
sþ. 580. Nefndarálit
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1945.

Frá fjárveitinganefnd.

Frumvarpi því til fjárlaga fyrir árið 1945,sem fjárveitinganefnd hefur unnið að
nú um skeið, var ekki útbýtt á Alþingi fyrr en 25. sept. s. l. Tók nefndin þá strax til
starfa og hefur haft fundi tvisvar á dag og hefur þannig haldið 65 fundi. Nefndinni
hafa borizt 410 erindi, er snerta fjárlagaafgreiðsluna. Hefur það eðlilega tekið mikinn
tíma hjá nefndinni að kynna sér þessi mál öll, auk þess sem hún hefur orðið að verja
í það miklum tíma að afla ýmissa upplýsinga í sambandi við undirbúning fjárlaga-
afgreiðslunnar.

Þegar stjórnarskiptin urðu, var nefndin að mestu búin að ljúka athugun á fjár-
lagafrumvarpinu eins og það var lagt fyrir af hálfu fyrrverandi ríkisstjórnar, bera
það saman við fylgiskjöl og tillögur ýmissa rikisstofnana.

Það, sem þá lá fyrir að gera, var að taka ályktanir um ýmsar breytingar i frv. i
sambandi við erindi og tillögur, sem nefndinni höfðu borizt frá þingmönnum, og
aðrar tillögur, sem leiddi af eigin athugun nefndarinnar á frv. Þessar breytingar voru
þess eðlis, að þær hlutu óhjákvæmilega að mótast að meira eða minna leyti af stefnu
þeirri, sem rikisstjórnin markaði í þessum málum.

Þess vegna fór það svo, þegar ríkisstjórnin ákvað, að falla skyldu niður fundir
í Alþingi um hríð, meðan hún væri að ráða ráðum sínum, að fundir féllu og að mestu
niður í nefndinni þann tíma. Strax að þvi loknu tók nefndin til starfa, og hófst þegar
samstarf milli ríkisstjórnarinnar og nefndarinnar um breytingar á frv. Hefur þetta
samstarf verið óslitið síðan og yfirleitt farið vel á með nefndinni og ríkisstjórninni,



þó að sitt sýnist hvorum um sum atriði, eins og gengur og gerist. Eins og eðlilegt er,
hefur ríkisstjórnin átt verulegan þátt í að marka þær niðurstöður, sem fram koma i
tillögum nefndarinnar, en samkvæmt gamalli venju í fjárveitinganefnd teljast það
tillögur nefndarinnar, sem meiri hl. er fyrir að hverju sinni.

Nefndin hefur lagt á það áherzlu að hraða störfum sínum og notið i því efni
mikilsverðrar aðstoðar af hálfu ríkisstjórnarinnar.

Skal nú vikið að einstökum brtt.

Tekjurnar.
Við áætlun teknanna hefur nefndin haft til hliðsjónar yfirlit yfir ríkistekjurnar

1943 og skýrslu um innheimtar tekjur frá 1. jan. tiloktóberloka þessa árs.

2. gr.
Nefndin leggur til, að tekjuáætlun í 2. gr. verði hækkuð samtals um 6.1 millj.,

el' skiptist þannig niður á einstaka liði:
Tekju- og eignarskattur 1.5 millj.
Stríðsgróðaskattur -- hluti rikissjóðs 0.5 millj.
Vörumagnstollur 1 millj.
Verðtollur 3 millj.
Innflutningsgjald af benzíni 0.1 millj.

3. gr.
Þar er lagt til, að tekjuáætlun skv. þessari grein verði hækkuð um kr. 7067179,

sem sundurliðast eins og hér segir:
Rekstrarhagnaður áfengisverzlunar 6653 080

tóbakseinkasölu 414099

Þegar frá eru dregnar gjaldahækkanir. sem orðið hafa í 3. gr., alls 800000 kr.,
verður nettóhækkun á tekjulið greinarinnar kr. 6267 179.

Gjaldabálkur.
3. gr.

Nefndin leggur til, að liðurinn til póstflutninga verði hækkaður um 200000 kr.
Er þessi hækkun gerð í samráði við samgöngumálaráðherra með það fyrir augum, að
póstsamgöngur verði nokkuð auknar á árinu frá því, sem nú er.

Þá leggur nefndin til, að framlagið til notendasíma í sveitum verði hækkað um
400000 kr., þannig að það verði alls 500000 kr. Samgöngumálaráðh. hafði sent nefnd-
inni tillögur um hækkun á liðnum, sem voru nokkru lægri en tillögur nefndarinnar.
En samkomulag varð milli nefndarinnar og ráðh. um till. nefndarinnar. Þörfin fyrir
notendasíma er mjög brýn og aðkallandi. Þess er og að vænta, að bráðlega rakni úr
um efnisútvegun til þessara hluta og til framkvæmda geti því komið á árinu.

Enn fremur leggur nefndin til, að fjárframlag til símastöðva og eftirlitsstöðva
verði hækkað um 200000 kr. Er það gert eftir ósk póst- og símamálastjóra, sem telur
upphæðina of lágt áætlaða Í frumvarpinu.

10. gr.
Samkv. ósk utanríkisráðherra leggur nefndin til, að nokkrar breytingar verði

gerðar á launagreiðslum við sendiráðin í London og Washington og tekinn verði upp
sérstakur liður, ferðakostnaður, í sambandi við utanrikisþjónustuna.

