
Nd. 340. Nefndarálit

um frv. til fjárlaga  fy rir árið 1932.

F rá  m eiri h lu ta  fjárveitinganefndar.

Hin m argþæ ttu störf fjárveitinganefndar hafa  nú  .eins og undanfarið  
tekið alllangan tíma. Nefndin hefir haldið 66 fundi, lesið og ræ tt öll erindi, 
sem henni hafa borizt, og veitt mörgum  m önnum  viðtöl, bæði forstjórum  ríkis- 
stofnana, nefndum  og einstökum  m önnum , sem hafa haft m ál sitt að fly tja  við 
nefndina, auk  þess sem hún hefir háð fundi með ráðherrunum  um  ýms mál. 
Jafn fram t hefir nefndin lesið vandlega sam an frv. við fjárlög  og landsreikn. 
síðustu ára  og haft til h liðsjónar till. h inna fróðustu m anna um  flesta veiga- 
mestu útgjaldaliði frv.

Það er sam huga álit nefndarinnar, að þá fyrst sé fjárm álastjó rn  þjóðar- 
innar beint i fastan  og öruggan farveg, þegar fullkom in nákvæm ni er viðhöfð 
ujn áæ tlun fjárlaga.

N efndin hefir að þessu sinni gert ýtarlegri tilraun  en áður til þess að 
ná þessu m ark i; þó dylst henni ekki, að ýmislegt vantar enn i áæ tlun útgjalda, 
sem ekki verður hægt að kom ast h já  að greiða, og m un hún til 3. um r. athuga 
nánar, hvórt ekki m uni ré tt að fæ ra  frek ar en gert er ým sa liði af 19. og 25. 
gr. LR. í áæ tlun á viðkom andi gr. frv.

í  fjárlagafrum varpinu  er ekkert fé ætlað til ný rra  þjóðvega, sím a (nema 
einkasím a), b rúa eða vita, og hefir nefndin horfið að því ráði, að bera ekki að 
svo stöddu fram  neinar tillögur um  fjárveitingar til þessa. H efir nefndin, eins 
og áður er sagt, reynt að fæ ra áæ tlanir allar sem næst því, er hún telur ré tt 
vera, og te lur ekki hyggilegt, eins og árferði er nú, að treysta því, að útkom a 
ársins verði betri en frv. ber með sér.

Um reikningsform  frv. hefir nefndin frestað að taka  ákvörðun til 3. um r.
N iðurstaðan af tillögum nefndarinnar hefir orðið þessi:

Aukin fjárveiting  .........................................................  kr. 61628,70
H ækkun á áæ tlun gjalda ...........................................  — 511191,00

  kr. 552819,70
kr. 155900,00 
— 350000,00
------------------- — 505900,00

N ettóhækkun gjalda kr. 46919,70

sem dregst frá  tekjuafgangi frv., kr. 162382,16, svo tekjuafgangur frv. skv. till. 
n. verður kr. 115462,46.

Lækkun gjalda 
H ækkun tekna



1. Tekjubálkurinn.

Nefndin vill að sjálfsögðu fara  varlega í áætlun teknanna. Þó undan- 
farin  ár hafi gefið óvenjuniiklar tekjur, verður ekki á því hvggt um  afkomu 
næstu ára. Mikill hluti teknanna er háður verðlagi og afkom u atvinnuveganna. 
Það er því fyrirsjáanlegt, að m argir tekjulið irn ir lækka stórkostlega frá  því, 
sem verið hefir. Engu að síður virðist nefndinni áæ tlun stjó rnarinnar svo var- 
leg, að óhætt m uni að hækka þessa liði tekjubálksins:

1. Áfengistollinn .................................  um kr. 50000,00
2. Tóbakstollinn ................................. — — 50000,00
3. Vörutollinn   — — 100000,00
4. Verðtollinn    — - -  100000,00
5. V íneinkasöluna ............   — — 50000,00

Verður þessi hækkun teknanna sam tals kr. 350000,00

Þ rátt fyrir þessa hækkun verða um ræ ddir tekjuliðir langt fy rir neðan 
það, sem revnsla undanfarandi ára liefir sýnt, að þeir gefa.

Þá hefir nefndin gert nokkrar hrtt. við útgjaldaliði ríkisstofnananna, sem 
heyra undir 3. gr. frv. Allar þessar brevtingar eru leiðréttingar til hæ kkunar 
á áætluðum gjöldum  stofnananna og kem ur fram  í lækkuðum  tekjum.

