
sþ. 290. Nefndarálit [101. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1952.

Frá meiri hluta fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur ekki getað orðið sammála um afgreiðslu fjárlagafrumvarpsins.
Leggur meiri hl. n. til, að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum, sem
bornar eru fram á sérstöku þingskjali, en á þetta getur minni hl., þeir HV og As,
ekki fallizt. Gefa þeir því út minnihlutanál. Minni hl. hefur allan tímann tekið þátt
í umræðum í n. um hin ýmsu mál og greitt atkvæði um þau og verið samþykkur
mörgum þeim brtt., sem meiri hl. ber fram.

Fjárlagafrv. fyrir árið 1952 var útbýtt á Alþingi þann 2. okt. og vísað til nefnd-
urinnar þann 8. s. m. Hélt n. fyrsta fund sinn þ. 4. okt., en fjárlagafrv. tók hún fyrst
til umræðu á 2. fundi sínum, þ. 9. s. m., og hélt hún eftir það fundi daglega til 27.
þ. m. og hafði þá alls haldið 47 fundi og tekið fyrir og afgreitt 340 erindi, sem
borizt höfðu til hennar.

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

TEKJURNAR.
Samkvæmt fjárlagafrv. eru heildartekjurnar áætlaðar á arinu 1952 tæpar 358

milljónir króna. Er það 60 milljónum hærri tekjur en áætlaðar voru á fjárlögum
yfirstandandi árs, en þá voru tekjurnar áætlaðar því sem næst þær sömu og á fjár-
lögum 1950. Samkvæmt ríkisreikningi árið 1950 reyndust tekjurnar alls 306 millj.,
eða aðeins 8 millj. hærri en áætlað var á fjárlögum það ár. Rekstrargjöldin urðu
hins vegar 265 millj. og rekstrarhagnaður 41 millj. króna. Þrátt fyrir svo hagstæðari
rekstrarhagnað varð hagstæður greiðslujöfnuður aðeins um 3 milljónir króna.
I október 1950 eru r lkissjóðstekjurnar orðnar um 215 millj. T'ilsvarand! tekjur í októ-
berlok í ár eru um 318 millj. Má því gera ráð fyrir, að heildartekjurnar á yfirstand-
andi ári verði um 450 millj., eða um 150 millj. fram yfir áætlun. Stafar þetta af hin-
um mikla vöruinnflutningi á árinu og aukinni efnahagsaðstoð. Er mjög óvarlegt
að gera ráð fyrir vaxandi tekjum ríkissjóðs af vöruinnflutningi á n. á., þar sem
vöru eftirspurn inni hefur að mestu verið mætt. Mun nú allmikill vöruforði vera til
í landinu og aðstæður að þvi leyti breyttar frá s.L áramótum.

1 lok október s. l. voru rekstrargjöld ríkisins orðin 187 millj., eða 130 millj.
lægri en tekjurnar á sama tíma. Það verður þó á þessu stigi ekkert sagt um það
með vissu, hvernig fjárhagsútkoman verður á árinu, þar sem útgjöldin eru ávallt
mest siðasta mánuð ársins. Allt bendir þó til þess, að hún verði verulega hagstæð.
Hitt er ljóst, að útgjöldin fara allverulega hækkandi á n. á., nema verðlag á erlend-
um vörum falli verulega eða gerðar verði sérstakar ráðstafanir til þess að færa
niður kaupgjaldsvísitöluna, en fyrir því er ekki séð, og verður því óhjákvæmilegt
að hækka allverulega ýmsa gjaldaliði Irumvarpsins. Þegar vitað er um heildar-
tekjur og gjöld ríkissjóðs í lok þ. m., má fara nær um fjárhagsafkomuna, og sést
þá betur, hvort tiltækilegt þykir að breyta tekjuáætluninni. og verður þetta athugað
nánar fyrir 3. umr.

Nefndin hefur lagt allmikla vinnu i það að kynna sér rekstur í hinum ýmsu
stofnunum ríkisins, sumpart af viðtölum við forstjóra stofnananna og sumpart af
gögnum, sem n. hafa borizt í fylgiskjölum eða sem svör við ákveðnum fyrirspurn-
um. Eru margar af þessum upplýsingum allmerkilegar og gefa tilefni til, að fram
verði látin fara gaumgæfileg athugun á rekstrarkerfinu. Mun nefndin gera frekari
grein fyrir þessu áður en þingi lýkur, svo að Alþingi gefist tækifæri til þess að taka
afstöðu til þessa máls. Er hér um svo yfirgripsmikið mál að ræða, að engin leið er
til þess, að fjárveitinganefnd geti samfara afgreiðslu frv. gert yfirgripsmiklar til-
lögur til breytinga á rekstrarkerfinu. enda nauðsynlegt, að fram yrði látin fara
nánari athugun á rekstri hinna ýmsu stofnana, áður en slíkar tillögur yrðu bornar
fram.

