
Nd. 165. Nefndarálit
um frv. til fjáraukalaga fy rir árið 1931.

F rá  fjárhagsnefnd.

Frv. þetta er samið eftir tillögum yfirskoðunarm anna LR. Hefir nefndin 
sannfæ rt sig' um, að fylgt hefir verið sömu reglu og undanfarið  um  sam þykkt 
aukafjárlaga og þæ r fjárgreiðslur allar teknar upp í frv., sem landsreikningur 
gefur tilefni til. Ein villa hefir slæðzt nieð till. vfirskoðunarm anna um  auka- 
fjárveitingu á 14. gr. II. a. til islenzkra stúdenta í erl. háskólum , kr. 2253,07 
fvrir kr. 1053,07, sem stafar af því, að á þann lið hefir verið fæ rður styrkur til 
H ákonar B jarnasonar, kr. 1200,00, en fy rir honum  er fjárveiting  á 16. gr. 11. c. 
Leggur nefndin til, að þetta verði leiðrétt. Tvær sam lagningarvillur eru í frv. í 
samtölu 4. og 5. gr., um  kr. 2,00 á hvorum  stað, og prentv illur í 3., 6. og 10. gr., 
sem nefndin leggur einnig til, að verði leiðrétt:

Helztu tölulegar niðurstöður í sam bandi við landsreikninginn og fjár- 
aukalög eru þessar:
Ú tborganir rikissjóðs skv. LR............................................................... kr. 18189862,20
Áætlaðar útborganir skv. fjárlögum  ...............................................  — 12821744,25

Kr. 5368117,95



Lögboðnar fyrirfram greiðslur 
Gr. samkv. heim ildum  í fjárl. 
Gr. samkv. sérstökum  lögum

Fjáraukalög 1931 ....................
Leitað er aukafjárv. fy rir . ..

kr.

Gjöld lægri en áætlun

15250,17
357003,81
363884,05

kr. 736138,03
kr. 347909,72 
— 3392238,14

3740147,86
kr. 4476285,89 

kr. 891832,06 

— 800516,27

H afa þá gjöldin farið  fram  ú r áæ tlun um   kr. 1692348,33
á þeim liðum, sem talin eru lögboðin gjöld.

Greiðslur um fram  eða undir áætlun, sem ekki kom a fram  í fjáraukalög- 
um, skiptast þannig á h inar ýmsu gr. L R .:

U m f r a m  áæt l . U n d i r  áæt l .

7. gr. kr. 764026,84 kr. „
9. gr. — 53414,20 55

10. gr. — 28513,51 — 5786,19
11. gr. — 3422,52 — 25820,64
12. gr. - 36680,18 — 25948,70
13. gr. — 47140,92 — 320304,81
14. gr. — 300790,49 — 105221,63
15. gr. — 95736,39 — 8837,50
16. gr. — 319706,02 — 170542,33
17. gr. — 34304,28 — 119501,97
18. gr. — 8612,98 — 18552,50

kr. 1692348,33 kr. 800516,27

U m fram greiðslurnar, sem ekki hefir þótt ástæða til að leita aukafjárveit- 
ingar fyrir samkv. gildandi venju um sam ning aukafjárlaga, eru þessar:

Yextir af lánum  rikissjóðs .................................................................. kr. 704144,14
A fborganir af lánum  ríkissjóðs     — 59882,70
Til alþingiskostnaðar ...................................................................   — 53414,20
Til utanríkism ála ...................................................................................  - 8513,51
Laun samkv. launalögum  .................................................................... — 338801,34
Til sýsluvegasjóða ..................................................................................  — 43072,42
Til héraðsskóla .......................................................................................  — 30857,92



Til m enningarsjóðs   kr. 58603,66
Til þjóðleikhúss   — 32237,73
Gjöld samkv. jarðræ ktarlögum     — 253275,30
Tilí. til byggingarsjóða í kaupstöðum    — 29341,00
Vegna ráðstafana um tilbúinn áburð   — 32019,73
Gjöld samkv. fátæ kralögum    — 28146,28
Tillag til ellistyrktarsjóða    — 6158,00
Bólusetningarkostnaður   — 871,78
V arnir gegn því, að næm ir sjúkdóm ar berist til Islands   — 1240,73
V arnir gegn kynsjúkdóm um    — 7381,89
Iðgjöld slysatryggingar verkam anna ...............................................  ■— 1984,00
Slysatrygging ríkisins   — 1872,00
Styrkur til nám skvenna á Ijósm æðraskólanum    — 530,00

Kr. 1692348,33

Að gjöldin hafa orðið lægri i sum um  liðum LR. en fjárlög heim ila, stafar 
af þvi, að nokkrar fjárveitingar hafa fallið niður, en á öðrum  sparazt að 
m eira eða m inna levti. H elztar þeirra  fjárveitinga, sem fallið hafa með öllu 
niður, e ru :

Fram lag til landhelgissjóðs .................................................................... kr. 20000,00
Til kaupa fjölsím atæ kja í Rvík og...... Ak........................................... — 75000,00
Til að reisa lofttalstöðvar á ísaf. og Horni ......................................  --- 10000,00
Til stúdentagarðs (endurveiting) .........................................................  — 25000,00
Til að reisa unglingaskóla i kaupstöðum  .......................................  — 20000,00
Til búfjártryggingarsjóðs fslands .........................................................  — 15000,00
Til bústofnslánadeildar ............................................................................ — 50000,00
Til lánadeildar sm ábýla .......................................................................... — 50000,00

Kr. 265000,00

Helztir þeirra liða, sem sparazt hefir á, eru: Til berk lavarna kr. 107322,08, 
til bryggjugerða og lendingarbóta kr. 64977,11, laun skv. launalögum  kr. 
48998,30 og til þjóðvega kr. 68134,33. Vegaféð er þó að inestu tilfærsla á milli 
liða, því leitað er aukafjárveitingar fvrir m estum liluta þessarar upphæðar til 
þeirra vega, sem farið  hafa fram  úr fjárveitingu.

Xefndin leggur til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 3. gr. A. 11. (Til hegningarhúss-
ins og viðhaldskostn. fangah.) ..........  Fyrir „4935,00“ kom i: 4935,03



2. Við 4. gr. Fvrir niðurstöðutöluna . . „30908,52“ komi: 30906,52
3. - 5. gr. F y rir niðurstöðutöluna .. „1253946,93“ kom i: 1253944,93
4. — 6. gr. B. II. a. (Til islenzkra

stúdenta i erl. háskólum ) ..................  Fyrir „2253,07“ kom i: 1053,07
5. Við 6. gr. B. VIII. 2. c. 4. (Ýmis gjöld) Fvrir „1838,94“ kom i: 1839,94
6. — 10. gr. (Óviss gjöld) ...................  F y rir „82586,48“ kom i: 82596,48
7. — niðurstöðutölu frv ........................... Fvrir „3393442,14“ kom i: 3392238,14

Alþingi, 14. marz 1933.

H. Stefánsson. Hannes Jónsson. Jón A. Jónsson,
form. framsögum. fundaskrifari.

Ó lafur Thors. Bernh. Stefánsson.


