
sþ. 253. Nefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1951.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar .

Nefndin hefur ekki getað orðið sammála um afgreiðslu fjárlagafrumvarpsins.
Leggur meiri hl. n. til, að frv. verði samþykkt með þeim breytingum, sem bornar eru
fram á sérstöku þingskjali. en á þetta getur minni hl. n., þeir As og HV, ekki fallizt.
Gefa þeir því ilt sérstakt minni hluta nál. Minni hl. hefur allan tímann tekið þátt í
umræðum í n. um hin ýmsu mál og greitt atkvæði UIll fram komnar brtt., enda einnig
fylgt mörgum þeim brtt., sem meiri hl. ber fram.

Frv. til fjárlaga fyrir árið 1951 var útbýtt í sþ. þ, 11. okt. og vísað til nefndar-
innar þ. 13. s. m. Þ. 16. s. Ill. hélt nefndin fyrsta fund sinn, og úr því hélt hún dag-
lega fundi til 30. nóv. s. I. Hafði hún þá haldið alls 50 fundi og tekið fyrir og afgreitt
148 erindi, sem borizt höfðu til hennar.

Skal nú vikið hér nokkuð að afgreiðslu frv. og þeim breytingum, sem meiri hl.
n. leggur til, að gerðar verði á því.

Tekjurnar.
Samkvæmt fjárlagafrv. eru heildartekjurnar á armu 1951 áætlaðar rúml, 287

millj. króna; er það 11 millj. króna lægri tekjuáætlun en á fjárlögum yfirstandandi
árs, en tæpum 3 millj. hærri en tekjuáætlunin árið 1949. Samkvæmt ríkisreikningn-
um 1949 urðu tekjurnar alls um 295 millj. kr., eða um 10 millj. kr. meiri en áætlað
var á fjárlögum það ár. Rekstrargjöldin urðu hins vegar árið 1949 295.7 millj. og
rekstrarhalli rúmar son þús. kr. Hækkuðu því skuldir ríkissjóðs .það ár um þá upp-
hæð, að viðbættum mismun á inn- og útgreiðslum samkvæmt 20. gr. fjárlaganna.

1 lok októbermánaðar 1949 eru ríkissjóðstekjurnar orðnar 208 millj. Til-
svarandi tekjur í októberlok í ár eru tæpar 215 millj. Má því ætla, að heildartekj-
urnar á árinu fari tæplega yfir 300 millj., eða það, sem áætlað var á fjárlögum yfir-
standandi árs. Hins vegar má búast við því, að erfitt veitist að halda útgjöldunum
á þ. á. undir því, sem áætlað er á fjárlögum. Er því sýnt, að fjárhagsafkoman á þessu
ári verður tæplega þannig, að búast megi við miklum rekstrarhagnaði og þá því
síður hagstæðum greiðslujöfnuði, en að þvi takmarki ber þó að stefna í afgreiðslu
fjárlaga. Sést þetta nokkru betur innan fárra daga, þegar ljóst er, hverjar tekjurnar
hafa orðið í s. l. mán. Verður tekjuáætlunin því athuguð nánar fyrir 3. umr.

2. gr.
Með tilvísun til þess, sem upplýst er hér að framan, leggur meiri hl. nefndar-

innar til, að greinin verði samþykkt óbreytt.

3. gr.
Nefndin hefur kynnt sér ýtarlega þau gögn öll, sem henni bárust í sambandi við

rekstur þeirra stofnana. sem færðar eru á 3. 'gr. frv., og auk þess átt viðræður við



flesta þá aðila, sem veita stofnununum forstöðu. Hefur nefndin lagt fram ýmsar til-
lögur til sparnaðar á rekstri stofnananna, en með því að flestar þeirra eru' þess eðlis,
að töluverður undirbúningur er óhjákvæmilegur, áður en unnt væri að framkvæma
þær, þótti rétt að fresta að taka upp í frv. breytingar til lækkunar á þessari grein,
þar til séð yrði, hvort takast mætti að koma á fyrirhuguðum breytingum, þannig að
með þeim fengist verulegur sparnaður fyrir ríkissjóð.