2. gr.
Með tilvísun til þess, sem að framan greinir um yfirlit yfir tekjur ríkissjóðs,

er lagt til, að greinin verði samþykkt óbreytt.



3. gr.
Nefndin hefur rætt ýtarlega við póst- og símamálastjóra um rekstur pósts og

síma. Taldi hann, að tekjur póstsjóðs væru áætlaðar allverulega hærri á fjárlagafrv.
en þær mundu reynast að óbreyttum burðargjöldum. Árið 1950 varð rekstrarhagn-
aður póstsjóðs tæpar 210 þús. Síðan hefðu öll útgjöld hækkað eins og kunnugt er,
en tekjur póstsjóðs hins vegar um 100 þús. minni á yfirstandandi ári en gert er ráð
fyrir á fjárlögum. Benti allt til þess, að rekstrarhalli yrði á póstinum á yfirstand-
andi ári um 200 þús. Burðargjöld milli landa mætti ekki hækka frá því, sem nú er,
þar sem þau væru komin í hámark samkvæmt alþjóðasamningi. Hækkun hurðar-
gjalds á bréfum innanlands um 25 aura á bréf mundi gefa rúmlega 300 þús. í tekju-
auka, væri því ógerlegt að áætla tekjur póstsjóðs meira en 9 millj. 720 þús. og gjöld
eigi undir 10 millj. 320 þús. Yrði því að áætla rekstrartap á póstsjóði 600 þús. kr.
Leggur meiri hl. n. til, að áætluðum tekjum og gjöldum póstsjóðs verði á frv. breytt
til samræmis við þetta, en hann vill jafnframt taka fram, að hann lítur svo á, að
stofnuninni beri að gera allt sem unnt er til þess að náð verði hallalausum rekstri
á póstinum á n. á.

Nefndin ræddi enn fremur við póst- og símamálastjóra tekju- og gjaldaáætlun
landssímans. Samkvæmt ríkisreikningi var rekstrarhagnaður landssímans árið 1950
rúmlega 5.6 millj. Af þessari upphæð var varið rúmlega 4.6 millj. til byggingar-
framkvæmda og til aukningar á simakerf'inu, en auk þess voru greiddar afborganir af
skuldum, um 740 þús., mismuninum, 1.3millj. var haldið sem rekstrarfé í stofnuninni,
og talinn þar eign ríkissjóðs. Af þessu má sjá, að hagur landssímans hefur verið
ágætur á því ári. Á yfirstandandi ári er búizt við, að rekstrarhagnaður símans
verði um 3 millj. króna og að fjárfestingin verði á sama tíma um 4.9 millj., eða
tæpum 2 millj. meiri en tekjurnar. Er því sýnilegt, að stofnunin hefur ekki annað
fé til fjárfestingar á næsta ári en áætlaðan rekstrarhagnað að viðbættu framlagi
frá ríkissjóði. Nefndin hefur því rætt við póst- og símamál astjóra og ráðherra,
hvort gerlegt væri að hækka áætlaðar tekjur landssímans frá því, sem gert er ráð
fyrir í frumvarpinu. Hefur niðurstaðan af þeim umræðum orðið sú, að með þVÍ að
hækka gjaldskrá landssímans, sem þó getur ekki að fullu komið til framkvæmda
fyrr en á síðari helmingi næsta árs, mætti áætla tekjurnar 855 þús. hærri en þær
eru áætlaðar á frumvarpinu. Póst- og símamálastjóri hefur jafnframt. bent á, að
vegna hækkandi vísitölu sé óhjákvæmilegt að hækka allverulega útgjaldaliðinn og
hefur því lagt fram nýja gjaldaáætlun, sem sýnir, að hækka verður rekstrargjöldin
um tæpar 1.5 millj. Leggur meiri hlutinn t.il, að þessar breytingar verði gerðar á
greininni. Verður þá áætlaður rekstrarhagnaður landssímans 2 millj. 276 þús., eða
629814.00 kr. óhagstæðari en áætlað er á frumvarpinu.

