23. apríl, var frv. útbýtt 
eiiis og það var samþ. við eina umr. í Nd. (A. 
554).

Á sama fundi var frv. tekið til einnar umr. 
(A. 554, 556).

Of skainmt var liðið frá útbýtingu frv., svo 
og frá útbýtingu brtt. 566. — Afbrigði levfð og 
samþ. með 36 shlj. atkv.

*Frsm. fjhn. Ed. (Magnús Jónsson): Ég held, 
að ekki ætti að koma neitt að sök, þótt ekki 
sé búið að útbýta brtt., sem ég flyt ásamt 2 
öðrum þm., því að hún er um efni, sem kunnugt 
er öllum þm. beggja d., sem sé um þann ágrein- 
ing, sem er milli d. um þetta mál, enda er ekki 
hægt í Sþ. að bera fram till. um annað en slik 
ágreiningsmál. Eins og frv. var borið fram, var 
alveg ákveðið um þá uppbót, sem greiða á því 
launafólki, sem þar var talað um, en ekkert 
ákveðið um, hver launin mættu vera. Þegar á- 
lyktun um þetta var svo á síðasta þingi afgr. 
til rikisstj., var i raun og veru falin i henni 
heiinild til þess að greiða uppbætur til starfs- 
manna ríkisins eftir sömu reglu og nýlega var 
húið að samþ. með verðlagsuppbót til verka- 
manna. Þar um var engin önnur regla en sú, 
sem i lögunum stóð, að uppbótina skvldi greiða 
eftir sömu reglu, en stj. og ráðunautar hennar 
álitu þetta ekki hægt fyrr en þingið væri búið 
að ákveða nánar um það, og var eftir beiðni 
stj. lagt fram frv. um þetta efni i Ed. Deildin 
taldi rétt að setja mörk fvrir því, hvað bæta
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skyldi upp, þannig að heildarlaunin, sem bæta 
skyldi upp, skvldu vera um 8 þús. kr., og þvi 
voru þessi laun ákveðin 650 kr. á niánuði, eði 
7800 kr. á ári. Þótt launin væri hærri, fengist 
ekki uppbót nema af þessu. en það, sem væri 
þar fyrir ofan, skyldi ekki vera bætt upp. Það 
kom fram, að nokkrir þm. vildu sctja ákveðið 
hámark, þannig að laun, sem næðu ákveðinni 
upphæð alls, átti ekki að bæta upp. Er það þvi 
millileiðin, sem fjhn. Ed. tók upp og nieiri hl. 
d. með því að samþ., að uppbót skyldi greidd 
upp að þessu marki, sem ég tiltók. Þannig fór 
þetta mál til Nd., en í þeirri deild varð miklu 
meiri ágreiningur um það. Koinn fram allmarg- 
ar tilL, sem voru felldar, og ein, sem var samþ. 
Var sú till. þannig að laun, sem næðu 8 þúsund 
kr. alls, skyldu ekki vera bætt upp. Þcgar málið 
kom til Ed., var þetta ákvæði tekið upp aftut 
og málið sent til Nd., og var það afgr. þaðan 
með þessu ákvæði, en þó gengið lengra, þvi að 
nú er það þannig, að nú mega laun og uppbot 
aldrei fara fram úr 8 þús. kr. Það er ekki 
einu sinni svo, að öfgunum sé haldið, hcldur eru 
þær auknar og settar í frv. Við höfum, 3 þm., 
ekki talið rétt, að ekki væri prófaður þingvilji 
fyrir því, hvort fara eigi þessa leið, og höfum 
hér flutt brtt. um þetta ágreiningsmál um það, 
að frv. s^ aftur fært i það horf, sem það var 
samþ. í frá Ed., sem sé að millileiðin sé farin.

Auk þessa var svo hætt inn í frv. 11. gr., sem 
et' uni það, að stj. heimilist að fella niður 
greiðslu allrar verðlagsuppbótar. Nú er, eins og 
þm. er kunnugt, alveg nýbúið að afgr. scm lög 
heimild fyrir rikisstj. til þess að lækka ýms 
gjöld um 35fc, og er mjög á reiki, hvað miklir 
erfiðleikar þurfa að steðja að til þess, að stj. 
noti þessa heimild út í æsar. Sömuieiðis hefir 
verið samþ. heimild um að lækka útgjöld á fjá'.l. 
Það gildir cinnig uin þessar uppbætur, sem nú 
er ekki búið að samþ., og kom til mála i þeirri 
n., sem hafði þetta til meðferðar í Ed., að gera 
um þetta samþykktir og heimila stj., ef erfið- 
leikar yrðu, að lækka þessi útgjöld. Samt kom 
engin till. fram um þetta. Það var eiiis og eng- 
inn vildi fara út i þetta til viðbótar við það, 
sem fyrir var. Eg held nú, að þessi gr. megi 
falla niður með öllu. Þess ber og að gæta, að 
engin sönnun er fyrir því, að þingvilji sé fyrir 
þessari till., sem ég held að hafi komið fram á 
síðustu stundu, en ég man ekki eftir, að brtt. 
hafi komið fram í þessa átt fvrr en frv. kom 
til Nd. aftur.

Af því þetta mál liefir verið svo mikið rætt, 
mun ég láta nægja að mæla fyrir brtt. okkar 
með þessum orðum.

♦Einar Olgeirsson: Það er nú búið að ræða 
þetta mál allmikið hér í þinginu, svo að það 
er ekki þörf á að ræða það mikið í viðbót. Ég 
verð að segja það, að ég var samþykkur þeirri 
breyt., sem Nd. gerði á 2. gr„ en ég er andvígur 
11. gr. og fvlgjandi hverri þeirri tillögu, sem 
keniur frani um að fá hana burtu. Viðvíkjandi 
þessu með 8 þúsund kr. launin ætla ég ekki 
að fara inn á þau rök, sem komið liafa fram 
í háðum d„ en langar til að minna hv. þm. á, 
hverskonar hugsunarhátt þeir sjálfir höfðu fyr-

ii' rúmu ári. í löguni um gengisskráningu, eins 
og þau voru afgr. 4. apríl 1939 — og ég vil taka 
það fram, að við þm. Sósíalistafl. vorum þeim 
andvígir, sökum þess, hvernig verkamemi voru 
sviptir rétti sínum — þar var ákveðið um það 
í 2. gr„ að almennir verkamenn skyldu fá nokkr- 
ar uppbætur, en ennfremur tekið fram í 3. gr. 
þessara laga, að kaupgjaldsákvæði 2. gr. nái til 
vei kamanna, sjómanna. verksmiðjufólks og iðn- 
aðarmanna, sem taka kaup sitt samkvæmt samn- 
ingum milli stéttarfélaga og vinnuveitenda eða 
kauptöxtum, sem giltu fvrir gildistöku laga 
þessara. Þegar lögin um gengisskráningu voru 
samþ. 4. apríl, var talið sjálfsagt að bæta ofur- 
litið úr fyrir þeim, sem verst voru staddir, en 
sérstaklega að banna einstaklingsfyrirtækjum í 
landinu að hækka kaup við starfsmenn sína, 
og sérstaklega var talið, að það þyrfti að fvrir- 
byggja það, að einstaklingsfyrirtæki i landinu 
liefðu niöguleika á því að hækka laun forstjóra 
siiina, á sama tima og menn vitaskuld voru með 
því að svipta verkamenn réttinum til þess að 
ráða yfir sínu kaupi. Þetta var sá hugsunar- 
liáttur, sem þá ríkti. Þegar 1. um gengisskrán- 
ingu var breytt, var kaupkúgunin gagnvart 
verkalýðnum látin haldast, en þessu breytt, að 
einstaklingsfyrirtækjum var leyft að hækka 
launin og líka hálaunin. Við þm. Sósíalistafl. 
bárum fram brtt. við þetta, en allar slíkar brtt. 
voiu felldar. Þá voru þm. þjóðstj. komnir þetta 
lcngra á þessari slæmu braut. Nú þótti það ekki 
Jcngur nóg að fjötra verkamennina, heldur varð 
líka um leið að gefa hálaunamönnunum sitt. En 
ég vil segja það, að þegar kom fram till. um að 
veita séjstakar uppbætur, er ekki verið að fara 
Iengra en farið var 4. apríl, það er verið að 
setja takmarkanir fyrir því, livað mikið mætti 
liækka sérstök Iaun. Hinsvegar vil ég geta þess í 
sambandi við þetta, að það er engan veginn 
nægilegt út af fyrir sig, þótt samþ. sé, að em- 
bættisnienniriiir skuli ekki fá dýrtiðaruppbót á 
8 þúsuml kr. laun eða þar yfir. Ef rétt væri að 
farið um þetta, ætti Alþingi að ganga svo frá, 
að engiiin hefði hærri Iaun en þetta, og ekki 
lieldur hjíi einstaklingsfyrirtækjum. Þetta væri 
hægt með lögum eins og í fyrra og líka með 
skattaálagningu. Svo vildi ég um leið og við 
erum að ræða þetta hér í þinginu sýna fram á, 
að ekki er rétt, að þeir, sem hafa 8 þúsund kr. 
lauii, fái dýrtíðaruppbót lika. Ég vil minna á, 
hver hugsunarháttur rikir almennt í landinu um 
þetta. og vil í þessu saillbandi minna sérstak- 
lega á það, sem stendur í blöðum þeirra þing- 
manna, sem berjast fyrir þessari uppbót á háu 
launin.

I niorguii var í Morgunblaðinu leiðari undir 
mjög fallegri fvrirsögn: „Skyldur við þá bág- 
stöddu." Þessi leiðari gengur út á það, að öll 
dýrtiðaruppbót ætti að falla til þeirra, sem 
missa sina atvinnu. I þessari grein segir svo, 
með leyfi forseta:

„I sambandi við þau vandræði, sem af al- 
vinnuleysi leiðir, og erfiðleika þá, sem að þeim 
steðja, er bágast eru staddir, hefir verið skotið 
fram þeirri hugmynd, að svo kunni að fara, 
að mæta þurfi erfiðleikum þeirra bágstöddustu 
nieð alveg sérstökum ófriðarráðstöfunum. Að
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launauppbætur og kaupuppbætur opinberra 
starfsmanna og allra, sem vinna fyrir kaupi, 
yrðu greiddar, eins og til er ætlazt, en allar 
þessar uppbætur færu ekki til þeirra, sem vinna 
fyrir laununum, heldur rvnnu þær í sérstakan 
sjóð. Yrði fé þessa dýrtíðarsjóðs siðan varið 
til þess að bæta úr vandræðum þeirra, sem misst 
hafa atvinnu sína og lenda meira eða minna í 
bjargarskorti."

Þetta segir nú Mbl. i morgun i sambandi við 
umr. um verðlagsuppbótina. Nú er það vitan- 
legt eftir skýrslum hagstofunnar, að þeir, sem 
hafa undir 400 kr. á mánuði, en fvrir 5 manna 
fjölskyldu að sjá, hafa ekki nægilegt til þess 
að framfleyta fjölskyldu sinni. Eins eru fjöl- 
skyldur með 200—300 kr. á mánuði. Þær fjöl- 
skyldur hlýtur að skorta mjög mikið. Þess vegna 
er það gefið, að launþegana kemur til með að 
skorta ýmislegt af því, sem verður að álíta 
nauðsynlegt til lifsins, og nú kemur Mbl. með 
þessa uppástungu, að þessir menn verði látnir 
greiða þessar uppbætur til þeirra, sem verr eru 
staddir. Þetta er bending blaðsins til þeirra, 
sem hafa yfir 8 þúsund kr. laun úr ríkissjóði 
um skyldur þeirra gagnvart hinum bágstöddu 
og hinum, sem hafa minna en 400 kr. á mánuði. 
Mbl. talar mjög skýrt til þessara manna. Ef 
þessir 8 þúsund kr. menn ætla að vera til með 
að gefa eftir þessar uppbætur, til þess að hægt 
sé að borga hinum bágstöddu laun, er engi.i 
ástæða til þess að verið sé að borga þeim þær. 
Þvi eins og vitað er, er það meiningin að gefa 
rikinu heimild til niðurskurðar á fjárl. Afleið- 
ingin er sú, að þvi meira fé sem rikissjóður 
hefir aflögu, þvi meira er hægt að greiða vegna 
atvinnuieysis og i launauppbætur. Mér finnst 
þvi, að þeir, sem standa að einhverju leyti með 
Mbb, hljóti að vera með þvi að samþ., að þeir, 
sem hafa yfir 8 þúsund kr. laun, skuli engar 
uppbætur fá. Ég vil skora á þm. Sjálfstfl. að 
gera það nú í þetta skipti, að fara eftir því, sem 
Mbl. skorar á þá í morgun. Annars er mér ekki 
fjarri að halda, að morgunandakt Morgunblaðs- 
ins væri kannske ætluð til þess að koma mönn- 
um á þá skoðun, að andi Sjálfstfl. sé annar en 
hann sýnist í þessu máli og flokkurinn vilji 
hjálpa hinum bágstöddu. Það væri þvi mjög 
leiðinlegt, ef þingflokkur Mbl. vildi annað en 
blaðið og að 8 þúsund kr. mennirnir yrðu á- 
hrifarikari.

Ég vil þess vegna vona, að fyrri brtt. nái 
ekki samþykki, þannig að 8 þúsund kr. fái að 
vera 8 þúsund kr., eins og hingað til. Hinsveg- 
ar er ég mótfallinn 11. gr., og að ég vil fella 
hana, byggist á því, að með henni er ætlazt til, 
að stj. sé gefin ennþá víðtækari heimild, þar 
sem leyft er að skera niður 35% af verðlagsupp- 
bótinni. Þar af leiðandi á 11. gr. að falla burt.

*Jón Páhnason: Það kann að vera, að ekki þýði 
mikið að ræða þetta mál, sem hér liggur fyrir, 
því að það er þegar allmikið rætt í báðum d. 
og nú siðast í gær í Xd. En ég verð að segja 
það, að mig undrar á því, að fram skyldi koma 
till. um það að fella niður það hámark, sem 
þar var samþ. Því hefir verið slegið fram af 
nokkrum þm., og nú siðast af hv. 1. þm. Reykv.,

Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

að því hefði verið slegið föstu með reglugerð- 
inni, að verðlagsuppbótin til starfsmanna rikis- 
ins skvldi lúta sömu lögum og verðlagsuppbót 
á annað kaup. l'm þetta er það að segja, að þeg- 
ar ákveðð var, að um það skvldi gefa út sér- 
staka rcglugerð, var þar með ákveðið, að þetta 
skyldi ekki hlita sömu lögum. Menn muna það 
ef til vill, að í sambandi við þessa brtt. flutti 
ég brtt. um 5000 króna hámark, en það var fellt 
með vfirgnæfandi meiri hl. Nú hefir verið reynt 
að koma inn í frv. nokkru hærra hámarki, fyrst 
7800 krónum og svo 8000 krónum. Og ég verð 
að segja, að það er furðulegt að sjá það og vita 
til þess, að það skuli vera um það jafnmikið 
kapp og hér kemur fram, að koma þvi á, að 
það sé veitt dýrtíðaruppbót á laun allra opin- 
berra starfsmanna, hvað há laun sem þeir hafa. 
Það cru engin takmörk fvrir þvi, hvað há laun 
menn megi hafa. Það eiga allir að fá uppbót 
samkv. till. Ed. Ég hefi leitt að því mjög sterkar 
líkur við meðferð málsins i Nd., að þetta há- 
mark, sem hér er sett, muni ríkissjóðinn um 
ca. 175 þúsund krónur á þessu ári eftir horfun- 
um, sem fvrir liggja. A árinu 1941 stendur 
dæmið þannig, að á fjárlögum eru ekki ætlaðar 
nema 350000 kr. til þessarar verðlagsuppbótar, 
en þessi upphæð er ekki hærri en svo, að ef 
ekki verður horfið að þvi að nota niðurskurð- 
arheimildina, þá hrekkur hún skammt. A fjár- 
lögum þessa árs er ekki ætlaður einn einasti 
eyrir til þessara útgjalda. Hv. 1. flm. þessarar 
brtt. hélt því fram, að það væru öfgar að fara 
fram á að setja þetta hámark, og að það væru 
öfgar að fara fram á, eins og samþ. var í Nd. 
í gær, að gefa stj. heimild til þess að lækka eða 
fella uppbótina niður. En án þess að fara langt 
út í að tala um það, hvort hér sé um öfgar að 
ræða, þá verð ég þó að telja, að þótt margar 
öfgar hafi átt sér stað á undanförnum árum i 
fjármálum þjóðarinnar, þá sé það þó tiltölu- 
lega fátt, sem komist í námunda við það, að 
heimtað er, að allir opinberir starfsmenn fái 
verðlagsuppbót af 7800 kr. launum. Að athug- 
uðu núverandi ástandi og horfum tel ég það 
blátt áfram til óvirðingar fyrir Alþ. að skiljast 
svo við þetta mál að fella það, að haft sé hér 
nokkurt hámark í þessu efni.

Páll Zóphóníasson: Ég hefi ekki blandað mér 
mikið inn i þetta mál, og skal ekki heldur gera 
það nú. Hinsvegar virðist mér, að ennþá séu 
ýmsir gallar á frv., sem gera það erfitt í fram- 
kvæmdinni. Mig langar þess vegna að heyra 
um það frá þeim, sem helzt hafa staðið að þessu 
máli, og þá sérstaklega hæstv. fjmrh. og skrif- 
stofustjóra hans, sem báðir eiga hér sæti, 
hvernig þeir hafi hugsað sér framkvæmd þess 
máls. Það er mælt svo fyrir í 2. gr., að verðlags- 
uppbót megi ekki greiða á hærri laun en 8000 
krónur. Hinsvegar er svo fyrir mælt í 8. gr., 
að verðlagsuppbót skuli greidd mánaðarlega eft- 
ir á. Nú eru allmargir af starfsmönnum ríkis- 
ins, sem hafa aukavinnu, sem hér á að taka 
til greina. Sumar þessar greiðslur koma hins- 
vegar ekki fvrr en í einu eftir árið. Ég hefi í 
huga ákveðinn mann, sem fær greiddar rétt 
eftir áramótin 2000 krónur. Þessi maður kemst
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að viðbættum þessum 2000 kr. yfir hámarkið. 
Xú er búið að greiða þessum manni uppbót á 
launin allt árið mánaðarlega. Hvcrnig á að fara 
að í þcssu tilfelli? Nú er talað um það í 1. gr.. 
að leggja skuli til grundvallar siðasta skatta- 
framtal. I’að þýðir oft tveggja ára gamalt skatta- 
framtal. En það getur nú margt brevtzt á 
skemmri tíma. Ég helil, að ef þetta væri satnþ, 
þá þyrfti að brevta 8. gr. á þann hátt, að greiða 
alla uppbótina eftir á eftir árið. Ég er líka viss 
um, að það fyrirkomulag er alveg eins heppi- 
legt fyrir menn. Jlenn geta þá látið þetta ganga 
upp í skatta og önnur opinber gjöld. Annars 
skal ég ekki ræða þetta frekar. Ég hefi leitt 
þetta inál hjá mér, en mér virðist þetta vera 
alveg óframkvæmanlegt og langar að vita, 
hvernig hæstv. fjmrh. hugsar sér að framkvæma 
það.

*Frsm. fjhn. Ed. (Magnús Jónsson): Það er 
eins og ég sagði, að ég tel, úr því sem komið er, 
heppilegast, að atkvgr. verði látin skera úr um 
þetta mál. Ég vildi aðeins láta í ljós undrun 
mina yfir undrun hv. þin. A.-Húnv. á þvi, að 
við skulum bera fram brtt. við málið. Það er 
ekkert undarlegt, þótt við gerum slikt, þar sem 
þetta er ágreiningsmál milli d. Hv. þm. sagði, 
að þegar þetta hámark hefði loks verið samþ. 
. .. Þetta hámark hefir verið saniþ. í Xd, en 
ekki í Ed.

Ég forðaðist í minni fyrri ræðu að nnnnast 
nokkuð á það, hvernig þessi till. er. Eg vildi 
ekki hleypa á stað umr. Xú hefir hv. 1. þm. X,- 
M. minnzt á þetta. Það er þess vegna engin á- 
stæða til að forðast að minnast á þetta lengur. 
En sannleikurinn er sá, að hún er óframkvæm- 
anleg. Það þarf að hafa ineira en litla spá- 
mannsandagift til þess að sjá það út svona 
fyrirfrani, hvaða laun þessi og þessi muni hafa 
á næsta ári. Það er eng'inn vafi á því, að ef þetta 
verður látið haldast í frv, þá verður það bæði 
óljóst og ósanngjarnt. Og hvað meiiia þessir 
menn eiginlega, sem eru að berjast fvrir þessu? 
Það er enginn vafi á því, að þeirra málstaður 
er í þessu máli miklu verri og þar af lciðandi 
verða þeirra till. erfiðari i framkvæmd. Ég skal 
svo ekki hafa þessi orð fleiri. Eg skal ekki gefa 
tilefni til þess, að málið geti ekki fengið af- 
greiðslu nú.

*Jón Páimason: Ég vil aðeins segja nokkur orð 
út af því, sem hv. 1. þm. Reykv. sagði um fram- 
kvæmd þessarar till. Mig undrar, að hv. þm. 
skuli ekki skilja, að hægt er að nota skattafram- 
tal við þetta. í till. er aðeins átt við 8000 króna 
hámarkið. X’úna, þegar þetta kemur til fram- 
kvæmda, stendur hinsvegar svo heppilega á, 
að við höfum við höndina nýtt skattaframtai 
l'yrir árið 1939. Þeir, sem hafa haft meiri tekjur 
en 8000 krónur 1939, fá enga uppbót fyrr en 
næsta ár, ef þeir reynast þá hafa lækkað í laun- 
uni af einhverjum ástæðum. Ég veit ekki, hvað 
menn vilja hafa þetta einfaldara.

Páll Zóphóníasson: Ég vil bara benda á það, 
að eftir till. hv. þm. A.-Húnv. ætti maður, sem 
byrjar að vinna hjá rikinu 1. janúar, að fá enga

verðlagsuppbót fyrr en næsta ár, af þvi að hann 
hefir engar tekjur haft áður hjá ríkinu, sem 
hægt er að miða uppbótina við. Sýslumaður, 
sem hættir störfum og fer á eftirlaun, fengi 
aftur uppbót eftir skattskránni, og þá kannske 
enga, ef hann hefði nú haft 8000 kr, þó hann 
hinsvegar fari niður i 500 kr. i eftirlaunum. 
Þeim, sem unnið hafa að þessu, hefir ekki enn 
heppnazt að koma hámarksákvæðinu í fram- 
kvæmanlegt form, og því verð ég með brtt. 
þremenninganna, en á móti frv. í heild, enda 
þótt ég telji, að lægst launuðu embættismenn- 
irnir ættu að fá uppbót.

Skúli Guðmundsson: Ég lield, að það væri á- 
stæða til að athuga þetta mál nánar áður en 
umr. er slitið.

Annars vildi ég aðeins mótmæla brtt. á þskj. 
566. Það virðist svo sem þeir hv. þm, sem þessa 
till. flvtja, séu svo einsýnir, að þeir sjái ekk- 
ert annað í okkar þjóðfélagi en það, að opin- 
berir starfsmenn þurfi að fá uppbót á laun sín, 
án tillits til þess, hvað þeir eru vel settir áður. 
Ég tel það óhæft með öllu að afnema hámarkið, 
sem Xd. hefir sett í frv. En eins og ég sagði 
áðan, teldi ég ástæðu til, að menn ættu þess 
kost að athuga málið frekar áður en umr. er 
slitið.

ATKVGR.
Brtt. 566,1 samþ. með 24:23 atkv, að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: GÞ, GSv, HV, JakM, MG, MJ, ÓTh, PZ, 

PHann, PHalld, SEH, SK, SÁÓ, TT, ÞÞ, ÁJ, 
ÁÁ, BJ, BSt, BSn, EE, ErnJ, ErlÞ, HG.

nei: GG, HelgJ, HermJ, IngP, IslH, JJós, jív, 
JPálni, .1.1, JörB, PHerm, PO, SkG, StSt, 
StgrSt, V.I, ÞBr, BÁ, BjB, BrB, EÁrna, EOl, 
EvstJ.

2 lun. (SvbH, FJ) fjarstaddir.
Brtt. 566,2 samþ. með 25:20 atkv.

Erv., svo breytt, samþ. með 29:6 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: GÞ, GG, GSv, HV, IngP, fslH, JakM, JörB, 

MG, MJ, ÓTh, PHalld, SEH, SK, SÁÓ, TT, 
VJ, ÞÞ, ÁJ, ÁÁ, BJ, BSt, BSn, BrB, EOl, 
EE, EmJ, ErlÞ, HG.

nei: JPálm, PO, StSt, SvbH, ÞBr, BjB.
HelgJ, HermJ, JJós, JÍv, JJ, PHerm, PZ, P-

Hann, SkG, StgrSt, BÁ,“ E.Arna, EystJ greiddu 
ekki atkv.

1 þm. (FJ) fjarstaddur.
Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (A. 573).

61. Vegalagabreyting (frv. PO).
Á 4. fundi i Xd., 23. febr., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19.

júní 1933 (þmfrv., A. 16).

Á 6. fundi í Xd., 28. febr., var frv. tekið til
1. umr.

*Flm. (Pétur Ottesen): Það er nú orðið nokk- 
uð laiigt síðan breyt. hefir verið gerð á vegal..
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en grundvöllurinn undir þeim hefir breytzt síð- 
an þau voru sett, því að á undanförnum árum 
hefir það verið svo, að jafnóðum og vegir féllu 
inn í þjóðvegakerfið, þar sem áður voru sýslu- 
vegir, þá voru þeir jafnframt teknir upp í tölu 
þjóðvega. Með þessum hætti hafa smátt og 
smátt orðið þær breyt. á vegakerfi landsins, að 
allmargir af þeim vegum, sem áður voru sýslu- 
vegir, eru nú að meira eða minna levti búnir 
að vera sem sýsluvegir og hafa smám saman 
verið teknir upp i tölu þjóðvega. A því tímabili, 
sem liðið er siðan vegal. var síðast breytt, en 
það var 1933, hafa orðið miklar og víðtækar 
breyt. á vegasamböndum landsins og umferð 
um vegi, og þess vegna er það ekki nema eðli- 
legt, þó að brtt. verði bornar fram. Það hafa 
komið fram óskir um breyt. á vegafyrirkomu- 
laginu, sem ganga í sömu átt og lagt er til í 
þessu frv. og öðru frv., sem liggur fyrir þessu 
þingi. Einnig hafa komið fram fjölmargar brtt. 
i sömu átt á undanförnum þingum, en það hefir 
ekki tekizt að fá framgengt neinum brevt. á 
vegal. á þessu árabili, en ég býst við, að eftir 
þvi, sem Iengra líður, þyki sanngjarnt, réttlátt 
og eðlilegt, að teknar verði aftur upp breyt. sem 
eðlileg afleiðing af þeim samgöngubótum og 
umbótum á vegakerfi landsins, sem hafa orðið 
á seinni árum. Mér virðist þvi eðlilegt, að þeir 
vegir, sem eru taldir upp í brtt. mínum á þskj. 
16, verði teknir upp í þjóðvegakerfið, eins og 
þvi hefir verið háttað á undanförnum árum.

Eg þarf ekki að fjölyrða um hinar einstöku 
brtt., því að ég hefi gert það hér áður og auk 
þess hefir verið gerð grein fyrir þeim ástæð- 
um, er liggja til grundvallar fvrir þessu frv. 
í grg. þess. Ég vil aðeins bera fram þá ósk, að 
Alþ. taki nú þessu máli þannig, að það fái 
nokkra afgreiðslu, og vildi Ijúka máli mínu með 
ósk um að þessu frv. verði visað til samgmn., að 
þessari umr. lokinni.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og til 

samgmn. með 19 shlj. atkv.

Á 26. fundi í Nd., 30. marz, var frv. tekið til
2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
A 27. fundi í Nd., 1. apríl, var frv. aftur tekið 

til 2. umr. (A. 16, n. 261, 23, 27, 38, 39, 40, 49, 52, 
54, 55, 59, 60, 62, 68, 79, 89, 115, 144).

*Frsm. (Gísli Sveinsson): Herra forseti'. Ég 
mun nú ekki sakast um þó að vanti ýmsa af 
þeim, sem kallaðir voru áðan „hlutaðeigendur 
málsins".

Hér eru nú til umr. breyt. þær á vegal., sem 
hv. þm. þessarar hv. d. og cinnig hv. Ed. haf.i 
talið sig mikla áhugamenn um og hafa komið 
fram með margar brtt. við 1., sem liggja fyrir 
ásamt þeim frv., sem borin voru fram um málið 
í byrjun þings.

Frv., sem komið hafa fram um breyt. á vegal. 
á þessu þingi, eru tvö, á þskj. nr. 16 og nr. 18. 
Þar af hefir samgmn. ekki talið skipta máli að 
taka til meðferðar sem frv. nema annað þess-

ara frv., sem sé það á þskj. nr. 16, úr þvi að 
allar brtl., sem fram hafa komið síðan, hafa 
miðazt við það frv. Enda inun sönnu nær, að 
ef frv. á þskj. nr. 16 hefði verið komið fram 
og útbýtt á undan frv. á þskj. nr. 18, þá hefði 
frv. á þskj. nr. 18 ekki komið fram nema sem 
brtt. N. hefir því skoðað það frv. sem eins- 
konar brtt., sem yrði að taka afstöðu til í n. 
og hv. d.

Samgmn. hefir á þskj. 260 tekið nokkra rögg 
á sig og viljað gera eitthvað i þessu máli. En 
eins og allir vita, sem kynnt hafa sér þingmál 
fyrr og siðar, þá eru tvennskonar mál mest 
reipdráttarmál, það eru 1. um vegi annarsvegar 
og síma hinsvegar. Ég vil geta þess nú til að- 
vörunar, að síðast þegar samgmn. levfði sér að 
koma með nokkrar till. af þeim mörgu, sem 
fram hafa komið um sima og vegi hér í hv. d., 
og mæltist til þess, að hv. þdm. vildu fallast á 
það að láta hitt liggja, sem í brtt. fólst, en n. 
gat ekki aðhyllzt, þá fór allt út um þúfur, þannig 
að enginn sætti sig við það, sem n. kom fram 
með í málinu, og málið evddist. Nú vildi ég gera 
það að till. minni, að þeir hv. þm., sem ekki 
hafa fundið náð fyrir augum n. að sinni, vildu 
taka till. síiiar aftur og sætta sig við þær till., 
sem n. hefir gert að sinum, og veita þeim fram- 
gang sem 1. frá þinginu.

Það hefir ekki verið kleift að hraða afgreiðslu 
þessa máls meira í samgmn. heldur en gert 
hefir verið. Og vel má tími vinnast til þess að 
koma málinu fram á Alþ. nú, ef menn geta 
verið á það sáttir, svo að nú fengist nokkur bót 
ráðin á því, sem margir hv. þm. telja ekki í Iagi 
vera eins og er, og að þeir vegir á almennum 
leiðum verði teknir upp í tölu þjóðvega, sem 
menn telja, að eigi það skilið.

Ég hefi hér fvrir framan mig allar þær brtt., 
sem liggja fyrir í þessu máli, og má segja, að 
hver einasti alþm. hafi komið fram með ein- 
hverja till. Má heita, að hjá öllum hafi n. tekið 
eitthvað til greina. Gegnir furðu, ef hv. þm. 
fagna þvi ekki, að n. hefir séð sér þetta fært. 
Hinsvegar hefir n. tekið þá einu færu stefnu, 
að aðhvllast ekki aðrar brtt. en þær, sem hún 
var sannfærð um, að væru réttmætar og vega- 
málastjóri hefir gefið álit um og mælt með. 
Einnig hefir hann gefið álit um aðrar, sem 
hann telur ekki réttar, sumpart af því, að hann 
telur ekki koma til mála að taka þær upp, og 
sumpart vegna þess, að hann telur ekki hasta 
með þær. Ég tel góða reglu að taka fvrst 
nokkra vegi í tölu þjóðvega, en láta aðra biða 
um stund, þvi að ástæður eru alls ekki svo 
fljótskoðaðar, að geti náð nokkurri átt að taka 
ýmsa vegi í þjóðvegatölu, þó að vitað sé, að 
ahnenningur á viðkomandi stöðum og fulltrú- 
ar þeirra vilji fylgja því fram. Það verður að 
velja úr. Sumpart er svo ástatt um þessa vegi, 
sem n. hefir tekið til greina, að hún telur fulla 
ástæðu til að taka þá i tölu þjóðvega, og í öðru 
lagi, eru nokkrir vegir, sem sumir hv. þm. hafa 
borið frain till. um, en ekki eru teknir upp 
eftir orðanna hljóðan. T. d. er vegur i Árnes- 
sýslu, sem brtt. hefir komið um. Það er Gnúp- 
verjavegur. Hann er ekki með í till. n. Það er 
af þvi, að hann er í fyrsta lagi til í vegalög-
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um, og einnig er hann kominn inn á þá braut, 
sem farið er fram á í till. hv. þm. Arn., svo 
að það er í rauninni orðið, sem þeir fara fram 
á, og tel ég, að það fullnægi þeirra till.