11. gr.
Samkv. tillögu dómsmálaráðherra hefur nefndin lagt til, að liðurinn til land-

helgisgæslu verði hækkaður um 800000 kr. Er það í samræmi við reynslu þá, er feng-
izt hefur af rekstri landhelgisgæslunnar árið 1943 og það, sem liðið er af þessu ári.

2



Samkv. ósk sama ráðh. leggur nefndin til, að tekinn verði upp sérstakur liður,
165000 kr., til viðgerðar og endurbóta á hegningarhúsinu í Reykjavík. Sömuleiðis
samkv. ósk sama ráðh. leggur nefndin til, að tekinn verði upp nýr liður, 100000 kr.,
til sams konar aðgerða lÍ Iangahúsinu að Litla-Hrauni. Bæjarfógetinn í Hafnarfirði
sótti um 75000 kr. fjárveitingu til fangahúsbyggingar þar. Samkv. gildandi lögum ber
ríkissjóði að leggja fram helming kostnaðar til slíkra framkvæmda. Leggur nefndin
til í samráði við dómsmálaráðherra, að veittar verði nú að þessu sinni 35000 kr. í
þessu skyni.

Við undirbúning ríkisstjórnarinnar á fjárlagafrv. hafði fallið niður einn liður í
þessari grein, kostnaður við eftirlit á vegum. Hefur nefndin tekið þennan lið upp.

12. gr.
Ríkisstjórnin gerði tillögur um það til fjárveitinganefndar, að tekinn yrði upp

sérstakur liður til viðbótarbyggingar á fávitahælinu á Kleppjárnsreykjum. Hæli þetta
var stofnað á síðastI. ári, og fávitar þeir, er áður dvöldust að Sólheimum, voru fluttir
þangað, en ekki hefur verið nema að mjög litlu leyti kleift að taka þangað nema að-
eins fáa af fávitum þeim, sem nú dveljast í heimahúsum víðs vegar úti um lands-
byggðina og valda aðstandendum hinum mestu erfiðleikum, og er því ærin þörf, að á
þessu verði bót ráðin. Leggur því nefndin til, að nýr liður, 100 000 kr., verði tekinn
npp í þessu skyni.

Eftir ósk dómsmálaráðherra leggur nefndin til, að liðurinn til berklavarna, "ann-
ar kostnaður", verði hækkaður upp í 135 000 kr. Er það gert með tilliti til þess, að
fram fari almenn berklaskoðun í Reykjavík á næsta ári. Hinn ötuli berklayfirlæknir,
Sigurður Sigurðsson, hefur undanfarið látið fara fram berklaskoðun víðs vegar um
landið, og eru þessar athuganir taldar vera sterkur þáttur í berklavarnastarfseminni.

Þá hefur nefndin og lagt til eftir tillögu ráðherra, að styrkur til sjúkrahúshygg-
inga, læknisbústaða og sjúkraskýla verði hækkaður upp í 110'0000 kr. A þessu sviði
standa níl yfir og eru fyrirhugaðar á næstunni miklar framkvæmdir.

13. gr.
í fjárlagafrv. hafði framlag til nýrra akvega verið lækkað mjög verulega frá því,

sem er í gildandi fjárlögum. í viðræðum, sem nefndin átti um þetta við samgöngu-
málaráðherra, kom það í ljós, að ríkisstjórnin lagði á það sérstaka áherzlu, að hraðað
yrði framkvæmd þriggja vega, sem tengja kaupstaði við vegakerfi landsins. Þessir
vegir eru: vegurinn um Siglufjarðarskarð, Oddsskarð og Lágheiðí Auk þess lagði
samgöngumálaráðherra áherzlu á að hraða lagningu Krýsuvíkurvegarins og vegarins
yfir Þorskafjarðarheiði. Fjárveitinganefnd lagði fyrir sitt leyti áherzlu á það, að eigi
yrði dregið úr fjárframlögum í heild til nýlagninga á vegum. Varð það að samkomu-
lagi milli fjárveitinganefndar og ríkisstjórnar, að þetta sjónarmið væri lagt til grund-
vallar fyrir fjárveitingu á þessu sviði, og hækkar því liðurinn frá því, sem er í frum-
varpinu, um 3476000 kr., en frá því, sem el' í gildandi fjárlögum, nemur hækkunin
583000 kr.

Í fjárlfrv. er framlag til brúagerða nú ákveðið 1 500000 kr., þar af til Ölfusár-
brúar 1 000000 kr., sem er talið vera helmingur af kostnaði við smíði brúarinnar. Er
því samkv þessu aðeins til umráða til annarra brúagerða y2 millj. króna. Samkvæmt
upplýsingum, er nefndin hefur fengið hjá vegamála st jóra, vantar svipaða upphæð til
þess, að hægt verði að fullgera þær brýr, sem teknar voru í fjárI. 1943 og 1944 og enn
er eigi hafin smíði á. Stafar þetta af því, að eins og nú er komið, reynist kostnað-
urinn, sem af þessu leiðir, þetta meiri en hann var áætlaður í öndverðu.