Eignabreytingar landssímans. Vegna verðbreytinganna á landinu hefur einnig
þótt nauðsynlegt að athuga áætlun um verklegar framkvæmdir landssímans. Leggur
meiri hluti nefndarinnar til, að þessir liðir verði hækkaðir alls um 480 þús., en þar
af er 200 þús. króna hækkun til notendasíma í sveitum. Miðað við, að þessar til-
lögur verði samþykktar og að rekstur ársins verði ekki óhagstæðari en gert er ráð
fyrir, yrði fjárfestingin um 1.5 millj. fram yfir tekjurnar, og yrði því sú upphæð
að leggjast til stofnunarinnar úr ríkissjóði á næsta ári.

Meiri hl. n. gerir ekki tillögur til breytinga á öðrum liðum þessarar greinar.
Hins vegar mun nefndin athuga fyrir 3. umr. afkomu áfengisverzlunarinnar og
tóbakseinkasölu nnar Í lok þessa mánaðar, þegar betur má sjá, hverjar tekjur verða
þar á þessu ári.

GJALDABÁLKURINN.
11. gr.

Lagt er til, að framlag til dómgæzlu og lögreglustjórnar verði hækkað um 150
þús. Er hækkun þessi vegna nauðsynlegrar aukningar á mannahaldi við löggæzlu
og dómgæzlu í Reykjavík, á Sauðárkróki, Seyðisfirði og Vopnafirði og vegna bif-
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reiðakaupa i sambandi við löggæzlu á Keflavíkurflugvelli. Eru tillögur þessar bornar
fram af ríkisstjórninni.

Nefndin hefur leitað sér upplýsinga um rekstrarkostnað við fjárhagsráð og
undirdeildir þess og enn fremur fengið áætlun um tekjur og gjöld þeirrar stofn-
unar á næsta ári. Verður tekið til athugunar fyrir 3. umr., hvort rétt þykir að leggja
til að taka þessa áætlun upp í frumvarpið. Hins vegar þykir rétt að hér komi fram,
að rekstrarhagnaður stofnunarinnar á fyrra ári var 343 þús. kr. og að rekstrar-
hagnaður á yfirstandandi ári, miðað við tekjur og gjöld, sem þegar er þekkt,
er áætlaður rúmar 2 millj. króna.

12. gr.
Nefndin ræddi við landlækni um heilbrigðismálin almennt, rekstur ríkisspít-

alanna og nauðsyn á byggingu hæla fyrir ýmiss konar sjúklinga, sem ekki geta
fengið hælisvist, vegna þess að ekki hefur tekizt að koma upp nægilegum sjúkra-
húsum í landinu. Var enginn ágreiningur um það, að nauðsyn bæri til þess að hækka
verulega framlag til sjúkrahúsa frá því, sem áætlað er á frumvarpinu. Hins vegar
óskaði ráðherra eftir því, að þessu yrði frestað til 3. umr. Er því ekki gerð tillaga
til breytinga á þessum lið að svo stöddu, heldur verður þetta athugað síðar.

Nefndin ræddi einnig mjög ýtarlega við landlækni þá erfiðleika, sem sjúkra-
húsin almennt eiga við að stríða í sambandi við rekstur sinn. Þótti meiri hluta
nefndarinnar ekki æskilegt, að ríkissjóður tæld á sig meiri þátttöku í rekstri sjúkra-
húsanna en þegar er orðið, enda mundi það leiða til þess, að ríkið yrði að lokum
að starfrækja öll sjúkrahús í landinu. Varð því ekki samkomulag um að leggja til
að hækka framlag til rekstrar sjúkrahúsanna frá því, sem áætlað er á frumvarpinu.

13. gr.
Lagt er til, að framlag til nýrra vega hækki um 900 þús. og að allri upphæð-

inni verði skipt á þann hátt, sem breytingartillagan ber með sér. Þá er lagt til, að
framlag til viðhalds vega lækki um 100 þús. og að framlag til fjallvega hækki um
sömu upphæð. Er sýnilegt, að framlag til fjallvega er áætlað of lágt, ef mæta á
þeim þörfum, sem fyrir eru í sambandi við fjallvegi landsins.

Lagt er til, að framlag til brúargerða verði hækkað um 798 þús. og að allri upp-
hæðinni verði skipt á þann hátt, sem brtt. ber með sér.

Inn á fjárlagafrv. hafði ekki verið tekið framlag til ræktunarvega. En fram-
lag til þeirra hefur verið á fjárlögum mörg undanfarin ár. Með því að þessum vega-
gerðum er langt frá því að vera lokið, leggur meiri hl. n. til, að tekið verði upp í
frv. framlag til þessara framkvæmda, að upphæð 50 þús. Er það sama upphæð og
CI' á fjárlögum yfirstandandi árs, og verði henni skipt á sama hátt og þar er gert.

