
sþ. 283. Nefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1953.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur ekki getað orðið sammála um afgreiðslu fjárlagafrumvarpsins.
Leggur meiri hl. til, að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum, sem hann
ber fram á sérstöku þingskjali. en á þetta getur minni hl., þeir HV og ÁS, ekki fallizt.
Gefa þeir því út minnihl.-nefndarálit. Minni hl. hefur allan tímann tekið þátt í um-
ræðum í n. um hin ýmsu mál og greitt um þau atkvæði og verið samþykkur mörgum
þeim breytingartillögum, sem meiri hl. ber fram, eins og hann hefur einnig verið
samþykkur mörgu af því, sem meiri hl. leggur til, að verði óbreytt í frumvarpinu.

Fjárlagafrv. fyrir árið 1953 var útbýtt á Alþingi 2. okt. og vísað til nefndar þ.
9. s. m. Hélt nefndin fyrsta fund sinn þ. 7. okt., en frv. tók hún fyrst fyrir til um-
ræðu á 2. fundi sínum þ. 10. s. m. Hélt hún eftir það fundi daglega og oft tvisvar
á dag til 22. þ. m. og hafði þá alls haldið 35 fundi og tekið til meðferðar og rætt
346 erindi, sem henni höfðu borizt.

Nefndin hefur að venju lagt mikla vinnu í að afla upplýsinga um rekstur
ríkisstofnana og rætt við marga þá menn, sem veita þeim forstöðu, en fengið skýrslur
frá þeim, sem ekki var rætt við. Af þeim viðræðum, sem þannig hafa farið fram,
og af þeim gögnum, sem nefndinni bárust, kom greinilega í ljós, að mjög mikil ásókn
er frá ýmsum starfsmönnum ríkisins um að fá laun sín hækkuð frá því, sem ákveðið
er í launalögunum, til þess m. a. að búa ekki við lakari launakjör en margir sam-
starfsmenn þeirra, sem að ýmsum leiðum hafa fengið laun sín bætt, svo sem með
verulegri greiðslu fyrir aukavinnu eða með því að láta þeim í té margvísleg launuð
aukastörf samfara aðalstarfinu. Fær þannig fjöldi starfsmanna miklar launabætur
og sumir hverjir allt að tvöföldum embættislaunum. Vekur þetta að vonum mikla
óánægju í starfsliði ríkisins, enda er sótt fast á að fá kjörin bætt til samræmis við
þá, sem hærra hafa komizt í launum, þótt í sambærilegum embættum séu. Það er
jafnvel ekki fátítt að sjá aukagreiðslur til forstjóranna og skrifstofustjóra þeirra,
sem sýnilega eru gerðar beinlínis með tilliti til þess að samræma laun þeirra launum
undirmannanna, er fengið hafa launabætur á þann hátt, sem fyrr greinir. Af þessum
ástæðum er svo komið, að margar stofnanir greiða óeðlilega háar upphæðir fyrir
aukavinnu. Væntir meiri hl. nefndarinnar þess, að um þetta verði safnað skýrslum
samkvæmt fyrirmælum laga frá síðasta þingi, en slíkar skýrslur hafa enn ekki
borizt nefndinni. Og með því að nauðsynlegt er, að slíkar skýrslur liggi fyrir, til
þess að unnt sé að fá heildaryfirlit um þessi mál, ef koma á þar á einhverjum um-
bótum, en það telur meiri hl. nefndarinnar mjög aðkallandi, mun verða gengið fast
eftir því, að skýrslur þessar liggi fyrir, áður en þingi lýkur á þ. á.

í sambandi við aukavinnugreiðslurnar þykir meiri hl. n. rétt að taka nokkur
dæmi, er sýna, hvernig þessum málum er komið, en hann vill hins vegar taka það
fram, að slíkar greiðslur eiga sér stað í mörgum öðrum stofnunum ríkisins, þótt
ekki sé á þær minnzt sérstaklega, þar sem það yrði of langt mál, ef taka ætti það
allt upp í nál. Hitt vill meiri hl. n. leggja áherzlu á, að hann telur nauðsynlegt
að veita stofnunum í heild miklu meira aðhald á þessu sviði en verið hefur.

