
sþ. 49. Frumvarp til fjárlaga [38. mál]
fyrir árið 1950.

(Lagt fyrir Alþingi á 69. löggjafarþingi, 1949.)

I. KAFLI

Tekjur:

1. gr.
Árið 1950 er ætlazt til, að tekjur ríkissjóðsl verði svo sem talið er í 2.-5. gr.

og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar.

2. gr.
Áætlað er, að þessir skattar og tollar nemi:

1. Tekju- og eignarskattur. að meðtöldum tekjusk
2. Stríðsgróðaskattur .

Þar af hluti bæjar- og sveitarfélaga .

kr. kr.

attsauka 40000000
4000000
2000000

2000000
42000000

....... . 23000000

....... . 58000000....... . H 500000
•••• 10 ••• 6500000

97000000........ 700000
........ 250000
........ 4500000

----- 5450000
........ 1800000
........ 4500000........ 900000........ 150000
........ 300000........ 3500000........ 300000

11450000........ 36000000

tals ... . . . 191900000

3. Vörumagnstollur .
4. Verðtollur .
5. Innflutningsgjald af benzini .
6. Gjald af innlendum tollvörum .

7. Fasteignaskattur .
8. Lestagjald af skipum .
9. Bifreiðaskattur .

10. Aukatekjur .
11. Stimpilgjald .
12. Vitagjald .
13. Leyfisbréfagjald .
14. Erfðafjárskattur .
15. Veitinga skattur .
16. Útflutningsleyfisgjald .

17. Söluskattur

sam
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3. gr.
Tekjur af rekstri ríkisstofnana eru áætlaðar:

A.
1. Rekstrarhagnaður landssímans .
2. - áfengisverzlunar .
3. - tóbakseinkasölu .
4. - ríkisútvarps .
5. - ríkisprentsmiðju .
6. - landssmiðju .
7. - trésmiðju .
8. - oliuflutningaskipsins Þyrils .
9. - innkaupastofnunar ríkisins .

Sundurliðun.
1. Pðstsjðður.

I. Tekjur .
II. Gjöld:

1. Póststjórnarkostnaður .
2. Póststofan í Reykjavík .
3. Önnur pósthús .
4. Póstflutningar .
5. Önnur gjöld .
6. Fyrning ........•......................

2. Landssiminn.
I. Tekjur .
II. Gjöld:

a. Til notendasíma í sveitum að frádregnum
gjöldum .

b. Til starfrækslu landssímanna m. m.:
1. Kostnaður af aðalskrifstofu landssím-

ans .
2. Ritsíminn í Reykjavík .
3. Loftskeytastöðin í Reykjavík .
4. StuUbylgjustöðin í Reykjavík .
5. Bæjarsíminn í Reykjavík og Hafnar-

firði að frádregnum stofngjöldum ..
6. Áhaldahúsið .
7. Ritsíminn á Akureyri .
8. Ritsíminn á Seyðisfirði .
9. Ritsíminn á ísafirði .

10. Símastöðin á Borðeyri .
11. Símastöðin í Vestmannaeyjum .
12. Símastöðin á Siglufirði .
13. Til annarra símstöðva og eftirlitsstöðva

kr. kr.

....... . 3036000....... . 44408000

....... . 19520162

....... . 807720

....... . 200000

....... . 60000

....... . 5000

....... . 600000

....... . 4200
68641082

........ 7000000

........ 350000........ 2650000........ 1595000

........ 2000000........ 401000

........ 4000
7000000

----
I

........ 23220000

stofn-
........ 800000

900000
2592000
278000
470000

3320000
285000
639000
300000
330000
210000
300000
450000

2400000
12474000
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e. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m.
d. Viðbót og viðhald stöðva .
e. Viðhald landssímanna .
f. Framhaldsgjald .
g. Ýmis gjöld .
h. Fyrning á húsum og áhöldum .
i. Vextir af lánum .
j. Slysatryggingar .

3. gr.

kr. kr.

........ 340000....... . 1100000

....... . 4150000

....... . 190000........ 100000....... . 420000

. . . . . . .~ 380000

....... . 230000

Fært á 3. gr. A. 1

Eignabreytingar landsetmans.
Út.

I. Afborganir af lánum og til húsakaupa .
II. Til viðauka símakerfa. smærri efnis- og áhaldakaupa

Ill. Til talstöðva í báta og skip .
IV. Til loftskeytastöðva í skip .
V. Til stækkunar á sjálfvirku stöðinni í Reykjavík ..

VI. Til stuttbylgjusambands við Vestmannaeyjar .
VII. Til nýrra landsímalína .

Fært á 20. gr. Út I. 2. og III.

J. Afengisverzlun ríkisins.
I. Tekjur (brúttó hagnaður) .
II. Gjöld:

1. a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

409350
818700

2. Kostnaður við áfengisútsölur .
3. Annar rekstrarkostnaður .
4. Útsvar .

Fært á 3. gr. A. 2

4. Tóbakseinkasala rikisins.
I. Tekjur (brúttó hagnaður) .

II. Gjöld:
a. Laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .................•...

180946
361892

b. Annar rekstrarkostnaður .
c. Útsvar .

Fært á 3. gr. A. 3

20184000

3036000

750000
1000000

150000
100000
700000
400000
400000

3500000

1228050
415000
698950

2250000

542838
937000

1000000

49000.000

4592000

44408000

22000 000

2479838

19520162
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3. gr.

kr. kr.

....... . 3600000

....... . 800000
4400000

484700
969400

1454100
....... . 1000000
........ 325000
....... . 150000
....... . 505000
....... . 50000
ofnunar....... . 90000
........ 50000
....... . 35000
....... . 100000

3759100

640900

........ 550000

217980
175900

393880
156120

....... . 485000

255000
120000
100000

475000
10000

gr. A.. 1, . . I 807720

ð. Riki$útvarpilJ.
1. Tekjur:

a. Afnotagjöld .
b. Aðrar tekjur .

II. Gjöld:
a. Laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Útvarpsefni .
c. Skrifstofukostnaður .
d, Húsaleiga, ljós og hiti .
e. Til útvarpsstöðva .
f. Til hleðslustöðva, viðgerðaferða o. fl. . ..
g. Iðgjöld í Lífeyrissjóð og til Tryggingast

ríkisins .
h. Óviss útgjöld .
i. Bifreiðakostnaður .. , .
j. Fyrning á húsum og vélum .

III. Rekstur viðtækJaverzlunar:
a. Tekjur .
b. Gjöld:

1. Laun:
a. Grunnlaun 72660
b. Verðlagsuppbót 145320

2. Annar kostnaður .

IV. Rekstur viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju :
a. Tekjur .
b. Gjöld:

1. Laun:
a. Grunnlaun . . 85000
b. Verðlagsuppbót 170000

2. Efni .
3. Annar kostnaður .

Fært á 3.
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3. gr.

43608
87216

kr. kr.

........ 2075000

153996

1035000
1188996

....... . 400000

....... . 60000

....... . 181004

........ 45000
1875000

gr. A. 5 . . . 200000

87216
232784

320000
....... . 320000

130824
369176

500000
........ 500000

........ 1295500

103470
209940

313410........ 170000
........ 355000........ 397090

1235500

gr. A. 6 60000

6. Rtkisprentsmitijan Gutenberg.
I. Tekjur (prentvinna) .
II. Gjöld:

1. a. Laun starfsmanna:
1. Grunnlaun 51332
2. Verðlagsuppbót 102664

b. Vinnulaun og aðkeypt vinna:
1. Grunnlaun 345000
2. Verðlagsuppbót 690000

2. Efnivörur .
a. Vélarekstur og viðhald .
4. Annar kostnaður .
5. Fyrning

Fært á 3.

a. Laun:
1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

7. Áburtiarsola rikisins,

29072
58144

h, Annar kostnaður .

+- Tekjur af vörusölu og fasteignum .

a. Laun:
1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

8. Grænmetisverzlun rikisins.

b. Annar kostnaður .

+- Tekjur af vörusölu og fasteignum

9. Landssmiðjan.
I. Tekjur (ágóði af seldri vinnu og vörum)

II. Gjöld:
1. Laun starfsmanna:

a. Grunnlaun .
b, Verðlagsuppbót .

2. Vextir , .
3. Fyrning .
4. Annar kostnaður .

Fært á 3.
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3. gr.

10. Trésmiðja rikisins,
I. Tekjur (ágóði af seldri vinnu og vörum)

II. Gjöld:
1. Laun starfsmanna:

a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

230000
460000

2. Vextir .
3. Ýmis kostnaður .
4. Fyrning .

Fært á 3. gr. A.. 7

11. Tunnuverksmiðjur ríkisins.
I. Tekjur .

II. Gjöld:
1. Laun stjórnar og fastra starfsmanna .
2. Efniskaup (tunnustafir og járn) .
3. Verkalaun .
4. Geymslugjald og flutningur á efni og tunnum í

geymsluhús, uppskipun o. fl. .
5. Vextir .
6. Varasjóðstillag .
7. Hafmagn .

12. Olíuflulningaskipið Þyrill.
I. Tekjur (farmgjöld) .

II. Gjöld:
1. Laun og fæðiskostnaður skipshafnar .
2. Eldsneyti .
3. Vátryggingar .
4. Hafnargjöld, hafnsögugjöld, vatnsgjöld o. fl. . .
5. Viðhald og endurbætur .
6. Annar kostnaður .

Fært á 3. gr. A. 8

13. Innkaupastofnun rikisins.
I. Tekjur af vörusölu .

II. Gjöld:
1. Laun:

a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

28600
57200

kr. kr.

690000
60000

235000
70000

45000
1680 (}OO

279800

233700
185000
121875
14000

695000
95000
77000
80000

200000
153000

1060000

1055000

5000

2559375

2559375

1900000

1300000

85800

600000

135000
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3. gr.

Fært á 3.

kr. kr.

........... •. 18500

............. •. 6500
~............. 20000

130800

gr. A. 9 . . . 4200

................ 112500

................ 112500

I

.............. 10000

2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .
3. Vextir .
4. Annar kostnaður .

14. Ríkisbzí.ið á Bessastöðum.
I. Tekjur .

II. Gjöld .

B.
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru áætlaðar ..

4. gr.
Tekjur af verðbréfum, bankaínnstæðum, hlutafjáreign o. fl.

1. Vextir af veðdeildarbréfum Landsbanka Island
2. Vextir af stofnfé Landsbanka íslands 6% af 3 I

3. Aðrir vextir .
4. Arður af hlutafjáreign .

kr. kr.

s ...... 45530
nillj . .. 180000
.............. .. 963937
............. .. 367070

tals " . . . . 1556537Sam

5. gr.
Övissar tekjur eru áætlaðar 1500000 krónur.
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II. KAFLI

Gjöld:

6. gr.
Árið 1949eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru í 7.-19. gr.

7. gr.
Vextir af lánum ríkissjóðs eru taldir:

1. Innlend lán ................•.....•••.......
2. Lán i dönskuDl krónuDl ....•...••..•.......
3. Lán i dollurum .
4. Lausaskuldir .

kr. kr.

....... . 4370916....... . 184158....... . I 1076975....... . 3600000

tals ... . . 9232049Sam

8. gr.

Kostnaður við æðstu stjórn landsins .
Fálkaorðan .

kr. kr.

....... 382357
....... . 32000

tals ... . . 414357Sam

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkisreikninga er veitt:

1. Til alþingiskostnaðar .
2. Til yfir skoðunar ríkisreikninga .
a. Fyrning á alþingishúsi (I;já 20. gr.) •.••.••.

kr. kr.

........ 2300000........ 134()(-;

........ 2170

tals ... . 2315576Sam
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10. gr.
Til ríkisstjórnarinnar er veitt:

kr. kr.

I. Stjórnarráðið:
1. Til ráðherra:

a. Laun:
1. Grunnlaun .. .......................... 90000
2. Verðlagsuppbót ................... 180000

270000
b. Til risnu samkvæmt reikningi . ....... 25000
e, 1. Húsaleiga forsætisráðherra 3000

2. Húsaleiguuppbót .. ................ 1260
4260

d. Ríkisráð . ........................... 9000
308260

2. Til ráðuneytanna:
a. Atvinnumálaráðuneytið, laun:1. Grunnlaun .............. 81525

2. Verðlagsuppbót .......... 163050
244575

b. Dómsmálaráðuneytið, laun:1. Grunnlaun ............... 91800
2. Verðlagsuppbót .......... 183600

---- 275400
c. Félagsmálaráðuneytið, laun:1. Grunnlaun .............. 55000

2. Verðlagsuppbót .......... 110000
165000

d. I. Fjármálaráðuneytið, laun:1. Grunnlaun ........... 83708
2. Verðlagsuppbót ....... 167417

251125
II. Endurskoðunardeild fjármálaráðu-

neytisins, laun:1. Grunnlaun ........... 125870
2. Verðlagsuppbót ....... 251740

377610
e. Forsætis- og menntamálaráðuneytið,

laun:1. Grunnlaun .............. 39950
2. Verðlagsuppbót .................. 79900

119850
f. Samgöngumálaráðuneytið, laun:1. Grunnlaun ............................ 21600

2. Verðlagsuppbót .............. 43200
64800

g. Utanríkisráðuneytið, laun:1. Grunnlaun ......................... 137162
2. Verðlagsuppbót ................. 274325

411487
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h. Viðskiptamálaráðuneytið, laun:
1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

40808
81617

i. Aðrir starfsmenn, laun:
1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

29856
59712

j. Annar kostnaður ráðuneytanna

3. Ríkisféhirzla og ríkisbókhald:
a. Laun:

1. Grunnlaun 147595
2. Verðlagsuppbót 295190

b. Annar kostnaður .

4. Ýmis kostnaður:
a. Pappír, prentun og hefting ríkisreikn-

inga (áætlað) .
b. Til þess að gefa út stjórnartíðindi:

1. Þóknun fyrir ritstjórn tíð-
indanna o. fl. 1200

2. Til pappírs og prentunar
(áætlað) .. .. .. .. .. .. .. .. 100000

3. Til kostnaðar af sendingu
með póstum 7000

C. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðs-
húsinu og ráðherrabústað .

d. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráð-
herrabústað (sjá 20. gr.) .

ll. Hagstofan:
a. Laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna
c. Prentun eyðublaða .
d, Húsaleiga, hiti og ljós .
e. Annar kostnaður .

III. Utanríkismál:
1. Sendiráðið i Kaupmannahöfn:

a. Laun sendiherra og annarra
starfsmanna skv. launalögum 27000

b. Laun annarra starfsmanna
utan launalaga 7800

c. Risna og staðaruppbót á laun
d. Annar kostnaður .

10. gr.

kr. kr.

122425

89568
300000

2421840

442785
30000

472785

20000

108200

30000

2046
160246

3363131

96125
192250 288375........ 60000....... . 15000

....... . 30000

....... . 40000
433375

34800
66100
21300

122200
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10.gr.

kr. kr.

2. Sendiráðið i Stokkhólmi:
a. Laun sendifulltrúa og annarra

starfsmanna ................................ 15400
b. Laun starfsfólks utan launa-

laga ................................................ 13000
28400

c. Risna og staðaruppbót á laun 52800
d. Annar kostnaður •. .................................... 39100

120300
3. Sendiráðið í London:

a. Laun sendiherra og annarra
starfsmanna ................................ 41600

b. Laun starfsfólks utan launa-
laga .............................................. 11100

---- 52700
c. Risna og staðaruppbót á laun •. .......... 167800
d. Annar kostnaður •. .................................... 85000

305500
4. Sendiráðið í Washington:

a. Laun sendiherra og annarra
starf sinanna ................................ 22200

b. Laun starfsfólks utan launa-
laga ............................................... 73300.

95500
c. Risna og staðaruppbót á laun 20390.0
d. Annar kostnaður •. ................................... 65100

36450.0
5. Sendiráðið i Moskva:

a. Laun sendiráðsritara samkv.
launalögum ................................ 960.0

b. Laun starfsfólks utan launa-
laga ................................................ 60500

70100
e. Risna og staðaruppbót á laun 194300
d. Annar kostnaður •. .................................... 135600

400.000.
6. Sendiráðið i París:

a. Laun sendiherra og annarra
starfsmanna skv. launalögum 34600

b. Laun starfsfólks utan launa-
laga .............................................. 10000

44600
c. Risna og staðaruppbót •. .......................... 176100
d. Annar kostnaður ..................................... 40200.

260.90.0.
7. Sendiráðið í Oslo:

a. Laun sendiherra og annarra
starfsmanna skv. launalögum 26400

b. Laun starfsfólks utan launa-
laga ................................................ 540.0

3180.0.
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10. gr.

e, Risna og staðaruppbót .
d. Annar kostnaður .

kr. kr.

83500
19000

134300

41700

52700
13300

107700

6000
18500
680{)

31300........ 75 ono
ki ..... 250000
fnum .. 250 GOO
....... . 10000
....... . 5000
....... . 2500

2 {l39 2GO

tals ... . . . 6235706

8. Aðalræðismannsskrifstofan í Hamborg:
a. Laun aðalræðismanns samkv.

launalögum (grunnlaun) .... 10200
b. Laun starfsfólks utan launa-

laga 31500

e. Risna aðalræðismanns og staðaruppbót
á laun hans .

d. Annar kostnaður .

9. Aðalræðismannsskrifstofan í New-York:
a. Laun .
b. Staðaruppbót .
e. Annar kostnaður .

10. Ferðakostnaður (áætlað) .
11. Kostnaður vegna samninga við erlend rí
12. Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðste
13. Til upplýsingastarfsemi .
14. Kostnaður vegna kjörræðismanna .
15. Fyrir frönskukennslu .

Sam
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11. gr.
Til dómgæzlu, lögreglustjórnar, kostnaðar við opinbert eftirlit, skatta- og

tollainnheimtu o. fl. er veitt:

A. Dómgæzla og lögreglustjórn.
1. Hæstiréttur:

a. Laun hæstaréttardómara og hæstaréttarrita
1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Risna dómsforseta .
c. Útgáfa hæstaréttardóma .
d. Annar kostnaður .

2. Borgardómaraembættið í Reykjavík:
a. Laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .
c. Annar kostnaður .

3. Borgarfógetaembættið í Reykjavik:
a. Laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .
c. Annar kostnaður .

4. Sakadómaraembættið í Reykjavik:
a. Laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ...........•
c. Annar kostnaður .

5. Lögreglustjóraembættið i Reykjavik:
a. Laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Aukavinna .
e, Ljós, hiti, ræsting, húskostnaður .
d. Annar kostnaður .

6. Embætti sýslumanna, bæjarfógeta og lögreglustj
Reykjavíkur:
a. Laun:

1. Grunnlaun ....•..........•............
2. Verðlagsuppbót ..................•....

kr. kr.

ra:
96600

193200
289800

....... ,. 5500........ 50000

........ 55000
400300

79867
159733

239600
........ 30000
........ 12000

281600

83050
166100

249150
........ 35000........ 18000

302150

116675
233350

350025
....... . 69500
....... ,. 181800

601325

91636
183274

274910........ 47500
........ 99840........ 77500

499750
öra utan

230100
460200

690300
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11. gr.

8. Lögreglukostnaður :
a. Ríkislögregla :

1. Laun lögregluþjóna :
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

351787
703575

kr. kr.

422350
844700
300000

1567050
300000

1267050
1957350

........ 160000

............... 320000
480000

1055362
84600
21793

283000

51800

80000
45000

1621555

javík .. 475000
2096555

................ 4780000

62550

b. Skrifstofukostnaður :
1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .
3. Annar kostnaður .

-+- Frá Tryggingastofnun ríkisins .

7. Laun hreppstjóra:
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Einkennisfatnaður .
3. Tryggingakostnaður .
4. Ríkislögreglan í Reykjavík:

a. Bifreiðakostnaður 200000
b. Æfingaskáli lögregluþjóna og

gufubaðstofa 23000
c. Áhöld, námskeiðakostnaður

o. fl. 60000

5. Varðstofan í Keflavík:
a. Bifreiðakostnaður 30000
b. Húsaleiga, ljós, hiti, ræsting

o. fl. 21800

6. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Siglu-
firði .

7. Ýmis annar löggæzlukostnaður .

b. Hluti ríkissjóðs af lögreglukostnaði í Reyk

9. Til kostnaðar við landhelgisgæzlu

10. Til hegningar húsa og vinnuhæla :
a. Hegningarhúsið í Reykjavík:

1. Laun:
a. Grunnlaun 20850
b. Verðlagsuppbót 41700
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2. Annar kostnaður .

(Þar af fyrning kr. 5300. sjá 20. gr.)
-;- Framlag Reykjavíkurbæjar .

b. Vinnuhælið á Litla-Hrauni;
1. Laun:

a. Grunnlaun 64350
b. Verðlagsuppbót 128700

2. Annar kostnaður .

(Þar af fyrning kr. 5300, sjá 20. gr.)
-;- Tekjur .

c. Fangaklefar lögreglustöðvarinnar i Reykjav
1. Lau-t

a. Gru~aun 7800
b. Verðlagsuppbót 15600

2. Annar kostnaður .

-;- Framlag Reykjavíkurbæjar .

d. Kostnaður við önnur fangahús .

11. Kostnaður við sakamál og lögreglumál .

12. Laun sjódómsmanna .

13. Kostnaður við störf setu- og varadómara

14. Kostnaður víð félagsdóm :
a. Laun félagsdómsmanna:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Annar kostnaður .

15. a. Laun sáttamanna i vinnudeilum:
1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Annar kostnaður

Samtal

11. gr.

kr. kr.

104000
166550

83275
83275

193050
267500
460550

140000
320550

iIc

23400
16800
40200
20100

20100
........ 10000

433925
....... . 200000

........ 25000

........ 50000

17100
34200

51300
........ 2000

53300

5750
11500

17250
........ 35000

52250

s A •.. ' . . . 12213505
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B. Opinbert eftirlit.
1. Skipaskoðun ríkisins:

a. Laun:
1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Þóknun til skipaskoðunarmanna, sem ekk
föstum launum lll' ríkissjóði (áætlað) .

c. Ferðakostnaður .
d, Annar kostnaður .

+ Tekjur .

2. Eftirlit með verksmiðjum og vélum:
a. Laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b, Þóknun til skoðunarmanna, sem ekki taka f
úr ríkissjóði (áætlað) .

c. Ferðakostnaður .
d. Annar kostnaður .

+ Tekjur .

3. Bifreiðaeftirlit rikisins:
a. Laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Annar kostnaður .....................•..

+ Tekjur .

4. Löggildingarstofan :
a. Laun:

1. Grunnlaun .........................••
2. Verðlagsuppbót .

b. Annar kostnaður .

+ Tekjur .

5. Eftirlit með skipulagi bæja og sjávarþorpa:
a. Laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

11.gr.

kr. kr.

76600
153200

229800
i eru á
....... . 63000........ 20000
........ 31000

343800........ 343800

23400
46800

70200
öst laun........ 18000
........ 15000........ 16800

120000
........ 120000

117150
234300

351450
........ 200000

551450
........ 551450

31800
63600

95400
........ 46120

141 520
........ 84000

57520

68200
136400

204600
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b. Ferðakostnaður við eftirlit ..............•
c. Mælingarkostnaður, helmings þátttaka rikiss
d. Annar kostnaður .

-;- Tekjur .

6. Matvælaeftirlitið :
a. Laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Annar kostnaður .

-;- Tekjur .

7. Kostnaður við mat á afurðum:
a. Fiskimat :

1. Laun:
a. Grunnlaun 88000
b. Verðlagsuppbót 176000

2. Skrifstofukostnaður .
3. Kostnaður við eftirlit með fiskaðgerð

o. fl. samkv. 12. gr. laga um fiskimat
frá 5. apríl 1948 .

4. Kostnaður við tilraunir við nýjar verk-
unaraðferðir samkv. 15. gr. sömu laga

b. Sildarmat:
1. Laun:

a. Grunnlaun .... . . . . . . . . . . . . 31600
b. Verðlagsuppbót 63200

2. Annar kostnaður .

c. Laun kjötmatsmanna :
1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

d. Laun ullarmatsmanna :
1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

e. Laun lýsismatsmanns:
1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

f. Ferðakostnaður matsmanna (áætlað)

8. Kostnaður við vörumerkjaskráningu:
a. Grunnlaun ..........•...................
b. Verðlagsuppbót •..•...•••.•...•...•••..•.