Rætt var nokkuð um að breyta framlagi til strandferða. En rétt þótti að fresta
því til 3. umr., og verður þetta athugað nánar fyrir þann tíma.

Samvinnunefnd samgöngumála mun gera tillögur um framlag til flóabáta sem
venja er til, og ber meiri hl. n. því engar breytingartillögur fram við þann lið grein-
arinnar.

Þá ræddi nefndin nokkuð um kostnað við Ferðaskrifstofu ríkisins, þar sem
samgöngumálaráðherra hafði tjáð henni, að sérleyfisgjöldin hefðu' verið lækkuð úr
7% í 3% og væri því ekki fé fyrir hendi í sérleyfissjóði til þess að greiða áætlað
rekstrartap stofnunarinnar. Meiri hl. n. vill þó ekki leggja til, að hallinn verði
greiddur úr ríkissjóði, og gerir því enga till. til breytingar á þessum lið. Lagt er til
að hækka framlag til umbóta við Geysi um 10 þús. Er þetta samkvæmt ósk ráðherra.

Nefndin ræddi við vitamálastjóra um hafnarframkvæmdir almennt og m. a. um
nauðsyn þess að hækka framlag til áhaldakaupa. með það fyrir augum, að fram-
kvæmdirnar yrðu sem mestar fyrir framlagt fé til hafnarmála. En með því að ríkis-
stjórnin kvaðst mundu greiða af tekjum yfirstandandi árs kaupverð sanddælu, er
fest höfðu' verið kaup á, þótti ekki eins brýna nauðsyn beru til þess að hækka fram-
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lagið að þessu sinni, og er því ekki borin fram breytingartillaga til hækkunar á
þessum lið.

Lagt er til að hækka framlög til hafnarmannvirkja og lendingarbóta um 825
þús. og upphæðinni allri skipt á þann hátt, sem brtt. ber með sér.

Lagt er til, að framlag til ferjuhafna verði hækkað um 195 þús. og því skipt á
þann hátt, sem brtt. ber með sér. Samkv. upplýsingum frá vegamálastjóra og vita-
málastjóra var þessi upphæð talin nægileg til þess að ljúka þeim ferjuhöfnum, sem
nú er byrjað á, en á því er hin mesta nauðsyn.

Nefndin ræddi allýtarlega við flugvalla stjóra kostnaðaráætlun vegna flugmál-
anna. Taldi flugvallastjóri, að unnt væri að hækka allverulega tekjuáætlunina með
tilliti til þeirrar reynslu, sem þegar hefði fengizt á rekstri Keflavíkurflugvallar .

. Hann taldi það höfuðnauðsyn að auka fé til flugvallagerðar og þess annars, er trygg-
ir öryggi í sambandi við viðkomu flugvéla hér á landi, þar sem þetta væri grund-
vallaratriði fyrir vaxandi tekjum af flugsamgöngunum. Ríkisstjórninni þótti ekki
gerlegt að hækka tekjuáætlunina að svo stöddu', og verða því ekki gerðar tillögur
til breytinga á þessu stigi. Hins vegar verður þetta athugað nánar fyrir 3. umr.

14. gr.
Lagt er til að lækka framlag til kennaralauna við Háskóla Íslands sem svarar

til launa eins kennara, eða rúmlega 51 þús. Er hér um að ræða leiðréttingu, þar
sem vitað er, að Sigurður Nordal, sem haldið hefur fullum launum án kennara-
skyldu, hefur nú tekið við sendiherra starfi í Danmörku. Þá er jafnframt lagt til
að hækka framlag til stundakennslu við skólann um 37 þús. vegna kennslu við B.A.-
deild hans, sem hafizt hefur á þ. á. Þá hefur og verið lagt til að hækka aðra liði i
sambandi við rekstur skólans um 21 þús.

Lagt er til, að niður verði felld 1. mgr. í athugasemdum við lið II. (Til styrktar
íslenzkum námsmönnum erlendis). Þykir eðlilegast, að menntamálaráð, sem út-
hlutar styrknum, meti það á hverjum tíma, hvernig réttast sé að úthluta honum,
miðað við það, í hvaða landi nemendur dvelja og hvort gerlegt sé fyrir þá að nema
sömu greinar í löndum, þar sem kostnaðurinn er lægri.

Þá er lagt til að hækka framlag til stundakennslu við stýrimannaskólann um
35 þús. vegna aukins nemendafjölda. Enn fremur er lagt til að taka upp nýjan lið
til kaupa á radartækjum fyrir skólann, 50 þús. kr., sem er fyrri greiðsla af tveimur,
þar sem tækin munu kosta um 100 þús. krónur.