Xú má vera, að ýmsir telji, að einhver vegur, 
sem þeir gera till. um, hefði frekar átt að koma 
en aðrir, sem n. hefir tekið upp. En því er til 
að svara. að það verður að hlíta dómi þeirra, 
sem með þessi mál hafa að gera, hverju liggur 
mest á, og ég tel, að hv. þm. séu góðu bættir, 
þar sem þeir fá þó uppfvllt eitthvað af ósk- 
um sínum og áhugamálum, þó að allt komist 
ekki fram.

Annars virðist mér nú, að hv. þm. sé mörg- 
um hverjum ekki sérstaklega mikið áhugamál 
að fylgjast vel með í þessu máli, þar sem flestir 
eru nú horfnir úr d. Eg tel því ekki ástæðu til 
að fara um þetta fleiri orðum, en skil þetta 
svo, að hv. þm. séu mér sammála og taki aftur 
till. sinar, svo að til atkv. komi nú aðeins þær 
till., sem n. hefir tekið upp.

*Þorsteinn Briem: I nál. á þskj. 216 hefir sam- 
gmn. komizt svo að orði, að hvert hérað, sem 
till. hafa komið frá um að taka vegi i þjóð- 
vegatölu, hafi fengið einhverja lausn i till. n. 
Eg hygg, að það sé aðcins fyrir vangá n., að 
brtt. mín á þskj. 27 hefir ekki komizt inn í þá 
breytingartillagnaskrá, sem fylgir nál. Af þeirri 
ástæðu skal mér vera þvi ljúfara að taka aftur 
þessa brtt. mina til 3. umr. Brtt. mín hljóðar 
um það að taka upp í vegalög Salthólma- 
víkurveg.

Þessa brtt. tek ég aftur samkv. tilmælum hv. 
frsm., en aðeins i þvi trausti, að það hafi verið 
fyrir vangá n., að hún hefir ekki mælt með 
henni, en á hinn bóginn tekið upp vegi, þar sem 
líkt stendur á um. Þarna er ekki um stóran 
verzlunarstað að ræða, en þar er þó opin búð 
i hverri viku allt árið, og suma tima ársins á 
hverjum degi. Umferð er þar allmikil, því að 
menn fara þangað oft á bílum og svo á ferju 
vfir Gilsfjörð til Króksfjarðarness. Vegurinn er 
þvi ekki eingöngu fvrir héraðsbúa, heldur einnig 
l'yrir almenna ferðamenn, og á því vel við, að 
hann sé i þjóðvegatölu.

Eg vænti því, að hv. n. taki þessa till. til 
velviljaðrar athugunar fvrir 3. umr.

♦Frsm. (Gísli Sveinsson): Herra forseti! Það 
kom þarna þm., sem ég hélt, að væri genginn 
út, og fagna ég vfir því. Þetta er að nokkru 
leyti rétt, sem hann sagði, en þó ekki að öllu 
leyti. Xál. greinir, að hverjum stað, sem till. 
hafi komið fram um, hafi n. reynt að gera úr- 
iausn. Tók ég sem dæmi um úrlausn n. 2 till., 
en |)ær eru ekki teknar upp sérstaklega í 
brtt. hennar. Það er brtt. á þskj. 52, frá 
hv. þm. Arn., þar sem svo er ástatt um, að 
búið er að vissu levti að fullnægja þeim ósk- 
um. En um till. á þskj. 27, frá hv þm. Dal., er 
það að segja, að það er rétt, að vegamálastjóri 
hefir enga skrifl. umsögn gefið um hana. Býst 
ég við, að hann hefði gert það, ef honuin hefði 
þótt sérstök ástæða til. Ég hefi i dag, i sam- 
bandi við það, að hv. flm. þessarar till. átti tal 
við mig um hana, rætt þetta við vegamálastjóra.

Alit hans um þennan veg er i stuttu máli það, 
eins og um margar aðrar till., sem hér liggja 
fyrir, en n. hefir ekki tekið upp, að ekki sé að 
svo stöddu rík ástæða til að taka þennan vtg 
í tölu þjóðvega. Þetta er innansveitarvegur, sem 
að vísu liggur til löggilts verzlunarstaðar, en 
þar er svo ástatt, eins og í svo mörgum öðrum 
stöðum á landinu, að skipað er upp vörum og 
afhent ull til töku þar. Telur vegamálastjóri, 
að þarna sé ekki verzlun árið um kring, heldur 
aðeins nokkrar vikur á ári hverju, og sé þvi 
ekki fært að skoða þetta sem kauptún. Vitan- 
lega má um það deila í öllum liéruðum frá 
sjónarmiði þeirra, sem þar eiga hlut að máli, 
hversu nauðsvnlegt sé að fá þennan eða hinn 
veg, en ég held, að hv. þm. ætti að geta sætt 
sig við að bíða með þessa till., ekki aðeins til
3. umr., heldur eins og ég fer fram á, að hann og 
aðrir féllu frá þeim till., sem n. hefir ekki mælt 
með, og undir öllum kringumstæðum er það 
æskilegt, að ekki komi til atkv. við þessa umr. 
aðrar till. en þær, sem n. hefir tekið upp, þvi 
að hinar eru þannig vaxnar, að það þyrfti vænt- 
anlega að orða þær upp. Þess vegna vil ég 
vegna forseta ítreka það — þó að erfitt sé að 
tala við þá, sem eru ekki nærstaddir, um að 
taka till. sínar aftur — að nú verði gengið til 
atkv. um till. n., af formlegum ástæðum, en 
aðrar till. teknar aftur til 3. umr.

Forseti (JörB): Ég mun ásamt meðflm. mín- 
um taka aftur til 3. umr. þær till., sem við 
flytjum. Eg tel, eins og hv. frsm., að það sé 
mjög æskilegt. ef menn viklu verða við þeim 
óskum.

*Þorsteinn Briem: Það er aðeins aths. Hv. frsm. 
hefir nú viðurkennt það, sem ég benti á í upp- 
hafi máls mins. að ekki sé alveg rétt frá skýrt 
í nál., og ætla ég, þrátt fyrir orð liv. frsm., að 
þessi ónákvæmni sé vegna þess, að brtt. mín 
hafi ekki komið til athugunar í n.

Hv. frsm. her vegamálastjóra fyrir því, að 
þetta sé innansveitarvegur. Eg vil enn benda 
á, að svo er ekki að öllu leyti, með þvi að 
það er alltítt, að menn fari á bilum til Salt- 
hólmavíkur til þess að fá flutning á sjó vfir 
Gilsfjörð. Ennfremur vill hv. frsm. gera litið 
úr því, að þarna sé verzlunarstaður, heldur sé 
aðeins tekið þarna á móti ull á vorin og búð 
opin stöku sinnum. En þarna er sláturhús og 
verzlun opin, ekki eingöngu um sumartimann, 
heldur einnig vikulega vfir veturinn, einu sinni 
a. m. k. og stundum tvisvar í viku. Þetta er að 
vísu ekki kauptún, heldur er þar annar háttur, 
sem er ekki lakari, en hann er sá, að jörðinni 
hefir verið skipt milli margra ábúenda, og þar 
er a. m. k. einn iðnaðarmaður. Held ég því, að 
þarna sé heppilegt fyrirkomulag, þar sem öll- 
um er tryggður aðgangur að jarðnæði.

Steingrímur Steinþórsson: Ég ætla ekki að 
flytja hér langa ræðu, en ég vil þakka hv. sam- 
gmn. fvrir afgreiðslu þessa máls, þó að ég sé 
ekki allskostar ánægður með gerðir hennar í 
sambandi við þær till., sem við þm. Skagf. höf- 
um borið fram, en hitt var vitanlegt, að ómögu-
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legt var að taka til greina allar þær mörgu 
till., sem fram hafa verið bornar.

Af því að ég stóð upp, vildi ég minnast á I. 
tölulið frv. okkar þm. Skagf. á þskj. 18 um veg- 
inn frá Varmahlíð að Goðdölum, sem n. hefir 
ekki tekið til greina. Ég álit þennan veg eiga 
fullan rétt á sér, og eins mikinn og marga 
aðra, sem teknir hafa verið upp i tölu þjóðvega 
i öðrum héruðum. En þrátt fvrir það hygg ég. 
að ef flm. annara till. tækju sínar till. aftur, 
mundum við einnig taka þessa till. aftur, til 
þess að fá það fram, sem tekið er til greina af 
okkar till. Mér er ljóst, að cf ekki næst sam- 
komulag, þá muni þess engin von, að frv. kom- 
ist í gegnum þingið. Ég er þess því mjög hvetj- 
andi, þó að ég sé ekki allskostar ánægður með 
afgreiðslu n., að menn geti komið sér saman 
um þær till., sem n. hefir mælt með, því að þá 
fá menn þó nokkuð af þeim brevt., sem þeir 
hafa óskað eftir.

♦Pétur Ottesen: Ég get engan veginn tekið und- 
ir það með siðasta ræðumanni, að n. hafi hitt 
svo naglann á höfuðið, að ekki sé ástæða til að 
taka annað til greina en það, sem hún leggur 
til, en hitt vil ég taka undir með honum, að 
allt, sem n. leggur til, stefnir i rétta átt, þó að 
engan veginn sé svo tekið undir óskir manna 
sem ég hefði' óskað og vonað.

Ég vil svo vikja að þeirri till., sein ég bar 
upphaflega fram sem frv. X. hefir ekki tekið 
til greina neina eina af þeiin þremur óskuin, 
sem ég bar fram samkv. eindreginni áskorun 
þeirra manna, sem þar eiga hlut að máli, sem 
sé að taka Grímsárbraut upp í þjóðvegatölu, en 
alveg gengið framhjá hinum tveimur, sem sé 
Lundarrevkjadalsvegi og svokölluðum Akranes- 
vegi, sem tengir sveitirnar austan Akrafjalls 
við kauptúnið Akranes. Vlil þann fyrri er það 
að segja, Lundarreykjadalsveginn, að það er al- 
mennt litið svo á, þar á meðal af mönnum, sem 
utanhéraðs eru og láta sig miklu skipta sam- 
göngur á þessari leið, að endurbætur á þessum 
vegi muni, eins og nú er komið, ekki vera ýkja- 
kostnaðarsamar, en vegurinn hafa ákaflega 
mikla þýðingu, sér í lagi fyrir þá, sem koma 
að norðan eða vestan og vilja fara til Revkja- 
víkur landleiðina um Borgarfjörð, þvi að þá 
er langstytzt að fara L'xahryggjaveg og á Kalda- 
dalsveginn. I’essi leið er iniklu fyrr opin en sú 
raunverulega Kaldadalsleið, sem er farin upp 
úr Hálsasveit upp hjá Húsafelli, sem liggur 
miklu hærra en þessi leið og er því iniklu leng- 
ur undir snjó. Pessi leið er þvi mjög þýðingar- 
mikil, einkum í sambandi við langferðir. Xú 
stendur svo á, að þessi vegur er nú þegar að 
nokkru levti lagður, en að nokkru leyti ruddur 
fram eftir Lundarreykjadal, en eftir eru L'xa- 
hryggir og allra fremst i dalnum. En þegar 
eingöngu er miðað við sumar-, haust- og vor- 
leið, þá hagar svo til, að ekki þarf annars við 
en að ryðja á þessari leið. svo að kostnaður 
af þessu er tiltölulega lítill, og þegar það fer 
saman, að þarna þarf ekki að offra miklu fé 
til þess að fá miklu styttri leið heldur en nú er 
nokkur kostur, þá finnst mér öll sanngirni 
mæla með að þessi mikilsverði vegur verði tek-

inn i þjóðvegatölu og gerðar á honum nauðsvn- 
legar umbætur. Eins og sakir standa nú, er 
benzin, gúmmí og annað, sem þarf til rekstrar 
bíla, ákaflega dýrt, og má búast við, að svo 
verði nú fyrst um sinn, og verður að kaupa allt 
slíkt frá útlöndum, svo sem allir vita. Það er 
því mjög mikils virði, ef hægt er með tiltölu- 
lega lítilli fvrirhöfn að færa slikan kostnað 
niður. Ég er því alveg sannfærður um, að þessi 
vegur er i fyrstu röð þeirra vega, sem taka á í 
tölu þjóðvega. Það má vel vera, að hv. samgmn. 
hafi ekki verið nægilega kunnug staðháttum, 
vegna vantandi upplýsinga, er hún tók ákvarð- 
anir um brtt., en nú hefi ég bætt úr þvi, sem 
ég kann að hafa átt vangert áður með upplýs- 
ingarnar, og vænti fastlega, að háttv. nefnd láti 
þennan veg fvlgja þeim öðruin vegum, er hún 
hefir madt með að teknir yrðu i þjóðvega- 
tölu.

Hvað Akranesveginn snertir, þá má færa gild- 
ar ástæður fyrir því, að hann eigi að takast i 
tölu þjóðvega, eins og margir þeir vegir, sem 
hv. samgmn. hefir mælt með, enda þótt hann 
liggi ekki á aðalsamgönguleið á inilli lands- 
fjórðunga.

Ég vil svo að síðustu taka það fram, að ég 
vænti þess fastlega, að ég hafi hér á Alþingi 
rutt þá braut, eða riðið á vaðið ineð breytingar 
á vegalögunum, sem virðist ætla að hafa það i 
för með sér, að nokkur bót fáist á þessum mál- 
um og óskir og kröfur ýmissa hv. þm. verði 
uppfylltar i þessu efni.

Ég vil svo að lokum undirstrika nauðsyn 
þess, að l’xahrýggjavegurinn komist i tölu þjóð- 
vega.

Bergur Jónsson: Ég vil aðeins taka það fram, 
að þar sem ég hefi hevrt vfirlýsingu hv. sam- 
gmn. um brtt. ininar, mun ég taka þær aftur 
til 3. umr.

Frsm. (Gísli Sveinsson): Ég tel sjálfsagt að 
ljúka þessari umr. nú og atkvgr. sömuleiðis, 
þar sem allar brtt. hafa verið teknar aftur til 
3. umr. Gangi þær aftur þá, mun ég sem frsm. 
samgmn. gera þeim einhver skil.

Hvað snertir ræðu hv. þm. Borgf., skal ég 
taka það fram, að við hana hefi ég inargt að 
athuga. Hún var sannarlega meira flutt af 
kappi en forsjá. Hinn ruddi vegur, sem hann var 
að tala um, mun frekar geta kallazt óvegur 
en vegur. Annars vil ég segja hv. þm. það, að 
n. tók upp þann veginn, sem vegamálastjóri 
taldi hafa meiri þýðingu, en frestaði að taka 
hinn, sem hann taldi skaðlaust, að biði enn, 
án þess að vera tekinn í tölu þjóðvega.

Að síðustu vil ég svo leggja áherzlu á það, 
að gengið verði til atkv. nú þegar um frv. og 
brtt. n.

Forseti (JörB): Ef allir þeir, sem lirtt. hafa 
flutt við frv., hefðu lýst yfir því, að þeir tækju 
brtt. sínar aftur, þá hefði verið hægt að ganga 
til atkv., en nú er það alls ekki; það eru þvert 
á móti margar brtt., sem ekki hafa verið teknar 
aftur, en flm. þeirra fjarverandi. Verður þvi 
að fresta atkvgr.
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Frsm. (Gísli Sveinsson): Ég veit ekki betur en 
að öllum hv. þm. hafi verið það ljóst, að mál 
þetta var hér til umr. nú, og tel ég þvi ekki 
nema rétt, að þeir taki afleiðingunum af því 
að vera fjarstaddir, þegar málið keinur undir 
atkv.

l'mr. (atkvgr.) frestað.
A 28. fundi i Xd., 2. april, var fram haldið

2. umr. um frv.

Frsm. (Gísli Sveinsson): Ég verð, þó að umr. 
sé lokið um þetta mál, að hreyfa því, sem ósk- 
að var eftir af mér fvrir hönd samgmn. og af 
hæstv. forseta í gær, að allir, sem stóðu að 
brtt., tækju brtt. aftur til 3. umr, og aðeins 
yrðu greidd atkv. um brtt. n. á þskj. 261.

Stefán Stefánsson: Ég tek aftur a-lið brtt. á 
þskj. 79 til 3. umr. B-lið brtt. hefir n. tekið unp 
í sinar brtt.

Thor Thors: Ég vil aðeins lýsa yfir, að ég tck 
aftur til 3. umr. brtt. 39, þar sem n. hefir tekið 
a-lið hennar upp í sínar brtt.

Vilmundur Jónsson: Ég vildi aðeins lýsa því 
vfir, að ég leyfi mér að taka aftur brtt. mína 
á þskj. 38.

Forseti (JörB): Við atkvgr. uin þetta mál mun 
ég bera till. n. fyrst undir atkv. En þar sem 
frvgr. brevtist mjög, verði till. n. samþ, ekki 
einuiigis að því leyti hvað hún tekur vfir meir i, 
heldur er lika fellt nokkuð úr henni, þá þvkir 
mér ekki nema sanngjarnt að verða við óskum 
hv. flm., ef fram koma, um að bera undir atkv. 
þetta sérstaka atriði frumv, þar sem hv. flm. 
frv. á ekki kost á að koma öðruvísi með leið- 
réttingar við þessa umræðu, ef hann vill þeim 
fram koma, heldur en með því að bera fram 
sérstaklega a-lið I, að haga atkvgr. þannig, og 
inundi ég verða við þeim tilmælum.

Frsm. (Gísli Sveinsson): Ég sé ekki betur en 
tilganginum sé fullnægt með því að bera upp 
í einu lagi þær brtt., sem n. nú leggur til, að 
verði á frvgr., sem allar miðast við 2. gr. frv. 
um breyt. á vegal. frá 1933, og þar komi ekki 
neinn sérstakur liður til viðbótar fyrr en við
3. umr. En þá gæti liðunum fjölgað eftir því 
sem henta þætti.

Forseti (JörB): Ég hefi hugsað mér viðvíkjandi 
atkvgr. að fara lá leið, sem hv. þm. V.-Sk. drap 
á, að bera upp brtt. n. í einu lagi. Við 3. umr. 
mætti bera fram brtt. um þau atriði frumv, 
sem felld eru niður eftir tili. n, verði þær sam- 
þykktar. En ef hv. fim. óskaði — sem mér er 
ekki grunlaust um — að bera upp einhverja 
stafliði, sem felast í hans frv., nú þegar við þá 
brtt, sem n. hefir gert, þá vil ég ekki neita 
honum um það. Því að um svona atriði er ekki 
hægt að ganga öðruvisi til atkv. en nokkuð 
sundurliðað, vegna þess hvernig málinu er 
háttað.

ATKVGR.
Allar brtt. nema brtt. 261 teknar aftur til 

3. umr.
Brtt. 261 samþ. með 24 shlj. atkv.

Forseti (JörB): Hv. þm. Borgf. hefir óskað 
eftir, að liður I,a í hans frv. yrði borinn upp 
til atkv. i sambandi við brtt. n., og mundi hann 
þá komast undir rómv. IV í brtt. hennar.

*Frsm. (Gisli Sveinsson): Herra forseti! Ég lít 
svo á, að þetta sé ekki réttur gangur í mái- 
inu iiú. Ég tel, að það sé með þeirri samþykkt, 
sem nú var gerð, þegar búið að ákveða frvgr. 
eins og hún er nú stíluð, og þar geti ekki komið 
neitt krull til greina með að kljúfa úr frv. 
vissan hluta á þennan hátt við atkvgr., því að 
á sama hátt gæti hver sem vill af þeim, sein 
tekið hafa aftur sínar brtt., komið með þær 
til þess að fá |>ær samþ. Því að hvorki þessi 
brtt. né aðrar falla inn í frv. nú, breytt frá 
þvi sem það var áður. Og hið rétta form á 
þessu er, að allar frekari brevt. bíði til 3. umr, 
enda er engu sleppt með því. Þetta hafa hv. 
þm. líka gengið inn á, bæði af formlegum og 
efnislegum ástæðum, þar sem þegar er tekið 
upp í brtt. n. eitthvað frá hverjum af því, sem 
flestir hv. tillögumenn báru fram, undir a-Iið 
brtt. á þskj. 261 við frv. nr. 16, sem nú hefir 
verið samþ.

Annað, sem kemur til atkv. við 3. umr., sem 
þarf að orðast um, fellst ég ekki á f. h. n, að 
verði borið upp þannig.

Forseti (JörB): Þetta er ekki stórvægilegt at- 
riði. Og ef hv. þm. hefðu ekki tekið aftur sín- 
ar brtt, þá inundi maður hafa borið brtt. upn 
á þennan hátt, og séð svo til, að þær, sem samþ. 
hefðu verið af þeim, hefðu komið á rétta staði 
í frv.

Hv. flm. (PO) getur að vísu tekið aftur till. 
sina og borið hana fram sem brtt. við 3. umr. 
En vitanlega mundi hún þó koma á sama stað 
inn í frv. sem ég ætla að setja hana nú. í 
svona kringumstæðum er ekki hægt að hafa 
slíkt öðruvísi en ég liefi nú tekið frani. Og 
till, ef samþ. verður, mundi koma undir rómv. 
IV i brtt. n. Og hv. þm. V.-Sk. má vera viss 
um, að séð verður um, að það verði gert á rétt- 
an liátt.

ATKVGR. (frli.).
I,a í frvgr. (liðurinn borinn upp skv. ósk 

flm.) samþ. með 15:10 atkv.
Frvgr, svo breytt, samþ. með 20 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 21 shlj. atkv.

Á 30, 31, 32. og 33. fundi í Nd, 4, 5, 9. og 
11. apríl, var frv. tekið til 3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 34. fundi i Xd, 12. april, var frv. enn tckið

til 3. umr. (A. 323, 23, 27, 38, 39, 40, 49, 52, 54, 
55, 59, 60, 62, 68, 79, 89, 115, 144, 351, 354, 358, 
404).
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♦Frsm. (Gísli Sveinsson): Herra forseti! Eg sé, 
að þskj. við þetta mál eru með öðrum hætti á 
dagskránni í dag en þau voru í gær. Nú vissi 
ég ekki til þess að málið væri tekið fyrir í 
gær, enda þó að það væri á dagskrá.

Ég sé, að við frv. eru miklu færri hrtt. en 
taldar voru í gær, og sé ég ekki, hvernig þetta 
má verða, það þarf a. m. k. skýringar. Að því 
er snertir málið sjálft, þá er því svo farið, eins 
og ég gat um við 2. umr, að eftir allmikla 
vinnu í n. og viðræður við vegamálastjóra þá 
höfum við komizt að þeirri niðurstöðu, að rétt- 
látt væri að taka upp í tölu þjóðvega nokkra af 
þeim vegum, sem getið er um á þskj. 261, en 
það er nál. samgmn. En ailar þær brtt., scm 
fram eru komnar frá einstökum hv. þm, er 
vitanlega ekki hægt að taka til greina, því að 
þm. eru meira og minna aðgangsfrekir, þegar 
farið er að hera fram brtt. við vegalögin, og 
það virðast næstum engin takmörk fyrir þvi, 
hvað þm. leyfa sér að koma fram með af brtt, 
einkum eftir að einn er byrjaður að koma með 
brtt. Það er þá sem sagt engin leið að komast 
út úr því öllu í einu lagi, nema annaðhvort 
með því að hundsa allt, sem fram kemur af 
brtt, eða þá hitt, að vinza nokkuð úr þeim. 
Hér er þó farin sú leiðin, að vinza úr það, sem 
n. þótti mestu máli skipta og nauðsynlegast er 
að frainkvæma. Eins og nál. og brtt. á þskj. 261 
bera með sér, þá er hér ætlazt til, að 2. gr. 
vegalaganna orðist á þann hátt, að bætt sé inn 
nýjum vegum í tugatali. Það mætti nú sýnast, 
að það væri nógu langt gengið, með þvi að 
revnslan hefir sýnt, að ekki hefir verið hægt 
að veita fé til þeirra vega allra, sem teknir hafa 
verið upp í tölu þjóðvega. Það eru vitanlega 
takmörk fvrir þvi, hvað mikið fé er hægt að 
veita árlega í þessu skvni, og þó að vegir hafi 
verið teknir upp í tölu þjóðvega, þá er það 
engan veginn skuldbundið, að til þeirra skuli 
leggja fé, það vcrður að vera eftir þvi sem fé 
er veitt til þess á fjárl. Þess vegna mætti segja, 
að það gæti ekki verið inikið keppikefli fvrir 
hv. þm. að þvinga inn till, sem gefið er, að 
ekki verður veitt fé til á næstu árum. Það er 
þvi mjög sennilegt, að citthvað annað liggi til 
grundvallar hjá hv. þm. en að sjá vegunum far- 
borða. Það má gera ráð fyrir því, að hv. þm. 
þyki það ekki svo lítils virði að geta sagt við 
kjósendur siua: „Nú eru þessir vegir komnir í 
tölu þjóðvega." Vitanlega hefði samgmn. ósk- 
að þess, að þm. hefðu athugað þetta sjálfir og 
gert upp við sig i samráði við vegamálastjóra, 
hvaða vegi mætti helzt taka upp i tölu þjóð- 
vega, og hefði það þá máske orðið lil þess, að 
meira samræmi hefði orðið i till. þeirra. Ég vil 
ekki aðeins óska þess, að þeir taki sínar brtt. 
aftur, heldur vil ég fvrir hönd n. skora á þessa 
hv. þm. að taka aftur sínar brtt. og Iáta þar við 
lenda sem hér er orðið. Enda munu þeir hv. 
þin, sem hér standa að brtt, vfirieitt hafa lýst 
yfir, að þeir taki brtt. sínar aftur eða muni 
gera það við þessa umr. Og ég get lýst því yfir, 
að það hefir ekki verið neitt meira tekið til 
greina, sem koinið hefir fram í brtt. samgmn.- 
manna sjálfra, heldur en annara hv. þm. Það 
hefir verið reynt að taka upp í till. n. jöfn-

um höndum till. varðandi hin ýmsu héruð hér 
á landi, sem við könnun liefir talizt að megi 
takast inn um nokkurt árabil. Þvi að það cr 
fullvist, að ekki er hægt að ætlast til þess, að 
á hverju ári sé svo ástatt, að till. héðan og 
þaðan um nýja upptöku vega í tölu þjóðvega 
verði teknar til greina, hvorki af ráðamönii- 
um framkvæmdarvaldsins né heldur af þeiin 
n, sem um það mál fjalla með nokkurri ábyrgð 
i hæstv. Alþ. Hitt kann vel að vera, að einstakir 
hv. þm. telji sér ekki skylt að líta þannig á 
inálið. En n. lítur þannig á, að þessi mál beri 
að lita á með fullri ábyrgðartilfinningu, enda 
þótt ekki verði ineð því móti allar till. teknar 
til greina.

Eins og hv. þin. sjá, er hér bunki af till. frá 
hv. þm, sem að vísu hefir rýrnað nokkuð i með- 
förunum síðan við 2. umr. og þangað til i dag. 
En það lasta ég ekki, að sumar brtt. eru ekki 
koinnar á dagskrá nú, og verða því aldrei 
greidd atkv. um þær. En þær em nógu margar 
eftir samt, og þær em svo vaxnar að áliti n., 
að engin þeirra ætti að takast til greina, — ekki 
])ær, sem enn lafa á dagskránni. Svo að enn 
gildir það, að þó að þessar eftirhreytur séu á 
dagskrána settar, sem hér hefir orðið, þá er n. 
á einu máli um að lita þannig á, að breyt, seni 
voru á þskj. nr. 261 og nú eru komnar inn í frv, 
sein er á þskj. nr. 323, — að þessar frvbrevt. 
séu svo viðtækar, að ekki nái nokkurri átt að 
knýja nú fram við frv. enn fleiri breyt. Það 
var svo við 2. umr. þessa máls — ég leyfi mér 
að segja það fvrir hönd n. — að þannig var 
farið að, sem hvorki ég né n. getum viðurkennt, 
að hafi verið réttmætt. Þá var þröngvað inn i 
frv. með aðstoð hæstv. forseta einni brtt, sem 
að réttum dómi var raunverulega búið að fella 
þá við atkvgr. Þá var málið þannig vaxið, að 
frv. það, sem hér er tekið tillit til, lá þá til 
grundvallar á þskj. 16 frá hv. þm. Borgf. (PO), 
Og það frv. hljóðaði um, og var allt þar með 
talið, till. um breyt. á vegal. í þrennu lagi, þar 
sem þremur nýjum vegum á að bæta inn í tölu 
þjóðvega. Nú var af þessum till. tekin til greina 
ein till, svo nefnd Grímsárbraut; hún var tekin 
inn í frv. með samþvkkt brtt. samgmn. undir 
nafninu Bæjarsveitarvegur. En það virtist svo 
sem þcssum hv. þm. nægði þetta ekki Þcssi hv. 
|)in, þm. Borgf, er nú form. fjvn, og hann 
þykist kannske vita deili á því, að nóg séu nú 
fjárráð landsins til þess að auka kostnað rík- 
isins óútreiknanlega mikið. Þessi hv. þm. hafði, 
að ])ví er virtist, talið forseta trú um, að vel 
mætti bera upp einn lið frv, þó að búið væri 
að fella þetta frv. hv. þm. Borgf. með þvi að 
setja annað í þess stað, eins og greinir á þskj. 
261, þar sem er borin fram brtt, þar sem allt 
frv. er fellt úr gildi eða því vikið til hliðar 
með þeirri höfuðbrevt, sem gerð er á því þskj, 
þar sem ekki aðeins þessi vegur, sem ég nefndi. 
var samþ, heldur allir vegirnir, sem n. tók til 
grcina. Þannig var þá raunverulega frv. á þskj. 
16 úr sögunni, þegar búið var að fella þetta 
frv. og annað komið i staðinn fyrir það. En þá 
skeður það, að hæstv. forseti tekur, vafalaust 
eftir áróðri hv. þm. Borgf, það til bragðs að 
vilja bera upp til atkv. einn lið i þessu frv.
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sem raunar var komið fvrir kattarnef, og tekur 
fyrir, að því er virðist af handahófi, fvrsta lið 
frv., og hann er samþ. Hv. þm. Borgf. hefir 
vafalaust lagt á það ríka áherzlu að þvinga inn 
ekki aðeins Bæjarsveitarveginn, heldur líka, að 
Lundarreykjadalsvegur skvldi koma inn á þenn- 
an hátt, enda þótt hann væri fallinn. Þetta gat 
hv. þm. Borgf. látið gera. Þetta var eina till., 
sem var þvinguð inn, en var áður raunverulega 
fallin. Hinar till. voru ekki fallnar. En þessar 
till. á þskj. 16 varð allar að taka upp og orða 
um og bera fram síðar við 3. umr., ef rétt hefði 
átt að að fara. Og það kemur í Ijós, að i milli- 
tíðinni er hv. þm. Borgf. ekki ánægður. Hann 
er búinn að fá Grímsárbraut samþ. og þvinga 
inn Lundarrevkjadalsveg. En hann er enn ekki 
ánægður, heldur kemur hann enn með þann 
veginn, sem er sjálfdæmdastur af þessum þrem- 
ur vegum og jafnvel af öllum vegum, sem till. 
hafa komið um. Þá fer hann aðra leið, þvi að 
hann mun ekki hafa búizt við, að hæstv. for- 
seti bæri upp Akranesveginn. Og mér er óskilj- 
anlegt, hvers vegna forseti gerði það ekki, til 
þess að frv. gæti þá komið allt til atkvgr. og 
orðið samþ., sem búið var að fella allt í heild! 
— Hv. þm. Borgf. átti ekki nema þrjár till. um 
vegi og vill fá þær allar samþ. A sama hátt 
gætu allir hv. þm. sagt: Það er tekinn upp af 
mínum till. einn vegur,' — hvers vegna skyldi 
ég þá ekki lika fá samþ. annan veginn og þriðja 
vcginn? Það hvílir ekki aðeins ábtrgð á sam- 
gmn. í þessu efni, heldur og á hv. þm. Og það 
kemur úr hörðustu átt, er sjálfur form. fjvn. 
beitir svo þvingun í málum sem hann hefir gcrt 
í þessu efni.

Samgmn. mun vfirleitt greiða atkv. á inóti 
öllum brtt. öðrum en þeim, sem komnar eru 
inn í frv. Og þó að svo sé, að þar sé kominn inn 
einn vegur, sem n. ekki ætlaðist til, að þangað 
kæmist, þá verður að treysta því, að hv. Ed. 
lagfæri það.

