
sþ. 691. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1947.

Frá fjárveitinganefnd.

1. Við 2. gr. 3. (Vörumagnstollur ).
Fyrir ,,12000000" kemur .

2. 2. -- 4. (Verðtollur).
Fyrir ,,50 000 000" kemur .

3. 2. - 5. (Innflutningsgjald af benzíni).
Fyrir ,,2 000 000" kemur .

4. 2. - 6. (Gjald af innlendum tollvörum).
Fyrir ,,1 500 000" kemur .

5. 2. - 9. (Bifreiðaskattur).
Fyrir ,,1 500000" kemur .

6. ll. - A. 10. d. Liðurinn orðist svo:
Til byggingar fangahúsa .

7. 11. -- B. 13. (Kostnaður við húsaleigunefndir ).
Fyrir ,,150000" kemur .

8. 13. - A. XI. Liðurinn orðist svo:
Til ræktunarvega :
a. t Vestmannaeyjum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30000
b. Í Flatey á Breiðafirði •................... 5 000
c. Í Flatey á Skjálfanda 3000
e. Í Hrísey 4,500

17400000

72500000

fl 800 000

3000080

3300000

357000

100000

45500
d. 1 Grímsey 3 000

9. 13. -- B. 1. b. Liðurinn orðist svo: :
Til vöruflutninga til Öræfa í Austur-Skaftafellssýslu .... 29800

10. 13. - B. 2. (Til báta ferða etc.).
Fyrir ,,500000' kemur 916200

11. 13. - c. X. (Til hafnarbótasjóðs samkvæmt lögum).
a. Fyrir ,,800 000" kemur 1150 000
b. Nýr liður:

Til ferjuhafna :
1. Arngerðareyri 42 500
2. Gemlufall 17000
3. Hvalfjörður .:__ 2~~_QQ~ 314500

12. - 14.- B. II. e. Nýir liðir:
a. Til stúdentaskipta o. fl. samkv. ráðstöfun stúdentaráðs
b. Til kaupa á herbergi í Arósaháskóla, til afnota fyrir

Íslenzka stúdenta .
B. XIV. 5. (Til framkvæmdar sundskylldu).
Fyrir ,,120000" kemur .
A. IV.
a. Liðurinn orðist svo:

Náttúrugripasafnið:
1. Laun:

a. Grunnlaun ....•.............
b. Verðlagsuppbót :'.

13. 14. -

14. 15. -

19200
36480 55680

2. Aðstoðarvinna skordýrafræðings og grasa-
fræðings (tímavinna ) .

3. Til kaupa á náttúrugripum .
4. Til kaupa á bókum, áhöldum og til viðgerða
5. Til fuglamerkinga .
6. Til útgáfu á Acta naturalia islandica .
7. Til að gefa út skýrslu um safnið og fugla-

merkingarnar, - sérstaklega eða í félagi
við Hið ísl. náttúrufræðifélag 3000

b. Nýr liður:
Til hins íslenzka náttúrufræðifélags .
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15. Við 15. gr. A. VI. 33. d. Nýr liður:
Stykkishólmur .

16. 15. - A. VII. 5. Liðurinn orðist svo:
Til Hins islenzka fræðafélags til útgáfustarfsemi .

17. 15. - A. VII. 20. Nýr liður:
Til ætt- og mannfræðifélagsins, enda samþykki mennta-
málaráðuneytið starfsáætlun félagsins .

18. - 15. - A. VIII. (Til skálda, rithöfunda og listamanna).
a. Grunnstyrkir. Fyrir ,,150000" kemur .
b. Verðlagsuppbót. Fyrir ,,285 000" kemur .

19. 15. - A. XI. 10. Nýr liður:
Til Þorsteins Hannessonar til söngnáms erlendis ....

20. 15. - B. III. 2. (Rannsóknakostnaður).
Fyrir ,,25 000" kemur .

