
Nd. 170. Frumvarp
til laga um ráðstafanir vegna atvinnukreppunnar.

Flm.: H araldur Guðmundsson, Héðinn Yaldimarsson, Yilmundur Jónsson.
I. KAFLI.

Fjáröflun til atvinnubóta.
1. gr.

Ríkisstjórnin skal á árinu 1931 innheimta 100% álag á tekjuskatt af 
skattskyldum tekjum, er nema 5000 kr. eða meiru í Reykjavík, 4000 kr. eða ineiru 
í öðrum kaupstöðum og 3000 kr. eða meiru utan kaupstaða, og 200% álag á eign- 
arskatt af skattskyldum eignum, er nema 10000 kr. eða meiru, og ákveðst skattur- 
inn samkvæmt fram talsskýrslinn fyrir árið 1930 og skattaákvörðun á árinu 
1931. Gjalddagi skattsins er 1. október 1931.



2. gr.
Hver sá, sem býr í íbúð, sem metin er til fasteignamats yfir 20000 kr. 

virði með tilheyrandi lóð, og eigi hefir fleiri í heimili en 5 manns, skal greiða af 
lienni árlegan stóríbúðaskatt. Fyrir livern lieimilismann um fram  5 skal liækka 
skattfrjálst íbúðarverð um 3000 kr. og lækka um sömu uppliæð fvrir hvern 
mann, er heimilismenn eru fæ rri en 5. Þó skulu íbúðir, sem að fasteignamati 
eru . 12000 kr. virði eða minna, jafnan vera skattfrjálsar.

Stóríbúðaskatturinn skal nema:
Ef hinn skattskyldi hluti íbúðarverðsins er undir 5000 kr., greiðist af lion- 

um 3%.
Af 5000 til 15000 kr. greiðast 150 kr. af 5000 kr. og 3,5% af afgangi
— 15000 — 25000 — — 500   15000--------------- 4 % — —
— 25000 — 35000 — — 900   25000------------------------- 4,5% — —
— 35000 — 45000 — — 1350   35000--------------- 5 % — —
— 45000 — 55000 — — 1850   45000----- ---------- 5,5% — —
— 55000 — 65000 — — 2400   55000--------------- 6 % — —
— 65000 — 75000 — — 3000   65000----- ---------- 6,5% — —
— 75000 og þar yfir — 3650   75000----- ---------- 7 % — —

Húseigandi er ábyrgur fyrir skattgreiðslu leigjenda sinna, enda livílir 
skatturinn sem lögveð á húseigninni. Skattinn má taka lögtaki.

Skatturinn greiðist mánaðarlega eftir á, í fyrsta sinni 1. október 1931.
Skattfrjálsar eru íbúðir sendilierra erlendra ríkja, svo og íbúðir i húsum, 

sem reist eru eftir að lög þessi öðlast gildi.

3. gr.
Af liverskonar húsaleigu, sem nem ur meiru en 15% af kaupverði hús- 

eignarinnar, að meðtalinni lóð, skal húseigandinn greiða háleiguskatt af þvi, sem 
um fram  er. Kaupverð telst það verð, er eigandi eignaðist eignina fvrir í upphafi, 
að viðbættu hæfilega m etnu andvirði endurbóta og viðbygginga, en að frádreg- 
inni eðlilegri fyrningu. Hafi eigandi fengið eignina að erfðum, vegna stofnunar 
eða slita hjúskapar eða á annan því líkan hátt, telst kaupverðið það, sem eignin 
var honum útlögð fyrir. En ef um gjöf er að ræða, skal eignin sérstaklega 
m etin í þessu skyni til verðs, svo sem það telst verið hafa á þeim tíma, er eig- 
andinn fékk hana í hendur.

Háleiguskattinn skal reikna af þeim hluta liúsaleigunnar, sem er um fram  
15% af kaupverði, og skal hann nema:
Af þvi, sem leigan nem ur yfir 15% allt að 20% af kaupverði, greiðist 10%
 — — — — 2 0 % .----------- 25% — — — 20%.
 — — — — 2 5 % ----------- 30% — — — 30%
 ---------------------------— — — —  30 % o  35% —  —  —  40%
   - - — — 35% — — 40% — — — 50%
 ------------ — — — — 4 0 % ----------- 45% — — — 60%
   — — _  4 5 % ----------- 50% — — — 70%
   _  _  _  5 0 %  55% — — — 80%



Af því, sein leigan nem ur yfir 55% allt að 60 ' í af kaupverði, greiðist 90%
 — — — 6 0 % -------- 65% — — — 100%

Skattur þessi livílir sem lögveð á eignunum, hefir lögtaksrétt og greiðist 
mánaðarlega eftir á, í fyrsta sinni 1. október 1931.

Öryrkja fólk, sem jafnfram t er efnalítið og ekki hefir meiri tekjur, að 
meðtöldum tekjum  af húsaleigu, en svo, að rétt nægi til fram færis, má undan- 
þiggja háleiguskatti.

Nú selur húseigandi eftir 31. júlí 1931 liúseign, sem leigð er fvrir meira 
en 15% af kaupverði, og skal hann þá greiða skatt af söluverðinu, er nemi sömu 
upphæð og háleiguskatturinn m undi nema með óbreyttum leigumála frá  sölu- 
degi til 30. júni 1933.

4. gr.
Skattur samkv. 1., 2. og 3. gr. ákveðst af skattstjóra í Reykjavík, en af 

skattanefndum  utan Reykjavíkur. F járm álaráðherra setur nánari reglur um á- 
kvörðun skatts samkv. 2. og 3. gr. og ákvörðun kaupverðs og mat á endurbótum, 
viðbyggingum og fyrningu og hversu greina skal sundur og meta einstaka hluta 
i sama liúsi til eignar, kaupverðs eða leigu.

Skattana innheimta skattheimtumenn ríkissjóðs.

5. gr.
Skemmtanaskatti skv. lögum nr. 56, 31. maí 1927, sem til liefir fallið og 

fellur í ríkissjóð frá 1. júlí 1931, skal óskiptum varið samkvæmt lögum þesum.

6. gr.
Nú fer tekju- og eignarskattur árið 1932 fram úr 900000 kr. og fasteigna- 

skattur á sama ári fram  úr 280000 kr., og skal þá öllu þvi, sem umfrani verður, 
varið samkv. fyrirm ælum  þessara laga.

7. gr.
Setji Alþingi lög um einkasölu á tóbaki, skal öllum tekjum af henni var- 

ið samkv. fyrirm ælum  þessara laga.

8. gr.
Frá 1. september 1931 skal innheimta áfcngistollinn með 200% álagi.