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

TEKJURNAR.
Samkvæmt frv. eru heildartekjurnar áætlaðar á árinu 1953 tæpar 388 millj. kr.

Er það um 12 millj. kr. hærra en tekjurnar voru áætlaðar á fjárlögum yfirstand-
andi árs. Samkvæmt ríkisreikningi 1951 reyndust tekjurnar alls 413.5 millj. kr.,
eða 115.5 millj. kr. hærri en áætlað var á fjárlögum það ár. Rekstrargjöldin urðu



á því ári 304.5 millj. kr. og rekstrarhagnaðurinn því rúmlega 109 milljónir. Greiðslu-
jöfnuður varð hagstæður á árinu um rúmar 59.3 millj. kr.

Í lok októbermánaðar 1951 voru tekjur ríkissjóðs orðnar 318 millj. kr., en
voru á sama tíma í ár 316 millj. Má Því gera ráð fyrir, að heildartekjurnar verði
um 411 millj. kr. á þessu ári, eða um 35 millj. kr. fram yfir áætlun. Veltur þetta
þó nokkuð á því, hvort tollur verður greiddur fyrir árslok af öllum þeim vörum,
sem þegar hafa verið fluttar til landsins, eða hvort eitthvað kann að dragast fram
yfir áramótin, að hann verði greiddur.

Í lok októbermánaðar s.Lvoru rekstrargjöld ríkissjóðs orðin 263. millj., eða
tæpum 30 millj. kr. meiri en á sama tíma í fyrra, en 47 millj. lægri en tekjurnar
á sama tíma. Er því sýnilegt, að fjárhagsafkoman á yfirstandandi ári verður engan
veginn eins hagstæð og á síðasta ári, þótt ekki sé unnt að segja um það með vissu
nú, hver hún kann að verða. Má fara nokkru nær um þetta, þegar fyrir liggur
yfirlit yfir reksturinn til loka þessa mánaðar.

2. gr.
Eins og greinin ber með sér, er ekki gert hér ráð fyrir neinum nyjum tekju-

stofnum. Hins vegar hafa verið teknar inn á þessa grein tekjur af erfðafjárskatti,
að upphæð 300 þús. kr., sbr. 14. tölulið gr. Með sérstökum lögum var þessum
tekjustofni ráðstafað til annarra þarfa, og leggur því meiri hl. n. til, að liðurinn
verði felldur niður. Meiri hl. leggur hins vegar til, að eftirfarandi töluliðir greinar-
innar verði hækkaðir sem hér segir: Tölul. 10, aukatekjur, hækki um 200 þús.,
tölul. 11, stimpilgjöld, hækki um 800 þús. og tölul. 17, söluskattur, hækki um
6 millj. kr. - Verði tillögur þessar samþykktar, hækkar tekjuáætlun þessarar
greinar alls um 6.7 millj. kr.

3. gr.
Nefndin ræddi ýtarlega við póst- og símamálastjórnina um rekstur póstmál-

anna. Samkvæmt yfirliti yfir tekjur og gjöld póstsins frá 1930--1951 hefur póst-
sjóður haft hagstæða fjárhagsafkomu öll árin frá 1930-1945, að undanskildum
árunum 1940 og 1943, en nokkur halli er þá á rekstrinum. Hins vegar er rekstrar-
halli á póstinum öll árin frá 1945-1951, að undanskildu árinu 1950, að reksturinn
er hagstæður um rúmar 4 þús. kr. Aftur á móti er nærri 2 millj. kr. rekstrarhalli
á síðasta ári, og eftir upplýsingum, sem fyrir liggja, er búizt við, að rekstrarhall-
inn á þessu ári verði eigi minni en gert er ráð fyrir í fjárlögunum, eða 600 þús. kr.

Yfir- og aukavinna í þessari stofnun hefur numið um 479 þús. kr. á síðasta
ári og nærri 300 þús. kr. til 1. okt. á þessu ári. Er sýnilegt, að gera verður sér-
stakar ráðstafanir til þess að færa rekstur stofnunarinnar i betra horf. Kemur þá
tvennt til athugunar: annað að hækka enn burðargjöld, einkum fyrir prentað mál,
enda er það í engu samræmi við önnur burðargjöld póstsins, og jafnframt því að
taka upp hagkvæmari samninga um flutning á pósti með flugvélum; hitt er að
draga úr kostnaði, eftir því sem unnt er, m. a. með því að draga mjög verulega úr
aukagreiðslum í rekstrinum.