A B-lið þessarar greinar eru áætlaðar 10 þús. kr. í tekjur af fasteignum ríkis-
sjóðs. Samkvæmt yfirliti, sem sent var nefndinni, hafa tekjur og gjöld af fasteignum
ríkissjóðs verið árið 1949 sem hér segir.

Utan Reykjavíkur .
í Reykjavík .
Gjöld fram yfir tekjur .

Tekjur:
38070.24
19128.60

100424.75

Gjöld:
87125.43
70498.16

157623.59 157623.59

Er þessi mismunur færður til gjalda á 19. gr. Nefndin vill benda á, að nauðsynlegt
er að láta fara fram sérstaka athugun á þessu máli, þar sem leigan fyrir fasteignirnar
er auðsjáanlega sett svo lág, að tvöfalda upphæð hennar þarf til að standa undir
kostnaði við eignirnar, og er þá hvorki reiknað með vöxtum né fyrningum eignanna.
Væntir nefndin þess, að á þessu verði gerðar raunhæfar umbætur. Verður samkvæmt
framansögðu ekki komið við breytingu á greininni á þessu stigi.

Gjaldabálkurinn.
10. gr.

Lagt er til, að tekið sé upp í greinina 110þús. vegna gengisbreytingarinnar á þ. á.
Er þetta í sambandi við kaup á ínnanstokksmunum í sendiráðið i London, en kaup-
verðið var ógreitt, er gengisbreytingin var gerð á árinu. Er þetta samkv. ósk ríkis-
stjórnarinnar.

11. gr.
Lagt er til, að hækkaður verði skrifstofukostnaður embættismanna um kr.

11500 vegna lögreglustjóraembættisins á Akranesi. Er hækkun þessi samkvæmt
heiðni ríkisstjórnarinnar. Þá er lagt til, að hækkað verði framlag til lögreglunnar í
Reykjavík um 107 þús. Er hér beinlínis um leiðréttingu að ræða á frv. Þá er enn
fremur lagt til að taka upp 75 þús. kr. framlag til byggingar fangahúsa samkvæmt
ósk ríkisstjórnarinnar. Nemur hækkun þessi alls kr. 193500.

Lagt er til, að niður verði fellt framlag til eftirlits með bókhaldi, kr. 22860, og
að tekjur til skipulags bæja- og sveitarþorpa verði hækkaðar um kr. 17509, til að
mæta áætluðum útgjöldum. Lækkunartill. á þessari grein nema því kr. 40369.

12. gr.
Lagt er til, að laun við Heilsuhælið á Kristnesi verði hækkuð um kr. 28980.

Er hér beinlínis um leiðréttingu að ræða. Þá er einnig lagt til, að styrkur til heilsu-
verndarstöðva sé hækkaður um 40 þús. vegna veittra launauppbóta, sem reiknað
er með almennt á frv., en ekki tekið með í þessum lið. Er hér því einnig um að ræða
leiðréttingu á frv. Lagt er einnig til, að framlag til sjúkrahússins á Akureyri verði
hækkað um 150þús. Er þessi bygging komin það langt, að leggja verður kapp á að
ljúka henni sem fyrst, ef unnt er. Tillögur til hækkunar á þessari grein nema alls
kr. 218980. Þá er einnig lagt til, að framlag til drykkjumannahælisins á Úlfarsá,
70 þús. kr., falli niður. Hefur enn ekki verið fastákveðið, hvernig þessum rekstri
verður fyrir komið, og meðan svo er, þykir ekki ástæða til að ætla ákveðna upphæð
i reksturinn.
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13. gr.
Lagt er til, að 250 þús. kr., sem færðar eru til frádráttar á kostnaði við stjórn