9. gr.
Ríkisstjórnin skal bjóða út fyrir árslok 1931 3000000 kr. happdrættislán 

til 10 ára með 3%; vöxtum, en 3% sé árlega varið til vinninga, er skiptist í ekki 
færri en 1400 hluti, lægst 25 kr., en liæst 10 þús. kr., og sé að minnsta kosti einu 
sinni á ári dregið um hlutina til ágóða fyrir skuldabréfaeigendur. Skuldabréfin 
hljóði á 25 kr,



Að öðru leyti gefur ríkisstjórnin út reglur um alla tilhögun lánsútboðsius 
og happdrættisins.

Jafnfram t er bönnuð sala á erlendum liappdrættismiðum og skuldabréf- 
um annara happdrættislána hér á landi.

II. KAFLI.
Ráðstafanir til að lækka dýrtíðina.

10. gr.
F rá  1. október 1931 skal bæ jarstjórnum  í öllum kaupstöðum lieimilt að 

ákveða hám arksverð á húsaleigu fyrir íbúðir, verzlanir, skrifstofur, atvinnu- 
fyrirtæki og annað, eftir nánari reglum, er bæ jarstjórnir setja og rikisstjórnin 
staðfestir, og skal það miðast við almennan byggingarkostnað, almenn lánskjör 
húseigenda og ástand húsanna. 1 reglugerð þessa má og setja ákvæði um, að 
íbúðir, sem auðar kunna að standa, verði teknar til notkunar og að banna megi 
að breyta íbúðum í sölubúðir, skrifstofur, vinnustofur eða annað því líkt. Enn- 
frem ur, að ekki megi vísa burtu  leigjendum, sem standa í skilum með húsa- 
leigu og brjóta ekki leigusamninga. Láti bæ jarstjórnir farast fvrir að nota heim- 
ild þessarar greinar, er ríkisstjórninni lieimilt að ákveða hámarkshúsaleigu, sem 
miðuð sé við hið sama og að öðru leyti eftir þeim reglum, er rikisstjórnin 
ein setur.

Um leið og ákveðið hefir verið að nota heimild þessa, skal í viðkomandi 
kaupstað skipuð húsaleigunefnd, sem sér um, að fram kvæm d séu ákvæði þess- 
ara laga um hámarksleigu og reglugerða, er settar verða í sambandi við þau. 
Skal nefndin skipuð eigi fæ rri en 3 mönnum og eigi fleiri en 5. Bæjarstjórnir 
kjósa 2 menn i nefndina, en ríkisstjórnin skipar hinn þriðja. Nú sinnir bæjar- 
stjórn ekki heimild þessari og lætur farast fyrir að kjósa húsaleigunefnd, og er 
þá rikisstjórninni heimilt að fullskipa nefndina með 3 mönnum. Sé liúseigenda- 
félag á staðnum, er því heimilt að skipa einn mann til viðbótar i nefndina, enda 
skipa þá verklýðsfélögin á staðnum jafnfram t fim m ta manninn.

11. gr.
Til þess að lækka vöruverð, er rikisstjórninni lieimilt að ákveða álagn- 

ingu heildsala og verzlana og setja hámarksverð á þær aðfluttar vörur, sem 
nauðsyn þykir til bera.

I sama skyni er bæjarstjórnum  heimilt að taka í sínar hendur innan síns 
umdæmis einkasölu á mjólk, brauði, fiski og kjöti, sem selt er til nevzlu innan- 
lands, eða ákveða hámarksverð á þessum vörutegundum og setja reglur um sölu 
þeirra, er ríkisstjórnin staðfestir. Neyti bæ jarstjórn livorugrar þessarar heimild- 
ar, er rikisstjórninni heimilt að ákveða hámarksverðið og setja reglur um sölu- 
fyrirkomulagið.

Til ráðuneytis um ákvörðun hámarksverðs skal skipuð verðlagsnefnd 
fimm manna innan hvers umdæmis, og séu i lienni tveir menn kosnir hlutfalls-



kosningu af bæ jarstjórn eða sýslunefnd, einn skipaður af ríkisstjórninni, einn 
valinn af verklýðsfélöguin á staðnum og einn af kaupmönnum eða félagsskap 
þeirra á staðnum.

Yið ákvörðun hámarksverðs á aðfluttum  varningi skal miða við inn- 
kaupsverð, að viðbættum hæfilegum sölukostnaði, og þá miðað við þann fjölda 
verzlana og verzlunarfólks, er nægilegur telst til að annast verzlunina innan urn- 
dæmisins. Við ákvörðun hámarksverðs á kjöti og fiski skal miða við verðlag á 
erlendum markaði, að frádregnum  verzlunar- og útflutningskostnaði, á mjólk 
við almennt fóðurverð á hverjum  stað og annan eðlilegan kostnað við framleiðsl- 
una, og á brauði við innkaupsverð á mjölvörum og eðlilegan framleiðslukostnað 
—• allt að viðbættum hæfilegum sölukostnaði, með liliðsjón af því, að salan sé 
skipulögð á svo hagkvæman liátt, sem unnt er eftir atvikum og ástæðum á 
hverjum  stað.

12. gr.
Undanþiggja skal eftirtaldar vörutegundir hverskonar innflutningsgjöld- 

um: Niðursoðin mjólk, smjör, smjörlíki, egg, ósætt kex og kaffibrauð, óbreyttur 
fatnaður, vefnaðarvörur, hlífðarföt, skófatnaður, þar með taldir gúnunískór, og 
óbreytt búsáhöld.

III. KAFLI.
Ráðstafanir til stuðnings sjómönnum, bátaútvegsmönnum, verkamönnum,

bændum o. fl.
13. gr.

R íkisstjórninni heimilast:
1) að ábyrgjast 3000000 kr. reikningslán fyrir Fiskveiðasjóð íslands, er hann 

siðan veiti sem rekstrarlán til samvinnufélaga og sjóm anna og bátaútvegs- 
manna, eftir reglum, er ríkisstjórnin setur.

2) að ábyrgjast rekstrarlán til Síldareinkasölunnar, 1000000 kr., með sömu skil- 
>Tðum og sett eru fyrir slíkri ábyrgð í fjárlögum  ársins 1931.

3) að taka ábyrgð á greiðslu Rússavíxla fyrir þeirri upphæð, er rússneska 
stjórnin kann að kaupa fyrir islenzka síld eða aðrar útflutningsvörur, enda 
gefi liún yfirlýsingu um, að vörurnar verði ekki seldar utan rússneska rík- 
isins, allt að 5000000 kr.

4) að veita undanþágu frá lögum nr. 55, 7. maí 1928, um bann gegn dragnóta- 
veiðum i landhelgi, þegar og þar, sem ástæða þykir til, eftir óskum og til- 
lögum hlutaðeigandi fiskimanna.

5) að taka á leigu hæfilega mörg skip til að lialda uppi flutningum  á ísvörðum 
fiski á erlenda markaði frá samvinnufélögum sjóm anna og bátaútvegsmanna 
og að lána shkum félögum allt að 500000 kr. til dragnótakaupa og fiskum- 
búða, gegn þeim tryggingum, er stjórnin m etur gildar, og skuldbindingu um, 
að lánin skuli greiðast með vissum liluta af afla — allt að öðru levti eftir 
þeim reglum, er rikisstjórnin setur.