Nefndin ræddi einnig við póst- og símamálastjórnina um rekstur landssímans.
Samkvæmt rekstrarreikningi urðu tekjur landssímans á síðastliðnu ári alls 35 millj.
kr., en gjöldin tæpar 32 milljónir. Rekstrarhagnaður reyndist því vera um 3.4 millj.
kr. Hefur fé þessu öllu og auk þess 1.8 millj. kr. verið varið til fjárfestingar, enda
er símanum mjög mikil nauðsyn á því að auka símakerfið. Einkum mundi það
bæta mjög hag rekstrarins, ef hægt væri að fjölga símum Í bæjunum, en þar hefur
engan veginn verið unnt að fullnægja eftirspurninni - frekar en annars staðar -
til mikils tjóns fyrir afkomu símans. Í rekstrargjöldum landssímans á s. l. ári er
greiðsla fyrir aukavinnu að upphæð 1.8 millj. kr. Má ætla, að þessar greiðslur verði
engu minni á þessu ári. Sýna þessar tölur glöggt, hversu mikils virði það væri
fyrir stofnunina, ef unnt væri að draga allverulega úr þessum greiðslum.
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Meiri hl. n. gerir engar tillögur til breytinga á eignabreytingaliðum greinar-
innar.

Þá ræddi nefndin við forstjóra Áfengisverzlunarinnar. Upplýsti hann, að rekstr-
arhagnaður stofnunarinnar á s. I. ári hefði orðið 56.6 millj. kr. og að rekstrarhagn-
aður til 30. sept. á þessu ári hefði orðið 35.5 millj., en 36.5 millj. á sama tíma 1951.
Til septemberloka á þessu ári hefði heildarsala áfengis verið 813 þús. kr. lægri en
á sama tíma á s. I. ári. Með tilvísun til þessara upplýsinga þykir ekki rétt að leggja
til, að áætlun tekna af áfengissölunni verði hækkuð frá því, sem er í frv.

Nefndin ræddi einnig við skrifstofustjóra Tóbakseinkasölunnar. Upplýsti hann,
að rekstrarhagnaður stofnunarinnar á s.L ári hefði orðið 34 millj. kr. og rekstrar-
hagnaður til septemberloka þ. á. hefði orðið 29 millj. kr. Með tilvísun til þessara
upplýsinga þykir rétt að leggja til, að áætlaðar tekjur af tóbakseinkasölu verði
hækkaðar um 2 millj. kr.

Þá ræddi nefndin einnig við útvarpsstjóra, formann útvarpsráðs og mennta-
málaráðherra um rekstur útvarpsins. Hafði nefndin fengið ýmis gögn í sambandi
við rekstur stofnunarinnar, sem sýndu m. a., að rekstrarhalli hafði orðið á útvarp-
inu á s. I. ári að upphæð rúmlega 500 þús. kr. Gert var ráð fyrir því, að hann yrði
enn meiri á yfirstandandi ári. Í áætlun útvarpsstjóra um tekjur og gjöld á árinu
1953 var gert ráð fyirr rúmlega 1200 þús. kr. rekstrarhalla, ef reikna ætti með
óbreyttum afnotagjöldum. Af þessum ástæðum þótti óhjákvæmilegt að hækka afnota-
gjöldin úr 125 kr. í 200 kr., og hafa þegar verið gefin fyrirmæli um það, en sam-
kvæmt lögum er það á valdi ráðherra og útvarpsstjóra að ákveða gjaldið. Það
vekur athygli, að innheimtukostnaður afnotagjalda hefur á s. l. ári verið 535 þús.
kr. og greiðslur fyrir aukavinnu tæpar 300 þús. kr. Ekki er gert ráð fyrir því í
áætluninni, að breytingar verði gerðar á þessu fyrirkomulagi til hagsbóta fyrir
stofnunina.

