
Nd. 12. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. ,tO 19. jún í 1922 [S keinm tanaskattur].

F lm .: B jarni Asgeirsson, P étu r Ottesen.

1. gr.
Aftan við lagagreinina bæ tist: nc heldur héraðsm ót ungm ennafélaga.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
F rv . þetta var flu tt á síðasta þingi, en náði þá ekki fram  að ganga. Fylgdi þvi 

svo hljóðandi greinargerð:
F rum varp  þetta er flu tt eftir beiðni s tjó rn ar l'ngm ennasam bands B orgarfjarðar. 

í erindi því, er hér með fylgir og ritað  hefir fo n n að u r sam bandsins, h r. rith ö fu n d u r 
Þ orsteinn  Jósepsson á Signýjarstöðum , eru fæ rðar fram  ástæ ður fy r ir  þessari 
breytingu.

Fylgiskjal.

Þ ann  7. ap ríl 1936 fékk hreppsnefnd B orgarhrepps i M ýrasýslu heim ild til að 
le8gja skem m tanaskatt á skem m tanir, sem hald n ar væru innan  hreppsins, sam kv.. 
lögum nr. 34 frá  22. nóv. 1918.

Nú vill þannig til, að U ngm ennasam band B orgarfjarðar heldur hið árlega hér- 
aðsm ót sitt innan  takm arka B orgarhrepps, eða að F erjuko ti í B orgarhreppi, og nær 
þessi heim ild h reppsnefndarinnar þvi eins til héraðsm ótsins sem annara  skem m t- 
ana í hreppnum .

Þegar stjó rn  U. M. S. B. varð þess áskvnja, að skattleggja átti héraðsm ótið, 
fó r hún  þess á leit við hreppsnefnd B orgarhrepps, að hún veitti sam bandinu undan- 
þágu frá  skattgreiðslu. Þessari beiðni var svnjað, en sam bandsstjó rn inni hinsvegar 
lofað þvi, að ef hún greiddi kr. 100.00 fy rir  m ótið 1936, skyldi frekari skatts ekki 
verða k rafizt fy rir  það ár. Að þessuin kosti gekk sam bandsstjórn in , en ja fn fram t 
var henni gefið í skyn af hlutaðeigandi hreppsnefndaroddvita , að þessi ívilnun 
fengist varla oftar. Má ungm ennasam bandið þvi búast við fu llri skattálagningu 
þegar á árinu  1937, en ska ttu rinn  nem ur allt að 20?é af b rú ttó tek jum  m ótsins. (Veit- 
ingar eru  liklega undanteknar, en af þeim verður að greiða sérstakan  veitingaskatt.)

Nú h o rfir m álið þannig við, að ef 20r( sk a ttu r (auk  veitingaskatts) verður lagð- 
u r á héraðsm ót Borgfirðinga, en það er svo að segja eina tek ju lind  ungm ennasam - 
bandsins, þá á sam bandið um þ rjá  kosti að velja:

1. Að halda m ótinu áfram  á sam a stað og borga skem m tanaskatt. En það m yndi 
h insvegar verða til þess, að h re in ar tek ju r af m ótinu m innkuðu til s tó rra  m una og 
starfsem i sam bandsins væri lömuð í stórum  stil.

2. Að flý ja með m ótið v fir í annan  hrepp, og þannig að auka sam bandinu erfiði 
og geipikostnað, með því að rífa bvggingar og m annvirki, fly tja  það og byggja á 
ný jum  stað. Auk þess hlyti skem m tanaskattshæ ttan  að vera yfirvofandi, því að 
samkv. núgildandi lögum getur hvaða h reppur sem er fengið heim ild til að skatt- 
leggja skem m tanir innan  sinna hreppstakm arka.

3. Að leggja héraðsm ótið alveg niður. En það væri það sama og U. M. S. B. væri 
hæ tt að starfa, því að án fjárm agns er því ekki unnt að starfa  áfram .