Lagt er til að taka einnig upp nýjan lið til að koma fyrir kennsluvélum í vél-
stjóraskólanum, 75 þús. Hefur skólinn eignazt allmikið af vélum og áhöldum fyrir
UJn og yfir 200 þús. krónur, sem mest eru gjafir til skólans. Þykir ótækt að geta
ekki hafizt handa um að koma þessu fyrir, svo að unnt sé að nota vélarnar við
kennslu i skólanum, en á því er mikil nauðsyn. Er þessi upphæð aðeins lítill hluti
af því, sem nauðsynlegt er að veita til þessara framkvæmda í framtíðinni, áður en
komið hefur verið upp fullkomnu kennslusafni véla og áhalda við skólann. En að
Því ber að stefna sem fyrst.

Lagt er til að hækka framlag til framkvæmdar sundkennslu í barnaskólum
um 65 þús. Eru þessi útgjöld lögboðin og tillagan frá ráðherra.

Lagt er til, að tekinn sé upp nýr liður vegna menntaskólakennslu á Laugar-
vatni, 100 þús. Samkvæmt lögum ber að koma upp menntaskóla i sveit, þegar fé er
veitt til þess á fjárlögum. Hefur kennsla til stúdentsprófs farið fram á Laugarvatni,
og þykir þvi rétt að leggja til að taka upp í frv. þessa upphæð til að mæta þeim
kostnaði, sem af þeirri kennslu leiðir.

Lagt er til að taka upp nýjan lið: "Til húsmæðraskóla Árnýjar FilippusdóUur,
25 þús.". Er þetta byggingarstyrkur vegna stækkunar skólans.

Lagt er til að hækka framlag til handíða- og myndlistarskólans um 20 þús. Er
þetta gert samkvæmt ósk ráðuneytisins. _
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Lagt er til að hækka framlag til undirbúnings Ólympiuleikjanna um 50 þús.
Þykir nauðsynlegt að verða við þessari beiðni íþróttamanna.

15. gr.
Lagt er til, að framlag til Náttúrugripasafnsins verði hækkað um tæpar 35 þús.

Er hér um að ræða leiðréttingu á útreikningi launa og öðrum kostnaði. Lagt er til
að hækka framlög til Hins ísl. náttúrufræðifélags og til Vísindafélags íslendinga um
6 þús. til hvors aðila. Lagt er til, að skilyrði, sem sett eru fyrir styrk til bókasafns-
ins á Akureyri um, að Davíð Stefánsson rithöfundur annist þar bókavörzlu, falli
niður, með því að upplýst er, að hann muni ekki starfa þar fl næsta ári. Þá er lagt
til, að teknir séu upp tveir nýir liðir til bókasafna: í Borgarnesi og á Vopnafirði,
1000 kr. til hvors. Nefndin hefur fengið sundurliðað a skýrslu yfir styrki, sem veittir
eru til bókasafna af skemmtanaskatti. Nemur heildarupphæðin á s. I. ári um 150
þús., og er af því fé einnig veitt til sumra þeirra aðila, sem styrk hafa til bókasafna
á fjárlögum. Vill nefndin benda á, að rétt er að láta fara fram athugun á því, að
hve miklu leyti þessi styrkur gæti nægt bókasöfnunum, ef fellt yrði niður fram-
lag til þeirra á fjárlögum.

Lagt er til, að teknir séu upp tveir nýir liðir: til Jóns Dúasonar 30 þús. vegna
útgáfu rita hans og 20 þús. til Snæbjarnar Kaldalóns vegna útgáfu tónverka föður
hans. Tónsmíðar Kaldalóns hafa náð slíkum vinsældum meðal landsmanna, að rétt
þótti að stuðla að þvi, að þjóðin ætti aðgang að þeim.

Lagt er til, að hækka styrk til myndlistarskóla Félags ísl. frístundamálara um
fi þús., þar sem starfsemi þess er m. a. í því fólgin að halda unglingum að námi,
sem annars kynnu að eyða stundunum til óhollari starfa, þykir rétt að stuðla að
því, að svo megi verða, hvað svo sem segja mætti um listgildi skólans.

Lagt er til að taka inn tvo nýja liði til leikfélaga í Neskaupstað og Hveragerði,
samtals 3250 kr. Er þetta í samræmi við styrki til annarra leikfélaga. Þá er einnig
lagt til að hækka framlög til ýmiss konar tónlistarstarfsemi alls um 100 þús.