Forseti (JörB): Ég skal geta þess út af þvi 
sem hv. þm. V.-Sk. sagði viðvikjandi dag- 
skrárskjölum, að þegar dagskráin var ráðin 
til 3. umræðu um þetta mál, þá höfðu verið 
teknar allar brtt. inn á dagskrána án tillits til 
þess, sem komið var inn i frv. En við athugun 
á þvi sýndist svo sem sumt af þeim skjölum 
þvrfti ekki að standa á dagskránni, af því að 
sum þeirra voru komin inn í frv., og því hafa 
þau verið niður felld. Og ég held, að ekki hafi 
verið fellt niður neitt af skjölum nema það, 
sem komið er inn í frv., a. m. k. ef svo er, þá 
er það óviljandi gert. Þess vegna er þetta ekki 
nema leiðrétting á dagskránni, og slikt hefir 
verið fyrr og síðar gert án þess að að hafi 
verið fundið.

Aftur á móti er uin það að segja, hvort þing- 
skjöl hafi verið borin upp við atkvgr. við 2. umr. 
þessa máls samkv. þingsköpum eða löglega þá 
að farið, að ég býst við, að ef ég svara því, 
verði hv. þm. V.-Sk. að gegna forsetastörfum á 
meðan, því að ég veit ekki nema ég kunni að 
dvelja nokkuð við það atriði, ef ég geri grein 
fyrir því. En með þvi að hv. 8. landsk. hefir 
kvatt sér hljóðs, mun ég gefa honum orðið áður.

♦Eiríkur Einarsson: Vegna þess að ég á sæti í 
samgmn. þessarar hv. d. og á hér skvlt við brtt., 
sem fyrir liggja, þvkir mér rétt að gera grein 
fvrir afstöðu minni til þessara mála með nokkru 
tilliti til hvorstveggja.

Þegar meginathugun fór fram á þessu máli i 
sanigmn., lágu hér fyrir m. a. brtt. frá inér á 
þskj. 60. Ein af þeim brtt., sem þar um ræðir, 
er um iviðjabergsbraut, frá Suðurlandsvegi um 
Bevkjabraut að fyrirhuguðu brúarstæði á Hvítá 
nálægt Iviðjabergi, uin Grímsnes vestur til 
Grimsnesvegar nálægt miðju Grímsnesi. Það er 
rétt, að þegar vegamálastjóri lagði til, hvaða 
vegi honum þætti gerlegt að taka í þjóðvega- 
tölu, þá komst þessi till. mín ekki undir þann 
rannna, og er ekkert um það að segja. Og ég 
skal verða við þeim tilmælum hv. samgmn. að 
taka þessa brtt. mína aftur, svo að hún komi 
hér ekki til atkv. Aftur á móti er hér brtt. á 
þskj. 404, sem ég flvt og báðir hv. þm. Arn. með 
mér, um svo kallaðan Partaveg, eins og þeirri 
vegagerð er lýst hér á þessu þskj. Þessi brtt. 
kom fram nokkuð síðla, þegar meginathugun n. 
á brtt. í samráði við vegamálastjóra var um 
garð gengin. Og þess vegna fellur þessi brtt. 
ekki undir þann ramma, að vegamálastjóri hafi 
mælt með þessum vegi. En ég tel, að þar þurfi 
sérstakra skýringa við. Vegamálastjóri tók það 
fram, að till. um þennan veg hefði komið nokk- 
uð seint til sin til þess, að hún gæti fengið 
gaumgæfilega athugun af hans hálfu, og því 
treysti hann sér ekki, úr þvi sem komið væri, 
til að mæla með þessum vegi svona seint. Hins- 
vegar verður ckki vefengd sú viðurkenning 
hans, að hann játaði, að um nauðsvnjamál væri 
að ræða, þar sem þessi vegur er, sem hafði verið 
getið um áður, en með öðru vegarstæði, og flutt 
var till. um af mér og hv. þm. Arn. En þegar 
íbúarnir sjálfir, sem áttu við þennan veg að 
búa, skýrðu fvrir okkur, að það hafði við full 
rök að styðjast, að vegarstæðinu væri breytt, 
breyttum við till. okkar samkv. þvi.

Ég þvkist nú enginn drottinsvikari vera við 
hv. samnm. mína í samgmn, þó að ég ekki taki 
þessa brtt. aftur, þvi að ég lýsti því yfir í n., að 
mér væri mjög umhugað um, að hún mætti ganga 
fram. Því að, eins og játað var af vegamála- 
stjóra, er mjög nauðsynleg vegagerðin um suð- 
austurhluta Flóans, frá Gaulverjarbæjarvegi yfir 
Miklavatnsmýri og um Partana að Fljótshólum, 
af þvi að þarna er land, sem á sér framtíð og 
verður nýtt miklu betur en nú cr gert, og þá 
er höfuðnauðsyn, að frambúðarvegur verði lagð- 
ur yfir þetta svæði. Þeir menn, sem þurfa að 
fá þennan veg, búa nú við afarillar samgöngur, 
en þurfa að flytja mjólk sína úr 200 kúm til 
Mjólkurbús Flóamanna, og þarna er þvi ekki 
um neina smávegis einangrun að ræða.

Ég vil geta þess, að það hefir komið fram og 
var vitanlegt vegamálast jóra, að héraðsbúar, 
sem eiga að búa að þessum vegi, Ieggja afar- 
mikið kapp á, að þessi vegur komist i þjóð- 
vegatölu — enda á hann jafnmikinn rétt á þvi 
og fjöldi annara vega — svo að þeir bjóða 
sérstakar fórnir í vinnu til þess, að byrjað 
vcrði á þessari vegagerð.

Þarf ég svo ekki að fjölyrða uin þetta meira,
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en endurtek það, að þó að ég taki brtt. á þsk.i. 
60 aftur, þá hefi ég hvorki vilja né aðstöðu til 
að taka þessa brtt. á þskj. 404 aftur, en full- 
trevsti því, að hv. þdm. sjái réttmæti þessa 
máls og greiði þessari brtt. atkv.

Jörundur Brynjólfsson: Herra forseti! Hv. 8. 
landsk. hefir nú vikið að þeirri brtt., sem ég 
er meðflm. að ásamt honum og hv. 2. þm. Árii., 
og ég hefi engu þar við að bæta um nauðsvn 
þeirrar ákvörðunar, að vegur verði þarna lög- 
boðinn. Það er að visu sýsluvegur þarna austur 
í Partana með sjó, en óhentugur og kemur ekki 
að fulli gagni, t. d. næst alls ekki eftir þeini 
vegi til þeirra engilanda, sem nauðsyn ber til, 
og kemur heldur ekki að fullum notum fyrir 
bæina, sem þarna eru austur frá. Eg mundi, 
þrátt fvrir þá nauðsvn geta fallizt á það fvrir 
mitt leyti, að þessi brtt. yrði tekin aftur, svo 
það verði ekki málinu að falli, en get ekki gert 
það, nema meðflm. minir fallist á þá ákvörðun.

Eg ætla svo að vikja litils háttar að því, sem 
hv. frsm. samgmn. sagði hér um meðferð þessa 
máls við 2. umr. Hann veik að því, hver vandi 
væri á höndum með afgreiðslu þessa máls, og 
ef samþ. væru margar brtt., gæti það orðið 
málinu að falli. Þetta efast ég ekki um, að sé 
rétt, og ég skil þá afstöðu samgmn., að það sé 
mjög miklum erfiðleikum bundið að gera 
mönnum til hæfis og ganga svo frá þess máli, 
að menn geti nokkurn veginn vel við unað, en 
að málið gangi þó fram. Það er sízt of mikið 
úr þvi gert, sem hann sagði uin það efni. Hins- 
vegar, þó að þessi vandi sé fvrir hendi, er saint 
ekki hægt að taka ráðin af hv. þm. um af- 
greiðslu slíkra mála frekar en annara mála, 
þannig að þar verða þeir að njóta atkvæðisrétt- 
ar síns um það, sem þeir vilja samþ. eða fella 
af þessum till., þó að það hinsvegar geti vcl 
verið, að það sé ekki hyggilegt, að hahla til 
streitu sumum till., sem fram hafa komið um 
þetta mál.

Viðvíkjandi svo þeim atriðum, sem hv. frsm. 
samgmn. veik að um meðferð málsins við 2. 
umr., sem mér virðist hann telja alveg fráleita, 
og að engin dæmi væru til að haga þannig 
málsmeðferð við atkvgr., að tekið hefði verið 
atriði úr frv., sem hann telur að fallið hefði 
verið með samþvkkt till. n., og sem ekki hefði 
þvi verið þingsköpum samkvæmt og þvi fráleitt, 
þá hefi ég það þar til að segja, að vera má, að ef 
maður vildi nota sér ýtrasta form til þess að 
tefla málum fram á fremstu nöf til þess að 
koma þeim fyrir kattarnef, tefla þeim kannske 
framar heldur en svo, að auðvelt væri að rök- 
styðja það, þá getur verið, að fundizt gæti for- 
seti, sem hefði gert það. Það læt ég mig litlu 
máli skipta. En út af því, sem hv. þm. V.-Sk. 
lét orð hér falla um meðferð annara till., sem 
voru niður felldar við þessa umr., vil ég segja. 
að mér þótti vænt um, að hann leit þar sömu 
augum á rnálið og ég um, hvað heimilt hefði 
verið í því sambandi. Hann taldi, að ef flm. 
slikra till. hefðu verið samþykkir því, þá hel'ði 
mátt bera þær upp við umr. Nú höfðu verið 
tekin úr þeim till. ýms atriði og samþ. með 
brtt. n., og þá áttu ekki lengur við hvað formið
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snerti þau atriði brtt., sem nefndin tók ekki 
upp í till. sínar. Allt þetta var mér ljóst, þegar 
umr. hófst um málið, og einmitt fyrir það tók 
ég fram, að þar sem svo sérstaklega stæði á 
um það, hvernig þessu máli væri háttað, þá 
skoðaði ég meðferð þess svo hér við umr. og 
atkvgr., að ef einhverjir hv. þm. héldu fram 
sínum brtt. við umr., þá mundi ég ekki sjá mér 
annað fært heldur en verða við óskum þeirra 
um að bera upp slíkar brtt., og að það, sem á 
skorti um form á þeiin með tilliti til hinnar 
nýju gr., sem samgmn. hefir samið, yrði lag- 
fært með breyt. við endurprentun og það skoð- 
að sem hver önnur „redaktions“-brevt. Allir hv. 
þm. virtust mér sammála um þetta. Og mér 
þvkir vænt um, að einmitt hv. þm. V.-Sk. hefir 
fallizt á þessa skoðun og lýst hana rétta og 
löglega, og að hann álitur, að allir hv. þm. 
hefðu átt rétt á að heimta slikt viðvikjandi 
sínum brtt.. ef þeir hefðu óskað. En nú kom 
ekki til þeirra kasta um þetta efni, því að allir 
hv. þdm. tóku aftur sinar brtt., sumpart alger- 
lega og sumpart til 3. umr., svo að þessa með- 
ferð þurfti ekki að viðhafa um þessar brtt. Þá 
eru aðeins þau málsatriði, sem varða hv. flm. 
upphaflega frv., ein eftir. Brtt. n. var að vísu 
stiluð við hans frv., og hefðu þau málsatriði 
verið á annan veg heldur en eins og á stóð, 
mundi ég heldur ekki hafa séð mér fært að bera 
upp eina till. úr hans frv., sem samgmn. hafði 
ekki tekið upp í sínar till. Það var líka minni 
þörf á þessu, þar sem um 2. umr. var að ræða, 
og einmitt vegna þess fór ég fram á það við 
hv. þm. Borgf. að taka aftur þessi atriði til 3. 
umr. og flytja þá brtt. við frv. En hv. þm. Borgf. 
taldi um eitt atriði í sínu frv., einn Iiðinn, svo 
miklu máli skipta fvrir sig að sjá, hvernig við- 
horf d. væri til hans við þá umr., að hann ósk- 
aði mjög eindregið eftir því, að atkv. væru látin 
skera úr um þetta atriði. Ég býst við, að það 
hefði alls ekki verið hægt að segja, að neinn 
réttur hefði verið brotinn á liv. þm. Borgf., þó 
að ég hefði ekki orðið við þeim tilmælum við 
2. uinr., að bera þennan lið vpp, heldur látið 
það bíða til 3. umr. En það er ekki vani minn 
að beita harðræði við hv. þm. að óþörfu, ef 
mér finnst, að það, að láta að óskum þeirra, 
komi ekki í bága við þær reglur, sem gilt hafa 
hér á Alþ., og þá vil ég ekki synja þeim um 
óskir þeirra, óskir, sem þeir eiga í höfuðatrið- 
um rétt á, og fvrir það varð ég við þessum til- 
mælum hv. þm. Borgf.

Nú þegar svona stendur á, eins og um þctta 
inál, að smáatriðum er þannig skipað, þá finnst 
mér fjarri öllu lagi, að flm. frv., sem er svona 
vaxið eins og þetta frv. var, að efni þess var 
nákvæmlega sama eðlis og mörg atriði í brtt. 
hv. þm. við frv., þá finnst mér ekki ná nokk- 
urri átt, að fbn. frv. hafi miklu minni rétt um 
afgreiðslu sinna till. heldur en aðrir hv. þm. 
um afgreiðslu þeirra till., sem þeir báru fram 
við þetta sama frv. Og að brtt., hvort sem held- 
ur hún er flutt af hálfu n. eða einstakra hv. 
þdm., sem útilokar viss atriði í hinu upphaflega 
frv., eigi að geta gert það að verkum, að flm. 
þess frv. eigi að hafa minni rétt til að halda 
sinum till. fram til atkvgr. heldur en allir aðrir
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hv. ])dni., sem brtt. kunna að gera við málið, 
]>að get ég ekki fallizt á. Ef slíkt væri látið 
gilda, væri það nýr háttur um afgreiðslu mála 
hér á hæstv. Alþ. Venjan hefir verið sú, að láta 
ganga til atkv. um hvert málsatriði, svo að 
skoðanir manna gætu notið sín alveg án tillits 
til þess, hver flytti.

Þegar nú hv. þm. V.-Sk. finnur ekki aðrar á- 
stæður til rökstuðnings máli sinu en fram hafa 
komið, þá held ég, að ekki sé ástæða til að 
fjölyrða frekar um þingskapabrot. Eg vænti svo, 
að það, sem við kunnuni að lita misjafnlega á 
þetta atriði, verði ekki meira ágreiningsatriði 
en þegar er orðið, og frá minni hálfu er engin 
þvkkja vegna þeirra atburða, sem hér hafa 
orðið. Ég tel hv. þm. ekki hafa gætt þess sem 
skyldi, hvernig málið er vaxið, og því lagist 
það, sem okkur ber á milli, er hann athugar 
málið nánar.

*Helgi Jónasson: Hv. frsm. samgmn. tók það 
skýrt fram, hvað fyrir n. vakti, þegar hann 
mælti hér fyrir hönd hennar. hað var búið að 
vinna að þvi i samráði við vegamálast jóra, 
hvernig mál þetta skyldi leyst, og á það sam- 
komulag hélt ég, að allir aðilar hefðu fallizt. 
En nú kemur t. d. hv. 8. landsk. með brtt., sem 
er um allt annað en vegamálastjóri lagði til. 
Brtt. þessa vænli ég, að hv. þm. taki aftur; hið 
sama vænti ég og, að aðrir þm. geri, sem brtt. 
eiga við frv. nú, og fvrir hönd okkar þm. Rang. 
vil ég taka það fram, að við tökum till. okkar 
aftur, ef aðrir þm. gera slíkt hið sama með 
till. sinar. Annars verð ég að segja það, að mér 
finnst ekki hægt að ganga lengra en samgmn. 
gei'ði í þessu efni.

*Steingrímur Steinþórsson; Við 2. umr. þessa 
máls gat ég þess, að ég teldi sanigmn. hafa eftir 
atvikum komizt sæmilega frá þcssu máli og 
reynt eftir föngum að koma til móts við þá, 
sem brtt. áttu við frv. Sömuleiðis gat ég þess, 
að við þm. Skagf. værum ekki ánægðir með till. 
samgmn., þar sem hún hefði ekki mælt með 
þvi, að vegurinn frá Varinahlíð fram í Goðdali 
væri tekinn í tölu þjóðvega.

Við 2. umr. frv. þessa var samþ. brtt. frá hv. 
þm. Borgf., sem samgmn. hafði ekki mælt með. 
Var þá sýnilegt, að boðorð það, sem samgmn. 
setti, var brotið, og fyrir þvi flytjum við, þm. 
Skagf., aftur brtt. okkar um veginn frá Varma- 
hlíð fram Skagafjörðinn, en nú förum við að- 
eiiis fram á, að tekinn verði í tölu þjóðvega 
kaflinn frá Varmahlið fram að Mælifelli, en það 
er ekki nema helmingur ieiðarinnar fram í Goð- 
dali. Till. þessi er flutt fvrir eindregin tilmæli 
frá sýslunefnd Skagfirðinga; þó munum við 
taka hana aftur, ef aðrir þm., sem brtt. eiga 
við frv. að þessu sinni, taka till. sínar aftur.

Ég get með engu móti fallizt á það i ræðu 
hv. frsm. sanigmn., að sjálfsagt sé að fylgja 
í öllu till. vegainálastjóra um þessi mál. Mér 
finnst sjálfsagt að taka töluvert tillit til till. 
hans, en að leggja allt vald um þessi mál í 
hendur hans tel ég ekki rétt. Hitt get ég fallizt 
á, sem hv. frsm. samgmn. sagði, að máli þessu 
sé stefnt i hreinan voða, ef nú væri farið að

samþykkt. 
ig (frv. P<>).
samþ. nýjar brtt. við það. Ég fyrir mitt leyti 
vil leggja til, að frv. verði samþ. óbreytt i þvi 
l'ormi, sem það er nú, því að ég legg áherzlu 
á, að það komist i gegnum þingið að þessu 
sinni, enda þótt við þm. Skagf. séum ekki sem 
ánægðastir með það.

*Þorsteinn Briem: Við liöfum nú heyrt liinar 
hörðu áskoranir frá hv. frsm. samgmn. um að 
taka hrtt. þær, sem fram eru komnar við frv., 
aftur. Það var fyrir óskir lians, að ég tók aftur 
hrtt., er ég átti við frv. þetta við 2. umr., og 
það gerði ég í trausti þess, að n. athugaði sig 
betur og kæmist að þeirri niðurstöðu, að hún 
liefði ekki gert alveg rétt í till. sínum né farið 
að öllu eftir orðum sínum i nál., þar sem hún 
lýsir því yfir, að hún vilji láta hvert hérað 
liafa sitt. Þetta muii hún og hafa gert fyrir öll 
þau héruð, sem till. voru bomar fram fvrir, 
nenia mitt hérað. Ég var þvi að vonast eftir, að 
liv. n. tæki til velviljaðrar athugunar brtt., sem 
kom fram vegna þessa héraðs. Til þess svo að 
gera hv. n. hægara fvrir þá flutti ég aðra brtt., 
svo að um tvo vegarkafla gæti verið að ræða. 
Brtt. sú liljóðar um það, að Staðarfellsvegurinn, 
sein nú er þjóðvegur, yrði lengdur frá Staðar- 
felli að Skarði. Eins og kunnugt er, þá cr Dala- 
sýsla afskekkt og hefir orðið útundan með vega- 
bætur. Það er þvi þeim mun meiri nauðsvn að 
gera eitthvað fyrir sýsluna nú. Auk þess sem 
taka má tillit til þess, að mæðiveikin er all- 
mjög farin að herja á þessa sýslu. Verður þvi 
vart um annað að ræða til bjargar fyrir fólkið 
en stofna smjörsamlag og auka þá um leið 
nautgi'iparæktina, breyta samlaginu svo síðar í 
rjómabú. Er því áríðandi, að samgöngurnar séu 
sem beztar, svo að liægt sé að láta búið ná yfir 
sem stærst svæði.

Hv. frsm. samgmn. deildi fast á hæstv. forseta 
og ]>á, sem flutt hafa brtt. við frv. nú. Ég vildi 
nú vona, að hann yrði jafnstrangur í kröfum 
gagnvart sjálfum sér og hann var gagnvart 
þeim, sem hann deildi á, og stæði við sin eigin 
orð i nál. Ég get alls ekki tekið brtt. mína aftur, 
hvað sem aðrir gera með brtt. sínar.

Forseti (JörB): Hvað snertir brtt. á þskj. 404, 
þá lýsi ég því yfir, að ég mun taka hana aftur, 
ef það getur orðið til þess að greiða fyrir mál- 
inu.

*Frsm. (Gísli Sveinsson): Ég mun ekki fara 
að ræða einstakar brtt., sem fyrir liggja. Það 
hefir koniið skýrt fram frá n., að hún fellst 
ekki á neinar breyt. á frv. unifram þær, sem 
þegar hafa verið samþ.

Ég vil aðcins geta þess út af niargendurtekn- 
uin ásökunum hv. ]>m. Dal. í garð n., að hon- 
um hefir verið gefinn kostur á, að með hann 
vcrði farið eins og aðra, að brtt. hans verði 
nimþ., ef hann fær meðmæli vegamálast jóra 
með henni. Yegainálastjóri hefir hvorki við mig 
eða þennan hv. þin. látið neitt í ljós um það, 
að nauðsynlegt væri að taka tillit til till. hans. 
Það hefir því ekkert verið farið verr með þeini- 
an hv. þm. eða hérað hans heldur en aðra. Að- 
alskilvrðið fyrir því, að samgmn. mæli með
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brtt. við frv., er, eins og margtekið hefir verið 
fram, að vegamálastjóri mæli með till., teiji 
sanngjarnt og rétt, að umræddur vegarkafli 
verði tekinn i tölu þjóðvega. Það er liðinn lang- 
ur timi síðan hv. þm. vissi þetta, og ennþá 
bólar ekki á neinum meðmælum frá vegamála- 
stjóra með till. hans. Ég verð því að tilkynna 
hv. þm. það, að þrátt fyrir óskir hans, þá 
trevstir n. sér ekki til að mæla með till. hans.

Hvaða hrossakaup kunna að fara fram milli 
einstakra þm., getur samgmn. að sjálfsögðu 
ekkert við ráðið. Hún hefir aðeins tekið sína 
afstöðu. l'm atkvgr. verður því að skeika að 
sköpuðu.

Hvað snertir misklíð þá, sem hefir risið milli 
min og hæstv. forseta út af meðferð málsins 
við 2. umr, þá mun ég láta hana niður falla. 
Brtt. þær, sem fram hafa komið, munu að sjálf- 
sögðu verða bornar upp eins og forseti telur 
réttast. Abvrgð á orðalagi þeirra tekur n. enga, 
en að taka upp atriði, sem ekki liggja fyrir, 
kemui' vitanlega ekki til greina. .Vantar niður- 
lag ræðunnar.]

Forseti (JörB): Ég vil aðeins taka það fram, 
að mér þótti vænt um ummæli hv. fr.sm. sam- 
gmn., að skoðanamunur sá, sem á milli okkar 
hefir risið, skuli vera fallinn niður. Hitt þarf 
ég tæplega að minna hann á, að samkv. þing- 
sköpum má ekki bera sama málsatriði, sem fellt 
hefir verið, upp í sömu deild á sama þingi.

Ég vil biðja þdm. að vera ekki langorða. Það 
er ekki hægt að hafa lengri umr. um þetta frv., 
því að það þarf að afgr. fleiri mál á þessuin 
fundi.

*Eiríkur Einarsson: Ég þarf ekki að fara að 
ræða um brtt. á þskj. 404, því að hæstv. forseti 
(JörB), sem er fvrsti flm. hennar, tók hana 
aftur. Eg reis úr sæti til að láta í ljós, að mér 
þótti lciðara, að hv. 2. þm„ Rang. (HelgJ) fór 
með mishermi um það, að ég hefði fallizt á 
það i ii. að taka allar hrtt. aftur. Um Partaveg 
sló ég sérstakan varnagla, taldi rétt að láta 
hann koma undir atkv., og mun greiða þeirri 
till. atkv. mitt.

*Þorsteinn Briem: Út af ræðu hv. frsm. vildi 
ég segja, að málið er ekki afgr. með því, sem 
vegamálastjóri leggur til. Hann á ekki að hafa 
löggjafarvald um þau efni, heldur Alþ., enda er 
nú búið að samþ. brtt., sem ganga á móti till. 
hans. (GSv: A þá að hæta gráu ofan á svart?).

ATKVGR.
Allar hrtt. teknar aftur.
Frv. samþ. með 16:3 atkv. og afgr. til Ed.

A 33. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Xd., eftir 3. umr. þar 
(A. 323).

A 35. fundi i Ed„ 15. apríl, var frv. tekið til 
1. umr.

Þorsteinn Þorsteinsson: Þar sem allir hv. þm. 
úr samgmn. Ed. eru viðstaddir, vildi ég beina

nokkrum orðum til þeirra. .4 þskj. 323, þar sem 
þetta frv. hefir verið afgr. frá hv. Nd., er svo 
farið, að 3 eða 4 sýslur hafa orðið alveg af- 
skiptar í þessum 1. og enga vegi fengið hjá sér. 
Þar cr ein sýsla, sem aldrei hefir fengið styrk 
af vitafé, og hún hefir líka verið svo afskipt. 
að hún hefir ekki getað framlengt vegi, svo að 
þeir kæmust í þjóðvegatölu. Þegar vegal. voru 
samþ. 1033, fékk hún heldur ekki neinn veg þá. 
En á siðari árum hefir hv. samgmn. látið hana 
njóta nokkurs réttar. Ég á hér við Dalasýslu. 
(BSt: Hv. þm. er ekki fulltrúi Dalasýslu). Það 
er rétt. En þó að ég sé ekki þm. þessa kjör- 
dæmis, tel ég ekki rétt að láta það líða órétt 
þar fyrir. Ef mér hefði sýnzt Evfirðingar vera 
beittir órétti, hefði ég engu siður tekið málstað 
þeirra. Annars ætlaði ég ekki að fara að svara 
hv. 1. þm. Eyf., sem var að barna söguna hjá 
inér, heldur vekja athygli hv. samgmn. á því, 
að það beri að taka tillit til þessarar sýslu, sem 
aldrei hefir fengið neitt af vitafé og hefir verið 
bægt frá þvi að fá vegi i þjóðvegatölu til jafns 
við aðrar sýslur. Tel ég víst, að hv. samgmn. 
Ed. vilji líta á þetta mál með réttsýni.

■Jónas Jónsson: Þó að ég sé ekki nema einn 
af liðsmönnum hv. 1. þm. N.-M. í þessari n., 
sem getið var um, tek ég undir við hv. siðasta 
ræðumann, sem við köllum stundum i ógáti þm. 
Dal., því að ég hefi oft áður haldið fram rétti 
Dalasýslu. Ég lit svo á sem hann, að rétt sé, 
að tekið sé jafnt tillit til allra héraða, er fé 
til vega er úthlutað. Þætti mér gott, ef hann 
kæmi fram með upplýsingar um þetta, sem ég 
hefi ekki getað aflað mér, þó að ég sé ekki al- 
veg ókunnugur í Dalasýslu, og vona ég, að ég 
muni geta stutt hann í þessu ináli.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og 

til samgmn. með 10 shlj. atkv.

Á 41. fundi í Ed„ 18. apríl, var frv. tekið til 
2. umr. (A. 323, 466, 468, n. 401 og 403).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Frsm. meiri hl. (Páll Zóphóníasson): Herra 
forseti! Þetta frv., sem liggur hér fvrir um 
brevt. á vegal., kom hingað frá hv. N'd. N. gat 
ekki orðið sammála um það, eins og sjá má á 
þeim tveimur nál„ sem fram eru komin á þskj. 
403 og 401. Tveir af okkur litum svo á, að eins 
og þessum málum væri nú komið, þá sé ekki 
rétt að samþ. þetta frv., og skal ég leyfa mér 
að segja nokkur orð um þá afsöðu okkar, þótt 
gerð sé grein fyrir henni i nál. okkar á þskj. 
401. Skal ég þá fvrst benda á, að þjóðvegirnir, 
sem nú eru í landinu, eru enn sem komið er 
ineira og minna óbílfærir eða rétt slarkandi 
bílfærir. Skal ég í þvi sambandi benda á, að í 
aðeins þremur sýslum eru allir þjóðvegirnir 
orðnir bilfærir. Það er í Borgarfjarðarsýslu, 
Austur-Húnavatnssýslu og Rangárvallasýslu. Þá 
vil ég einnig í þessu sambandi benda á, hvernig 
þetta mál er komið hér inn á Alþingi. Hv. þm.
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Borgf. flytur fyrst frv. um brcyt. við vegal. 
inn á Alþ., — þm. fyrir kjördæmi, þar sem allir 
þjóðvegir eru bílfærir og sumir ágætlega góðir. 
Af sýsluvegum þar er líi hlutinn bílfær, annar 
þriðjungurinn slarkandi bilfa'r mestallt árið, 
en 'íi er ekki bilfær enn, en unnið að lagningu 
þeirra nú árlega. Og svo leggur hann til með 
frv. sinu, að þessi þriðjungur, sem ekki er bil- 
fær ennþá, verði tekinn í þjóðvegatölu og þar 
með öllum óbílfærum vegum, sem nú eru sýslu- 
vegir, létt af sýslunni. Þannig ber málið að 
hér á Alþingi, að þm. úr kjördæmi, þar sem 
allir þjóðvegir eru bílfærir, helmingurinn ágæt- 
lega og hinn helmingurinn sæmilega bílfær, V; 
af sýsluvegunum bílfær, slarkfær og % óbil- 
fær, kemur með till. um að taka þennan siðasta 
þriðjung upp í þjóðvegatölu, og nær saman uni 
sig svo mörgum Xd.-mönnum, að frv. er hingað 
komið. Þá vil ég benda á, að nú er mislangt 
komið að gera þá þjóðvegi, sem þegar eru í 1., 
akfa>ra. f 3 sýslum eru óakfærir af þeim veg- 
um, sem þegar eru komnir í þjóðvegatölu, inn- 
an við 10 km. í Vestur-Húnavatnssýslu eru t. d. 
aðeins 0,8 km. óakfærir, í Vestur-Skaftafells- 
sýslu 9,3 km., í Mýrasýslu 9,5 km. Hinir þjóð- 
vegirnir í þessum sýslum eru allir orðnir ak- 
færir. Þá koma næst 2 sýslur, sem hafa á milli 
10 og 20 km. þjóðvegi, sem eru óbilfærir. Það 
eru i Evjafjarðarsýslu 13,8 km. og Dalasýslu 15 
km. f 3 sýslum eru frá 20—30 km. óakfærir enn. 
Það eru Vestur-ísafjarðarsýsla með 26,7 km„ 
Gullbringu- og Kjósarsýsla með 27,5 km. og 
Arnessýsla ineð 28,6 kin. f Skagafirði eru 31,2 
km„ í Strandasýslu 42,1 og Norður-ísafjarð- 
arsýslu 49 km„ í Xorður-Þingevjarsýslu 54,5, 
Austur-Skaftafellssýslu 63,7, Suður-Þingeyjar- 
sýslu 67,3, Barðastrandarsýslu 79,1, Suður-Múla- 
sýslu 90,3, Snæfeilsnessýslu 98,3 og i Xorður- 
Múlasýslu 161,2 km óakfærir af þeiin vegum. 
sem þegar eru komnir í þjóðvegatölu. Svona er 
ástandið nú. Alþ. er búið að ákveða, að þessir 
vegir skuli vera þjóðvegir og að þeir skuli 
gerðir bílfærir, og þetta er eftir. Og þrátt fyrir 
að mikið hafi áunnizt, eru nokkrir partar af 
því, sein bílfært er kallað, aðeins rutt. Það 
liggur fvrir skýrsla frá vegamálastjóra um, 
hversu mikið það er i hverri sýslu, sem er litt 
eða ekki akfært. Það er t. d. ekkert i Gull- 
bringu- og Kjósarsýslu, ekkert i Borgarfjarðar- 
sýslu, lítið eitt í Mýrasýslu o. s. frv.