Hvað Ungm ennasam bandi Borgarf ja rð a r viðvíkur, keinur skem m tanaskatts-



álagning m jög hart og ja fn fram t ómaklega niður. U ngm ennasam bandið hefir frá 
því að það byrjað i að s tarfa  verið einhver mesti og þarfasti m enningarfélagsskapur 
í héraðinu, og m enningarleg starfsem i þess hefir a? aukizt með ári hverju , meðal 
annars vegna þess, að tek ju r sam bandsins hafa farið  vaxandi. Meðal þeirra  mála, 
sem ungm ennasam bandið hefir frá  fy rstu  tíð haft með höndum , eru  iþ ró ttir og 
líkam sm enntun. H efir það ja fn an  verið tengiliður m illi ungm ennafélaganna í íþrótta- 
málum, s ty rk t þau til íþróttanám skeiða og íþró ttakennslu , hvatt þau til aukinna 
íþró ttaiðkana og árlega veitt n o k k u rt fé til íþró ttaverð launa. Auk þessa hefir það á 
hverju  ári s ty rk t íþróttafélag  Borgfirðinga, svo það gæti keppt á landsm ótum  í 
íþróttum . A rangurinn  æ tti öllum  að vera kunnur, sem áhuga hafa fv r ir  íþróttum , 
m eðal annars fy r ir  glæsilegan áran g u r í v íðavangshlaupinu í R eykjavík. Slík sigur- 
sæl íþróttakeppni B orgfirðinganna á landsm ótum  æ tti að verða til þess að glæða 
áhuga í öðrum  byggðum landsins fy rir  líkam sm ennt og íþróttum .

Til heim ilisiðnaðar og garðvrk ju  hefir ungm ennasam bandið á flestum  árum  
veitt nokkurn  stvrk, og nú hefir það einnig byrjað  á því að veita ungm ennafélögum  
styrk  til bókakaupa, en áðu r var fé veitt til að leiðbeina ungm ennafélögum  um  
n iðurröðun bóka í bókasöfnum . Öll eiga þessi m álefni ólvíræ ðan ré tt á sér og sýna, 
hve starfssvið ungm ennasam bandsins er víðtækt.

Þegar héraðsskóli B orgfirðinga var byggður í Reykholti, fæ rðist ungm enna- 
sam bandið það þrekvirk i í fang að taka að sér 20 þúsund k róna greiðslu af áfölln- 
um  kostnaði. Þessi skuldabaggi hefir á undanförnum  árum  að vísu verið þ rösku ldur 
í vegi fy rir  öðrum  fram kvæ m dum  sam bandsins, en h insvegar orðið til þess að vekja 
ungm ennafélögin til nýs lifs og áhuga fv rir  m enningarm álum  þ jóðarinnar. Ung- 
m ennasam bandinu hefir tekizt ú rlausn  þessa fjárhagslega vandam áls svo vel, að 
skuld ir hvíla orðið litla r á sam bandinu, og þetta hefir vakið áhuga ungm ennafélaga 
fy rir ný jum  stórvirkum  fram kvæm dum , sem allar m iða til au k in n ar m enningar.

Meðal þe irra  m ála, sem nú eru  á döfinni í U ngm ennasam bandi B orgarfjarðar, 
er bygging húsm æ ðraskóla fv rir héraðið og bvgging borgfirzks æskulýðsheim ilis. 
Mun hvorttveggja að likum  eiga nokkuð Iangt í land, einkum  vegna þess, hve fjár- 
m agn er lítið, — en hvað m undi verða, ef n ettó tek ju r sam bandsins m innkuðu um allt 
að helm ingi, vegna óheilbrigðrar skattgreiðslu? Auk þessa, sem að fram an  er greint, 
liefir l T. M. S. B. ákveðið að stofna til alm enns fvrirlestranám skeiðs við Reyk- 
holtsskóla í sam ráði við skólanefnd skólans, og verður þetta nám skeið haldið í 
vor að öllu forfallalausu. E innig hefir U. M. S. B. hafizt handa með skuggam vnda- 
söfnun af héraðinu, fegurð þess, þjóðvenjum , fram kvæm dum , m erkum  m önnum , 
m erkum  stöðum , a tv innuháttum  og öðrum  fram kvæ m dum  og m enningu. Mun ung- 
m ennasam bandið þannig ekki aðeins gera héraðinu óm etanlegt gagn með þessu 
starfi sínu, heldur er það og b rau trvð jand i á þessu sviði, þvi að vænta má, að önn- 
u r héraðasam bönd og ungm ennafélög taki þessa nýbreytni upp í fram tíð inni. E r 
h inn  fyrsti v isir nú þegar kom inn i fram kvæm d með ca. 50 skuggam vndaplötum  af 
borgfirzku landslagi.