14. gr.
Af síld og síldarmjöli skal aðeins tekið sama útflutningsgjald og af öðr- 

um útflutningsvörum samkv. lögum nr. 70, 27. júní 1921, um útflutningsgjald.
Jafnfram t skal undanþiggja liverskonar innflutningsvörur, sem notaðar 

eru til fram kvæmda samkv. þessum lögum, hverskonar innflutningsgjöldum.
Ennfrem ur skulu þau mannvirki, sem gerð eru með styrk samkv. þessum 

lögum, undanþegin fasteignaskatti til ríkis og bæjarfélaga hin næstu 10 ár.
15. gr.

Rikisstjórninni heimilast að veita allt að 150000 kr. lán til kaupfélags í 
Reykjavík, sem verklýðsfélögin í bænum gangist fyrir að stofna, sé í samræmi við 
samvinnulögin, hafi ekki færri en 300 meðlimi, enda leggi þeir fram  í stofnfé 
ekki minna en 30000 kr. Lánið sé veitt til 15 ára með 6% vöxtum, afborgana- 
laust i 5 ár, en greiðist síðan með jöfnum  afborgunum.

16. gr.
Ríkisstjórninni heimilast þegar á haustinu 1931 að veita efnalitlum smá- 

bændum, sem þolað hafa tilfinnanlegán grasbrest, lán til fóðurkaupa, svo að 
þeir neyðist ekki til að skerða um of bústofn sinn — samtals allt að 200000 kr. 
Lánin séu veitt í samráði við Rúnaðarfélag Islands, trvggð með hreppsábvrgð, 
vaxtalaus og endurgreiðist með jöfnum  afborgunum á næstu 5—10 árum.

17. gr.
Ríkisstjórninni heimilast að ábyrgjast fyrir Landsbanka íslands 3000000 

kr. lán, sem varið sé til kaupa á veðdeildarbréfum. F yrir þetta fé skal aðeins 
kaupa veðdeildarbréf af þeim lántakendum, sem byggja ný hús með smáíbúð- 
um, er ekki verða m etnar hæ rra en 15000 kr., og ganga byggingarsjóðir samkv. 
lögum nr. 45, 14. júní 1929, um verkamannabústaði, og þeir, er byggja íbúðir 
til eigin afnota, fyrir öðrum.

IV. KAFLI.
Atvinnubótavinna. Atvinnuleysisstyrkir.

18. gr.
I hverjum kaupstað og stærri kauptúnum  skal vera atvinnuskrifstofa 

fyrir verkafólk og sjómenn, undir stjórn Alþýðusambands íslands. Akveður rík- 
isstjórnin, eftir tillögum frá Alþýðusambandinu, fjölda skrifstofanna og um- 
dæmi þeirra.

Skrifstofur þessar skrásetja atvinnulausa menn innan síns umdæmis og 
semja skrá yfir þá mánaðarlega, í fvrsta skipti 1. október 1931. Á meðan skrif- 
sfofur þessar starfa, fellur niður skráning atvinnulausra samkv. lögum nr. 57,
7. maí 1928, um atvinnuleysisskýrslur. Skrifstofurnar leiðbeina verkafólki og 
sjómönnum í atvinnuleit og taka að sér ráðningu þess fyrir þá, er þess óska.



Að öðru leyti setur Alþýðusainbandið reglur um starfsemi þeirra, en ríkisstjórnin 
staðfestir þær.

Kostnaður við skrifstofurnar greiðist ú r ríkissjóði.
19. gr.

Meðlimir verklýðsfélaga, sem ráðnir eru í atvinnu frá  heimili sínu af at- 
vinnuskrifstofunum, eiga rétt á að fá ókeypis far með skipum ríkisins á atvinnu- 
staðinn eða næsta viðkomustað.

20. gr.
Nú kem ur í Ijós, að atvinnulevsi er tilfinnanlegt í einhverju umdæmi og 

ekki unnt að sjá hinum atvinnulausu fyrir vinnu utan umdæmisins, og skal þá 
hæ jarstjórn eða sveitarstjórn í viðkomandi liéraði greiða hverjum atvinnulaus- 
um m anni eða konu atvinnuleysisstyrk, jafnháa dagpeninga og slysatrygging 
ríkisins greiðir, að viðbættri 1 kr. á dag fyrir hvern skylduómaga — eða að öðr- 
um kosti sjá hinum atvinnulausa fyrir vinnu við fram kvæm dir samkvæmt lög- 
um þessum eða á annan hátt.

Það er skilyrði fyrir atvinnuleysisstyrk, að viðkomandi hafi verið atvinnu- 
laus 2 vikur eða lengur, eða tilsvarandi tim a með skerta atvinnu, sé verkfær, 
stundi almenna daglaunavinnu eða sjóm ennsku sem aðalat\innu, hafi ekki eign- 
ir fvrir sig að leggja og sé meðlimur í verklýðsfélagi. Styrkhæfni sína skal hann 
sanna fyrir atvinnuleysisnefnd, er skipuð sé 3 mönnum, 2 kosnum hlutfallskosn- 
ingu af viðkomandi bæjar- eða sveitarstjórn og einum tilnefndum af verk- 
lýðsfélögum á staðnum, ef nokkur eru, en ella af Alþýðusambandi fjórðungsins.

Það er og hlutverk þessarar nefndar að úrskurða um, hvenær atvinnuleysi 
telst tilfinnanlegt innan umdæmisins, sbr. upphaf þessarar greiuar.

21. gr.
Ríkissjóður endurgreiðir bæjar- og sveitarsjóðum lielming atvinnuleysis- 

styrks, sem greiddur er samkvæmt lögum þessum.
22. gr.

Til atvinnubóta skal lagt fram  úr ríkissjóði:
1) Fram lag til bæjar-, sýslu- eða sveitarfélaga til verklegra framkvæmda, sem 

lialdið er uppi til atvinnubóta samkv. lögum þessum, V3 kostnaðar gegn % 
frá hlutaðeigandi héraði, 1500000 kr.

Hver sú sveitarstjórn, sem um styrk vill sækja i þessu skyni, skal 
leita álits og tillagna verklýðsfélaga innan síns umdæmis, ef nokkur eru, en 
annars Alþýðusambands fjórðungsins, um það, hverjum  fram kvæmdum skuli 
unnið að. Sendir hún síðan tillögur sínar og lýsingu á fyrirhuguðum  fram - 
kvæmdum ásamt kostnaðaráætlun og umsögn félaganna eða sambandsins til 
ríkisst j órnarinnar.