11.gr.

kr; kr.

........ 25000
jóðs .. 25000
........ 40000

294600....... . 294600

19920
39840

59760
........ 90000

149760........ 149760

264000
50000

8000

10000
332000

94800
13500

108300

3900
7800

11 700

6300
12600

18900

3000
6000

9000
........ 120000

599900

........ 2000
••• I •••• 4000

6000

17



11. gr.

Samtal

kr. kr.

........ 2860

........ 5720
8580

7800
15600

23400
....... . 31600

55000

6600
13200

19800
....... . 5000

24800
........ 2601000
....... . 895000

3496000
....... . 3496000

13200
26400

39600

34860
69720

104580
........ 35000

179180
........ 12500

sB. '" . . . 943480

a.

1475103
80000

300000
1855103

9. Eftirlit með opinberum sjóðum:
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

10. Kostnaður við eftirlit á vegum:
a. Laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Annar kostnaður .

11. Eftirlit með sparisjóðum:
a. Laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Ferðakostnaður .

12. a. Eftirlit með viðskipta- og verðlagsmálum
b. Kostnaður við skömmtunarskrifstofu .....

Tekjur .

13. Húsaleigueftirlit:
a. Laun yfirhúsaleigunefndar :

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Laun húsaleigunefndar Reykjavíkur:
1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

c. Annar kostnaður .

14. Kostnaður við embæUiseftirlitsferðir

C. Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatt
I. Tollar:

a. Tollstjóraembættið í Reykjavík:
1. Laun tollstjóra og annarra starfsmanna:

a. Grunnlaun ., 491701
b. Verðlagsuppbót 983402

2. Húsaleiga, ljós og hiti .
3. Annar kostnaður .
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11.gr.

kr. kr.

889782
85000

250000
1224782

396900
100000

496900
3576785

nna:

126960
23000

149960

:

603900
100000
230000
100000

1033900

34W33
689267

........ 350000
......... 650000........ 200000

. 10200
20400

30600
......... 40000

2109827

ls C... , . . . 5686612

b. Tollgæzla:
1. t Reykjavík:

a. Laun tollgæzlumanna:
1. Grunnlaun .. . . . . . . . . . . .. 296594
2. Verðlagsuppbót 593188

b. Húsaleiga, ljós og hiti .
c. Annar kostnaður .

2. Utan Reykjavíkur:
a. Laun tollgæzlumanna:

1. Grunnlaun 132300
2. Verðlagsuppbót 264600

h. Annar kostnaður .

ll. Skattar:
a. Ríkisskattanefnd:

1. Laun nefndarmanna og annarra starfsma
a. Grunnlaun 73520
b. Verðlagsuppbót 53440

2. Annar kostnaður .

b. Skattstofan í Reykjavík:
1. Laun skattstjóra og annarra starfsmanna

a. Grunnlaun 201300
b. Verðlagsuppbót 402600

2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .
3. Tímavinna .
4. Annar kostnaður .

-:- hluti bæjarsjóðs Reykjavíkur af
kostnaðinum .

e, Skattstofur utan Reykjavíkur .
d. Undirskattanefndir .
e. Yfirskattanefndir .
f. Laun skattdómara:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

g. Millimatskostnaður .

Samta
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11. gr.

D. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur.
1. Símakostnaður endurgreiddur embættismönnum og

opinberum skrifstofum .
2. Burðargjöld .......................................•
3. Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl. i þágu stjórnar-

ráðsins og opinberra embætta .

Samtals D....

kr. kr.

800000
200000

350 \l00

1350000
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12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

b. Annar kostnaður

kr. kr.

20800
41600

62400
........ 12000

7440

....... . 475325....... . 950650
142597

1453000
880000
68100
82500

1175000

3658600
2100000

1558600

546000
440000. 553000

1539000. 895000

644000
-

429333
214667

I. Landlæknisembættið:
a. Laun landlæknis og skrifstofumanns :

1. Grunnlaun ......................•..
2. Verðlagsuppbót .

II. Laun héraðslækna:
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

III. Rikisspitalar:
A. Landsspítalinn:

1. Laun:
a. Grunnlaun 606000
b. Verðlagsuppbót 1209600
c. Hlunnindi 225400

+ Hlunnindi
2041000
588000

2. Matvörur .
3. Hjúkrunarkvennaskólinn .
4. Ljósmæðraskólinn .
5. Annar kostnaður .

+ Tekjur .
Rekstrarhalli

B. Fæðingardeild Landsspítalans:
1. Laun:

a. Grunnlaun 239000
b. Verðlagsuppbót 478000
c. Hlunnindi 158000

+ Hlunnindi
875000
329000

2. Fæðiskostnaður .
3. Annar kostnaður .

--:- Tekjur "

+ Hluti Reykjavikurbæjar af rekstrar
halla .

Rekstrarhalli -

o

5
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12. gr.

kr. kr.

C. Heilsuhælið á Vífilsstöðum:
1. Laun:

a. Grunnlaun 497000
b. Verðlagsuppbót 994000
e, Hlunnindi 20000.

1511000
Hlunnindi 482000

1029000
2. Matvörur . . . . . . . . . . .. W90000
3. Annar kostnaður 958000

3077000
-7- Tekjur 2007000

Rekstrarhalli 1 070000

D. Heilsuhælið á Kristnesi :
1. Laun:

a. Grunnlaun 180000
b. Verðlagsuppbót 360000

540000
Hlunnindi 110000

430000
2. Matvæli 330000
3. Annar kostnaður 296500

1056500
665500-7- Tekjur .............................

Rekstrarhalli

E. Geðveikrahælið á Kleppi:
1. Laun:

a. Grunnlaun 623000
b. Verðlagsuppbót 1246000
c. Hlunnindi 4(}000----

1909000
612000-7- Hlunnindi

.--- 1297000
2. Matvörur 1060000
3. Annar kostnaður 919000

3276000
-7- Tekjur 2809000

Rekstrarhalli

F. Holdsveikraspítalinn í Kópavogi:
1. Laun:

a. Grunnlaun 37000
b. Verðlagsuppbót 74000----111000

30000Hlunnindi .
81000

391000

467000
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12. gr.

Hlunnindi .

58000
116000
174000
54000

kr. kr.

41000
61000

183000

120000
64000
55000

239000
212000

27000
3911 267

..""""" " 3 000 000
""""" .. " 10000

30300
60600

90900
""" .. "" " 40000

3140900
936, um
(áætlað) 3350000

Seyðis-

12900
25800

38700
á Siglu-

40000
80000

120000
sanna i 158700
ra utan-
arinnar.

m, gegn
""""""" " 175000
verndar-
firstjórn
gí störf-
sstjórnin

2. Matvörur .
3. Annar kostnaður .

Rekstrarhalli
G. Fávitahælið á Kleppjárnsreykjum :

1. Laun:
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Matvörur .
3. Annar kostnaður .

-;- Tekjur .
Rekstrarhalli -

IV. Til berklavarna :
a. Styrkur til berklasjúklinga (áætlað) .
b. Styrkur skv. 19. gr. laga 66/1939 .
e. Laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

d. Annar kostnaður .

V. Styrkur til sjúklinga samkv. lögum nr. 78 1
ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla

VI. Rekstrarstyrkur til sjúkrahúsa:
a. Til sjúkrahúsanna á ísafirði, Akureyri og

firði, 100 kr. á rúm:
1. Grunnstyrkur .
2. Verðlagsuppbót .

b. Til sömu sjúkrahúsa og sjúkrahúsanna
firði og í Vestmannaeyjum:
1. Grunnstyrkur .
2. Verðlagsuppbót .

Fjárhæð þessi skiptist á milli sjúkrahú
hlutfalli við eðlilegan halla af vist innlend
sveitarsjúklinga, að mati heilbrigðisstjórn

VII. Styrkur til heilsuverndarstöðva í kaupstöðu
tvöföldu framlagi annars staðar að .

Skilyrði fyrir styrknum er það, að heilsu
stöðvar reki berklavarnastarfsemi undir y
og eftirliti berklayfirlæknis ríkisins og ha
um sínum öllum eftir reglum, er heilbrigði
samþykkir.
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VIII. Styrkur til læknisbústaða, sjúkraskýla og
húsbygginga, annarra en rikis- og fjórðung
húsa .

IX. Til byggingar fjórðungssjúkrahúss á Aku

X. Til heilbrigðisstofnana i Reykjavík .

XI. Bólusetningarkostnaður .

XII. Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum laga nr.
um varnir gegn þvi, að næmir sjúkdómar
íslands .........................•.•.....

XIII. Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum laga nr.
um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóm

XIV. Styrkur til augnlækningaferða:
a. Grunnstyrkur .•.....................
b. Verðlagsuppbót .

XV. Laun kynsjúkdómalæknis :
a. Grunnlaun ...............•..........
b. Verðlagsuppbót ...............•......

XVI. Til læknisvitjanasjóða samkv. lögum nr. 5
1942 .

XVII. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með
skólum ............................•.•..

XVIII. Til ýmissa heilbrigðisráðstafana .

XIX. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs :
a. Grunnstyrkur .
b. Verðlagsuppbót .

XX. Styrkur til ýmissa sjúklinga, eftir úthlut
læknis (áætlað) .

XXI. Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra (áæ
a. Grunnstyrkur .
b. Verðlagsuppbót .

12. gr.

kr. kr.

sjúkra-
ssjúkra-......." 500 ono
reyri .. 300000

",,""""" " 1 000000

....... . 15000

65 1933,
berist til
""" .... " 2 000

66 1933,
a """""" 25000

"""""." "
2 400

" .. "" .. " 4 800
7 200

" ...... " 8 370
" .. """" " 16740

25110
9 4. júlí
....... . 30000

alþýðu-
.. " .. "" " 12000

....... . 4000

""""""" " 3 870
""""" .. " 7 740

11610
un land-
""""""" " 20000

tlað) :
" ...... , 90000
"",,"""" , 180000

270000

tals ... . . . 14008162Sam
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13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

A. Vegamál.
I. Stjórn og undirbúningur vegagerða :

1. Laun:
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Annar skrifstofukostnaður .
3. Ferðakostnaður verkfræðinga og til aðst

mælinga .

II. Þjóðvegir:
a. Til nýrra akvega .
b. Viðhald .

III. Til brúargerða .
IV. Fjallvegir .
V. Til áhalda:

1. Til verkfærakaupa .
2. Til kaupa á vegavinnuvélum .
3. Til bókasafns verkamanna .

VI. Til sýsluvega :
1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ....
2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 102 193

VII. Til steyptra og malbikaðra vega i kaupstö
verzlunarstöðum af bifreiðaskatti .

VIII. Til ferjuhalds .
IX. Til ræktunarvega .
X. Til vegalagningar á landi ríkissjóðs í Kópav

XI. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu
ferðamönnum .

XII. Til verkstjóranámskeiðs, eftir ráðstöfun ve
stjóra og vitamálastjóra .

XIII. Til fyrrverandi vegaverkstjóra og til vegaver
ekkna, eftir tillögum vegamála stjóra .

XIV. Iðgjald til slysatryggingarinnar .
XV. Gjöld samkv. lögum nr. 16 1943, um orlof verk

XVI. Fyrning áhaldahússins (sjá 20. gr.) .

Samtal

B. Samgöngur.
I. Strandferðir. Skipaútgerð rikisins:

1. Rekstrarhalli á m.s. Esju (áætlað) .
2. Rekstrarhalli á m.s. Heklu (áætlað) .
3. Rekstrarhalli á m.s. Skjaldbreið (áætlað)
4. Rekstrarhalli á m.s. Herðubreið (áætlað) .

kr. kr.

198500
397000

595500
... .. .. ... 125000
oðar og

250000....... .
970500

........... .. 7000000

.............. .. 11000000
18000000

.............. .. 3000000
.......... •. 125000

.......... •. 100000 I.............. .. 200000

.. .. .. .. .. .. .. .. 6000 I
306000

.............. .. 250000
3 ...... 850000

1100000
ðum og
.............. .. 100000
.............. .. 20000
.............. •. 50000
ogí ••.. 80000

handa
.............. .. 40000
gamáta-
................ 5000
ksíjóra-
.............. .. 14000
................ 160000
amanna 400000
................ 7000

sA ..• . . . 24377 500

.............. .. 581000

.............. .. 225000

................ 360000

.............. .. 360000
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5. Hluti strandferðanna af skrifstofukostnaði
gerðarinnar .

6. Eftirlaun .
7. Afskriftir skulda .

II. Til flóabáta og vöruflutninga .
Skipaútgerð ríkisins hefur yfirumsjón með

flóabáta, sem fara eftir fastri áætlun. Skilyr
greiðslu styrksins er, að fyrir liggi efnah
rekstrarreikningur 1948frá útgerð þessara báta,
upphæð til þeirra það ár hefur numið yfir 1000k
áætlun 1949og flutningsgjaldskrá sé samþykkt
og simamálastjórninni og Skipaútgerð ríkisins 0
ingar ársins sendir henni, enda athugi hún, hver
þörf á ferðum hvers þess báts, er styrks nýtur
sjóði. Skip og bátar, sem njóta styrks úr ríkissj
skyldir til að flytja póst endurgjaldslaust, sé þess

Eigi skal styrkurinn greiddur að fullu, fyrr
riki hafa legið fyrir Skipaútgerð rikisins um
hlutaðeigandi báta á styrktímabilinu, þeirra er
legum samgöngum halda uppi á ákveðnu svæði
sýnt sé, að styrksins hefur verið þörf, eins og h
ákveðinn.

III. Áætlunarbifreiðar á vegum póststjórnarinnar
1. Laun starfsmanna:

a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Gisti- og fæðiskostnaður bifreiðarstjóra ..
3. Benzín og olíur .
4. Varahlutir, efni og aðkeyptar viðgerðir ..
5. Húsaleiga .
6. Skattar og vátrygging , .
7. Vextir .
8. Ýmis kostnaður .
9. Fyrning, 16.2% af bifreiðum, 10% af öðru (

um, verkfærum o. fl.) .

...:...Tekjur af fargjöldum og flutningsgjöldum

IV. Ferðaskrifstofa ríkisins:
1. Skrifstofukostnaður :

a. Laun:
1. Grunnlaun 69000
2. Verðlagsuppbót 138000

b. Aukavinna .
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .
d. Annar kostnaður .

13.gr.

kr. kr.

Skipaút-
....... . 400000
....... . 16000
....... . 20000

1962000
....... . 500000

ferðum
ði fyrir
ags- og
ef styrk-
r. Ferða-
af póst-
g reikn-
su rík sé
úr ríkis-
'óði, eru
krafizt.
en skil-
afkomu
varan-

, svo að
Iann var

:

380627
7612M

1141 881
....... . 70000
....... . 262000
....... . 725000
....... . 50000
....... . 350000
....... . 180000
....... . 119020
skemm-
....... . 465000

3362901........ 3362901

207000
25000
30000
59000

321000

26



2. Landkynning .
3. Kostnaður á Keflavíkurflugvelli .
4. Hótel- og bifreiðaeftirlit .
5. Upplýsingastofa á Akureyri .
6. Vegna samninga við bifreiðastöð íslands

+ Tekjur:
1. Af afgreiðslu bifreiða .
2. Hagnaður af ferðalögum .
3. Af minjagripasölu .
4. Af pakkageymslu .

Rekstrarhalli greiddur úr sérleyfissjóði .

Samtals

C. Vitamál og hafnargertJir.
I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála :

1. Laun:
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

+ hluti af launum verkfræðinga o. fl.
færður á hafnir .

2. Annar skrifstofukostnaður .
3. Ferðakostnaður og fæðispeningar .

II. Laun vitavarða :
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .
e, Aukagæzla og aðstoð .

III. Rekstrarkostnaður vitanna :
a. Vitaskipið .
b. Vitarnir ..............................•.

IV. Viðhald og endurbætur vitanna .
V. Sjómerki og viðhald sæluhúsa .

VI. Til áhalda .
VII. Fyrning .

VIII. Til hafnarmannvirkja og lendingarbóta .
IX. Til hafnarbótasjóðs samkvæmt lögum .

Samtals

13. gr.

kr. I kr.----
....... . 95000
....... . 50000....... . 12000
........ 20000........ 15000

513000

150000
85000
55000
25000

315000
........ 198000

B.... . . . 2462000

131000
262000
393000

123000
270000

....... 85000

....... 15000
370000

....... 68000....... 136000....... 21000
225000

...... . 575000

...... . 550000
1125000

...... . 150000

....... 75000

....... 250000

....... 80000

....... 4500000

....... 300000

c. ... . . . 7075000
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5. Viðhald og varðveizla á mannvirkjum
flugvallarins og hreinsun hans:
a. Laun:

1. Laun verkstjóra .
2. Laun verkamanna .
3. Laun bifvélastjóra .
4. Laun fagvinnumanna .

28800
420000
75000

180000
703800

-:- Þátttaka annarra flugvalla,
33Ys% af 3. lið 25000

b. Efni .

6. Eldsneyti vinnuvéla .
7. Annar kostnaður .

III. Keflavíkurflugvöllur :
1. Laun: .

a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Ljós, hiti og ræsting .
3. Annar kostnaður .

IV. Aðrir flugvellir :
1. Laun, viðhald, endurbætur o, fl. .
2. Þátttaka í kostnaði við II., 3., 4. og 5.

V. Flugumferðarstjórn :
1. Laun:

a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Kostnaður vegna loftskeytamanna .
3. Annar kostnaður .
4. Fyrning:

a. Útbúnaður í flugturni .
b. Sendistöð á Rjúpnahæð .

~- alþjóðatillag, 82%%

VI. Loranstöðin á Reynisfjalli .
-7- alþjóðatillag, 95% .

VII. Rekstur fjarskiptistöðva .
VIII. Blindflugskólinn :

1. Laun:
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

13.gr.

kr. kr.

678800
300000

978800
....... . 100000
....... . 100000

1 779166

37850
75700

113550
....... . 5000
....... . 15000

133550

........ 325306........ 224694
550000

77900
155800

233700
........ 40000........ 90000

15000
170000

185000
548700

........ 452678
96022........ 468000........ 444600
23400

........ 220000

9000
18000

27000
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2. Annar kostnaður .

+ Tekjur , .

IX. Ferðakostnaður og mælingar flugvalla ....
X. Kostnaður við aþjóðaflugmálastofnunina 0

málaráðstefnur :
1. Framlag til ICAO .
2. Ferðakostnaður .

XI. Þjálfun starfsmanna í flugvallarekstri ....
XII. Styrkir til námsmanna og starfsemi áhugam

XIII. Eftirlit með flugvélum og læknisskoðun flu
XIV. Kostnaður landssímans vegna flugþjónu

(áætlað) .
-7 alþjóðatillag, 82%% .

XV. Kostnaður íslands við veðurþjónustu vegn
landaflugs, fært af 15. gr. IV. 2. . .

Tekjur af flugvöllum eru áætlaðar:
1. Af Reykjavíkurflugvelli .
2. Af Keflavíkurflugvelli .
3. Af öðrum flugvöllum .

Samta

13. gr.

kr. kr.

....... . 18000

45000
....... . 30000

15000
....... . 75000
s flug-

........ 58000........ 28000
86000

........ 100000
anna .. 80000
gmanna 60000
stunnar
........ 2648200
........ 2184765

463435
a milli-
........ 98175

4268698

....... . 750000

....... . 1250000

....... . 30000
2030000

ls D ... . . 2238698
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14. gr.
Til kirkju- og kennslumála er veitt:

A. Kirkjumál.
I. Biskupsembættið:

1. Laun biskups og starfsmanna á skrifstofu
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Ljós og hiti í biskupsbústaðnum .
3. Risna:

a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

4. Annar skrifstofukostnaður .
5. Ferðakostnaður biskups .

II. Embætti sóknarpresta og prófasta:
1. Laun sóknarpresta:

a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Laun prófasta:
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

3. Embættiskostnaður presta:
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

4. Til endurbóta á gömlum íbúðarhúsum á
setrum .

5. Prestmötuandvirði, úttektarkostnaður á
setrum, vextir af seldri prestmötu, ja
greiðslur o. fL, sem áður var greitt úr pre
sjóði (áætlað) .

6. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir u
prestar og prestsekkjur njóta samkv. lög

III. Til söngmálastjóra þjóðkirkjunnar:
1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .
3. Ferðakostnaður .

IV. Til eflingar kirkjusöngs skv. ráðstöfun söngma
V. Til að gefa út ársskýrslu þjóðkirkjunnar ..

VI. Til styrktar málgagni fyrir hina íslenzku þj

Samta

B. Kennslumál.
I. a. Háskólinn:

1. Laun kennara og annarra starfsmann
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

kr. kr.

hans:
26000
52000 78000

....... . 4500

2000
4000 6000

....... . 12000

....... . 8000
108500

878550
1757100

2635650
13800
27600

41400
67650

135300
202950

prests-
........ 250000

prests-
rðabóta-
stlauna-........ 30000
ppgjafa-
um .... 31000

3191000

........ 9000

........ 18000........ 2400
29400

'last jóra 22500
........ 1250
óðkirkju 5000

---- ----
ls A .. , . . 3357650

a:
393450
762900

1156350
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14. gr.

-+- Tekjur .

kr. kr.

2500
5000

7500
....... . 185000
....... . 200000
....... . 50000
ðlisfræði 26000
....... . 16000
....... . 7000
i ...... 7000
a ...... 16000
fl. .... 55000
....... . 5000
dra vís-
....... . 30000
um .... 20000
........ 150000

---- 1930850

69467
138933

208400
........ 183000----

391400
........ 84000

307400

:
um .... 150000
aráðs .. 400000

eir, sem
i minnst
urgreiði

tofu um
ntamála-
....... . 13500
túdenta-
....... . 10000

573500

72300
144600

216900........ 80000
296900

2. Til risnu háskólarektors :
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

3. Hiti, ljós og ræsting .
4. Námsstyrkir .
5. Húsaleigustyrkir .
6. Til rannsóknastofu í líffæra- og life
7. Til tannlækningastofu .
8. Til rannsóknarstofu i lyfjafræði .
9. Til rannsóknarstofu í heilbrigðisfræð

10. Til aukakennslu fyrir tannlæknanem
11. Til verkfræðideildar, tímakennsla o.
12. Til áhaldakaupa læknadeildar .
13. Til námskeiða og heimsókna erlen

indamanna .
14. Námskeið í uppeldis- og kennslufræð
15. Ýmis útgjöld .

b. Tilraunastofa háskólans á Keldum:
1. Laun:

a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Annar kostnaður

II. Til styrktar íslenzkum námsmönnum erlendis
a. Til íslenzkra stúdenta í erlendum háskól
b. Námsstyrkur samkv. ákvörðun menntamál

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að Þ
styrks njóta, inni af hendi að loknu nám
5 ára þjónustu í þágu landsins, ella end
þeir styrkinn.

e. Til þess að starfrækja leiðbeiningaskrifs
nám erlendis, skv. nánari ákvörðun men
ráðuneytisins .

d. Til stúdentaskipta o. fl. samkv. ráðstöfun s
ráðs .

III. Fræðslumálastjóraembættið :
1. Laun:

a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Annar kostnaður .
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14. gr.

IV. Menntaskólinn i Reykjavík:
a. Föst laun:

1. Grunnlaun 141300
2. Verðlagsuppbót 282600

b. Stundakennsla :
1. Grunnlaun 129000
2. Verðlagsuppbót 258000

e, Hiti, ljós og ræsting .
d. Viðhald húsa og áhalda .
e. Náms- og húsaleigu styrkir .
f. Styrkur til bókasafns skólans .
g. Styrkur til bókasafnsins Íþöku ...............•
h. Til prófdómara .
i. Vegna kostnaðar við skólastjórn:

1. Grunnlaun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
2. Verðlagsuppbót 4000

j. Annar kostnaður .
k. Fyrning .

V. Menntaskólinn á Akureyri:
a. Föst laun:

1. Grunnlaun 127000
2. Verðlagsuppbót 254000

b. Stundakennsla :
1. Grunnlaun 85000
2. Verðlagsuppbót 170000

e, Hiti, ljós og ræsting .
d. Viðhald húsa og áhalda .
e. Námsstyrkir .
f. Til bóka og áhalda .
g. Vegna kostnaðar við skólastjórn:

1. Grunnlaun '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
2. Verðlagsuppbót 4000

h. Annar kostnaður .
i. Fyrning .

