
252. Nefndarálit
imi frvr til fjárlaga fvrir  árið 1938.

F rá  fjárveitinganefnd.

F'járlagafrv. það, sem hér liggur fvrir, er nokkuð breytt frá fjárlögum 1937. 
Xefndin hefir  athugað frv. allnákvæmlega og litur svo á, að nokkrar  breytingar verði 
að gera á því. Allverulegar breytingar verða í sambandi við ýms frv., sem enn eru til 
umræðu í þinginu, ef þau verða að löguni. Snerta þessi frv. bæði tekjubálk fjárlaga- 
frv. og gjaldahlið þess. Af þessu leiðir, að þær aðalbrevtingar, sem gera má ráð fvrir 
um fram  þær, sem nefndin nú leggur fram, verða að bíða þar til séð verður, hversu 
nefndum frumvörpum  reiðir af.

Nefndin hefir varið alllöngum tíma til þess að ræða við forstjóra ríkisstofnana 
og ráðherra  um rekstur þessara stofnana, i þeim tilgangi að fá sem hagstæðastan 
árangur af starfrækslunni. Ja fn fram t hefir nefndin gert sér far uin að áætla sem ná- 
kvæmast tek jur og gjöld rikisfvrirtækja. Auk þess hefir nefndin ritað nokkur bréf 
til hlutaðeigenda og skýrt frá gerðuin og vil ja nefndarinnar um ýms atriði til frekara 
örvggis.

Nefndin gerir till. um smábreytingar á tek juliðum frv., sem sundurliðast þannig: 
Hækkun á 2. gr„ að frádregnum la*kkunum, ea. 30 þús. kr„ og hækkun á 3. gr„ að 
frádregnum lækkunum, ca. 10 þús kr. Hækka því tek ju rnar  samkvæmt till. nefnd- 
ar inna r  uin ca. 70 þús. kr.

Þ rá tt  fv r ir  það, þó nefndinni sé ljóst, að he/.t væri að geta komizt h já  að hækka 
útgjöld rikissjóðs í heild frá því, sem gert er ráð fvrir  i frv. eins og rikisstjórnin lagði 
það fram, flvtur hún  samt allm argar brevtingartill., sem valda hækkun, og nema þær 
alls um 818 þús. kr. Hækkanir skiptast i höfuðatriðum þannig:

7. gr. Yextir .........................................................  ca. lö-l þús. kr.
11. Lögreglumál ...........................................  — 81 — —
12. — Sjúkrahús ................................................ - 37 — -
13. — Samgöngumál   — 270 — —
14. — Kirkju- og kennslumál   — löö — —
10. Verklegar framkvæmdir ..................  — 114 — —
Allar aðrar hæ kkanir  ......................................  - -  7 -

Útgjöld ríkisins á rekstrarreikningi, talin í heiluni þúsundum samkv. till. n.
áætluð ...................................................................... ca. 16107000 kr.
og tek jur ...............................................................  — 1Ö896000 —

Tekjuhallinn á rekstrarreikningi frv. er því eins og n. gengur frá þvi við þessa umr. 
261000 kr„ en tekjuafgangur var 487000 kr. i frv. stj. og greiðsluhallinn er hinsvegar 
1001000 kr. Fjvn. mun gera till. um hrevt. á frv. fvrir  3. umr„ þannig að það verði 
greiðsluhallalaust.

Gert er ráð fvrir, að tekjuaukafrv. það, sem liggur fvrir efri deild, gefi ríkis- 
sjóði í tek jur ca. 13Ö0000 kr„ og ennfrem ur er í frv. uiii jö fnunarsjóð sveitar- og 
bæjarfélaga gert ráð fvrir, að rik issjóður losni við greiðslu til jö fnunar fátækra- 
framfæris, sem numið hefir 2Ö0000 kr. Verði þessi tvö frv. sainþ., batnar afkoma rík- 
issjóðs um ca. 1600000 kr„ eða ríflega þá upphæð, sem greiðsluhalli nemur samkv.



till. nefndarinnar við þessa umræðu. Ja fn fram t ber þó að geta þess, að ófærð eru i 
frumvarpið öll væntanleg gjöld vegna sauðfjárpestarinnar og ým sar aðrar greiðslur, 
sem nefndin tefir talið rétt að láta bíða 3. umr. E r því fvrirsjáanlegt, að færa verður 
niður útgjöld í frv. við þá umr., og m un nefndin þá flvtja ým sar lækkunartillögur, 
sem þó eigi hefir verið gengið frá að fullu í nefndinni enn sem komið er.