Lagt er til að hækka framlag til listasafns Einars Jónssonar um 22 þús. Er
þetta óhjákvæmilegt vegna hækkandi verðlags. Lagt er til að taka upp nýjan lið,
til Þorfinns Kristjánssonar vegna útgáfu á tímaritinu "Heima og erlendis" kr.
3500. '

Þá er lagt til, að teknir séu upp námsstyrkir til sex listamanna, 8 þús. til hvers,
eða alls 48 þús. Hafa þessir námsmenn allir að undanteknum einum notið styrks
á fjárlögum, en ekki verið teknir upp á frumvarpið að þessu sinni, þótt þeir séu
enn við nám og eigi að búa við mikla fjárhagslega erfiðleika.

Lagt er til að taka upp nýjan lið: til kennarastóls í Ísl. fræðum við háskólann
i Manitoba 80 þús., 2. greiðsla af fjórum. Er hér um að ræða þátttöku Íslands í að
koma upp þessari menntastofnun meðal landa vestanhafs. Lagt er til að taka upp
einnig nýjan lið: til umbóta í Skálholti 25 þús. Er ætl azt til þess, að þessi upphæð
greiðist Skálholtsfélaginu. sem annast unr framkvæmdir.

Lagt er til að taka upp nýjan lið: til byggingar verkfæraskýlis á Hesti 30 þús.
Lagt er til að taka upp nýjan lið: til Jöklarannsóknarf'élags Íslands til kaupa

á snjóbifreið til jöklarannsókna. Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að samn-
ingar takist við samgöngumálastjórnina um notkun bifreiðarinnar til samgöngu-
bóta á vetrum, ef hún er þá ekki í notkun við jöklarannsóknir.

16. gr.
Lagt er til að hækka framlag til jarðræktartilrauna um 90 þús. vegna rekstrar-

og stofnkostnaðar. Er hækkun þessi gerð í samráði við landnáms stjóra, sem taldi
óhjákvæmilegt að hækka framlagið. Þá er lagt til, að tekinn sé upp nýr liður: til
umbóta á Reykhólum 25 þús. krónur. Var sama upphæð á fjárlögum yfirstandandi
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árs, og með því að þeim framkvæmdum, sem féð er ætlað til, er ekki lokið, þótti
rétt, að þessi upphæð yrði tekin upp í frumvarpið. Lagt er til, að framlag til fyrir-
hleðslu í Þverá og Markarfljóti hækki um 50 þús. Þá er lagt til, að tekinn verði
upp nýr liður: til landþurrkunar 40 þús. Lagt er til, að framlag til nýrra sand-
græðslugirðinga hækki um 50 þús. Jafnframt er lagt til, að upphæðin öll sé ósundur-
liðuð á frv. Hefur þetta verið rætt við sandgræðslustjóra. Þykir rétt, að hann ásamt
ráðherra ráði því, hvar fénu sé varið, þar sem hann er kunnugastúr því, hvar nauð-
synin er mest hverju sinni. Rétt er að taka fram, að þótt þetta sé lagt til, felst ekki
í því nein ábending um það, að hætta skuli sandgræðslu í Meðallandi eða dregið
úr framkvæmdum þar frá því, sem kann að hafa verið fyrirhugað.

Nefndin ræddi ýtarlega við framkvæmdastjóra sauðfjársjúkdómanefndar. Tjáði
hann nefndinni, að hækka yrði allverulega framlag til þessara mála vegna þeirra
nýju veikindatilfella, sem komið hafa fyrir í Strandasýslu, eftir að fjárskipti höfðu
farið þar fram. Var álitið, að ekki minna en 1 millj. króna hækkun nægði til þess
að hindra frekari útbreiðslu veikinnar, þar sem allt yrði að gera sem unnt væri
til þess að fyrirbyggja frekari útbreiðslu en orðin væri.

Þá er lagt til, að framlag til að gera tilraunir með nýjar síldveiðiaðferðir hækki
um 250 þús. Er þetta samkvæmt ósk ríkisstjórnarinnar.

Lagt er til, að framlag til byggingar iðnskóla í Reykjavík hækki um 275 þús.
Þá er og lagt til, að tekinn sé upp nýr liður: til norræns verkfræðingamóts á Íslandi
50 þús.