Lögð hefur verið fram áætlun yfir sjóðgreiðslur á tímabili frá 1. sept. 1952 til
1. apríl 1953, miðað við óbreytt afnotagjöld. Er þar gert ráð fyrir 2.6 millj. kr.
greiðsluhalla. Hefði því verið full ástæða til að endurskoða gjaldabálkinn á ný, áður
en hækkun á afnotagjöldum var látin fara fram. Benti nefndin útvarpsstjóra á
þessi atriði. Með því að ákveðið væri, að hann léti af störfum snemma á næsta ári,
kvaðst hann ekki mundu beita sér fyrir neinum breytingum á rekstri frá því, sem
verið hefur, þann stutta tíma, sem hann ætti eftir að starfa við stofnunina. Vill
meiri hl. nefndarinnar vænta þess, að þessi atriði verði tekin til athugunar, er nýr
forstjóri kemur að stofnuninni í byrjun næsta árs, þar sem líta verður svo á, að
unnt sé að koma þessum atriðum fyrir á hagkvæmari hátt en verið hefur. Nú-
verandi stjórnarfyrirkomulag á stofnuninni virðist vera þannig, að ábyrgðinni er
skipt á milli tveggja aðila, útvarpsstjóra og útvarpsráðs. Sýnist þetta fyrirkomulag
veikja mjög möguleikana fyrir heilsteyptri, öruggri stjórn á fyrirtækinu, þar sem
saman færi hagur stofnunarinnar og notenda. Telur meiri hl. nefndarinnar, að
athuga beri, hvort ekki sé unnt að sameina þetta betur en nú er gert. Má t. d. benda
á, að dagskrárkostnaðurinn hefur á s. l. ári orðið um 1.2 millj. kr., en yfir þeim
útgjöldum ræður útvarpsstjóri ekki, heldur útvarpsráð. Af þessu fé hefur verið varið
200 þús. kr. til Þjóðleikhússins og 462 þús. kr. til Sinfóníuhljómsveitarinnar, en í
þeirri upphæð eru innifalin laun fastra hljómleikara, sem nema um 326 þús. kl'.
Þykir ástæða til að ætla, að einn aðili, sem bæri fulla ábyrgð á öllum rekstrinum, gæti
komið þessu fyrir með meiri hagsýni fyrir stofnunina. Er þess vænzt, að þetta verði
tekið til gaumgæfilegrar athugunar.

Af framkvæmdasjóði stofnunarinnar eru nú í útlánum 3.6 millj. kr. Mest af
þessu fé er bundið í byggingarlánum með miklu lægri vöxtum en nú verður að
greiða fyrir fé til rekstrarins. Sýnist svo sem hér hafi ekki verið viðhöfð nægileg
fyrirhyggja í sambandi við fjármál stofnunarinnar.

Þótt meiri hl. nefndarinnar geri ekki tillögur til breytinga á þessum lið fjár-
lagafrv., er þess þó vænzt, að athugaður verði allur rekstur stofnunarinnar og
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gerðar ráðstafanir til að bæta úr því, sem hér hefur verið bent á og betur
mætti fara.

Í áætlun um rekstur ríkisprentsmiðjunnar Gutenberg er gert ráð fyrir, að fyrir-
tækið skili 300 þús. kr. rekstrarhagnaði á næsta ári. Rekstrarhagnaður prentsmiðj-
unnar á s. l. ári var rúmlega 445 þús. kr. Fé þetta er þó ekki greitt beint í ríkis-
sjóðinn, heldur sumpart notað sem rekstrarfé í fyrirtækinu og sumpart til fjár-
festingar vegna nýrra framkvæmda. Meiri hl. nefndarinnar vill benda á, að eðlilegt
væri, að fyrirtækið greiddi ríkissjóði árlega upphæð, sem svaraði til skatts af
rekstrarhagnaði, ef það væri skattlagt sem einkafyrirtæki; einnig væri rétt að færa
jafnan eignabreytingar þess á fjárlagafrv. líkt og gert er við landssímann. Væntir
meiri hl. nefndarinnar þess, að þetta verði tekið til athugunar.

