
Sþ. 389. Nefndarálit
nm frv. til fjárlaga fyrir árið 1940.

Frá fjárveitinganefnd.
Fjárveitingan. hafði starfað allmikið að athugun á fjárm álaástandi landsins á 

fyrri hluta yfirstandandi þings. En vegna hins tvísýna útlits um stríð eða frið þótti 
núverandi ríkisstjórn ekki gætilegt að ganga frá afgreiðslu fjárlaga fy rir næsta ár, 
fy rr en á síðustu mánuðum þessa árs, og var þingi frestað til hausts af þeim ástæð- 
um. Fjárveitinganefnd byrjaði starf sitt nokkrum  dögum áður en þing kom saman í 
haust. Var þá viðhorf mjög breytt. Kalla mátti, að komið væri á heimsstríð. Ótal ný 
verkefni höfðu borizt að höndum ríkisstjórnarinnar. Hún hafði orðið að gera all- 
m argar óhjákvæmilegar ráðstafanir, sem kostuðu útgjöld ú r ríkissjóði. Á hinn bóg- 
inn var mjög óvíst um verzlunarástandið, og er sízt hægt að segja, að nokkurt öryggi 
sé fengið í þeim efnum, heldur hið gagnstæða.

Nefndin leit svo á, að mjög gæti brugðið til beggja vona um verzlunina við útlönd 
og tekjur landsm anna til einstaklingsafkomu og skattgreiðslumöguleika. Mætti að 
visu svo fara, að um stund yrði nokkur verðhækkun á einstökum söluvörum, en mjög 
væri sá möguleiki óviss og hverfull. Hitt væri fullvíst, að allar erlendar vörur mundu 
hækka í verði, og hafa sum ar þeirra nú þegar hækkað stórmikið.

Fjárveitinganefnd taldi því óhjákvæmilegt að búast við erfiðum tímum fyrir 
ríkissjóð og yrði því að spara á ýmsa lund og fella niður útgjaldaliði, sem m argir 
myndu vilja láta standa á fjárlögum. R íkisstjórnin var á sömu skoðun og gaf nefnd- 
inni bendingar, sem fóru í þessa átt. Hefir nefndin tekið þær til greina og starfað á 
þeim grundvelli, sem þannig var m arkaður.

Fjárveitinganefnd var það jafnfram t Ijóst, að ekki yrði unnt að kom ast af með 
þann spamað, sem gera mætti á hinum lausu liðum fjárlaganna, ef þrengdi að ríkis- 
búinu. Flestar hinar stærri útgjaldaupphæðir fjárlaganna eru bundnar með sérstök-



um lögum, og mörg þeirra grípa djúpt inn í atvinnulíf og afkomu þjóðarinnar. Ef 
tekjur ríkissjóðs þverra, er ekki um annað að gera en breyta slíkum lögum að veru- 
legu leyti og sætta sig við m inni útgjöld til ým iskonar m annfélagsþarfa heldur en 
verið hafa um nokkur undanfarin ár. í þessu skyni hefir nefndin unnið að frum - 
varpi um bráðabirgðabreyting nokkurra laga vegna núverandi styrjaldarástands. 
Mun frum varp um þetta efni lagt fyrir þingið um sama leyti og breytingartillögur 
þær, sem liggja fy rir um fjárlögin. Margar af þessum tillögum snerta ekki fjárlögin 
beinlínis. En þær snerta hag þjóðarbúsins alveg sérstaklega eins og nú stendur á, 
þar sem vel má vera, að skipti við önnur lönd verði bundin hinum mestu örðugleik- 
um um nokkur næstu ár.

Nefndin ákvað að hafa að þessu sinni þau vinnubrögð, að taka við 2. umr. fjár- 
laganna frem ur fáa liði, en þó helzt hina stærri af þeim, sem kalla m átti hreyfanlega 
án lagabreytinga. Nefndin hefir fvrst talið rétt að gera þær leiðréttingar á gjaldalið- 
unum, sem leiðir af aukinni dýrtíð og að því, er tekur til vaxta og afborgana vegna 
gengislækkunarinnar. Landið hefir aukið skuld erlendis vegna nýbyggingar Esjunnar. 
Skrifstofu varð að setja á stofn í New York vegna siglinga til Ameríku og nýrra við- 
skipta i Vesturheimi, er kostar mikið fé, en ef dæma má af fy rri reynslu um sendi- 
m ann landsins þar, má telja liklegt, að skrifstofan geti haft nokkrar beinar tekjur 
fy rir milligöngu i verzlunarefnum, ekki sízt með tilliti til síldarsölunnar.