VI. Kennaraskólinn :
a. Föst laun:

1. Grunnlaun 79500
2. Verðlagsuppbót 159000

b. Stundakennsla:
1. Grunnlaun 23000
2. Verðlagsuppbót ., 46000

kr. kr.

423900

387000
100000
350000

20000
3000
2000

26000

6000
40000

3540

381 000

255000
90000
40000

7500
5000

6000
45000

3160

238500

69000

1361440

832660

33



c. Hiti, ljós og ræsting .
d. Bækur og áhöld .
e. Námsstyrkir .
f. Viðhald húsa og áhalda .
g. Annar kostnaður .
h. Fyrning .

VII. Stýrimannaskólinn:
a. Föst laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Stundakennsla :
1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

e, Hiti, ljós og ræsting .
d. Til áhaldakaupa .
e. Til námskeiða utan Reykjavíkur .
f. Annar kostnaður .
g. Fyrning .

VIII. Vélstjóraskólinn:
a. Föst laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Stundakennsla :
1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

e. Hiti, ljós og ræsting .
d. Annar kostnaður .

IX. Sjómannaskólahúsið :
a. Laun húsvarðar :

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Annar kostnaður .
c. Opinber gjöld .
d. Fyrning .

Endurgreiddur kostnaður af hita og ræsting
Húsaleiga .

X. Búnaðarkennsla :
1. Bændaskólinn á Hólum:

a. Föst laun:
1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

37200
74400

14. gr.

kr. kr.

....... . 15000

....... . 10000

....... . 15000

....... . 10000

....... . 65000

....... . 1090
---- 423590

40800
81600
-- 122400

40200
80400

120600
....... . 50000
....... . 10000
....... . 40000
....... . 18000
....... . 700

361 700

36300
72600

108900

30000
60000

90000
........ 50000........ 37000

285900

8000
16000

24000
........ 230000
........ 10000
........ 10000

274000
1900,00
37000

227000
47000

111600
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14. gr.

b. Stundakennsla :
1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

10800
21600

c. Til verklegs náms .
d. Hiti, ljós og ræsting .
e. Til verkfærakaupa .
f. Til viðhalds .
g. Til endurbóta á fjósi staðarins .
h. Til byggingar á 2 votheysturnum ..
i. Til kennsluáhalda .
j. Annar kostnaður .
k. Fyrning .

2. Bændaskólinn á Hvanneyri:
a. Föst laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

55200
110400

b. Til verklegs náms .
c. Hiti, ljós og ræsting .
d. Til verkfærakaupa .
e. Til verkfærasafns .
f. Annar kostnaður .
g. Til viðgerðar á fjósi staðarins .
h. Til vélaverkstæðis .
i. Fyrning .
j. Til framhaldsdeildar .

3. Garðyrkjuskólinn á Reykjum:
a. Föst laun:

1. Grunnlaun 30000
2. Verðlagsuppbót 60000

b. Hiti, ljós og ræsting .
c. Til kennsluáhalda og verkfærakaupa
d. Viðhald skólahúsa .
e. Heimtaugargjald .
f. Annar kostnaður .
g. Fyrning .

32400
20000
30000
20000
25000
40000
48000
5000

15000
1226

165600
28000
60000
25000

1000
70000

100000
50000
2300

55000

90000
15000
30000
25000
30400
10000
2500

XI. Iðnfræðsla:
a. Til iðnskólahalds .

Ríkisstjórnin úthlutar styrk þessum að fengnum
tillögum fræðslumálastjóra og Landssambands
iðnaðarmanna, þó ekki yfir % rekstrarkostnaðar
til hvers skóla.

Iðnskólarnir skulu senda fræðslumálasljórninni
skýrslu um starf sitt.

b. Til framhaldsnáms erlendis •...........•.......

kr. kr.

202 900 1 108 026

250000

348226

556900

30000
280000
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XII. Verzlunarskólar o. fl.:
a. Til Verzlunarskóla íslands:

130 króna styrkur með verðlagsuppbót fyr
nemanda allt að .

b. Til Samvinnuskólans :
130 króna styrkur með verðlagsuppbót fyr
nemanda allt að .

e. Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda
1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Laun kennara í föstum skólum:

a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Laun farkennara :
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót " _._._

3. Til aukakennara og stundakennslu ....
4. Til kennslueftirlits :

a. Laun:
1. 'Trunnlaun 52800
2. Verðlagsuppbót 105600

b. Ferðakostnaður .

5. Til framkvæmdar sundskyldu í barnaskólu
kvæmt tillögum íþróttafulltrúa .

6. Styrkur til byggingar barnaskóla, íbúð
skólastjóra og kaupa á skólabílum ....

7. Til fyrrv. barnakennara eftir till. fræð
stjóra:
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

8. Ráðskonukaup við heimavistarbarnaskóla
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

9. Akstur skólabarna .
10. Endurgreiðsla á ~ rekstrarkostnaðar ba

unna (áætlað) .
11. Styrkur til tímaritanna "Menntamál" og

og skóli", kr. 3000 til hvors .
12. Gjöld skv. 112. og 113. gr. laga um a

tryggingar .
13. Til kennaranámskeiða .

14. gr.

kr. kr.

ir hvern
....... . 144300

ir hvern.
....... . 23400
:

500
1000

1500
169200

2000000
6000000
-- 8 000 000

300000
800000 1100000--

........ 50000

158400
50000
-- 208400

m Sam-
........ 250000
a fyrir
....... . 2000000
slumála-

12000
24000

36000
:

55000
110000
-- 165000

........ 30000
rnaskól-
........ 1500000
"Heimili........ 6000
lmanna-........ 140000
........ 10000

13495400
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14.gr.

XIV. Gagnfræðamenntun:
1. Til alþýðuskólans á Eiðum:

a. Laun:
1. Grunnlaun 40600
2. Verðlagsuppbót 81200

b. Til verklegs náms og aukakennslu :
1. Grunnlaun 11400
2. Verðlagsuppbót 22800

c. Hiti, ljós og ræsting .
d. Til kennsluáhalda .
e. Annar kostnaður .
g. Fyrning .

121800

34200
50000
3000

35000
800

2. Til héraðs- og gagnfræðaskóla :
a. Grunnlaun 1150000
b. Verðlagsuppbót 2300000
c. Hluti ríkissjóðs af öðrum rekstrar-

kostnaði og stundakennslustyrkur ... 2000000

3. Styrkur til byggingar gagnfræða- og héraðsskóla
4. Til námsstjóra við framhaldsskóla:

a. Grunnlaun 10200
b. Verðlagsuppbót 20400

C. Ferðakostnaður
30600
6000

5. Til Snorragarðs í Reykholti .
6. Til Skallagrímsgarðs í Borgarnesi .
7. Til unglingafræðslu eftir tillögum fræðslumála-

stjóra .
8. Til bókasafna við héraðsskóla .
9. Til kennaradeildar handíðaskólans :

a. Grunnstyrkur .
b. Verðlagsuppbót .
c. Annar kostnaður .

35366
70732
50950

10. Til námsflokkastarfsemi undir eftirliti fræðslu-
málastjórnarinnar :
a. Grunnstyrkur 23850
b. Verðlagsuppbót 47700

11. Til útgáfu námsbóka fyrir gagnfræðaskóla ....

kr. kr.

244800

5450000
1400000

36600
10000
1000

35000
3600

157048

71550
25000

XV. Húsmæðrafræðsla :
1. Til húsmæðraskóla :

a. Grunnlaun 360000
b. Verðlagsuppbót 720000
c. Hluti ríkissjóðs í öðrum rekstrar-

kostnaði .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240000
---- 1 320000

7434598
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14. gr.

kr. kr.

....... . 400000

72000
17000
48000
-- 137000

18000
5000

23000
óla .... 10000

1890000

54000 I
2000U
5000

20000
25000

124000........ 500000
ð sund-

2925
5850
-- 8775

2600
5200
-- 7800

:
5000

10000
15000

....... . 20000
....... 5000

680575

26400
52800

79200
........ 48000
....... . 41000

2. Til byggingar húsmæðraskóla .
3. Til húsmæðrakennaraskólans :

a. Laun:
1. Grunnlaun 24000
2. Verðlagsuppbót 48000

b. Stundakennsla og aðstoð .
c. Annar kostnaður .

4. Til námsstjóra:
a. Grunnlaun 6000
b. Verðlagsuppbót 12000

c. Ferðakostnaður .

5. Til útgáfu námsbóka fyrir húsmæðrask

XVI. Til íþróttamála:
1. Til íþróttakennaraskóla ríkisins:

a. Laun:
1. Grunnlaun 18000
2. Verðlagsuppbót 36000

b. Stundakennsla .
c. Íþróttatæki .
d. Ræsting og húsaleiga .
e. Lagfæring íþróttavalla .

2. Til íþróttasjóðs .
3. Laun Olafs Pálssonar til eftirlits me

kennslu og til prófdómarastarfa:
a. Grunnlaun .
b, Verðlagsuppbót .

4. Laun Lárusar Rist, sundkennara:
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

5. Til íþróttaskóla Sigurðar Greipssonar
a. Grunnstyrkur .
b. Verðlagsuppbót .

6. Til ferðakennslu í íþróttum .
7. Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir

XVII. Til kennslu heyrnar- og málleysingja:
1. Laun:

a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Fæðiskostnaður .
3. Kaup starfs stúlkna .
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14. gr.

4. Aukakennsla .
5. Annar kostnaður .
6. Fyrning .

kr. kr.

........ 16000......... 48600........ 550
233350

....... .
dravina-

kureyrí,
ikningu

....... . 900

........ 1800

I 2700
pp fugla

I....... . 1500
....... . 3000

4500
ðu 5000....

3000....... .
10000ands ..
10000....... .
1200nslu ..

labarna:

17400
34800

52200
........ 30000 82200
lenzkum
eytisins 40000

s B ... . 31870689

XVIII. Til blindra starf semi .
Ríkisstjórnin skipti styrknum milli Blin

félagsins og Blindrafélagsíns.
XIX. Til Geirs Þormars, tréskurðarmeistara á A

til að halda uppi kennslu á Norðurlandi i te
og tréskurði í þjóðlegum stíl:
a. Grunnstyrkur .
b. Verðlagsuppbót .

XX. Til Kristjáns Geirmundssonar til að setja u
fyrir náttúrugripasafnið og skóla:
a. Grunnstyrkur .
b. Verðlagsuppbót .

XXI. Til menningar- og fræðslusambands alþý
XXII. Til skáksambands Íslands .

XXIII. Til menningarsjóðs blaðamannafélags Ísl
XXIV. Til Alþýðusambands íslands .
XXV. Til Helga Tryggvasonar til hraðritunarken

XXVI. Til rannsókna á þroskastigi íslenzkra skó
1. Laun dr. Matthíasar Jónassonar:

a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Annar kostnaður .

XXVII. Til styrktar erlendum námsmönnum í ís
skólum, skv. ákvörðun menntamálaráðun

Samtal
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15. gr.
Til bókmennta, lista og vísinda er veitt:

A. Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi.
I. Landsbókasafnið:

1. Laun:
a. Grunnlaun 72050
b. Verðlagsuppbót 144100

2. a. Til bóka-, tímarita- og handritakaupa 1000
b. Til bókbands 70000

3. Til Þorsteins Kenráðssonar .
4. Til þess að semja og prenta skrá um handrit .
5. Til árbókar .
6. Til samningar og prentunar íslenzkrar bókaskrár
7. Ýmisleg gjöld .

II. Þjóðskjalasafnið:
1. Laun:

a. Grunnlaun 39900
b. Verðlagsuppbót 79800

2. Til bókbands, bóka- og handritakaupa og til um-
búnaðar skjala .

3. Til að ljósmynda handrit og gefa út skjalaskrár •
4. Ýmisleg gjöld .

Ill. Þjóðminjasafnið:
1. Laun:

a. Grunnlaun 42675
b. Verðlagsuppbót 85350

2. Til aðstoðar, timavinna .
3. Til þess að útvega gripi .
4. Til áhalda og aðgerða .
5. Til rannsókna og ferðakostnaðar .
6. Til sjóminjasafns .
7. Til viðhalds gamalla torfbygginga .
8. Til hljómplötusafns .
9. Annar kostnaður .

IV. Náttúrugripasafnið:
1. Laun:

a. Grunnlaun 25200
b. \Terðlagsuppbót 50400

2. Til kaupa á náttúrugripum .
3. Til kaupa á bókum, áhöldum og til viðgerða .,.
4. Til kaupa á safnhirzlum, áhöldum og tækjum .
5. Til rannsókna- og ferðakostnaðar .
6. Til fuglamerkinga .

kr. kr.

216150

71 000
1200
5000

15000
20000
20000

119700

12000
15000
3000

128025
20000
10000
5000
5000
3500

50000
20000
35000

75600
6000
9000

20000
6000
5000

348350

149700

27652G
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7. Til útgáfu á Acta naturalia islandica .
8. Ýmis gjöld ................................•..

V. Til Hins íslenzka náttúrufræðifélags

VI. Safnahúsið:
1. Laun dyravarðar :

a. Grunnlaun 6000
b. Verðlagsuppbót 12000

2. Til hita, ljósa og opinberra gjalda .
3. Til viðhalds, áhalda og ræstingar .
4. Ýmis gjöld .
5. Fyrning .

VII. Styrkir til bókasafna og lesstofa :
1. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að því tilskildu.

að Davíð Stefánsson skáld hafi þar bókavörzlu
með a. m. k. 3245 króna grunn launum :
a. Laun bókavarðar :

1. Grunnlaun 3245
2. Verðlagsuppbót 6490

9735
b. Annar styrkur 2500

2. Til bókasafnsins á lsafirði:
a. Laun bókavarðar :

1. Grunnlaun 3245
2. Verðlagsuppbót 6490

9735
b. Annar styrkur 2500

3. Til bókasafns Hafnarfjarðar, að þvi tilskildu, að
Magnús Ásgeirsson skáld hafi þar bókavörslu
með a. m. k. 3245 króna grunnlaunum :
a. Laun bókavarðar:

1. Grunnlaun 3245
2. Verðlagsuppbót 6490

9735
b. Annar styrkur 2500

4. Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði .
5. Til bókasafns Neskaupstaðar .
6. Til bókasafns Siglufjarðar .
7. Til bókasafns á Bíldudal .
8. Til bókasafns Vestmannaeyja .
9. Til iðnbókasafns í Reykjavík .

10. Til bæjarbókasafns Reykjavíkur, þó ekki yfir vt!

kostnaðar .
11. Til bókasafna á Vífilsstöðum, Kristnesi og Reykja-

lundi, 2 þús. kr. til hvers .

kr. kr.

10000
10000

18000
32000
32000
12000
3639

12235

12235

12235
6250
3750
6250
1200
6250
2500

37500

6000

141600
9000

976:19
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12. Til amtsbókasafnsins i Stykkishólmi ...........•
13. Til sýslubókasafnsins á Sauðárkróki .
14. Til sýslubókasafnsins á Blönduósi .
15. Til héraðsbókasafns Suðurlands ...............•
16. Til sýslubókasafna, gegn eigi minna tillagi frá

sýslusjóðum .
17. Til bókhlöðunnar á Húsavík .
18. Til bókasafns Akraness .....................•..
19. Til bókasafns í Flatey .
20. Til bókasafns Ólafsfjarðar .
21. Til bókasafns á Kópaskeri .
22. Til sýslunefndar Ve-Ísafjarðarsýslu vegna bóka-

safns Sighvats Grímssonar, enda sé það geymt hjá
héraðsskólanum á Núpi .

23. Til kaupa á bókum handa konunglega bókasafn-
inu i Stokkhólmi .....................•.......•

24. Til lesstofu fulltrúaráðs verkalýðsfélaganna i
Reykjavík .

25. Til lesstofu byggingarfélags alþýðu .
26. Til lesstofu sjómannaheimilis á Siglufirði .
27. Til lesstofu sjómannaheimilis á Raufarhöfn .
28. Til lesstofu Sjómannafélags Reykjavíkur .
29. Til lesstofu á ísafirði .
30. Til sjómannalesstofu K. F. U. M. i Vestmanna-

eyjum .
31. Til sjómannalesstofu i Bolungavík .
32. Til sjómannalesstofu í Höfn i Hornafirði .
33. Til sjómannastofu í Reykjavík .
34. Til styrktarsjóðs lestrarfélaga skv. l. nr. 1 1944
35. Byggingarstyrkir til bókasafna og lesstofa

VIII. Styrkir til bókaútgáfu o. fl.:
1. Til Hins íslenzka bókmenntafélags, til útgáfu

fornbréfasafns og annarra rita:
a. Grunnstyrkur 15000
b. Verðlagsuppbót 30000

2. Til Þjóðvinafélagsins :
a. Grunnstyrkur 1400
b. Verðlagsuppbót 2800

3. Til Fornleifafélagsins :
a. Grunnstyrkur .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000
b. Verðlagsuppbót..................... 6000

4. Til Sögufélagsins til þess að gefa út alþingísbæk-
ur, landsyfirréUardóma o. fl.:
a. Grunnstyrkur .
b. Verðlagsuppbót .---

5. Til Hins islenzka fræðafélags til útgáfustarfsemi

4000
8000

1250

kr. kr.

4500
3000
2000
3000

11250
3000
3750
1250
2500
1000

5000
1250
5000
1000
3750
1250

2000
1200
1200

20000
50000
60000

45000

12000
15000

1000

4200

295555

9000
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6. Til Fornritaútgáfunnar :
a. Til útgáfu á Íslendingasögum:

1. Grunnstyrkur 4000
2. Verðlagsuppbót 8000

12000
b. Til útgáfu á Heímskrínglu:

1. Grunnstyrkur 4000
2. Verðlagsuppbót 8000

12000

7. Til útgáfustarfsemi Þjóðvinafélagsins og menning-
arsjóðs, til útgáfu Islendíngasögu:
a. Grunnstyrkur 4000
b. Verðlagsuppbót 8000

8. Til rímnafélagsins, til útgáfustarfsemi .
9. Til Vísindafélags íslendinga, til útgáfu rita:

a. Grunnstyrkur 3000
b. Verðlagsuppbót..................... 6000

10. Til útgáfu ritsins "Zoology of Iceland" .
11. Til Steins Dofra ættfræðings :

a. Grunnstyrkur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000
b. Verðlagsuppbót 10000

Styrkurinn veitist með þvi skilyrði, að, að
honum látnum, verði ættfræðihandrit hans eign
Landsbókasafnsins.

12. Til dr. Jóns Dúasonar, vegna útgáfu rita hans:
a. Grunnstyrkur 5000
b. Verðlagsuppbót 10000

13. Til að þýða rit Jóns Dúasonar á enska tungu ....
14. Til Ara Arnalds, til ritstarfa :

a. Grunnlaun 2000
b. Verðlagsuppbót 4000

15. Til samningar íslenzkrar samheitaorðabókar:
a. Grunnstyrkur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000
b. Verðlagsuppbót 10000

16. Til samningar íslenzkrar orðabókar, gegn jafn-
miklu framlagi frá Sáttmálasjóði:
a. Grunnstyrkur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15000
b. Verðlagsuppbót 30000

17. Til útgáfu héraðssagnarita. eftir tillögum heim-
spekideildar háskólans:
a. Grunnstyrkur 5000
b. Verðlagsuppbót..................... 10000

6000

kr. kr.

24000

12000
10000

9000
10000

15000

15000
25000

15000

45000

15000
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18. Til Norræna félagsins .
19. Til íslenzkra stúdenta í Kaupmannahöfn ti

starfsemi .
20. Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn
21. Til ætt- og mannfræðifélagsins, til útgáfu

talsins frá 1816 .
22. Til héraðsskjalasafna skv. l. nr. 7 1947

IX. Til skálda, rithöfunda og listamanna:
a. Grunnstyrkir .
b. Verðlagsuppbót .

Af fé þessu skal Gunnar skáld Gunnarsso
6000 kr. heiðurslauna að viðbættri verðlagsu

Að öðru leyti skal 4 manna nefnd, kosin af
skipta fjárhæð þessari.

X. Styrkur til myndlistarskóla Félags íslenz
stundamálara .

XI. Til Páls Hermannssonar, fyrrv. alþm., til rit
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

XII. Til Jóns Leifs tónskálds .

XIII. Til vísindamanna og fræðimanna samkvæmt
menntamálaráðs :
a. Grunnstyrkur .
b. Verðlagsuppbót .

XIV. Til leiklistarstarfsemi:
1. Til leikfélags Reykjavíkur, gegn að minn

jafnmiklu framlagi úr bæjarsjóði Reykja
2. Til leikskóla samkvæmt úthlutun men

ráðherra .
3. Til leikfélags Akureyrar, gegn að minns

jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Akur
4. 'I'il Ieíkfélags Hafnarfjarðar, gegn að minn

jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Hafna
5. Til leikfélags Ísafjarðar, gegn að minns

jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Ísafja
6. Til leikfélags Sauðárkróks, gegn að minn

jafnmiklu framlagi annars staðar að ..
7. Til leikfélags Vestmannaeyja, gegn að

kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjó
mannaeyja .

8. Til leikfélags á Siglufirði, gegn að minn
jafnmiklu framlagi annars staðar að ....

9. Til leikfélags Dalvíkur, gegn að minnsta ko
miklu framlagi annars staðar að .

15. gr.

kr. kr.

........ 5000
I félags-
........ 1000
...... 4000
mann-

........ 10000

........ 5000
311200

........ 173000

........ 346000
519 000

n njóta
ppbót.
Alþingi,

kra frí-
........ 10000

starfa:
........ 3500 I........ 7000

10500
....... . 5000

úthlutun

........ 30000........ 60000
90000

sta kosti
vikur ·. 30000
ntamála-........ 25500
ta kosti

eyrar ·. 6000
sta kosti
rfjarðar 3000
ta kosti
rðar ·. 1500

sta kosti
....... . 1500
minnsta

ði Vest-....... . 1500
sta kosti
....... . 1500
sti jafn-....... . 1000
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2. Til eldiviðar og ljósa .
3. Ýmis gjöld .
4. Fyrning .

kr. kr.

ta kosii
....... . 1000
ta kosti....... . 1500

74 000

sti jafn-
ur:

15000
30000

45000
minnsta
...... 20000

....... . 2000
fnmiklu
....... . 25000
Iu fram-
....... . 10000
ónlistar-
t:

4620
9240

13860
barna-

nnslu i
jum og
a þjóð-

1950
3900

5850

6000
12000

18000
nakóra:

3000
6000

9000
148710

8245
16490

24735........ 7000
........ 20000
........ 711

52446

10. Til leikfélags Eyrarbakka, gegn að minns
jafnmiklu framlagi annars staðar að ..

11. Til leikfélags Akraness, gegn að minns
jafnmiklu framlagi annars staðar að ....

XV. Til tónIistarstarfsemi:
1. Til Tónlistarskólans, gegn að minnsta ko

miklu framlagi frá bæjarsjóði Reykjavik
a. Grunnstyrkur .
b. Verðlagsuppbót .

2. Til tónlistarskóla á Akureyri, gegn að
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að

3. Til hljómsveitar Reykjavíkur .
4. Til Lúðrasveitar Reykjavíkur, gegn ja

framlagi annars staðar að .
5. Til Lúðrasveitar Akureyrar, gegn jafnmik

lagi annars staðar að .
6. Til Páls Ísólfssonar, til þess að starfa að t

málum og efla skilning alþýðu á tónmenn
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

7. Til þess að veita kirkjuorgelleikurum og
kennurum utan Reykjavíkur ókeypis ke
orgelleik, hljómfræði og söngstjórn i kirk
barnaskólum, með umsjá söngmálastjór
kirkjunnar:
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

8. Til sambands íslenzkra karlakóra :
a. Grunnstyrkur .
b. Verðlagsuppbót .

9. Til landssambands blandaðra kóra og kven
a. Grunnstyrkur .
b. Verðlagsuppbót . .

XVI. Til listasafns Einars Jónssonar:
1. Laun Einars Jónssonar:

a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

45



15. gr.

c. Fjárræktarbúið á Hesti:
1. Laun......... . .
2. Annar kostnaður .

63300
80000

kr. kr.

arskyni
n, loka-
....... . 10000
estur-Ís-
....... . 8000
ndinga.)

.591928 8000

........ 50000
rs Jóns-
, síðari
........ 15000
skringlu
........ 20000

s A.... . . . 2650225

fl.