Nefndin ræddi við forstjóra Landssmiðjuunar og fékk frá honum margvíslegar
upplýsingar um rekstur fyrirtækisins. Rekstrarhagnaður á s.Lári hafði orðið rúm-
lega 220 þús. kr., þegar búið var að afskrifa eignir um 356 þús. kr. og tapaðar
skuldir um 145 þús. kr. - 70 þús. kr. áætlaður hagnaður af rekstri þessa fyrir-
tækis sýnist því mjög varlega áætlaður. Hafður er sami háttur á hér og í ríkisprent-
smiðjunni, að rekstrarhagnaðinum er haldið fyrirtækinu sem rekstrarfé og til fjár-
festingar, án þess að færðar séu á frv. eignabreytingar á sama hátt og hjá lands-
símanum. Þessari stofnun er skylt samkvæmt lögum að greiða ríkissjóði skatt eins
og um einkafyrirtæki væri að ræða, en reikningar fyrirtækisins sýna, að ekki ein-
asta er ógreiddur í árslok s. 1. skattur frá fyrri árum, sem nemur um 700 þús. kr.,
heldur einnig söluskattur, sem nemur yfir 260 þús. kr. Í þessari stofnun, eins og
svo mörgum öðrum, eru færðar aukagreiðslur til fastra starfsmanna, sem ekki er
unnt að líta öðruvísi á en beinar launahækkanir. - Þykir rétt að láta þessar at-
hugasemdir koma fram, þótt ekki séu gerðar tillögur til breytinga á áætluninni.

Í rekstrargjöldum Tunnuverksmiðju ríkisins, sem áætluð eru 5 millj. kr., er
ekki .gert ráð fyrir neinum söluskatti af framleiðslunni. Þykir rétt að benda á
þetta til athugunar fyrir ráðuneytið. Hefur nefndin fengið upplýst, að fyrirtækið
reikni ekki söluskatt af framleiðslu sinni til viðskiptamanna sinna.

Í áætlunum yfir rekstur Áburðarsölu ríkisins, Grænmetisverzlun ríkisins og
Innkaupastofnun ríkisins er ekki gert ráð fyrir söluskatti. Þykir rétt að benda á
þetta til athugunar fyrir ríkisstjórnina.

Þá skal einnig bent á, að greitt hefur verið á s. 1. ári óeðlilega mikið fyrir auka-
vinnu í Innkaupastofnun ríkisins, er ekki verður skýrt á annan hátt en sem bein
launauppbót.

Ríkisbúið á Bessastöðum hefur eitt allra ríkishúanna verið tekið inn á fjár-
lagafrv. Hefur þetta verið svo um nokkurt skeið. Þykir rétt að benda á, hvort ekki
sé eðlilegt að taka öll ríkisbúin inn á fjárlög framvegis. Nefndin hefur fengið upp-
lýsingar um það, að bústjórinn fyrir Bessastaðabúi hafi einnig á hendi kennslu í
ríkisskóla allt að 14 st. á viku. Þykir ástæða til að spyrja um, hvort slíkt samræm-
ist starfi bústjóra og hvort þetta sé með vilja og vitund yfirboðara hans.

Í októberlok þ. á. eru óvissar tekjur ríkissjóðs orðnar 2.37 millj. kr. á móti
1.25 millj. kr. á sama tíma á s.l. ári. Er því sýnilegt, að tekjur þessar verða all-
miklu meiri en áætlað var. Með tilvísun til þess þykir rétt að leggja til að hækka
áætlun óvissra tekna samkvæmt 5. gr. í 3 millj. kr., eða um eina milljón.

Verði allar tillögur meiri hl. n. samþykktar, hækkar tekjuáætlunin um 9.7
millj. kr.

GJALDABÁLKURINN

10. gr.
Af gögnum þeim, sem nefndin hefur haft til athugunar, sést, að í ráðuneytun-

um og þeim öðrum stofnunum, sem færðar eru á þessa grein, hefur engin greiðsla
fyrir aukavinnu átt sér stað á s. 1. ári. Hins vegar hafa ýmsir þeir starfsmenn, sem
bar starfa, haft aðstöðu til að öðlast kjarabætur að öðrum leiðum, og sumir all-
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verulegar. Hefur sumt af þessu verið fært áður á sérliði sem beinar launahækk-
anir, svo sem risna og mistalningarfé, en nú eru þessar upphæðir færðar undir
annan kostnað og greiddar viðkomandi aðilum sem fyrr, þó án verðlagsuppbóta.
Er risnuféð greitt án fyrirmæla í launalögum. Þá er einnig upplýst, að ýmsir af
þeim starfsmönnum, sem hér starfa, hafa margvísleg önnur störf með höndum fyrir
ríkið, sem þeir taka sérstaklega greiðslur fyrir. Veldur þetta allt þVÍ,að aðrir starfs-
menn sækja fast á, að þeirra kjör séu bætt á einn eða annan hátt.

