
Nd. 304. Nefndarálit
við frv. til 1. um  breyt. á 1. nr. 48 30. jú n í 1942, um verðlagsuppbót á laun em bættis- 
m anna og an n a rra  starfsm anna rik isins og rík isstofnana.

F rá  m eiri h lu ta  fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur athugað frum varpið , og eftir að hafa fengið upplýsingar og tillög- 
ur frá  vegam álastjóra, leggja u n d irritað ir nefndarm enn til, að það verði fellt.

Bréf vegam álastjóra fylgir hér með til athugunar.

Alþingi, 29. jan . 1943.
Asgeir Asgeirsson, Jón  Pálm ason, Ingólfur Jónsson,

form. fundaskr. frsm .
Einar Olgeirsson.

Fylgiskjal.

VEGAMÁLASTJÓRINN , . oe
Reykjavik, 28. des. 1942.

Með bréfi, dags. 9. þ. m„ sendi h á ttv irt fjárhagsnefnd  m ér til um sagnar frv. til 1. 
á  þskj. 23 viðvíkjandi verðlagsuppbót til e instakra m anna á styrki, er þeir njóta 
samkv. 13. gr. A. fjárlaga.

í greindri fjárlagagrein  eru  bæði sty rk ir til ferjuhalds og til þess að halda uppi 
byggð og gistingu fy rir  ferðam enn. S ty rku r þessi hefu r verið g re iddur með óbreyttri 
upphæð i á r og undanfarin  ár, enda fe llu r hann ekki u nd ir ákvæði laga um verðlags- 
uppbót á laun o. fl.



Ég lít s \o  á, að ekki sé ástæða til þess að greiða fulia verðlagsuppbót á stvrki 
þessa, með því að tilkostnaður og aðstaða hlutaðeigenda til þess að inna af hendi þá 
skyldu, sem er skilyrði fy rir  styrknum , hafi ekki versnað í þeim m ælikvarða, sem 
visitalan leggur á verðlag til fram fæ rslu  einstaklingum .

Ég hef nú lagt til við ráðuneytið, að greidd verði 50% uppbót á fe rju sty rk i og 
byggðastyrki á þessu ári. Þá hef ég og lagt til, að fjárveiting in  til fe rjuhalds og gist-
ingasty rk ja  verði hæ kkuð verulega á á rin u  1943, að m estu með tilliti til hæ kkaðs
verðlags.

V irðingarfyllst.
Geir G. Zoéga.

Hér með afrit af skýrslum , hvernig skipt hefu r verið s ty rk ju m  til g ististaða og 
ferja  1941.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis.

Vegamál. Styrkur til þess að halda uppi byggð og gistingu handa ferðamönnum 
árin 1940—41 incl. Fjárl. 13. gr. A. X.

1940 1941
1. H rauntangi, N .-Þ ingeyjarsýslu ..................................................... 500.00 500.00
2. Kvisker, A .-Skaftafellssýslu ....................................................   . 500.00 500.00
3. K leppustaðir, S trandasýslu  .............................................................  200.00 200.00
4. Skriðuland, Skagafjarðarsýslu  ....................................................... 200.00 200.00
5. A rngerðareyri, N .-ísafjarðarsýslu  .  ...............................................  200.00 200.00
6. H rafnfjarðareyri, N .-ísafjarðarsýslu  ..........................................  200.00 300.00
7. Bakkasel, E y jafja rðarsýslu  .............................................................  300.00 440.00
8. K ostnaður við gistihús rík isins í Fornahvam m i, Bakka-

seli (og Y trikotum  að nokkru ) .................................................... 19359.15') 2044.27
Sam tals k r. 21459.15 4384.27

R eykjavík, 8. jan . 1943.
Geir G. Zoéga.

Ferjustyrkir 1941.
1. A uðsholtsferja, Á rnessýslu ..........................................................................  kr. 250.00
2. M eðallandsferja, V .-Skaftafellssýslu   —• 300.00
3. H éraðsvatnaferja, Skagafjarðarsýsht ........................................................  — 200.00
4. Þ jó rsárferja , Á rnessýslu ................................................................................ — 250.00
5 Iðuferja, Biskupst., Á rnessýslu .....................................................................  — 150.00
6. E ldvatnsferja, V .-Skaftafellssýslu (viðg.) ................................................  - 500.00
7. S korradalsvatnsferja , B orgarfjarðarsýslu  ( V 100.00 1942)   — 300.00
8. S kjá lfandafljó tsferja , Þ ingeyjarsýslu  ......................................................... — 100.00
9. L agarfljó tsferja , S.-M úlasýslu .....................................................................  — 300.00

10. H rú ta fja rðarferja , H únavatnssýslu  ............................................................. — 200.00
11. H éraðsvatnaferja, Eyh.holti, Skagafjarðarsýslu  ................................... - 200.00
12. H ornafjarðarferja , A .-Skaftafellssýslu ......................................................  — 250.00
13. B lönduferja, H únavatnssýslu  ........................................................................ — 300.00
14. Jöku lsárferja , F ljó tsdal, N.-M úlasýslu ......................................................  — 200.00
15. Jöku lsárferja  h já  Skatast., Skagafj.sýslu ...............................................  — 350.00

kr. 3850.00
16. E ndurgreiddur stv rk u r til ísa fja rð arfe rju  1940 ................................. — 200.00

Sam tals kr. 3650.00
Reykjavik, 8. jan. 1943.

Geir G. Zoéga.
1) Hér cr inn ifalinn kostnaður vifi franihald cndurbyggingar g istihú ssins í Fornahvammi, 

sem lokið var á þessu ári.