Lagt er til að taka upp nýjan lið: til brennisteinsrannsókna 500 þús. Hafði
ráðherra óskað eftir, að 1 millj. yrði tekin upp í þessu skyni. Er hér um að ræða
mjög athyglisverða nýjung, sem aukið gæti útflutning landsins í stórum stíl. Var
litið svo á, að með því að draga úr borunarframkvæmdum á öðrum sviðum á næsta
ári mætti rannsaka þetta sérstaka atriði, þótt ekki yrði tekin upp stærri upphæð
í frv. í þetta sinn. Þá er einnig lagt til að taka upp nýjan lið: til jarðborana vegna
kolarannsókna 150 þús. Er féð ætlað h/f Kol til rannsókna á kolalögum á Skarðs-
strönd. Upplýst var í nefndinni, að kol þau, sem þar fyndust, væru nothæf til
brennslu í Toppstöðinni við Elliðaár og mundu geta sparað innflutning á olíu' í
stórum stíl, ef magnið reyndist vera svo mikið, að það svaraði kostnaði að vinna
kolin og unnt væri að koma því í framkvæmd, en frumskilyrði fyrir frekari fram-
kvæmdum er rannsókn sú, sem hér um ræðir. Þótti því rétt að stuðla að því, að
þessi rannsókn gæti farið fram.

Rætt hefur verið við ríkisstjórnina og raforkumála stjóra um frekari framlög
til raforkuframkvæmda. Hefur nefndin kynnt sér þau verkefni, sem fram undan eru,
og er sýnilegt, að mjög verður að auka framlögin frá þvi, sem er á frv., ef gera á

verulega stór átök í þeim málum á skömmum tíma. Hefur orðið samkomulag um
að fresta afgreiðslu þessa máls til 3. umr., og verða því ekki gerðar tillögur til breyt-
inga á þessum liðum frv. við þessa umræðu.

17. gr.
Rætt var við forstjóra Tryggingastofnunar ríkisins og ríkisstjórnina um hækkun

á framlagi til stofnunarinnar, þar sem vitað er, að framlagið, eins og það er áætlað
á frv., er engan veginn nægilegt til að mæta þeim hluta gjaldanna, sem ríkissjóði
ber samkvæmt óbreyttum lögum. Hefur orðið að samkomulagi að hækka framlagið
um 2 millj. kr. frá því, sem áætlað er á frv., og er lagt til, að þessi upphæð sé tekin
upp í frv.

Lagt er til að hækka framlög til gamalmennahæla um 59 þús., er skiptist á þann
hátt, er till. ber með sér. - Þá er lagt til að tekinn sé upp nýr liður til S. í.B. S.,
rekstrarstyrkur vegna læknislauna. Hafði þetta fallið niður við samningu' frv.
Lagt er enn fremur til að breyta orðalagi á 7. lið, framlagi til S. f. B. S., til leið-
réttingar, þar sem styrkur til sambandsins var látinn falla niður á fjárlögum yfir-
standandi árs vegna 1. greiðslu af andvirði Silfurtúns.
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Lagt er til að taka upp nyjan lið: til dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn og
unglinga, sem eru á vegum barnaverndarnefndarinnar. Þykir nauðsynlegt að koma
sem fyrst upp slíkri stofnun, enda skylt að lögum. -- Enn fremur er lagt til a'{5
hækka framlag til slysavarna um 50 þús. Hefur Slysavarnafélagið hugsað sér að
gerast meðeigandi að sjúkraflugvél og telur sig þurfa aukinn styrk til þess, en
sjúkraflutningar með flugvélum fara sívaxandi Í landinu, og á þann hátt hefur
verið bjargað mörgum mannslífum.

Borizt hafði. erindi um það til nefndarinnar, að Samband bindindisfélaga í
skólum hafi ekki tvö undanfarin ár fengið styrk, eins og venja hafði verið áður.
Hafði jafnan verið til þess ætlazt, að sambandið fengi styrkinn af þeim 130 þús.,
sem dómsmálaráðuneytið hafði til umráða. Með því að þetta hefur ekki verið fram-
kvæmt þannig, þykir rétt að leggja til að taka þessa tillögu upp í frv.

Lagt er til, að framlag til Bandalags ísl. skáta hækki um 6 þús.
Þá er lagt til, að leiðrétting sé gerð á 19. lið, en þar hafði orðið prentvilla í

athugasemdinni.
Lagt er til, að tekinn sé upp nýr liður: til heimilisiðnaðarfélags Íslands 12

þús. - Þá er enn lagt til, að framlag til KvenréUindafélags íslands sé hækkað
um 15 þús. vegna landsfundarhaids á næsta ári. Var þessi aðstoð einnig veitt fé-
laginu, er það hélt síðasta landsfund.

18. gr.
Rétt þótti að athuga nánar breytingar, sem nauðsynlegt sýnist að gera á

þessari grein. Verður þetta athugað fyrir 3. umræðu.