Allverulegar hækkanir hafa orðið á rekstri sendiráðanna. Stafar þetta af vax-
andi dýrtíð í viðkomandi löndum. Með tilvísun til þess ástands, sem nú ríkir almennt
íviðskiptamálum, fjárhagsmálum og öryggismálum, þykir ekki rétt, að dregið sé
úr utanríkisþjónustunni. Vill meiri hl. nefndarinnar því ekki leggja til, að framlög
til þessara mála verði lækkuð frá þVÍ, sem ákveðið er í frv.

Fyrir nefndinni lá erindi um framlag vegna kostnaðar við fiskimálaráðunaut
við sendiráðið í London, að upphæð 54700 kr. Hafði Félag Ísl. botnvörpuskipaeig-
enda greitt þennan kostnað að undanförnu, en taldi nú, að störf þessa manns væru
orðin þess eðlis, að ríkissjóður ætti að bera kostnaðinn. Með tilvísun til þess, að
telja má öruggt, að þessi fulltrúi sé nauðsynlegur og alveg sérstaklega vegna þeirrar
deilu, sem upp hefur risið í Englandi út af stækkun landhelginnar við Ísland. þykir
rétt að leggja til, að tekið verði upp í 10. gr. fyrrnefnd upphæð til þess að mæta
þessum kostnaði.

Með því að þegar hefur verið skipaður sendiherra í Þýzkalandi í stað aðalræðis-
manns áður, þykir rétt að breyta fyrirsögnum á þessum liðum. Hins vegar eru ekki
gerðar tillögur um hærri framlög til þjónustunnar, þótt þessi breyting hafi orðið
á starfinu, og er þess ekki talin þörf.

11. gr.
A. Dómgæzla og lögreglustjórn.

Meiri hl. n. gerir engar tillögur til breytinga á þessum kafla greinarinnar á þessu
stigi málsins. Nefndinni hefur borizt erindi frá dómsmálaráðuneytinu, þar sem
farið er fram á að hækka ýmsa liði í þessum kafla greinarinnar, en sams konar
erindi hafa einnig borizt frá öðrum ráðuneytum og ýmsum stofnunum. Mun nefndin
athuga þetta fyrir 3. umræðu.

Allmikil aukavinna er greidd einstökum aðilum, er starfa við embætti saka-
dómara og lögreglustjóra, er viðkomandi forstjórar telja, að ekki sé hægt að kom-
ast hjá.

Nefndin ræddi við forstjóra landhelgisgæzlunnar um rekstur hennar á n. á.,
einkum með tilliti til stækkunar landhelginnar og þeirra krafna, sem alls staðar frá
koma um aukna gæzlu og aðstoð við báta á hafinu. Taldi forstjórinn, að ef treysta
mætti þVÍ, að varðskipin þyrftu eigi að tefjast óeðlilega langan tíma frá störfum
vegna viðgerða, þá mundi skipakostur sá, sem gert er ráð fyrir í tillögunum, geta
annazt gæzluna, svo sem til væri ætlazt. Hitt væri vitað, að sum af þessum skipum
væru í því ástandi, að óvíst væri, hvort því mætti treysta, að þau yrðu starfhæf allt
árið. Væru það einkum Þór, Sæbjörg og María Júlía. Með því að draga lll' áætluðum
kostnaði við fluggæslu að einhverju leyti, en hún væri enn á reynslu stigi, taldi hann, að
áætlunarupphæðin mundi nægja, ef ekki þyrfti að bæla við skipum af ástæðum, sem
fyrr greinir. Bent var á, að samkv. gögnum, sem fyrir lægju, hefði verið greitt yfir
200 þús. kr. í yfirvinnu á skipunum á s, I. ári og að 368 þús. kr., sem ætlað væri til
að greiða fyrir skrifstofuhald, virtist nokkuð há upphæð, miðað við skipastólinn og
verkefni hans. Kvaðst forstjórinn mundu láta athuga bæði þessi atriði og gera ráð-
stafanir til sparnaðar á þeim, ef sýnt væri, að slíkt mætti verða. Með tilvísun til þess.
sem að framan greinir, er ekki lagt til, að framlag til landhelgisgæzlunnar verði
hækkað frá því, sem það er í frv.
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B. Eftirlit.
Fyrir nefndinni hefur legið erindi um hækkun launa starfsmanns við skipa-