Nefndin hefir óskað þess, að fjmrh. færi inn á væntanlegt fjárlagafrv. fyrir  
árið 1939 sundurliðaðar tek jur og gjöld eftirta ldra stofnana: Tóbakseinkasölu, við- 
gerðarstofu útvarpsins, viðtækjaverzlunar, bifreiðaeinkasölu, raftækjaeinkasölu, 
skipaskoðunar og skráningarstofu ríkisins, landhelgisgæzlu og strandferða.

Verður þá vikið að hinum einstöku greinum frumvarpsins.

TEK JUB ÁLKURINN:
H ækkanir á tekjuliðum, sem breytingartill. nefndarinnar bera með sér, nema 

100 þús. kr. Læ kkanir nema ca. 30 þús. kr. M ismunur til hæ kkunar  nem ur því ca. 
70 þús. kr. Gjaldaliðir ú tvarpsins eru  enn óákveðnir að nokkru  leyti og bíða til 3. umr.

GJALDABÁLKURINN:
7. gr.

Við a thugun virðast vextir af lausaskuldum of lágt áætlaðir. Nefndin telur um 
154 þús. kr. hæ kkun nærri sanni.

11. gr.
Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavik fer stöðugt hækkandi. Störfin 

verða æ viðfangsmeiri; fylgja því vaxandi launagreiðslur, húsnæði og annar  kostn- 
aður. Nefndin leggur til, að þessi liður hækki um 8900 kr. Var þó ekki mætt kröfum 
lögreglustjórans til fulls.

Fjárveiting til landhelgisgæzlu er hækkuð um 50 þús. kr. með tilliti til reynslu 
ársins 1937 og reks trar  ný ja  varðbátsins. E r  gert ráð fvrir, að varðskipin annist 
rannsóknir vegna fr iðunar Faxaflóa. Heildarupphæðin er ennfrem ur miðuð við 100 
þús. kr. framlag ú r  landhelgissjóði.

Garður fangahússins í Revkjavík er á sumum stöðum ekki hærri en svo, að tala 
má við fangana yfir hann. Nefndin mælir ineð 2500 kr. fjárveitingu til hækkunav 
garðsins.

Vinnuhælið á Litla-Hrauni hefir ja fnan  haft með höndum  n okkra r  verklegar 
fram kvæm dir fyr ir  ríkið, sem hafa haft kostnað í för með sér. Nefndin leggur til, 
að liðurinn „Kostnaður við verklegar fram kvæm dir fvrir  ríkið“ hækki um 10 þús. kr.

Sakam álakostnaður og lögreglumála er áætlaður 70 þús. kr. Nefndin beinir því 
til ríkisstjórnarinnar, hvort ekki myndi ódýrara og að ýmsu leyti hagkvæmara að 
launa fasta menn til að annast ýms a f  þeim störfum, sem til greina koma í þessu 
sambandi.

Liðurinn B. 4. e., kostnaður af fasteignamati, er nýr. N okkur óvissa er um 
kostnað við undirbúning matsins. Nefndin leggur til, að liðurinn hækki um 10 þús. kr.

12. gr.
Kostnaður við rekstur s júkrahúsanna fer stöðugt vaxandi. Starfsfólki fer nokkuð 

fjölgandi. Stafar það einkum af vaxandi fríðindum, svo sem sumarleyfum, styttum 
vinnutíma o. fl. Síðastl. á r  hækkuðu vörur nokkuð í verði, einkum þó kolin. Hækk- 
unartill. nefndarinnar eru miðaðar \ ið  revnslu siðastl. árs, og eru einkuin á þessum 
liðum: Launum, matvælum, ljósi og hita.

Þess skal þó getið, að nefndin hefir enn ekki gengið frá brtt. við frv. að því er 
snertir landsspítalann, en m un skila þeim síðar. Brevtingartillögur nefndarinnar að 
öðru leyti eru um hækkun á gjöldum sjúkrahúsanna, samtals að upphæð ca. 36 
þús. kr.