21. 16. - A. 17. Nýir liðir:
a. Til sjóvarnargarðs á Álftanesi ,.
b. Til sjóvarnargarðs á Garðskaga .

22. - 16. - A. 18. Liðurinn orðist svo:
a. Laun:

1. Grunnlaun .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40375
2. Verðlagsuppbót 76713

b. Skrifstofukostnaður .
e, Til skógræktarfélaga .
d. Til skóggræðslu og friðunar á skóglendi o. fl.

117088
29400

100000
400 000

23. 16. - A. 20. (Búreikningaskrifstofa ).
Fyrir ,,40 000" kemur .

24. 16. - A. 22. Liðurinn orðist svo:
Styrkur til byggingar nýrra mjólkurstöðva, þó ekki yfir
1;4 byggingarkostnaðar .

25. - 16. - C. 6. Nýr liður:
Til tóvinnuskóla Halldóru Bjarnadóttur á Svalbarðseyri
við Eyjafjörð .

26. - 16. -- D. VI. 3. (Jarðboranir og gufuvirkjunarrannsóknir, annar
kostnaður) .
Fyrir ,,333 400" kemur .

'27. Við 17. gr. 6. b. Nýr liður:
Til elliheimilisills á Seyðisfirði .

28. 17. - 9. (Kostnaður við barnaverndarráð).
Fyrir ,,40 000" kemur .

29. 17. -- 10. Nýr liður:
Til starfskvennaskóla Sumargjafar .

30. 17. - 12. Nýir liðir:
a. Til alþjóðaflóttamannastofnunarinnar .
b. Til Geirs F. Sigurðssonar, fyrrv. lögregluþjóns

(sjúkrastyrkur ) .
31. 17. - 19. (Til kvennaheimilisins Hallveigarstaða).

Fyrir ,,50 000" kemur .
32. 17. -- 23. Nýr liður:

Til íbúðarhúsabygginga skv. 3. kafla l. nr. 44 7. maí 1946
33. 18. - II. f. (Póstmenn) .

Fyrir ,,37 500" kemur .
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34. Við 18. gr.

35. 18. -

~6. 18. -

37. 18. -

38. 18. -

39, 20. -

40. 20. -

41. 20. -

42. - 20.-

4:J. 22. -
44. 22. -
45. 22. -

II. x. (Matsmenn).
Fyrir ,,20 555" kemur .
II. y. 24. (Guðríður Jóhannsdóttir).
Liðurinn falli niður.
II. y. 41. Liðurinn orðist svo:
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir, Vopnafirði .
II. y. 45. Liðurinn orðist svo:
Jóna Jónsdóttir, ljósm. frá Kóreksstaðagerði ..... i ••••

II. y. 61. Nýr liður:
Ragnheiður Jónasdóttir .
Út. V. e. (Til að gera nýja vita).
Fyrir ,,350 O(}O"kemur .
Út. VI. b. Nýr liður:
Flugskýli á Austurlandi .
Út. VIII. (Til byggingar heimavistarhúss við Menntaskól-
ann á Akureyri).
Fyrir ,,250 000" kemur .
Út. XVI. (Til bygginga á prestssetrum).
a. Fyrir ,,450 000" kemur .
b. Nýir liðir:

1. Til byggingar stuttbylgjustöðvar í Gufunesi .
2. Til dypkunarskips .

VI. Fyrir ,,200 þús. kr." komi: 400 þús. kr.
IX. í stað ,,1946" kemur: 1947.
XII .. Nýir liðir:
a. Að greiða 5 þús. kr. til húsmæðraskólans á Hallormsstað, fyrir að

kenna kennslukonuefnum vefnað.
b. Að greiða Matthíasi lækni Einarssyni prófessorslaun, er hann

lætur af yfirlæknisstörfum í Landakotsspítala.
e. Að greiða allt að 300 þús. kr. í endurhyggingarstyrki til sveita-

býla, ef framlagið í 16. gr. A. 7. e, hrekkur ekki til.
d. Að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs lán fyrir Sláturfélag Austur-