Skiptir rikisstjórnin síðan ársf jórðungslega styrknum  niður á héruði'n 
í sem réttustu hlutfalli við þarfir þeirra og atvinnuleysið á hverjum stað.

Þ ar sem um er að ræða fyrirtæki, sem styrkt eru af rikissjóði sam-



kvæmt sérstökum lögum, miðast ákvörðun styrks og fram lags samkvæmt 
þessum lið við þann hluta kostnaðarins, sem viðkomandi liéraðssjóðum er 
ætlað að greiða samkv. þeim sérstöku lögum.

2) Lán til þeirra héraða, er ekki geta án aðstoðar lagt fram  tilskilda upphæð á 
móti atvinnubótastyrk, 1500000 kr.

Lán þessi veitast með 6% ársvöxtum til þess tíma, er um sem ur milli 
ríkisstjórnar og lántakenda, séu tryggð með ábyrgð hæjar eða sýslu eða 
öðrum þeim tryggingum, er ríkisstjórnin m etur gildar, og getur hún tekið 
veð í fyrirtækinu, sem féð er lagt til.

3) Til byggingarsjóða samkv. lögum nr. 45, 14. júni 1929, um verkamannabú- 
staði
a) Styrkur 500000 kr.

Styrkurinn skiptist niður á þá byggingarsjóði, sem stofnaðir eru 
fy rir 1. janúar 1932, í sömu lilutföllum og ríkissjóðsstyrkurinn sainkv. 
nefndum lögum. 

h) Lán 1500000 kr.
Lánin skiptast milli sjóðanna eftir sömu reglum og styrkurinn og 

veitast með þeim kjörum , sem hyggingarsjóðirnir lána fé sitt, enda færi 
sjóðirnir sönnur á, að þeir geti aflað sér jafnhárrar fjárupphæðar á móti 
og noti hvorttveggja til bygginga samkv. nefndum lögum.-

4) Til gagnfræðaskólabygginga í kaupstöðum:
Styrkur samkv. lögum nr. 48, 19. maí 1930, um gagnfræðaskóla, % 

kostnaðar, 400000 kr.
5) Til hafnarbóta, lendingarbóta og bryggjugerða (þar með talin þurrkví eða

skipasmíðastöð i Reykjavík) % kostnaðar, 600000 kr.
6) Til eftirtaldra ríkisfram kvæm da:

1. H afnarfjarðarvegur   400000 kr.
2. Suðurlandsbraut .............................................................................  300000 —
3. Jarðræ kt við ríkisbúin: Vifilsstaði, Klepp og Rcyki í Ölfusi 300000 •—
4. Rrú á Þverá h já  Dufþaksliolti   75000 —
5. Sími frá  Torfastöðum að Gevsi ...................................... 15000 —
6. Vegur milh Gullfoss og Geysis ................................................ 10000 —
7. Vegur meðfram Hafnarfjalli og hrú á Andakílsá   30000 —
8. Stykkishólmsvegur ......................................................................... 20000 —
9. Snæfellingabraut   20000 —

10. Sjóvarnargarður í Ólafsvík ........................................................  30000 —
11. Vegur frá Patreksfirði til B íld u d a ls .........................................  30000 —
12. Hnifsdalsvegur   25000 —
13. Breiðadalsheiðarvegur ..................................................................  60000 —
14. Gemlufallsheiðarvegur ................................  20000 —
15. Óshólaviti .......................................................................................... 19000 —
16. Sími frá  Sandeyri að Stað í Grunnavík   12000 —
17. Sími frá Arngerðareyri að Melgrasevri ........................... 9000 —
18. Holtavðrðuheiðarvegur ..............................   50000 —
19. Vatnsskarðsvegur   25000 —



20. Öxnadalsvegur   50000 —
21. Sauðanesviti   76000 —
22. Símalína frá  Akureyri til Breiðamýrar   18000 —
23. Skagasími .......................................................................................... 25000 —
24. Fjarðarheiðarvegur .......................................................................  90000 —
25. Jökuldalsvegur ................................................................................ 100000 —
26. Vegur milli Norðfjarðar og Eskifjarðar ..................................  100000 —
27. Fjallvegir (Laxárdalsheiði, Reykjaheiði, Möðrudalsöræfi . . 91000 —

Alls 2000000 kr.
23. gr.

Öll vinna, sem unnin er samkv. lögum þessum, skal greidd samkv. taxta 
verklýðsfélaganna í hlutaðeigandi héruðum, eða hinna næstu, ef engin félög eru á 
staðnum. Vinnunni skal og úthluta samkv. tillögum þeirra.

Niðurlagsákvæði.
Lög þessi öðlast gildi nú þegar, en falla úr gildi 30. júní 1933, að öðru 

leyti en því, að einkasölur þær, sem komið verður á samkv. þeim, lialda rétti 
sínum áfram.

G r e i n a r g e r ð .
F járk reppa  sú, sem nú gengur yfir flest lönd, er fv rir nokkru farin  að 

láta  á sér hera liér á landi með m eira og ískyggilegra atvinnuleysi en áður eru 
dæmi til.

1. feb rúar í vetur voru nokkuð á annað þúsund verkam enn skráð ir at- 
vinnulausir í helztu kaupstöðunum, og í m iðjum júlímánuði s. 1., eða um há- 
bjargræðistimann, kom a um 250 verkamenn til atvinnuleysisskráningar í 
Reykjavík. E r slíkt atvinnuleysi um þennan tím a árs vafalaust einsdæmi, og 
er þó skráning þessi mjög ófullkomin og gefur hvergi næ rri fullnægjandi upp- 
lýsingar um ástandið, með því að vitað er, að mikill minni hluti atvinnuleysingja 
gefur sig fram  við slíkar skráningar, þ ar sem þæ r gefa ekki neinar vonir um 
atvinnu.

Vegna óvenjulegrar tregðu á afurðasölunni er meiri og meiri deyfð að 
fæ rast yfir atvinnulíf landsm anna. F leiri og fleiri k ippa að sér hendinni um 
allar fram kvæm dir og atvinnuleysið eykst hröðum skrefum.

Verði ekki einhver rönd við reist, er ekki annað sýnna en að stórkost- 
legur voði sé fy rir dyrum  þegar líður að hausti og vetri og á næsta ári, og þá 
fvrst og frem st alls verkafólks í kauptúnum  og kaupstöðum  landsins, sem 
fæst hefir nokkuð fyrir sig að leggja, þegar það getur ekki unnið fjTÍr þvi 
jafnóðum .

Það er alm ennt viðurkennt af Alþingi þvi, er nú  situr, að allar horfur 
séu á, að neyðartíjnar séu fram undan vegna atvinnukreppunnar.