vegamála, verði felldar niður. Lagt er til, að framlag til nýrra vega hækki um 350
þús. frá því, sem er á frv., og allri upphæðinni skipt á þann hátt sem brtt. ber með
sér. Vegamálastjóri lagði á það ríka áherzlu, að tillaga sín um 13.5 millj. til viðhalds
vega yrði tekin upp í frv. Hefði þessi kostnaður orðið 13.3 millj. 1949 og færi sívax-
andi með hækkandi kaupgjaldi. lengingu þjóðvega og vaxandi umferð. Með því að
ríkisstjórnin mælti gegn því, að framlagið yrði hækkað frá því, sem það er á frv.,
vildi meiri hl. n. ekki leggja til á þessu stigi; að það yrði gert. Lagt er til, að framlag
til brúargerða verði hækkað um 97 þús. og öllu framlaginu skipt á þann hátt, sem
fram er tekið í brtt. Þá er einnig lagt til, að tekið verði upp framlag til ræktunarvega
á sama hátt og að undanförnu, og 50 þús. til vegagerða á löndum ríkisins í Kópavogi.

Samvinnunefnd samgöngumála mun gera tillögur um framlög til flóabáta, svo
sem venja er til, og ber fjvn. því engar brtt. fram við þennan lið greinarinnar.

Meiri hl. nefndarinnar ber ekki heldur fram á þessu stigi till. til breytinga á
framlagi til Ferðaskrifstofu ríkisins. En hann leyfir sér að benda á, að auk þessarar
stofnunar starfrækir ríkið umferðamálaskrifstofu, sem áætlar kostnað 110 þús. á
næsta ári. Lítur n. svo á, að þetta starf mætti fela Ferðaskrifstofunni og spara við
það einhverja upphæð. Væntir n. þess, að þetta verði tekið til athugunar af ríkis-
stjórninni.

Lagt er til, að varið verði til hafnarmannvirkja og lendingarbóta 3 730 þús. og
því skipt á þann hátt, sem fram er tekið í brtt. Er þessi upphæð 20 þús. lægri en it
frv. Þá er einnig lagt til, að framlag til hafnarbótasjóðs verði hækkað um 800 þús.,
en það er sú upphæð, sem þarf til að uppfylla ákvæði laga um hafnarbótasjóð. Þá
er einnig lagt til, að tekið verði upp framlag til ferjuhafna, 125 þús., og því skipt á
þann hátt, sem fram kemur í brtt. Brtt. til hækkunar á þessari grein nema alls 1
millj. 722 þús., en til lækkunar 20 þús.

14. gr.
Lagt er til, að fellt verði niður framlag vegna kostnaðar við eftirlit með kirkju-

görðum, kr. 7200, og lækkaður byggingarstyrkur til gagnfræðaskóla og héraðsskóla
um 100 þús., lækkað verði framlag til kennslu í íþróttum um 10 þús. og kostnaður
við rannsókn á þroskastigi barna um kr. 31598, eða alls brtt. til lækkunar kr. 148798.
Þá er lagt til, að hækkuð verði laun við bændaskólann á Hvanneyri um kr. 35708.
Er hér aðeins um leiðréttingu að ræða. Enn fremur að hækkað verði framlag til iðn-
fræðslu um 85 þús., þar sem launauppbótin hafði eigi verið tekin með á þessa upp-
hæð. Lagt er til, að framlag til rekstrar gagnfræðaskólaverði hækkað um 650 þús.
Er hér um leiðréttingu að ræða á frv. Þá er einnig lagt til, að tekið verði upp 50 þús.
kr. framlag til undirbúnings þátttöku í Ólympíuleikum 1952. Þykja íslenzkir íþrótta-
menn hafa sýnt það á yfirstandandi ári, að rétt sé að styrkja þá á þessu sviði. Brtt. til
hækkunar alls á þessari grein eru kr. 825708.

15. gr.
Lagt er til, að gerðar verði allmiklar breytingar til hækkunar á þessari grein, er

nemi alls 698 þús. Munar þar mestu hækkun á framlagi til mótvirðissjóðs um 398
þús. Hefur ríkisstjórnin óskað eftir þvi, að þetta yrði tekið upp á frv. Þá eru 75 þús.
til þess að koma fyrir munum á þjóðminja:safninu, 20 þús. til þess að skrásetja og
lima upp plöntusafn, en þetta er hvort tveggja samkvæmt ósk ríkisstjórnarinnar. Þá
er hér meðtalin 70 þús. kr. hækkun á framlagi til umbóta á Þingvöllum. Gerð er
tillaga um að fella niður framlag til kaupa á jarðskjálftamæli, 30 þús. kr., með því
að 50 þús. kr. til þessa eru ætlaðar af fé því, sem greitt er í mótvirðissjóð.