318187
245200
563387

.210000
353387

259200
200000

459200

223500
150000

373500

143300
79900

63400

XVII. Til Guðjóns Samúelssonar, í viðurkenning
fyrir að uppgötva aðferð við múrhúðu
greiðsla .

XVIII. Til eflingar menningarsambandi við V
lendinga .

(Þar af 5000 kr. til Þjóðræknisfélags Ísle

XIX. Kostnaður við friðun Þingvalla, sbr. lög nr
XX. Til umbóta á Þingvöllum .

XXI. Til að reisa í Skálholti minnismerki Eina
sonar myndhöggvara um Jón Arason
greiðsla .

XXII. Til Vesturheimsblaðanna Lögbergs og Heim
10 000 til hvors .

Samtal

B. Til ýmissa rannsókna i opinbera þágu o.
I. Atvinnudeild háskólans:

1. Iðnaðardeild :
a. Laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

106062
212125

b. Annar kostnaður .

--;- Tekjur af rannsóknum .

2. Fiskideild :
a. Laun:

1. Grunnlaun 86400
2. Verðlagsuppbót 172800

b. Annar kostnaður

3. Landbúnaðardeild :
a. Laun:

1. Grunnlaun 74500
2. Verðlagsuppbót 149000

b. Annar kostnaður .

-7- Tekjur .
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d. Tilraunastöðin á Úlfarsá:
1. Laun .
2. Annar kostnaður .

50200
56000

-;- Tekjur .

e. Tilraunabúið í Engey:
1. Laun 45020
2. Annar kostnaður 35000

-;- Tekjur .

4. Sameiginlegur kostnaður:
a. Laun:

1. Grunnlaun 32333
2. Verðlagsuppbót 64667

b. Hiti, ljós og ræsting .
c. Til viðhalds húss .
d. Húsaleiga í leiguhúsnæði .
e. Annar kostnaður .

-;- Tekjur frá happdrætti Háskóla Islands
o. fl. .

II. Rannsóknarstofa háskólans:
1. Laun:

a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Annar kostnaður .

-;- tekjur af rannsóknum

III. Til rannsóknaráðs :
1. Laun:

a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Rannsóknakostnaður .

3. Til rannsóknaráðs vegna rannsókna á b

IV. Veðurstofa íslands:
1. Almenn veðurþjónusta:

a. Laun:
1. Grunnlaun 180833
2. Verðlagsuppbót 361666

15. gr.

kr. kr.

106200
25000
-- 81200

80020
45400
-- 34620

97000
80000
25000
48240
23500

273740 I
85000

188740
1554047

92500
185000

277500........ 146000

423 ;'00
........ 123500

300000

17400
34800

52200........ 40000

iksteini 15000
1072UU

542499
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kr. kr.

160649

154300
205000

8000
56700
10000
10000

44500
13352
25000

1230000

I
203526

36634
75700

170000
18300
56840

561000
462825

98175
123000n

........ 50000

....... . 1500

22600
38400

61000
....... . 100 000

161000

68200
136400

204600
....... . 8000n

284600

sB .... . . 3 G8S 347

b. Aukavinnulaun .
c. Til veðurathugana utan Reykjavíkur,

áhalda o. fl. .
d. Til veðurskeyta og útvarpsveðurfregna
e. Til loftskeytatækja .
f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .
g. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum .
h. Úrkomumælingar á fjöllum .
i. Til jarðskjálftamælinga :

1. Ný tæki 30000
2. Starfræksla 14500

j. Ýmis kostnaður .
k, Verkstæði, stofnkostnaður .

2. Veðurþjónusta vegna millilandaflugs :
a. Laun:

1. Grunnlaun 67842
2. Verðlagsuppbót 135684

b. Aukavinnulaun .
c. Veðurathugun utan Reykjavíkur .
d. Veðurskeyti .
e. Húsaleiga o. fl. . .
f. Ýmis kostnaður .

endurgreiðsla frá ICAO 82,5% .
Fært á 13. gr. D. XIV .

V. Til landmælinga .
VI. Til jökulmælinga .

VII. Til sjómælinga :
1. Laun:

a. Grunnlaun ....................•....
b. Verðlagsuppbót .

2. Annar kostnaður .

VIII. Til húsameistara ríkisins:
1. Laun:

a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Annar kostnaður .

Samtal
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16. gr.
Til atvinnumála er veitt~

A. Landbúnaðarmál.
1. Til Búnaðarfélags íslands, enda samþykki landbún-

aðarráðherra fjárhagsáætlun félagsins .
2. Til sama, til kynnisferða bænda .
3. Til búreikningaskrifstofu á vegum Búnaðarfé1. íslands
4. Gjöld samkv. jarðræktarlögum:

a. Styrkur samkv. II. kafla jarðræktarlaganna :
1. Grunnstyrkur (áætlað) 1300000
2. Verðlagsuppbót (áætlað) 2600000

h. Til vélasjóðs, lögboðið framlag .
e. Styrkur til framræslu samkv. 37. gr. jarðræktarlaga

(áætlað) .
d. Til eftirlits með vélakosti ræktunarsambanda sam-

kv. 11. gr. l. nr. 7/1945 og til námskeiða samkv. 12.
gr. sömu laga (áætlað) .

e. Kostnaður við athuganir og mælingar samkv. 5. gr.
sömu laga (áætlað) .

f. Til skurðgröfukaupa .
g. Styrkur samkv. 21. gr. 1. nr. 7/1945, sbr. lög nr.

29/1948 (áætlað) .

5. Til búfjárræktar samkv. lögum nr. 19/1948:
a. Nautgriparækt:

1. Almennur styrkur til nautgriparæktar-
félaga 95000

2. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi
annars staðar að 5000

b. Sauðfjárrækt:
1. Styrkur til sauðfjárkynbótabúa 12000
2. Styrkur til sauðfjárræktarfélaga 20000
3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi

annars staðar að 15000

e. Hrossarækt:
1. Fóður- og girðingastyrkur .
2. Styrkur til kaupa á kynbótahestum .
3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi

annars staðar að .

10000
8000

12000

d. Styrkur til fóðurbirgðafélaga .
e. Sæðingarstöðvar:

1. Stofnstyrkur 45000
2. Rekstrarstyrkur 18000

6. Til tilraunastarfsemi í þágu landbúnaðarins:
a. Til jarðræktartilrauna á Sámsstöðum .
b. Til jarðræktartilrauna á Akureyri .

1__ k_r. I__ ~_

3900000
50000

860000

100000

75000
100000

350000

100000

47000

30000
60000

63000

95300
70200

1 000000
10000
30000

5435000

300000
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e. Til jarðræktartilrauna á Skriðuklaustri .,
d. Til jarðræktartilrauna á Reykhólum

7. Framlag samkv. lögum um landnám, nýbyg
endurbyggingar í sveitum:
a. Samkv. 4. gr. laga nr. 35/1946, til landnám
b. Samkv. 13. gr. sömu laga, til byggingarsjó

8. Til ræktunarsjóðs samkv. l. nr. 66/1947 .
9. Til fyrirhleðslu á Þverá og Markarfljóti .

10. Til fyrirhleðslu á Kaldaklifsá, Svaðbælisá og
undir - Eyjafjöllum .

ll. Til sandgræðslu:
a. Laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Til sandgræðslustöðva .
e. Til nýrra sandgræðslugirðinga .
d. Til skrifstofukostnaðar .
e. Til sandgræðslutilrauna .
f. Ýmis gjöld .

12. Til skógræktar:
a. Laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Skrifstofukostnaður .
c. Til skógræktarfélaga .
d. Til skóggræðslu .
e. Vextir og afborganir af skuldum .

13. Til garðyrkjufélags Íslands .
14. Til klaksjóðs samkv. lögum nr. 36/1937 .
1;;. Kostnaður vegna laga nr. 112/1941, um lax- og

veiði:
a. Veiðimálastj óraembættið :

1. Laun:
a. Grunnlaun 12550
b. Verðlagsuppbót 25110

2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .
3. Ferðakostnaður .
4. Rannsóknarkostnaður og annar kostn-

aður .

b. Kostnaður vegna veiðimálanefndar, styrkur
ræktar og eftirlitskostnaðar .

16. gr.

kr. kr.

........ 48600

........ 77300
291400

gðir og

s ...... 2500000
ðs .' .. 2500000

---- 5000000
....... . 500000
....... . 350000
Laugará

50000....... .

21000
42000

63000
....... . 200000
....... . 100000
....... . 10000
....... . 10000
........ 75000

---- 458000

43675
87350

131 025
....... . 33300
....... . 125000
....... . 600000
....... . 71000

960325
........ 2000
........ 10000
silungs-

37660
12000
10000

19000
78660

til fisk-........ 30000
108660
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16.gr.

Samta

kr. kr.----- -----

8400
16800

25200
........ 10000

3.3200

42300
84600

126900
a dýra-

10500
21000

-- 31500
....... . 4000

162400........ 3000

62100
15000
24000
33900

135000
....... . 6000000
....... . 400000
....... . 360000
....... . 420000

7315000........ 1000

ls A ... . . 22021 985

numála-
agið sjái
ð ...... 834500
....... . 182000....... . 20250
....... . 17000
....... . 300000
........ 2600

ls B ... . . 1356350

16.. Til loðdýraræktar:
a. Laun ráðunautar:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Annar kostnaður

1i. Til dýralækna:
a. Laun dýralækna:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Styrkur til einstakra manna til að stund
lækningar:
1. Grunnstyrkur .
2. Verðlagsuppbót .

c. Skrifstofukostnaður yfirdýralæknis .

18. Til kláðalækninga .
19. Kostnaður við sauðfjársjúkdómavarnir:

a. Sauðfjársjúkdómanefnd:
1. Laun forstjóra og bókara:

a. Grunnlaun 20700
b. Verðlagsuppbót 41400

2. Laun nefndarmanna .
3. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .
4. Annar kostnaður .

b. Bætur vegna fjárskipta .
c. Kostnaður við vörzlu .
d. Viðhald eldri girðinga .
e. Flutningskostnaður .

2L Til Norræna búfræðifélagsins

B. Sjávarútvegsmál.
1. Til Fiskifélags íslands, enda samþykki atvin

ráðuneytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins, og fél
um útgáfu fiskimannaalmanaks á sinn kostna

2. Til skuldaskilasjóðs vélbátaeigenda .
3. Til alþjóðahafrannsókna .
4. Til reikningaskrifstofu sjávarútvegsins .
5. Til haf- og fiskirannsókna .
6. Til alþjóðahvalveiðaráðs .

Samta

51



C. Iðnaðarmál.
1. Til Landssambands iðnaðannanna .
2. Til iðnlánasjóðs .
3. Til iðnráða .
4. Styrkur til byggingar iðnskóla í Reykjavík, % k

allt að .

Fjárveitingin er bundin því skilyrði, að ríkis
láti endurskoða reikninga stofnunarinnar og á
gefin skýrsla um starfsemina, samþykkt af end
anda.

5. Til Halldóru Bjarnadóttur til þess að vinna að
heimilisiðnaðar :
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

6. Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til þess a
uppi kennslu og námskeiðum í tréskurði og h
iðnaði:
a. Grunnstyrkur .
b. Verðlagsuppbót .

7. Til tóvinnuskóla Halldóru Bjarnadóttur á Sv
eyri við Eyjafjörð .

8. Til Guðmundar Kristinssonar, myndskera:
a. Grunnstyrkur .
b. Verðlagsuppbót .

Samta

D. Raforkumál.
I. Stjórn raforkumála:

1. Laun:
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Skrifstofukostnaður ....•...............
3. Annar kostnaður .

II. Til undirbúnings rannsókna og áætlana um
virkjanir og raforkuframkvæmdir :
1. Laun:

a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Skrifstofukostnaður .

16. gr.

kr. kr.

....... . 50000

....... . 300000

....... . 10000
ostnaðar....... . 250000

stjórnin
rlega sé
urskoð-

eflingu

........ 2340

........ 4680
7020

ð halda
eimilis-

....... . 900........ 1800
2700

albarðs-........ 30000

....... . 500

........ 1000
1500

ls e ... . . . 651220

20775
41550

62325
........ 47000
....... . 15675

125000
nýjar

88583
177767

266350
........ 30900
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3. Mælingar og aðstoð .
4. Annar kostnaður .

-+ Tekjur:
1. Endurgreiðslur frá bæjarfélögum, ein-

staklingum og fyrirtækjum .
2. Úr raforkusjóði .

III. Vatnamælingar .
IV. Til nýrra raforkuframkvæmda .
V. Til að lána með hagkvæmum kjörum til by

dieselvélarafstöðva .
VI. Rafmagnseftirlit ríkisins:

1. Laun:
a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Skrifstofukostnaður .
3. Ferðakostnaður .
4. Annar kostnaður .

-+ Tekjur:
Árgjöld rafveitna .
Aðflutningsgjöld o. a. . .

VII. Raforkuráð ;
Þóknun og skrifstofukostnaður ..........•.

VIII. Raforkusjóður :
TilIag ríkissjóðs samkv. lögum nr. 12 2. april

IX. Jarðboranir og gufuvirkjunarrannsóknir :
1. Laun:

a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Skrifstofukostnaður .
3. Bormannalaun .
4. Rannsóknarkostnaður .
5. Annar kostnaður .

-+ Tekjur:
Borkostnaður greiddur af einstaklingum 0
arfélögum .

6. Til bortækjakaupa

Samtal

16.gr.

kr. kr.

........ 100000

........ 42750
----

440000

50000
280000

330000
110000........ 50000........ 1000000

ggingar
........ 650000

73467
146933

220400
........ 60400
........ 60000
........ 82200

423000
230000
193000

423000

........ 15000

1946 .• 2000000

30000
60000

90000
........ 40000
....... . 320000....... . 150000
....... . 300000

900000

g sveit-....... . 500000
400000

........ 350000
750000

sD .... . . . 4700000
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kr. kr.

........ 34000

áætlað) 17300000
04/1943 4000000

---- 21,300000
á fram-
örorku-...... . 260000
foreldra
...... . 15000
80 1947 20000
félags-
...... . 18000

...... . 7000
eit eiga

bæjar-

3000 kr.
...... . 24000

31000

...... . 200000

...... . 32190

I 232190
heimila

fram-
1 •••••• 100000
...... . 25000
k. tvö-
...... . 150000
...... . 20000
kur .. 20000

31500
63000

94500
23500

71 000
...... . 78000

149000
....... 104000

4-

17. gr.
Til félagsmála er veitt:

1. Tillag til bjargráðasjóðs, samkv. I. nr. 45 1913
2.. Til almannatrygginga:

a. 1. Framlag skv. 116. gr. laga nr. 50/1946 ,
2. Framlag samkv. 82. gr. III. kafla laga nr. 1

b. Endurgreiðsla samkv. 99. gr. laga nr. 50/1946
lagi Lífeyrissjóðs íslands til ellilauna og
bóta samkv. 78. gr. laga nr. 74/1937 .

3. Gjöld samkvæmt lögum nr. 87 1947, um afstöðu
til óskilgetinna barna .

4. Gjöld skv. 21., 22. og 23. gr. framfærslulaga, nr.
5. Til styrktar- og sjúkrasjóða samkv. úthlutun

málaráðuneytisins .
'l. Gamalmennahæli :

a. Til elliheimilisins Grundar í Reykjavík:
Rekstrarstyrkur .

enda greiði vistmenn, sem framfærslusv
utan Reykjavíkur, ekki hærra daggjald en
menn.

b. Til níu gamalmennahæla utan Reykjavíkur,
til hvers .

7. Til Sambands íslenzkra berklasjúklinga:
a. Byggingarstyrkur .
b. Rekstrarstyrkur vegna læknislauna .

8. Til sumardvalarheimila, dagheimila og vistar
fyrir börn úr bæjum og kauptúnum, gegn jöfnu
lagi annars staðar að .

9. Kostnaður við barnaverndarráð .
10. Til barnavinafélagsins Sumargjafar, gegn a. m.

földu framlagi frá Reykjavikurbæ .
11. Til starfskvennaskóla Sumargjafar .
12. Til barnaheimilisins Vorboðans, byggingarstýr

13. Upptökuheimilið á Elliðahvammi:
a. Laun:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

Hlunnindi .

b. Annar kostnaður .

+ Tekjur .
II 000
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kr. kr.

....... . 15000

....... . 3000

....... . 5000

....... . 2000

....... . 50000
da utan
num til-

7500

....... . lOO 000

....... . 50000
15000

s ...... 1500

....... . 300000

,
22500
4650

-- 27150
32715

........ 15000
um það,

....... . 4000....... . 1500
2050

afræðslu,....... . 12500

rstyrkur 7500

........ 1500

......... 10000

........ 60000

úlla .... 120000

rndunar-
......... 500

rekstrar-
......... 300

......... 36000

3. bráða-
......... 75000

........ 4700

14. Til ýmiss konar líknar- og hjálparstarfsemi:
a. Til Rauðakross íslands .
b. Til Sambands íslenzkra berklasjúklinga ..
c. Til félagsins "Heyrnarhjálpar" .
d. Til félagsins "Sjálfsbjargar" .
e. Til mæðrastyrksnefnda " .

Þar af 15 þús. kr. til mæðrastyrksnefn
Reykjavíkur. Ráðherra úthlutar fénu, að feng
lögum mæðrastyrksnefndar í Reykjav.í.k.

15. Til slysavarna:
a. Til almennra slysavarna ' .
b. Til umferðaslysavarna .

16. Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum erlendi

17. a. Til bindindisstarfsemi .
b. Til Péturs Sigurðssonar erindreka:

1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

750~
15000

3. Ferðakostnaður

18. Ungmennastarfsemi :
a. Til Ungmennafélags íslands .

Félagið gefi ríkisstjórninni skýrslu
hvernig fénu er varið.

b. Til Bandalags skáta .
c. Til Bandalags íslenzkra farfugla .

19. Til Kvenfélagasambands Íslands, til húsmæðr
heimilisiðnaðar og garðyrkju .

20. Til kvennaheimilisins Hallveígarstaöa, bygginga

21. Til KvenréUindafélags Íslands .

22. Til vinnumiðlunar (áætlað) .

23. Til jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga .

24. Tillag til byggingarsjóða kaupstaða og kaupt

25. Til Dýraverndunarfélags íslands til dýrave
starfsemi .

26.. Til kreppulánasjóðs bæjar- og sveitarfélaga,
halli .

27. Kostnaður við framkvæmd orlofslaganna '"

28. Greiðsla með börnum erlendra manna skv.
birgðaákvæði framfærslulaga, nr. 80 1947 ..

29. Tillag til International Labour Organization

17. gr.

o

o
o

o

o
o
o
o
o
o
o

o

o
o

o
o
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17.gr.

30.. Tillag til sameinuðu þjóðanna (UNO) .

31.. Tillag til Food and Agricultural Organization

32. Tillag til World Health Organization .

33. Tillag til alþjóðaflóUamannastofnunarinnar (I

34. Tillag til Organization of the European E
Cooperation (OEEC) .

kr. kr.

....... . 156000
(FAO) 23500

........ 18750

RO) .. 108000

conomic
........ 40000

-----
tals ... . . . 26484090Sam
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18. gr.
Til styrktarfjár, lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna, biðlauna og heiðurs-

launa er veitt:

I. Samkvæmt eftirlaunalögum :
a. Embættismenn .
b. Embættismannaekkjur .

Verðlagsupp

II. Eftirlaun auk lögboðinna eftirlauna og 1ifey
laun, heiðurslaun og styrktarfé:
a. Embættismenn og aðrir starfsmenn:

Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .
Ágúst H. Bjarnason, fyrrv. prófessor ..
Andrés Johnson, fornminjasafnari ....
Andrés Olafsson, fyrrv. fiskimatsmaður
Ari Arnalds, fyrrv. bæjarfógeti .
Árni Gíslason, fyrrv. yfirfiskimatsmaður
Árni Pálsson, fyrrv. prófessor .
Árni Thorsteinsson tónskáld .
Árni G. Þóroddsson, fyrrv. fiskimatsm.
Arnleíf Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir
Ásdís M. Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir
Ásgeir Ásgeirsson, fyrrv. sóknarprestur
Ásgeir Jónsson, fyrrv. póstur .
Ásgeir Jónsson frá Gottorp .
Baldur Eyjólfsson fyrrv. póstur .
Benedikt Benjamínsson, fyrrv. póstur ..
Benedikt Sveinsson, fyrrv. skjalavörður
Bergur Jónsson, fyrrv. sakadómari ....
Bergur Rósinkransson, fyrrv. skipaskoð-

unarm .
Björgvin Guðmundsson tónskáld .
Björn Blöndal Jónsson, fyrrv. eftirlitsm.
Björn Einarsson .
Björn Helgason fyrrv. fiskimatsm .
Björn Jónsson, fyrrv. póstur .
Bogi Brynjólfsson, fyrrv. sýslumaður ..
Brynjólfur Þorláksson, fv. söngkennari
Böðvar Bjarnason, fyrrv. sóknarprestur
Böðvar Jónsson, fyrrv. póstur .
Carl Berndsen, fyrrv. póstafgreiðslum ..
Daníel Sveinsson, fyrrv. póstur .
Eggert Brandsson, fyrrv. sjómaður .
Eggert Stefánsson söngvari .
Einar Markússon. fyrrv. ríkisbókari '"
Einar Pálsson, fyrrv. sóknarprestur ....
Einar Straumfjörð, fyrrv. vitavörður ..
Einar E. Sæmundsson, fv. skógarvörður
Eiríkur Albertsson, fyrrv. sóknarprestur

kr. kr.

....... . 120000

....... . 42000

lö2000
bót .. , 324 000

486000
ris, bið-

490.00
5000.00
6370.00
650.00

4275.00
1625.00
6605.00
4495.00

650.00
490.00
490.00

1025.00
650.00
490.00
650.00
800.00

9600.00
7200.00

4000.00
3000.00
7000.00
3245.00
650.00
325.00

1040.00
3000.00
1950.00
650.00

1200.00
325.00

1950.00
3600.00
3245.00
1190.00
1625.00
4620.00
6445.50
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Eiríkur Eiríksson, fyrrv. fiskimatsmaður
Eiríkur Kjerúlf, fyrrv. læknir .
Eiríkur Sigfússon, fyrrv. póstur .
Eiríkur Steingrímsson, fyrrv. póstur ..
Erlendur Erlendsson, fyrrv. fiskimatsm.
Friðfinnur Guðjónsson, leikari .
Frrðrrk Bjarnason, fyrrv. barnaskólastj.
Friðrik Jónsson, fyrrv. póstur .
Geir Sigurðsson, fyrrv. lögregluþjónn ..
Gróa Dalhoff, fyrrv. símakona .
Guðbjörg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ..
Guðbjörg Þorleifsdóttir, Múlakoti .
Guðbrandur Þorsteinsson, fv. vitavörður
Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur .
Guðjón Sigurðsson, fyrrv. póstur .
Guðlaugur Hansson, fv. lýsismatsmaður
Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur .
Guðmundur B. Árnason, fyrrv. bréfberi
Guðmundur Björnsson, fv. sýslumaður
Guðmundur Davíðsson, fv. umsjónarm.
Guðmundur Eggerz, fyrrv. sýslumaður
Guðmundur Einarsson, fv. fiskimatsm.
Guðmundur Gestsson, fyrrv. dyravörður
Guðmundur Gissurarson, fv. fiskimatsm.
Guðmundur Guðmundsson, fv. héraðsl.
Guðmundur Hannesson, fv. bæjarfógeti
Guðmundur Ólafsson, fv. fiskimatsmaður
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur ....
Guðmundur Sveinbjörnsson, fyrrv. skrif-

stofustjóri .
Guðrún Indriðadóttir leikkona .
GunnI. Kristmundss., fv. sandgræðslustj.
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur .
Halldór Benediktsson, fyrrv. póstur .
Halldór Kr. Júlíusson, fyrrv. sýslumaður
Halldór Steinsson, fyrrv. héraðslæknir .
Hallgrímur Jónsson, fv. barnaskólastjóri
Hannes Jónsson, fyrrv. póstur ....
Haraldur Þórarinsson, fv. sóknarprestur
Helgi Árnason, fyrrv. safnhúsvörður ..
Henriette Kjær, fv. yfirhjúkrunarkona
Hjálmar Guðjónsson, fv. yfirfiskimatsm.
Hólmgeir Jensson, fyrrv. dýralæknir ..
Ingibjörg Loftsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ..
Ingibjörg Sigurðard., fv. póstafgr.kona ..
Ingiríður Helgadóttir, fyrrv. ljósmóðir .
Ingivaldur Nikulásson, fv. barnakennari
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir ..