2. Gjaldabáilkurinn.

10. gr.
Með hverju ári fa ra  vaxandi störf í stjórnarráðinu, en þess liefir ekki 

verið gætt nógu vel við áætlun fjárl. undanfarið. N iðurstaðan hefir því orðið 
sú, að þessi gjöld hafa farið langt fram  úr áætlun. N efndin telur, að ekki verði 
komizt h já  þessum útgjöldum , og leggur þvi til, að 3 liðir verði hæ kkaðir um 
sam tals kr. 21000,00, til sam ræm is við undanfarandi reynslu.

Gjöld vegna utanríkism ála liafa orðið talsvert meiri en séð verður af 
fjárl. og LR. undanfarandi ára. S tafar þetta af því, að fjárveitingin liefir 
verði greidd í dönskum krónum  og gengism unurinn fæ rður til g jalda á 
gengisreikningi. Þessu er nú að nokkru kippt í lag af stjórninni með því að 
fæ ra í sérstökum  lið á kostn. utanríkism ála gengismun. N efndin telur rétt og 
sjálfsagt, að allir kostnaðarliðir þessir séu útfæ rðir i ísl. krónum , eins og allir 
aðrir liðir fjárlaganna, og hefir því fæ rt gengismuninn á liði þessa, eftir því sem 
hún taldi ré tt vera.

11. gr.
Brtt. við þessa grein frv. eru eingöngu um áætlun útgjalda og byggðar á 

undanfarandi reynslu. Það þykir því ekki þörf að fara  mörgum orðum uni



þær. Mesta breytingin er A. 13 (A nnar sakam álskostn.). Nefndin leggur til, að 
hann verði hæ kkaður ú r  15000 kr. í 110000 kr. Þessi kostnaður hefir orðið ár- 
ið 1930:

Löggæzla úti um  l a n d ...............................  kr. 34500,00
Do. i Reykjavík   — 52579,23

M álskostnaður .............................................  — 33783,47

Sam tals kr. 120862,70
Sérstaklega hefir hin aukna löggæzla haft áhrif til hækkunar á þessuin hð.

12. gr.
Landlæ knir hefir nú fengið skrifstofu í A rnarhváli. Leiga fy rir skrif- 

stofu þessa er í tekjuáæ tlun A rnarhváls talin kr. 1620,00, og þar sem landlæ knir 
hefir ráðið fastan jnann í skrifstofuna, virðist ekki mega áæ tla þennan kostn- 
að lægri en kr. 4000,00, enda varð hann á árinu  1929 kr. 4343,49.

F yrir nefndinni lá beiðni frá  Jónasi Sveinssyni lækni um  5 þús. kr. styrk 
til skurðfræðinám s. Jónas læ knir dvelur nú erlendis og æ tlar á 2 næstu árum  
að ná fullkom inni sérþekkingu í þessari grein læknisfræðinnar. Þó nefndinni 
væri kunnugt um  hæfileika Jónasar læknis, sá hún sér ekki fæ rt að taka upp 
sérstaka fjárveitingu lianda honum  í þessu skvni. Hinsvegar hefir nefndin 
hækkað u tanferðastyrk  lækna úr 3000 i 5000 kr. og ætlast til, að Jónasi lækni 
Sveinssyni verði veittur ríflegur styrkur af þeim lið.

N efndin leggur til, að tekin verði upp 2000 kr. fjárveiting  til frú  Þóru 
Havsteen, til álialdakaupa í nuddlækningastofu hennar á Akureyri. Síðan í 
júlím án. 1929 hefir frú  Þ. Havsteen stundað nuddlæ kningar á A kureyri og get- 
ið sér hið bezta orð. Þ ar sem þingið hefir áður styrkt nuddlækningastofu í 
Reykjavík mjög riflega, þykir nefndinni sanngjarn t að veita þessa litlu  upp- 
hæð til að fullkom na sam skonar lækningastofu á Akureyri.

A ðrar brtt. við þessa gr. frv. eru aðeins áæ tlunaratrið i og byggðar á und- 
anfarandi reynslu og upplýsingum um, hvað þeir liðir m yndu vera. Brtt. n. um 
landsspítalann eru byggðar á áætlun frá  spítalanum  sjálfum .