Nefndin leggur til, að fjárveitingin til brúarsmiða verði hækkuð um 315 þús. kr.,
eða upp í 815 þús. kr. Hækkunin skiptist þannig:

1. Brú á Ösá í Patreksfirði 50 þús.
2. -- á Litlu-Laxá í Hreppum 65-
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a. Brú tl Grjótá í Öxnadal 50 þús.
4. Smábrýr 150 -

Vega_málastjóri gerði tillögur til nefndarinnar um frekari fjárframlög til brúa-
gerða, en taldi, að það, sem hér um ræðir, ætti að vera Í fyrstu röð.

Til hafnarmannvirkja eru í fjárlfrv. áætlaðar 2000000 kr., þar af 300000 kl'.
til hafnarbótasjóðs. Upphæðin er um 200000 kr. lægri en i gildandi fjárlögum.
Hafði samgöngumálaráðherra í upphaflegum tillögum sínum til nefndarinnar lagt
til, að liður þessi yrði hækkaður upp i 2500000 kr. En þegar í ljós kom, hve miklar
voru umsóknir um fjárframlög til hafnarmannvirkja á næsta ári, og svo einnig
þegar tekið er tillit til þess, hvað. ríkissjóður átti vangoldið til hinna ýmsu fram-
kvæmda á þessu ári, varð það að samkomulagi milli nefndarinnar og samgöngu-
málaráðherra að hækka þessa upphæð upp Í 3268000 kr. Þrátt fyrir þessa hækkun
á liðnum er engan veginn fullnægt óskum þeim, sem fyrir liggja um fjárveitingar
til hafnarframkvæmda á næsta ári. Þannig var t. d. farið fram á til hafnargerðar
á Akranesi 715000 kr., Í Keflavík 500000 kr. og á Húsavík 300000 kr.

Til þess að tryggja nægilegt fjárframlag á árinu til hafnargerðar á Akranesi,
hafði verið flutt frv. um fjárframlag í þessu skyni úr hafnarbótasjóði. Þótt það
frv. gangi ef til vill ekki fram í upprunalegri mynd þess, þá gerir nefndin ráð fyrir,
að í sambandi við afgreiðslu þess máls verði sú lausn fundin, að því er þetta
snertir, að hafnarbótasjóður verði látinn hlaupa svo undir bagga með hafnar-
framkvæmdum ýmsum, sem mest ríður á, að ekki komi að sök, þótt nefndin hækki
fjárveitinguna ekki meir en hér er ráð fyrir gert.

Nefndin hefur samkv, tillögu atvinnumálaráðherra hækkað liðinn "Til flug-
mála" um 100000 kr. og auk þess breytt orðalagi hans eins og þar segir.

14. gr.
Nefndin leggur til, að tekin verði upp fjárveiting til kirkjubygginga it nokkr-

lim stöðum. Er þetta í samræmi við það, el' áður hefur verið gert í svipuðum til-
fellum.

Menntamálaráðherra lagði til við nefndina, að liðurinn "Til íslenzkra stúdenta
-; erlendum háskólum" hækki upp í 200000 krónur. Nefndin leggur til, að liðurinn
hækki upp í 150000 kr. Það er vitað, að kostnaður við dvöl stúdenta erlendis hefur
hækkað nokkuð frá þVÍ, sem verið hefur, og vildi nefndin mæta óskum ráðherra.

Sami ráðherra gerði um það tillögu til nefndarinnar, að tekinn yrði upp sér-
stakur liður, 250000 kr., til byggingar tilraunaskóla, sem jafnframt yrði æfinga-
skóli fyrir nemendur kennaraskólans. Kennaraskólinn hefur nú og að undan-
förnu orðið að leita á náðir annarra úti í bæ um húsrúm fyrir þessa starfsemi,
en þær leiðir eru nú að lokast, og þykir því ekki verða hjá því komizt að reisa
þessa byggingu. Tilætlunin er, að handíðaskólinn fái inni í þessari byggingu fyrir
starfsemi sína.

Þá er og lagt til að hækka lítils háttar þrjá liði hjá bændaskólanum að Hól-
um. Auk þess sem nefndin leggur til, að hækkuð verði lítils háttar fjárveiting til
smíða- og leikfimikennslu að Hvanneyri, þá leggur hún til, að tekinn verði þar
upp nýr liður, til vatnsveitu til heimilisþarfa, 25. þús. kr., fyrri greiðsla. Hafði
nefndinni borizt erindi um 50 þúsund kr. fjárveitingu í þessu skyni frá skólastjóra
og auk þess umsögn frá héraðslækni um vatnshólið á Hvanneyri, sem virðist vera
óviðhlítandi.

Til iðnskólahalds leggur nefndin til, að aukin verði fjárveitingin upp í 150000
krónur. Fé þessu er skipt á milli iðnskóla landsins til greiðslu kennaralauna. Er þar
eingöngu um að· ræða stundakennslugreiðslu. A s. l. hausti ákvað þáverandi
menntamálaráðherra, að stundakennsla við nokkra ríkisskóla skyldi hækka um 50
af hundraði. Þetta hefur leitt til almennrar hækkunar á stundakennslu við alla
þá skóla, sem styrks njóta hjá ríkinu. Þykir nefndinni því ekki annað fært en
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leggja til, að liðurinn verði hækkaður af þessum sökum. Ber hún og fram tillögur
um hliðstæðar hækkanir við nokkra aðra liði, þó að þess sé ekki sérstaklega getið
í nefndarálitinu. .