Styrkur til að reisa læknisbústaði og sjúkraskýli leggur nefndin til, að hækki um 
1000 kr. og ætlast til, að stvrkurinn  skiptist þannig:

Til læknisbústaðar i Laugarási .......................................  3500 kr.
— ------  í Grenivik .......................................... 3500 —

  á Breiðamýri ...................................... 1000 —
— sjúkraskýlis á Evrarbakka  .........................................  2500 —

Þetta er allt fvrri greiðsla.

13. gr.
Kostnaður við stjórn og undirbúning vegagerða hefir aukizt allverulega, en fyrir  

því eru allgreinilegar ástæður, sein nánar verður skýrt frá í framsögu. Um breyt- 
ingartillögur nefndarinnar að því er vegina snertir skal það tekið fram, að nefndin 
gerði sér far um að mæta óskum þingmanna og ja fn fram t að gæta þess, að kröfun- 
um væri stillt í hóf. í aðalatriðum er skipting vegafjárins í samræmi við tillögur 
vegamálastjóra. Samtals hæ kkar liðurinn til nýrra  akvega uin 115500 kr. og liður- 
inn til vega af benzínskatti uni 15000 kr.

Ákvörðun um brúagerðir bíður til 3. umr.
Styrk til strandferða er óhjákvæmilegt að hækka. Raunverulega þarf 100 þús. 

kr. hækkun, en nefndin leggur til 50 þús. kr. hækkun og lítur svo á, að komast verði 
af með þá upphæð, enda þótt s trandferð irnar verði með svipuðu sniði og áður hefir 
verið. Þannig er litið á í trausti þess, að útgjöld fari læ kkand i; að öðrum kosti verði 
m ism unurinn fenginn með hækkuðum  far- og farmgjöldum.

Þá hefir nefndin lagt til allmiklar hæ kkanir  á 13. gr. C, framlögum til hafnar-
gerða og lendingarbóta. Xema þær hæ kkanir:

1. Til hafnargerða, skv. lögum og væntanlegum lögum .........................  kr. 31000
2. Til brvggjugerða og lendingarbóta, gegn -,i annarss taðar að   — 20500
3. Til lendingarbóta, gegn jafnm iklu  framl. annarss taðar að   — 15000

Ennfrem ur til Ó lafsvíkurhafnar kr. 5000 og lokagreiðsla til brim brjótsins i 
Bolungavík, kr. 10000.

11. gr.
Framlag til prestlaunasjóðs er hækkað um 15000 k r . ; er hækkunin samkvæmt 

revnslu.
Framlag til barnafræ ðslunnar leggur nefndin til, að hækki um 40000 kr. Vegna 

þess að kostnaður við barnafræðsluna fer stöðugt vaxandi og fræðslulögunum frá 
1936 að mestu kennt um, hefir nefndin með símskeyti spurzt fvrir  um það hjá skóla- 
stjórum barnaskóla bæjanna, hve jnörg skólaskvld börn séu í hverjum  þeirra, hve 
inargir fastir kennarar og stundakennarar. I pplýst er af fræðslumálastjóra, að hann 
hafi ekki ætlazt til, að fleiri börn en 45 kæmu á hvern kennara, þegar niðurskipun 
fór fram í haust. Taldi hann  tæjilega kleift að framkvæma ákvæði fræðslulaganna 
um 50 börn á kennara, en framkvæmd þessa ákvæðis hefir allverulega þýðingu að 
því er snertir kostnað við barnafræðsluna. Að þessu verður nánar vikið í framsögu.

Byggingarkostnaður til barnaskóla utan kaupstaða er lagt til, að hækki um 20 
þús. kr. L iðurinn allur samkvæmt till. nefndarinnar, 50 þús. kr., nægir þó hvergi 
nærri til fullnaðargreiðslu á þeim hluta bvggingarkostnaðar, sem ríkinu er ætlað að 
greiða til þegar reistra skólahúsa.