13. gr.
Sýsluvegasam þykktir eru nú staðfestar í 8 sýslum og auk þess hafa verið 

gerðar sam þykktir í 2 sýslum, sem ekki hafa náð staðfestingu enn, en búast 
m á við, að verði kom nar í gildi 1932. Nefndin te lur því ekki fæ rt að áæ tla þenn- 
an kostnað m inni en í fjárl. fv rir árið 1931 og leggur því til, að liðurinn verði 
hæ kkaður ú r 70 þús. kr. í 80 þús. kr.

Vegamálastjóri telur mjög lieppilegt, að keyptir verði 2 nýir vegheflar 
á næstu 2 árum  og mulningstæki til að m ylja og harpa  möl i sum a vegi sunn- 
anlands. Nefndin lítu r svo á, að ré tt sé að afla þeirra  tækja, sem létt geta undir 
með viðhaldi veganna, og leggur þvi til, að liðurinn „til áhaldakaupa“ verði 
hæ kkaður úr 10 þús. kr. í 18 þús. kr.

Þá hefir n. lagt til, að 1000 kr. yrðu veittar á hvorn stað til að halda 
uppi vetrarflutningum  vTir Holtavörðuheiði og Fagradal. Snjóbílar hafa geng-



ið á þessum stöðum i vetur, og virðist sú tilraun hafa gefið góðan árangur. 
Vill n. styðja að því, að slikum  tilraunum  verði haldið áfram .

Með lögum um flugm álasjóð var sjávarútveginum  lögð nokkur byrði á 
herðar i þeim tilgangi að greiða fyrir síldveiðinni með þvi að lá ta  flugvél leita 
að síldartorfum  og gefa upplýsingar um, livar sé veiði von. Nú er vitanlegt, að 
Flugfélagið getur ekki annazt alm ennar flugferðir án styrks frá  ríkissjóði, 
auk þess sem flugm álasjóður leggur fram , og leggur n. því til, að veittur verði 
styrkur til flugferða, 20000 kr. .

Um aðrar brtt. við þessa gr. frv. þykir ekki ástæða að fjölyrða, þar sem 
aðeins er um áætlun að ræða.

14. gr.
Biskup átti tal við nefndina og óskaði viðbótar við eftirlaun  þau, er fá- 

tæ kir uppgjafaprestar og prestsekkjur njóta skv. lögum. Hefir þessari upp- 
hæð verið skipt milli 3 uppgjafapresta og 48 prestsekkna. Biskup segir, að 
prestsekkjur séu nú 54, og m innkar því sú upphæð, sem hver styrkþegi fær, ef 
liðurinn helzt óbreyttur.

Þ ar sem hér er um  fátæ kt fólk að ræða, þá fannst nefndinni sanngjarnt 
að hæ kka þennan lið nokkuð, og leggur til, að hann sé settur í 8000 kr. eins og 
hann var fy rir nokkrum  árum .

N em endur guðfræðideildar háskólans sendu nefndinni erindi og fóru 
þess á leit, að upphæðin, sem veitt er í þ. á. fjárlögum  til kennslu i söng, 
m ætti lialdast óbreytt. Var beiðni þessi studd af guðfræðikennurum , sem telja 
þessa kennslu ómissandi. Þ ar sem liér er ekki um stóra fjárhæ ð að ræða, leggur 
nefndin til, að upphæðin sé sett eins og í fjárlögum  þ. á.

Guðm. Hannesson prófessor kom á fund nefndarinnar og óskaði, að 
nefndin hækkaði rekstrarstvrkinn til rannsóknarstofu háskólans upp í 6000 kr. 
Kvað hann það að vísu ekki nægja, en bjóst við og taldi nokkurn veginn víst, 
að sáttm álasjóður legði fram  þær 2000 kr., er við þvrfti að bæta.

Nefndin ákvað að hæ kka þennan lið og væntir þess, að sáttm álasjóður 
veiti það, er til vantar.

M enntaskólinn á Akurevri liafði eigi sent tillögur um  rekstrarkostnað. 
En af viðtali við skólam eistara varð það bert, að ým sir lið ir væru mikils' til of 
lágt áæ tlaðir i fjárl.frv . Virtist nefndinni þvi, að eigi vrði lijá því komizt að 
hækka ýmsa liði til skólans. Mest er hækkun á launum, til stundakennslu og til 
eldiviðar og ljósa.

Alls varð hækkun nefndarinnar til þessa skóla 12100 kr., og m á líta  á það 
sem leiðréttingu, þar eð stjórnin hafði eigi gert neinar tillögur um þetta.