Nefndin leggur eftir ósk menntamálaráðherra til, að tekinn verði upp nýr liður
til viðgerða á húsi kvennaskólans í Reykjavík. Skóli þessi hefur um langt skeið
notið rekstrarstyrks frá ríkinu, og er það í samræmi við ríkjandi stefnu í skóla-
málum, að hann njóti og nokkurs byggingarstyrks. Sami ráðherra lagði og til við
nefndina, að styrkurinn til barnaskólabygginga utan kaupstaða yrði hækkaður upp
í eina millj. króna úr 400000 kr., sem CI' ákveðið í frumvarpinu.

Nefndin leggur til, að þessi liður verði hækkaður upp í 800000 kr.
Þá gerði sami ráðherra um það tillögu til nefndarinnar, að fjárveitingin til

stofnkostnaðar héraðsskóla yrði hækkuð upp í 1180000 krónur. Nefndin leggur til, að
sá liður verði einnig hækkaður upp í 80()(}OOkr., er skiptist sem hér segir:

Til Reykholtsskóla 80000 kr.
Núpsskóla 100 000 --
Reykjanesskóla 50 000 -
Reykjaskóla 70 000 -
Varmahlíðarskóla 150000 -
Skógaskóla 200 000 -
Laugarvatnsskóla 150000 -
Laugaskóla 50000-

Sami ráðherra gerði einnig tillögur til nefndarinnar um það, að styrkur til bygg-
inga gagnfræðaskóla yrði hækkaður upp í 750000 kr., er skiptist þannig:

Reykjavík 400 000 kr.
Akureyri 150000 -
Siglufjörður 200 OOU -.

Síðar bárust nefndinni um það tilmæli frú bæjarstjórn Ísafjarðar, að veittar yrðu
80000 kr. til stækkunar á gagnfræðaskólanum þar. Leggur nefndin því til, að liður-
inn verði hækkaður upp í 830000 kr. til að fullnægja þessari ósk. Nefndin leggur og
til, að styrkur til að reisa húsmæðraskóla í kaupstöðum verði hækkaður upp í 400000
kr., og skiptist hann þannig:

Til Akureyrar 100000 kr.
Akraness 100 000 -

-- Hafnarfjarðar 100000 -
-- Ísafjarðar 100000 --

Þá leggur nefndin til, að styrkur til að reisa húsmæðraskóla í sveitum hækki
einnig upp í 400000 kr., el' skiptist þannig:

Til húsmæðraskólans við Veggjalaug .
á Laugarvatni .
á Hallormsstað .
á l..augum (stækkun) ..

húsmæðraskóla Arnýjar Filippusdóttur ...

110000 kr.
110000 -
110000 ---
60000 -
10000 -

Menntamálaráðherra lagði til við nefndina, að tekinn yrði upp nýr liður, styrkur
til íþróttakennaraskóla, 150000 kr. Samkv. þessu hefur nefndin gert tillögu um þessa
fjárveitingu. Sama upphæð er veitt til byggingarinnar í gildandi fjárlögum. Sami
ráðherra lagði til við nefndina, að fjárveitingin til íþróttasjóðs yrði hækkuð upp í
650000 kr. Nefndin leggur til, að sá liður verði hækkaður upp í 600000 kr.

Sami ráðherra lagði til við nefndina, að tekinn yrði upp nýr liður, 10 000 kr., til
menningarsjóðs Blaðamannafélags Islands. Nefndin varð við þessum tilmælum.
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Þá lagði einnig sami ráðherra til við nefndina, að tekinn yrði upp nýr liður, til
Alþýðusambands íslands, til alþýðufræðslu, 20000 kr. Nefndin leggur til, að veitt
verði í þessu skyni sama upphæð og er í gildandi fjárlögum, 10000 kr.

15. gr.
Þá leggur nefndin til eftir tilmælum sama ráðherra, að 3 liðir tilh. Landsbóka-

safninu verði nokkuð hækkaðir, þar á meðal liðurinn "Til bóka- og handritakaupa
og bókbands" upp í 150000 kr. Þá leggur nefndin og til eftir ósk suma ráðherra, að
tekinn verði upp nýr liður, 25 þús. kr., til viðhalds fornminja á Stöng í Þjórsárdal
og bæjarhúsanna í Glaumbæ, Burstarfelli og Grenjaðarstað.