Auk þessa, sem að frainan  er skráð, hefir U ngm ennasam band B orgarfjarðar frá 
fyrstu  tíð haft fjölda m ála til m eðferðar, sem ým ist hafa m iðað til au k in n ar borg- 
firzk rar m enningar eða alþjóðlegra heilla. Þ a rf ekki annað en m innast á fé það, er 
það veitti til v iðgerðar á Snorralaug, og m argt fleira. Það m á svo heita, að hverjum  
einasta eyri, sem l T. M. S. B. hefir áskotnazt, hefir á einhvern h á tt verið varið  til 
au k in n ar m enningar og heilla. Af þessari ástæðu er það líka argasta  órétti beitt, ef 
m eiri eða m inni h lu ti af tek jum  þess yrði að fa ra  í skattgreiðslur.

En nú er það vitað mál, að það er ekki I . T .  M. S. B. eitt, sem á ó ré ttlá tan  skem m t- 
anaskatt vofandi y fir höfði sér. Öll ungm ennafélög og ungm ennasam bönd á land- 
inu geta búizt við slíkri skattálagningu, ef hlutaðeigandi hreppsnefndum  býður 
svo við að horfa. Ef skcm m tanir ungm ennafélaganna vrðu alm ennt skattlagðar, 
yrði það óhjákvæm ilega til þess að lam a starfsem i ungm ennafélaganna til m ikilla 
inuna, jafnvel evðileggja liana með öllu. H insvegar er þaö vitanlegt, að víða á land-



inu hafa ungm ennafélögin verið ekki veigalitill þ á ttu r til viðhalds sveitanna. Þeim  
er það m. a. að þakka, að æ skan hefir ekki með öllu horfið  ú r  sveitunum ; þau
hafa gefið æ skunni ný viðfangsefni til að sigra, ým s m ikiisverð um hugsunarefni
til dæ grasty ttingar í einverunni, og venjulega hafa það verið ungm ennafélögin, sem 
hafa gengizt fy rir  stofnun lestrarfélaga, sundkennslu  og öðrum  iþ ró ttaiðkunum  til 
sveita, og stofnað til m álfunda og skem m tana, og þannig uppfyllt að nokkru  þ arfir 
h innar uppvaxandi kynslóðar.

Nú er löggjöf landsins þannig háttað, að ef hreppsnefndum  sveitanna býður
svo við að horfa, geta þa>r með þröngsýni sinni lam að þessa einu æ skulýðsstarf-
semi í sveitum, sem v innur að alþjóðlegri m enningu og viðreisn. En þetta þ arf að 
breytast. Ungm ennafélög og ungm ennasam bönd landsins þurfa og eiga að n jó ta  laga- 
legrar verndar - -  svo m ikils virði hefir starfsem i þeirra  verið til þessa — og þau 
eiga ekki að þurfa þess í fram tíð inni að eiga allt sitt s ta rf og alla sína fram tið 
kom na u n d ir duttlungum  einstakra  hreppsnefnda.

Signýjarstöðum , 15. febrúar 1937.

F. h. s tjó rn ar U ngm ennasam bands B orgarfjarðar

Þ orsteinn  Jósepsson.