Heima fyrir leiðir nokkur útgjöld af fjölgun stjórnardeilda og ráðherra. Auk 
þess hefir orðið að efna til útgjalda vegna óhjákvæmilegra styrjaldarráðstafana. Mat- 
vælaskömmtunin kostar allmikið fé, verðlagsnefnd sömuleiðis, húsaleigunefnd o. s. 
frv. Verða allir þessir liðir teknir með við þessa umr.

Fjárm álaráðuneytið og raunar rikisstjórnin öll taldi óhjákvæmilegt að reyna að 
lækka útgjöldin til mjög verulegra muna. Nefndin var sammála ríkisstjórninni um 
þetta og vill í því skyni gera allm argar tillögur um útgjaldalækkanir, sem margar, 
ef ekki flestar, eru þess eðlis, að þær eru bráðabirgðaúrræði vegna styrjaldar- 
ástandsins.

Breytingartill. þær, sem fjárveitingan. fly tur við þessa umræðu, eru ekki m argar 
og snerta aðeins fáar greinar fjárl.frv. Við 3. umr. m un nefndin flytja allmargar 
breytingartill. til viðbótar þeim, er nú eru bornar fram. Skal nú gerð nokkur grein 
fy rir þeim brtt., sem bornar eru fram  við einstakar gr. frv.

2. gr.
Undanfarið hefir þvi nær allt útflutningsgjaldið verið greitt til fiskimálasjóðs. 

Fjárveitingan. gerir nú tillögu um, að greiðslan til sjóðsins falli niður. Að visu er þar 
með skert nokkuð starfsemi sú, er fiskim álanefnd hefir haft með höndum, en fjvn. 
te lur þó, að vegna nauðsynlegs sparnaðar verði þær fram kvæm dir að bíða.

3. gr.
Við þessa umr. gerir nefndin aðeins eina brtt. við 3. gr., en hún er sú, að lækka 

framlag til einkasim a í sveitum ú r 20 þús. kr. í 10 þús. E r það vitanlega gert fyrst 
og fremst i því skyni að spara innflutning og erlendan gjaldeyri, auk þess sem búast 
má við, að nú sé miklum erfiðleikum bundið að fá innflutt nauðsynlegt efni til þess- 
ara framkvæmda.

7. og 8. gr.
Hækkanir á 7. og 8. gr. stafa af gengisbreytingunni og kaupum  á Esju.
Samkvæmt upplýsingum frá fjárm álaráðuneytinu breytast vaxtagreiðslur í 7. gr. 

þannig:
Dönsk lán, hækkun ..................................................  89409 kr.
Ensk lán, hækkun ...................................................  198627 —
Vextir af lausaskuldum  ........................................... 104200 —

Samtals 382236 kr.
Borðfé konungs hæ kkar um 15 þús. kr.



9. gr.
Nefndin leggur til, að alþingiskostnaður lækki um 40 þús. kr. E r það byggt á því, 

að ekki verði prentaður um ræðupartur Alþingistíðindanna næsta ár. Getur þessi 
sparnaður þó því aðeins orðið, að samþykkt verði að fresta því ákvæði þingskapanna, 
sem fyrirskipar að prenta þingtíðindin, en nefndin mun gera ráðstafanir til, að til- 
laga um það verði borin fram  i lagafrv. Ennfrem ur gerir nefndin ráð fyrir, að ekki 
muni verða haldinn fundur á næsta ári í þingmannasambandi Norðurlanda, og legg- 
ur því til, að þær 20 þús. kr., sem áætlaðar eru í þessu skyni, falli niður.

10. gr.
óhjákvæm ilegt er að hækka fjárveitinguna til ráðherralauna um 20 þús. vegna 

þeirrar ráðherrafjölgunar, sem nú er orðin. Kostnaður við utanríkism ál hækkar 
vegna gengisbreytingar um 23500 kr.

Síðasta brtt. við þessa gr. er um 75 þús. kr. fjárveitingu vegna verzlunarfulltrúa 
í Ameríku.

11. gr.
Við þessa grein hefir nefndin gert þessar brevtingartill.:
Toll- og löggæzla utan Reykjavikur lækki um 20 þús. Liklegt þykir, að skipa- 

kom ur til landsins m innki til stórra m una vegna yfirstandandi ófriðar og megi því 
draga úr kostnaði við tollgæzluna.