Sami ráðherra lagði til við nefndina, að styrkurinn til skálda, rithöfunda og
listamanna yrði hækkaður upp í 500000 kr., en samþ. var í nefndinni að leggja til að
hækka styrkinn upp í 437500 kr. Þá leggur nefndin til, að aths., sem fylgir styrkn-
um, verði breytt sem þar segir:

Atvinnumálaráðherra lagði til við nefndina, að teknar yrðu upp nokkrar hækk-
anir við atvinnudeild háskólans, fiskideildina. Í samræmi við þetta leggur nefndin til:

1. að liðurinn "ýmislegur rekstrarkostnaður" hækki upp í 75 (}OOkr.
2. að tveir nýir liðir verði teknir upp: Til fiskirannsókna í Faxaflóa 50000 kr.,

gegn 50000 kr. frá fiskimálasjóði, og til áhaldakaupa og útgáfustarfsemi 20000
krónur.
Þá leggur nefndin til, að liðurinn "til fjárræktarbúsins á Hesti" verði hækkaður

upp i 110000 kr. Í gildandi fjárlögum er fjárveiting til þess að koma upp tilrauna-
búi á Hesti í Borgarfirði, sem hefur það að markmiði að ala þar upp fé af þeim stofn-
um, sem reynzt hafa sterkastir gegn fjársjúkdómum þeim, er nú geisa. Er bú þetta
lekið til starfa, og er upphæð sú, er hér ræðir um, að nokkru leyti til rekstrar búsins
og að nokkru til frekari viðgerðar á húsum. Hefur rannsóknaráð ríkisins gert áætlun
þá um rekstur búsins, sem fyrir nefndinni liggur.

Samkvæmt till. atvinnumálaráðherra hefur nefndin tekið upp nýjan lið, 30 000
kr., til kaupa á tækjum tillandskjálftamælinga. Tæki þau, sem veðurstofan á til þess-
ara hluta, eru talin úr sér gengin og úrelt.

16. gr.
Jafnframt því sem nefndin leggur til, að liðurinn "Til ræktunarframkvæmda

vélasjóðs" verði felldur niður, gerir hún tillögu um, að liðurinn "Jarðabótastyrkur"
verði hækkaður upp í 1000000 kr. Báðar þessar greiðslur eru samkv. jarðræktar-
lögum, önnur samkv. 2. kafla, en hin samkv. 5. kafla, og eiga því að vera undir ein-
um og sama lið, enda er sú tilhögun á því höfð í gildandi fjárlögum.

Samkv. tillögu fjármálaráðherra hefur nefndin tekið upp nýjan lið, til framræslu
á löndum ríkissjóðs á Stokkseyri og Eyrarbakka, 100000 kr., og er það 1. greiðsla af
þremur. Lönd þessi liggja undir alvarlegum skemmdum af vatnagangi, og er því
talin brýn þörf á að fá framrás fyrir vatnið til sjávar, en það er talið erfitt verk og
I,:ostnaðarsamt.

Samkv. tillögu vegamálastjóra leggur nefndin til, að tekinn verði upp'nýr liður,
til fyrirhleðslu á Kaldaklifsá undir Eyjafjöllum, 50000 kr. Þjóðvegurinn undir Aust-
ur-Eyjafjöllum liggur á kafla undir skemmdum af vatnagangi. og á fyrirhleðsla þessi
að vera til öryggis gerð.

Þá hefur fjárveitinganefnd í samráði við Ijármálaráðherra tekið upp nýjan lið:
Til vélasjóðs til verkfærakaupa. 500 000 kr. Sama upphæð er veitt í þessu skyni í
gildandi fjárlögum. Er fé þetta notað til þess að kaupa fyrir það skurðgröfur, stórvirk
tæki til landþurrkunar. Er mikið verkefni í landinu fyrir þessi tæki, þar sem eru
hin víðáttumiklu flóa- og mýrlendi, sem víða eru til lítilla nota. Reynsla sú, sem
fengizt hefur af notkun skurðgrafanna, gefur góðar vonir um, að hægt verði á þann
hátt með kleifum kostnaði að breyta þessum löndum í valllendi, og er með því stigið
eitthvert mikilsverðasta sporið fyrir framtíð íslenzks landbúnaðar.
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Þá leggur nefndin til að hækka liðinn til sandgræðslustöðva upp í 147000 kr.
Ætlazt er til þess, að þessi 12000 kr. hækkun gangi til sandgræðslu á Grænavatni í
Mývatnssveit, enda náist samkomulag milli ríkisstjórnarinnar og landeigenda um
hagnýting landsins.

Eftir tilmælum fjármálaráðherra leggur nefndin til, að tekinn verði upp nýr
liður, til dýralæknisbústaðar á Egilsstöðum, fíO000 kr. Dýralæknisbústaður þessi
er reistur fyrir Austfirðingafjórðung.

Þá leggur nefndin til, að orðalaginu it liðnum um sauðfjárvarnir verði breytt
eins og þar segir.

Nefndin leggur til, að þremur öldruðum bændum verði veitt nokkur upphæð í
eitt skipti fyrir öll í viðurkenningarskyni.

Nefndin leggur tíl, að fjárframlagið til Fiskifélags íslands verði hækkað um
100000 kr. Fé þetta ætlar Fiskifélagið að nota til kaupa á áhöldum i hina nýju rann-
sóknarstofnun, sem er i ráði að reisa á vegum félagsins.

Félagið hefur i nokkur undanfarin ár haft með höndum m. a. vitaminrannsóknir
á fiskafurðum og unnið með því útgerðinni mikið gagn. Hefur áreiðanleiki þessara
rannsókna gert það að verkum, að bæði ríkisstjórn Breta og sænska ríkisstjórnin
hafa í sambandi við Iýsiskaup frá íslandi tekið vottorð fiskifræðinga félagsins gild
sem sönnun fyrir gæðum vörunnar. Þarf ekki að taka það fram, hve mikilsverðar
rannsóknir félagsins geta orðið fyrir sjávarútveg vorn. Með þessari bættu aðstöðu
skapast nýir möguleikar til þess að færa þessar merkilegu rannsóknir út á víðara
svið.

