
HTd. 108. Wefndarálit

um frv. til Qáraukalaga fyrir árið 1923.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin heíir athugað frv. þetta og borið það nákvæmlega saman við 
landsreikninginn 1923, athugasem dir yflrskoðunarm anna og svör ráðherra við 
þeim. Um einstakar umframgreiðslur, sem teknar hafa verið upp i frv., er að 
vísu álitamál, hvort leita þurfi aukaQárveitingar fyrir þ.eim, svo sem þegar um  
lögskipaðar greiðslur er að ræða, t. d. brunabótagjöld af opinberum  bygging-



um o. fl., eða umfram greiðslur á öðrum  augljósum áætlunarliðum  Qár- 
laganna. En þetta skiftir litlu, enda ekki um háar upphæðir að ræða. Hefir 
nefndin því ekki fundið ástæðu til að gera tillögur um breytingar á frv. að 
þessu leyti.

Ein umframgreiðsla,7 sem upp í frv. hefir verið tekin, á nám sstyrk til 
íslenskra stúdenta í erlendum  skólum, er hinsvegar of há. Samkvæmt LR. og 
fjárlögunum fyrir árið 1923 eru að vísu að eins veittar 8000 kr. í þessu skyni, 
en greiddar kr. 33978,05. En auk þess, að bjer er væntanlega að eins um á- 
æ tlunarupphæð að ræða, þá hafa í fjáraukalögum fyrir sama ár, frá 20. júni 
1923, verið veittar 4000 kr. til þess að bæta stúdentum  upp gengishalla á 
nám sstyrknum . Ber því að draga þessar 4000 kr. frá þeirri upphæð, sem tekin 
hefir verið upp í frv., 6. gr. B. II, enda eru þessar 4000 kr. ekki taldar greidd- 
ar samkv. nefndum fjáraukalögum í LR. og hljóta því að felast i upphæðinni, 
sem talin er greidd samkv. heimild aðalfjárlaganna, 14. gr. B. II, sbr. 
LR. bls. 33.

Láðst hefir að taka upp í frv. þessar umfram greiðslur: Kr. 2582,42 til 
sjóvarnargarðs á Siglufirði, sem veitt hefir verið til 30000 kr. í fjáraukalögum 
frá 20. júní 1923, en greitt samkv. LR. kr. 32582,42; kr. 2091,25 til raflagningar 
í dóm kirkjuna i Reykjavík, sem veitt hefir verið til kr. 4539.49 í fjáraukal. 
frá 4. jún í 1924, en greiddar samkv. LR. kr. 6630,74; kr. 20564,15 til bygg- 
ingar Svalbarðseyrar- og Hjalteyrarvita og kr. 18380,55 til Skeiðaáveitunnar, 
sem LR. gerir ráð fyrir, að aukafjárveitingar verði leitað fyrir á væntanlegum 
fjáraukalögum, sbr. LR, bls. 56. — Þessar umframgreiðslur leggur nefndin til, 
að verði teknar upp í frv. og að það verði þá samþykt með eftirfarandi 
breytingum.

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 5. gr. E. Nýr liður:
Til byggingar Svalbarðseyrar- og Hjalteyrarvita . . . . kr. 20561,15

2. Við 6. gr. Nýr liður:
A.'Andlega stjettin.

6. Til raflagningar i dóm kirkjuna í Reykjavik . . . .  — 2091,25

3. Við 6. gr. B. II.:
í  stað »kr. 25978,05« k o m i : .........................................  . . — 21978,05

4. Við 8. gr. Nýir liðir:
a. Til sjóvarnargarðs á S i g l u f i r ð i ........................................— 2582,42
b. Til S k e ið aáv e itu n n ar.............................................................— 18380,55



Aðalupphæð frumvarpsins og einstakar samtölur þess breytast sam- 
kvæmt þessu.

Kl. Jónsson, 
form.

Halldór Stefánsson.

Alþingi, 27. febrúar 1925.

Jón A. Jónsson, 
fundaskrifari.

Sveinn ólafsson.

Björn Líndal.

Jakob Möller, 
frsm.

Magnús Jónsson.