Nefndin hefir reynt að koma við mjög verulegum sparnaði á útgjöldum  við land- 
helgisgæzluna og strandferðirnar. Vegna styrjaldarinnar má gera ráð fyrir, að fisk- 
og síldveiði erlendra þjóða verði miklu m inni hér við Iand næsta á r heldur en venju- 
lega. Mætti þá segja, að gæzlan yrði frem ur björgunarstarfsem i en landhelgisvarzla, 
meðan svo háttar. 1 stað þess, að landhelgisgæzlan m un í á r  fara  upp í 800 þús. kr., 
vill nefndin leggja til, að næsta á r yrði ekki eytt nema 400 þús. kr. í þessu skyni. Á 
vertið yrðu Æ gir og ó ð inn  einir við starfið, en með vorinu yrði Ægi lagt i höfn og 
ekki gripið til hans fy rr en á næstu vertíð, nema til björgunarstarfsem i. Yfir sumar- 
m ánuðina þykir nefndinni sennilegt, að stjórnin m undi geta fengið Sæbjörgu á leigu 
með viðunanlegum kjörum  og jafnfram t stutt björgunarfélagið; á þann hátt yrðu 
Óðinn og Sæbjörg þá við björgun og gæzlu um sumarmánuðina.

Til að létta á kostnaði hefir nefndin ritað ríkisstjórninni bréf og ráðið fastlega 
til að taka Þór til fiskflutninga til útlanda eða láta hann á einhvern hátt koma að 
gagni í framleiðslunni, og hefir stjórnin tekið líklega í málið.

12. gr.
Með því að ú tlit er fyrir, að ekki verði unnt að ráðast í byggingu bálstofu eins og 

sakir standa, leggur n. til, að liðurinn falli niður.

13. gr.
Nefndin hefir leitazt við að benda á sparnaðartillögur í sambandi við strandferð- 

irnar. Eimskipafélagið hefir boðizt til að halda við sömu siglingum með ströndum  
fram, þó að styrkur ríkissjóðs yrði Iækkaður um helming. Sparast þar 80 þús. kr. 
Esja nýja er stórum fljótari i ferðum heldur en fyrirrennari hennar. Auk þess brennir 
hún olíu, sem væntanlega mun hækka m inna en kol, og ennfrem ur hefir þetta nýja 
skip stæ rra lestar- og farþegarúm  heldur en gamla Esja. Af þessum ástæðum mun 
hún geta flutt stórum  meira af vörum og farþegum. Er ekki áætlaður nema 100 þús. 
kr. rekstrarhalli á Esju, auk afborgana og vaxta, og er þar um mjög verulegan 
sparnað að ræða.

Nefndin telur mjög æskilegt, að unnt verði að hafa Súðina til flutninga til út- 
landa nokkurn hluta ársins, sérstaklega sem kæliskip. Hefir rík isstjórnin  látið rann- 
saka, hvort ekki væri tiltækilegt að láta setja kælitæki í skipið og láta það ganga



nokkrar ferðir til útlanda með frystar vörur, og hefir nefndin mælt með þeirri breyt- 
ingu. Nefndin gerir samt ráð fyrir, að Súðin mundi fara ferðir með ströndum  fram  
við og við, þegar svo mikið væri um flutninga, að skip Eimskipafélagsins og Esja 
hefðu ekki undan. Talið er liklegt, að tekjur af siglingum til annara landa mundu 
alltaf vega á móti þeim tekjuhalla, sem yrði af Súðinni í strandferðum.

Nefndin leggur til, að fjárveiting til sjómælinga verði lækkuð um helming, og 
eftir athugun \irð is t 10 þús. kr. nægileg fjárveiting. Ennfrem ur leggur nefndin til, 
að fjárveiting til flugmála verði aðeins 20 þús. kr.

16. gr.
Nefndin hefir gert lillögu um að Iækka allverulega nokkra útgjaldaliði í 16. gr. 