Þá leggur nefndin til, að tekinn verði upp nýr liður til reikningaskrifstofu sjáv-
arútvegsins, 10000 kr. Er þetta samkv. lögum.

Nefndin leggur og til, að tekinn verði upp nýr liður, stofnstyrkur til vélsmiðju
að Hólmi i Landbroti, 25000 kr. Eins og alkunnugt er, hafði hinn mikli dugnaðar-
og atorkumaður Bjarni Runólfsson komið þarna upp vélsmiðju og smíðaði þar m. a.
túrbínur og annað, sem til rafvirkjunar á heimilum þurfti, og notaði mikið til þessa
efni, er hann sótti i skipsflök, sem þarna eru víða á ströndinni. Það þótti alls kostar
ótækt að láta þessa merkilegu starfsemi leggjast niður við lát Bjarna heitins. Voru
Því þegar gerðar ráðstafanir, þar á meðal með fjárframlagi, sem Alþingi heimilaði
að veita í þessu skyni úr ríkissjóði, til þess að starfseminni yrði haldið áfram. Hefur
Valdimar, bróðir Bjarna, sem er hinn mesti hagleiksmaður og áhugasamur um þessa
hluti, tekið við forstöðu smiðjuunar. Heisti hann á s. 1. sumri stórt hús, sem á að
nota í þessu skyni, og er styrkur sá, SelTIhér um ræðir, veittur vegna þess.

Þá flytur nefndin eftir ósk samgöngumálaráðherra tillögu um það að hækka
styrkinn til byggingar iðnskóla i Reykjavík upp í 300000 kr. Iðnskólinn í Reykjavík
er mjög f'jölmeanur, og er húsnæði það, sem hann hefur yfir að ráða, alls kostar
ófullnægjandi.

17. gr.
Þá hefur nefndin samkvæmt tillögu fjármálaráðherra lagt til, að liðurinn um

sumardvöl barna i sveit verði felldur niður. Fjárveiting þessi var upphaflega veitt
vegna 10ftArásarhæUu í kaupstöðum. Hefur styrkurinn að mestu leyti fallið í skaut
Reykjavíkurbæjar. Árið 1943 fengu þrír aðrir kaupstaðir örlitlar upphæðir.

Þá leggur nefndin til, að tekinn verði upp nýr liður, til barnaheimilis á Sólheim-
um, 7000 kr. Á starfseminni þar hefur orðið nokkur breyting við það, að fávitahælið
á Kleppjárnsreykjum tók til starfa. Forstöðukona barnaheimilisins, Sesselja Sig-
mundsdóttir, sem með mikilli ósérplægni og þrautseigju hefur um langt árabil haldið
uppi starfsemi á þessum stað, hyggst að halda starfseminni áfram á þeim grundvelli.
að þar verði eftirleiðis eingöngu rekið barnaheimili.

Þá leggur nefndin til, eftir ósk dómsmálaráðherra, að styrkurinn til mæðra-
styrksnefnda verði hækkaður upp í 50000 kr., og leggur n, til, að af þeirri upphæð
gangi 15 þús. kr. til mæðrastyrksnefnda utan Reykjavíkur, og úthlutar ríkisstjórnin
styrknum, að fengnum tillögum mæðrastyrksnefndar Reykjavikur.
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Þá leggur nefndin til, eftir ósk. dómsmálaráðherra, að styrkurinn til slysavama
hækki upp í 100 þús. kr.

Ungur og efnilegur maður, Lárus Eggertsson, hefur tekið sér fyrir hendur að
stunda björgunarnám í Bandaríkjunum, og hefur hann af eigin rammleik staðið
straum af námskostnaði sínum á yfirstandandi ári, en þar með er fjárhagsgeta hans
þrotin, en til þess að ljúka námi þarf hann að vera eitt ár i viðbót. Nefndin leggur
því til, að honum verði veittur styrkur til að ljúka náminu. .

Fjárveitinganefnd barst beiðni frá stórtemplar um hækkun á styrk til stórstúku
íslands upp í 60 þús. kr. Fjármálaráðherra studdi eindregið þessi tilmæli stórtempl-
ars. Leggur n. til, að styrkurinn verði hækkaður eins og beðið var um.

Menntamálaráðb. og dómsmálaráðh. hafa borið fram ósk um það við nefndina,
að tekinn verði upp nýr liður til útgáfu sögu verkalýðshreyfingarinnar, 12 þús. kr.
Var samþ. í n. að verða við þessum tilmælum.

Samkvæmt ósk Búnaðarbanka Íslands, sem hefur fyrir hönd ríkissjóðs fram-
kvæmd og rekstur Kreppulánasjóðs bæjar- og sveitarfélaga, leggur n. til, að fram-
lagið til sjóðsins verði hækkað upp í 100 þús. kr. Stafar hækkunin af því, að greiðsla
á lánum til sjóðsins hefur orðið allmiklu örari en útdráttur kreppulánabréfanna.
Við þetta safnast vaxtatapið á færri ár en gert var ráð fyrir í öndverðu.