18. gr.

650.00
36QO.00

325.00
490.00
490.00

1300.00
1625.00
1056.25
2000.00
1300.00
490.00
650.00
650.00
490.00
406.25
650.00
815.00
490.00

3625.00
2440.00
2925.00
490.00

1950.00
650.00

4000.00
36UO.00
490.00

1140.00

9302.50
1300.00
7669.68
490.00
325.00

1300.00
3245.00
3635.00
1140.00

723.13
1300.00
975.00

1625.00
490.00
490.00
490.00
975.00
490.00
650.00

1625.00

kr. kr.
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Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðsl., biðlaun
Ingólfur Jónsson, fyrrv. leiðsögumaður
Ingunn Bergmann .
Ingvar Nikulásson, fyrrv. sóknarprestur
Jakob Kristinsson, fyrrv. fræðslumálastj.
Jakob J. Smári, fyrrv. adjunkt, biðlaun
Jes A. Gíslason, fyrrv. sóknarprestur ...
Jóhann P. Jónsson, skipherra, biðlaun
Jóhannes Guðmundsson póstur .
Jóhannes Jónasson, yfirfiskimatsm., biðI.
Jón Árnason, fyrrv. fiskimatsm .
Jón Bach, fyrrv. dyravörður .
Jón Benjamínsson, fyrrv. Iiskimatsm .
Jón N. Johannessen, fyrrv. sóknarprestur
Jón Jónsson, fyrrv. póstur .
Jón Stefánsson, dr. phil., London .
Jón Sverrisson, fyrrv. fiskimatsmaður .
Jóna Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .
Jónas Jónsson, fyrrv. fiskimatsmaður ..
Jónas Kristjánsson, fyrrv. héraðslæknir
Jónína Marteinsdóttir, fv. hjúkrunarkona
Karl Finnbogason, fyrrv. barnaskólastj.
Karl Steingrímsson, fv. fiskimatsmaður
Kjartan Ólafsson, fv. yfirfiskimatsmaður
Klemenz Klemenzson, fv. leiðsögumaður
Kofoed-Hansen, fyrrv. skógræktarstjóri .
Kristín Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...
Kristinn Daníelsson, fyrrv. sóknarprestur
Kristjana Jónsdóttir, fyrrv. ritari .
Kristján A. Bjarnason, fyrrv. póstur ..
Kristján Ingimundarson, fv. fiskimatsm.
Kristján Jónsson, fyrrv. póstur .
Kristján Linnet, fyrrv. bæjarfógeti .
Kristján Þorláksson, fyrrv. vitavörður ..
Lárus Bjarnason, fyrrv. skólastjóri .
Lárus Rist, fyrrv. kennari .
Lárus Sigurjónsson, skáld .
Lúðvík Hansson, fyrrv. leiðsögumaður .
Margrét Rasmus, fyrrv. skólastjóri ....
María Sigurðardóttir, fyrrv. starfsk. Alþ.
Marsibil Sigurðardóttir, fv. fiskimatskona
Matthías Eggertsson, fv. sóknarprestur
Matthías Þórðarson fiskifræðingur ....
Matthías Þórðarson, fv. þjóðminjavörður
Njáll Guðmundsson, fyrrv. póstur .....
Oddur Valentínusson, fyrrv. leið sögum.
Ólafur Daníelsson, fyrrv. yfirkennari ..
Ólafur Finsen, fyrrv. héraðslæknir
Ólafur Friðriksson, fyrrv. ritstjóri
Ólafur Guðmundsson, fyrrv. póstur ....

18. gr.

10200.00
815.00
815.00

1115.00
6538.35
7200.00
815.00

12000.00
325.00

3000.00
650.00

2000.00
490.00

1235.00
1140.00
1500.00
1625.00
490.00
490.00

1625.00
490.00

2100.00
490.00

2438.00
815.00

2515.00
490.00

1335.00
2340.00
490.00
490.00
325.00

4333.45
650.00

7110.00
975.00

2440.00
650.00

4495.00
490.00
490.00

1245.00
1950.00
3326.17
650.00

1200.00
3245.00
1625.00
2925.00
400.00

kr. kr.
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18. gr.

Ólafur Thorlacius, fyrrv. héraðslæknir .
Páll Halldórsson, fyrrv. skólastjóri .
Páll Sveinsson, fv. yfirkennari .
Pálmi Þóroddsson, fyrrv. sóknarprestur
Pétur Á. Jónsson óperusöngvari .
Pétur Thoroddsen, fyrrv. héraðslæknir
Runólfur M. Jónsson, fyrrv. sóknar-

prestur .
Runólfur Magnússon, fv. fiskimatsmaður
Sigríður Gísladóttir, fv. starfskona Alþ.
Sigríður Jónasdóttir, fv. ljósm., Miðhópi
Sigríður Jónasdóttir, fv. ljósm., Þórshöfn
Sigtryggur Guðlaugsson, fyrrv. sóknar-

prestur .
Sigurbjörn Sveinsson, fv. barnakennari
Sigurður Benediktsson, fyrrv. póstur ..
Sigurður Fr. Einarsson, fv. fiskimatsm.
Sigurður V. Guðmundsson, fv. fiskimatsm.
Sigurður Jóakimsson, fv. fiskimatsm ...
Sigurður Jónasson, fyrrv. fiskimatsm ..
Sigurður Nordal prófessor .
Sigurður Sigfússon, fyrrv. póstur .
Sigurður Sigurðsson, fyrrv. barnakennari
Sigurður Sumarliðason. fv. póstur .
Sigurður Thoroddsen, fyrrv. yfirkennari
Sigurjón Björnsson, fyrrv. fiskimatsm. .
Sigurjón Friðjónsson skáld .
Sigurjón Markússon, fyrrv. sýslumaður
Sigurjón Rögnvaldsson, fyrrv. kennari .
Sigurjón Sumarliðason, fyrrv. póstur ..
Skúli Árnason, fyrrv. héraðslæknir ...
Stefán Kristinsson, fyrrv. sóknarprestur
Stefán Þorvaldsson, fyrrv. póstur .
Steingrímur Arason, fyrrv. kennari .
Sumarliði Guðmundsson, fyrrv. póstur .
Sveinn Árnason, fyrrv. fiskimatssljóri .
Theódór Jónsson, fyrrv. sóknarprestur
Thorvald Krabbe, fyrrv. vitamálastjóri .
Tómas Jónsson, fyrrv. fiskimatsmaður .
Valdimar Snævarr, fv. barnaskólastjóri
Valgerður Steinsen, fv. spítalaráðskona
Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur .
Vigfús Sigurðsson, fyrrv. vitavörður ..
Vigfús Þórðarson, fyrrv. sóknarprestur
Þorbjörn Þórðarson, fyrrv. héraðslæknir
Þorkell Þorkelsson, fyrrv. veðurstofu-

stjóri .
Þorlákur Þorláksson, fyrrv. póstur .
Þorleifur Erlendsson, fv. barnakennari
Þorsteinn Gíslason, fv. fiskimatsmaður
Þorsteinn Þorsteinsson, fyrrv. póstur ..

1625.00
1625.00
6798.11
920.00

3600.00
1625.00

1185.00
650.00
490.00
490.00
490.00

4495.00
3245.00
490.00
490.00
650.00
650.00
490.00

3245.00
406.25

1000.00
325.00

3245.00
650.00

3245.00
4374.41

325.00
1140.00
1625.00
1625.00
650.00

1500.00
815.00

3000.00
2330.00
2160.00
650.00

2680.00
815.00
325.00
490.00

2500.00
1140.00

11100.00
650.00
600.00
650.00
650.00

kr. kr.
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18. gr.

Þorvaldur Jakobsson, fv. sóknarprestur 2070.00
Þorvaldur Þorvaldsson, fv. fiskimatsm. 650.00

370868.00
Verðlagsuppbót ... 741736.00

b. Ekkjur:
Aðalbjörg Jakobsdóttir ............•...
Aðalbjörg Sigurðardóttir .
Agnethe Kamban .
Ágústa Þ. Ólafsdóttir .
Anina Arinbjarnardóttir .
Anna Ásmundsdóttir .
Anna Bjarnadóttir .
Anna Kl. Jónsson .
Anna Pálsdóttir .
Anna Sigurðardóttir .
Anna Stefánsdóttir .
Anna Þorgrímsdóttir .
Anna Þorkelsdóttir ...................•
Arndís Sigurðardóttir .
Ásdís Þorgrímsdóttir .
Áslaug Thorlacius .
Ásta Einarson .
Ásta Þorvaldsdóttir .
Ástríður Magnúsdóttir .
Ástríður Petersen ....................•
Auður Gísladóttir .
Auður Jónasdóttir .
Bentína Hallgrímsson .
Bergljót Blöndal .
Björg Einarsdóttir .
Björg Guðmundsdóttir .
Björg Jónasdóttir .
Camilla Hallgrímsson .
Dorothea Guðmundsson .
Eleanor Sveinbjörnsson .
Elín Guðbjörg Guðmundsdóttir .
Elínborg Vigfúsdóttir .
Elísabet Jónsdóttir .
Elísabet Sigurðardóttir .
Ellen Einarsson .
Ellen Sveinsson .
Emilía P. Briem .
Fríða Hlíðdal .
Geiriaug Stefánsdóttir .
Guðbjörg Hermannsdóttir .
Guðbjörg Kristjánsdóttir .
Guðbjörg Ólafsdóttir .
Guðbjörg Tómasdóttir .
Guðfinna Þórðardóttir .
Guðlaug Magnúsdóttir .......••.•..••..

815.00
1950.00
1200.00
490.00
490.00

1000.00
490.00
730.00

1200.00
2380.00
975.00
975.00
720.00
490.00
490.00

1500.00
975.00
490.00
325.00
975.00
831.25

3000.00
2707.50
1140.00
975.00
650.00

1140.00
747.50

1140.00
1950.00
1023.75
650.00
490.00
587.50

6570.00
1622.50
2059.52
5550.00
815.00
945.00

1950.00
490.00
975.00
487.50

3245.00

kr. kr.

1112604
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18.gr.

Guðný Þorsteinsdóttir .
Guðríður Eiríksdóttir .
Guðríður Helgadóttir .
Guðríður Ólafsdóttir .
Guðrún Arinbjarnar .
Guðrún Egilson .
Guðrún Jónsdóttir Erlingsson .
Guðrún Hermannsdóttir .
Guðrún Jóhannesdóttir .
Guðrún Jónsdóttir .
Guðrún P. Jónsdóttir .
Guðrún Oddsdóttir .
Guðrún Ragúels .
Guðrún Sveinsdóttir .
Guðrún Torfadóttir .
Halldóra Ólafsdóttir .
Halldóra Þórðardóttir .
Harriet Jónsson .
Hedvig Blöndal .
Helga Finnsdóttir .
Helga Jónsdóttir .
Helga Skúladóttir .
Helga I. Stefánsdóttir .
Helga Stephensen .
Hildur Björnsdóttir .
Hlín Johnson .
Hrefna Ingimarsdóttir .
Hrefna Jóhannesdóttir .
Ingibjörg Jakobsdóttir .
Ingibjörg Jónasdóttir .
Ingibjörg Magnúsdóttir .
Ingileif Aðils .
Ingveldur Einarsdóttir .
Ingveldur Ólafsdóttir .
Jóhanna Magnúsdóttir .
Jóhanna Thorlacius .
Jónasína E. Hallgrímsdóttir .
Jóney Guðmundsdóttir .
Júlíana Jónsdóttir .
Katrín Sveinsdóttir .
Kristín Guðmundsdóttir, ekkja E. Helga-

sonar .
Kristín Guðmundsdóttir, vitavarðarekkja
Kristín Pálsdóttir .
Kristín Thorberg .
Kristín Thoroddsen .
Kristín Þórarinsdóttir .
Kristjana Benediktsdóttir .
Kristólína Kragh .
Lára Bjarnadóttir .
Laufey Vilhjálmsdóttir .

930.00
815.00

1110.00
915.00

1500.00
3245.00
1625.00
650.00

1790.00
1950.00
1950.00
1625.00
490.00

3126.24
1140.00
1977.66
975.00
730.00
490.00

1950.00
1140.00
1020.00
490.00
500.00

1282.00
2925.00
1200.00
975.00
600.00

1140.00
1140.00
650.00

1140.00
487.50

1140.00
490.00

1400.00
975.00
815.00
650.00

975.00
487.50
815.00
600.00
600.00
975.00
650.00
650.00
650.00

3870.00

kr. kr.
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18. gr.

Líney Sigurjónsdóttir .
Lydia Lúðvíksdóttir .
Magdalena Ásgeirsdóttir .
Magnea Ásgeirsson .
Margrét Árnadóttir .
Margrét Ásmundsdóttir .
Margrét Björnsdóttir .
Margrét Jónasdóttir .
Margrét Jónsdóttir .
Margrét Lárusdóttir .
Margrét Kr. Lárusdóttir .
Margrét Vigfúsdóttir .
Margrét Þórðardóttir .
Margrethe Kaldalóns .
María Guðlaugsson .
María J. Klemenz .
Marta Þórarinsdóttir .
Nielsína Ólafsdóttir .
Ölaf'ía Finnbogadóttir .
Ólína Snæbjörnsdóttir .
Ólína Þorsteinsdóttir .
Ólöf Steingrímsdóttir .
Petrea Jónsdóttir .
Ragnheiður Bjarnadóttir .
Ragnheiður Jónasdóttir .
Ragnheiður Jónasson .
Ragnheiður Straumfjörð .
Ragnheiður Torfadóttir .
Rannveig Tómasdóttir .
Rigmor Ófeigsson .
Rósa Jónsdóttir .
Sesselja Eiríksdóttir .
Sigríður Arnljótsdóttir .
Sigríður Finnbogadóttir .
Sigríður Fjeldsted .
Sigríður Gísladóttir .
Sigríður Guðmundsdóttir .
Sigríður Hansdóttir .
Sigríður H. Jensson .
Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum .,.
Sigríður Jónsdóttir frá Hvítadal .
Sigríður Kjartansdóttir .
Sigríður Snæbjörnsdóttir .
Sigríður Snæbjörnssen .
Sigríður Steingrímsdóttir .
Sigrún Bjarnason .
Sigrún Kjartansdóttir .
Sigurbjörg Bogadóttir .
Sigurbjörg Guðmundsdóttir .
Sigurlaug G. Gröndal .
Soffía Hjaltested .

1465.00
947.50
200.00
325.00
975.00
650.00

1950.00
1140.00
490.00

1500.00
650.00
490.00
975.00

4565.00
1200.00
490.00
815.00
975.00
325.00

1140.00
1625.00
815.00
490.00

1625.00
3000.00
1300.00
490.00
650.00
975.00

1300.00
325.00
490.00

1300.00
1300.00
975.00
490.00
490.00

1275.00
1300.00
2450.00
815.00

1950.00
815.00

1140.00
325.00
975.00

1140.00
1140.00
325.00
650.00
975.00

kr. kr.
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Sólveig Árnadóttir .
Sólveig Eggerz .
Stefanía Hjaltested .
Steinunn P. Eyjólfsson .
Steinunn Oddsdóttir .
Steinunn E. Stephensen .
Súsanna Friðriksdóttir .
Theódóra Thoroddsen .
Unnur Skúladóttir .
Valborg Einarsson .
Valgerður Benediktsson .
Valgerður Sveinsdóttir .
Vigdís G. Blöndal .
Viktorfa Bjarnadóttir .
Vilborg Torfadóttir .
Þóra Gísladóttir .
Þóra Sigurðardóttir .
Þóra Skaptason .
Þorbjörg Pálsdóttir .
Þórdís Claessen .
Þórdís Ívarsdóttir .
Þórhildur Eiríksdóttir Magnús .
Þórunn Hafstein .
Þórunn Pálsdóttir .
Þórunn Sigurðardóttir .
Þórunn Þórðardóttir .
Þrúður I. Jónsdóttir .
Þuríður Benediktsdóttir .

Verðlagsuppbót '"

e. Barnastyrkir:
1. Barn Árna sál. Helgasonar, héraðs-

læknis, Jóhanna Margrét Árnadóttir,
f. 1% 1924, sjúklingur .

2. Barn Snorra sál. Halldórssonar, hér-
aðslælmis, Egill Snorrason, f. 2% 1936

3. Barn Guðna sál. Hjörleifssonar, hér-
aðslælmis, Guðni Ólafur Guðnason, f.
2% 1936 .

4. Barn séra Þorsteins sál. Kristjáns-
sonar, Helgi Þorsteinsson, f. 1% 1936

5. Barn séra Jóns sál. Jakobssonar:
Jakob Jónsson, f. 2%2 1936 .

6. Börn Bergsveins sál. Haraldssonar
kennara:
a. Auður Bergsveinsdóttir. f. 2% 1936
e. Bergljót Bergsveinsdóttir,. f % 1942

18.gr.

490.00
4132.50

815.00
863.75
815.00
975.00
815.00

1950.00
1625.00
1625.0U
3870.00
1140.00
815.00
245.00
490.00

1465.00
490.00
490.00
650.00

4321.33
325.00
975.00
650.00

1625.00
490.00
300.00
600.00

1630.00

208677.00
417354.00

490.00

490.00

490.')1}

490.00

490.00

490.00
4\:)0.00

kr. kr.

626031
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Þingskjal 49 211
18. gr.

Verðlagsuppbót ...

kr. kr.

490.00
490.00

4410.00
8820.00

13230
1 751 865

og 8 gr........ . 3750000
55/1944,
(áætlað) 300000
ðslur úr

barna-
....... . 200000

tals ... . . 6487865

7. Börn séra Sigurðar sál. Gíslasonar:
a. Jónas Sigurðsson, f. 2% 1935 ....
b. Gunnar Sigurðsson, f. 2% 1939 ..

III. Framlag ríkissjóðs skv. 10. gr. 1. 101/1943
1. 102/1943 (áætlað) .

IV. Framlag ríkissjóðs samkv. 6. gr. reglug. 1
sbr. reglug. 87/1945 og 4. gr. reglug. 88/1945

V. Verðlagsuppbót og aukauppbót á lífeyrisgrei
lífeyrissjóði embættismanna og lífeyrissjóði
kennara (áætlað) .

Sam

19. gr.
Til óvissra útgjalda o. fl. er veitt:

1. Til dýrtíðarráðstafana .
2. Til óvissra útgjalda .

kr. kr.

........ 33500000

........ 500000

tals ... . 34000000Sam
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III. KAFLI

Eignahreyfingar.

20. gr.

Sam

kr. kr.

........ 900000

........ 15000
10 ••••••• 90000
........ 300000
........ 300000
• •••••• It 300000
........ 50000
........ 65000........ 330000

2350 000

IO. IO. IO ••• 100000

........ 10000
I

........
I

50000

tals " . . . . I 2510000
I

:

1728550G I
39829!J

17683805

It It •••••• 750000
18433805

um með........ 4000000

) ...... 2750000

........ 200000

....... . 2200000

2.gr.III.) 1000000
....... . 5C10000

1500000

Inn:
I. Fyrningar:

1. Samkvæmt
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3. gr. A.
11. - A.
12. -
13. - B.
13. - C.
13. - D.
15. - B.
16. - A.
16. - D.

II. Væntanlega Utdregið af bankavaxtabréfum ..

III. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur .

IV. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna ..

Út:
I. Afborganir lána ríkissjóðs og ríkisstofnana

1. Ríkissjóðslán :
a. Innlend lán .
b. Lán í dönsimm krónum .

2. Lán ríkisstofnana:
a. Landssíminn (3. gr. A. 2)

II. Útlagðir vextir og afborganir af ýmsum lán
ríkisábyrgð, sem eru í vanskilum (áætlað)

III. Til eignaaukningar landssímans (3. gr. A. 2

IV. Til bygginga á jörðum ríkisins (3. gr. B.)

V. Til byggingar varðskipa , .

VI. 1. Til viðbótarhúsnæðis við ríkisspítalana (1
2. Til byggingar fávitahælis (12. gr. III.) ..
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20. gr.

VII. 1. Til byggingar nýrra vita (13. gr. C.) .
2. Til hyggingar vitavarðarbústaða .

kr. kr.

........ 700000

........ 250000
950000

Ingvélar
....... . 2500000
á Keld-
....... . 200000
Mennta-
....... . 400000
r.B. IX.) 500000
(14. gr.
....... . 50000
yri (14.
....... . 100000
kjum í
........ 50000

1300000
....... . soo 000
(16. gr.
....... . 100000
....... . 500000
....... . 200000
s ...... 90000
....... . 500000

tals ... . 135723805

VIII. Til flugvallagerða og lendingarbóta fyrir f
(13. gr. D.) .

IX. 1. Til lúkningar bygginga á tilraunastöðinni
um, 2. greiðsla af 3 (14. gr. B. I.) .

2. Til byggingar heimavistarskólahúss við
skólann á Akureyri (14. gr. B. V.) .....

3. Til byggingar sjómannaskólahússins (14. g
4. Til byggingar kennarabústaðar á Hólum

B. X.) .
5. Stofnkostnaður vegna rafveitu á Hvanne

gr. B. X.) .
6. Til byggingar skólastjórabústaðar á Rey

Ölfusi (14. gr. B. X.) .

X. Til byggingar þjóðminjasafns .
XI. Til bygginga á tilraunabúinu á Reykhólum

A. 6.) .
XII. Til bygginga á prestssetrum .

XIII. Til útihúsa á prestssetrum .
XIV. Til byggingar farþegaskýlis vegna tolleftirlit
XV. Til byggingar sýslumannabústaða .

Sam

67



21. gt
1. Rekstrar

kr.
I

kr.
Tekjur:

2. gr. Skattar og tollar ............................. I 191900000
3. gr. A. Tekjur af rekstri ríkisstofnana ••••••••• e •••• 68641082
- B. Tekjur af fasteignum ríkissjóðs .......... ' ... 10000

4. gr. Tekjur af bönkULnog vaxtatekjur ............ 1 556537
5. gr. Óvissar tekjur ............................... 1500000

Samtals .,. . . 263607619

ll. SjótJ~

kr.

20. gr. I.
II.

III.
IV.

Inn:
Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti .
Aðrar innborganir og fyrningar:
Fyrningar .
Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum o. fl. .
Endurgreiddar fyrirframgreiðslur .
Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .

Samtals .

2.-5. gr. 263607619

2350000
100000
10000
50000

266117619
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lirlit.
'irlit. 21. gr.

kr. I kr.

I 9232049
414 357

2315576
6235706

12213505
943480

5686612
1350000 20193597

14008162
24377 500
2462000
7075000
2238698 36 153 198
3857650

31870689 35228339
2650225
3688347 6338572

22021985
1356350

651220
4700000 28729555

26484090
6487865

34000000
37 786553

. . 263607619

7. gr.
8. gr.
9. gr.

O. gr.
1. gr. A.
- B.
- C.
- D.
2. gr.
3. gr. A.
- B.
- c.
- D.

4. gr. A.
- B.

5. gr. A.
- B.

6. gr. A.
- B.
- C.
- D.
7. gr.
8. gr.
9. gr.

I
I Vextir ~.j.~ .l.~: .

Kostnaður við æðstu stjórn landsins .
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis-

reikninga .
Til ríkisstjórnarinnar .
Dórngæzla og lögreglustjórn .
Opinbert eftirlit .
Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta .
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur ..
Til læknaskipunar og heilbrigðismála .
Vegamál .
Samgöngur á sjó .
Vitamál og hafnargerðir .
Flugmál .
Kirkjumál .
Kennslumál .
Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi
Til rannsókna í opinbera þágu o. fl. .
Landbúnaðarmál ............................•
Sjávarútvegsmál .
Iðnaðarmál .
Raforkumál ...............................•.•
Til félagsmála .
Til eftirlauna og styrktarfjár .
Óviss útgjöld .

I

Rekstrarafgangur .

Samtals .

irlit.

-19. gr.

I. gr.

kl'.
Út:

Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstraryfirliti .
Aðrar útborganir:
Afborganir lána, greiðslur vegna ríkisáb. og til eignaaukningar

Greiðslujöfnuður ...