R ekstrars tyrkur til gagnfræðaskólanna hæ kkar samkva'int reynslu um 20 þús. kr.
Um stofnstvrk héraðsskóla mó geta þess, að nokkra r  beiðnir liggja tyrir  um 

stækkun skólanna og endurbætur. Nefndin leggur til, að liðurinn hækki um 9 þús.
kr., verði 28 þús. kr. og skiptist þannig:

Til Revkholtsskóla .............................................................  6000 kr.
— Reykjaskóla   7000 —

(Þ ar  af endurveiting 3500 kr.)
— Reykjanesskóla   5000 —
— Núpsskóla   10000 —



Þá er veittur frm nhaldsstyrkur til bvggingar gagnfræðaskólans á ísafirði, 9000 
kr., fyrri greiðsla. Enn leggur nefndin til, að styrkur til a lþýðuskólans í Reykjavík 
hækki um 2000 kr. og að veittar verði 2000 kr. til menningar- og fræðsluhringa al- 
þýðu. Þá leggur nefndin til, að styrkur til unglingafræðslu hækki um 5000 kr. Með 
því að greiða kr. 1,00 fvrir  hverja kennslustund og kr. 1,00 fyrir  vikudvöl hvers 
nemanda í skóla hefði s ty rkur ú r  ríkissjóði vegna unglingakennslu þurft að vera 
skólaárið 1936— 1937 22263 kr. Greiddar voru kr. 20 þús., en fjárveiting aðeins 15 
þús. kr.

Vegna húsm æðrafræðslunnar leggur nefndin til, að tekinn verði í frv. rekstrar- 
s tyrkur til Laugalandsskóla 11000 kr. og stofnkostnaður 10000 kr. Veittar verði 2000 
kr. til Á rnýjar  Filippusdóttur, til húsmæðrafræðslu, og til rafveitu á Staðarfelli 
2500 kr.

Þá samþ. nefndin að veita 1000 kr. til íþróttaheimavistarskólans á Sauðhús- 
velli í Rangárvallasýslu, og að hækka styrkinn til steinstevptra sundlauga um 5000 kr.

15. gr.
Nefndin leggur til, að veittar verði 1000 kr. til lesstofu sjóm anna á Siglufirði. 

Aðrar breytingar, sem kunna að koma til greina við 15. gr., biða til 3. umr. fjárlagafrv.

16. gr.
Nefndin leggur til 3000 kr. hækkun á fjárveitingu til sandgræðslu. Vegna fjölg- 

unar sandgræðslugirðinga er vitanlega vaxandi fjárþörf  til viðhaldsins og einlægt 
mikil nauðsvn á nýjum  framkva'mdum.

Þá leggur nefndin til, að varið verði til landþurrkunar á E vrarbakka  5000 kr. og 
í Ölfusinu 6000 kr., auk 13000 kr. til aðgerðar og flutnings á skurðgröfu austan  ú r  
Safamýri í Ölfusforir.

Vegna þeirra miklu skemmda, sem M arkarfljót og Álar ætíð valda á nokkru  
svæði, samþvkkti nefndin að veita til fvrirhleðsln nefndra s traum vatna 50 þús. kr. 
Hefir þegar verið unnið fvrir  20 þús. kr. af þessari upphæð.

Til þess að gera flóðgátt við Rangá vegna þu rrk u n a r  og áveitu Safamýrar leggur 
nefndin til, að veittur verði V3 kostnaðar, 4500 kr.

Enn leggur nefndin til, að veittar verði 1500 kr. til rannsóknar á Gilsnámu í Hóls- 
hreppi o. fl. náma.

Fjárveiting til atvinnudeildar háskólans er nýr liður í fjárlagafrv., og leggur 
nefndin til, að liðurinn hækki um 19700 kr„ samkvæmt sundurliðun rekstrarkostn- 
aðar, sem fylgir með hreytingartill. nefndarinnar.

Loks leggur nefndin til, að veittar verði til ræktunarvegar í Vestmannaeyjum 
6000 kr. og á Stokkseyri 5000 kr.

17. gr.
Við þessa grein flvtur nefndin aðeins tvær brevtingartill. Er sú fyrri um 5000 kr. 

hækkun til Stórstúku íslands, og gangi þar af 1000 kr. til bindindisfélaga í skólum 
landsins, en síðari till. er um 1000 kr. stvrk til gamalmennahælis í Hafnarfirði.

18. gr.
Væntanlegar brevtingar á 18. gr. bíða til 3. umr. frv.

Alþingi, 3. des. 1937.

Bjarni Bjarnason. 
form., frsm. 
Jakob Möller, 

með fvrirv. 
Helgi Jónasson.

Héðinn Valdimarsson, 
fundaskr.

Þorst. Þorsteinsson, 
með fvrirv.

Skúli Guðmundsson.

Jón Pálmason, 
með fvrirv. 

Pétur Ottesen, 
með fyrirv. 

Þorbergur Þorleifsson.