Xú skilst mér, að Alþ. hafi með því að gera 
einhvern veg að þjóðvegi tekið á sig vissar 
: kvldur gagnvart þeim vegi, fyrst og fremst að 
halda honuin við, og í öðru lagi að kosta lagn- 
ingu hans, en ekki ákveðið hvenær. Hvað við- 
haldið snertir, þá verðum við að horfast í augu 
við þann sannleika, að á því síðasta ári, sein 
skýrslur eru um, var eytt í vegaviðhaldið til 
þjóðveganna 830000 kr. Ég verð að segja það 
frá ferðalagi mínu um landið í fyrravor, að 
ég hefi aldrei séð vegi eins vel farna undan 
vetrinum og þá, enda viðhaldsféð minna en oft 
áður. Vegamálastjóri segir, að þessi upphæð sc 
það allra niinnsta, sem hægt sé að komast af 
með, og verði þó að vanrækja það dálitið, af 
þvi að upphæðin sé of iítil. Alþ. hefir ekki séð 
sér fært að láta hann hafa svona mikið fé nú,

heldur liefir lækkað uppliæðina niður i 750000 
kr. Hann á þannig að hafa ennþá minna fé en 
ráðgert var síðasta ár. Xú er það hinsvegar vit- 
anlegt, að kaup verkamanna hefir hækkað og 
mun hækka meira, og í öðru lagi mun kostn- 
aður við viðhald þeirra vega, sem hér á að bæta 
við, verða 35000 kr. minnst, og þá miðað við 
dagkaup eins og það var í fvrra. Hv. form. fjvn. 
sagði við mig í gær í einkasamtali, að framlagið 
til vegaviðhalds væri aðeins áætlunarupphæð, 
það yrði að greiða það, sem þvrfti. Ég veit ekki. 
hvoru ég á að trúa, þegar hann segir það og 
iýsir yfir, að verið sé að gcra fjárl. sem næst 
þvi, sem þau muni verða i veruleikanum, en 
það er alveg víst, að ef við samþ. að bæta þess- 
um vegum við þjóðvegina, þá hækkar viðhaldið 
eða það gengur út yfir þá vegi, sem fyrir eru, og 
þeim verður verr haldið við. Til viðbótar við 
það, að vegaviðhaldið er ekki áætlað nema 
750000 kr., ]>ó að við vitum, að það hafi orðið 
830000 kr„ þá vill nú Alþ. fara að samþ. að 
bæta þar ofaii á nýjum þjóðvegum, þar sem 
viðhaldið kostar 35000 kr. Og þrátt fvrir það 
að Aiþ. telur, að vel geti farið svo, að það 
verði að skera þetta niður um hluta eða 
rúmlega það, þá telur það samt rétt að bæta 
við veguin, sem kostar 35000 kr. að halda við. 
Þetta finnst mér ekkert vit. Ég verð að álíta, 
að þeir, sem geta verið með þessu, hafi gróf- 
lega litla ábyrgðartilfinningu eða þá að þeir 
séu að leika einhvern blindingsleik til þess að 
sýna einhverjum kjósendum, að ]>eir liafi kom- 
ið inn á vegalög einhverjum vegi, þó að vitað 
sé, að það verði til þess eins að draga úr, að 
þeim vegi eða öðrum vegum á landinu verði eins 
vel haldið við og ella væri.

Þá er annað sjónarmið, og það er það, að 
sýsluvegirnir eru alstaðar lagðir að nokkru 
levti fvrir sýslufé og að nokkm leyti fvrir 
landsfé. 1933 voru sam]). 1. nr. 102 um fram- 
lag til akfærra sýsluvega, sýsluvegasjóðslögin 
svokölluðu. Með bráðabirgðabreyt. nokkurra laga 
var samþ. að lækka þetta, en þó látið vera 
nokkuð. Xú hvgg ég, að ekki orki tvímælis, að 
þessir vegir, sem sýslurnar eru að baksa við 
að leggja, potast smátt og smátt í þá átt, sem 
]>eir eiga að vera. Hinsvegar er reynslan sú, og 
má nefna þcss mörg dæmi, að þegar búið er 
að taka slíka vegi í þjóðvegatölu, þá hættir 
sýslan að leggja fé til þeirra, en gerir aðra vegi 
að sýsluvegum, sem venjulega hafa miklu minni 
þýðingu, og þannig líða nokkur ár, að all! 
stendur við það sama, af því að ekki fæst fjár- 
veiting til veganna úr ríkissjóði, en á sama tíma 
heldur sýslan áfrain að leggja fé í minna nauð- 
synlega vegi, sem hún hafði gert að sýsluvegi 
í stað hinna, er gerðir voru að þjóðvegum. Þess 
vegna verður það oft til þess að tefja fyrir, að 
vegirnir væru lagðir, að þeir eru teknir í þjóð- 
vegatölu, og stundum verða lagðir og fullgerðir 
aðrir vcgir, sem þá hafa orðið að sýsluvegum, 
cn öllum ber sainan um, að síðar áttu að leggj- 
ast. Þetta er önnur ástæðan, sem verður að at- 
huga, þegar litið er á þetta mál í heild.

Þá vil ég enn benda á, að vegirnir eru i eðli 
sínu mjög inisjafnir. Margir vegir eru þannig, 
að það er sjálfsagt, að öll þjóðin standi að
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þeim, því að þeir eru þjóðvegir í þess orðs 
réttu merkingu. Hinsvegar er það kunnugt, að 
það eru margir vegir, sem ekki er hægt að segja 
það um, þvi að þeir hafa ekki þýðingu nema fyr- 
ir takmarkaðan fjölda fólks innan vissra svæða. 
Þeir eru að réttu lagi héraðavegir. Ég hefi 
litið svo á, að sú stefna, sein upp er tekin í 
sýsluvegasjóðslögunum, sé sú rétta, og eins þar 
sem svo er fyrir mælt i vegalögunum, að hægt 
sé að krefjast ákveðins framlags frá viðkom- 
andi hreppi, ef sérstaklega stendur á; það álit 
ég, að sé rétt stefna. Ég álít, að núverandi þjóð- 
vegum eigi að halda uppi að nokkru leyti af 
heildinni, en að nokkru leyti af viðkomandi 
héruðum. Vegamálastjóri hefir liðað vegina 
sundur, eftir því sem honum finnast þeir eiga 
að vera flokkaðir á þennan hátt. Eg lít svo á 
og sá hv. samnm. minn, sem stendur að þessu 
meirihl.nál. með mér, að rétt sé að flokka 
ekki einu sinni þá vegi, sem nú eru komnir inn 
i þjóðvegatölu, heldur einnig þá, sem hér liggja 
fyrir og hafa legið fyrir í allskonar brtt., og 
ýmsa aðra vegi, sem hafa ekki legið hér fvrir. 
Þeir yrðu flokkaðir þannig, að í flokki sér yrðu 
þjóðvegir, sem ríkissjóður ætti að bera altan 
kostnað af, en sér i flokki vrðu aftur héraða- 
vegir, sem rikið bæri ákveðinn hluta af og við- 
komandi hérað ákveðinn hluta, og svo gæti vel 
verið, að rétt væri að flokka héraðavegina i 
tvo flokka; í öðrum flokknum væru þeir, sem 
væru meira áríðandi og ríkið stæði undir að 
langmestu levti, og svo aðrir, sem ríkið stæði 
ekki undir nema að nokkru levti, að helmingi 
eða kannske ekki það.

Við álítum þvi, að þessar ástæður allar sýni 
fullkomlega, að þörf sé á að taka vegalögin í 
heild til endurskoðunar. Svo er lika önnur á- 
stæða, og hún cr sú, að sumstaðar hafa þjóð- 
vegirnir verið lagðir eftir þeim leiðum, sem nú 
er hætt að fara, eins og í Austur-Skaftafells- 
sýslu. Þjóðvegurinn liggur þar eftir Mýrunum 
og yfir Hornafjarðarfljót, en síðan bilferjan 
kom yfir Hornafjarðarós, er farið niður á fjörur 
og eftir þeim. Þetta er sjálfgerður vegur nema 
á nokkrum parti, og vegamálastjóri hefir orðið 
að sjá um hann, þótt hann sé ekki þjóðvegur. 
Þess vegna hlýtur að vera brýn þörf að endur- 
skoða öll þjóðvegalögin, og jafnframt lit ég 
svo á, að óforsvaranlegt sé af Alþ., þegar það 
veit, að þörf er á að láta meira en 800000 kr. 
i vegaviðhald og þarf að skera niður nauð- 
synlegustu upphæðir, að leyfa sér að skera við- 
haldið niður í 750000 kr. og með þvi segja vega- 
málastjóra að hafa vegina þannig, að ekki sé 
hægt að fara um þá, því að það er það, sem 
Alþ. segir. Og á sama tima er það óforsvaran- 
legt að taka þar til viðbótar 5—600 km. í þjóð- 
vegatölu og segja svo vegamálastjóra að dreifa 
þessu fé enn betur, lika á þessa vegi, og láta 
svo allt drabbast niður ennþá meir. Ég álít það 
ábvrgðarlevsi af þeim, sem gera þetta, og ófor- 
svaranlegt í alla staði. Sömuleiðis er það, að 
upp undir % af þeim vegum, sem hér á að taka 
i tölu þjóðvega, eru sýsluvegir, sem nú er verið 
að leggja af sýslunum með framlagi frá ríkinu 
í móti. Allt þetta stöðvast með þvi að gera þá 
nú að þjóðvegum. Og hvenær treysta hv. þm.

sér til að leggja með, að veitt verði framlag úr 
ríkissjóði til nýbygginga þessara vega? Hefir 
fjvn. ekki þótt fullerfitt að leggja eitthvað fram 
til þeirra vega, sem nú þegar eru þjóðvegir?

Af þessum ástæðum öllum leggur meiri hl. 
til, að frv. verði afgr. með svo hljóðandi rök- 
studdri dagskrá: Sjá þskj. 4911.

*Prsm. minni hl. (Jónas Jónsson): Það er ekki 
mikið eftir af fundartimanum, en þetta mál- 
efni er svo gott, að það mælir með sér sjálft.

Ég er hissa á hv. 1. þm. N.-M., að hann skuli 
evða svona miklum tíma til að sýna fram á fá- 
nýti vega, þvi að ég veit ekki betur en að hann 
sé mjög aðgangsmikill um vegi fyrir sitt kjör- 
dæmi.

Ég vil segja honum frá þvi, að ein mesta sand- 
eyðimörk hér á landi er svæðið frá Möðruda! 
til Vopnafjarðar. Það hefir verið revnt að gera 
þessa eyðimörk bílfæra. Hver hefir gagn af 
þessu? Það eru Vopnfirðingar og engir aðrir. 
En hvers vegna hafa Vopnfirðingar fengið veg? 
Það er af því, að til eru menn, sem lita öðru- 
visi á málin en þessir hv. þm., sem standa að 
þessari dagskrá, og fara ekki í hreppapólitik. 
Ég hefi átt mikinn þátt og meiri en þessi hv. 
þm. í að útvega fé i vegi til Vopnafjarðar. En 
það er ekki hægt fvrir hv. 1. þm. X.-M. og þá, 
sem eru uppbótarþm. þaðan, að koma til þm. 
og biðja þá um að vera ineð vegum þar eystra, 
þegar þeir geta ekki vitað til, að annarstaðar 
séu lagðir vegir. Öll ræða hv. 1. þm. X.-M. 
byggðist á þeirri skoðun, sem var hér ríkjandi, 
áður en bilarnir komu. Þá var revnt að gera 
smáspotta, og þegar bílarnir komu og hleyptu 
krafti i þessa hluti, þá voru aðeins til smá- 
spottar út frá Akureyri og fáeinum öðrum kaup- 
stöðum, vegurinn yfir Fagradal og austur yfir 
heiði. Það gekk allt eftir þessu músarholusjón- 
armiði, sem dagskráin er byggð á. En það kom 
nýr andi vfir fólkið, og frv. það, sem hér liggur 
fyrir, er runnið frá þeim sama anda. Frv. er 
bvggt á því að byggja vegi áfram og koma þeim 
lengra, nota þær þúsundir af fólki, sem nú hafa 
ekkert að gera, gefa þeim tækifæri til að vinna 
í vegum. Þetta þarf í sjálfu sér ekkert að rök- 
ræða, og það er undarlegt eftir allt, sem gert 
hefir verið, eftir að búið er að leggja tugi þús- 
unda í að gera sumarbílfæran veg til Vopna- 
fjarðar, — það væri undarlegt, ef svo ætti að 
hætta, — ef ætti að segja fólkinu, — ef það ætti 
að vera gleðiboðskapurinn til þess frá þessum 
hv. þm. Vopnfirðinga, sem ætti að tilkynna 
fólkinu i útvarpinu, að það hefði nú tekizt að 
drepa þetta frv., — ef fólkið ætti að fá það eftir 
að hafa tapað mestu af sínum markaðsmöguleik- 
um i Xoregi, i Póllandi, í Þýzkalandi, og fallinn 
markað i Ameríku, — ef svo á þar á ofan að 
segja þvi, að það fái ekki meíri vegi. Það er 
ekki ámælisvert, þó að búið sé að gera veg til 
Vopnafjarðar, en nú geta þessir þm. þakkað 
þeim, sem koma nú fram mcð sín áhugamál. 
Hér er lítil brtt., sem hv. þm. Dal. flytur, og 
ég er með brtt. um veg i Bárðardal. Það má 
segja, að það sé engin goðgá að stinga upp á, 
að Dalamenn fái veg, sem kemur þeim í sam- 
band við kaupstað, og Bárðdælir fái veg eftir
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sinni sveit, þar sem dugandi menn eru að berj- 
ast við mikla örðugleika og hafa ekki veg, held- 
ur en að eigi að fara að leggja 50 km. veg yfir 
sandauðnina til þess að þm. Vopnfirðinga geti 
koinizt heim til sín.

Xú gat hv. þm. ekki komizt hjá því að lesa 
upp úr sinu nál. til þess að sanna þær vitlevs- 
ur, sem eru í því skipulagi, sem hann hefir. 
Hann talaði um, að búið væri að breyta þjóð- 
veginum í Austur-Skaftafellssýslu, þar væri 
komin ný leið með bílferju yfir Hornafjarðar- 
ós. Hvers vegna er þá hv. þm. að berjast með 
hnúum og hnefum, fölskum tölum og allskonar 
vitleysum fyrir, að þetta eigi að vera svona, 
hreppavegurinn eigi að vera þjóðvegur og þjóð- 
vegurinn eigi ekki að vera neinn vegur? Hæstv. 
vegamáiaráðh. er svo settur, að í hans kjördæmi 
er einn af aðalvegum landsins, Grindavíkurveg- 
ur. Hann er ekki þjóðvegur, og svo berjast 
þessir hv. þm. fyrir af allri sinni getu, að hann 
verði ekki viðurkenndur, og ég veit þó ekki, 
hvaða vegur á að vera þjóðvegur, ef það er ekki 
vegurinn frá Vogastapa til Grindavikur, vegur- 
inn, sem Grindvíkingar börðust fyrir að leggja 
sjálfir, — lögðu á sig gifurlegar fórnir til að 
koma honum upp og lögðu hlut á hvern bát til 
þess að unnt væri að framkvæma það. Xú segir 
þessi hv. þm.: „Þessi vegur á ekki að vera 
þjóðvegur, en sandauðnin frá Möðrudal til 
Burstarfells á að vera þjóðvegur, og það á að 
spara allt i hana.“

Það er nú komið að fundarslitum, svo að ég 
sé ekki ástæðu til að ræða frekar um þetta, 
en afdrif frv. fara alveg eftir þvi, hvort músar- 
holusjónarmiðið á að fá að koinast að i vega- 
málunum.

Frsm. meiri hl. (Páll Zóphóníasson): Herra 
forseti! Ég þarf ekki miklu að svara hv. þm. S,- 
Þ. Þó voru það tvö eða þrjú atriði úr hans 
ræðu, sem mig langar sumpart til að fá skýr- 
ingu á, og sumpart vil ég svara nokkuð.

Hv. þm. S.-Þ. sagði, að ég falsaði tölur. Ég 
krefst þess ákveðið, að hann nefni, hvaða tölur 
það eru. Ég hefi tölurnar frá vegamálastjóra, 
og ef það er vegamálastjóri, en ekki ég, sem 
hv. þm. segir, að hafi falsað þessar tölur, sem 
ég nefndi, þá svarar vegamálastjóri þvi sjálfur, 
enda þó hann geti það ekki hér á þingi. En 
eins og það kom fram i ræðu hv. þm. S.-Þ., þá 
bar hann mér það á brýn, að ég hefði falsað 
tölur. Hér liggja tölurnar á þessu blaði, og ég 
óska ákveðið eftir, að hv. þm. gefi upp, hvaða 
tölur ég hafi falsað.

Þá sagði hv. þm.. að ég væri mcð eitthvert 
músarholusjónarmið. Xú er mér ekki ljóst, 
hvaða sjónarmið hv. þin. kallar músarholusjón- 
armið i þessu máli. Ég veit ekki, hvaða sjónar- 
mið músin hefir til samgangna i holu sinni. 
En ég geri ráð fyrir, hvað sem öðru liður, að 
músinni sé i brjóst borið, eins og öðrum verum, 
að vilja Iifa og vilja hafa greiðan gang út úr 
holunni, það sé fyrst og fremst hennar sjónar- 
mið, og það sé það, sem hv. þm. S.-Þ. kallar 
hér músarholusjónarmið. Það er flestum verum 
eðlilegt að vilja hafa sjálfsbjargarviðleitni. Þeg- 
ar ég vfirfæri þetta á þjóðfélagið, þá verður

það fyrst fyrir í þessu sambandi, að fólkið þarf 
að komast yfir landið eftir þeim vegum, sem 
búið er að leggja eða lofa því að leggja. Hvern- 
ig hefir hv. þm. S.-Þ. og hæstv. Alþ. rækt þetta? 
Jú, þegar vegainálastjóri hefði átt að fá 830 
þús. kr. til viðhalds á vegum, eins og eytt var 
síðastl. ár, þá er hann látinn hafa 750 þús. kr., 
og má öilum vera ijóst, sérstaklega þegar tillit 
er tekið til þess tvenns, að kaup hefir hækkað, 
svo dagsverk fyrir sömu fjárupphæð verða færri, 
og að viðhaldið hefir verið af vanefnum gert 
og ófullnægjandi, að með þeirri upphæð verður 
viðhald veganna það lélegt, að þeir ganga úr 
sér. Þetta er þá rækt á þann hátt, að láta göng- 
in frá músarholunum falla saman. En á sama 
tíma er ákveðið að grafa ný göng með því að 
taka á ný í þjóðvegatölu nýja vegi. Og ef við 
færum að heiinfæra þetta upp á till., sem hér 
liggja fyrir, þá gæti verið um tvær eða þrjár 
músarholur að ræða í kjördæmi hv. þm. S.-Þ. 
Inn i Bárðardal liggja göng, sem þeir hafa 
grafið sjálfir, og þingið hefir ákveðið, að ein 
músagöng skuli liggja út í Kinn, og það skyldi 
maður ætla, að hv. þm. S.-Þ. legði til, að þessi 
göng væru nú grafin. En það gerir hann ekki. 
Hann vill létta af Bárðdælingum að halda opn- 
um göngunum frá sér, þó hann viti, að það ger- 
ir hann verr fallinn til að uppfvlla þær skvldur. 
sem hann hefir tekið sér á herðar með lagn- 
ingu þjóðvega, sem þegar eru koinnir í þjóð- 
vegatöiu, eins og Kinnarvegarins. Það er eftir 
60.3 kin. af þeim vcgi, sem ákveðið er að leggja 
í Þingcvjarsýslu sem þjóðveg. En áður en á að 
sjá um, að það sé gert, vill hv. þin. S.-Þ. láta 
þingið taka á sig nýjar skyldur, en hina bíða, 
þó þeim fvrir löngu hafi verið gefin von um 
vegina. Mér skilst, að þetta sé músarhoiusjónar- 
miðið, og það sé hv. þm. S.-Þ., sem það hafi, 
en ekki ég.

Þá talaði hv. þin. um það, að þjóðvegur væri 
frá Austurlandi og niður í Vopnafjörð, og væri 
búið að eyða í liann allmiklu fé, og þetta væri 
sandauðn. Og það var svo að heyra, að það 
væri alveg óverðskuldað að leggja fé i þann 
veg. Ég skal benda á það, að þegar þessi vegur 
var tekinn í þjóðvegatölu og fvrst veitt til hans 
fé, lá fyrir tilboð um að leggja allan veginn 
fyrir 18600 kr. frá Möðrudal og niður á Brúnir 
og gera það í akkorði. En fjvn., sem hv. þm. 
S.-Þ. átti þá sæti í og var form. fvrir, vildi ekki 
sinna þessu tilboði. Vegamálastjóri lagði á móti 
þvi og taldi, að vegir, sem væru lagðir fvrir 
akkorð, væru ekki líkt þvi eins vel gerðir og 
þeir, sem hann léti gera. Og þess vegna var 
þetta ekki gert. En vegurinn varð miklu dýrari 
heldur en hann hefði orðið í akkorði, en hann 
er kannske betur gerður heldur en ef hann 
hefði verið gerður í akkorði; það er ekki gott 
að dæma um það, því þótt við sjáum, hvernig 
hann er nú, er ekki hægt að segja, hvernig 
hann hefði verið gerður í akkorði. Það hvað 
þessi vegur verður vfir 18600 kr. er því að öllu 
leyti að kenna fjvn., og þá fvrst og fremst form. 
hennar. Annars er nú vegurinn ekki kominn alla 
leið enn, þótt hv. |>m. S.-Þ. teldi svo í fávizku 
sinni.

Það, sem skiptir máli, er, hvort á að fara inn
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á það sjónarmið, að þenja vegakerfið út, sam- 
hliða þvi sem allir viðurkenna, að ekki sé hægt 
að leggja nægilegt fé til þess að leggja vegi og 
halda þeiin við, og hvort það á að bæta við 
vegaköflum, sem vitað er að kosta 35 þús. kr. 
bara í viðhaldi, og hvort það á að láta þau 
sýslufélög, sem nú em að leggja þessa vegi 
með framlagi úr rikissjóði á móti, gera það á- 
fram, og láta biða að bæta þessum nýju vegum 
við þjóðvegi, þangað til ríkið getur lagt til 
þeirra, sem getur vart orðið fyrr en 1942, þar 
sem nú eru þegar samþ. fjárl. fyrir 1941. A að 
láta drafnast niður viðhaldið á hinum vegun- 
um, sem komnir eru, með því að minnka fé til 
þess með því að taka af fé því, sem fyrir er, 
til viðhalds þessara nýju vega?

Ég álit þessa stefnu óheilbrigða. Ég álít, að 
það heilbrigðasta í þessu máli sé að endurskoða 
alla vegalöggjöfina.

Þá minntist hv. þm. á það, að ég hefði bent 
á sem dæmi vegi, sem vegamálastjóri sæi um 
viðhald á, sem ekki væru þjóðvegir, og átti þar 
við veginn eftir fjörunum frá Flatey að ilela- 
tanga, og að ég hefði haft þetta úr nál. hans. 
Það getur verið, að hann minnist á þetta í nál. 
sínu, en ég hefi ekki lesið það, enda var því 
útbýtt nú á fundinum. En hvernig bætir hann 
úr þessu? Vegur þessi er þegar korninn i þjóð- 
vegatölu í Nd., en samhliða ætlast hv. þm. S,- 
Þ. til, að jafnframt haldi vcgamálastjóri við 
vegi, sem liggur samhliða þessum vegum, sem 
hann kallar „ómerkilegan hreppaveg", sem ekki 
komi heildinni neitt við. Það er ekki verið að 
leiðrétta vegal. með þessu. Það þarf að leiðrétta 
öll vegal. í heild, og þá er ekki vafi á því, að 
ýmsir vegir, sem eru komnir á vegal., eiga ekki 
að vera þjóðvegir. Það eru aðrir i þessum till., 
sem eiga að vera þjóðvegir, og aðrir, sem eiga 
að vera héraðavegir, og svo eru vegir, sem 
hvergi eru í þessum till., sem eiga að vera hér- 
aðavegir. Og það, sem við viljum, er, að þessu 
máli verði visað til ríkisstj. til þess að hún láti 
endurskoða vegal. og leggja síðan málið fyrir 
næsta þing.

Það hefir komið fram í ræðu hv. þm. S.-Þ. 
o. fl., að við værum með þessu að sýna vega- 
málunum í heild óvilja. Við vildum ekki veita 
fé til nýrra vega. Heldur nú hv. þm. S.-Þ., að 
féð, sem varið sé til vegagerða 1940 og 1941, 
vaxi, þó samþ. séu þessi lög? Hann er að tala 
um, að nú þurfi að vinna að vegagerð, eins og 
það standi í einhverju sambandi við þetta frv. 
Er ekki búið að samþ. fjárl. og ákveða, hvað 
leggja skal til vega? Ég veit ekki betur, og þó 
hv. þm. S.-Þ. sé sjaldan i deildum þingsins, 
fylgist hann væntanlega það með málum, að 
hann veit þetta. Allt hans tal um þörf vinnu nú 
i sambandi við þetta mál er þvi vitleysa ein. Og 
það hefir verið sagt, að það sæti illa á mér að 
vera á móti því, að sveitakjördæmi fái vegi 
Hverjir eru á móti því? Eru þeir á móti þvi, 
sem vilja láta leggja vegaspotta, þó að ekki sé 
nema fyrir litla upphæð á hverjum stað, eða 
hinir, sem vilja koma vegum í þjóðvegatölu, 
sem leiðir það af sér, að engu verður við þá 
bætt fyrst um sinn? Eða eru það þeir, sem vilja 
láta sýslurnar og ríkið leggja fram í þessa vegi

og halda þeim áfram smátt og smátt með eðli- 
legum hætti, þangað til þeim verður markaður 
bás þar, sem þeim er eðlilegast að vera í lög- 
unuin? Ég er alls ekki viss um, hver leggur 
meir á móti vegamálunum yfirleitt, þessir hv. 
þm., sem hafa borið mér þetta á brýn, eða við, 
sem höldum hinu fram og viljum láta endur- 
skoða alla vegalöggjöfina. Hitt er annað mál, að 
ef vegirnir komast í þjóðvegatölu, verður von- 
andi einhverntíma i náinni framtíð hægt að 
leggja þá á rikisins kostnað, en þeir stoppa í 
bili, þegar þeir fara úr sýsluvegatölu, því fjár- 
veitingunni, sem fá á í sýsluvegi með framlagi á 
móti, verður ekki varið til þeirra, eftir að þeir 
eru komnir í tölu þjóðvega. Það er þess vegna 
alveg rangt að vera að tala um í þessu sambandi, 
að einn sé á móti vegalagningu og annar ekki.

Ef þetta frv. vrði að 1. eins og það kemur frá 
Nd., mvndi lengd þjóðveganna aukast um 10% 
og viðhald veganna eitt aukast um 35 þús. kr. 
minnst, eftir áætlun vegamálastjóra. Við i meiri 
hl. samgmn. álítum slíkt vera ábvrgðarlaust og 
því fulla þörf á í þessu máli, að hér verði 
horfzt í augu við veruleikann, og vegal. verði 
endurskoðuð og þeim skipað í heilbrigðara form 
heldur en þau nú eru í.

Þorsteinn Þorsteinsson: Þeir áttust við liér 
áðan í ræðum, hy. þm. S.-Þ. og hv. 1. þm. N.- 
M., og ætlaði ég mér ekki að svo komnu máli 
að blanda mér inn í þeirra mál. En þar sem 
frsm. meiri hl. samgmn. virtist í ræðu sinni 
gera ráð fyrir þvi, að ég segði hér nokkur orð, 
þá get ég ekki verið að neita honum um það 
og verð við þeirri ósk hans.

Hv. 1. þm. N.-M. fór mjög mikið með tölur 
hér, cins og honum er títt. Nú sagði hann, að 
hv. þm. S.-Þ. hefði brugðið sér um það, að 
hann falsaði tölur. Ég tók ekki eftir því, hvort 
hv. þm. S.-Þ. sagði það alveg afdráttarlaust, 
en hv. þm. S.-Þ. ætti að vita bezt og vera kunn- 
ugast um það, hvernig hv. 1. þm. N.-M. fer með 
tölur. En oft hefir verið talið, að tölur frá hendi 
þessa hv. þm. séu lítt ábyggilegar, og má vera, 
að það sé enn meira nú en verið hefir. En mér 
virðist vera farinn að minnka sá brúaáhugi, 
scm hefir verið í honum fvrr, því að hann hefir 
jafnan viljað hafa framlög í vegabætur yfir 
vatnsföll og land, og viljað gera mikið að sliku. 
En nú virðist mér hann vilja stinga við fótum, 
og alls ekki vilja, að ríkissjóður stvrki fleiri 
vegi eða að teknir séu fleiri vegir í þjóðvegatölu, 
og þá sjálfsagt líka hætta að brúa ár, sem ekki 
eru á vegum í þjóðvegatölu. Hann ætlar sýslum 
að gera það, skilst mér. Hv. þm. lýsti þvi yfir, 
að rikissjóður væri þess ekki megnugur að taka 
fleiri vegi upp í þjóðvegatölu. En liann hyggur, 
að sýslufélögin séu þess megnug að vinna nú 
meira en áður að sýsluvegunum. Því að við vit- 
um, að eftir þvi sem samgöngur aukast og bíl- 
akstur vex, er krafizt, að ekki þurfi að stöðvast 
við reiðgötur, sem ruddar hafa verið fyrir 
klvfjahesta, heldur að bilar geti óhindrað farið 
yfir héruðin. Og við því geta sýslusjóðir ekki 
reist rönd, að gera bílvegi, sem mjög verður að 
vanda til.

Ef hv. þm. vildi nú sleppa þessum eina eyri,
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sem hann fékk lagðan á hvern benzínlítra nú á 
þessu þingi til brúargerða, aðallega fyrir sitt 
kjördæmi, og upphæðinni, nær 100 þús. kr., væri 
skipt ínilli sýsluvegasjóða, þá þvrfti nú varla 
að taka nýja vegi i þjóðvegatölu, en móti því 
stritast hv. þm. eins og hann getur.

Annað hljóð raun hafa verið i þeim strokk 
1030, þegar þá voru rædd vegal. hér á þingi, þvi 
ef maður athugar vegal. frá þeim tíma, þá séi 
maður fljótt, að það hefir ekki einn einasti hv. 
þm. verið jafngráðugur í að koma vegum í þjóð- 
vegatölu eins og einmitt hv. 1. þm. X.-M. I’vi 
að i kjördæmi hv. 1. þm. X.-M. eru -1—5 vegir, 
sem komast í þjóðvegatölu, þegar aðrar sýslur 
hafa látið sér nægja tekna einn eða i mesta 
lagi tvo vegi. Xú þarf þessi hv. þm. ekki meiri 
þjóðvegi, og þá geta hinir heðið rólegir og eiga 
helzt að sjá fvrir sínum vegum sjálfir.

En hitt finnst mér ekki óeðlilegt, þó að önnur 
héruð vilji njóta jafnréttis á við þetta liérað. 
sem hefir sótt á svo fast áður fyrr og verið 
mikið styrkt, og þm. þeirra reyni að fá jafn- 
mikil réttindi og friðindi fyrir þau héruð, sem 
standa þeim næst, eins og þetta eina hérað. 
Xorður-Múlasýsla, hefir fengið áður fyrr, eins 
og ég gat um.

Eg minntist á það, að hann hefði getið þess. 
að ríkissjóður væri ekki fær um að taka fleiri 
vegi í þjóðvegatölu. En ég hefi líka hent á, að 
það væri ómögulegt, að héruðin gætu lialdið við 
þessum vegum eins og krafizt er nú, nema þeiin 
komi tekjuauki.

I’á gat hv. þm. um það, að þeir menn, sem 
vildu auka vegakerfið í landinu, hefðu mjög 
litla áhyrgðartilfinningu. Ég verð að segja, að 
það er til ábvrgðartilfinning gagnvart fleirum 
heldur en aðeins rikissjóði. I’að verður að 
athuga, hvað héruðin þola, og við það verður 
dálítið að miða vegagerð og viðhald vega.

Hv. þm. bar okkur það á brýn, að þetta væri 
aðeins kjósendadekur. En slík orð finnast mér 
koma úr hörðustu átt, þvi að hafi nokkur þm. 
dekrað við sína kjósendur og farið eftir þeirr.i 
kröfum, þá er það hv. 1. þm. X.-M. ()g það 
hefir heyrzt, að kommúnistasella væri austur i 
Jökuldalshéraði, og talið er, að hv. þm. teygi 
höndina nokkuð í áttina til kommúnista hér við 
atkvgr.

I’eir vegir, scm nú eru þegar í þessu frv., 
hvort sem það verður samþ. eða ekki, eru taldir 
í héruðunum vissir að komast í þjóðvegatölu 
eftir eitt eða tvö ár, og héruðin munu ekki 
hrevfa hönd né fót til þess að bæta þá. Og ég 
tel ekki farsælla fvrir i'ikið að gevma sér að 
taka þá og bíða eftir því, að þeir gangi enu 
meir úr sér, heldur en taka á móti þeim nú 
þegar eins og þeir eru. Og sízt er það til bóta 
að fresta viðhaldi þessara vega, og á næsta 
þingi verða ekki minni átök um þá, og gæti 
mér komið til hugar, að það væri þá einhver 
vegarspottinn i Xorður-Múlasýslu svona rétt 
undir kosningar, sem þyrfti að líta á og kann- 
ske að koma í þjóðvegatölu.