225821066

35723805
4572748

Samtals. .. I 266 117619
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22. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt:

I. Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé því, sem aflað el" með samkomum
og rennur til eflingar slysavörnum hér við land.

II. Að láta Blindravinafélag Íslands fá að láni allt að 10 útvarpstæki til af-
nota fyrir blinda menn, og sé kostnaður, er af þessu leiðir, færður á fjár-
hagsáætlun viðtækjaverzlunar ríkisins. Enn fremur að lána allt að þrem-
ur tækjum til sjúklinga, sem liggja rúmfastir árum saman í heimahúsum.

III. Að greiða Jóni Guðmundssyni skrifstofustjóra biðlaun árið 1950.
IV. Að verja allt að helmingi af lóða- og jarðaleigum úr Vestmannaeyjum

árið 1947 til varnar gegn landbroti og uppblæstri í eyjunum, enda sé allt,
er að því lýtur, gert í samráði við Búnaðarfélag Íslands.

V. Að greiða skipasmíðastöðvum þeim, sem hafa smíðað báta fyrir ríkis-
sjóð, uppbætur vegna taps á smíðinni, er nemi allt að 25 þús. kr. á
minni tegund bátanna, en am að 30 þús. kr. á þú stærri.

VI. Að lána eða ábyrgjast lán fyrir allt að 3 milljónum króna til að fullgera
hraðfrystihús, sem hefur verið ætlað stofnlán úr stofnlánadeild sjávar-
útvegsins, en ekki hafa fengið þessi lán vegna fjárskorts stofnlána-
deildarinnar .

VII. Að gefa eftir aðflutningsgjöld af húsbúnaði og áhöldum handa barna-
heimili Rauðakross Íslands í Laugarási.

VIII. Að afskrifa skuld Rauðakross Íslands vegna kaupa á skálum af sölu-
nefnd setuliðseigna kr. 111 500.00.

IX. Að taka lán til framkvæmdar lögum um varnir gegn útbreiðslu sauð-
fjársjúkdóma og útrýmingu þeirra (fjárskipti), allt að 6 millj. kr.

X. Að ákveða, að fjölgun starfsmanna ríkis og ríkisstofnana skuli vera
háð samþykki fjármálaráðherra, þar til sett verða lög um ráðstafanir
til þess að draga úr kostnaði við opinberan rekstur.

23. gr.
Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1949 og hafa Í för með

sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og gjaldamegin sam-
kvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, til-
skipunum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda aðeins fyrir
fjárhagstimabilið.

Ath IIgas e m d i I' við Ia g a fr u m var p Þ ett a.
Um 2. gr.

1. Álagður tekju- og eignarskattur ásamt tekjuskattsviðauka nemur 1 ar 52,6
millj. kr., og má ætla samkvæmt venju, að þessar tekjur verði eftir breytingar yfir-
skattanefnda og ríkisskattanefndar ca. 47 millj. króna. Áberandi er hversu skattar
af hátekjum hafa farið minnkandi síðari ár, sem mun standa í sambandi við erfiða
afkomu sjávarútvegsins og minnkandi tekjur af verzlun vegna innflutningsörðug-
leika og strangara verðlagseftirlits ; má búast við, að framhald verði á þessu ástandi
á næsta ári. Hins vegar hefur kaupgjald hækkað í mörgum atvinnugreinum og starfs-
mönnum ríkisins verið greidd launauppbót á þessu ári, þannig að ganga má út frá,
að brúttótekjur almennings hafi yfirleitt aukízt á árinu. Af þessari ástæðu og með
hliðsjón af álögðum tekju- og eignarskatti svo og tekjuskattsauka í ár hefur þótt
fært að áætla þennan lið fjárlaga 40 millj. króna, eins og á núgildandi fjárlögum.

2. Álagður stríðsgróðaskattur varð hinsvegar ekki nema 4,8 millj. kr. alls, og
stendur þetta í sambandi við minnkandi hátekjur, eins og fyrr greinir. Hefur því
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ekki þótt varlegt að gera ráð fyrir, að ríkissjóðshlutinn verði meiri en 2 millj. króna
á næsta ári.

3. Vörumagnstollur er áætlaður 23 millj. króna eins og í ár. Var innheimt af
þessum tekjum í októberlok 19,6 millj. króna og má gera ráð fyrir, að hann standist
áætlun í ár, þrátt fyrir að innflutningur hefur orðið allmiklu minni það sem af er
árinu en fjárhagsráð hafði áætlað þegar þessa árs fjárlög voru samin. Sýnist ekki
ástæða til að áætla þennan tekjulið lægri en gert var á síðustu fjárlögum.

4. Öðru máli gegnir um verðtollinn. Af 64 millj. króna, sem fjárlögin gera ráð
fyrir, voru aðeins innheimtar 42 millj. kr. í októberlok. Er nú þegar séð, að allmikið
komi til að vanta upp á að áætlun fjárlaga verði náð. Er þetta bein afleiðing af því,
að mjög hefur dregið úr innflutningi seinni hluta ársins, þeirra vara, sem hæstur
verðtollur er á, svo sem vefnaðarvöru o. fl., sökum þess, að fjárhagsráð hefur lagt
megináherzlu á innflutning á öðrum vörum en verðtollsháum vörum. Þar sem
húast má við, að sækja muni í sama horf á næsta ári, hefur ekki þótt rétt að gera
ráð fyrir meiru en 58 millj. króna tekjum af verðtolli á næsta ári, og er þá ráðu-
neytinu ljóst, að hér kann að vera of ríflega áætlað enn.

5. Innflutningsgjald af benzíni var orðið 6 millj. kr. í októherlok. en ekki ástæða
til að ætla, að þessi liður standist ekki áætlun eða því sem næst, vegna þess að
þriggja mánaða gjaldfrestur er á greiðslu innflutningsgjaldsins. Hefur liðurinn verið
áætlaður hinn sami og í fyrra, 9,5 millj. króna, sem ætti að vera öruggt þar sem inn-
flutningur benzíns fer stöðugt vaxandi vegna stöðugt aukins innflutnings bifreiða
og annarra véla, sem knúin eru með benzini.

6. Gjald af innlendum tollvörum var orðið 4,9 millj. króna í októberlok. Var
áætlað 5 millj. króna og mun þVÍ fara allverulega fram úr áætlun. Ekki virðist ógæti-
legt að gera ráð fyrir 6 millj. kr. tekjum af þessum lið á næsta ári, eins og tekið er
í frumvarpið, enda er þá gengið út frá, að framlengd verði tollhækkun sú á inn-
lendum framleiðsluvörum, sem samþykkt var á síðasta þingi.

7. og 8. Fasteignaskattur er áætlaður 100 þús. kr. hærri en áður, en lestagjaldið
óbreytt.

9. Bifreiðum fer stöðugt fjölgandi í landinu og hefur verið talið óhætt að áætla
þennan lið 4,ö millj. kr. eða einni millj. kr. hærri en á þessa árs fjárlögum.

10.-14. Allir þessir liðir eru teknir upp í frv. óbreyttir frá núgildandi fjárlög-
um. Munu þeir standast áætlun í ár, en ekki er sjáanlegt, að þeir fari fram úr áætlun
svo nokkru nemi.

15. Veitingaskattur hefur aukizt ár frá ári, og má búast við aukningu á næsta
ári, bæði vegna fjölgunar veitingastaða og yfirleitt hækkandi verðlags á þeim vör-
um, sem þessi skattur greiðist af, og er því áætlaður 1 millj. kr. hærri en á þessa árs
fjárlögum.

17. í athugasemd við 19. gr. fjárl. er gerð grein fyrir mikilli lækkun á fram-
lögum til dýrtíðarráðstafana. í samræmi við það er ekki gert ráð fyrir að framlengdir
verði tekjustofnar samkvæmt dýrtíðarlögunum, nema söluskatturinn. sem óhjá-
kvæmilegt er að halda óbreyttum næsta ár til þess að hægt verði að afgreiða greiðslu-
hallalaus fjárlög. Útlit er fyrir, að söluskatturinn nái áætlunarupphæð í ár, og má
búast við sömu niðurstöðu á næsta ári. Er því liðurinn tekinn upp óbreyttur.

Verði hins vegar haldið áfram að greiða verðuppbætur á útfluttar vörur á næsta
ári, er það Alþingis að sjá um framlenging á þessum tekjum eða öðrum í þeirra
stað til að standast þau útgjöld.

Um 3. gr.
1. Pósturinn hefur verið rekinn með tapi undanfarin ár. Ekki er við það

hlítandi framvegis og nú gert ráð fyrir, að tekjur og gjöld standist á. Verður
greiðslujöfnuði ekki náð nema með hækkuð um póstgjöldum, enda hefur ein slík
hækkun nýlega farið fram.

2. Landssíminn. Farið hefur verið að miklu leyti eftir tillögum póst- og síma-
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mála stjóra, þó hefur ekki verið talið fært að hækka framlag til notendasíma í
sveitum frá því, sem er á þ. á. fjárlögum, og einnig hefur verið fylgt sömu reglu
og á núgildandi fjárlögum að telja stofngjöld vegna bæjarsímans í Reykjavík
með á rekstraryfirliti í stað þess að færa þau á eignahreyfingar.

Framlag til talstöðva í skip hefur verið lækkað úr 300 þús. kr. í 150 þús. kr.
og til loftskeytastöðva í skip úr 200 þús. kr. í 100 þús. kr. Ekki hefur verði talið
fært að leggja nokkuð til nýrra landsímalína í þetta sinn og ekki heldur fé til
byggingar langbylgj ustöðvar.

3. Afengisverzlun ríkisins. Laun hækka um ca. 54000 kr. Stafar hækkunin af
aldurshækkunum 24 þús. kr. og mismun á launum nýrra manna, sem ráðnir hafa
verið, og launum þeirra, sem látið hafa af störfum, 30 þús. kr. Gert er ráð fyrir,
að nettótekjur verði rúmar 44 millj. kr., og er við þá áætlun stuðzt við afkomu
fyrirtækisins í ár.

4. T6bakseinkasala ríkisins. Brúttótekjur eru áætlaðar nálega sömu og á gild-
andi fjárlögum. Laun óbreytt. Annar kostnaður hefur verið áætlaður 44 þús. kr.
lægri en gert er ráð fyrir í áætlun forstjóra.

5. Þessar breytingar hafa verið gerðar á áætlun útvarpsstjóra: Útvarpsefni
lækkað úr 1310000 kr. í eina millj. kr. og er það í samræmi við kostnað þennan
eins og hann varð 1948. Skrifstofukostnaður er áætlaður sami og í fyrra, 325000
kr. Til hleðslustöðva 150000 kr. Söluskattur falli niður, þar sem hann ber að
leggja á viðskiptamenn útvarpsins. Bifreiðakostnaður þykir hæfilega áætlaður
35000 kr.

6. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. Gert er ráð fyrir sama tekjuafgangi og áður.
Hefur reynslan sýnt, að treysta má mjög áætlun forstjóra prentsmiðjunnar.

9. Nokkur hagnaður varð á rekstri Landssmiðjuunar árið 1948, og má vænta,
að þessi áætlun muni standast.

10. Trésmiðja ríkisins. Hagnaður varð á rekstri fyrirtækisins árið 1948 ca.
13000 kr. Ætla má, að áætlun sú, sem gerð hefur verið fyrir árið 1950, sé nær sanni.

ll. Tunnuverksmiðja ríkisins. Fylgt hefur verið áætlun stjórnar verk-
smiðjunnar.

12. Olíuflutningaskipið Þurill. Hagnaður varð á útgerð skipsins 1948 tæpar 800
þús. kr. Er þess að vænta, að áætlun sú, er gerð hefur verið um afkomuna 1950,
standist.

13. Innkaupastofnun ríkisins er ný stofnun, sem rétt er að taka inn á fjár-
lög. Lítil reynsla er fengin um afkomu slíkrar stofnunar, en ef allt fer með felldu,
á hún ekki að verða fjárhagsleg byrði á ríkissjóði, en ekki heldur neitt gróða-
fyrirtæki, nema þá óbeinlínis, með því að gera hagkvæmari innkaup á nauðsynj-
um ríkisins og ríkisstofnana en annars væri hægt að fá.

Um 4. gr.
Verðbréfaeign ríkissjóðs er þessi:

1. Veðdeildarbréf Landsbankans, sem eru að veði fyrir dönskum lánum ríkissjóðs,
er á sínum tíma voru tekin til bankavaxtabréfakaupa. Þau eru í árslok 1948 að
eftirstöðvum kr. 1180500.00, en nú, eftir innlausn útdreginna bréfa pr. 1. jan.
1949 kr. 1123500.00. Af því eru 5% bréf kr. 212000.00 og 4% bréf kr. 911500.00.
Vaxtatekjur af þeim 1. jan 1950 eiga að nema kr 23530.00, en 1. júlí nokkru
lægri fjárhæð, sem áætlast kr. 22000.00. Vextir af veðdeildarbréfunum áætlast
því kr. 45530.00 á árinu 1950.

2. Stofnlán Landsbankans og vextir af því er óbreytt.
3. Aðrir vextir:

Eignakönnunarbréfin eru seld Landsbankanum. Andvirði þeirra hefur verið
lagt inn í sérstakan hlaupareikning í Landsbankanum, sem ber sömu vexti sem
meðaltalsvextir voru af fyrrgreindum verðbréfum, sem ríkissjóður eignaðist
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vegna eignakönnunarinnar. Innstæðan á hlaupareikningnum og vextirnir af
henni eiga að renna til Rætkunarsjóðs..

Á árinu 1948 voru Ræktullarsjóði íslands lánaðar kr. 2.5 millj., og eru eftir-
stöðvar af því í ársbyrjun 1950 kr. 2375000.00, vextir 1.5 % = kr. 35625.00; skv.
lögum ber að lána Ræktunarsjóði kr. 2.5 millj. á árinu 1949, og eru vextir af því
1.5% = kr. 37500.00.

4. Hlutabréf Í h/f Íslenzk endurtrygging að fjár-
hæð kr. 1850000.00
Arður af þeim áætla st 5 % .

Önnur hlutafjáreign:
Útvegsbanki Íslands h/f, kr. 6414250.00, vextir áætlaðir 4% ..
Eimskipafélag Íslands h/f, kr. 100000.00, vextir áætlaðir 4% .
Skallagrímur h/f, kr. 275 000.00, vextir áætlaðir 4% .
Raftækjaverksmiðja Hafnarfjarðar b/f, kr. 50000.00, vextir
áætlaðir 6 % .

92500.00

256570.00
4000.00

11 000.00

3000.00

Kr. 367 070.00

Árið 1948 voru Reykjavíkurbæ lánaðar kr. 4725000.00 vegna opinberrar að-
stoðar við byggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnum, sbr. 31. gr. laga nr.
44 7. maí 1946. Vextir eru 3% p. a. = kr. 141 750.00. (Auk þess 630 þús. kr. vaxta-
laust lán, sbr. sömu lög.)

Á sama ári voru ísafjarðarkaupstað lánaðar kr. 200000.00 í sama skyni. Vaxta-
tekjur kr. 6 000.00.

Af skuld við ríkissjóð vegna bátabygginga innanlands reiknast 4% vextir.
Skuldin nam rúmum 7 millj. kr. í árslok 1948, en greiðist væntanlega nokkuð niður.
Eru vextir af henni áætlaðir kr. 250000.00 1950.

Vextir af fé því, sem innheimtumenn ríkissjóðs geyma í bönkum, áætlast kr.
100000.00, aðrir vextir kr. 50000.00.

Árið HI48 voru Byggingarsjóði lánaðar kr. 4899785.70, og eru eftirstöðvar af þvi
í ársbyrjun 1950 kr. 4797000.00, en af láninu reiknast engir vextir.

Af dollaraláni því, sem tekið var 194R (Marshallláni ), hefur verið lánað aftur
úr ríkissjóði 1 465 295.24 dollarar. Vextir af því fé eru 2% %, og má því áætla vaxta-
greiðslur af því 36632.38 dollara á árinu 1950 eða kr. 343062.24.

Vextir og afborganir af
I. Innlend lán:

Vextir:
(7. gr. 1.)

Kr.
650.00
501.36
643.50

7465.27

GJALDABÁLKURINN
Um 7. gr.

föstum lánum 1950 sundurliðast þannig:

Afborganir :
(20. gr. út, I.l,a)

Kr.
2.600.00
4177.94
5850.00
8483.44

550.00

25712.50
1040.00
1883.41

48334.38

1000.00
8666.66

42500.00
3466.67
5231.59

70450.00

Lán vegna kaupa á Reykjatorfu.
Lán vegna kaupa á húseigninni "Gimli".
Lán vegna kaupa á húseigninni Austurstræti 20.
Lán vegna kaupa á fasteignum á Eyrarbakka og
Stokkseyri.
Lán vegna kaupa á Skálholti.
Lán vegna Skeiðaáveitu.
Innanríkislán 1938.
Lán vegna kaupa á Amtmannsstíg 1.
Lán vegna kaupa á Kaldaðarnestorfu.
Innanríkislán 1940.
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306000.00 400000.00
40250.00 570000.00

147000.00 450000.00
1000000.00

1800.00 25000.00
184000.00 1 000.000.00

ca. 108000.00 ca. 800 000.00

100000.00 1600000.00

86056.80 374160.00
9600.00 30000.00
488400 24420.00

7500(}0.00
750000.00
840000.00 7 600.000.00
418000.00 400000.00

2750.00 50000.00

17500.00 150000.00

150000.00 1 000.000.00
82500.00 300000.00

8750.00

187645.00

89400.00

Innanríkislán 1941.
Innanríkislán 1944.
Innanríkislán 1944.
Lán til styrktar síldarútveginum 1945.
Lán vegna kaupa á landeignum í Hveragerði.
Lán til styrktar síldarútveginum 1947.
Lán hjá Landsbanka Íslands vegna framlags til Al-
þjóðabanka og gjaldeyrissjóðs.
Lán hjá Búnaðarbanka íslands vegna laga um land-
nám, nýbyggðir o. fl.
Af eignakönnunarbréfum.
Lán hjá Helga Tryggvasyni v/ kaupa á blaðasafni.
Lán vegna kaupa á búi Kvenfélagsins Hringurinn
í Kópavogi.
Happdrættislán, A-flokkur.
Happdrættislán, B-flokkur.
Fiskábyrgðir .
Lán hjá Landsbanka Íslands v/ skipaútgerðar ríkis-
ins. (L. nr. 90/1945.)
Lán hjá barnauppeldissjóði Thorvaldsensfélagsins,
Rvík, v/ byggingarkostnaðar á Keldum.
Lán hjá byggingarsjóði ríkisútvarpsins v/ byggingar-
kostnaðar á Keldum.
Lán hjá Tryggingastofnun ríkisins.
Lán til greiðslu á skuld síldarverksmiðja ríkisins
við Eimskipafélag íslands v/ síldarflutninga vetur-
inn 1947-'48.

87 500.00 Lán v/ flutnings á tilraunastöðinni á Hafursá til
Skriðuklausturs.

812 000.00 Lán til byggingar landshafnar í Keflavík og Njarð-
vikum.

460 000.00 Lán til byggingar þjóðminjasafnshúss.

17 285 506.304370916.22

II. Erlend lán:
Vextir:

(7. gr. 2.)
Kr.

2873.71

29756.28

8310.74

47449.72

47449.72

Afborganir:
(20. gr. út, I.l,b)

Kr.
4626.29 Forsörgelsesforeningen Bicuben, Köbenhavn, (til

Vífilsstaðahælis 1909).
100243.72 Statsanstalten for Livsforsikring, Köbenhavn, (til

veðdeiIdarbréfakaupa) .
24997.26 Det Forenede Danske Livsforsikringsaktieselskab

"Hafni a", Köbenhavn, 1927.
81 964.28 Det Forenede Danske Livsforsikringsaktieselskab

"Hafnia", Köbenhavn, 1927.
81964.28 Dansk Folkeforsikringsanstalt, Köbenhavn, 1927.

135840.17
184158.52

1076975.00
($ 115000.00)

293 795.83 danskar krónur eða
398299.00 íslenzkar krónur.

Export-Import Bank, Washington, til kaupa á síld-
arvinnslutækjum o. fl. 1948.
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Vextir af innlendum lánum hafa hækkað vegna þess, að lántökur innanlands
hafa aukizt, eins og sjá má af samanburði við athugasemdir við fjárlagafrum-
varpið 1949.

Um 8. gr.
Tillögur forsætisráðuneytisins hafa verið teknar óbreyttar upp í frumvarpið.
Kostnað við fálka orð una telur ráðuneytið rétt að hafa á þessari grein.

Um 9. gr.
Alþingiskostnaður er áætlaður óbreyttur frá núgildandi fjárlögum.

Um 10. gr.
I. Kostnaður við ráðuneytin hækkar vegna aldurshækkanu á launum og fjölgun

starfsmanna vegna aukinna starfa.
II. llagstofa islands. Laun hækka alls um kr. 14200.00 vegna aldurshækkana

og meiri aukavinnu, aðallega vegna sumarleyfa starfsfólks. Prentun eyðublaða
er áætluð 15000 kr. eða 9000 kr. hærra en á núgildandi fjárlögum, en búizt er við,
að eyðublaðakostnaður vegna manntalsins, sem á að fara fram á næsta ári, muni
nema þeirri fjárhæð. Annar kostnaður er áætlaður 40000 kr. þar af 30000 kr. í
leigu fyrir hinar nýju skýrslugerðarvélar, og er þá miðað við hið hækkaða gengi
á dollar.

III. 1. a. Liðurinn hækkar um 2400 kr. sökum launahækkunar starfsmanna
sendiráðsins, vegna vaxandi dýrtíðar i Danmörku. Annar kostnaður lækkar hins
vegar um 1800 kr. þannig, að heildarhækkun á þessum lið er 600 kr.

2. Laun og staðaruppbót er samanlagt 10000 kr. lægra en á núgildandi fjár-
lögum vegna misritunar í fyrra. Hins vegar er gert ráð fyrir, að annar kostnaður
hækki um 8000 kr. þannig, að heildarhækkun er 2000 kr.

3. Alls hækka laun og staðaruppbót um 28000 kr. vegna 10% launahækkunar
starfsfólksins og 5 000 kr. aukauppbótar á laun sendiherra fyrir aukinn kostnað
vegna dvalar á gistihúsum langtímum saman. Enn fremur hefur verið bætt við einni
skrifstofustúlku enskri og eru laun hennar 1600 kr. Annar kostnaður hækkar um
17 000 kr. aðallega vegna þess, að sendiráð ið hefur flutt í eigið húsnæði, sem hefur
í för með sér aukinn kostnað við ljós og hita, viðhald og hreingerning. Símakostn-
aður hækkar einnig nokkuð. Alls nemur hækkunin á þessum lið kr. 42 000.00.

4. Þessi liður hækkar um kr. 144300.00, aðallega vegna hækkunar á gengi dollars
gagnvart ísl. kr. Auk þess hafa laun sendiherra verið hækkuð úr 1000 dollurum á
mánuði upp í 1500 dollara og annar kostnaður hækkar um 700 kr.

5. Laun eru óbreytt, en annar kostnaður hækkar um 31500 kr. aðallega fyrir
hækkaða húsaleigu og ljós og hitakostnað. Mestu munar þó um hækkun á heildar-
kostnaðinum fyrir gengisfellingu Ísl. kr. gagnvart dollar. Alls nemur hækkun frá
f. ári kr. 153700.00.

6. Heildarhækkun á þessum lið er kr. 5700.00. Er gerð ýtarleg grein fyrir þess-
ari hækkun Í skýrslu utanríkisráðuneytisins.

7. Alls nemur hækkun á þessum lið 17000 kr. Þar af 15300 kr. launahækkun,
eins og nánari grein er gerð fyrir í skýrslu utanríkisráðuneytisins. Annar kostnaður
hækkar um 1700 kr.

8. Hækkun á þessum lið nemur 7700 kr. meðal annars vegna aukins starfsliðs,
þar sem búast má við, að störfin á þessari skrifstofu aukist allverulega á næsta ári.

9. Grunnkostnaður við þessa skrifstofu lækkar um 500 kr., en vegna gengis-
breytingar verður alls hækkun frá f. ári um 7800 kr.

Um 11. gr. A.
1. Fjárlagaáætlun fyrir 1950 er kr. 5000.00 hærri en áætlunin fyrir árið 1949.