Samkvæmt ósk forstöðum anns K ennaraskólans iiæ kkar nefndin liðinn 
til stundakennslu. og má telja það leiðrétting, þar eð sá liður liefir undanfarið 
farið  fram  ú r áætlun.

Skólastjóra vélstjóraskólans ber skv. sanmingi 3800 kr. í húsnæðisstyrk, 
auk launa; leiðrétti því nefndin þann lið skv. því.

Skólastjóri Iðnskólans í Reykjavik sækir um 4000 kr. hæ kkun á styrk 
til rekstrar skólans og fæ rir sem aðalástæðu, að félag stundakennara í Rvik hafi



krafiz t 4 kr. kaups fy rir hverja  kennslustund og 25 au ra  fy rir hvern stil, sem 
leiðréttur væri, og verði skólinn að sæ ta þessum  kjörum .

N efndin hefir eigi getað tekið þessar ástæ ður til greina að öllu leyti, þvi 
þótt kaupið vegna sam taka hafi hækkað nokkuð i ár, þá  er ekki sennilegt, að 
það haldist svo áfram , þ a r sem nauðsynjavörur ým sar fa ra  allm ikið læ kkandi 
og dýrtíðaruppbótin  er nú  þegar að ré ttu  lagi kom in n iður í 30%, þá  virðist það 
benda til, að kaupgjald  m uni heldur læ kka en hitt.

S tjórnin hefir fæ rt stjTkinn til skúlans nokkuð niður, en nefndinni virð- 
ist rétt, að öllu athuguðu, að fæ ra styrkirin upp í það, sem nú er, nefnil. 7500 kr.

Þá  hefir nefndin hækkað styrkinn til verklegs fram haldsnám s erlendis 
upp i 4000 kr., eins og hann hefir verið mörg undanfarin  ár.

Ljósm æðraskólinn er nú flu ttu r í landsspítalann, og sparast þvi húsaleigu- 
kostnaður á þessum lið. E ftir skýrslu setts landlæ knis h afa  ljósm æ ðranem endur 
ókeypis húsnæði, ljós og h ita  i landsspitalanum , en greiða fy rir fæði 35 kr. á 
mánuði. F ór því landlæ knir fram  á, að sty rkur til nám skvenna yrði greiddur 
sem svarar fæðiskostnaði a. m. k. Nefndin áleit það sanngjarn t og veitir 4000 
kr. nám sstyrk.

Skólanefnd Kvennaskólans í Reykjavik hafði sent erindi um  hæ kkun á 
rekstrarstyrk , vegna hæ kkunar á kaupi stundakennara og vegna aukins rekstr- 
arkostnaðar ú t af lánum . &  farið  alls fram  á 12000 kr.

N efndin leggur til, að veittur verði húsnæ ðisstyrkur 5000 kr. eins og i síð- 
ustu fjárlögum .

Fræðslum álastjóri kom  á fund nefndarinnar og átti tal við hana um  fjár- 
veitingar til fræðslum ála. E r það augljóst, að i frv. eru ým sir lið ir til barna- 
fræðslu allt of lágt áætlaðir. E ftir reynslu undanfarinna á ra  hafa  laun kennara  
við fasta  skóla farið  allm ikið fram  ú r áætlun. Leggur nefndin þvi til, að sá 
liður sé hæ kkaður allm ikið. Á síðasta þingi voru hækkuð laun  farkennara , og 
verður þvi ekki h já  þvi kom izt að hæ kka þann lið upp i 75 þús. kr.

F y rir nefndinni lá  ekki nein skýrsla um  kennslu heyrnar- og málleys- 
ingja. í  frv. eru ætluð 26 þús. til rekstrar m álleysingjaskólans, en eftir reynslu 
undanfarinna á ra  er það of lágt. N efndin leggur þvi til að hæ kka liðinn um 
4000 kr., og m un ekki hægt að kom ast af með m inna.

Kvenfélagið Ósk á Isafirði sækir um  10 þús. kr. rekstrarsty rk  til hús- 
m æðraskólans og 3000 kr. til áhaldakaupa. Nefndin sá sér eigi fæ rt að veita svo 
háa fjárhæ ð, en leggur til að ^tyrkja skólann með jafnháu  tillagi eins og í 
fjárlögum  þ. á.