16. gr.
Lagt er til, að hækkað verði um 100 þús. framlag-til kaupa á skurðgröfum. Er

það samkv. ósk ríkisstjórnarinnar. Þá er lagt til að taka upp 25 þús. til umbóta á
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Reykhólum. Er þetta vegna skipulags þess, sem verið er að gera it jörðinni vegna
ýmissa væntanlegra framkvæmda. Lagt er til, að framlag vegna fyrirhleðslu á Mark-
arfljóti verði hækkað um 200 þús. Hefur orðið að vinna á s.Lhausti fyrir allmikla
fjárupphæð til þess að fyrirbyggja, að fljótið bryti sér nýja leið til vesturs yfir Fljóts-
hlíðarlöndin. og þess utan er mjög aðkallandi að byggja varnir vestan fljótsins til að
fyrirbyggja, að "Fauski" brjóti frekar en orðið er af jörðum, sem þar liggja. Kynnti
nefndin sér þetta af eigin sýn, og hefur fallizt á nauðsyn um hækkun framlagsins af
ástæðum, sem að framan greinir. Þá er einnig lagt til að taka upp 75 þús. til fyrir-
hleðslu it Hólmsá og Kaldaklifsá og til landþurrkunar í Landeyjum 20 þús., þar sem
framkvæmdum þessum er enn eigi lokið, og 30 þús. til rafmagnsveitu í Gunn-
arsholti. Lagt er til samkv. ósk r ikisstjórnarinnar að hækka bætur vegna fjárskipta
lIIll 1900 þús.; er hér UIll leiðréttingu að ræða á frv., og að taka upp nýjan lið vegna
kostnaðar af norrænu búnaðarmóti á Íslandi 25 þús. Þá er enn fremur lagt til að
hækka framlag til sjávarútvegsmála um kr. 61295, þar af 50 þús. til þess að gera til-
raunir með nýjar síldveiðiaðferðir samkvæmt ósk ríkisstjórnarinnar, og enn fremur
er lagt til, að framlag til iðnaðarmála á þessari grein verði hækkað um 15 þús.
Allar tillögur til hækkunar á þessari grein nema 2 millj. 451 þús. 295 kr.

Þá er lagt til, að framlag til kaupa á jarðræktarvélum verði lækkað um 500 þús.,
þar sem telja má, að innflutningur slíkra véla verði allverulega skorinn niður á
n. á. Lagt er til, að framlag til hreindýraræktar, ~O þús., verði fellt niður. Brtt. til
lækkunar it þessari grein því alls 530 þús.

17. gr.
Nefndin hefur nokkuð rætt framlag til almannatrygginga. En með því að fyrir

þinginu liggur frv. til breytinga á tryggingalöggjöfinni og ekki er vitað, hvernig það
verður afgreitt, þykir ekki rétt að gera tillögur til breytinga á þessu stigi málsins.
Hins vegar er lagt til, að framlag til sjúkrasamlaga verði hækkað um :WO þús., þar
sem sýnt þykir, að það er of lágt áætlað í frv. Lagt er til, að rekstrarstyrkur vegna
læknislauna á Reykjalundi verði hækkaður um kr. 11849, eða til samræmis við laun
lækna á heilsuhælunum, vegna launauppbótar, sem greidd er, en ekki hefur verið
reiknuð tl þennan lið. Er hér aðeins um leiðréttingu að ræða. Lagt er til að taka
upp nýjan lið, byggingarstyrk til barnaheimilis á Akureyri, 15 þús. - Hækkunar-
till. alls á þessari grein kr. 326849. -- Þá er einnig lagt til, að byggingarstyrkur til
Sambands ísl. berklasjúklinga, 200 þús. krónur, verði felldur niður. A móti komi
heimild í 22. gr., sbr. þá brtt., fyrir ríkisstjórnina að afhenda sambandinu eign sína
Trésmiðju ríkisins, með þeim skilyrðum, sem um semst á milli aðila. Hefur mál
þetta verið rætt við sambandið og ríkisstjórnina. Í trausti þess, að um þetta takist
fullt samkomulag, er lagt til, að liðurinn verði felldur niður.