Húnvetninga, til þess að stofna mjólkurbú, allt að helmingi stofn-
kostnaðar. (Endurveiting) .

e. Að greiða 6 þús. kr. til fyrirhleðslu í Staðará, gegn greiðslu %
kostnaðar annars staðar að. (Endurveiting).

f. Að verja allt að helmingi af lóða- og jarðaleigum úr Vestmanna-
eyjum árið 1946 til varnar gegn landbroti og uppblæstri í Eyjun-
um, enda sé allt, er að því lýtur, gert í samráði við Búnaðarfélag
íslands.

g. Að greiða fyrrv. sakadómara, Bergi Jónssyni, full laun fyrir árið
1947.

h. Að verja allt að 20 þús. kr. vegna þátttöku íslendinga í málverk a-
sýningu í Stokkhólmi og vegna sýningar á úrvali úr sömu sýn-
ingu í Reykjavik.

i. Að verja allt að 700 þús. kr. til endurbyggingar á Þjórsárbrú.
j. Að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs rekstrarlán fyrir Samband ís-

lenzkra byggingarfélaga, allt að 750 þús. kr., gegn þeim trygging-
um, er stjórnin metur gildar.

k . Að veita Ingibjörgu Jóbannsdóttur allt að 50 þús. kr. byggingar-
styrk til húsmæðraskóla að Löngumýri.

1. Að verja allt að 20 þús. kr. til þess að láta grafhellur á leiði nokk-
urra skálda.
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m. Að verja allt að 225þús. kr. til kaupa á Engey með öllu tilheyrandi.
n. Að verja allt að 500 þús. kr. til byggingar Iávitahælis.
o, Að greiða allt að 100 þús. kr. til byggingar sjómannaheimilis í

Vestmannaeyjum, gegn a. m. k, % hlutum annars staðar að, enda
hafi bindindisfélögin í Vestmannaeyjum forgöngu og umsjón með
rekstri hússins.

p. Að greiða Sigurði Guðmundssyni skólameistara full laun, ef hann
lætur af embætti.

q. Að greiða Vigfúsi Einarssyni skrifstofustjóra full laun, ef hann
lætur af embætti.

r. Að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs 400 þús. kr. lán fyrir Hvera-
gerðishrepp til hitaveitu framkvæmda, þó ekki yfir 85% af kostn-
aði við framkvæmdina, gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur
gildar.

s. Að ábyrgjast fyrir fiskiðjuver útvegsmanna og fiskimanna, á
þeim stöðum, sem ríkisstjórnin telur nauðsynlegt, vegna þess að
útvegsmenn geti eigi reist þau af eigin rammleik, allt að þriggja
milljóna króna lán, er hvíli á öðrum veðrétti á iðjuverinu næst á
eftir stofnlánadeildarláni, og megi lánin nema allt að 10% af
stofnkostnaði þeirra, enda séu félögin stofnuð og rekin samkv.
3. gr. l. nr. 41 frá 29. apríl 1946.

t. Að greiða bætur samkv. gildandi slysatryggingalögum til ekkj-
unnar Guðríðar Ólafsdóttur, Asi, Hellum, N.-MúL, og barna henn-
ar, vegna manns hennar, Gutterms Brynjólfssonar, er fórst ásamt
þrem stúlkubörnum hinn 8. nóv. 1946, er sprengja, sem skilin
hafði verið eftir við heræfingar, sprakk á mel rétt hjá bænum í
Asi. Bætur þessar greiðir ríkissjóður þó því aðeins, að slysið fáist
ekki bætt frá hernaðaryfirvöldum Bretlands og Bandaríkjanna.

u. Að selja strandferðaskipið "Súðina", ef viðunanlegt boð fæst, og
verja andvirði nu upp í greiðslu kostnaðar af byggingu hinna nýju
strandferðaskipa, sem verið er að smíða fyrir ríkissjóð.
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