20. gr. Út.
Lagt er til að taka upp nýjan lið: til ræktunar á jörðum ríkisins 150 þús.

Þykir ógerlegt að láta ekki þessar jarðir verða aðnjótandi ræktunarframkvæmda
með stórvirkum vélum á líkan hátt og aðrar jarðir, sem eru í einkaeign, en til
þess skortir fé, og er tillagan því tekin upp. Er þetta í samráði við ríkisstjórnina.

Þá er enn fremur lagt til að hækka framlag til viðbótarhúsnæðis við ríkis-
spítalana um 500 þús. Er ætl azt til þess, að þessu fé sé varið til að koma upp þvotta-
húsi spítalanna, en á því er hin mesta þörf, að því sé komið upp sem allra fyrst.

Lagt er til að hækka framlag til bygginga á prestssetrum um 150 þús. Er
hækkunin gerð til þess að unnt sé að koma upp prestsbústað í Sauðlauksdal, en
á því veltur, hvort unnt er að halda þar presti, að byggt sé yfir hann á næsta ári.

Þá er einnig lagt til að hækka framlag til byggingar við málleysingjaskólann.
Er á því hin mesta nauðsyn, að þessari byggingu verði komið upp sem fyrst.

Lagt er til, að tekinn sé upp nýr liður: til byggingar dvalarheimilis fyrir afvega-
leidd börn og unglinga 150 þús., og vísast um þetta atriði til þess, sem sagt el'
um þessa stofnun hér að framan.

22. gr.
Lagt er til að heimila ríkisstjórninni að kaupa íbúð handa rektor menntaskól-

ans, er hér um að ræða framlengingu á fyrri heimild, sem ekki hefur verið notuð;
að ábyrgjast lán fyrir fiskiðjuver ríkisins allt að 1.6 millj. til þess að tryggja
rekstur þess; að endurgreiða Rauðakrossi íslands aðflutningsgjöld af sjúkrabif-
reiðum; að gefa Íþróttabandalagi Reykjavíkur eftir eftirstöðvar af kaupverði íþrótta-
húss við Hálogaland, en hús þetta er eitt af eignum setuliðsins; að endurgreiða
Krabbameinsfélagi Reykjavíkur aðflutningsgjöld af lækningatækjum; að kaupa 1.6
ha. land handa tilraunastöðinni á Keldum og að kaupa landsspildu ásamt sumar-
bústað við Geysi.

Rætt hefur verið um það við ríkisstjórnina að taka upp á 22. gr. heimild til
þess að verja þeim tekjum af flugsamgöngum, sem fara kynnu á árinu fram úr
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því, sem áætlað er, til flugvallagerðar, þó eigi yfir 2 millj. króna. Verður þetta
athugað nánar fyrir 3. umræðu.

Þegar séð verður, hvaða afgreiðslu frv. fær við 2. umr., mun nefndin athuga
~a,ný, hvort nauðsynlegt þyki að gera frekari tillögur til breytinga til þess að
tryggja greiðsluhallalaus fjárlög, og ræða þá við fjármálaráðherra um það fyrir
3. umr., svo að stjórninni gefist tækifæri til þess að afla sér heimilda til tekju-
öflunar, ef nauðsyn krefur, áður en endanlega er gengið frá afgreiðslu fjárlaganna.

Hér er að síðustu heildaryfirlit yfir þær breytingar, sem meiri hluti nefndar-
innar leggur til að gerðar verði:

Hækkun gjalda alls kr. 9 837 130
-+- lækkun gjalda 51 047

Gjaldahækkun alls kr. 9 786 083

EIGNABREYTINGAR.
Út. Hækkun á greiðslum samkvæmt brtt. við 20 gr. .. kr. 1580000

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

REKSTRARYFIRLIT.
Tekjur alls kr. 357918192
Gjöld alls kr. 324 363 559
Rekstrarhagnaður 33 554 633

kr. 357918192 kr. 357918192

SJÚDSYFIRLIT.
Innborganir .......•................................ kr. 363868192
Útborganir kr. 371139634
Óhagstæður greiðslujöfnuður 7271442

kr. 371139634 kr. 371139634

Fyrir öllum breytingartillögunum er meiri hluti í nefndinni.

Alþingi, 27. nóv. 1951.

Gísli Jónsson, Helgi Jónasson, Pétur Ottesen. Karl Kristjánsson.
form., frsm. fundaskr.

Jónas G. Rafnar. Ingólfur Jónsson. Halldór Ásgrímsson.
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