E r stjórnin lagði fjárlagafrv . sitt fy rir neðri deild Alþingis, lagði einn 
af flutningsm önnum  þessa frv. áherzlu á, að þingm enn gerðu sér ljósar þess- 
ar ískyggilegu horfu r og sæju nauðsvn á, að þingið gerði allt, sem í þess valdi 
stæði, til að draga ú r vandræðunum, í stað þess að auka á þau með því að draga 
svo stórkostlega ú r opinberum fram kvæm dum  sem fjárlfrv. gerði ráð fjTÍr.

Út af þessu lét þá forsætisráðherra svo um mælt, að höfuðverkefni 
þingsins væri að finna sem öflugust ráð til að draga ú r atvinnuleysinu og af- 
leiðingum þess.

Tveir þingm enn Fram sóknarflokksins hafa  flu tt frv., sem að nafninu 
til á að m iða til atvinnubóta, og lýst í greinargerð þess og einkum  í fram sögu 
kom andi neyðartím a og skyldu þingsins að ráða þ a r bót á.

Tveir þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa flutt breytingartill. við fjár- 
lagafrv. um  sm áupphæð til að skipta á milli kaupstaða og kauptúna í atvinnu- 
bótaskyni, og tók aðalflutningsmaður hennar mjög í sama streng um horf- 
u rnar. —

Alþýðuflokkurinn hefir fy rir löngu gert sér grein fy rir ástandinu, enáa 
er verkafólk alm ennt orðið mjög kvíðandi fy rir fram tíð inni og gerir hávæ rar 
k röfur um ráðstafan ir hins opinbera gegn yfirvofandi hallæri.

Við flutningsm enn þessa frv. flu ttum  nokkrar breytingartillögur við 
fjárlagafrv. stjórnarinnar, sem miðuðu til þess, að verklegum fram kvæmdum 
ríkissjóðs yrði haldið áfram  á svipaðan hátt og næstu á r undanfarin , í stað 
þess að auka á kreppuna með því að leggja þær allar niður, eins og fjárlagafrv. 
gerir ráð fyrir. /Auk þess fluttum  við tillögu um, að nokkur upphæð væri áætluð 
til styrktar atvinnubótavinnu í sveitum og kaupstöðum, gegn tvöföldu framlagi 
á móti ú r viðkom andi sveitar- og bæjarsjóðum . V ar sýnt með rökum  fram  á, 
að með rétt áætluðum tekjum  ríkissjóðs mætti telja víst, að nóg yrði fvrir 
hendi til að standast þau útgjöld, sem tillögurnar gerðu ráð fyrir.

Tillögur þessar voru á engan liátt m iðaðar við óvenjulegt neyðarástand, 
heldur við það, sem m enn af nægjusemi sinni kalla  eðlilega tim a. En að vísu 
eru h in ir svo kölluðu eðlilegu tím ar ætíð neyðartím ar fy rir  m ikinn hluta 
landsm anna, einkum  verkafólk i kauptúnum  og kaupstöðum , sem jafnan  má 
óttast atvinnuleysi og á víst atvinnuleysi hluta ú r árinu, sem full ástæða er 
til að hafa sífellda viðleitni við að bæta úr. Og þar standa rikið og sveitarfé- 
lögin bezt að vígi og geta mikið að gert, ef vilji væri til og skynsemi gætt.

Við h ina sérstöku neyðartím a, sem ætla m á að nú séu fram undan, voru 
tillögurnar hinsvegar alls ekki m iðaðar, og var okkur flutningsm önnunum  full- 
Ijóst, að til þess þurfti alveg sérstakar ráðstafanir, sem illa  var hægt að kom a 
við í fjárlögunum .

Nú fengu tillögur okkar þæ r viðtökur við 2. um ræðu fjárlagafrv., að 
þæ r voru allar felldar, og sömuleiðis tillaga sjálfstæ ðism annanna tveggja um 
hinn lítilfjörlega atvinnubótastyrk, undantekningarlítið  með ágætu samkomu- 
lagi beggja hinna stóru flokka þingsins.

Mætti því líta  svo út, sem tillögur um  m eiri h á tta r ráðstafan ir gegn hinu 
óvenjulega atvinnuleysi og hallæri, sem að allra hyggju vofir vfir verkafólk- 
inu i landinu, eigi litlu  fylgi að fagna í þinginu.



Við viljum  þó ekki telja það fullrevnt að svo kom nu, með þvi lika að 
framsögum. fjárveitinganefndar hafði þau orð við fjárlagafrv .um ræ ðurnar, er 
hann fyrir liönd nefndarinnar gekk á móti öllum tillögum okkar um verk- 
legar fram kvæ m dir ríkissjóðs, að gera þyrfti að sjálfsögðu einhverjar ráð- 
stafanir vegna atvinnukreppunnar, en þær ráðstafanir ættu ekki lieima í fjár- 
lögunum, heldur hæri að setja um þær sérstök lög.

F yrir þvi teljum  við ómaksins vert að fly tja  þetta  frv. okkar um  ráð- 
stafanir gegn atvinnukreppunni. En með þvi er sýnt fram  á, hvernig rikið, í 
samvinnu við sveitar- og bæjarfélögin, getur, að því er ætla má svo að nokkru 
nemi, unnið á móti kreppunni og dregið ú r sárustu  afleiðingum hennar, hungri 
og allsleysi fátæ kustu og fjölm ennustu sté ttarinnar í landinu.

Þær aðferðir, sem frv. gerir ráð fv rir að beitt verði, eru:
1) Að fjá r  verði aflað meðal þeirra, sem það hafa helzt aflögum og dýrtíðin 

m æðir persónulega m innst á, og á þann hátt, að unnt verði að ná því sam- 
an. (I. kafli).

2) Að leitast verði við að læ kka dýrtíðina í landinu, og þá fyrst qg frem st i 
bæjunum . En liún stafar af hárri húsaleigu og óþarflega mikilli verzlunar- 
álagningu, bæði á erlendum  og innlendum  varningi, og óliæfilegum inn- 
flutningstollum á nauðsynjum. (II. kafli).

3) Að á ým san hátt verði létt undir með sm áútgerðarm önnum , sem m innst 
bolmagn liafa allra  atvinnurekenda til að standast kreppuna, að þeir og 
verkamenn verði studdir til sjálfshjálpar og að illa stöddum smábændum 
verði bjargað frá  neyð. (III. kafli).

4) Að fé þvi, sem dregið er saman, verði, um leið og það er látið ganga til at- 
vinnubóta, varið til nvtsam ra og varanlegra fvrirtæ kja, en ekki gert að 
beinu eyðslufé nem a í ýtrustu nauðsyn. (IV. kafli).

Hér fa ra  á eftir nokkrar skýringar á því, hversu fjárins vrði aflað og 
liversu miklu það myndi nem a samkv. I. kafla frv., og síðan hversu því yrði 
varið til atvinnubótanna samkv. IV. kafla. .