*Frsm. minni hl. (Jónas Jónsson): Hv. 1. þm. 
X.-M. gekk nú eiginlega inn á þetta þrönga sjón- 
armið, sem ég hafði talað um. En hann talaði

eins og það væi-u mýs, fólkið í sveitinni, og 
að það væru mýs i Bárðardal. Og það eru vist 
sjálfsagt mýs í Vopnafirði og i Hjaltastaða- 
þinghá. En ég mótmæli því algerlega, að mínir 
kjósendur i Suður-I’ingeyjarsýslu séu mýs. En 
ég skal ekki segja, hverjir það eru, sem kjósa 
hv. 1. þm. X.-M. Hinu verður ekki neitað, að 
réttari samlíking með þessu orði er að nota það 
í sambandi við þá tregðu i vegamálum, sem 
lýsir sér í hugsunarhætti hv. 1. þm. X.-M. Hv. 
1. þm. X.-.M. reyndi ekki að mótmæla því, að 
vegna þess stórhugar í vegamálum á undanförn- 
um árum, þá er vegagerðin komin eins langt 
eiiis og hún er komin. Við nokkrir þm. fórum 
um kjördæmi hv. þm. árið 1928, seint á sumri. 
Og ef maður fer um það kjördæmi nú og athugar 
alla þá vegi og brýr, sem gerðar hafa verið 
siðan, þá stafar það af þvi, að þm., sem ferðuðust 
þarna þá, sannfærðust um það, að fólkið, sem 
þarna býr, hefði rétt fyrir sér að óska eftir 
vegabótum þar. I’að er liætt við, að biðin hefði 
orðið nokkuð löng, ef við hefðum átt að bíða 
aðgerðaiausir eftir þvi, að það vrði rannsakað 
samkv. rökst. dagskrá Alþingis af rikisstjórn og 
hlutaðeigandi aðilum. Ég verð að segja, að mér 
finnst hv. þm. ekki komast vel frá þeirri hlið- 
stæðu, sem ég tók frá Vopnafirði. I’ar hafa þeir 
góða höfn og samgöngur innan sveitar, en eru 
einangraðir frá vegakerfi landsins og óska nú 
eftir vegi ofan af Fjöllum. Hv. þm. langar til 
þess, að þeir fái hann, — en hvenær inundi það 
veiða, ef aðrir hefðu sama músarholusjónarinið 
og hann? Kannske aldrei. En við skulum alls 
ekki fara þannig að, við skulum leggja þennan 
veg eins fljótt og hægt er, og líka veginn út á 
Skarðsströnd, sem liv. 1. þm. X.-M. er á móti. 
Framkoma þessa hv. þm. er jafnóverjandi fyrir 
því, þó að við látum ekki kjósendur hans gjalda 
liennar. I’að þarf oft færri menn til þess að 
gera skaða en gagn, og hér þyrfti ekki nema 
fáeina af þeim mönnum, sem likjast þessum hv. 
þm., til að vinna óbætanlegt tjón. Ég skal segja 
ofurlitla dæmisögu um mann, sem var ráðunaut- 
ur í Búnaðarfélaginu og þm. fvrir mvndarlegt 
kjördæmi. Hann hafði lengi vel ágætt upp úr 
þvi að setja sig upp á móti öllu því, sem hann 
hélt hann gæti stöðvað fyrir öðrum. En kjós- 
endur lians áttuðu sig á því, áður en lauk, að 
hann kom anzi litlu fram á þingi af þvi, sem 
til gagns horfði; menn lærðu að beita hann 
sömu aðferð og hann beitti aðra. Xú geta menn 
athugað að taka upp þessa aðferð, þegar það er 
verðskuldað. — I’að fór svo, að búnaðarfélags- 
ráðunauturiiin, sem vanur var að setjast á hvern 
hlóðarstein i kjördæminu og tala við hverja 
kerlingu, liann féll, — á músarholusjónarmið- 
inu. Ég verð að segja það, að mér þætti leiðin- 
legt, ef þetta ætti eftir að koma fvrir þennan 
hv. flokksbróður minn.

Ég hefi tekið fvrir tvær hliðar á þessu máli. 
Eg er ekki þm. Eyf. og því síður Siglfirðinga, 
það er ekki af þvi, sem ég hefi gert það, sem 
ég hefi getað, bæði persónulcga og á flokks- 
fundum, til að flýta fyrir vegi yfir Siglufjarð- 
arskarð. Fyrir nokkrum árum voru till. um það 
kolfelldar, en nú er búið að koma því inn í 
vitund manna, að þetta sé nauðsynjamál, sem
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ekki megi stöðva, og þótt það væri drepið í 
bráð á síðasta þingi, vissu allir, að það gæti 
ekki staðið lengi. X'ú var við afgreiðslu fjárl. 
stigið rösklegt spor áleiðis. Það er ekki furða, 
þótt hv. 1. þm. X.-M. mæti mér sem andstæð- 
ingi í þessu efni, því að ég er þar búinn að 
liggja á allt öðru plani en hann í mörg ár. 
Vegna þessa víðara sjónarmiðs hefi ég vanrækt 
hluti í mínu eigin kjördæmi. Spurningin, sem 
ég vil leggja fvrir hann, er þessi: Eiga þröng 
kjördæmasjónarmið rétt á sér eða á að líta á 
nauðsvn alls landsins og m. a. atvinnuþörfina. 
— nú þegar þannig stendur á fvrir sjávarút- 
veginum, að sumum ishúsum og útgerðarmönn- 
um þykir ekki borga sig að framleiða isfisk 
fyrir enska markaðinn, hvað þá að fisksöluút- 
litið sé glæsilegt á öðrum sviðum? Eg hygg, að 
þeir, sem atvinnu missa, þiggi að vinna við 
vegagerð, ef þess er kostur.

Það liggur ekki fyrir til umr. nú, hvort leggja 
eigi niður þjóðvegi eins og Mýraveg, þegar þjóð- 
vegur er kominn eftir Melatanga. Eg geri ráð 
fyrir, að það verði athugað á sínum tíma. Enn 
síður kemur tölumoðið málinu við. Upp úr þvi 
fást ekki nema falsrök, þegar á að flækja menn 
með talnaröðum. Einn hv. þm., sem nú er dáinn 
og ég ætla ekki að nefna, var vanur að hugsa 
alla hluti í tölum. Þessi maður raðaði einu 
sinni tölunum þannig, að hann gat byggt það 
á þeim að hækka ísl. krónuna stórkostlega á ár- 
unum 1925—26. En það var aðeins byggt á töl- 
um, ekki sjálfu lífinu. Og var það ekki rök- 
semdafölsun? Hvað ætli útgerðarfvrirtækin, sem 
töpuðu þarna 2 millj. kr., segi um það? Eða ef 
maður tekur Evjólf Jóhannsson í Mjólkurfé- 
laginu og Sveinbjörn Högnason í Mjólkursam- 
sölunni og her saman þeirra tölur, — hvað hefir 
maður upp úr því? Það er auðvitað gott að hafa 
tölur með, en alveg tilgangslaust að þylja þær 
upp eins og hv. 1. þm. X.-M. gerir oft. Hvað þýða 
allir þessir km. eða kannske ég segi heldur kg. 
af sandi ofan af Hólsfjöllum í Vopnafjörð? 
Lífið sýnir okkur aftur á móti mun á vegi um 
auðn og vegi um bvggð, eins og þar sem veg- 
urinn frá Asgarði út eftir Fellsströnd á að 
liggja. Ég vil ekki hlusta á tómt tölumoð og 
slúður, heldur röksemdir lifsins. Ég veit, að það 
er réttara að leggja veginn í Dalasýslu en öræfa- 
veginn. En ég vil leggja báða vegina.

X'ú hefi ég svarað þessum hv. þm. nægilega. 
Bæði hann og aðrir hv. þm. skulu vita það, að 
þeim mun ekki takast að ósekju að halda fram 
músarholusjónarmiðum sinum.

Frsm. meiri hl. (Páll Zóphóníasson): Herra 
forseti! Ég þarf litlu að svara hv. þm. S.-Þ. (JJ). 
Hann viðurkenndi með þögninni, að tölurnar, 
sem ég tók, væru réttar og að hann hefði farið 
með rangt mál, þegar hann sagði, að þær væru 
falsaðar. Bollaleggingar hans um, að Jón Þor- 
láksson hafi dregið rangar ályktanir af tölum. 
koma mér ekki við, en leitt þykir mér, að hann 
af því skuli hafa orðið svo hræddur nú að gera 
hið sama, að hann skuli ekki þora að horfast í 
augu við veruleikann, sem hér sést bezt með 
tölunum. En þær tölur liggja fvrir, að i kjör- 
dæmi hans eru 67.3 km. af þjóðvegum, sem eftir

Alþt. 1940. B. (55. löggjafarþing).

er að gera hílfæra, og i öllum sýslum, nema 
þrem, Borgarfjarðarsýslu, Austur-Húnavatns- 
sýslu og Bangárvallasýslu, er mikið af þjóðveg- 
um, sem ekki eru hilfærir. Þetta skildist mér 
hv. þm. kalla falsrök, þvi að það væru bara 
tölur. Xei, þetta er lifið, þó að það sé sagt í 
tölum. Heldur hv. þm., að hann flýti fyrir lagn- 
ingu þessara vega með því að minnka framlagið 
til viðhakls þeirra um 35 þús. kr. á ári, eins og 
verður, ef frv. er samþ.? Heldur hann, að hann 
efni gefin loforð við kjósendur sína með því að 
sumþ. að leggja tuttugu nýja vegi jafnframt eða 
áður en þau loforð verða efnd að leggja þá 
vegi, sem enn eru ólagðir af þjóðvegum? Hann 
hrósar sér af þvi, að sjónarmið sitt sé ákaf- 
lega víðtækt. Xú hefi ég það sjónarmið, og hefi 
reynt að fylgja því í lífinu, að koma því í fram- 
kvæmd, sem ég hefi lofað að gera, áður en ég 
tæki á mig nýjar skvldur. Þegar hv. þm. (JJ) 
hefir lýst yfir því sem form. fjvn., að ómögu- 
legt sé að leggja eins mikið til viðhalds vegum 
og vegamálastjóri telur þurfa, hvað þá auka 
hraðann á nýlagningum, þar til uppfyllt væru 
gefin loforð, finnst mér litið vit i að dreifa 
kröftunum í enn fleiri staði, og mannslegra væri 
að reyna að koma móti fólkinu með eitthvað 
af þvi, sem maður er búinn að lofa, með þvi 
að taka veg i tölu þjóðvega og þar með gefa 
ákveðnar vonir um, að hann verði lagður.

Það er náttúrlega alveg misskilningur, að við, 
sem stöndum að nál. meiri hl., séum andvígir 
meiri vegalagninguin. Það, sem hv. 5. landsk. 
(ÞÞ) sagði uin það, er alveg út í hött. ffann 
talaði um þetta mál í sambandi við brýr og brú- 
arlagningar. Hvað kemur það þessu máli við. 
Þá var hann að revna að hjálpa hv. þm. S.-Þ. 
með aðdróttunum um, að tölur þær, er ég 
nefndi, væru ekki réttar, en þar sein hv. þm. 
S.-Þ. hefir nú étið það ofan í sig og reynt að 
skjóta sér á bak við það, að Jóni sál. Þorlákssvni 
hafi orðið það á að draga rangar álvktanir af 
tölum, þá væri hv. 5. landsk. þm. sæmra að 
revna að vcrja þann gamla flokksbróður sinn 
en vera með dylgjur til hans.

Hann talaði um framlög til sýsluvega. Reynsl- 
an sýnir, að sýslur hætta að leggja í vegi, sem 
brcytt er úr sýsluvegum i þjóðvegi, og þá hættir 
lagning þeirra að miða áfram um stund. En 
ekki er hætta á því, að sýslurnar reyni ekki að 
taka við tillagi ríkisins til sýsluvega og leggja 
eitthvað á móti. Breytingar þessa frv. mundu 
að öllum líkindum draga úr vegagerð af þcssari 
ástæðu. Annars mætti vel nota heimild 12. gr. 
vegalaganna frá 1933 til að ákveða, að sveitar- 
félög eða sýslur verði að taka að sér nokkurn 
hluta kostnaðar við að gera þjóðvegarkafla ak- 
færa. Með því móti mætti halda áfram slíkum 
vegum, þangað til ríkið sér sér fært að taka þá 
að sér að öllu levti.

En þegar það kostar 800—900 þús. kr. að halda 
gerðum vegum við, þótt af vanefnum sé gert, 
þýðir ekki að bæta ofan á 35 þús. kr. viðhalds- 
hyrði án þess að gera sér afleiðingarnar ljósar. 
Vanræksla á viðhaldi hlýtur að fara vaxandi, og 
það hefnir sín síðar. Eina úrræðið er að flokka 
vegina á nýjan leik í þjóðvegi og héraðavegi 
(og í 3. lagi hréppavegi), ákveða, hvernig ríkið
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leggur fé til hvorra um sig og hvaða vegir 
lenda í hvoruin flokki, losna við ólag eins og 
t. d. það að halda Mýravegi við sem þjóðvegi 
samhliða Xlelatangavegi. Jafnframt verður að 
bæta fyrir það óheillaspor, sem stigið var 1936 
með 14. liðnum i 1. um bráðabirðabreyt. nokk- 
urra laga, að takmarka mjög lögboðin framlög 
rikisins til sýsluvcgasjóða.

ATKVGR.
Rökst. dagskráin á þskj. 491, frá meiri hl. 

samgmn., felld með 7:4 atkv., að viðhöfðu 
nafnakalli, og sögðu
já: XIG, PZ, SÁÓ, ÁJ.
nei: JJós, JJ, XIJ, ÞÞ, BSt, HermJ, IngP.
■ PHerm, BSn, BrB, ErlÞ, EÁrna greiddu ekki 
atkv.
Brtt. 468,1 samþ. með 9 shlj. atkv.
—■ 468,2 tekin aftur til 3. umr.
— 466,1 samþ. með 9:1 atkv.
— 466,2 samþ. með 10 shlj. atkv.
Frvgr., svo breytt, samþ. með 10 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

.4 42. fundi í Ed., 19. apríl, var frv. tekið til 
3. umr. (A. 508, 468, 509, 510, 517, 518).

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

Þá var einnig of skammt liðið frá útbýtingu 
brtt. 509, 510, 517 og 518. — Afbrigði levfð og 
samþ. með 10 shlj. atkv.

Forseti (EÁrna): Xlér hefir borizt skrifl. brtt. 
frá hv. þm. S.-Þ., hv. 5. landsk. og 1. þm. Eyf. 
Þarf afbrigði til þess, að hún megi koma til 
meðferðar.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 525) levfð 

og samþ. með 11 shlj. atkv.

Bemharð Stefánsson: X’ið þm. Evf. flytjum 
hér 3 brtt. á þskj. 509. — 1. brtt. er viðvík.j- 
andi Eyjafjarðarbraut. Það er brtt. við sjálf 1., 
um að lengja þessa braut ofurlítið eða þann 
hluta hennar, sem er þjóðvegur, þannig að í 
staðinn fyrir að þjóðvegurinn endar nú hjá 
Saurbæ, verði hann látinn enda hjá Jórunnar- 
stöðum. Eg skal játa, að ég veit ekki nákvæm- 
lega, hvað þetta er langt frá Saurbæ og inn að 
Jórunnarstöðum, en það mun ekki vera nema 
mjög stuttur spotti. Eg hygg, að það sé a. m. k. 
ekki yfir 10 km.

Þá eru tvær brtt. við XII. lið á þessu sama 
þskj. Fyrst um Hörgárdalsvcginn frá Hörgárbrú 
hjá Xlöðruvöllum að Hallfriðarstöðum. Orsökin 
lil þess, að við bárum þessa brtt. fram hér, um 
nýjan veg um Hörgárdalinn, er einkum sú, að 
þessi sveit er að því Ieyti ekki i tengslum við 
aðalvegasambandið, að það liggur enginn þjóð- 
vegur í Skriðuhrepp neinstaðar. Nú hagar svo 
til, að ef þessi till. okkar um Hörgárdalsveg- 
inn yrði samþ., þá myndi þessi vegur liggja 
frá Möðruvöllum inn Hörgárdalinn að dalamót- 
um Hörgárdals og Öxnadals vestan við ána. En

austan við ána liggur Þelamörkin, og um hana 
er þjóðvegur. Nú kynni að þvkja óþarft að 
leggja þannig vegi lilið við hlið, jafnvel þótt 
áin sé á milli, sem vanalega er ófær, a. m. k. 
þegar hún er í vexti. X’ið höfum því afráðið flm. 
að taka þessa till. aftur, en ætlum í þess stað 
að levfa okkur að bera fram aðra skriflega brtt. 
einnig um Hörgárdalsveg, frá vegamótum hjá 
Bægisá að Hörgárbrú í Skuggahvammi. Xleð þvi 
móti er aðaltilgangi okkar náð, að þarna sé hægt 
að tengja saman þjóðveginn inn Þelamörkina og 
Öxnadalinn við veginn í Hörgárdal. En þessi 
vegur, sem við stingum hér upp á í skrifl. brtt., 
að tekinn verði í þjóðvegatölu, er miklu styttri 
heldur en hinn, og auk þess er það bilfær veg- 
ur, svo að ekki yrði nema um viðhald að ræða. 
En vegurinn frá Xlöðruvöllum inn Hörgárdalinn 
er ólagður nema tiltölulega stutt braut, og er 
þvi vitanlega miklu minni kvöð lögð á rikissjóð 
með þvi að sainþ. þá skrifl. brtt., sem ég hefi 
nú lýst, heldur en að samþ. þá brtt., sem er 
á þskj. 599. Ég vona þvi fastlega, að þessi brtt. 
verði samþ., þvi að ég hygg, að það sé nú ekki 
orðið ýkja víða á landinu, sem sveitirnar eiga 
við það sama að búa eins og t. d. innri hluti 
Skriðuhrepps í Hörgárdal að þvi er samgöngur 
snertir.

Þá er 2. brtt., eða stafliður b, á sama þskj., 
uin það að taka upp í þjóðvegatölu veginn að 
Árskógssandi frá þjóðveginum, sem liggur út 
ströndina. Xlér finnst þetta mjög hliðstætt því, 
að hv. Nd. tók inn á frv. veginn frá þjóðveg- 
inum að Hjalteyri, og í samræmi við það, sem 
áður hefir verið gert í sambandi við vegal., að 
tengja kauptún og þorp við aðalvegakerfið í 
landinu. En á Árskógssandi er, eins og hv. þm. 
vita sjálfsagt, þorp með allmörgum ibúum. Ég 
skal þó geta þess, að þessi brtt. var borin fram 
í Nd., þegar frv. var þar fyrir þeirri hv. d., og 
var þar felld. Það kynni því að mega ætia, að 
hv. Nd. vrði ófús til þess að taka við þessari 
till. aftur, þó að brtt. yrði samþ. hér í hv. d., 
og mun ég því af þeirri ástæðu bera mig saman 
við meðflm. minn um það, hvort ástæða sé til 
að halda þessari till. til streilu. En ég vona, 
að a. m. k. verði fyrri till. á þskj. 509 og skrifl. 
brtt., sem ég mun nú biðja hæstv. forseta að 
leita afbrigða fyrir, báðar samþ., úr þvi að það 
virðist hafa orðið ofan á hér i hv. d. á annað 
borð að gera brevt. á vegal. og taka nýja vegi 
upp í tölu þjóðvega. Úr því að svo er, hygg ég, 
að fullyrða megi, að það sé ekki farið fram á 
annað en það, sem ér fvllsta sanngirni, saman- 
borið við önnur héruð, þó að farið sé fram á, 
að þessir stuttu vegakaflar séu teknir í þjóð- 
vegatölu. Hinsvegar skal ég játa, að ég tel það 
töluvert vafasamt, hvort rétt sé að breyta vegal. 
nokkuð á þessu þingi, en ef svo verður gert, 
verð ég að halda fast við þessar till. okkar.

Forseti (EÁrna): Mér hefir verið afhent svo- 
felld skrifl. brtt. frá þm. Eyf.: ESjá þskj. 
524]. Þarf afbrigði til þess að hún megi koma 
til meðferðar.

ATKVGR.
Afbrigðin leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.
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Frsm. meiri hl. (Páll Zóphóníasson): Herra 
forseti! Ég vil fyrst leyfa mér að finna að því
— þó skal ég ekki fara um það mörgum orðuin
— að mál eins og þetta sé hespað hér í gegn 
með þeim hraða, að það fæst hvorki tími til 
þess að taka framkomnar brtt. fyrir á nefndar- 
fundi né heldur timi til þess að tala við vega- 
málastjóra, sem á að hafa stjórn þessara mála 
með höndum, og ekki timi til þess fyrir einn 
einasta hv. þm. að átta sig á, hvaða brtt. þeir 
kvnnu að vilja gera við vegal. Ég sé ekki, að 
sé nein ástæða til þessa. En afleiðingin hefir 
orðið sú, að það liggja fyrir skrifl. brtt. jafn- 
vel frá sömu þm., sem áður eru búnir að bera 
fram brtt. Þetta sýnir ljóslega, hversu mikið 
flaustur þetta er. Þm. koma nú með skrifl. brti. 
við brtt., sem þeir báru hér fram í gær. Þetta 
er óforsvaranlegt, og ég vildi mælast til þess 
við hæstv. forseta, að hann hraði yfirleitt ekki 
svona málum. Það er ekki þörf að hafa það 
þannig við mál, sem þurfa að athugast vel.

X. hefir engan fund getað haldið um brtt., 
sem nú liggja fyrir, og ekki getað athugað þær, 
ekki getað borið þær undir vegamálastjóra, ekki 
getað fengið upplýsingar um lengd veganna og 
ekki heldur, hvar á vegi héruðin eru stödd um 
að leggja þessa vegi, og ekki getað athugað, 
hvað það kostar árlega — yfirleitt ekki getað 
aflað sér neinna upplýsinga um þetta. Vegna 
þess og þess flýtis, sem er á þessu, hefi ég 
leyft mér að bera fram brtt. við þskj. 517 og 
518, og skal ég nokkuð greina frá þeim.

Fyrri brtt. á þskj. 517 fer i þá átt að leiðrétta 
það, sem hv. þm. S.-Þ. taldí í sinni ræðu í gær, 
að ekki væri tími til að leiðrétta. Það var 
vegurinn i Austur-Skaftafellssýslu. Það eru 
þarna á parti settir tveir vegir hlið við hlið 
annarsvegar eins og leið liggur yfir Mýrarnar, 
en hinn vegurinn um Melatanga. Nú myndi ég 
líta svo á, að Melatangavegur ætti að vera i 
A-fl. og kostaður að öllu leyti af rikinu. Hinn 
vegurinn, sem mvndi hverfa, ef fyrri till. mín 
yrði samþ., myndi eiga að vera í B-fl., sem væri 
að mestu levti kostaður af viðkomandi héruð- 
um. Ég hefi samt sem áður komið með till. um 
að fella niðr 1. gr. 1. frá 1928, þannig að ekki 
verði þarna tveir vegir hlið við hlið að öllu 
leyti kostaðir af rikinu. Og í samræmi við þeíta 
er 2. brtt., að c-liður frv. falli niður.

Það kom hér í d. greinilega fram í gær, að 
meiri hl. af þeim hv. þm., sem atkv. greiddu. 
en minni hl. þó af þdm., vildu ekki, að nú væri 
farið að endurskoða vegalöggjöfina og láta slá 
á frest þessum samþykktum, þar til sú rann- 
sókn væri búin, heldur vildu þeir fá þetta fram 
nú, án þess þó að kæmi rödd á móti þvi, að 
rétt væri að flokka vegina eins og ég legg til 
og láta héruðin borga nokkurn hluta af ný- 
lagningu þeirra og e. t. v. viðhald, þó siður við- 
haldið. Þetta er orsök þess, að ég legg til, að 
við frv. verði bætt tveimur gr., fyrst aftan við 
12. gr., um það, að þessir vegir, sem nú fara i 
frv., skuli hvað nýlagningu snertir kostaðir að 
% af ríkinu, en að öðru levti af héruðunum. Það. 
sem fyrir mér vakir með þessu, er að koma 
þeirri skiptingu á þetta, sem mér finnst eðlileg- 
ast, að sé i framtíðinni. Þó skal ég viðurkenna,

að í frv. eru tveir vegir, sem ég tel, að ríkið 
verði að kosta að öllu levti. En þegar málið er 
afgr. i þessu flaustri á svo skömmum tima, sá 
ég ekki ástæðu til þess að taka þá út úr, heldur 
verði þeir ineð í þessu tilfelli. Ég geri ráð fyrir, 
að ekki líði inörg ár, þangað til að vegirnir 
verða flokkaðir, og þá inegi laga þetta. En það, 
sem fyrir mér vakir með því að setja þetta á- 
kvæði inn, er, að frekar sé von um, að þá 
stöðvist ekki vinna i vegum, sem byrjað hefir 
verið á að leggja. Með því að taka inn í 1. ákvæði 
um þetta vona ég, að i framtíðinni teygist 
þessir vegir áfram af þeirri fjárveitingu, sem 
nú er til þeirra ætluð og kallað til sýsluvega.

I öðru lagi legg ég til, að aftan við frv. komi 
ný gr., bráðabirgðaákvæði, og þar geri ég ráð 
fyrir, að ekkert sé lagt fram af rikissjóði til 
viðhalds þeirra vega næstu tvö árin, sem nú 
verða samþ. í þessu frv., sem þó i fjárl. er búið 
að samþ. fé til, en héruðin verði á þessum tveim 
árum að sjá um viðhaldið. Þetta er til þess að 
reyna að tryggja það, að ekki sé dregið úr því 
fé, sem ætlað er að leggja í þessa vegi, með 
því að dreifa því vfir þessa vegi.

Með þessum tveimur brtt. vænti ég, að náist 
þó það heilbrigði í þessum málum, að vegagerð 
geti haldið áfram i Iandinu með líkri þróun og 
nú er, en ekki þurfi að stöðvast vegalagningar 
á einum 20 stöðum, eins og orðið hefði, ef frv. 
hefði verið samþ. óbrevtt, þar sem ekkert fé er 
fvrir hendi annað en fjárframlögin til sýslu- 
vegasjóðs og úr hreppasjóðum, en frá hæstv. 
Alþ. er einskis fjár að vænta, þar sem búið er 
að samþ. fjárl. fyrir bæði þessi ár, án þess fé 
sé ætlað þar í þessu skyni. Ég legg þvi til, að 
þessar tvær nýju gr. verði samþ., og legg ég 
aftur á móti miklu minna kapp á, að 1. og 2. 
brtt. mín verði samþ., og þó að þessi tvöfaldi 
vegur í Austur-Skaftafellssýslu verði lagður í 
biii, þá geri ég ráð fvrir, að vegamálastjóri 
muni gera lítið til þess að halda honum við, svo 
það kemur þá ekki svo mjög að sök, þótt hann 
sé lagður, þótt ekki sé það vel viðkunnanlegt, 
að tveir vegir liggi samhliða í sömu sýslunni 
með fárra km. millibili, sem báðir eru kostaðir 
af rikinu, þegar svo þar að auki eru ekki nemi 
0,2 km. eftir af sýsluvegunum í sýslunni, sem 
ekki eru komnir á ríkið. Þá á ég brtt. um, að 
við bætist nýr vegur frá Hallormsstað og inn 
að brúarstæði á Jökulsá i Fljótsdal.

Páll Hermannsson: Ég vil benda á, að hér liggja 
orðið fvrir allmargar brtt., sumar þeirra skrif- 
legar, og nokkrar þeirra eru i raun og veru mjög 
þýðingarmiklar, eins og t. d. sú, sem gerir ráð 
fyrir, að bvrjað verði að flokka vegina og fjár- 
framlagi rikissjóðs verði hagað með tilliti til 
þess, í hvaða flokki vegurinn er. Þetta finnst mér 
svo þýðingarmikið, að það sé nokkurt flaustur að 
ganga til atkv. um slíkar till. án þess að n. t’ái 
íhugað þær. Það voru í gær skiptar skoðanir og 
karp um það, hvort brýn þörf væri á að taka 
nýja vegi inn i vegalögin. Mér finnst, að ekki 
þyrfti að vera neitt karp um málið eins og það 
er nú, en að það ætti að ihugast nánar í n. Ég 
vil gera það að till. minni, að umr. verði frest- 
að og málinu visað til aðgerða hv. samgmn. á
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ný, og ekki gengið til atkv. fyrr en n. hefir 
haft tíma til þess að athuga málið.

*Frsm. minni hl. (Jónas Jónsson): Ég held, að 
l>að sé óþarfi að fara að vísa þessu ináli á ný 
til n., eins og hv. 1. þm. X.-M. talaði um. Fyrir 
það fyrsta er viðvikjandi aðalatriðinu, sem hv. 1. 
þm. X.-M. talaði um, meiri hl. samgmn. sam- 
mála, því að ég, sem var i minni lil. að öðru 
levti, vil nú skapa meiri hl, ef þess ef þörf, 
með hv. form. n, um að styðja þessa till. Það 
kom til orða i n, að það væri sameiginlegur 
vilji til fyrir þvi að hæta inn svona „klásúlu“. 
Ég álít, eins og hv. 1. þm. X.-M., að þetta sé 
spor i rétta átt, sem gert hefir verið með þess- 
um viðbótartill. En að því leyti, sem hv. 1. þm. 
X.-M. sér ekki ástæðu til að vísa þessu til n. og 
sagði, að þessu væri hraðað um of á síðustu 
stundu, þá er eins og menn, sem svona tala, 
hafi aldrei verið á þingi fyrr. Það ganga oft 
stærstu málin í gegnum þingið síðustu dagana 
með afbrigðum og næturfundum, og þetta er 
eitthvert það aumasta mál, samanborið við þau 
stórmál, sem verið er að afgreiða nú síðustu 
daga þingsins, án þess að menn geti um þau 
hugsað. Þegar svo þess er líka gætt, að meiri 
hl. samgmn. er fullkomlega andstæður málinu 
og hefir óskað að eyða því og hefir gert till. til 
að fella það, þá vil ég mótmæla því, að mál- 
inu sé vísað til n. til frekari rannsóknat'. X. er 
þegar búin að sýna, að hún hefir ekki annan 
áhuga fvrir málinu en að stöðva það. Ég hefi 
ekki á móti þvi, að þetta mál vcrði fellt, ef 
verkast vill, eða látið daga uppi, af þvi að ekki 
vinnst tími til að afgreiða það, en að verið sé 
að leika sér með það á þennan hátt, því inót- 
mæli ég, því að það eru engin skynsamleg rök 
fyrir því, að framhaldsathugun á málinu sé 
nauðsvnleg, og þó menn kynnu að vilja athuga 
það nánar, þá er ekki nauðsynlegt. að það sé 
gert á þessu þingi.

Ég hefi ásamt 2 öðrum hv. þm. borið fram 
skrifl. brtt. um, að ekki einungis nýlagning 
vega, heldur einnig viðhald þeirra verði kostað 
af sýslunum þar til öðruvisi verður ákveðið, 
og þar með höfum við þessir þremenningar 
sýnt, að við viljum viðhalda sambandinu við 
sýslurnar og áhugann þar fvrir þessum málum, 
og þótti ekki ástæða til að skera þráðinn þarna 
á milli alveg sundur, eins og annars hcfði verið 
gert.

l't af annari till. hv. 1. þm. X.-M. vil ég bera 
fram mótmæli, ekki einungis fvrir mína hönd, 
heldur cinnig fvrir hv. þm. V.-Sk. og vegamála- 
stjóra, því gr. um veginn i VesturSkaftafells- 
sýslu er orðuð af vegamálastjóra og þessum liv. 
þm. og þvi engin ástæða til að visa því til n„ 
af því að þessum atriðum óskar vegamálastjóri 
ekki, að sé brevtt, því að eftir þvi, sein hv. þm. 
V.-Sk. segir mér, þá vill hann einmitt fá þenn- 
an veg, og það situr ekki á þessari hv. d. að 
fara að hræra í því.

Það er margt gott að segja um till. hv. 1. 
þm. X.-M. um veginn niður Fljótsdalshéraðið. 
Það er ein af fegurstu sveitum landsins og 
þarna má búast við, að komi brú á fljótið, áður 
en langt um liður, og verður þá vegakerfi Fljóts-

dalshéraðsins miklu betra en nú, þar sem eru 
tveir þjóðvegir, sinn hvorum megin við fljótifi.

Mér þykir vænt um, að hv. 1. þm. Eyf. gat 
fallizt á að taka aftur till. sína um veginn á 
Árskógsströndinni, því að ef málið hefði þurft 
að fara þannig aftur til hv. Xd., hcfði það get- 
að fellt það. Þessi litla breyt., sem hv. 1. þm. 
Eyf. gerði, er réttmæt og eðlileg samgöngubót 
frá Bægisá yfir í Hörgárdal, og hún er vissulega 
til bóta. En ég mótmæli þvi kröftuglega sem 
nm. í samgmn., að málið verði sett til n., þvi 
það er aðeins til að drepa það, en menn verða 
þá að hafa hug til þess að drepa það i d.