Er þar um að ræða fram lag til ýmissa atvinnugreina. Nefndin hefði gjarnan viljað, 
að þessir liðir hefðu fengið að standa óbreyttir, en vegna þess erfiða ástands, sem 
nú er, sá hún sér ekki annað fært en að bera fram þessar lækkunartillögur. Ýmsar 
af þessum upphæðum eru bundnar með lögum og þvi ekki hægt að fella þær niður 
eða brevta þeim nema lagabreyting komi til. Fjárveitingan. mun gera ráðstöfun til, 
að bornar verði fram  till. um lagabreytingu, sem snerta þau atriði. Þessar lækkunar- 
tillögur geta því ekki komið til atkvæða, fy rr en þær lagabreytingar hafa verið sam- 
þykktar. Nefndin vildi þó bera fram  þessar brtt. nú við 2. umr., til þess að alþingis- 
menn geti betur áttað sig á, hvað fyrir liggur í þessu efni. Lækkunartillögur nefndar- 
innar við 16. gr. nema samtals 197600 kr.

Þá leggur nefndin til, að fjárveiting til verðlagsnefndar verði hækkuð um 5 þús. 
kr. og ennfremur, að tekin verði upp fjárveiting til sköm m tunarskrifstofu, kauplags- 
nefndar og húsaleigunefndar. Er hér um að ræða skrifstofur og nefndir, sem þegar 
hafa verið stofnaðar og eru nú starfandi vegna vfirstandandi ófriðar og dýrtíðar, og 
nem ur sú hækkun alls 100 þús. kr.

R íkisstjórnin hafði gert þá tilbreytni á fjárlagafrum varpinu, að færa nálega alla 
persónustyrki og listam annalaun af 15. og 18. grein í eitt, og ætlaðist til, að mennta- 
m álaráðið úthlutaði þeirri upphæð fyrir landsins hönd. Nefndin gekk nokkru lengra 
í þessu efni og tók einnig hina eldri menn af 18. gr. Er þar aðeins eftir einn maður, 
sem Alþingi samdi sérstaklega við fyrir nokkrum  árum. Þ rír menn aðrir, Bríet Bjarn- 
héðinsdóttir, E inar Benediktsson og Helgi Péturss, eru fluttir til í fjárlögum, án þess 
að gera breyting á kjörum  þeirra. Með þessum hætti er spöruð allmikil upphæð frá 
frv. stjórnarinnar, þar sem teknir eru i hina föstu fjárveitingu allm argir menn, sem 
jafnm ikil ástæða er til að hlynna að eins og hinum, sem tillaga var um að færa af 
fram annefndum  greinum.

Með því að veita í einu lagi fé til rithöfunda, skálda og listamanna, er fjárhæðin 
ákveðin fyrir það ár. I höndum þingsins verður fjárhæðin jafnan óákveðin og háð 
þvi, hve fast er sótt mál einstakra umsækjenda. F járhæ ðin á þessum lið hefir farið 
síhækkandi á undanförnum  árum, og mun svo enn fara, ef haldið er sama skipulagi. 
I öðru lagi hafa um ræður og atkvæðagreiðsla um einstök skáld verið til leiðinda 
fy rir þingið. Má í því skyni benda á hinar þrálátu deilur um verðleika Valdimars 
Rriems, Þorsteins Erlingssonar, Einars Kvarans og Jóns Trausta, meðan þeir menn 
voru starfandi í landinu, og hefir hinu .sama farið fram á seinni árum, þótt aðrir 
menn eigi nú í hlut. Meðan styrkir til einstakra m anna eru í tugatali í fjárlögum, 
er þingið eins og umsetin borg, þar sem fjöldi m anna sækir stöðugt á að koma vinum 
og vandamönnum á fram færi. Mun mörgum þingmönnum þykja betra að vera lausir 
við þann áróður.

F jár\eitinganefnd telur rétt, að menntam álaráð hafi leyfi til að nota allan styrk 
eða nokkuð af styrk til m álara og myndhöggvara til að kaupa af þeim verk fy rir ríkið. 
Mun mörgum listamönnum kæ rara að geta á þann hátt unnið fy rir landið, heldur en 
að fá styrk ú r ríkissjóði, án þess að geta komið við beinu endurgjaldi.



í framsögu verður gerð nokkru nánari grein fvrir fram angreindum  breytingar- 
tillögum.

Alþingi, 5. desember 1939.
Jónas Jónsson, Emil Jónsson, Bjarni Bjarnason, 

form. fundaskr. frsm.
Helgi Jónasson, Bernharð Stefánsson. Jón Pálmason. 

með fyrirvara um 15. og 18. gr.
Sig. E. Hlíðar, Pétur Ottesen. Þorst. Þorsteinsson.

með fyrirvara um 15. og 18. gr.