Stafar það af því, að annar kostnaður er áætlaður hærri, er nemur þeirri fjárhæð,
aðallega vegna hækkunar á launum ræstingarkvenna.
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2. Fjárlagaáætlun fyrir 1950 er kr. 4550.00 hærri en áætlunin fyrir árið 1949.
Stafar þessi hækkun af hækkuðum grunnlaunum samkvæmt launalögum.

3. Fjárlagaáætlun fyrir árið 1950 er kr. 9900.00 hærri en áætlunin fyrir árið
1949. Stafar þessi hækkun af því, að launagreiðslur hækka um kr. 4900.00 sam-
kvæmt launalögum, og húsnæði, ljós og ræsting hækkar kr. 5 000.00.

4. Launagreiðslur samkvæmt fjárlagaáætlun 1950 hækka um 1,1'. 4459.35 frá
fyrra árs áætlun og stafar þessi mismunur af aldurshækkunum.

Mismunur á heildaráætlunum áranna 1950 og 1949 nemur kr. 78197.84. Fyrir
utan aldurshækkanirnar stafar mismunur þessi af því, að bifreiðakostnaður, að
fjárhæð kr. 61 000.00, er nú í fyrsta skipti felldur inn í áætlunina. Enn fremur er
húsaleiga, ljós, hiti og ræsting nú áætluð kr. 1664.40 hærra en i fyrra og ýmis gjöld
kr. 11 074.06 hærri.

5. Heildaráætlun skrifstofukostnaðar er kr. 17533.96 lægri 1950 en 1949, sem
stafar af því, að benzínskömmtun hefur verið lögð niður. Launagreiðslur hækka
hins vegar um kr. 7800.20 vegna aldursuppbóta og kostnaðar við útlendingaeftirlit
hækkar um kr. 8500.00.

6. Samkvæmt tillögum dómsmálaráðuneytisins er þessi liður óbreyttur frá nú-
gildandi fjárlögum. með því að sáralitlar breytingar muni verða á næsta ári frá
því, sem nú er.

8. Lögreglukostnaður. Laun hækka alls um 13411 kr. aðallega vegna aldurs-
hækkana. Aðrir liðir eru áætlaðir ýmist eins eða lítið eitt hærri eða lægri en á gild-
andi fjárlögum. Liðurinn, aukavinna, á áætlun lögreglustjóra er felldur niður,
sömuleiðis fæðiskostnaður lögreglumanna á Keflavíkurflugvelli, þar sem í ráði er
að taka upp aðra skipan þessara mála.

9. Farið hefur verið eftir tillögum forstjóra skipaútgerðarinnar og mun sízt
veita af því fé, sem áætlað er 4 780.00 þús. kr., ef ekki á að draga úr þeirri land-
helgisgæzlu, sem haldið hefur verið uppi að þessu.

10. a. Áætlun 1950 er kr. 22019.50 hærri en áætlun 1949. Launagreiðslur eru
áætlaðar kr. 4275.00 hærri vegna aldurshækkana, Matvörukaup eru áætluð kr.
15000.00 hærri, húsgagna- og áhaldakaup kr. 7500.00 hærri, með tilliti til þess, að
fangaklefum fjölgar við þær breytingar, sem verið er að gera á húsinu.

10 b. Heildarkostnaður hækkar um rúmar 50000.00 kr. bæði vegna lægri tekju-
áætlunar en áður var og vegna þess að áður hafði láðst að áætla kostnað við helgi-
dagavaktir og sumarleyfi.

10 c. Áætlunin fyrir 1950 er svo til óbreytt frá núgildandi fjárlögum.
14. Lagt er til, að fjárveiting standi óbreytt, nema kostnaður við útgáfu dóma-

safns falli niður þ. á.
15. Laun sáttamanna í vinnudeilum eru einnig áætluð óbreytt frá fyrra ári.

Um 11. gr. B.
1. Áætlun er óbreytt að öðru leyti en því, að laun hækka um 3600 kr., sem er

launamismunur á vélfræðingi, sem í ráði er að fá til starfsins á næsta ári í stað
annars manns, sem lætur af störfum.

2. Tekjur eru áætlaðar 120000 kr. og er búizt við, að þessi stofnun beri sig eins
og að undanförnu. Ferðakostnaður óbreyttur, 15 000 kr. Ýms útgjöld áætluð
16800 kr. samkvæmt tillögum vélaskoðunarstjóra.

3. Laun hafa hækkað um 2250 kr. alls. Annar kostnaður áætlaður hinn sami
og s. l. ár.

4. Laun sömu og áður, en annar kostnaður hækkar um kr. 6 120.00. Tekjur áætl-
aðar 84000 kr. eða 16000 kr. lægri en samkvæmt núgildandi fjárlögum. Hefur
reynsla sýnt, að ekki má reikna með hærri tekjum.

5. Félagsmálaráðuneytið leggur til, að kostnaður við skipulagseftirlit verði kr.
436364.00, en í núgildandi fjárlögum eru til þess veittar kr. 269100.00. Þetta ráðu-
neyti getur ekki fallizt á, að rétt sé að auka þessa starfsemi, svo sem gert er ráð fyrir
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í átælun skipulagsstjóra. Við þessa stofnun vinna nú 8 fastráðnir menn, og sýnist það
ærinn vinnukraftur, þótt ekki sé varið auk þess miklu fé í aðkeypta vinnu. Ráðu-
neytið vill því leggja til, að ekki verði bætt við starfsliðið á einn eða annan hátt á
næsta ári, og til ferðakostnaðar og annars kostnaðar verði veittar jafnháar fjárhæðir
sem á núgildandi fjárlögum.

7. a. Hin nýju lög um fiskimat frá 5. april 1948 hafa óhjákvæmilega i för með sér
aukinn kostnað við þessa starfsemi, eins og áætlun fiskimatsstjóra ber með sér. Hefur
verið farið að miklu leyti eftir tillögum fiskimatsstjóra, en þó nokkuð dregið úr þeim,
einkanlega að því er snertir ferðakostnað.

10. Samkvæmt tillögum dómsmálaráðuneytisins er fjárveiting þessi tekin upp
óbreytt frá því sem er á núgildandi fjárlögum.

12. Meðan að lög nr. 70/1947 um fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlags-
eftirlit eru í gildi, hefur ekki þótt annað hlýða en taka á fjárlög áætlun um kostnað
við þetta eftirlit. Hefur í því efni verið farið eftir tillögum fjárhagsráðs, sem for-
sætisráðuneytið hefur enga athugasemd gert við. Jafnframt er gengið út frá, að sá
tekjustofn, sem undir þessum kostnaði er ætlað að standa, 1% gjald af verðmæti
innflutningsvarnings, verði framlengdur næsta ár. Breytingar, sem Alþingi kann að
gera á framtíðarskipan þessara mála, hafa að sjálfsögðu tilsvarandi breytingar á
fjárhagsáætluninni í för með sér.

13. Lagt er til, að fjárveiting sé sú sama og í fyrra. Félagsmálaráðuneytið leggur
að vísu til, að laun og kostnaður húsaleigunefnda utan Reykjavíkur verði áætlaður
63100 kr., en þar sem algunnugt er, að húsnæðisvandræði eru lítil eða engin orðin
út á landi, er algerlega ástæðulaust að vera að halda öllum þessum nefndum á föst-
um launum.

Um 11. gr. C.
1. a. Hækkun á þessum lið nemur, miðað við gildandi fjárlög, kr. 135 298.00.

Alþingi hafði lækkað fjárveitinguna frá því sem farið var fram á í fjárlagafrv.
stjórnarinnar um 85 þús. kr. Reynslan hefur sýnt, að þetta á sér enga stoð í veru-
leikanum. Störfin við þessa stofnun hafa aukizt stórkostlega á síðari árum, bæði
vegna hinnar öru fólksfjölgunar í bænum og sívaxandi gjaldheimtu, sem hefur tvö-
faldazt á 4 árum. Innheimt var á s. l. ári samtals 164000000 kr. Kostnaður við emb-
ættið varð ca. 1800000 kr. eða hér um bil nákvæmlega 1.1 % af tekjum, sem verður
eftir atvikum að teljast mjög hagstætt fyrir ríkissjóðinn.

b. 1. Þessi liður er nú áætlaður kr. 52450.00 hærri en á fjárlagafrv. því, sem
lagt var fyrir Alþingi í fyrra. Ekki er gert ráð fyrir fjölgun tollvarða, en launa-
hækkanir vegna aldursuppbótar nema með dýrtíðaruppbót alls kr. 17452.00. Önnur
hækkun stafar af hækkun á húsaleiguvísitölu, nýjum kostnaði við farþegaskýlið við
höfnina, sem væntanlega verður tekið í notkun á næsta ári, og meiri aukavinnu við
sívaxandi ferðamannastraum frá og til landsins bæði á sjó og þá einkanlega í lofti.
Alþingi lækkaði þennan lið síðast um ca. 90 þús. kr., án þess séð verði, að sú lækkun
hafi verið á rökum byggð, og er því tilgangslaust að bera áætlunina fyrir næsta ár
saman við þessa árs fjárlög.

b. 2. Laun hækka um ca. 50 þús. kr. vegna aukins starfsliðs á Keflavíkurflugvelli.

II. a. Mismunur á áætlun ríkisskattanefndar um launagreiðslur fyrir árin 194B
og 1950 nemur kr. 3 900.00. Stafar mismunurinn af því, að í áætluninni fyrir árið
1950 er hverjum nefndarmanna ætlaðar kr. 1200.00 hærri þóknun en árið 1949 og
varamanni kr. 300.00 meira.

b. í áætlun skattstjóra í fyrra var gert ráð fyrir 24 föstum starfsmönnum á skatt-
stofunni með alls 487800 kr. launum, sem Alþingi lækkaði í 414000 kr., og verður
ekki séð á hverju sú lækkun var byggð. A næsta ári er gert ráð fyrir, að fastráðinn
starfsmaður, sem unnið hefur í framtalsnefnd í 2 ár, taki aftur við starfi sínu á
skattstofunni. Auk þess bætast við 7 nýir starfsmenn, og voru 5 þeirra tímavinnu-
menn á s. l. ári, en 3 hafa látið af störfum. Launahækkun alls vegna þessarar aukn-
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ingar hins fasta starfsliðs er kr. 93600.00. Aldurshækkanir kr. 22500.00, þannig að
laun fastra starfsmanna verða alls kr. 603900.00.

Störf skattstofunnar hafa aukizt stórlega á síðari árum af ástæðum, sem lýst er
í bréfi skattstjóra, og telur ráðuneytið, að ekki muni veita af því fasta starfsfólki
sem nú vinnur þar, svo að verkin verði sæmilega af hendi leyst, enda heppilegra að
hafa jafnan æfða menn tiltæka til þessara starfa en að taka óvana menn tíma og
tíma, sem að jafnaði ekki skila jafngóðu starfi og þeir, sem vanir eru. Þessi aukn-
ing hins fasta starfsliðs hefur hins vegar í för með sér, að kostnaður við aukavinnu
og eftirvinnu hlýtur að lækka allverulega, og þykir mega áætla hana 230000.00.
Aðrir liðir virðast mega vera óbreyttir frá þ. á. fjárlögum.

c.-e. Kostnaður þessi nam samtals kr. 1215816.18 á árinu 1948 og er ósundur-
liðaður í ríkisreikningi. A árinu 1947 nam hann tæpum 940 þús. kr., og var við þann
kostnað miðuð áætlunin í núgildandi fjárlögum. Nú er áætlun þessi hækkuð, en hlut-
föllin milli liðanna eru látin halda sér, skattstofukostnaðurinn áætlaður 350 þús.
kr., undlrskattanefndakostnaöur 650 þús. kr. og yfirskaUanefndakostnaður 200
þús. kr.

f. og g. er óbreytt.
Um 11. gr. D.

A árinu 1948 reyndist þessi kostnaður svo:
1. liður kr. 792789.75
2. 174127.17
3. - - 351986.10.

I. og II. Óbreytt.
III. Farið hefur verið að öllu leyti eftir tillögum skrifstofu ríkisspítalanna.

Breytingar eru litlar, en heldur þó til hækkunar.
IV. Rétt hefur þótt að ætla sömu fjárhæð og á þ. á. fjárlögum til þessara

útgjalda.
V. Styrkur til sjúklinga samkv. 1. nr. 78/1936. Farið er eftir tillögum félags-

málaráðuneytisins að því er þennan lið snertir, en þessi útgjöld hafa farið stöðugt
vaxandi í seinni tíð, meðal annars vegna aukins húsnæðis á Kleppi.

VII. Heilbrigðismálaráðuneytið leggur til, að veittar séu kr. 200000.00 til þessa
styrks, en hann nam kr. 155 þús. árið 1948. Þetta ráðuneyti telur, að kr. 175 þús. muni
nægja á næsta ári.

VIII. Styrkur til læknisbústaða etc. telur heilbrigðismálaráðuneytið að þurfi að
vera 1 millj. króna. Þessu ráðuneyti þykir ekki fært að hækka þenna lið frá því,
sem er í núgildandi fjárlögum.

Um 12. gr.

Um 13. gr. A.
I. Laun hækka um ca. 25 þús. kr., annað óbreytt.
II. Farið er eftir tillögum vegamálastjóra um 7 millj. kr. framlag til nýrra

akvega, Viðhald og endurbætur veganna er áætlað að muni kosta 11 millj. kr. eins
og í þ. á. fjárlögum. Reynslan hefur sýnt, að fjárveitingin til viðhalds hefur ekki
hrokkið á undanförnum árum, en ráðuneytið telur, að stefna beri að þVÍ, að þessi
útgjöld fari ekki fram úr áætlun.

III. Til brúargerða er ætlazt til, að varið verði 3 millj. kr., og er það 1300 þús.
kr. lægri fjárhæð en vegamálastjóri leggur til.

Aðrir liðir þessarar greinar eru teknir eftir tillögum vegamála stjóra.

Um 13. gr. B.
I. Fjárveiting til strandferð a er áætluð nálega hin sama og í fyrra, en þó nokkuð

fjarri tillögum forstjóra skipaútgerðarinnar. Þannig er felld niður 400 þús. kr. fjár-
veiting vegna verðhækkunar á olíu til skipanna út af verðfalli ísl. krónunnar gagn-
vart dollar. Þessi áætlun virðist alveg út í bláinn, og óvíst að nokkur verðhækkun
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verði á brennsluolíu, þar sem olíuverð hefur vcrið jafnt fallandi á heimsmark-
aðinum undanfarið. Ekki hefur heldur verið fallizt á, að vöruafgreiðslan verði rekin
með tapi. Verður heldur að hækka greiðslur fyrir upp- og útskipun, ef ekki er hægt
að ná jafnvægi á annan hátt.

Kostnaður við flóabáta er lækkaður i 500 þús. kr. Er það furðulegt, ef ekki er
hægt að draga úr þessum kostnaði, þar sem 2 ný skip annast nú víða þær ferðir,
sem flóabátum var áður ætlað að sinna.

IV. og V. Engar skýringar fylgja áætlun ferðaskrifstofunnar, og er því ekki
auðvelt að gera sér grein fyrir, á hve traustum grundvelli hún er byggð, en með
því að framlagið úr sérleyfissjóði er ekki bærra en á núgildandi fjárlögum, hefur
áætlunin verið tekin inn í fjárlögin óbreytt.

Áætlun um bifreiðaferðir á vegum póststjórnarinnar er einnig mjög ófullkomin,
en er samt tekin óbreytt í frumvarpið. Vænlanlega verður Alþingi gerð nánari grein
fyrir þessum liðum.

Um 13. gr. C.
Helztu breytingar frá síðustu áætlun eru þessar: Skrifstofukostnaður hækkar

um 40000 kr. Hefur sá liður verið of lágt áætlaður áður, eins og sést á sundur-
liðun þeirri, er vitamálastjóri befur gert. Laun vitavarða lækka um 35 þús. kr.
Hins vegar hækkar reksturskostnaður vitanna um 125 þús. kr. Viðhald og endur-
bætur um 50 þús. Sjómerki og viðhald sæluhúsa um 50 þús. Stafar þessi hækkun
ýmist af allt of lágri áætlun áður, svo sem að því er snertir sjómerki og sæluhús,
en ýmist af hækkuðu verðlagi og stöðugri aukning vitakerfisins. Er þetta allt nánar
skýrt í greinargerð vitamálastjóra. Til áhaldakaupa hefur verið veitt síðan 1946, að
því ári meðtöldu 1.8 millj. kr.

Engin rök eru færð í áætlun vitamálastjóra fyrir nauðsyn þess að verja hálfri
millj. kr. enn á næsta ári til þessa, eins og veitt hefur verið undanfarin 3 ár, önnur
en þau, að jafnstór fjárhæð hafi verið veitt að undanförnu. Þar sem gera má ráð
fyrir, að vitamálin séu nú orðin allvel búin að áhöldum, hefur ekki þótt ástæða til
að ætla meira en 250 þús. kr. til áhaldakaupa á næsta ári.

Til hafnarmannvirkja og lendingarbóta er áætlað 4.5 millj. kr. eins og vitamála-
stjóri leggur til.

Til hafnarbótasjóðs tekur ráðuneytið í frumvarpið einungis hið lögboðna fram-
lag ríkissjóðs.

Um 13. gr. D.
Áætlun flugráðs um gjöld og tekjur flugmálanna hefur verið tekin óbreytt

frumvarpið, og eru niðurstöður hennar svipaðar sem i þessa árs fjárlögum.

Um 14. gr. A.
I. Launin eru svo til óbreytt. Skrifstofukostnaður hækkar ekki, þótt flutt hafi

verið í nýtt húsnæði, í Arnarhvoli, sem er mun stærra, vegna þess að hann virðist
hafa verið full hátt ákveðinn áður. Ferðakostnað þykir ástæðulaust að hækka.

II. 1.-3. Óbreytt, enda hafa engar þær breytingar orðið á tölu presta eða kjör-
um, að ástæða sé til að áætla aðrar fjárhæðir.

4. Ekki þykir fært að hafa fjárveitingu þessa hærri.
5. og 6. Óbreytt.
IV.-VI. Óbreytt.

Um 14. gr. B.
I. Föst laun hækka nokkuð. Ekki er um aðrar breytingar að ræða frá núgildandi

fjárlögum nema hækkun á ýmislegum útgjöldum, sem eru allt of lágt áætluð í fjárl.
þ. á. og reyndust árið 1948 tæpar kr. 190000.00. Áætlunin hér er í tæpasta lagi.

Áætlun um kostnað við tilraunastöðina á Keldum er allmiklu hærri en fjárl. 1949.
II. Menntamálaráð leggur til, að til námsstyrkja, sem það úthlutar, skuli veittar

kr. 400-450 þús. 1950. Menntamálaráðuneytið hefur ekkert lagt til í þessu efni,
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og á væntanlega að skilja það svo, að það sé þessum tillögum samþykkt. Kr.
400 000.00 eru þvi teknar í frumvarpið.

Felldur er niður liðurinn til Elíasar Eyvindssonar, til svæfingarnáms í Ameríku.
III. Laun hækka lítils háttar. Annar kostnaður hækkar nokkuð og er miðaður

við reynslu þessa árs.
IV. Föst laun hækka nokkuð frá núg. fjárl., en þau eru miðuð við það, sem nú er.

Stundakennsla er áætluð nokkru hærri en áður, og er gerð glögg grein fyrir þeirri
áætlun í tillögum rektors. A þessu ári fór fram viðgerð á skólahúsinu, sem ekki
hafði verið ráð fyrir gert í fjárlögum. Kostnaður við hana varð um 300 þúsund
krónur, og er hann tekinn hér í frumvarpið og allur viðhaldskostnaðarliðurinn
áætlaður 350 þús. kr. Aðrir liðir eru yfirleitt áætlaðir samkv. reynslu fyrra árs.

V. Föst laun lækka nokkuð, en stundakennsla hækkar að sama skapi frá núg.
fjárl. Kostnaður við hita, ljós og ræstingu hækkar, vegna þess að nú verður tekinn í
notkun nokkur hluti hins nýja heimavistarhúss. ÞÓ munu nemendur sjálfir annast
ræstingu þar. Til viðhalds telur skólameistari, að verja þurfi meiru en nú er veitt,
enda er skólahúsið gamalt timburhús, viðhaldsfrekt.

VI. Stundakennsla er áætluð dýrari en í núg. fjárl., með því að nú hefur kennara-
skólinn tekið aftur við kennslu þeirri, sem handíðaskólinn hafði á hendi fyrir hann
1948. Aðrir liðir eru byggðir á reynslu 1948, og hækkar þar ýmislegur kostnaður
nokkuð.

VII. Litlar breytingar eru frá núgildandi fjárlögum, en þó þykir varlegra að
áætla hita, ljós og ræstingu kr. 50000.00 á næsta ári.

VIII. Föst laun mega heita óbreytt frá núg, fjárl. Stundakennsla er áætluð nokkru
hærri skv. tillögu skólastjóra. Hiti, ljós og ræsting og annar kostnaður er einnig
áætlaður töluvert hærri.

Niður er felldur liðurinn til að semja kennslubækur í vélfræði.
X. 1. Ekki er um aðrar breytingar frá núg. fjárl. að ræða en þær, að fjárveit-

ingin til endurbóta á fjósi lækkar niður í kr. 40 000.00 og við bætast kr. 48000.00 til
byggingar á 2 votheysturnum.

2. Laun eru óbreytt á Hvanneyri. Tillögur skólastjórans eru mjög til hækkunar,
en segja má, að þær séu allar réttlætanlegar. Samkvæmt lögum um bændaskóla fá
nemendur styrk úr ríkissjóði, og hækkar því liðurinn til verklegs náms vegna meiri
aðsóknar að því en áður. Hækkunin á hita, ljósi og ræstingu er miðuð við það, sem
þetta er álitið, að muni kosta á næsta ári. Liðurinn til verkfærakaupa er látinn standa
í stað, þótt skólastjóri leggi til nokkra hækkun á honum. Sömuleiðis liðurinn til verk-
færasafns.

Annar kostnaður er hækkaður upp í kr. 70 000.00, og mun ekki af veita, þegar
m. a. allt viðhald færist á hann.

Lagt er til, að veittar verði kr. 100000.00 til viðgerðar á fjósi staðarins. Skóla-
stjórinn gerir í tillögum sínum grein fyrir fjárþörf þessari, og verður ekki betur séð
en að nauðsynlegt sé að veita þessa fjárhæð. Hitt er annað mál, að nokkuð af henni
ætti e. t. v. að færa á 20. gr.

Liðurinn til viðgerðar á leikfimihúsi fellur niður, en Í hans stað kemur fjárveit-
ing til byggingar vélaverkstæðis kr. 50000.00.

3. Óbreytt frá núgildandi fjárlögum að öðru en því, að gera verðm ráð fyrir
heimtaugargjaldi kr. 30400.00.

XIII. 1.-5. Samkvæmt upplýsingum fræðslumála stjóra verður tala barnakennara
svo til óbreytt frá síðastliðnum vetri, og verður því launaáætlunin óbreytt.

6. Fræðslumálastjóri hefur gert grein fyrir áætlaðri greiðsluþörf til skólabygg-
inga 1950.

í smíðum eru nú barnaskólabyggingar og skólastjóraíbúðir, sem áætlað er, að
muni kosta fullsmíðuð um 44 millj. króna. Af því er hluti ríkissjóðs um 24.4 millj.
króna. 1. júlí þ. á. var áfallinn kostnaður vegna bygginga þessara orðinn um 26.7
millj. kr., en ríkissjóður hefur þá greitt um 10 millj. kr., og eru þar meðtaldar þær 2
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milljónir, sem veittar eru á 14. gr. XIII. 6. núgildandi fjárlaga. Um 5 milljónir vantar
þá til þess, að ríkissjóður hafi lagt fram tillag á móti sveitarfélagi fram til 1. júlí
1949. Áætlaður kostnaður við byggingarframkvæmdir þessar 1. júlí 1949 til árs-
loka 1950 nemur um 12 millj. króna, og yrði hluti ríkissjóð af því um 6.4 millj. kr.
Það þyrfti því að veita um 11.4 milljónir króna úr ríkissjóði á næsta ári, til þess að
hann hafi lagt á móti framlagi sveitarfélags til ársloka 1950, með þeim fram-
kvæmdum, sem ráðgerðar eru.