Forseti (EÁrna): Mér hefir borizt skrifleg brtt., 
sem er gerð við brtt. á þskj. 468, 2, frá hv. 5. 
landsk. þm. Það er aðeins formbreyting vegna 
breytts orðalags i frv., en brtt. var upphaflega 
gerð við frv. eins og það var við 1. umr. Þar 
sem komið hefir fram till. um að fresta málinu 
og vísa þvi til samgmn., verður sú till. borin 
undir atkv.

ATKVGR.
Frv. vísað til samgmn. með 9:6 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu
já: ÁJ, BSn, BrB, ErlÞ, JJós, MG, MJ, PHerm.

PZ.
nei: ÞÞ, BSt, HermJ, IngP, JJ, EÁrna.

Einn þm. (SÁO) fjarstaddur.

l'mr. frestað.
Á 44. fundi i Ed„ 22. apríl, var fram haldið 

3. umr. um frv. lA. 508, 468, 509, 510, 517, 518, 
524. 525, 526).

Frsm. meiri hl. (Páll Zóphóníasson): Herra 
forseti! X. hefir athugað brtt. þær, er fram eru 
komnar, og hcfir orðið sammála um það, sem 
nú skal taka fram;

Að mæla með 1. lið brtt. á þskj. 509, þar sem 
farið er fram á að lengja akbrautina, sem end- 
aði við Saurbæ í Eyjafjarðarsýslu, fram að Jór- 
unnarstöðum, ásamt brautinni að Kristneshæli. 
Þá skilst mér a-liður undir 2. lið till. hafa verið 
tekinn aftur; b-liður fjallar um lítinn spotta 
frá Árskógsströnd niður að Árskógssandi, cn 
þann veg verða þeir að fara, sem ætla með ferj- 
unni út i Hrisey, sem er allstórt þorp.

Brtt. á þskj. 510 virðist aðeins vera sjálfsögð 
leiðrétting.

1. og 2. brtt. á þskj. 517 eru teknar aftur, en 
n. hefir orðið sannnála um að mæla með 3. brtt. 
á þvi þskj.

Hv. þm. S.-Þ. hefir sagt okkur í n„ að till. 
sú, er hann hefir borið fram ásamt hv. 5. landsk. 
og hv. 2. þm. Eyf., sé tekin aftur.

Þá er n. sammála um að mæla með brtt. á 
þskj. 518, sem fer fram á að leggja vegarspotta 
fram Fljótsdalinn. Þarna eru að vísu ár, sem 
þarf að brúa, en vonandi verða ekki mörg ár 
þangað til það verður gert. Þá mælurn við 
einnig með þeim vegi, sem getið er í hrtt. á 
þskj. 524.

Brtt. á þskj. 525 var tekin aftur, en brtt. á 
þskj. 526 mun bera að skoða sem leiðréttingu 
við till., er hér var á ferðinni um daginn. 2.
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liður á þskj. 468 er stuttur spotti frá Vestur- 
landsvcgi í Saurbæ til Salthólmavíkur, og mælir 
n. mcð þessari till.

Ég vænti þess, að hv. Xd. muni ekkert hafa 
að athuga við þessar till. Vænti ég þess, að 
inenn sjái, að ckki stoðar að leggja vegi, ef ekki 
er hægt að halda þeiin við. Og viðvikjandi 3. 
lið brtt. á þskj. 517 vil ég láta í ljós þá von, að 
menn líti svo á, að kostnaðurinn verði að koma 
að nokkru á héruðin, en ekki aðeins á ríkissjóð.

ATKVGR.
Brtt. 517,1—2, 509,2.a og 525 teknar aftur.

509,1 samþ. með 11 shlj. atkv.
— 509,2.b samþ. með 11 shlj. atkv.
— 526 samþ. mcð 11 shlj. atkv.
— 468,2, svo brevtt, samþ. með 11 shlj. atkv.
— 510 samþ. með 11 shlj. atkv.
— 524 samþ. með 10 shlj. atkv.
— 518 samþ. með 10 shlj. atkv.
— 517,3.a samþ. með 11 shlj. atkv.
— 517,3.1) samþ. ineð 10 shlj. atkv.

Frv., svo brevtt, samþ. ineð 9 shlj. atkv. og 
endursent Xd.

A 47. fundi i Xd., s. d., var frv. útbýtt eins 
og það var samþ. við 3. umr. i Ed. (A. 542).

A sama fundi var frv. tekið til einnar umr. 
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af-

brigði levfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

*Frsm. (Gísli Sveinsson): Herra forseti! Þetta 
mál, sem er frv. til 1. um brevt. á vegalögum, 
hefir haldið áfram sinum gangi gegnum þingið, 
en inn i það höfðu komizt þeir agnúar frá því, 
sem samgmn. skildi við það á sinum tíma, að 
því var hætta búin á göngu sinni. Eins og hv. 
þm. muna, þá var samgmn. hv. d. sammála um 
að taka úrval af hrtt. frá einstökum þm. upp í 
frv. X. hafði ásamt vegamálastjóra unnið að 
þessu og hafði verið svo réttlát að taka til 
greina vegi úr öllum héruðum þeiin, sein hrtt. 
lágu fyrir um frá fulltrúum þeirra. Einnig hafði 
hún það fyrir augum, hvað langur timi væri 
liðinn frá því, að vegur úr viðkomandi héraði 
hefði verið tckinn upp í þjóðvegatölu. Xú vildi 
svo illa til, að einn hv. þm. virtist ekki vera 
ánægður með ráðstafanir og till. n., en fór fram 
á, að sínar till. um upptöku vega í tölu þjóðvega 
yrðu teknar upp í frv. Það eru engin takmörk 
fyrir því, hversu hv. þm. geta verið kröfufrekir 
i þessum málum, jafnvel þó að n. hefði tekið 
inn i frv. till. frá flestum þeirra og reynl 
þannig að miðla málum. Það tókst fyrir þessum 
hv. þm. að koma sínum till. að, og áður var þó 
búið að taka till. frá honum í frv. Mér finnst 
hér vera farið út á hálan is, sem gæfi öðrum 
hv. þm. illt fordæmi. Hv. þm. sýndu þá til- 
látssenii að taka allar brtt. aftur í þeirri von, 
að málið fengi ekki fleiri ágalla, lieldur mætti 
ganga greiðlega gegnum þingið. En það varð nú 
ekki, þvi að ýmsir hv. þm. töldu sér skylt að 
koma með sínar óskir úr sínum héruðum u;n 
vegi í þjóðvegatölu. Fvrir nokkra keppni tókst 
að þvinga inn brtt., sem ekki voru allar þannig 
vaxnar, að þær stæðust þann hreinsunareld, sem 
frv. gekk í gegnum. Og þar með var sú gátt

opnuð inn í frv., sem brtt. hv. þm. streymdu inn 
um inn í frv. Og þannig liggur nú málið fvrir 
nú, að frv. er stórskemmt frá því sem áður var, 
og sjálfsagt á móti vilja margra hv. þm., einnig 
i Ed. Hér eru komnir inn 9 vegir samtals í frv. 
frá því er það var lagt hér fram. Og sumir eru 
þeir dýrir vegir, sein ekki hefir verið gerð nein 
vegabót á og rikið því yrði að byggja að öllu 
leyti, ef þetta á að ná fram að ganga.

En hv. Ed. lét ekki þar við lenda, heldur tók 
rögg á sig og samþ., gegn andmælum ýmissa 
hv. þm., tvær nýjar gr. inn í frv. Það var tekið 
rannsóknarlaust inn i frv. með þessu, að kostn- 
aður við þessar vegabvggingar skuli ekki aðeins 
greiddur af ríkinu, heldur að Vs hluta af við- 
komandi héruðum. Xú vitanlega ætluðust þeir 
hv. þm. til, sem fengu samþ. vegi, og hjuggust 
við, að kostnaðinum við þessa vegi væri ekki 
að meira eða minna leyti dembt vfir á héruðin. 
Er þó um marga af þessum vegum, sem teknir 
voru í frv., að mínum dómi alls ekki betur 
farið en heima setið að setja þá hér í frv., ef 
samþ. á þessar gr. Ákvæði 3. gr. eru svo frá- 
Ieit, að það nær ekki nokkurri átt að samþ. 
þau, þar sem lagt er til, að viðhald þeirra vega, 
er bætast við tölu þjóðvega eftir frv. þessu, 
skuli árin 1940 og 1941 kostað af viðkomandi 
liéruðum, því að héruðin munu ekki standast 
þetta og inunu ekki gera það um vegi, sem á 
annað borð eru komnir inn í þjóðvegatölu. 
Hvernig svo sem ætti að skipta kostnaðinum, 
mundu þau ekki taka neilt af honum á sig vegna 
vega í þjóðvegatölu. Þetta viðhald mundi, ef allt 
þetta væri samþ., drafnast niður, og það mundi 
verða hefndargjöf fvrir héruðin að hafa fengið 
vegum koinið í þjóðvegatölu með þessu frv., ef 
þetta bráðabirgðaákvæði væri samþ. En ef þessar 
tvær gr. væru burt felldar, höfðu, eins og málið 
stæði þá, ýmsir hv. þm. rétt fyrir sér ineð að 
leggja á það nokkurt kapp að koma vegum, sem í 
þessu frv. eru, í þjóðvegatölu. Samgmn. hefir 
athugað þessar till., sem komust inn i frv. í Ed,, 
og n. lítur á þessar tvær gr., sem illu heilli kom- 
ust þar inn i frv., sem fullkomið skemindarverk 
á inálinu. ()g hún vill ekki eiga hlut í því að 
samþ. inálið i þvi formi, sem það hefir nú. Hún 
her því fram skrifl. brtt. um að fella niður 
þessar 2. og 3. gr., sem hv. Ed. hefir sett inn í 
frv., en hefir þó ckki gert brtt. um niðurfell- 
ingu þeirra einstöku vega, sem komust inn í frv. 
í Ed. Með þessu móti eru að vísu, ef hv. þm. 
ætla að samþ. þetta allt saman, þessa vegi alla, 
inálin koinin í nokkra kös, og verður vandi úr 
að ráða fyrir rikissjóð að standa þar að. En hitt 
nær ekki nokkurri átt, að samþ. það óréttlætþ 
sem koinizt hefir inn i frv. í hv. Ed., að nú 
skuli demba þessu á héruðin aftur, þar sem þau 
hafa kannske ekki litið við þessum vegum, sem 
hér eru till. um að koma i þjóðvegatölu, þar 
sem teknir eru heilir vegir bara eftir lajidslagi 
og ætlazt til, að þeir komi inn i þetta kerfi. Ég 
mun því fyrir hönd samgmn. bera fram skrifl. 
hrtt., sem hljóðar þannig, að 2. gr. og 3. gr. 
frv. falli niður.

Að lokuin vil ég lýsa þvi yfir, að þó að sam- 
gmn. átelji þessa ineðferð alla á frv. í hv. Ed. 
— því að frá sjónarmiði n. er málið komið út
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á hálan ís, sem seint verður við það ráðið á — 
þá mun hún þó láta kvrrt liggja og afskipta- 
laust um þessa einstöku vcgi, sem samþ. voru i 
Ed., ef samþ. verður brtt. hennar hin skrifl., 
sem ég hefir þegar lvst, um niðurfellingu 2. og 
3. gr. En verði brtt. felld, munu bæði ég og 
aðrir fleiri nm. greiða atkv. á móti frv. eins 
og það nú liggur fyrir. Leyfi ég mér svo að af- 
henda hæstv. forseta þessa skrifl. brtt.

Forseti (JörB): Mér licfir borizt skrifl. brtt. 
frá samgmn., sem hv. þm. V.-Sk. hefir nú lýst. 
Þarf að veita afbrigði til þess, að brtt. mcgi 
taka til meðferðar.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 558) leyfð 

og samþ. með 19 shlj. atkv.

Forseti (JörB): Ég vil vekja athygli hv. þm. á, 
að tilætlunin var að ljúka umr. um þetta mál 
og helzt að fá það afgr. nú þegar og að því 
loknu setja nýjan fund og taka mál fvrir, sem 
d. hafa borizt frá Ed.

Jón Pálmason: A undanförnuin árum hefir 
mátt heita svo, að á hverju þingi hafi legið 
fyrir frv. um fleiri eða færri breyt. á vegal., og 
jafnan hafa þessi frv. jtrandað. Ég fvrir mitt 
levii bjóst við, að svo mundi eins fara um þetta 
frv. nú á þessu þingi. Og ég hefi af þeim ástæð- 
um ekki borið fram neina brtt. um vegi í minu 
kjördæmi nú, að ég bjóst við, að það hefði ekki 
mikla þýðingu. En þegar ég sé, að það er búið 
að hrúga inn vegum i þetta frv. jafnstórkost- 
lega og raun ber vitni, bæði í þessari hv. d. og 
hv. Ed., þá finn ég það, að ég get ekki staðið 
mig við annað en bera fram brtt. til samræmis 
um einn veg i mínu héraði, sem að sjálfsögðu, 
eftir þvi sem ég bezt fæ skilið, væri meiri sann- 
girni í að taka hér með í þetta frv. heldur en 
ýmsa vegi, sem nú hafa verið samþ. inn í frv. 
Þessi vegur er frá Hofi á Skagaströnd að As- 
búðum. Ég vil leyfa mér að afhenda hæstv. 
forseta skrifl. brtt. um þetta.

Forseti (JörB): Mér hefir borizt skrifl. brtt. 
frá hv. þm. A.-Húnv., svo hljóðandi: Sjá þskj. 
550j. — Til þess að brtt. þessa megi taka til 
meðferðar á fundinum, verður að veita afbrigði 
frá þingsköpum.

ATKVGR.
Afbrigðin leyfð og samþ. með 19 shlj. atkv.

*Bjarni Asgeirsson: Ég get haft sama formála 
fyrir því, sem ég segi hér, eins og hv. þin. A.- 
Húnv. Mér höfðu á öndverðu þessu þingi borizt 
beiðnir frá nokkrum kjósendum mínum uin að 
flytja brtt. um að bæta einum vegarspotta við 
í þjóðvegatölu; er þessi spotti á Mýrunum. Ég 
gerði það ekki, vegna þess, eins og hv. þm. A.- 
Húnv. sagði, að það hefir verið venja á undan- 
förnum árum, að þegar hæfilega margar brtt. 
hafa verið komnar fram við vegal., þá hefir 
þeim öllum verið komið fyrir kattarnef. Nú sé 
ég, að þingið er hér með till. um að bæta all-

illg (frv. PO).

verulega við vegi í þjóðvegatölu með þessu frv. 
Get ég þá ekki lengur setið hjá, og ber hér 
fram skrifl. brtt. um að bæta við Þverárhlíðar- 
vegi, sem liggur frá Borgarf jarðarbraut um 
Hjarðarholt og Arnbjargarlæk að Norðtungu. 
Þessi vegur liggur um nokkurn hluta Stafholts- 
tungnanna upp i Þverárhlið, sem cr mjög af- 
skekkt hvað vegi siiertir. Og þar sem svo er á- 
statt nú um þetta hérað, að það liggur fjárhags- 
lega í sárum vegna fjárpestarinnar, sem hefir 
gengið þar undanfarin ár, þá treysti ég, þegar 
tekið er tillit til þessa og lika hins, að sann- 
girni inælir með þvi almennt að leggja þarna 
veg, hv. þd. til þess að sýna mér sama örlæti um 
samþykkt þessarar brtt. eins og hún hefir sýnt 
fjölmörgum öðrum. Leyfi ég mér þvi að afhenda 
hæstv. forseta þessa brtt. (Viðskmrh.: Jæja! 
Býður enginn betur?).

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 549) levfð 

og samþ. með 17 shlj. atkv.

*Pétur Ottesen: Ég skal gjarnan verða við til- 
mælum hæstv. forseta um að tala ekki lengi 
um þetta mál nú. Að visu er nú þannig ástatt 
fyrir mér, að bæði við 3. umr. þessa máls hér i 
d. á dögunum og nú hefir einn hv. þm., þm. 
V.-Sk., reynt mjög að reita mig til reiði, sem 
fcunnm eiigan veginn hefir þó tekizt, hvorki þá 
cða nú, með því að ráðast á mig nokkuð hat- 
ramlega og bera mér ýmislegt á brýn, af þvi 
að ég fékk hér samþ. eina till. framhjá honum, 
en með góðu samhykki hans samnm. Hann þarf 
því ekki að bera fyrir sig n. i þessu. Það er 
hans eigin persóna, sem hefir særzt svona, svo 
að hann liefir ekki getað séð mig i friði. Þetta 
afvegaleiddi hv. þm. svo hrapallega, að hann 
vildi halda þvi fram, að ég hefði komið hæstv. 
forseta til að brjóta þingsköp í sambandi við 
þessa till. En annaðhvort viljandi eða óviljandi 
tók svo þessi hv. þm. þetta allt saman aftur, 
því að hann sló hér fram setningu, þar sem 
hann át ofan í sig það, sem hann hafði sagt 
uin hæstv. forseta, að hann hefði gengið i bága 
við þingsköp með því að bera upp þessa till., 
enda var forseti fljótur að benda honum á það, 
að hann væri búinn að taka aftur allar aðdrótt- 
anir til sín um þingskapabrot i þessu sam- 
bandi. Þess vegna er það, að framkoma þessa 
hv. þm. er harla einkennileg, þegar litið er á 
þetta allt. Og ég vil draga skýrt strik á milli 
hans og ýmissa hans samnm. í samgmn., þar 
sem hann lítur svo á, að eiginlega hafi ekkert 
levfi verið til þess fvrir liv. d. að samþ. hér 
nokkurn skapaðan hlut annað en það, sem n. 
lagði til. Þetta er ákaflega einstrengingslegur 
skilningur á aðstöðu n. Og hv. þm. virðist 
ganga nokkuð á svig við þingræðið, og jafnvel 
lýðræðið, með þvi að halda fram þessari kenn- 
ingu, og það á þeim tíma, sem við skreytuin 
okkur með því að vera lýðræðissinnar, eins og 
okkur ber að vera. Ég hygg, að þessi þrákelkni 
hjá hv. þm. hafi ekki haft nein áhrif á gang 
þessa máls, því að hv. þm. eru upp úr því vaxnir 
að láta slíka framkomu hafa nein áhrif á sína 
afstöðu til alvarlegra þjóðmála, eins og þessi
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mál eru. Því að þessi mál gripa á viðtækan hátt 
inn i hagsmunamál manna, sem búa í hinum 
dreifðu bvggðum landsins. Það er búizt við 
hjálp frá því opinbera til þess að hjálpa þess- 
um mönnum til að bjarga sér og standa föst- 
um fótum í þeim atvinnurekstri, sem þeir reka 
þar til uppbyggingar fyrir þjóðfélagið. Og þess- 
ari hjálp er búizt við í þeirri mynd að bæta 
samgöngur hjá þeim. Það er ekki síður nauð- 
synlegt, eftir að fólkið í sveitunum er orðið svo 
fátt sem nú er, því að þeir menn, sem þar eru, 
þurfa sannarlega að geta komizt sem tálmunar- 
minnst yfir landið, ef þeir eiga að geta búið. 
Það er því ákaflega hatramlegt, þegar þm., sem 
er fvrir kjördæmi, sem eins miklum örðugleik- 
um er háð að ferðast um eins og kjördæmi 
þessa hv. þm., rís hér upp og gerist sérstakur 
baráttumaður fyrir þvi, að staðið sé á móti þvi, 
að gerðar verði ráðstafanir til þess, að á þarfir 
þeirra manna, sem í drcifbýlinu búa, til þess að 
komast yfirieitt yfir landið, sé litið með sann- 
girni. Þetta er ákaflega kynlegt og einkennilegt 
framferði. Og það er gott fyrir þennan hv. þm. 
að fá að þreifa á því, að það er ekki hægt að 
láta svona skoðanir sigra á hæstv. Alþ., sem að 
sjálfsögðu er allt af vilja gert til þess að hjálpa 
mönnum, sem berjast við mikla örðugleika úti 
um dreifbýlið i landinu. Það bvggðist vitanlega 
á réttum skilningi hv. þm. að samþ. mína sann- 
gjörnu till. á dögunum. Það var ekki eingöngu 
það, að hv. þm. V.-Sk. áliti sinar brtt. svo helg- 
an dóm, að það mætti ekkert koma nálægt þeim, 
heldur felldi hann þungan dóm yfir hv. Ed. út 
af þvi, að hún gerði nokkrar breyt. á frv. En 
þetta er ekki undarlegt, þvi að þar eru þm. fyrir 
önnur kjördæmi heldur en þeir, sem bera fyrir 
brjósti áhugamál kjördæma sinna hér í þessari 
hv. d. Enda er ekki nema eðlilegt, að brtt. hv. 
Ed.-þm. nái líka fram að ganga. Þau milli 20 
og 30 ár, sem ég hefi setið á þingi, hafa verið 
samþ. till. um þetta frá báðum d. þingsins. Og 
að þvi er snertir þá vegi, sem teknir hafa verið 
upp í frv. i hv. Ed., þá er mér tjáð af form. 
samgmn. þar, að þeir hafi verið teknir inn i 
frv. í samráði við vegamálastjóra, alveg eins og 
var hér í hv. Nd., þannig að honum hefir verið 
kunnugt um, hvaða brtt. þar var um að ræða. 
Og það er náttúrlega sjálfsagt að tala við vega- 
málastjóra um þessa hluti, þó að þingið hafi 
vitanlega alveg í höndum sér, hvaða samþykktir 
eru gerðar um einstaka vegi, hvað sem till. vega- 
málastjóra líður, þó að ég vilji ekkert lítið úr 
þeiin gera í heild.

Inn í þetta frv. hafa svo komizt tvær gr. i Ed., 
sem ég get tekið undir með hv. þm. V.-Sk., að 
ég er andvígur, um að setja ákvæði um það, 
að viðkomandi héruð skuli bera Vn hluta af 
kostnaði við nýlagningu vega þeirra, sem bæt- 
ast í þjóðvegatölu árið 1940, og ennfremur, að 
viðhald vega þeirra, er bætast við tölu þjóð- 
vega eftir frv þessu, skuli árin 1940 og 1941 vera 
kostað af viðkomandi héruðum. Ég er alveg á 
móti þvi, að farið sé að taka upp i vegal. vfir- 
leitt slík ákvæði sem þessi, að láta héruðin 
standa undir kostnaði af þeim vegum, sem tekn- 
ir eru upp í þjóðvegatölu á annað borð. En mér 
skilst liinsvegar, að afgreiðsla frv. i heild geti

oltið á þvi, hvernig þessi ákvæði eru afgr., og 
virðist mér frá þvi sjónarmiði engin höfuðsök, 
þó að þessi ákvæði væru látin standa i frv. 
Þetta er til eins árs i öðru tilfellinu, en til 
tveggja ára i hinu tilfellinu. Þessi tími er fljót- 
ur að líða. Og þegar hv. þm. V.-Sk. talar um, 
að það verði erfitt fyrir héruðin að standa 
undir þessum kostnaði, þá er á það að lita, að 
þetta er þó mjög mikill léttir frá því, sem nú 
er, þvi að nú verða héruðin að standa undir 
öllum lagningarkostnaðinum á þessum vegum. 
Með samþvkkt frv. í þessu formi fá héruðin 
stvrk til nýbygginga þessara vega, þar sem þau 
fá hann nú engan. Þó ég þvi sé á móti þessu 
ákvæði vfirleitt, vil ég, samkvæmt því, sem ég 
hefi sagt, að svo komnu máli sætta mig við 
þetta form til sainkomulags við hv. Ed., þvi að 
það er trvggasta leiðin til þess að fá frv. af- 
gr. sem lög frá Alþ. nú þegar. Og ég verð að 
segja, að það er þó nokkur viðurkenning á þörf- 
um manna í dreifbýlinu og hugnun fyrir þá, 
sem cru að berjast fyrir vegagerð þar, að fá þá 
viðurkenningu frá þinginu, sem felst í þessu frv. 
eins og það er nú. Þess vegna vildi ég mjög 
mælast til þess við hv. þdm. hér, að við, sem 
viljum gera það, sem við getum, til þess að 
létta undir með mönnum, sem búa við erfiðar 
vegasamgöngur og hafa lítið fjármagn til þe:,s 
að greiða úr þeim erfiðleikum af eigin ramm- 
leik, tökum nú höndum saman og stuðlum að 
því, að frv. fái framgang eins og það liggur 
fyrir. Ef frv. verður breytt, þá er vísast, að það 
dagi uppi eða verði fellt i þinginu.

Ég verð að segja það út af þeim brtt., sem eru 
fram komnar frá hv. þm. A.-Húnv. og hv. þm. 
Mýr., að mér þykja þeir vera seint á ferð með 
sínar brtt. Þetta frv. er búið að liggja hér fyrir 
þinginu síðan á öndverðu þingi, og þess vegna 
hefir verið nægur timi til þess að koma með 
brtt. Og ég get ekki skilið það, að þeir eru nú 
fyrst að koma með sínar brtt., öðruvísi en svo, 
að þetta sé nokkurskonar tilræði við frv., að 
bera þessar brtt. fram svona á síðustu stundu, 
þar sem þær eru líklegar til þess að verða þátt- 
ur i því, að bæði þessum till. og öðru i frv. 
verði siglt í strand. Og þar sem hér er verið 
að leitast við að hjálpa til með þessu frv. að 
létta afkomu þeirra, sem við erfiðar samgöngur 
og ýms önnur erfið kjör eiga að búa i dreif- 
býlinu, þá er það nokkuð harðleiknislegt gagn- 
vart þessu fólki, ef það verður nú á siðustu 
stundu farið að slökkva fyrir því þann vonar- 
neista, sem skapazt hefir hjá þessum mönnum 
um það, að hér ætti að létta þeim nokkuð sókn- 
ina með því að rétta fram hönd til þess að 
greiða úr erfiðuin samgöngum hjá þeim.

*Frsm. (Gísla Sveinsson): Herra forseti! Það 
var nú að vonuin, að hv. þm. Borgf. sá sér einn 
kost nauðugan að standa upp og bera hönd fyrir 
höfuð sér eða reyna að friða sína samvizku, seni 
hann hefir staðið á nálum með siðan þetta frv. 
var hér í Nd. á dögunum. Hans samvizka er lika 
þannig i þessu máli, að hann yfirleitt vilar ekki 
fyrir sér að neita staðrevndum og fullyrða það, 
sem er í lausu lofti. Þetta hefir komið fyrir 
þennan hv. þm. fvrr. En ég mæltist til þess
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fvrir skömmu, að þessi hv. þm. gætti sín nú, 
þar sem honum hafði verið falin allábyrgðar- 
mikil staða á þingi, í þeirri trú, að hann fyndi 
til ábyrgðar sinnar, þvi að vegsemdinni fvlgir 
vandi. Og því merkilegra er það, þar sem þessi 
hv. þm. er einn með elztu hv. þm. að þingára- 
tölu, að hann er ekki enn farinn að læra, að það 
er nokkur ábvrgðarhluti að vilja aldrei beygja 
sig, heldur alltaf bcita fullkominni frekju, ef 
hans kjördæmi er um að ræða, hversu tillits- 
samur sem hann annars er i málum.

Xú veit hv. þm„ að hann kom þannig ár sinni 
fvrir borð, þó að liann væri á engan hátt ská- 
genginn, heldur fyllsta tillit tekið til hans till. 
og höfuðtill. hans tekin upp, en hann var ekki 
ánægður með það, — að hann fékk hæstv. for- 
seta til þess að þvinga málið í gegn, að þvi 
er ég og aðrir telja á óréttmætan hátt, en það 
gaf hv. þm. tækifæri til þess við 2. umr„ að 
koma máli sínu fram. Allir aðrir tóku aftur sin- 
ar till. til 3. umr.; einnig sá þm„ sem gat sagt, 
að hann hefði engan veg fengið, tók aftur sínar 
till., til þess að málið gæti gengið fram.

Hv. þm. fór með staðlausa stafi, þar sem 
hann sagði, að ég sem frsni. hafi staðið einn. 
X. fylgdist öll að, og enginn nm. fylgdi hv. þm. 
með þessa till„ sem hann barnaði frv. með. Og 
þessi hv. þm„ sem er form. fjvn„ leyfir sér að 
fullvrða, að nm. hafi greitt till. hans atkv. Það 
var alls ekki, en hann fékk þm. til að greiða 
till. sinni atkv. með því að lofa þeim að fylgja 
aftur þeirra till„ en þær voru allar teknar aftur, 
svo að hann losnaði við að borga hrúsann, en 
fékk sitt í gegn.

Það er einnig ósatt, að n. hafi ekki viljað 
taka tillit til till. úr héruðum og ég sem frsm. 
hafi viljað þvcrskallast við að verða við rétt- 
mætum óskum. Það geta hv. þm. séð með því 
að líta á brtt. n. Þar eru ekki færri en 25 nýir 
vegir, sem n. lcggur til, að séu á einu bretti og 
einni fjöl teknir inn i vegalögin. Er það það 
mesta, sem nokkur þn. hefir lagt til i þeim efn- 
um allt frá því, að vegalögin voru samþ. Hins- 
vegar lagði n. á móti ýmsum till. úr héruðun- 
um, ekki eingöngu hans till., sem voru með þeim 
hæpnustu, heldur og öðrum. Aðaltill. hans var 
tekin upp af n., en aði'a till. sina fékk hann 
samþ., af því að hann einn allra neitaði að 
taka hana aftur. Hann var ekki ánægður, form. 
fjvn„ það var ekki nóg komið á rikissjóðinn. 
3. till. sína tók hann aftur, af þvi að hann 
neyddist til þess, hún var frekust, og hann vissi, 
að hann var búinn að fá svo mikla andúð þm. 
gegn þessu framferði sínu. Hann stendur vel í 
sinni stöðu, hv. form. fjvn.

Það er ekki réttur máti hjá honum að vilja 
níða alla niður fyrir að vilja hafa í hverju máli 
einhverja reglu, eitthvað sem hægt er að verja, 
einhverja skynsemi, einhverja rannsókn. Hann 
hefir ekki rannsakað þetta mál og getur því 
ekki talað úr flokki eins og ég get sem frsm., 
því að n. hefir lagt mikla vinnu í að rannsaka 
þetta mál ásamt þeim, sem bezt skyn bera þar 
á, rannsaka, hvar þörfin er mest og hvar þörfin 
er minnst. Það er því nokkuð frekt af hv. þni„ 
þegar hann er hér að reisa sig, setja sig á háan 
hest og segja, að ég vilji ekki vegi í Skafta-

fellssýslu. Það er eiiganveginn svo, lieldur liefi 
ég unnið að þvi i ii. að fá rétta rannsókn á 
inálinu og beygt mig fyrir þcirri niðurstöðu.

Ég skal engu spá um, hvernig fer um atkvgr. 
í þessu máli, ef það kemst í Sþ„ en mér virðist 
vera kominn svo mikill glundroði i það, að því 
\æri eins vel bjargað með því að vísa því t'l 
ríkisstjóriiarinnar eins og till. kom um í Ed., 
svo að unnt væri að rannsaka þetta mál í heild 
og semja nýtt frv. til vegalaga.

Þá vil ég leiðrétta eitt, sem hv. þm. fór rangt 
með, sjálfsagt vísvitandi, hann vissi svo vel, 
hvað han í sagði, en ofsi hans er svo mikill. 
Hann sagði, að vegamálastjóri hefði verið með 
till. i Ed. Það er langt frá því, en hitt má til 
sanns vegar færa, að hann hafi fengið að vita 
um þær, enda mátti varla minna vera en að 
hann fengi að sjá þær. En sá var munurinn, að 
hann mælti með öllum þeiin 22 tilL, sem sann- 
gmn. Xd. bar fram.

Að sjálfsögðu samþ. þm. það, sem þeiin sýnist. 
og vel getur verið, að ekkert verði skeytt um 
þá rannsókn, sem fram hefir farið á málinu, og 
álit þeirra manna, sem bezta þekkingu hafa til 
brunns að bera. Slíkt kemur sér oft illa fyrir þá, 
sem vilja láta samþ. allt, sem þeiin dettur í 
hug. En það er ekki rétt aðferð við setningu 1., 
og þess vegna hefi ég mælt á þann hátt sem 
ég hefi nú mælt.

Forseti (JörB): l'mr. um þetta mál verður 
frestað, sökum þess að það þarf að koma öðrum 
málum, sem hafa nú borizt d. til 1. umr„ áleiðis 
með nýjum fundi. En ég mun taka þetta mál 
á þá dagskrá, svo að engu sé sleppt með það. 
Er málið þá hér með tekið af dagskrá.

f'mr. frestað.
A 48. fundi i Xd„ s. d„ var frain haldið einni 

umr. um frv.