II. og III. kafli skýra sig nægilega sjálfir, með þvi líka að ráðstaf- 
anir þæ r flestar, sem um getur i III. kafla, eru kunnar þingm önnum  af sérstök- 
um fyllri frv., sem liggja fvrir þinginu, og visum við til greinargerða þeirra. 
Næðu þau frv. samþykki, vrðu að sjálfsögðu felld tilsvarandi ákvæði úr þess- 
um kafla.

. Með fu llri vissu verður eigi um það sagt, hve m ikilla tekna megi vænta 
samkv. I. kafla  frv., en um flesta tekjuliðina er þó unnt að gera áætlun, sem 
varla er f ja rri sanni.

Tekjuskattur einstaklinga í Revkjavík, sem höfðu yfir 5000 króna skatt- 
skyldar tekjur, nam  árið 1930 um 690 þús. kr. og er svo að segja hinn sami á 
þessu ári. Félagaskatturinn i Revkjavík var árið 1930 nokkuð yfir 200 þús. kr., 
en um 50 þús. kr. lægri á þessu ári, og er liann nærfellt allur vfir skatt- 
frelsisjnarkinu. Utan Reykjavíkur nam  tekjuskattqrinn  árið 1929 um 470 þús. 
kr., og m un liafa verið svipaður 1930, nokkru liæ rri úr sveitum og litið eitt 
lægri ú r kaupstöðum . I ár m un liann sennilega lieldur lægri, þó tæplega mik- 
ið undir 450 þús. kr. Samkv. fyrri ára  skattskýrslum  liefir m innst 55% af skatti



utan Reykjavíkur verið ^Tir skattfrelsism arkinu. Sé gert ráð  fy rir sama 
hlutfalli í ár, verða um 250 þús. kr. af skattinum  utan Reykjavíkur yfir skatt- 
frelsismarkinu, og að Reykjavik viðbættri 1040— 1090 þús. kr.

E ignarskatturinn  i Reykjavík er í á r um 123 þús. kr. og hefir verið 
nokkuð yfir 80 þús. kr. u tan  Reykjavíkur undanfarin  síðustu ár. Aðeins ör- 
lítill hluti skattsins er af eignum, er nem a m inna en 10 þús. kr. Eignarskatt- 
aukinn, 200%, myndi þvi falla á um 195 þús. kr. og nema ca. 390 þús. kr., og 
skattaukinn af tekju- og eignarskatti samtals 1430— 1480 þús. kr., eða ca. 1450 
þúsundum . ,

I fjárlagafrv. stj. er tekju- og eignarskattur 1932 áæ tlaður aðeins 900 
þús. kr. Áætlun þessi er ú r hófi lág. Skattskyldar eignir landsm anna nem a 
nú talsvert á 2. hundrað m illj. kr. og skattskyldar tek ju r hafa  hvert h inna síð- 
ari á ra  num ið m illi 40 og 50 m illjónum . Jafnvel þótt gert væri ráð  fy rir 30% 
lækkun á skattinum  frá  m eðaltali síðustu 3 ára, ætti hann  að verða um 1050—■ 
1100 þús. kr. samkv. gildandi lögum. En i frv. þessu er gert ráð  fyrir, að frv. 
okkar flm. um tekju- og eignarskatt verði samþ., og hæ kkar þá skattupphæð- 
in i heild um  ca. 75%, eða upp i 1900 þús. kr. E r því þessi tekjuliður áætlað- 
u r um 1 m illj. á árinu  1932.

Fasteignaskatturinn er í fjárlagafrv. stj. áæ tlaður 280 þús. kr. Hér er 
gert ráð  fyrir, að frv. okkar flm. um fasteignaskatt verði samþ. og að nýja 
fasteignam atið gangi í gildi um áram ót. V erður þá skatturinn  a. m. k. um 600 
þús. kr. hæ rri en áætlað er í fjárlagafrv . á árinu  1932.

Skem m tanaskatturinn er i fjárl.frv. stj. áæ tlaður 75 þús. kr. á ári. Sam- 
kvæmt þvi er hann hér áæ tlaður 150 þús. kr. á 2 árum .

Frv. um einkasölu á tóbaki og eldspýtum liggur nú fy rir Ed. E r hér gert 
ráð fyrir, að tek ju r af einkasölu þessari verði a. m. k. sem svarar 200 þús. kr. 
á ári, eða 300 þús. kr. á l 1/^ ári.

Áfengistollurinn er i fjárl.frv . stj. áæ tlaður 450 þús. kr., eða um 38 þús. 
kr. á m ánuði. Miðað við innflutning undanfarinna á ra  er þessi áæ tlun svo lág, 
að engri átt nær. Sé gert ráð fyrir, sem æskilegt verður að teljast, að innflutn- 
ingur m innki svo vegna tollhæ kkunarinnar, að gildandi tollur nemi eigi 
nem a 360 þús. kr. á ári, eða 30 þús. á mánuði, verður tollaukinn 60 þús. kr. á 
m ánuði, eða 1320 þús. kr. i 22 mánuði.

Um tek jur af stóríbúðaskatti og háleiguskatti er eigi unnt að gera á- 
reiðanlega áætlun eftir þeim gögnum, sem fy rir liggja. En með nokkurri hlið- 
sjón af skýrslum, sem til eru, og öðrum upplýsingum, eru þessir tveir skatt- 
a r sam tals áæ tlaðir um 500 þús. kr. af öllu landinu á 22 m ánuðum.

Samkvæmt því, sem að fram an  segir, ætti því að mega áæ tla þessa 
tekjuliði:

1. Álög á tekju- og eignarskatt 1931, samkv. 1. g r kr. 1450 þús.
2. Stóríbúðaskatt i 22 mán., samkv. 2. gr............................. }_____
3. Háleiguskatt í 22 mán., samkv. 3. gr.........................— J
4. Skem m tanaskatt í 2 ár, samkv. 5. gr.........................— 150 —
5. Tekju- og eignarskatt 1932 um fr. 900 þús., skv. 6. gr. — 1000 —
6. Fasteignaskatt 1932 um fr. 280 þús. samkv. 6. gr. . .  — 600 —



7. Tekjur af tóbakseinkasölu l 1/ . ár, sainkv. 7. g r  kr. 300 þús.
8. Álag á áfengistollinn í 22 mán., samkv. 8. gr — 1300 —

T ekjur alls kr. 5300 þús. 
H appdræ ttislán skv. 9. gr..........................................................— 3000 —

Sam tals kr. 8300 þús. 
átta  m illjónir og þrjú  hundruð þúsund krónur.