Jafnvel þótt hægt verði á framkvæmdum þessum og engin ný bygging verði
hafin it næsta ári, verður vart komizt af með fúeinar milljónir króna til þeirra.
Fræðslumálastjóri telur 5 millj. kr. hið minnsta, sem til mála komi, en ráðuneytið
telur ekki fært að veita til þess meiru en 2 millj. kr., vegna þess hve fjárhagur
ríkissjóðs er örðugur nú.

8.-13. Liðirnir eru áætlaðir óbreyttir frá nílgildandi fjárlögum.
XIV. 1. Alþýðuskólinn á Eiðum hefur verið stækkaður, og kemur sú stækkun að

notum á næsta ári, Þá er ráðgerð fjölgun kennara, og hækka þá launagreiðslur all-
mikið frú því, sem nú er. Annar kostnaður hækkar einnig nokkuð vegna stækkunar-
innar, enda er ráðgerð töluverð nemendafjölgun.

Áætlunin er tæpum kr. 80000.00 hærri en fjárlög þ. á., en til samanburðar skal
þess getið, að kostnaður við þennan skóla reyndist kr. 224635.00 á árinu 1948, og er
þá vafasamt, hvort áætlunin hér er ekki of lág, ef gert er ráð fyrir fullum rekstri
eftir stækkunina.

2. Þessi liður hækkar mjög mikið frá núgildandi fjárlögum. Fræðslumálastjóri
hefur tjáð ráðuneytinu, að gagnfræðastigskennurum hafi fjölgað töluvert síðastliðið
haust, og því hafi áætlunin í núgildandi fjárlögum verið of lág.

Þá var, eins og segir í aths. við fjárlagafrumvarpið 1949, enn alveg óvíst, er það
frumvarp var samið, hve stundakennslustyrkurinn til gagnfræðaskólanna yrði hár.
Níl sýna rekstrarreikningar héraðs- og gagnfræðaskólanna, að áætlunin á hluta ríkis-
sjóðs af rekstrarkostnaði og stundakennslustyrk var of lág, og er nú gert ráð fyrir,
að ekki muni nægja minna en 2 millj. króna.

3. Gagnfræðaskólar í smíðum eru áætlaðir að munu kosta um 34 millj. króna.
Þar af á ríkissjóður að greiða 23 milljónir. Áfallinn kostnaður fram til 1. júlí 1949
nemur um 18 millj. kr., og ríkissjóður hefur þegar greitt af honum um 11.5 milljónir,
og er þá meðtalin fjárveitingin í ár. Þá vantar um 2.3 millj. kr. af framlagi ríkis-
sjóðs fram til 1. júlí 1949. Byggingarkostnaður frá 1. júlí 1949 til ársloka 1950 er
áætlaður um 4.75 millj. kr., og verður hluti r íkissjóðs af honum um 3.2 millj.

Fræðslumálastjóri telur, að ekki verði komizt af með minna en 3 millj. kr. til
þessara framkvæmda, en ekki þykir þó fært að gera ráð fyrir hærri styrk en í mig.
fjárl., 1.4 millj. kr.

4.-8. og 10.-11. Liðirnir eru óbreyttir.
9. Laun eru svo til óbreytt frá níl gildandi fjárlögum. Samkvæmt samningi við

tæki þessi fyrir matsverð, og dragast þá frá kaupverðinu greiðslur þær til fyrningar,
á húsnæði, kennslutækjum, vélum o. f'l., enda má ríkissjóður hvenær sem er kaupa
tæki þessi fyrir matsverð og dragast þá frá kaupverðinu greiðslur þær til fyrningar,
sem hann hefur innt af hendi. Er ársgreiðsla þessi innifalin í öðrum kostnaði, sem
er áætlaður kr. 50 950.00.

XV. 1. Launin hækka allmikið, og segir fræðslumálastjóri ástæðuna vera þá, að
launafjárhæðin hafi af vangá verið allt of lágt tilgreind í fyrra í tillögunum til fjár-
málaráðuneytisins, en kennurum hafi ekki fjölgað svo teljandi sé. Hluti ríkissjóðs
af rekstrarkostnaði er hins vegar áætlaður jafnhár sem í núgildandi fjárlögum.

2. Áætlaður byggingarkostnaður húsmæðraskóla þeirra, sem eru í smíðum, er
um 6.75 millj. kr. og ríkissjóðshlutinn af þeirri fjárhæð er um 5 mill]. króna. Áfall-
inn kostnaður er 1. júlí 194~)um 5.7 millj. kr., en þegar hafa verið greiddar úr ríkis-
sjóði um 3.4 millj. króna, að fjárlagastyrk þessa árs meðtöldum. Áætlaður kostn-
aður 1. júlí 1949 til ársloka 1950 er um 1 millj. króna, en hluti ríkissjóðs af þeim
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kostnaði er um 640 þús. kr. því vantar um 1.64 millj. kr. til þess, að ríkissjóður
geti fullnægt skuldbindingum sínum til ársloka 1950, en ekki treystir ráðuneytið sér
til að taka hærri fjárhæð til þess í frumvarpið en 400 þús. krónur.

XVI. 1. Óbreytt frá núgildandi fjárlögum.
2. Íþróttafulltrúi hefur gert grein fyrir fjárþörf íþróttasjóðs á næsta ári og telur

hana vera kr. 1637000.00, og er þá miðað við þær framkvæmdir, sem eru á döfinni.
Hið minnsta, sem kornizt verður af með, telur hann vera kr. 800000.00, en ráðuneytið
treystir sér ekki til að taka nema kr. 500000.00 í frumvarpið.

3. Liðurinn er felldur niður, og er ekki eðlilegt, að laun framkvæmdastjóra í. S. í.
séu greidd úr ríkissjóði.

XXVI. Laun hækka um kr. 7 200.00 í grunn vegna ráðningar aðstoðarmanns með
þessum launum. Hann kemur í stað annars, sem hafði kr. (i 000.00 grunnlaun, en
laun þessa manns voru áætluð undir öðrum kostnaði í núgildandi fjárlögum. Annar
kostnaður hækkar því raunverulega.

Um 15. gr. A.
I. A undanförnum áratug hefur fé það, sem í fjárlögum hvers árs hefur verið

heimilað til bóka-, tímarita- og handritakaupa ekki verið notað að fullu, en öll hefur
fjárhæðin verið hafin á hverju ári. Hefur nú safnazt í sjóð svo álitleg fjárhæð, að
ekki þykir ástæða til að veita fé til þessa í ár, en til málamynda eru þó settar kr.
1000.00 í frumvarpið.

Bókband er nú orðið mjög dýrt, og er hér veitt jafnmikið sem bókbandskostn-
aður varð árið 1948.

5., 6. og 7. liðir hækka nokkuð eftir tillögum landsbókavarðar.
II. Liðurinn er alveg óbreyttur samkv. tillögu þjóðskjalavarðar.
III. Á næsta ári er ráðgert að flytja þjóðminjasafnið í nýtt húsnæði, og er

áætlunin miðuð við það.
IV. Laun hækka nokkuð og gera forstöðumenn safnsins grein fyrir þeirri

hækkun. Tillögurnar frá þeim eru annars yfirleitt til hækkunar frá því, sem er í
núgildandi fjárlögum, og telja þeir sig hafa gert grein fyrir þeim í skýringum við
tillögur til fjárveitinga 1949. Menntamálaráðuneytið hefur enga athugasemd gert við
tillögurnar, og eru þær telmar i frumvarpið eins og þær koma fyrir.

V. Samkvæmt reynslu síðasta árs áætlast kostnaður við ljós, hita, ræstingu og
viðhald nokkru hærri en í núgildandi fjárlögum.

15. gr. A. er síðan að mestu óbreytt frá núgildandi fjárlögum, þó eru felldir
niður námsstyrkir til einstakra nemenda á 15. gr. A. XVI.-XXI. incl. núgildandi
fjárl., með því að það fellur undir verksvið menntamálaráðs að úthluta slíkum
styrkjum.

Um 15. gr. B.
I. 1. Launagreiðslur í iðnaðardeildinni eru svo til óbreyttar frá fjárlögum 1949.

Annar kostnaður, sem í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 1949 var áætlaður kr.
250000.00 eftir tillögum forstöðumanns deildarinnar, var í meðförum Alþingis lækk-
aður niður í kr. 190 O(}O.OOog ákveðinn þannig í fjárlögum. Vegna þessa niðurskurðar
á kostnaðinum í ár má búast við, að ekki verði fært að skerða áætlun deildarsljór-
ans um kostnaðinn it næsta ári, og er tillögum hans fylgt.

2. Launagreiðslur í fiskideildinni eru áætlaðar nokkru hærri en í fjárlögum 1949,
með því að bætt er við nokkru af ósérfróðu aðstoðarfólki. Er þetta sjálfsögð viðbót,
enda nýtist vinna sérfræðinganna miklu betur þess vegna.

Áætlun deildarstjórans um annan kostnað er nokkuð laus í sér, og virðist mega
draga úr ýmsum liðum, svo sem útgáfustarfsemi og ferðakostnaði. Liður þessi verður
áætlaður kr. 200000.00.

3. Launagreiðslur í landbúnaðardeildinni eru í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið
1949 áætlaðar kr. 70300.00 auk verðlagsuppbótar, en þá var miðað við laun starfs-
manna þeirra, sem þá störfuðu við deildina.
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Þegar síðasta hönd var lögð á fjárlögin í þinginu, var áætlunin lækkuð um laun
Kristínar Kristjánsdóttur, að því er virðist af hreinu athugunarleysi, en hún hafði
starfað og verið ráðin sérfræðingur við jarðvegsrannsóknir frá byrjun ársins 1948.
Nú eru áætlaðar jafnháar launagreiðslur að viðbættum launum einnar aðstoðar-
stúlku við störf við jurtakynbætur, og eru þau áætluð kr. 4200.00 auk verðlagsupp-
bótar. Ráðuneytið getur ekki fallizt á að gera ráð fyrir launum eins sérfræðings
til viðbótar við jurtakynbótarannsóknir eins og farið er fram á í tiJlögum atvinnu-
deildarinnar.

Fyrir öðrum kostnaði við deildina er ekki gerð nægileg grein, þótt hann sé
nokkuð sundurliðaður. Að svo stöddu telur ráðuneytið ekki fært að gera ráð fyrir
honum hærri en kr. 150000.00, og er það örlítil hækkun frá núg. fjárI., en sama fjár-
hæð sem í frumvarpi til fjárl. fyrir árið 19'49. Tillögurnar gera ráð fyrir allmiklu
hærri kostnaði.

Tilraunabúin á Hesti, Úlfarsá og Engey virðist þurfa að reka með all miklum
halla, og er gerð grein fyrir hallanum á Hestbúinu í fylgiskjölum með frumvarpinu.
Að sjálfsögðu hefur fjármálaráðuneytið ekki aðstöðu til að dæma um eðlilegan
kostnað við rekstur atvinnudeildarinnar og verður það því að taka að mestu leyti
til greina tillögur forstöðumanna deildanna, sem atvinnumálaráðuneytið hefur engar
athugasemdir gert við. En svo er að sjá, sem höfuð vanti á þessa stofnun, sem m. a.
hefði tögl og hagl dir á fjármálum hennar.

4. Sameiginlegur kostnaður hefur hækkað nokkuð, einkum er hiti, ljós og ræst-
ing áætlað allmiklu hærra en í núgildandi fjárlögum, og er miðað við reynslu síð-
asta árs.

IV. Kostnaður við veðurþjónustu er áætlaður tæpum 100 þús. kr. hærri en í
núgildandi fjárlögum samkvæmt tillögum veðurstofustjóra.

VIII. Kostnaður við skrifstofu húsameistara er svipaður sem í núgildandi fjár-
lögum, en þó eru ýmis gjöld áætluð töluvert hærri nú.

Um 16. gr. A.
1.-3. Framlög til Búnaðarfélags íslands eru áætluð óbreytt frá gildandi

fjárlögum.
,1-. Styrkur samkvæmt II. kafla jnrðræktarlaganna. Álíta verður, að harðindin

s. l. vor hafi dregið mjög úr jarðræktarframkvæmdum þannig að ætla megi, að
3900000 kr. dugi til greiðslu jarðræktar styrkja á næsta ári. Er það 300000 kr. hærra
en á þ. á. fjárlögum, en sú fjárhæð virðist hafa verið of lágt áætluð.

Framlag til verkfærakaupasjóðs ],1'. 80000.00 er að vísu ákveðið í lögum, en
með því að taka ekki upp fjárveitingu í þessu skyni tvö undanfarin ár virðist Al-
þingi hafa breytt fyrri ákvörðun sinni í þessu efni, enda ber að skoða slíka ráð-
stöfun fjárveitingavaldsins sem frestun á framkvæmd laganna um það fjárhags-
tímabil, sem um ræðir. Þetta ákvæði er líka harla þýðingarlítið, þar sem ríkið
styrkir vélakaup bænda á annan veg, t. d. með greiðslu helmingskostnaðar af
andvirði vélanna skv. 9. gr. I. nr. 7/1945, og má verja til þess 3 millj. kr. úr
framkvæmdasjóði.

Styrkur til framfærslu samkvæmt 37. gr. jarðræktarIaga. Fallast verður it
tillögu búnaðarmálastjóra, að áætla þurfi 860000.00 kr. til þessara framkvæmda. Hins
vegar þykir ekki fært að leggja fram meira fé til skurðgröfukaupa en ákveðið
er í ár eða 100000 kr.

5. Til búfjárræktar. Lagt er til að sama fjárveiting verði veitt á næsta ári og
veitt var í núgildandi fjárlögum.

6. Sama máli gegnir um fjárframlög ttil tilraunastarfsemi í þágu landbún-
aðarins.

8. Til fyrirhleðslu á Þverá og Markarfljóti er lagt til, að veitt verði sama fjár-
hæð og í ár.
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9. Til fyrirhleðslu á Kaldaklifsá, Svaðhælisá og Laugará undir Eyjafjöllum.
er tekinn upp nýr liður, 50 þús. kr., samkv. ósk samgöngumálaráðuneytisíns.

11. Sandgræðslan: Framlag til sandgæðslustöðva er hækkað um 25000 kr.
frá gildandi fjárlögum. Þá er tekinn upp nýr liður 10000 kr. til skrifstofukostn-
aðar samkv. tillögum sandgræðslustjóra. A þ. á. fjárlögum voru veittar 50 þús.
kr. til sandgræsðlu í Meðallandi. og nú leggur sandgræðslustjóri til, að veittar verði
á næsta ári 100000 kr. í viðbót og auk þess 150 þús. kr. til sandgræðslu á Hóls-
sandi. Ráðuneytið er sammála sandgræðslustjóra um, að nauðsyn beri til í náinni
framtíð að reisa skorður við hinum gífurlega uppblæstri lands á Hólsfjöllum, sem
virðist aukast hröðum skrefum, en treystist ekki til að mæla með fjárveitingu nú,
fyrr en fyrir liggur ýtarleg áætlun um heildarkostnað við hefting sandfoksíns þar
og hvernig þeim framkvæmdum yrði hagað svo, að sem beztum notum komi.
Sama máli gegnir um sandgræðslu í Meðallandi. Er þetta til athugunar fyrir
Alþingi.

12. Framlög til skógræktar ríkisins hafa verið lækkuð nokkuð frá tillögum
skógræktarstjóra, en alls er lagt til, að varið verði til þessara framkvæmda kr. 147
þús. meira en á núgildandi fjárlögum er áætlað.

17. Gert er ráð fyrir sömu fjárveitingu og áður. Yfirdýralæknir hefur lagt
til, að veittar verði á þessum lið 9000 kr. námsstyrkur til þriggja dýralæknanema.
A þetta getur ráðuneytið ekki fallizt, þar sem menntamálaráði er falin úthlutun
námsstyrkja af því fé, sem veitt er til þessa á 14. gr.

19. Farið er eftir tillögum sauðfjárveikivarna að mestu leyti. Með bréfi, dags.
29. ágúst 1949, hefur landbúnaðarráðherra lagt til að afurðatjónsbætur að fjárhæð
840 þús. kr. til bænda á svæðinu milli Blöndu og Héraðsvatna fyrir árin 1947-
1948 verði greiddar með skuldabréfum, sem greiðist á 10 árum, og er þar vísað til
heimildar í fjárlögum þessa árs til lántöku allt að 1 millj. kr. í þessu skyni.

Ráðuneytið hefur fallizt á þetta, að því er framangreint svæði snertir, og telur
þá, að rétt sé að viðhafa sömu aðferð við afurðatjónsbótagreiðslu samkvæmt þeirri
áætlun sauðfjársjúkdómanefndar, sem nú liggur fyrir, en þar eru þessar bætur
taldar muni nema 6 millj. kr., sem telmar hafa verið upp í frv. Ráðuneytið leggur
til, að í 22. gr. sé tekin heimild til lántöku í þessu skyni, er nemi somu upphæð,
og sé þá fyrirhugað að viðhafa þá aðferð, er landbúnaðarráðherra hefur áður bent
á viðvíkjandi Blöndu-Héraðsvatnasvæðinu, og verði þær bætur samkv. því einnig
greiddar með skuldabréfum og dreifist á 10 ár.

Um 16. gr. B.
1. Framlag til Fiskifélags Íslands er 24500 kr. hærra en s.L ár. Til haf- og

fiskrannsókna eru veittar 300000 kr. í stað 150 þús. kr. s. l. ár, en reynslan hefur
sýnt, að ekki mun af veita helmingi hærri upphæð, ef þessar rannsóknir eiga að
koma að tilætluðum notum. Þá er tekinn upp nýr liður til alþjóða hvalveiðaráðs
2000 kr. Aðrir liðir eru svo til óbreyttir frá núgildandi fjárlögum.

Um 16. gr. C.
1. Í áætlun Landssambands iðnaðarmanna er farið fram á allverulegar hækk-

anir á styrk til Landssbandsins, til iðnlánasjóðs og iðnskólabyggingar. Ráðuneytið
hefur ekki séð sér fært að leggja til, að umræddar fjárveitingar verði hækkaðar
frá því, sem nú er, og hefur þvi tekið inn í frv. allar þær sömu fjárhæðir og veittar eru
á þ. á. fjárlögum, að undanteknum 9. lið (styrkur til yrkiskólaþingsins), sem er
að sjálfsögðu felldur niður.

Um 16. gr. D.
Til raforkumála er alls ætl azt til, að varið verði 4.7 millj. kr., eða ca. 300 þús.

kr. lægra en í fyrra. Fylgt hefur verið tillögum raforkumálastjóra að öðru leyti
en því, að ekki hefur þótt fært að áætla meira til raforkuframkvæmda en 1 millj.
króna.
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Um 17. gr.
2. Tryggingastofnun ríkisins hafði sent tvær áætlanir. Önnur miðuð við nú-

verandi ástand, þ. e. frestun heilsugæzlu og framlenging viðauka laga frá 1948, en
hina miðaða við, að lögin komi til fullra framkvæmda. Ekki virðist útlit fyrir, að
heilsugæzlan verði tekin upp á næsta ári í þvi formi, sem lögin gera ráð fyrir, og hefur
því verið áætlað framlag til tryggingasjóðs 17.3 millj., eins og it síðustu fjárlögum,
en aftur á móti 4 millj. króna sem framlag til sjúkrasamlaga samkvæmt alþýðu-
tryggingar lögum.

7. Veittar hafa verið 400000 kr. árlega, nú um skeið, vegna byggingaframkvæmda í
Reykjalundi. Síðasta Alþingi samþykkti lög um vöruhappdrætti fyrir þennan félags-
skap, sem gert er ráð fyrir, að gefi af sér 1 800 000 kr. á ári, ef allt selst. Með þessu
virðist lagður öruggur fjárhagsgrundvöllur að þeim framkvæmdum, sem fyrirhug-
aðar eru í Reykjalundi. Með því að nokkuð er í óvissu um, hvernig sala happdrættis-
miða muni ganga fyrsta árið, þykir ekki rétt að svipta félagið byggingarstyrknum
að öllu leyti, og er því lagt til, að veittar verði 200 000 kr. í þessu skyni.

17. Til bindindisstarfsemi er lagt til, að varið verði á næsta ári 300 000 kr., þar
með talið það fé, sem Stórstúka Íslands fengi til umráða eftir ákvörðun dómsmála-
ráðuneytisins.

23. Vinnumiðlun. Kostnaður er áætlaður hinn sami og á þ. á. fjárlögum, 100
þús. kr. Atvinnuleysi hefur ekkert verið síðan stríðinu lauk, og því fjarri lagi að verja
hátt á þriðja hundrað þúsund kr. til slíkrar starfsemi árlega, en að óbreyttri lög-
gjöf um þessi efni er þýðingarlaust að áætla lægri fjárhæð.

Um 18. gr.
I. Lögboðin eftirlaun embættismanna og ekkna þeirra, samkvæmt eftirlauna-

lögum fara heldur lækkandi frá ári til árs, eftir því sem eftirlaunaþegarnir týna
tölunni, en fáir munu bætast við úr þessu. Áætlunin í frumvarpinu byggist á þessu,
og er tilgangslaust að ætla fjárhæðirnar upp á eyri.

II. b. Frú Bentína Hallgrímsson, ekkja séra Friðriks Hallgrímssonar, hefur úr
lífeyrissjóði kr. 1792.50 í grunn. Verða því teknar hér í frumvarpið kr. 2707.50, til
þess að hún fái alls kr. 4500.00 í grunn, helming af eftirlaunum manns hennar.

Frú Emilía Briem, ekkja séra Þorsteins Briem, hefur úr lífeyrissjóði kr. 2440.48.
Verða því teknar í frumvarpið kr. 2059,52, til þess að hún fái kr. 4500.00 í grunn.

Frú Guðrún Sveinsdóttir, ekkja Vigfúsar Einarssonar, skrifstofustjóra, hefur úr
lífeyrissjóði kr. 2873.76. Verða telmar í frumvarpið Iu. 3126.24, til þess að grunn-
eftirlaun hennar verði kr. 6000.00.

Frú Halldóra Ólafsdóttir, ekkja Sigurðar Guðmundssonar, skólameistara, hefur
úr lífeyrissjóði kr. 3572.34. Verða teknar í frumvarpið kr. 1977.66 til þess að grunn-
eftirlaun hennar verði kr. 5550.00, helmingur af eftirlaunum manns hennar.

III. Á árinu 1948 nam fjárhæðin, sem greidd var á móti lífeyrissjóðsiðgjaldi
starfsmannanna kr. 3121416.79. Síðan hefur starfsmönnum fjölgað, og einkum mun
nú verða gerð gangskör að því, að starfsmenn, sem undan hafa fallið iðgjalda-
greiðslu, hefji hana, og eykur það þá einnig iðgjaldagreiðslu ríkissjóðs. Þá eykst
þessi fjárhæð, ef lögfest verður uppbót á laun starfsmanna ríkisins.

Að öllu athuguðu er óvarlegt að áætla hana lægri en 3 750 þús. króna á árinu 1950.
IV. Uppbæturnar áætla st jafnháar á árinu 1950 sem 1949.
V. Hér er sömuleiðis áætluð jafnhá fjárhæð sem 1949.

Um 19. gr.
Til dýrtíðarráðstafana var veitt á þessa árs fjárlögum 64 millj. kr., en á næsta

ári er ætlazt til, að ekki verði varið nema 33.5 millj. kr . I þessu skyni. Er þá eingöngu
miðað við niðurgreiðslur á neyzluvörum innanlands, en ekki uppbætur á útfluttan
fisk, eins og tíðkazt hefur undanfarin ár. Er það álit ráðuneytisins, að finna þurfi
aðrar leiðir en greiðslur úr ríkissjóði til þess að tryggja hallalausan rekstur sjávar-
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útvegsins á næsta ári. Fjárhæðin 33.5 millj. er miðuð við reynslu þessa árs, og má
ætla, að þessi útgjöld skiptist þannig:

Niðurgreiðsla á kjöti .
Kjötuppbætur til framleiðenda .
Niðurgreiðsla á mjólk .
Niðurgreiðsla á smjöri og tap á erlendu smjöri
Niðurgreiðsla á smjörlíki .
Niðurgreiðsla á saltfiski .
Niðurgreiðsla á kartöflum .

7 millj. kr.
6.5
5.5
8.5
3.3
0.7
2

Samtals 33.5 millj. kr.
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