*Pálmi Hannesson: Við þm. Skagf. höfum bæði 
á þessu þingi og fyrr á þingum borið fram brtt. 
við vegalögin. Að þessu sinni hafa till. okkar 
verið í þremur liðum: tveir þeirra hafa þegar 
verið samþ., en einn tókum við aftur, enda þótt 
það væri sá liðurinn i brtt. okkar, sem við lögð- 
um einna mesta áherzlu á, að næði fram að 
ganga. Að við tókum till. þessa aftur hér í Xd. 
var aðeins til samkoinulags. En nú er frv. komið 
aftur frá hv. Ed. og allmikið breytt frá þvi, 
sem Xd. afgr. það frá sér; þannig eru t. d. 
komnar inn í það brtt., sem teknar voru aftur 
hér i hv. Xd„ og það till„ sem við teljum hafa 
iniklu minni rétt á sér en till. okkar, er við 
tókum aftur. Suinar þessar till. eru hinar furðu- 
legustu, eins og t. d. till. um einhvern afskekkt- 
an útkjálkaveg, sem hv þm. A.-Húnv. gat ein- 
hvernveginn smeygt inn í frv. Brtt. sú, sem við 
þm. Skagf. flytjum að þessu sinni og ég er að 
tala um nú, er um það, að 14 km. vegur frá 
Varmahlíð og fram að llælifelli verði tekinn i 
tölu þjóðvega. Það, sem fyrst og fremst mælir 
með þessari brtt., er það, að vegarkafli þessi 
myndi tengja saman Skagfirðingabrautina og 
Kjalveg, en auk þess liggja að vegi þessum fjöl- 
byggðar sveitir. Þegar um það er að ræða aö
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mæla þörf dreifbjiisins, á slíkur vegur sem þcssi 
fyllsta rétt á sér. Eg vil svo undirstrika það, 
að ég og samþm. ininn leggjum mikla áherzlu 
á að fá þennan vegarkafla tekinn í tölu þjóð- 
vega.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 559) leyfð 

og samþ. með 18 shlj. atkv.

*Pétur Ottesen: Ég skal að sjálfsögðu verða 
við þeim tilmælum hæstv. forseta að lengja 
umr. þessar ekki mikið, úr því sem orðið er, þar 
sem lika komið er fram á nótt.

Þrátt fvrir hinn mikla áróður hv. þm. V.-Sk. 
um þennan umrædda l'xahrvggjaveg, sem nv. 
d. samþ. um daginn, hefir honum engu tekizt 
að fá umþokað. Það er alkunna, að þessum hv. 
þm. þykir gaman að halda ræður, og þá sér- 
staklega að hlusta á sjálfan sig. Hitt er annað 
mál, hversu gaman öðrum þykir að hlusta á 
hann. Hann hefir nú, hv. þm., þegar haldið þrjár 
stólparæður um þennan vesalings Vxahrvggja- 
veg og á kannske eftir að halda þá fjórðu, en 
ég hýst við, að allt komi fvrir ekki. Þá var 
hann að tala um það, hv. þm., að samgmn. liefði 
ekki getað sinnt till. þeim, sem fram komu. 
Þetta er ekki rétt, heldur er hitt áreiðanlegt, 
að n. var öll á einu máli um að taka veg þenn- 
an upp í frv., að undanteknum þó þessum hv. 
þm. Af þvi að hann var þessu ekkl samþykkur, 
telur hann, að n. hafi ekki tekið ákvörðun um 
þetta. Hv. þm. virðist hér sem endranær lita 
á sig sem einhvern einvaldsherra, sem öllu eigi 
að ráða. En hann má vara sig á því, að hann 
skripli ekki á því sköturoðinu.

Annars vil ég, svona í mestu góðvild, benda 
hv. þm. á, að hann er bara réttur og sléttur 
þm. hér á Alþingi eins og ég, og þífð meira að 
segja einn af smærri spámönnunum (GSv: Ég 
vísa öllum þessum vaðli hv. þm. Borgf. heim 
til föðurhúsanna). Þá var hann að tala um það, 
hv. þm., að það væri engin fjárveiting til vegna 
þessara nýju vega. Þetta er ekki allskostar rétt; 
úr þessu er einmitt bætt með þeim drápsbagga. 
sem hv. Ed. lagði á héruðin vegna hinna nýju 
vega. Þá vildi hann vera að bera mér á brýn á- 
byrgðarlevsi sem formanni fjvn. Þessi og þvi 
lik ummæli fara bara ekki vel i munni þessa 
hv. þm., hans, sem hefir lagzt allra þni. harð- 
ast á móti flestum þeim till. fjvn., sem miðað 
hafa að þvi að draga úr kostnaði ríkissjóðsins.

Ég skal svo fara að láta útrætt um þetta mál. 
Þessi margumræddi vegur hefir verið samþ. af 
hv. d., og hefir hún þvi gcfið hv. þm. V.-Sk. 
bezta svarið.

L’r því sem komið er, held ég, að réttast 
verði að samþ. frv. óbreytt eins og það liggur 
fvrir nú.

*Eiríkur Einarsson: Mér þykir mál þetta komið 
í einkennilegt horf, þegar það er athugað. 
hvernig það lá fyrir hér síðast. í hv. Ed. hafa 
verið settar inn í það till., sem koma algerlega 
í bága við það samkomulag, sem um málið var 
gert hér. Þar hafa farið fram ýmiskonar 
hrossakaup um málið, og m. a. hefir það verið

Alþt. 1910. B. (55. löggjafarþing).

samþ. þar, að þessir nýju þjóðvegir skuli að 
nokkm leyti hvíla á héruðunum. Mál þetta kem- 
ur því hingað aftur að segja má öfuga boðleið, 
og fæ ég ekki annað séð en að vegið sé aftan 
að okkur, sem til samkomulags tókum brtt. okk- 
ar aftur hér í d. Eg tel mig því, þegar málinu 
er svona komið, með öllu lausan við það lof- 
orð, er ég gaf, þegar samkomulagið var gert 
um afgreiðslu málsins hér. Ég vil því leyfa mér 
að bera fram brtt. um hinn svonefnda Partaveg. 
Það er búið að mæla með þeim vegi áður, og 
einnig hefir vegamálastjóri sagt, að hann teldi 
veg þennan ciga fullan rétt á að komast í tölu 
þjóðvega, talið hann einn hinn nauðsvnlegasti 
veg, sem enn hafi ekki verið tekinn upp i þjóð- 
vegakerfi landsins. Að ég kem með brtt. um 
þetta nú, er ekki gert af neinni þrákelkni, heldur 
sakir þess, að það er mikil sanngirniskrafa, að 
vegur þessi verði tekinn upp í tölu þjóðvega. 
Eg vænti þvi, að brtt. min verði samþ. Hins- 
vegar mun ég taka hana aftur, ef aðrir þm. gera 
slíkt hið sama með brtt. sínar.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 560) leyíð 

og samþ. með 17 shlj. atkv.

l’mr. (atkvgr.) frestað.
Á 49. fundi í Xd., 23. april, var frv. tekið til 

frh. einnar umr.
Forseti tók málið nf dagskrá.
Á 50. fundi í Xd., s. d., var fram haldið einni

umr. um frv.

ATKVGR.
Brtt. 560 felld með 15:12 atkv.
— 549 felld með 16:9 atkv.
— 550 felld með 15:10 atkv.
— 559 felld með 16:9 atkv.
— 558,1 samþ. með 16:12 atkv.
— 558,2 samþ. með 15:8 atkv.
Frv., svo brevtt, samþ. með 19 shlj. atkv. og 

endursent Ed.

Á 48. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Xd., eftir eina umr. 
þar (A. 542, sbr. 558).

Á sama fundi var frv. tekið til einnar umr.

Forseti (EÁrna): Það er ekki búið að prenta 
frv. eins og X’d. gekk frá því siðast, en það fær 
þingskjalsnr. 571. Það er að því lej’ti frábrugðið 
frv. eins og það var afgreitt héðan, að 2. og 3. 
gr. eru felldar niður, svo að nú er aðeins 1. gr. 
eftir. — Verður að veita afbrigði frá þingsköp- 
um til þess, að málið verði tekið til meðferðar.

ATKVGR.
Afbrigðin leyfð og samþ. með II) shlj. atkv.

Frsm. meiri hi. (Páll Zóphóníasson): Herra 
forseti! Síðan þetta mál fór úr þessari hv. deild 
hefir orðið sú breyt. á þvi í Xd., að breyt. við 
12. gr. vegalaganna og ákvæði til bráðabirgða 
hefir hvorttveggja verið fellt niður.

Á sínum tima mun Ed. Alþ. hafa verið ætlað 
það hlutverk að viðhafa meiri gætni og festu 
um meðferð mála en Nd. Veit ég ekki, hvort
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þcssar kröfur eru gerðar til hennar ennþá. Þeg- 
ar þetta frv. barst deildinni aftur, hafði þetta 
tvennt gerzt:

1) Nd. lýsti sig andviga þeirri stefnu, sein 
kom fram i 2. gr. frv., að láta ríkissjóð ekki 
kosta nema að nokkru leyti þá vegi, sem ekki 
væru alþjóðarvegir, cf svo mætti segja. beldur 
einstökum héruðum til hagsbóta.

2) Nd. levfir sér með þessu að stoppa um 2 
ár nýlagningu 16 vega, scm verið er að leggja. 
þar sem fé er ætlað til sýsluvega í fjárl. og 
það hefir að nokkru leyti farið í þessa vcgi 
móti framlagi frá viðkomandi sýslum, en það 
fé er ekki hægt að láta renna til þjóðvega skv. 
lögunum. f stað þess að leyfa eðlilega þróun 
um framhald þessara vega með því að láta hér- 
uðin leggja á móti framlögum rikissjóðs hefir 
Nd. klippt yfir þráðinn, svo að nú verða þessir 
vegir að biða þar til fé er veitt til þeirra í fjárl. 
1942, ef tök eru á því þá.

Samhliða þessu virðist Nd. álvkta, að þær 
750 þús. kr., sem ætlaðar eru til viðhalds þjóð- 
vega í fjárl., muni endast það vel, þrátt fyrir 
hækkað dagkaup, að óhætt sé að bæta viðhaldi 
þessara nýju þjóðvega á þennan lið, enda þótt 
undanfarin ár hafi þurft 830 þús. kr. til 1 inillj. 
kr. til viðhalds þeirra þjóðvega, er fyrir voru.

Nd. hefir með afgreiðslu þessa máls sýnt fram- 
úrskarandi ábyrgðarleysi. Ég álít því fvrir mitt 
leyti, að það sé óforsvaranlegt af Ed. að samþ. 
frv. eins og það er nú, sérstaklega ef enn er 
litið iá Ed. sem kjölfestu Alþingis. N. hefir ekki 
haft tækifæri til þess að taka sameiginlega af- 
stöðu um frv., enda er það nýlega afgr. frá Nd. 
og ekki enn farið að útbýta þvi hér í deild- 
inni.

*Frsm. minni hl. (Jónas Jónsson): Ég er sam- 
mála hv. 1. þm. N.-M. (PZ), að það hcfði verið 
réttara af hv. Nd. að fella ekki niður þau á- 
kvæði, sem bætt var í frv. hér i d. Nd. hefir 
haft mikinn áhuga fyrir því að koma þessu máli 
áfram, og það er afgr. þaðan í flýti, eins og oft 
vill verða, þegar mjög er liðið að þinglokum. 
Ef tími hefði ekki verið svo naumur, má vænta, 
að afgreiðsla Nd. hefði verið á annan veg. Hitt 
vil ég fullvrða við hv. 1. þm. N.-M. og vega- 
málastjóra, að þessi ákvæði muni ekki vera úr 
sögunni, þó að Nd. felldi þau niður, því að lífið 
sjálft mun sjá til þess, enda hefir það sýnt sig, 
að áhugi manna úti um land er það mikill fyrir 
vegalagningum, að sýslurnar leggja oft mjög 
mikið fé til veganna, enda þótt um þjóðvegi sé 
að ræða. Ég vil t. d. geta þess, að veginum frá 
Húsavík út á Tjörnes hefir verið þokað áfram á 
þennan hátt, og það er eingöngu þvi að þakka, 
að þessi vegur er kominn í þjóðvegatölu. Lagn- 
ing þessa vegar hefir haft þau áhrif, að þessi 
sveit, sem var að því komin að leggjast í eyði, 
blómgast nú á ný, enda eru þar mörg hlunnindi, 
sem kunnugt er. Nú er svo komið, að bráðlega 
verður vegur þessi kominn alla leið út á Tjörnes, 
og er gert ráð fyrir, að hann verði kominn út 
að Máná eftir 2 ár. Ég vil undirstrika það, að 
þetta hefði ekki áunnizt, ef Ingólfur heitinn 
Bjarnarson hefði ekki fyrir 10 árum fcngið 
þennan veg tekinn i tölu þjóðvega.

Ég get nefnt annað dæmi úr sömu sýslu. Fyrir 
3 árum var vegurinn meðfram Eyjafirði að aust- 
an gerður að þjóðvegi. Aður hafði vegurinn út 
í Svarfaðardal verið tekinn í tölu þjóðvega, til 
ómetanlegs gagns fyrir þær sveitir. Nú hafa smá- 
upphæðir verið lagðar í Svalbarðsstrandarveg- 
inn árlega úr rikissjóði, en þið skuluð ekki 
halda. að sýslan hafi um leið kippt að sér hend- 
inni. Nei, hún leggur 2—3 þús. kr. á ári til veg- 
arins eins og áður.

Það kann að vera rétt hjá hv. þm., að sum- 
staðar sé þessu ekki þann veg farið, en ég hefi 
nefnt hér þrjá hreppa, Grýtubakkahrepp, Sval- 
barðsstrandarhrepp og Tjörneshrepp, sem eru 
nú að losna við vegleysið, vegna þess að þessir 
vegir fengust teknir í þjóðvegatölu.

Hv. 1. þm. N.-M. minntist á viðhaldsféð. 011- 
um er kunnugt, að viðhaldsfé þjóðvega fer ekki 
eftir þvi, hvað veitt er í fjárl. árlega; það hefir 
æfinlega verið bætt við fjárlagaupphæðina. Ann- 
ars geri ég ekki ráð fyrir því, að t. d. Bárðar- 
dalsvegurinn fái eina krónu af viðhaldsfé, en 
hitt geri ég mér vonir um, að vegurinn muni 
smáþokast áfram fvrir það, að hann er gerður 
að þjóðvegi.

Þetta er einskonar jólaglaðning, sem fólkið 
fær með svona samþykktum, og ég álít t. d. 
alls ekki rétt að svipta þá í Fljótsdalnum þeirri 
ánægju að vita, að munað sé eftir þeim. Nú er 
verið að hugsa um að hvggja brú þarna í Fljóts- 
dalnum, og þegar hún er komin, vantar veginn. 
Ég geri ekki ráð fyrir þvi, að Fljótsdælingar fái 
1 kr. af viðhaldsfé til síns vegar frekar en Bárð- 
dælingar, en þeir fá þá trú, að munað sé eftir 
þeiin, þótt þeir búi i dreifbýlinu. — Ég vil geta 
þess, að úr þcssari sveit i kjördæmi hv. þm. 
þurfti inaður nýlega að ná í strandferðaskipið á 
Revðarfirði. Hann var 3 daga að komast þessa 
leið á hestum, og enda þótt ég viti, að þetta 
er ekkert eindæmi, læt ég þessa getið, þvi að 
ekkert hefir fólkið á móti því að komast dá- 
lítið fyrr áfram.

Ég vildi óska þess frá sjónarmiði dreifbýlis- 
ins, að menn litu dálitið breitt á þetta mál, og 
enda þótt ég við meðferð þessa máls hafi sann- 
færzt um, að það sé rétt hjá hv. 1. þm. N.-M. 
og vegamálastjóra, að nauðsvnlegt sé að gera 
ákvæði 12. gr. vegalaganna sterkari en þau nú 
eru, álít ég, að með samþvkkt þessara vega sé 
spor stigið í rétta átt, og ætti hv. 1. þm. N.-M. 
að geta fylgt þessu frv.

Frsm. meiri hl. (Páli Zóphóníasson): Þegar ég 
kvaddi mér hljóðs áðan, hafði ég þá ánægju að 
sjá hæstv. ráðh. hér í stólunum, sem ekki hefir 
verið algengt á þcssu þingi, þar sem hæstv. 
atvmrh. hefir varla sézt hér í d. og hæstv. fjmrli. 
sjaldan, en báða þá þurfti ég að tala við. Ég 
ætlaði mér að leggja fvrir þá tvær spurningar, 
sem geta haft afgerandi þýðingu um afstöðu 
mína til málsins. Þess vegna veit ég ekki, hvort 
ég á að fara að spvrja tóma stólana.

Það, sem ég ætla að spyrja um, er það, i 
fyrsta lagi: Treystir hæstv. atvmrh. sér til þess, 
og hæstv. fjmrh., að láta það fé, sem ætlað er 
á fjárl. fvrir 1940 og 1941 til akfærra sýsluvega, 
og hefir gengið til 16 af þeim vegum, sem verða
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teknir í tölu þjóðvega, ef frv. þetta verður að 
lögum, ganga til þess að leggja þá áfram, eftir 
að þeir kallast þjóðvegir? Þetta hefir afger- 
andi þýðingu fyrir afstöðu mína í málinu. Ef 
þeir treysta sér til þess, þrátt fvrir það þó að 
búið sé að taka þessa vegi, sem hér er um að 
ræða, í þjóðvegatölu, þá verður haldið áfram að 
leggja þessa vegi, og þeir togast áfram, eins og 
þeir hafa gert, smátt og smátt til síns áfanga- 
staðar.

í öðru lagi: Treysta þeir sér til þess að hlut- 
ast til um það við vegamálastjóra, að ákvæði 
12. gr. vegal., sem hljóða svo, með levfi hæstv. 
forseta, verði framkvæmd:

„Ríkissjóður kostar umbætur og viðhald þjóð- 
vega. Skulu þeir gerðir akfærir svo fljótt sem 
fé er veitt til í fjárlögum. Nú verður álitið gagn- 
legt að gera einhvern þjóðvegarkafla akfæran, 
og má þá, þegar sérstakar ástæður eru fyrir 
hendi, gera það að skilyrði, að hlutaðeigandi 
sveitarfélög eða sýslufélög leggi fram tiltekinn 
hluta alls vegagerðarkostnaðar."

Þessu hefir verið beitt, eins og hv. þm. S.-Þ. 
minntist á, við einstaka vegi hér á landi. Þeir 
eru þó innan við 10 alls. Nú koma þarna inn 
tuttugu og nokkrir nýir vegir, og þá vil ég fá 
að hevra frá hæstv. atvmrh., sem hefir æðstu 
stjórn þessara mála, hvort hann treystir sér til 
þessa, að láta beita þessu skilvrði þannig lagað, 
að eitthvað komi á móti ríkissjóðsframlaginu i 
framtiðinni, svo að það verði haldið áfram að 
leggja þessa vegi.

Þetta tvennt hefir afgerandi þýðingu fyrir af- 
stöðu inína í málinu. Ef hæstv. ráðh. treysta 
sér til þess að láta sýsluvegasjóðsféð næstu 2 
ár ganga til þessara vega, svo að haldið verði 
ál'ram að leggja þá, þá er burt rýmt einum af 
þeim annmörkum, sem ég sé á því að taka þessa 
vegi i þjóðvegatölu nú.

Ef hæstv. ráðh. treysta sér til þess ennfremur 
að láta beita ákvæðum 12. gr. vegal., sem nú 
gilda, frekar en gert hefir verið, þá jafnar það 
líka metin, svo að hægra verður að vera nieð 
frv. eftir það, þó að stórgallað sé. Hinsvegar 
vil ég fá þessum tveim spurningum svarað, áður 
en ég marka mina afstöðu í málinu.

Hæstv. ráðh. hafa varla sézt hér á þessu þingi. 
Þó hefir það komið fvrir, að hæstv. fjmrh. hafi 
komið í sinn stól hér í þessari hv. d.; hæstv. 
atvmrh. hér um bil aldrei. Og það er dálítið 
harðleikið, þegar búið er að tilkvnna honum, 
að ég muni spyrja hann um mál, sem hevrir 
undir hann. og hann er í næsta herbergi, að 
hann komi þá ekki hér inn í hv. d. Það litur 
ekki út fyrir, að hann hafi sérstakan áhuga á 
málum, sem undir hann hevra, þegar liann hag- 
ar sér þannig, enda er áhugalevsi hans áður al- 
kunnugt, þótt atvikin liafi skolað honum i ráð- 
herrastólinn.

Ég tek ekki endanlega afstöðu til þessa máls, 
fyrr en ég heyri svör hæstv. ráðh. við þessu, 
sem ég geri ráð fvrir, að einhverjir þeirra manna 
geti fært þeim, því að þaö skiptir ákaflega 
miklu máli. Ef þeir í þessu efni hvorki treysta 
sér til að framkvæma fjárl. eða beita ákvæðum 
12. gr. vegal. frá 1933 í framtíðinni á þessum 
vcgum, þá mun ég ekki geta fylgt frv. Sjái þeir

sér það aftur fært, mundi ég eftir atvikum geta 
fylgt því eins og það liggur fyrir, enda þótt ég 
sé ákaflega óánægður með það.

Þorsteinn Þorsteinsson: Það er aðeins eitt at- 
riði, sem ég vildi minnast á vcgna ræðu hv.
1. þm. N.-M. viðkomandi kostnaðinum við veg- 
ina. Ég vil beina athvgli hv. þd. að þvi, að þetta 
frv., sem nú er flutt, verður ekki staðfest sem 
1. fyrr en nú eftir mánaðamótin. Og það er ekk- 
ert ákvæði um það, að þau gangi strax i gildi. 
Þá eru 12 vikur frá því að tilkvnnt er, að I. 
séu staðfest og þangað til þau ganga í gildi. Þá 
verður sennilega komið fram í ágúst, þegar þau 
öðlast gildi, úr því að þessi tími er kominn. Og 
þar af leiðandi geri ég ekki ráð fvrir, að hægt 
verði að vinna neitt verulega fvrir þetta fé á 
þessu ári. Það kcmur sennilega ekki til neins 
verulegs kostnaðar á þessum vegum á árinu 1940.

*Magnús Gíslason: Ég greiddi atkv. með þessu 
frv. eins og það fór hér frá þessari hv. d. Og 
enda þótt ég telji, að hér sé mjög stórt spor 
stigið í þá átt að auka útgjöld ríkissjóðs við 
vegalagningar hér á landi, og kannske þannig, 
að ekki liggi alveg nauðsvn fyrir hendi um alla 
þessa vegi, þá taldi ég þó, að með þeim gr., sem 
hætt var við, 2. og 3. gr., um að lá kostnaðar 
skyldi greiddur af héruðum, og með þvi bráða- 
birgðaákvæði, sem sett var í frv. um, að við- 
hald þeirra vega, er bættust við tölu þjóðvega 
eftir frv. þessu, skyldi árin 1940 og 1941 kostað af 
viðkomandi héruðum, mundi verða dregið mikið 
úr þeim útgjöldum, sem ríkið fengi af 1. þess- 
um á næstu árum, ef að 1. vrði. í'tgjöld ríkis- 
sjóðs vegna vega eru nú þegar það mikil, að ef 
haldið verður vegum yið eins og verið hefir, þá 
get ég ekki skilið annað en að þau mundu verða 
vfir 1 millj. kr. með þeim aukna kostnaði, sem 
leiðir af hækkuðu kaupgjaldi og verðhækkun á 
benzíni. Þess vegna ætla ég, að það sé ógæti- 
lega farið fvrir hönd ríkissjóðs að taka á hann 
svo mikinn kostnað, án þess að eitthvað komi á 
móti frá þeim héruðum, sem hlut eiga að máli. 
Hefi ég þvi viljað sætta mig við, að frv. gangi 
fram með því móti, að það væri í þvi formi, 
sem það hafði, er það fór héðan frá hv. d.

Forseti (EÁrna): Mér hefir borizt skrifl. brtt. 
frá hv. 11. landsk. þm., hv. 2. landsk. þm. og 
hv. þm. Vestm., svo hljóðandi: L sjá þskj. 574]. 
Þetta eru þær gr., sem felldar voru úr frv. í 
Nd. — Afbrigða þarf við, svo að till. megi koma 
til meðferðar, og vil ég biðja hv. dm. að greiða 
um þau atkv.

ATKVGB.
Afbrigðin leyfð og samþ. með 12 slilj. atkv.

*Frsm. minni hl. (Jónas Jónsson): Eg vildi að- 
eiiis benda á, að það er miklu réttara að fella 
frv. hreinlega heldur en að samþ. þessa brtt., 
sem nú hefir verið borin fram og samþ. af- 
brigði fvrir, með þvi að búið er að fella þetta 
atriði í hv. Nd. Þess vegna er það að samþ. 
þetta hér sama sem að fella frv., þó að það sé 
ekki eins hreinleg aðferð. Ég lít því þannig á,
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að þeir, sem vilja fella frv., eigi að ganga lireint 
að því.

Ég vildi beina máli mínu til skrifstofustjóra 
f jánnálaráðuneytisins, sem er sá eini, sem hér 
er mættur af valdamönnum stjórnarinnar, sem 
hefir óbeint með þetta atriði að fara, og spyrja 
hann, hvort hann ekki trevsti sér til samkv. 
sinni stöðu að framkvæma hreint og heint 
vcgal. eða leggja til við stjórnina að framkvæma 
þau eftir þeim till., sem hv. Ed. hefir lagt til. 
Þessi d. hefir staðið nokkuð fast saman um það 
að benda á þessa leið, sem hefir verið fellt í Nd., 
að farin verði. En það er hægt að ná því tak- 
marki, sem vakir fyrir d., einmitt með' því 
að samþ. frv., en með því, að þessi hv. skrif- 
stofustjóri, sem er það fasta vald í stjórnarráð- 
inu viðvikjandi fjárframlögum, beiti 12. gr. 
vegal. gagnvart þessum vegum um þau tvö ár, 
sem um er að ræða. Ef þessi hv. þm. trevstir 
sér til að gera það, þá er það sama og 1. Því 
að enginn vegamálastjóri eða ráðh. fer að breyta 
á móti því, sem svona væri tryggt af skrif- 
stofustjóra i ráðunevtinu og stuðningi þessarar 
hv. d. Ef hv. þm. sér sér ekki fært að gera þetta, 
finnst mér hann bregðast sinni trú í þessum 
cfnum. Þetta er algerlega á hans valdi í stjórn- 
arráðinu, og mundi líka hafa þau áhrif, að hægt 
væri einmitt i samráði við vegamálastjóra að 
beita þessu víðar. Þvi að i hans sýslu hefir 
þessi gr. á undanförnum árum verið notuð um 
þrjá vegi. Og kenni ég ekki i brjósti um aðrar 
sýslur, þó að slíkt hið sama væri gert þar líka. 
Eg vil skjóta því til hv. 11. Iandsk. sem skrif- 
stofustjóra ráðuneytisins og sem þm. að bjarga 
þcssu máli með stjórnarfarslegri röggsemi.

‘Magnús Gíslason: Ég get þvi miður ekki orðið 
við tilmælum hv. þm. S.-Þ. um að gefa loforð 
um þetta, því að það er ekki á mínu valdi að 
taka að mér að framkvæma 12. gr. vegal., nema

sainþykkt sé fyrir því frá Alþ. En liitt tók ég 
skýrt fram, að ég greiddi atkv. mcð því, að á- 
kvæði 12. gr. vrðu notuð, af því að ég teldi, 
að með því yrði dregið úr kostnaði ríkissjóðs. 
Verði þessi brtt. ekki samþ., sem hér var borin 
fram af mér og 2 öðrum hv. þm., mun ég greiða 
atkv. á móti frv. í heild sinni. En ég tel ekki, 
að um óeðlilega aðferð sé að ræða, þó að þessi 
hrtt. væri samþ. hér nú, þvi að hliðstætt hefir 
átt sér stað um annað mál. Og þó að þessi brtt. 
verði sainþ., er hægt að afgr. málið i samein- 
uðu þingi.

ATKVGR.
Brtt. 574 felld með 8:7 atkv., að viðhöfðu nafna- 

kalli, og sögðu
já: JJÓs, MG, PZ, SÁÓ, ÁJ, BrB, ErlÞ. 
nei: IngP. JJ, MJ, PHerm, ÞÞ, BSt, BSn, EÁrna.

1 þm. (HermJ) fjarstaddur.
2 þin. gerðu svolátandi grein fyrir atkv. sínu:

Magnús Jónsson: Ég verð að segja það, að þó 
að ég jafnvel hefði getað verið með svona 
brtt., þá hefir mér borizt það, að eitt af því 
undarlega við framferði hv. Xd. sé, að hún hafi 
þegar lokið störfum og að síðasta fundi hennar 
hafi verið slitið i dag, svo að hún er því ekki 
starfandi lengur. (Rödd af þingbekkjum: Málið 
þyrfti ekki til Nd., þó að brtt. vrði samþ., til 
þess að verða að 1.). í Sþ. þarf aukinn meiri hl. 
til þess að afgr. málið, og segi ég því nei.

Páll Zóphóníasson: Með því að ég liefi ekki 
getað fengið svör við fyrirspurnum, sem ég lagði 
fvrir hæstv. ráðh. áðan, en hugsanlegt er, að 
þau hefðu getað verið þannig, að ég hefði sætt 
mig við frv., segi ég já.

Erv. samþ. með 9:2 atkv. og afgr. sem lög 
frá Alþingi (A. 575).
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Onnur mál.

I. Fyrirspurnir um stjórnar- 
ráðstafanir o. fl.

A 7. fundi í Sþ., 15. marz, utan dagskrár, mælti

’Brynjólfur Bjarnason: Herra forseti! Vað 
gerðist hér í gær i þessum húsakvnnum sá at- 
burður, sem ég vildi, að mætti festast í þing- 
sögunni.

hað var hér í einu hliðarherberginu, að hæstv. 
forsrh. gekk að mér og sló mig í andlitið. Hann 
mun hafa verið mjög reiður vegna orðaskipta, 
sem ekki eru þó svo stórvægileg, að þau séu i 
frásögur færandi.

Ot af þessu vildi ég spvrja hæstv. ráðh., sem 
sæti eiga í ríkisstj. með forsrh., hvort þeir vildu 
ekki sjá til þess, að þm. gætu gengið um húsa- 
kynni Alþ. nokkurn veginn óhultir fvrir geðofsa 
hæstv. forsrh.

*Forsrh. (Hermann Jónasson): Það er gamall 
og góður íslenzkur siður, sem hefir verið not- 
aður i mörg hundruð ár við stráka, sem eru 
óprúttnir í orðum, til þess að aga þá, og jafn- 
framt til þess að sýna hina dýpstu lítilsvirð- 
ingu, sem maður getur sýnt, að gefa hinn svo- 
kallaða íslenzka kinnhest.

Og þegar gengið er að forsrh. i hans einka- 
herbergi og viðhöfð þau orð, sem ég ætla ekki 
að endurtaka hér, og lagðar hendur á hann, eins 
og þessi hv. þm. gerði, þá álit ég þetta viðeig- 
andi svar, og ég býst við, að það muni margur 
álíta.

l’m það, að ég hafi verið reiður, vil ég segja 
það, að ef ég er reiður, slæ ég ekki með flöt- 
um lófa.

*Brynjólfur Bjarnason: Herra forseti! Þetta 
sýnir ekkert annað en það, sem ég vissi fvrir, 
að forsrh. er óvandaður dóni. (Forseti hringir). 
Hann vill, skilst mér, að upp sé tekinn sá siður. 
að menn komi fram sem óvandaðir dónar, enda 
þótt þeir séu forsrh. — Það eru ósannindi, að 
ég hafi lagt á hann hendur. Og að hann hafi 
ekki verið reiður, segir sig sjálft; menn hlaupa 
ekki svona á sig og gera sér smán frammi fyrir 
alþjóð án þess að þeir séu viti sínu fjær af 
bræði.

Á 12. fundi í Sþ., 3. apríl, utan dagskrár, mælti

*Brynjólfur Bjamason: Herra forseti! Ég vildi 
leyfa mér að bera hér fram litla spurningu til 
þess hæstv. ráðh., sem fer með utanrikismál.