Skal nú sýnt með dæmum, hversu álagið á tekju- og eignarskattinn fyrir 
árið 1931 m undi kom a niður:

Maður með 5 m anna fjölskyldu, konu og 3 börn, búsettur í Reykjavík, 
sem hefir haft 12500 krónur i h re inar tek jur síðasta ár, á skv. frv. að greiða 
í skattauka á þessu ári 462 kr. Sam a skattauka ber m anni með sömu heim- 
ilisástæður og 11500 króna h re inar tek jur í kaupstað utan Reykjavíkur að 
greiða, en sé hann búsettur í sveit eða kauptúni, greiðist sami skattauki af 
10500 króna tekjum . S kattfrjálsir eru allir þeir, sem hafa fy rir 5 m anns að sjá, 
og ekki náðu 7500 króna tekjum  síðasta á r í Reykjavík, 6500 kr. í öðrum kaup- 
stöðum og 5500 kr. u tan kaupstaða. Skattaukinn lendir því eingöngu á þeim, 
sem hafa haft yfir m iðlungstekjur, en alls eigi á lágtekjum önnum  og þeim, 
sem hafa fy rir mörguin að sjá.

Skattaukinn af 100 þús. kr. skattskvldri eign, miðað við 31. des. 1930, 
nem ur 442 krónum , eða liðlega 40 aurum  af hverjum  100 krónum , og læ kkar 
eða hæ kkar hlutfallslega eftir því, sem eignin er m eiri eða minni.

V iðvíkjandi hæ kkun tekju- og eignarskatts og fasteignaskatts 1932, ef 
frv. okkar um  þessa skatta  verður samþ., nægir að vísa til grg., er fylgdi frv. 
þessum á þinginu 1930. E r þ ar ljóslega sýnt fram  á, liversu skatturinn  kem ur 
niður skv. þeim, að tek juskatturinn  fellu r alveg n iður eða læ kkar stórlega á 
öllum lágtekjum önnum  og m iðlungstekjum önnum , sem hafa  fv rir fjölskyldu 
að sjá, en hæ kkar á hinum , sem hafa háar tekjur, að  eignarskatturinn  hæ kkar 
mjög og að fasteignaskattur hæ kkar á lóðum og lendum , sem hafa stigið í verði 
vegna opinberra aðgerða, en læ kkar á húseignum.

Þ ar sem eigi er unnt að gera áreiðanlega áætlun um tek jur af stóríbúða- 
skatti og liáleiguskatti, látum  við fylgja hér með nokkur raunveruleg dæmi 
héðan ú r Reykjavík, er sýna, hvernig þeir kom a niður:

7. Stóríbúðaskattar.
a. Ibúð er að fasteignam ati kr. 81500,00. 9 m anns í heimili. Verður þá skattur 

samkv. frum varpinu kr. 2097,50. Ef 5 manns væru í þessu heimili, m undi 
skatturinn  nem a kr. 2790,00.

b. Ibúð er að fasteignam ati kr. 65100,00. 9 m anns i heimili. V erður þá skattur 
samkv. frv. kr. 1264,50. Ef 5 m anns væru í þessu heimili, yrði skatturinn  
kr. 1855,50.

c. Ibúð er að fasteignam ati kr. 51800,00. 8 m anns í heimili. V erður þá skattur 
samkv. frv. 812,00. Ef 5 manns væru í heim ilinu, yrði skattu r kr. 1206,00.



d. íbúð er að fasteignam ati kr. 41000,00. 9 manns í heimili. S kattur yrði samkv. 
frv. kr. 290,00. E f 5 m anns væru í þessu heimili, yrði skatturinn  kr. 740,00.

e. Ibúð er að fasteignam ati kr. 33700,00. 8 m anns í heimili. Skattur yrði samkv. 
frv. kr. 141,00. Ef 5 m anns væru í þessu heimili, yrði skatturinn  kr. 454,50.

II. Háleiguskcdtur.
a. Hús er keypt á kr. 26000,00. Ársleiga nú 11100,00, eða 42.69% af kaupverði. 

Skattur yrði samkv. frv. kr. 2370,00.
b. Hús er keypt á kr. 30000,00. Ársleiga er nú kr. 12360,00, eða 41,2% af kaup- 

verði. Skattur yrði samkv. frv. kr. 2466,00.
c. Hús er keypt á  kr. 25000,00. Ársleiga er nú kr. 5000,00 eða 20% af kaupverði. 

Skattur yrði samkv. frv. kr. 125,00.
d. Hús er keypt á kr. 36000,00. Ársleiga er nú  kr. 24000,00, eða 66,6% af kaup- 

verði. Skattur af þessari leigu yrði samkv. frv. kr. 10500,00.

Að svo stöddu er eigi unnt að segja fy rir um  það nákvæmlega, hversu 
styrkjum  og fjárfram lögum  ríkissjóðs skuli skipt m illi héraðanna eða að hvaða 
verkum  skuli unnið, nem a i aðaldráttum .

Eðlilegast er, að verklýðsfélögin á hinum  ýmsu stöðum, sem bezt þekkja 
atvinnuþörfina, ráði þ a r mestu um, ineð bæ jar- og sveitarstjórnum , sem kunn- 
ugastar eru því, hverjar fram kvæ m dir kalla  mest að á hverjum  stað. E r því 
gert ráð  fyrir, að um helm ingur þ e irra r fjárhæ ðar, sem rikissjóður ver til verk- 
legra fram kvæ m da til að bæta ú r atvinnuleysinu, eða 40000Ö0 kr., fa ri um 
hendur bæ jar- og sveitarstjórna og þær ákveði síðan, eftir tillögum verklýðs- 
félaganna, hvaða verk skuli unnin, og leggi þar fram  nokkurt fé á m óti auk 
þeirra  lána, sem ætlazt er til, að ríkissjóður veiti þeim  til fram kvæ m danna.

1 næ rfellt öllum kaupstöðum  og stærstu kauptúnum  landsins er afskap- 
legt húsnæðisleysi eða óhæfileg húsakynni h já  öllum þ orra  alþýðufólks. E r 
þvi hin brýnasta nauðsyn á þvi, að byggingarsjóðir samkv. lögum um  verka- 
m annabústaði geti þegar tekið til starfa. Með því m á gera tvennt í senn: auka 
mjög verulega atvinnu á þessum stöðum og bæta ú r húsnæðisástandinu. E r 
því lagt til, að hluti fjárins, eða ca. 2000000 kr., renni til þessara sjóða sem 
styrkur og lán, enda sjái þeir sér sjá lfir fy rir ja fnh á rri upphæð og láninu 
nem ur annarsstaðar frá, þannig að varið verði til byggingar verkamannabústaða 
a. m. k. 3500000 kr.

hálfri fjórðu milljón króna.
Eru þá enn eftir 2300000 kr. af tekjum  þeim, sem áæ tlaðar eru sam- 

kvæmt I. kafla, og er lagt til, að 2000000 kr.
tveim ur milljónum króna 

sé varið til framkvæmda ríkisins sjálfs, um fram  áætlaðar f járlagaframkvæm dir, 
einkum þeirra, sem m innst efni þarf til að kaupa, svo sem vegagerða, ræktunar
o. þ. h., og verða þá um 300000 kr. til hinna annara lána, sem frv. gerir ráð fyrir.