18. gr.
Lagt er til, að nokkrar breytingar verði gerðar á þessari grein, sem flestar eru

leiðréttingar aðeins. Brtt. til hækkunar eru kr. 9729, en til lækkunar kr. 47352.87.
El' hér aðeins að ræða um aðila, sem látizt hafa á þ. ári.

20. gr.
Lagt er til, að lán tekin á árinu vegna fjárskiptunna verði hækkuð um 1 millj. Þá

er lagt til, að framlag til byggingar tilraunastððvar á Keldum, 200 þús., verði fellt
niður, að framlag til heimavistarskólahúss við Menntaskólann á Akurevrí verði
lækkað um 200 þús. og framlag til byggingar sjómannaskóla um 100 þús., eða alls
till. til lækkunar 500 þús. Nefndin hefur fengið upplýst, að mjög er aðkallandi að
breyta hitakerfi í Sjómannaskólanurn, þannig að tekin verði upp olluleynding og
samfara henni næturhitun með rafmagni, og mundi það spara allverulega árlegan
hitunarkostnað hússins. Væntir nefndin þess, að því fé, sem veitt er á þessari grein
til skólans, verði fyrst og fremst varið til slíkra umbóta. Lagt er til, að tekinn verði
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upp nýr liður til hækkunar, 100 þús. til prcstssctut-sbyggingar ii Hólum: CI' þetta
samkvæmt ósk ríkisstjórnarinnar.

22. gr.
Nefndin hefur rætt nokkuð liðina VIII, IX og XIII á þessari grein, en frestað til

8. umr. að taka endanlega ákvörðun um þá. Hins vegar er lagt til að taka upp
heimild fyrir ríkisstjórnina til að afhenda Trésmiðju ríkisins samkv. því, sem tekið
er fram um þetta atriði hér að framan.

Þegar séð verður, hvaða afgreiðslu frv. fær við 2. umr., mun nefndin athuga
á ný, hvort nauðsynlegt þyki að gera frekari tillögur til breytinga til þess að tryggja
greiðsluhallalaus fjárlög, og ræða það þá við fjármálaráðherra fyrir 3. umr., svo að
stjórnin geti aflað sér heimilda til tekjuöflunar, ef nauðsyn krefur, áður en end-
anlega er gengið frá afgreiðslu fjárlaganna.

Hér er að síðustu heildaryfirlit yfir þær breytingar, sem meiri hl. n. leggur til,
að gerðar verði:
Hækkun gjalda alls kr. 6556061.00
-~ lækkun gjalda alls 1086519.87

Gjaldahækkun alls kr. 5 469.44l.1:~

Eignabreytingar.
Inn. Hækkun á lántöku samkv. brtt. á 20. gr. 1000000
(H. Lækkun á útborgun samkv. 20. gr. 500000

-7- Hækkun 100 000

Útborgunarlækkun alls 400 000

Ef tillögur meiri hl. nefndarinnar verða allar samþykktar, munu niðurstöðu-
tölur fjárlagafrv. verða sem hér segir:

Rekstraryfirlit.
Tekjur alls 287 387 064
Gjöld ,................ 251 756 182.18
Rekstrarhagnaður 35630881.87

Kr. 287 8S7 064.00 287387064

Sjóðsyfirlit.
Innborganir
Útborganir

kr. 293347064.00
292599709.13

Hagstæður greiðslujöfnuður kr. 747354.87

Fyrir öllum breytingartillögum er meiri hluti í nefndinni.

Alþingi, 2. desember 1950.

Gísli Jónsson,
form., frsm.
Karl Kristjánsson.

Helgi Jónasson,
fundaskrifari.

Pétur Ottesen.
Jónas Rafnar.

Halldór Ásgrímsson.

Ingólfur Jónsson.
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