Það var hér fyrir nokkru síðan, að það urðu 
nokkrar umr. um það, hvort gerðir hefðu verið 
verzlunarsamningar milli fslands og Stóra Bret- 
lands. Þvi var haldið fram i einu blaði bæjar- 
ins, að slíkir samningar hefðu verið gerðir, en 
því var harðlega mótmælt af öllum blöðum 
þeirra flokka, sem að hæstv. ríkisstj. standa, 
og að mér skilst í nafni hæstv. ríkisstj. En frá 
þvi er svo skýrt í skeyti til Morgunblaðsins í 
dag, að Chamberlain, forsætisráðherra Stóra 
Bretlands, hafi i ræðu, sem hann hélt, skýrt 
frá þvi, að verzlunarsamningar hefðu verið 
gerðir inilli Stóra Bretlands og nokkurra landa, 
sem hann hafi tiltekið, og að i þeim samningum 
séu ákvæði um takmarkanir á útflutningi til 
Þýzkalands. Meðal þeirra landa, sem forsætis- 
ráðherra Stóra Bretlands nefndi, að gert hefðu 
slíka verzlunarsamninga við Stóra Bretland, er 
ísland.

Xú vildi ég leyfa mér að spyrja hæstv. ráðh., 
hverju þetta sætir, hvort forsætisráðherra Stóra 
Bretlands fer hér ekki með rétt mál, og hverju 
það sætir, að blöðin hafa, að þvi er virðist i 
nafni rikisstj., neitað þvi, að slíkir samningar 
hafi verið gerðir. —

Herra forseti! Má ég endurtaka fyrirspurn 
mina, þar sem nú er kominn inn i þingsalinn 
hæstv. ráðh., sem fer með utanríkismál, sem 
ekki var viðstaddur hér áðan, þegar ég bar 
fram fyrirspurn mína? (Forseti PO: Já).

Það hefir verið skýrt frá því í Morgunblaðinu 
í dag, að Chamberlain, forsætisráðh. Stóra Bret- 
lands, hafi skýrt frá þvi, að gerðir hafi verið 
verzlunarsamningar milli íslands og Stóra Bret- 
lands, er feli i sér takmörkun á útflutningi til 
Þýzkalands. Nú hefir þessu áður verið neitað 
í blöðum hér, og vildi ég spyrja hæstv. ráðh., 
sem fer með utanríkismál, hverju þetta sætti.

*Einar Olgeirsson: Ég vildi aðeins í sambandi 
við það, að ég heyri, að hæstv. félmrh., sem 
fer með utanríkismál, svarar ekki fvrirspurn 
hv. 1. landsk., leyfa mér að lýsa yfir, að réttir 
og sléttir þm. munu fylgja þeirri reglu í þessu 
efni, að skoða þögn sama sem sanrþykki.
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A 32. fundi í Xd., 9. apríl, utan dagskrár, mælti

Thor Thors: Herra forseti! Undanfarinn sól- 
arhring hafa þeir stórviðburðir gerzt á sviði 
utanríkismála, að sjálfstæði og fullveldi frænd- 
þjóða okkar á Norðurlöndum er stofnað í mikla 
hættu, ef ekki afnumið. Ég geri ráð fyrir, að 
við fslendingar munum hafa nokkra ástæðu til 
að óttast, að á sama veg kunni að fara um 
okkur. Mér finnst nauðsvn, að ríkisstj. kalli þm. 
nú þegar á lokaðan fund um þessi mál.

Forseti (JörB): Ég vil geta þess, að þegar 
hefir verið ákveðið, að þm. stjórnarflokkanna 
og stuðningsmenn stjórnarinnar á Alþingi komi 
saman á lokuðum fundi mjög skjótt hér á eftir, 
og verða nú tekin af dagskrá öll þau mál, sem 
þar liggja fyrir.

Einar Olgeirsson: Herra forseti! Út af þess- 
ari yfirlýsingu vildi ég spyrja, hvort ekki sé 
meiningin að halda þingfund um þessi mál mjög 
bráðlega. Mér skildist yfirlýsing hæstv. forseta 
ekki vera beint svar við áskorun hv. þm. Snæf., 
heldur aðeins ná til flokksfundar þeirra þm.. 
sem að rikisstj. standa. Gerðir flokksfundar eru 
vitanlega ekki gerðir Alþingis.

Forseti (JörB): Að svo stöddu er mér aðeins 
kunnugt það, sem ég tók fram. En vitaskuld líð- 
ur ekki á löngu, þar til þingfundur verður kall- 
aður saman.

II. Afgreiðsla mála úr nefndum.
Á 20. fundi i X’d., 18. marz, utan dagskrár, 

mælti

Bjarni Bjarnason: Einhvern fyrstu daga þessa 
þings bar ég fram frv. ásamt hæstv. forseta um 
afnotarétt og meðferð jarðhita. Þetta mál var 
fyrir síðasta þingi og var þá afgr. með nokkr- 
um breytingum af allshn. þessarar hv. d. En í 
framsöguræðu minni gat ég þess, að við flm. 
féllumst á, að frv. vrði afgr. i því formi, sem 
hv. Xd. gaf þvi á siðasta þingi. Ég held, að ekki 
hafi orðið nein mannabreyting i hv. allshn., þó 
að nokkur skipulagsbreyting hafi að vísu orðið, 
þar sem skipt hefir verið um formann, og þykir 
mér því undarlegt, að ekki skuli vera hægt að 
fá málið úr n., ekki sízt þar sem það var afgr. 
til n. eftir till. hennar sjálfrar. Ég hefi innt 
hv. n. eftir þessu og komizt að raun um, að 
ekki muni vera ágreiningur um málið innan 
hennar. En mér er mikið áhugamál, að málið 
komi sem fyrst úr n.

*Einar Olgeirsson: Ég bar fram frv. í hyrjun 
þessa þings ásamt hv. 4. landsk., og var þvi 
vísað til hv. allshn. Frv. fjallaði um mál, sem 
flestir hafa mikinn áhuga fyrir, sem sé kaup- 
gjaldsmálin. Ég hefi ekkert heyrt frá hv. allshn. 
siðan hún fékk málið til meðferðar, og þætti 
mér því vænt um, ef hæstv. forseti vildi grennsl- 
ast eftir því, hvort hv. n. getur ekki farið að

skila áliti, þar sem málið er búið að liggja lijá 
henni í meira en mánuð.

Forseti (JörB): Ég hefi þráfaldlega ítrekað 
við n., að þær skiluðu áliti um mál, er visað 
er til þeirra, og látið í ljós, að það væri þings- 
ins að segja til um það, hvernig afgreiðslu málin 
skyldu fá. Það á ekki að geta verið á valdi n. 
að eyða inálum með því að láta þau ekki koma 
aftur fyrir þd.

Viðvíkjandi máli jiví, er hv. 2. þm. Árn. gat 
um, er það að segja, að ég hefi einnig rætt við 
hv. n. um að fá skjóta afgreiðslu á málinu. Eins 
og hann tók fram, virtist ekki vera ágreiningur 
uin inálið innan n. Ég veit enga ástæðu, hví 
n.álið hefir ekki vcrið afgr., og mun ég því, áður 
en langir tímar líða, taka málið á dagskrá, ef 
n. fæst ekki til að afgreiða það.

Viðvíkjandi tilmælum hv. 5. þm. Reykv. vil ég 
endurtaka það, að ætlazt er til, að hv. þd. úr- 
skurði um afgreiðslu mála, en ekki n., nema 
þegar svo stendur á, að komið er að þinglokum 
og ekki vinnst tími til afgreiðslu þeirra, en um 
hvorugt þessara mála er því til að dreifa.

III. Utanför þingmanns.
Á 24. fundi i Xd., 28. marz, áður en gengið 

væri til dagskrár, mælti

forseti (JörB): Mér hefir borizt svo hljóðandi 
bréf frá hv. þm. ísaf.:

,.Ég levfi mér hér með að tilkynna yður, 
hæstvirti forseti, að ég Hefi af hálfu síldarút- 
vegsiiefndar verið kvaddur til utanfarar í síldar- 
söluerindum. Mun ég leyfa mér að leggja í för 
þessa að fengnu levfi Alþfl. og óska samþykkis 
vðar til þess að mæta ekki á þingfundum það 
sem eftir er þingtimans. Virðingarfyllst,

Finnur Jónsson.“
Ég vil vænta þess, að hv. d. samþ. af sinni 

hálfu burtfararleyfi Finns Jónssonar, þar sem 
hann er að rækja áriðandi störf fyrir síldarút- 
vegsnefnd.

IV. Mannaskipti í nefndum.
Á 6. fundi í Xd., 28. febr., áður en til dag- 

skrár væri gengið, mælti

forseti (JörB): Mér hefir horizt ósk Framsfl. 
þess efnis, að hann mætti setja hv. þm. V.- 
Húnv. (SkG) til þess að gegna störfum hv. þm. 
X.-Þ. (GG) í samgmn. í forföllum hans, og 
skoða ég það samþ., ef enginn mælir þvi í gegn.

Á 25. fundi i Xd., 29. marz, utan dagskrár, 
mælti
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forseti (JörB): Mér hefir borizt ósk um það 
frá Alþfl., að hv. þm. Seyðf., Haraldur Guð- 
mundsson, taki sæti í sjútvn. í stað Finns Jóns- 
sonar, og skoða ég það samþ. af hálfu d., ef ekki 
koma nein andmæli fram.

A 10. fundi i Sþ., 1. april, skýrði forseti frá. 
að sér hefði borizt um það ósk frá Alþfl., að 
þm. N.-ísf. (VJ) tæki sæti i allshn. í stað þm. 
ísaf. (FJ) í fjarveru hans.

V. Kosningar.
1. Þingfararkaupsnefnd.

Á 21. fundi í Sþ., 22. april, var tekin til með-
ferðar

kosning þingfararkaupsnefndar.

Hlutfallskosning var viðhöfð, og bárust for- 
seta þrir listar, A, B og C. —■ Á A-lista var ErlÞ, 
á B-lista BJ, PZ, og á C-lista SK, SEH. Þar sem 
ekki voru fleiri tilnefndir en kjósa skyldi, lýsti 
forseti vfir, að rétt væru kjörnir án atkvgr.:

Bergur Jónsson,
Sigurður Kristjánsson,
Erlendur Þorsteinsson,
Páll Zóphóniasson,
Sigurður E. Hlíðar.

2. Yfirskoðunarmenn ríkisreikninga.
Á 22. fundi í Sþ., 23. april, var tekin til með- 

ferðar
kosning þriggja yfirskoðunarmanna ríkis- 

reikninganna 1939, að viðhafðri hlutfallskosningu, 
skv. 38. gr. stjskr.

Fram komu tveir listar, A og B. — Á A-lista 
voru JörB, SÁO, en á B-lista JPálm. Samkv. þvi 
lýsti forseti vfir, að rétt væru kjörnir án atkvgr. 
alþingismennirnir;

Jörundur Brynjólfsson,
Jón Pálmason,
Sigurjón Á. Ólafsson.

3. Stjórn síldarverksmiðja ríkisins.
Á sama fundi var tekin til meðferðar 
kosning 5 manna í stjórn síldarverksmiðja rík-

isins og jafnmargra varamanna, allra til 3 ára, frá
1. jan. 1941 til 31. des. 1943, að viðhafðri hlut- 
fallskosningu, samkv. 1. nr. 1 5. jan. 1938 og I. 
nr. 43 19. maí s. á.

Fram komu tveir listar, og voru á þeim sam- 
tals jafnmörg nöfn aðalmanna og varamanna og 
kjósa skyldi. Samkv. því lýsti forseti yfir, að 
rétt væru kjörnir án atkvgr.:

Aðalmenn:
Af A-lista: Þormóður Evjólfsson,

Þorsteinn M. Jónsson,
Finnur Jónsson.

Af B-lista: Sveinn Benediktsson,
Jón Þórðarson.

Varamenn:
Af A-lista: Einar Árnason,

Bernharð Stefánsson,
Erlendur Þorsteinsson.

Af B-lista: Óli Hertervig,
Elías Þorsteinsson.

4. Síldarútvegsnefnd.
Á sama fundi var tekin til meðferðar 
kosning 3 manna í síldarútvegsnefnd og jafn-

margra varamanna, allra til 3 ára, frá 1. jan. 1941 
til 31. des 1943, að viðhafðri hlutfallskosningu, 
samkv. 1. nr. 74 29. des. 1934.

Fram komu tveir listar, A og B, og voru á 
þeim samtals jafnmörg nöfn aðalmanna og vara- 
manna og kjósa skyldi. Samkv. því lýsti forseti 
yfir, að rétt væru kjörnir án atkvgr.:

Aðalmenn:
Af A-lista: Björn Kristjánsson,

Finnur Jónsson.
Af B-lista: Sigurður Krist jánsson.

Varamenn:
Af A-lista: Þorsteinn M. Jónsson,

Erlendur Þorsteinsson.
Af B-lista: Ólafur Vilhjálmsson.

5. Milliþinganefnd um gjaldeyrisverzlun og 
innflutningshömlur.

Á 24. fundi i Sþ., s. d., var tekin til með- 
ferðar

kosning þriggja manna milliþinganefndar sam- 
kvæmt nýafgreiddri þingsályktun um skipun 
milliþinganefndar til að endurskoða löggjöfina 
um gjaldeyrisverzlun og innflutningshömlur.

Hlutfallskosning var viðhöfð, og bárust for- 
seta tveir listar, A og B. — Á A-lista voru EystJ, 
Kjartan Ólafsson, en á B-lista Björn Ólafsson. 
Þar sem ekki voru fleiri tilnefndir en kjósa 
skyldi, lýsti forseti yfir, að rétt væru kjörnir í 
nefndina án atkvgr.:

Eysteinn Jónsson,
Björn Ólafsson,
Kjartan Ólafsson.

VI. Starfsmenn þingsins.
Á 2. fundi i Sþ., 20. febr., skýrði forseti frá, 

að ráðnir hefðu verið af forsetum öllum í sam- 
einingu þessir starfsmenn við þingið:

Skrifstofan og prófarkalestur:
Svanhildur Þorsteinsdóttir, Björgvin Magnús- 

son, Halla Briem.

Skjalavarzla og afgreiðsla:
Andrés Evjólfsson.

Lestrarsalsgæzla:
Petrína Jónsdóttir, Kirstin D. Pétursdóttir.
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Innanþingsskrifarar:
Ólafur Trvggvason, Haraldur Matthiasson, 

Björn Franzson, Jóhann Hjörleifsson, Jón J. 
Simonarson, Sigríður Stefíinsdóttir, Kristján 
Thorlacius, Auðbjörg Tryggvadóttir, Aðalheiður 
Sæinundsdóttir, Gísli Gíslason.

Dyra- og pallagæzla:
Jakob Jónsson (yfirvörður), Jón Bjarnason, 

Hjálmtýr Sigurðsson, Agúst Jóhannsson, Jens 
Magnússon, Þorleifur Ben. Þorgrímsson.

Símavarzla:
Ingibjörg Pétursdóttir, Katrín Pálsdóttir. 

Fatagæzla:
Ragna Þorvarðsdóttir, Vigdis Torfadóttir, Sig- 

riður Brynjólfsdóttir.

Þingsveinar:
Danícl Bergmann, Einar Runólfsson, Birgir 

Finnsson, Ingólfur Bjarnarson, Dagfinnur Stef- 
ánsson, Gunnar Egilson, Haukur Heiðar, Alberí 
Guðmundsson.

Þingfréttamaður i útvarpi:
Helgi Hjörvar.

ltáðnir voru til viðbótar 5. marz þessir innan- 
þing'sskrifarar: Björn Sigfússon, Róbert Bjarna- 
son, Rannveig Þorsteinsdóttir, Sigrún Pálsdóttir.

VII. Starfslok deilda.
a. I efri deild.

Á 49. fundi i Ed., 23. april, að lokinni dag- 
skrá, mælti

forseti (EÁrna): Þar sem þetta verður siðasti 
fundur d., þá vildi ég fara fram á það við hv. 
dm., að þcir gæfu mér leyfi til að undirskrifa 
þær fundargerðir, sem eftir er að bóka, og ef 
enginn hv. dm. mótmælir þvi, þá skoða ég það 
samþ.

Þegar við erum að hætta störfum í d. og skilja 
að þessu ynni, þá vil ég þakka hv. dm. fyrir 
prýðilega framkomu í minn garð, sem hefir 
verið þannig, að ég hefði ekki getað á betra 
kosið. Ég veit, að það hefir talsvert skort á um 
mín störf í d., en ég hefi fundið, að ég hefi 
ætíð átt hlýju að mæta hjá hv. dm.

Ég vil að lokum óska öllum hv. dm. góðrar 
liðunar og þeim, sem eiga ferð fvrir hönduin 
til heimila sinna, góðrar ferðar.

Magnús Jónsson: Ég vil i nafni mínu og ég 
býst við allra hv. dm. þakka hæstv. forseta fyrir 
hlýleg orð í garð okkar dm. og samvinnu okkar 
við hann. Ég vil þakka honum fyrir hans lipru 
og sanngjarnlegu fundarstjórn nú eins og áður.

Það er náttúrlega ekki alltaf vandalaust verk 
fvrir hæstv. forseta, sérstaklega síðustu daga 
þingsins, þegar mikið er að gera og kannske 
dálítið öldurót í hugum manna út af gangi mála, 
að sefa hugina og láta þingstörfin samt sem

áður fara fram með þeim virðulega blæ, sem 
þarf að vera. Ég held, að það verði ekki annað 
sagt en að forseti okkar hafi verið óvenjulega 
laginn á það, og vildi ég óska þess, að svo mætti 
einnig verða í framtiðinni, hvort sem hann eða 
einhver annar stjórnar þessari d., að henni 
mætti verða stjórnað af jafnmikilli samvizku- 
semi og jafnmikilli lagni eins og hann hefir 
stjórnað fundum okkar á undanförnum árum og 
á þessu þingi.

Ég vil svo óska honuin alls góðs í framtíðinni 
og góðrar heimferðar, þegar hann leggur hcim 
á leið, og góðrar heimkomu.

Ég vil svo biðja hv. dm. að taka undir orð 
min með því að risa úr sætum sínum.

Allir deildarmenn stóðu upp.J

Forseti (EÁrna): Ég þakka lilýleg orð i minn 
garð og segi þessum síðasta fundi d. slitið.

b. I neðri deild.
Á 50. fundi í Xd., s. d., að lokinni dagskrá, 

mælti

forseti (JörB): Þetta mun vera síðasti fund- 
ur deildarinnar að þessu sinni. Ég vil fara fram 
á það við hv. þdm., að þeir veiti mér heimild 
til að undirskrifa gerðabók ásarnt riturum. 
Skoða ég það sem samþ., ef enginn mælir þvi i 
gegn.

Vil ég svo þakka hv. þingdeildarmönnum 
einkar vel fyrir góða samvinnu á þinginu og 
hvað þeir hafa verið mér góðir í öllu samstarfi. 
Eg vil óska öllum utanbæjarþingmönnum góðrar 
heimferðar og góðrar heimkomu. Ég vil vona. 
að við hittumst allir heilir á næsta þingi.

Atvmrh. (Ólafur Thors): Ég vil fyrir hönd 
þingdeildarmanna þakka hæstv. forseta fvrir 
hans ágætu fundarstjórn að þcssu sinni sem 
endranær. Eg vil einnig þakka honum hans árn- 
aðaróskir til okkar þingmanna; ég vil árna hon- 
um blessunar og vona, að við hittum hann lieil- 
an, er þing kemur sanian næst.

Forseti (JörB): Ég vil þakka hæstv. atvmrh. 
hans hlýju orð í minn garð og vil endurtaka 
árnaðaróskir mínar til lians og þingdeildar- 
manna.

Segi ég svo fundi slitið.

VIII. Þinglausnir.
Á 25. fundi í Sþ., 24. apríl, las forseti upp svo- 

fellt yfirlit um störf þingsins:

Þingið hefir staðið frá 15. fehr. til 24. april, 
eða samtals 70 daga.

Þingfundir hafa verið haldnir:
í neðri deild .......................... 50
- efri deild .............................. 49
- sameinuöu þingi ................ 25

Alls 124 þingfundir
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Þ i n g m á 1 og úrslit þeirra:

I. Lagafrumvörp;
1. Stjórnarfrumvörp:

a. Lögð fyrir neðri deild ............... 6
b. — —■ efri deild .................... 5
c. — — sameinað þing .... 3

— 14
2. Þingmannafrumvörp:

a. Borin fram í neðri deild .... 55
b. Borin fram i efri deild ........... 22

— 77
— 91

Þar af:
a. Afgreidd sem lög:

stjórnarfrumvörp ......... 14
þingmannafrumvörp .. 47

— alls 61 lög
b. Fellt:

þingmannafrumvarp .. 1
c. Áfgr. m. rökst. dagskrá:

þingmannafrumvarp .. 1
d. Visað til stjórnarinnar:

þingmannafrumvörpum 2
e. Ekki útrædd;

þingmannafrumvörp .. 26

91

II. Þingsályktunartillögur:
a. Bornar fram í neðri deild .... 3
b. — — í efri deild ............ 2
e. — — i sameinuðu þingi 22

27
Þar af:
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Siðan mælti

forseti (HG): Störfum þessa Alþingis er nú 
lokið. Það er hið 55. Iöggjafarþing, en 70. sam- 
koman frá því Alþingi var endurreist.

Frá stofnun Alþingis eru nú liðin 1010 ár, en 
678 ár frá þvi ísland játaðist undir konungs- 
yfirráð.

Oft hefir Alþingi setið lengur að störfum en 
að þessu sinni, og málin, sem það hefir af- 
greitt, eru sizt fleiri nú en oft áður. Þó tel ég 
það alveg vafalaust, að þetta Alþingi muni jafn-

Alþt. 1940. B, (55. löggjafarping).

an verða talið eitt hið allra inerkasta í sögu 
þjóðarinnar. Og vissulega mun oftlega verða til 
þess vitnað, er timar liða.

Styrjöldin mikla magnast enn og tekur til 
æ fleiri Ianda og þjóða. Áhrif hennar bein og 
óbein verða stöðugt rikari og tilfinnanlegri. 
Hlutleysi og friðarvilji smárra þjóða er að 
engu haft.

Nágrannaþjóðir vorar, frændþjóðirnar á Norð- 
urlöndum, sem einskis hafa annars óskað en að 
gæta hlutleysis og lifa i sátt og friði við nábúa 
sína alla, hafa nú þrjár nauðugar dregizt inn i 
þennan hildarleik. Og hin fjórða bíður þess 
milli vonar og ótta, hvort og hvenær hún hljóti 
sömu örlög. Ein hefir orðið að sætta sig við 
nauðungarfrið eftir frábæra vörn gegn ofurefli 
og látið hluta af landi sinu. Önnur berst nú 
fyrir lífi sinu og sjálfstæði við erlendan árásar- 
her, sem hefir helztu borgir landsins á valdi 
sínu. Og hin þriðja, sambandsþjóð vor, hefir 
neyðzt til þess að beygja sig fyrir vopnavaldi 
nábúa, sem er þritugfalt sterkari en hún.

Vér íslendingar erum magnlausir áhorfendur 
þessa voðalega harmleiks. Vér getum aðeins 
vottað þessum frændþjóðum vorum einlæga 
samúð og dýpstu hluttekningu. Vér höfum dáðst 
að afrekum þeirra, verklegum og andlegum. 
Hvergi hefir lýðræði og lýðfrelsi verið meira 
virt né gefið betri raun en hjá þeim. Lífskjör 
almennings, menning og áhrif í þjóðmálum 
voru þar jafnari og betur tryggð en hjá flest- 
um þjóðum öðrum. Stærri þjóðir, ríkar og 
voldugar, sóttu til Norðurlanda fyrirmyndir í 
félagsmálalöggjöf, alþýðutryggingum, sam- 
vinnufélagsskap og öðrum slikum efnum.

Vér Islendingar eigum enga ósk heitari þess- 
um frændþjóðum vorum til handa en þá, að 
þeim lánist sem fyrst að endurheimta frið og 
frelsi og óskert umráð yfir löndum sinum.

Vér íslendingar höfum ekki orðið fyrir árás- 
um neinnar styrjaldarþjóðar, og til þessa höf- 
um vér borið gæfu til að komast hjá mann- 
tjóni af völdum striðsins. Fjarstaða landsins 
hefir enn sem fyrr reynzt oss haldgóð vörn.

En þrátt fyrir það verður ástandið einnig 
hjá oss iskyggilegra með hverjum degi, sem 
líður. Vígstöðvarnar hafa færzt nær. Öllu við- 
skiptasambandi er nú slitið við mörg hin þýð- 
ingarmestu markaðslönd vor, — lönd, sem hin 
síðari ár hafa keypt talsvert meira en helm- 
inginn af öllum útflutningsvörum vorum og séð 
oss næstum því fyrir helmingi hins innflutta 
varnings.

Allt bendir til þess, að vér verðum að vera 
viðbúnir stórfelldri röskun á atvinnulifi og við- 
skiptum. Ekki er annað sýnilegt en að veiga- 
miklar atvinnugreinir, svo sem vinna við bygg- 
ingar og saltfisksverkun, muni mjög dragast 
saman. Og um fjárhagsafkomu ríkisins og ein- 
staklinganna er allt i hinni mestu óvissu.

Astand og horfur móta jafnan störf Alþingis. 
Svo er og að þessu sinni. í sambandi við af- 
greiðslu fjárlaga og með sérstökum lögum hefir 
Alþ. veitt rikisstjórninni alveg óvenjulega víð- 
tækar heimildir til að draga úr fjárframlögum 
til ýmissa framkvæmda, ef ástandið breytist 
þannig, að slíkt verður óhjákvæmilegt. En það
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er von þingmanna, að eigi komi til þess, að 
nauður reki til að beita þeim heimildum. Og 
vist má telja, að ef nauðsvnlegt verður að 
gripa til þeirra, þá verða og aðrar aðgerðir 
óhjákvæmilegar.

Alþingi hefir afgreitt lög um uppbætur á elli- 
launum, örorku- og slysabótum, um verðlags- 
uppbætur til opinberra starfsmanna, um húsa- 
leigu, um striðstryggingu sjómanna o. fl., sem 
öll bera vott um vilja Alþingis til að mæta 
þeim örðugleikum, er styrjöldin veldur. Sama 
má og að nokkru leyti segja um lögin um heim- 
ild fvrir ríkisstjórnina til að taka eignamámi 
tilteknar landspildur til nýbýlastofnunar og 
fjárframlög til ræktunarframkvæmda á þess- 
um jarðeignum, svo og lögin um tilraunastarf- 
semi i þágu landbúnaðarins. Hvorttveggja mið- 
ar að þvi að nytja betur gæði landsins og 
skapa ný atvinnuskilyrði i stað hinna, sem tap- 
ast. Þá gerði Alþingi og ráðstafanir til þess, að 
öll fiskiskip, 10 lesta og stærri, geti innan 
skamms fengið talstöðvar til öryggis skipshöfn- 
um.

Atburðir þeir, sem gerzt hafa á Norðurlönd- 
um, hafa fært oss heim sanninn um það, hver 
hætta lýðræðinu og sjálfstæði landsins getur 
stafað af starfsemi ofbeldisflokka og áróðurs- 
manna erlends valds. Af þvi tilefni m. a. sam- 
þykkti Alþingi því nær einum rómi ályktun um 
ráðstafanir til verndar lýðræðinu og öryggi 
rikisins og undirbúning löggjafar um þau efni. 
Aðeins þrir þingmenn voru andvigir þessari 
ályktun.

Afleiðing þess, að sambandsþjóð vor og kon- 
ungur hafa neyðzt til að lúta valdi annars rikis, 
er sú, að þau stjórnarfarslegu tengsl, sem verið 
hafa milli vor og hennar, hafa rofnað, og að 
konunginum er ókleift að fara með það vald, 
sem honum er fengið i stjórnarskránni.

Þessu nýja viðhorfi varð Alþingi að mæta. 
Með atkvæðum allra þingmanna, án undantekn- 
ingar, var því samþykkt, að Island tæki í sínar 
hendur að svo stöddu landhelgisgæzluna og 
meðferð utanríkismála, svo og að fela rikis- 
stjórninni að fara með vald það, sem konungi 
er fengið ineð stjórnarskránni.

.Eðsta vald í öllum málefnum rikisins er nú 
aftur, eftir nærfellt 700 ár, fengið þjóðinni í 
hendur, — kjörnum þingfulltrúum hennar og 
rikisstjórn, er nýtur stuðnings meiri hluta Al- 
þingis.

Konungur vor hefir ávallt fylgt í öllu ákvæð- 
um stjórnarskrár Islands, enda hafa íslendingar 
viljað sýna og sýnt honum fullan þegnskap.

Og sambandsþjóð vor hefir jafnan, siðan 
sambandslögin öðluðust gildi, virt samning 
þann, sem í þeim felst, og staðið við hann í 
hvívetna svo sem bezt mátti á kjósa. Sama hefir 
Alþingi og viljað gera.

Alþingi hefir á engan hátt viljað rjúfa eða 
rofið sambandslagasamninginn. Honum mátti 
segja upp eftir örfá ár. Og sízt vildi Alþingi 
nota sér raunir sambandsþjóðarinnar til að 
ganga á gerða samninga. En atburðir sem orðið 
hafa hjá sambandsþjóð vorri, gerðu henni ófært 
að rækja lengur sinn hluta samningsins og kon- 
ungi ókleift að fara með vald sitt hér. Hlaut þvi 
samningurinn að þessu leyti að falla niður.

En þótt hin stjómarfarslegu tengsl milli 
dönsku og íslenzku þjóðarinnar séu rofin, þá 
emm vér enn bundnir sterkum böndum við 
dönsku þjóðina, böndum vináttu og marghátt- 
aðra samskipta, böndum frændsemi og sam- 
eiginlegrar menningar. Og það er von vor, að 
hún komist sem fvrst heil og frjáls úr þeirri 
eldraun, sem hún nú þolir.

Enn sem fvrr mun dómurinn um störf Al- 
þingis verða misjafn, og þá fvrst og fremst um 
það, hversu þvi hafi lánazt viðbúnaðurinn gegn 
erfiðleikum þeim í atvinnulifi þjóðarinnar, sem 
þegar segja áþreifanlega til sín og útlit er fyrir, 
að fari vaxandi. En hitt ætla ég að vart geti 
orkað tvimælis, að Alþingi hafi á réttri stundu 
og á réttan hátt mætt hinu nýja stjórnarfars- 
lega viðhorfi. Allir óskum vér og vonum, að 
oss lánist að fara svo með hið æðsta vald i mál- 
efnum liins islenzka ríkis, að til gæfu og gengis 
megi verða fyrir þjóðina alla.

Þótt blika sé í lofti og bakki í hafi, ber að 
minnast þess ávallt, að öll él birtir um siðir. 
í dag er siðasti dagur vetrar. Á morgun fyrsti 
dagur sumars.

Að svo mæltu þakka ég þingmönnurn öllum 
gott samstarf á liðnu þingi. Megi störf þings- 
ins reynast þjóðinni eins og óskir vorar standa 
til.

Þingmönnum þeim, sem heima eiga utan 
Reykjavikur, óska ég góðrar ferðar og heillar 
lieimkomu.

Og öllum oss, landsbúum öllum, óska ég árs 
og friðar, gleðilegs og farsæls sumars.

Fjmrh. (Jakob Möller): Ég vil þakka hæstv. 
forseta fyrir hönd Alþingis góða fundarstjórn 
og gott samstarf á þessu þingi, sem nú hefir 
verið háð og er nú lokið, og óska honum allra 
heilla í framtíðinni.

Forseti (HG): Ég þakka hæstv. ráðh. og þm.
öllum.

Forsrh. (Hermann Jónasson): Alþingi hefir nú 
lokið störfum sinum og hefi ég þvi aflað mér 
heimildar til að slita Alþingi.

Samkvæmt álvktun Alþingis 10. apríl fól 
þingið ráðuneyti íslands að fara með konungs- 
valdið, og hefi ég móttekið bréf þar að lútandi:

„Ráðuneyti fslands, handhafi konungsvalds, 
feerir kunnugt:

Að það veitir hér með forsætisráðherra, Her- 
manni Jónassyni, umboð til þess í nafni ráðu- 
neytisins að segja Alþingi slitið, er það hefir 
að þessu sinni lokið störfum sínum,

Gert í Reykjavik, 23. apríl 1940. 
Hermann Jónasson.

Eysteinn Jónsson. Jakob Möller.
Ólafur Thors. Stefán Jóh. Stefánsson.

Hermann Jónasson.
Bréf

ráðuneytis fslands, handhafa konungsvalds, 
um þinglausnir."
Það eru nú liðin 1010 ár síðan Alþingi fs- 

lcndinga var stofnað, og er þetta 55. löggjafar- 
þing síðan Alþingi var endurreist. —
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Ég leyfi mér samkvæmt því umboði, er ég 
áðan las, að segja Alþingi slitið.

Ég vil biðja alþingismenn að minnast ætt- 
jarðar vorrar, fslands, og hans hátignar kon- 
ungsins með því að risa úr sætum sinum.

806

Þingheimur stóð upp, og aldursforseti, Ingvar 
Pálmason, mælti: „Lifi ísland!"

Tóku þingmenn undir þau orð með ferföldu 
húrrahrópi.

Var síðan af þingi gengið.
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