Framlag Íslands til hjálparsjóðs alþjóðastarfseminnar hefur verið ákveðið 5.5
millj. kr. Er þegar búið að greiða af þessari upphæð 3380 000 kr. Eftir eru þVÍ ó-
greiddar 2120000 kr. Hefur fjármálaráðherra óskað þess, að f'[vn. legði tíl, að tekin
yrði upp 250000 Iu. greiðsla í þessu skyni.

18. gr.
Þá flytur ll. nokkrar till. til breyt. á 18. gr. Þykir ekki ástæða að gera þær till.

að umræðuefni fyrr en Í framsögu, að öðru leyti en því, að fjármálaráðuneytið hefur
lagt til, eftir tillögu biskups, að hækkaður verði nokkuð styrkur Í þessari grein til
prestsekkna. Hefur n. gert tillögur um það.

19. gr.
Þá leggur n. til, í samráði við fjármálaráðherra, að tekinn verði upp í 19. gr. nýr

liður, vantalin verðlagsuppbót, 4 millj. kl'. Stafar þetta af því, að verðlagsuppbót er
i frv. miðuð við vísitöluna 250, en hún er nú 271 stig og hefur um alllangt skeið verið
sem næst því.

20. gr.
Þá flytur nefndin nokkrar breytingartillögur við 20. gr. Eftir ósk samgöngumála-

ráðherra er lagt til, að framlagið til að gera nýja vita verði hækkað upp í 600 þús.
kr. Þarf eigi að lýsa því, hver nauðsyn það er fyrir sjófarendur að bæta og auka vita-
kerfi landsins. Undanfarið hefur gengið mjög erfiðlega að fá ljóstæki í vitana. Tekur
það nú margfalt lengri tíma en áður að fá slík tæki gerð. Af þessum ástæðum eru
nokkrir vitar fullbyggðir, sem ekki hafa komið að notum. Vonandi greiðist bráð-
lega úr þessu.

Samkvæmt ósk dómsmálaráðherra leggur n. til, að framlagið til viðbótarhús-
næðis við ríkisspítalana verði hækkað upp Í 2 millj. kr. Byggingar þær, sem hér um
ræðir, eru: Hjúkrunarkvennaskóli. hús yfir starfsfólk landsspítalans og fæðingar-
deild. Þá vantar og tilfinnanlega húsnæði yfir geðveikt fólk.

A sumarþinginu, sem haldið var í tilefni af lýðveldisstofnuninni, var samþykkt
þingsályktunartill. um byggingu þjóðminjasafnshúss, er gert var ráð fyrir, að mundi
kosta umB millj. kr. Nefndin leggur til, eftir till. fjármálaráðherra, að tekin verði
upp á fjárlagafrv. 1 millj. kr. fjárveiting í þessu skyni.

Eftir tilmælum dómsmálaráðh. leggur n. til, að tekin verði upp í fjárlagafrv. 500
þús. kr. fjárveiting til smíði á varðskipi. Þess mun tæplega langt að biða, eftir að
stríðinu lýkur, að fjöldi erlendra veiðiskipa sæki á miðin við strendur landsins, og

8



er þess þá ærin þörf, að gerðar séu í tíma ráðstafanir til þess að efla landhelgisgæzl-
una. Hefur fjvn. nýlega afgreitt þingsályktunartilI., þar sem skorað er á ríkisstj. að
hefja undirbúning og framkvæmdir í þessu máli.

. 22. gr.
Þá flytur n. nokkrar brtt. við 22. gr. Skal þeirra helztu getið.
Samkvæmt ósk atvinnumálaráðh. leggur n. til, að ríkisstjórninni sé heimilað að

selja síldarverksmiðjuna á Sólbakka. Verksmiðja þessi hefur ekki verið starfrækt í
nokkur ár.

Þá leggur n. til, eftir ósk bæjarstjórnarinnar í Ólafsfirði, að ríkisstj. sé heimilað
að ábyrgjast viðbótarlán til hitaveitu þar. Ólafsfirðingar eru hinir mestu dugnaðar-
og framkvæmdamenn. Hafa þeir á skömmum tíma, auk hitaveitunnar, komið upp hjá
sér rafveitu og hafizt handa um myndarlegal' lendingarbætur.

Þá er tekin upp að nýju heimild, sem staðið hefur í fjárlögum að undanförnu,
að verja allt að 100 þús. kr. til verðlagsuppbótar á endurbyggingarstyrk til sveita-
býla. Hefur byggingarkostnaður, svo sem kunnugt er, hækkað mjög hin síðari ár, og
nær þvi styrkurinn skammt til þess að fullnægja eftirspurninni.

Þá hefur nefndin, eftir ósk atvinnumálaráðherra og fjármálaráðherra, tekið upp
heimild handa ríkisstjórninni til þess að kaupa 45 fiskibáta i Svíþjóð og taka til þess
lán, allt að 15 millj. kr. Lán þetta á að endurgreiðast, þegar hinir væntanlegu kaup-
endur bátanna taka við þeim.

Þá hafa sömu ráðherrar óskað eftir heimild til þess að verja allt af 50 þús. kr.
til undirbúnings á smíði fiskirannsóknarskips. Mikið verkefni bíður lausnar á sviði
slíkra rannsókna, bæði hvað snertir að leita nýrra fiskimiða og rannsókna í sam-
bandi við friðun Faxaflóa og rýmkun landhelginnar í heild.