í  öllum kaupstöðinn landsins er aðkallandi þörf fv rir gagnfræðaskóla- 
byggingar samkv. lögum um gagnfræðaskóla. Með því að veita nokkurn atvinnu-



bótastyrk og lán til þessara framkvæmda, um fram  lögboðið framlag, er bðejun- 
um gert kleift að nota atvinnuleysistímabilið til þessara framkvæmda. 

Samkvæmt frv. m undu bæirnir fá til umráða í þessu skyni:
1. Lögboðið fram lag úr ríkissjóði, % k o s tn a ð a r ................................ kr. 400000
2. A tvinnubótastyrkur..... ...........................................................................  — 200000
3. Atvinnubótalán   — 200000

og þyrftu þeir þá sjálfir að leggja fram  a ð e in s   — 200000
til þess að geta byggt fyrir .............................................................  kr. 1000000

eina milljón króna.
I nærfellt öllum kaupstöðum, kauptúnum  og sjávarþorpum  úti um  land 

er hin mesta þörf á lendingarbótum, bryggjum og stærri og sm ærri hafnarvirkj- 
um. Hér í Reykjavik vantar tilfinnanlega skipakví eða skipasmíðastöð. Það er 
orðin föst venja, sum part bundin með lögum, að ríkissjóður styrki þessar fram - 
kvæmdir með framlagi, sem nem ur %—% kostnaðar. E r þvi enginn vafi á því, 
að héruðin m undu kappkosta að koma þessum m annvirkjum  upp, ef þau ættu 
kost á viðbótarstyrk og lánum, og flestum þeirra verða kleift að gera mikið að 
í þeim efnum. En slíkt væri hin mesta atvinnubót. Ef frv. verður að lögum, er
unnt að leggja til þessara fram kvæmda:
1. Venjul. fram lag ríkissjóðs, ca. Ys k o s tn a ð a r ...................................  kr. 600000
2. A tv innubó tasty rkur....................... ......................................................  — 400000
3. Atvinnubótalán   —- 400000

og þyrftu þá héruðin eigi að afla sér annarsstaðar frá  nema . .  — 400000
til þess að geta látið vinna fy rir ..................................................... kr. 1800000

eina milljón og 800 þús. krónur
að þessum nauðsynlegu framkvæmdum. .

Við nærfellt alla kaupstaði og stærri kauptún skortir mjög á ræktað land, 
til þess að ibúarnir eigi þess kost að fá næga m jólk við viðunandi verði. Enda 
er þar alstaðar vaknaður mikill áhugi á aukinni ræktun, og reynslan sýnir, að 
nálægt kaupstöðum og stærri kauptúnum  borgar ræktunin sig bezt. E r og í alla 
staði heppilegast, að sveitar- og bæjarfélögin hafi þessar fram kvæm dir með 
höndum, svo að ræktunin verði gerð í sem stærstum  stíl og verði sem ódýrust. 
Ef frv. þetta verður samþykkt, er þessum aðilum gert tiltölulega auðvelt að ráð- 
ast í stórfelldar ræktunarfram kvæm dir, er tryggi nokkuð fram tíðarafkom u íbú- 
anna og bæti úr yfirstandandi atvinnukreppu. Með því að leggja t. d. %, eða 
500000 kr., af áætluðum atvinnubótastyrk til héraðanna og tilsvarandi lán, er 
fram lag kæmi á móti, væri unnt að verja til þessara ræktunarfram kvæm da:
1. Atvinnubótastyrkur .............................................................................  kr. 500000
2. Atvinnubótalán   — 500000

og þyrftu þá aðilar að geta aflað sér annarstaðar og lagt á móti — 500000
til þess að geta látið vinna fyrir ..................................................... kr. 1500000

hálfa aðra milljón króna 
að jarðræktarfram kvæm dum .



Væri þá enn eftir til annara fram kvæm da sveitar- og bæjarfélaga en þeirra, 
er hér að fram an hafa verið talin, svo sem vatns- og skolpleiðslna, götu- og vega-
gerða, undirbúnings rafm agnsvirkjana o. fl. o. f 1.:
1. Atvinnubótastyrkur .............................................................................  kr. 400000
2. Atvinnubótalán ...................................................................................... — 400000

og þyrftu þá héruðin aðeins að afla sér annarsstaðar og leggja
fram  .......................................................................................................  — 400000

til þess að geta unnið að slíkum fram kvæm dum  fyrir . . . .  kr. 1200000
eina milljón og 200 þús. kr.

Hér fer á eftir heildaryfirlit yfir skiptingu fjárins og fjárfram lög  á m óti:
L Til sveitar-, sýslu- og bæjarfélaga.

1. Atvinnubótastyrkur ....................................................... kr. 1500000
2. Atvinnubótalán   — 1500000
3. Framlög á móti   — 1500000
4. Styrkur til gagnfræðaskóla í kaupstöðum, % kostn-

aðar   — 400000
5. Styrkur til bryggjugerða, lendingabóta, skipasmíða-

stöðvar o. þ. h   — 600000
  kr. 5500000

H. Til byggingarsjóða.
1. Styrkur ............................................................................. kr. 500000
2. Lán   — 1500000
3. Framlög á móti ............................................................  — 1500000

  kr. 3500000
ffl. Til ríkisframkvæmda.

1. Vegir og brýr ................................................................. kr. 1496000
2. Simar   — 79000
3. Vitar og lendingarbætur ............................................ kr. 125000
4. Jarðrækt ........................................................................... — 300000

  kr. 2000000
Samtals kr. 11000000

ellefu milljónir króna,
er unnið verði fyrir að nauðsynlegum fram kvæmdum til atvinnubóta.

Með því að gera tilraun til að vinna á móti kreppunni á þann hátt, sem ráð 
er gert fyrir i þessu frv., að unnið verði af kappi að gagnlegum opinberum fram - 
kvæmdum, í stað þess að láta verkafólkið í landinu ganga þúsundum saman at- 
yinnulaust og svelta eða draga fram  lífið á dýrum sveitarstyrkjum, hðandi engu 
að síður nauð, að gerðar verði öflugar ráðstafanir til þess að draga ú r hinni óhæfi- 
legu dýrtíð í landinu, einkum í Reykjavík og stæ rri kaupstöðunum, að traustari



grundvöllur verði að ýmsu leyti lagður undir aðalatvinnurekstur landsmanna og 
hann skipulagður betur, og að alþýða verði sem rækilegast studd til sjálfsbjarg- 
ar og sainvinnu — þá mætti svo fara, um leið og landið auðgaðist að gagnlegum 
fram kvæmdum , sem annars yrðu að bíða betri tíma, að kreppan flytti alþýðu 
manna ekki eingöngu hörmungar, lieldur þá lærdóma, er tryggðu henni síðar 
betri afkomu, meiri menningu og farsælli framtíð.