15. gr.
Á þessu ári hefir verið bætt við starfsm anni á landsbókasafninu, og hlýt- 

u r því launaliðurinn að hækka. 1 sam ræm i við þæ r upplýsingar, sem nefndin 
hefir getað aflað sér um  laun  þessa m anns, þá leggur hún til, að launaliðurinn 
verði fæ rður upp i 23500 kr.

Þ jóðskjalavörður sendi nefndinni b réf og lýsti óánægju sinni yfir þvi, að 
stjórnin hafði lækkað fjárfram lög  til Þjóðskjalasafnsins frá  þvi, sem verið hefir 
undanfarin  ár. Nefndin féllst á að fæ ra liðina b. og c. í sam a horf og verið hefir 
síðastl. 3 ár, og er það 500 kr. hækkun á hvorum  lið.



Sýslubókasöfnum er stöðugt að fjölga. H afa þau  það hlutverk að kaupa 
h in  stæ rri ritverk, helzt úrvalsrit, innlend og útlend, sem lestrarfélög sveitanna 
ekki megna að kaupa. Sýslubókasöfnin lána bæ kur sínar til lestrarfélaga og 
einstaklinga út um  liéraðið. N jóta þau styrks ú r sýslusjóði og frá  hreppssjóðum , 
og svo er skipt á milli þeirra  þessum litla landssjóðsstyrk, sem er svo naum t 
við neglur skorinn, að hvert safn fæ r eigi m eira en 30—60 kr. -— N efndinni virð- 
ist ré tt að efla þessi bókasöfn og vill því liækka nokkuð styrkinn til þeirra.

Þjóðvinafélagið liefir siðan 1929 fengið aukastyrk, 5000 kr., til útgáfu æfi- 
sögu Jóns Sigurðssonar, og er svo enn í fjárl.frv . En í ú tfæ rslunni eru aðeins 
tilfæ rðar 1800 kr., sem er prentvilla, sem nú er leiðrétt. E r þetta  fjó rða greiðsla 
til útgáfu æfisögunnar.

16. gr.
Styrkur samkv. jarðræ ktarlögunum  fer sífellt vaxandi, og er það gleði- 

legur vottur m n þann áliuga, sem glæðzt hefir svo mjög um  ræ ktun  landsins. 
Nefndin býst við, að þ rá tt fy rir m isærið m uni m enn þó reyna að halda  nokkuð 
í horfið í ræ ktunarm álum , og með það fy rir augum leggur hún  til, að styrkurinn 
sé hæ kkaður verulega frá  því, sem er í frv.

N otkun tilbúins áburðar hefir vaxið hröðum  skrefum  allra  síðustu árin, 
og vex þá kostnaður rikissjóðs við flutning áburðarins í sam ræm i við það. 
N efndin leggur því til, að þessi liður verði hæ kkaður nokkuð frá  þvi, sem 
er i frum varpinu.

F yrir nefndinni lágu tillögur frá  forstöðum anni veðurstofunnar. Telur 
hann, að laun forstöðum anns og fu lltrúa  séu 16900 kr., og á landsreikningi 1929 
hefir sú upphæð verið greidd. Virðist því þetta vera hin ré tta  upphæð, og leggur 
nefndin til að hæ kka launaliðinn samkv. því.

Forseti Fiskifélagsins kom  á fund nefndarinnar og fór þess á leit, að 
stjTkurinn til félagsins vrði hæ kkaður upp í 90 þús. kr., sem væri sú upphæð, 
er Fiskiþingið hefði áætlað á þessu ári og þyrfti nauðsynlega að fá, svo ekki 
þyrfti að ganga um of á sjóðeign félagsins. Nefndin fellst á að hæ kka styrkinn til 
félagsins um  15 þús. kr. '

Samkvæm t upplýsingum frá  skipaskoðunarstjóra er upphæð sú, sem 
ætluð er til skrifstofukostnaðar við skipaeftirlitið, allt of lágt áætluð. Sagði 
hann, að hið m innsta, sem liægt væri að kom ast af með, væri 8000 kr. Leggur 
nefndin til, að sú upphæð sé veitt.

Landssýningarnefndin sendi nefndinni erindi og óskaði, að Alþingi 
greiddi þann halla, sem varð á rekstri landssýningarinnar siðastl. sum ar og 
hún te lur vera 7700 kr.

Þótt nefndin telji ekki skyldu rikissjóðs að greiða þennan halla, þ á  er 
þó þess að geta, að heim ilisiðnaðarfélögin sýndu lofsverðan áhuga um  að vanda 
allan undirbúning og sýningin var eitt af því m arkverðara, er landið hafði að 
bjóða á hátíðarárinu , og vill þvi nefndin leggja til, að hlaupið sé u n d ir bagga 
með þvi að veita 2000 kr. upp i hallann.