Ifjár!. þessa árs er heimilað að verja 15 þús. kr. til fyrirhleðslu í Klifandi í Mýr-
dal. Úr framkvæmdum varð þó ekki að þessu sinni. Nefndinni hafa borizt tilmæli
um það frá þm. V.-Sk., að heimildin verði endurnýjuð og upphæðin hækkuð. Nefndin
hefur leitað álits vegamálastjóra um þetta mál, og leggur hann til, að heimilað sé
að verja í þessu skyni 30 000 kr., og eru tillögur nefndarinnar miðaðar við það.

Þá leggur nefndin til, að endurnýjaður verði tvær heimildir, sem snerta Vest-
mannaeyjakaupstað.

t sambandi við frekari útgjaldaaukningu í fjárlögum næsta árs vill nefndin geta
þess, að hún hefur frestað að bera fram tillögu um hækkun þá, sem ráð er fyrir gert,
að leiða muni af samþykkt nýrra launalaga. Þykir rétt að láta þetta bíða 3. umr.
með tilliti til þess, að þá liggi það ljósara fyrir en nú, hvað úgjöld ríkissjóðs aukast
við þær aðgerðir.

Þá ræddi nefndin við fjármálaráðherra um útgjöld vegna dýrtíðarráðstafana.
Taldi hann eigi tímabært að taka þessar greiðslur nú við þessa umræðu upp í fjárI-
frv., því að ríkisstjórnin væri enn eigi til fulls búin að taka ákvörðun um það, með
hverjum hætti hún legði til, að þetta mál yrði leyst.

Nefndin hefur og rætt um það við fjármálaráðherra, hvað stjórnin hygðist fyrir
mn öflun nýrra tekna til að mæta útgjöldum í fjárlögum. Kvað ráðherrann stjórnina
mundu síðar á þinginu, þegar betur yrði séð, hve fjárþörfin yrði mikil, bera fram
tillögur hér að hítandi.

Hér er að lokum heildaryfirlit um þær breytingar, sem nefndin leggur til, að
gerðar verði á frv.

Hækkun tekna Í 2. gr kr. 6100000
- 3. - 7067179

Kr. 13167179
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Frá dregst:
Hækkun gjalda á 3. gr. kr. 800 000

Tekjuhækkun alls kr. 12367 179

Hækkun gjalda í 10. gr. ..;...................................... kr.
- 11. - A kr. 1100000
- 11. --- B. . - 32 000

28000

1132000
521000- 12. -

- 13. - A.
- 13. _.- C.
- 13. -- D.

kr. 3791000
1268000

100000
5159000

- 14. - A.
- 14. - B.

kr. 85000
- 2002550

2087550
- 15. - A.
- 15. -~ B.

- 16.... - A.
- 16. _. B.
- 16.- C.

kr. 187350
252000

967500
110000
100000

439350

1177500
290500
136494

4000000

- 17..
- 18. _.
- 19. -

Gjaldahækkun alls kr. 14971 394

Eignabreytingar.
Hækkun útborgana skv. 20 gr. er samkvæmt tillögum nefndarinnar kr. 2750000.
Ef tillögur nefndarinnar verða samþykktar, munu niðurstöðutölur fjárlagafrv.

verða á þessa leið:
Rekstraryfirlit.

Tekjur kr. 99 177878
Gjöld - 96 646 671

Rekstrarafgangur kr. 2531 207

Útborganir
Innborganir

Sjóðsyfirlit.
kr. 106590390

100920651

Greiðslujöfnuður kr. 5 669 739

Pétur Ottesen og Þorsteinn Þorsteinsson óska að taka fram, að þeir telja
fjárhag ríkissjóðs á næsta ári teflt í tvísýnu með þeirri hækkun á tekjuáætluninni,
sem felst í tillögum nefndarinnar.

Helgi Jónasson og Jónas Jónsson óska að taka eftirfarandi fram: Við höfum
fyrirvara og óbundnar hendur um endanlega afstöðu til fjárlagafrumvarpsins, eftis
því meðal annars, hvernig ræðst um tekjuöflun og meðferð frumvarpsins á Alþingi.

Þóroddur Guðmundsson og Lúðvík Jósefsson taka fram, að þeir gangi út frá,
að ríkisstj. muni fyrir 3. umr. bera fram till. sínar um nýja tekjustofna ríkis-
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sjóði til handa, - enn fremur, að þeir telji, að fært hefði verið að fella niður ein-
staka útgjaldaliði, sem og að betur hefði farið á að veita meira fé til annarra
framkvæmda.

Guðm. Í Guðmundsson tekur fram, að hann gengur út frá því, að ríkisstj.
muni fyrir 3. umr. bera fram tillögur sínar um nýja tekjustofna ríkissjóði til
handa í samræmi við samkomulagið um myndun ríkisstjórnarinnar.

Pétur Ottesen,
form.

Sigurður Kristjánsson.
Þorst. Þorsteinsson.

Alþingi, 28. nóv. 1944.

Jóhann Þ. Jósefsson,
frsm.

Lúðvík J ósef'sson.
.Iónas Jónsson.

Helgi Jónasson,
fundaskrifari.

Þóroddur Guðmundsson.
Guðm. f Guðmundsson.
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