
Sþ. 523. Frumvarp til fjáraukalaga
fvrir árið 1938.

(Lagt fvrir Alþingi 1939.)

1. gr.
T il viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlögum 1938, eru veittar kr. 89481.14 

samkv. 2.— 6. gr. þessara laga.

2. gr.
T il viðbótar við gjöldin í 11. gr. A. er veitt:

1. Kostnaður við viðgerð á lögreglustöðinni, Pósthús-
str. 3, Reykjavík ................................................. kr. 5758.55

2. Kostnaður við byggingu fangahúss á Sauðárkróki .. —  1984.80 ^

3. gr.
T il viðbótar við gjöldin í 15. gr. er veitt:
T il bókasafns á Sauðárkróki ............................................................. —  500.00

4. gr.
T il viðbótar við gjöldin í 16. gr. er veitt:

1. Kostnaður við athugun á fjárhag bæiarfélaga og út-
gerðarmanna á Austurlandi ....................................... kr. 1129.00

2. Kreppuhjálp til Austfjarða   — 52000.00 53129 00

5. gr.
T il viðbótar við gjöldin í 17. gr. er veitt:

1. T il sjúkrasjóðs verkamannafél. á Þingeyri ............  kr. 300.00
2. T il sjúkrasjóðs hjúkrunarfél. í Ólafsvík   —  300.00

  —  oOO.UO

6. gr.
T il viðbótar við gjöldin í 19. gr. er veitt:

1. Kostnaður vegna heimsóknar krónprinshjónanna .. kr. 23508.79
2. Greiðsla vegna ofviðristjóns á Haganesvik   —  4000.00 27508 79

Samtals kr. 89481.14



A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :

Um 2. gr.
1. Hér er um að ræða eftirstöðvar af kostnaði við að breyta húsakynnum í Póst- 

hússtræti 3 í húsnæði fyrir lögregluna.
2. Nauðsyn var á að byggja fangahús á Sauðárkróki, og er fjárhæð þessi helm- 

ingur byggingarkostnaðar, en hreppsfélagið lagði helming á móti.

Um 3. gr.
Fé þetta var greitt eftir tillögu fjárveitinganefndar, en láðst mun hafa að taka 

þessa fjárhæð upp í frumvarp til fjárlaga fy rir árið 1938, þótt til þess hafi verið ætl- 
azt, að fjárveiting yrði ákveðin í fjárlögum þess árs.

Um 4. gr.
1. Ríkisstjórnin réði Benedikt Guttormsson, kaupfélagsstjóra, til að athuga fjár- 

hag sjómanna og útvegsmanna á Austfjörðum og úthluta styrktarfé til þeirra. Er 
nefnd fjárhæð þóknun til hans og kostnaður hans vegna þessa starfa.

2. Vegna misheppnaðrar vertíðar var sjómönnum á Austfjörðum, sem stundað 
hafa fiskveiðar á stærri vélbátum á síðustu vertíð og ráðnir hafa verið upp á hlut í 
afla, veittur styrkur að fjárhæð allt að kr. 50.00 fy r ir  hvern mann, sem þeir höfðu á 
framfæri sínu. Sami styrkur var veittur landverkamönnum, sem fastráðnir höfðu 
verið við bátana með sömu kjörum og sjómenn, þ. e. upp á hlut í afla, og útgerðar- 
mönnum, sem vinna sjálfir að útgerðinni.

Um 5. gr.
1. Fjárhæð þessi er veitt í fjárlögum fyrir árið 1937, en hún var ekki hafin úr 

ríkissjóði áður en reikningsárið 1937 var liðið. Þótti því rétt að ávísa henni, þegár 
hennar var vitjað, gegn væntanlegri aukafjárveitingu.

2. Sama er um þessa greiðslu að segja.

Um 6. gr.
1. Ekki varð ráð fvrir þessum kostnaði gert í fjárlögum fyrir árið 1938, en heim- 

sókn krónprinshjónanna var sumarið 1938.
2. Um þessa greiðslu er sama að segja, sem um greiðslur samkv. 5. gr.