Sam band vestfirzkra kvenna sækir um  450 kr. styrk til starfsem i sinnar. 
Á svæðinu frá  Horni til L átrab jargs eru 10—12 kvenfélög og kringum  Breiða-



fjörð eru 10—15 félög, sem hafa  starfað árum  sam an. Nefndin leggur til, að 
þessu sam bandi verði veitt sam a stvrkupphæð eins og hinum  fjórðungssam - 
böndunum. .

U ndanfarið hefir ekki verið áætlað neitt til skrifstofukostnaðar húsa- 
m eistara, en hefir verið greitt eftir á eftir reikningi, síðastl. á r full 6000 kr. 
Nefndin leggur til, að skrifstofukostnaðurinn sé settur í fjárl.frv . og áæ tlar 
til þess 5000 kr.

17. gr.
Styrkur til berklasjúklinga hefir farið  læ kkandi siðustu árin. Árið 1929 

varð kostnaðurinn við berk lavarn ir 672 þús. og 1930 kem st kostnaðurinn niður 
í 651 þús. kr. Sam kvæm t þessari reynslu te lur nefndin óhætt að læ kka þennan 
lið n iður i 650 þús. kr.

Elín S igurðardóttir, sem um  mörg ár hefir dvalið í berklahæ lum  á ríkis- 
kóstnað, sendi erindi til þingsins, þ a r sem liún fer fram  á 1200 kr. styrk til veru 
annarsstaðar. Nú sem stendur dvelur hún i liressingarhælinu i Kópavogi, og 
verður að greiða þ a r með henni 1800 kr.

E f hún gæti útvegað sér vist annarsstaðar fy rir 1200 kr., þá  vill nefndin 
verða við þessari ósk hennar, þ a r eð það sparar dálitið útgjöld við þennan sjúk- 
ling. Og henni sjálfri virðist vera annt um  að skipta um  verustað.

Samkv. landsreikningi 1929 hefir tillag til bjargráðasjóðs orðið það ár 
25600 kr. Nefndin vill þvi fæ ra  þennan lið upp i sam ræm i við það. Sam a m áli 
er að gegna með tillag til ellitrvggingarsjóðs. Tillögur nefndarinnar miða að 
því að fæ ra  þessi lögboðnu gjöld sem næst því, er reynzt hefir undanfarið .

18. gr.
Við þessa grein eru allm argar brtt. E r þar fyrst að telja, að þessir styrk- 

þegar hafa  andazt: Guðný Jónsdóttir sýslum annsekkja, Guðlaugur Guðmunds- 
son uppgjafaprestur, Ó lafur Ólafsson póstur, Sigurveig Jónatansdóttir ljós- 
móðir, Jakob Björnsson fjrrrv. síldarm atsm aður, og G unnlaugur Indriðason 
veðurfræðingur. — Falla þvi þessir liðir niður að sjálfsögðu.

A ftur á móti hefir nefndin tekið upp nokkra nýja liði. E r þar fjTst að 
telja 2 læ knisekkjur, 3 uppgjafapresta og 5 prestsekkjur, 3 pósta o. s. frv. E r 
þ a r  fylgt þeirri reglu, er áður hefir tíðkazt um viðbót við lögmælt eftirlaun.

22. gr.
F j r i r  nefndinni lá erindi frá  f jrrrv. presti Ólafi Stepliensen í B jarnanesi 

um að ríkið keypti hús þau, er hann á á staðnum. Að því er biskup tjá ir, hefir 
stjórnin stundum  keypt hús þau, er fráfarand i p reslar hafa átt og prestssetr- 
unum  hafa  verið nauðsjmleg. Nefndin vill þv í'gefa stjórninni heim ild til hús- 
kaupa i B jarnanesi, eftir því sem slaðnum  hentar, eftir að lögleg skil staðarins 
hafa  farið  frajn .



Einn nefndarm anna, H araldur Guðmundsson, m un kom a fram  með 
sérstakt álit.

Alþingi, 8. ap ril 1931.

Ing. B jarnarson, H annes Jónsson, Þorleifur Jónsson, 
form aður. fundaskr. og frsm . fy rri hl. frsm . siðari hl.

Magnús Jónsson. Jón Sigurðsson. Pétur Ottesen.