eftirlitið. Með því að slíkar beiðnir hafa komið fram víðar og með því að einnig
hafa komið til nefndarinnar erindi um fjölgun starfsmanna í ýmsum embættum,
þykir rétt að taka fram, að launalögin kveða skýrt á um það, hvaða laun skuli
greiða og hvar í flokki starfsmenn ríkisins skuli vera. Hitt, hvort embætti þarf
á að halda auknu starfsliði, er atriði, sem eðlilegast er, að ráðuneytin hafi frum-
kvæði að, þar sem daglegur embættisrekstur er gerður á þeirra ábyrgð og undir
þeirra eftirliti.

Skipaeftirlitið er nú rekið með allverulegum halla fyrir ríkissjóð. Mun n. ræða
um það við skipaskoðunarstjóra fyrir 3. umr., hvort ekki sé ástæða til að breyta
gjaldskránni þannig, að þessi kostnaður verði minni fyrir ríkissjóðinn en gert er
ráð fyrir í frv.

Lagt er til, að annar kostnaður en laun við eftirlit með verksmiðjum og vélum
verði lækkaður um 65 þús. kr., og er þá gert ráð fyrir, að tekjur og gjöld standist á.
Þrátt fyrir þessa lækkun hefur stofnunin 130 þús. krónur í annan kostnað, en það
er 71 þús. kr. meira en skipaskoðun ríkisins hefur. Er þess því vænzt, að svo verði
haldið á þessum málum, að jafnvel sé ekki þörf á að nota alla þá upphæð.

Nefndin hefur á undanförnum árum bent forstjóra þessarar stofnunar á, að
það hljóti óhjákvæmilega að hafa áhrif á eftirlitið, að starfsmenn stofnunarinnar
vinni einnig önnur óskyld störf fyrir ríkið. Vill nefndin enn Ítreka þetta, einkum
þegar verksvið stofnunarinnar hefur nú verið aukið.

Nefndin hefur fengið upplýst, að tekjur til eftirlits með skipulagi bæja og
sjávarþorpa hafi á s. l. ári verið nægilegar til að mæta útgjöldum. Væntir nefndin
þess, að svo megi verða framvegis, og er því lagt til, að tekjuliðurinn á frv. verði
hækkaður um 59188 kr.

C. Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta.
Tollstjóraembættið í Reykjavík hefur greitt á s.Lári um 175 þús. kr. í auka-

vinnu, tollgæzlan um 170 þús. kr., rikisskattanefridín rúmlega 8 þús., skattstofan í
Reykjavík um 233 þús. auk rúmlega 561 þús. kr. fyrir tíma- og lausavinnu, skatt-
stofan á Akureyri rúmlega 14 þús. og skattstofan í Vestmannaeyjum rúmlega 18
þús. Í þessum stofnunum hafa því verið greiddar alls í aukavinnu á árinu tæpar
620 þús. kr. auk þeirra 561 þús. kr., sem greitt er fyrir tíma- og lausavinnu. Er hér
um svo háar upphæðir að ræða, að full ástæða er til að vekja á því athygli, enda
er sýnilegt, að margar af þessum greiðslum eru beinlínis launahækkanir til við-
komandi manna. Er þess vænzt, að þessi atriði verði mjög athuguð og reynt að færa
reksturinn í hagkvæmara horf.

12. gr.
Rætt hefur verið við landlækni og aðra þá aðila, sem fara með heilbrigðis-

málin. Skýrðu þeir nefndinni frá hinum mest aðkallandi þörfum í þessum málum.
Er sýnilegt, að af tekjum ríkissjóðs verður ekki hægt að leggja fram á einu ári
þær fjárhæðir, sem til þess þarf að mæta þeim þörfum. Nefndinni hafði einnig
borizt erindi um sérstök framlög til sjúkrahúsbygginga í Hafnarfirði og á Blöndu-
ósi. Gat nefndin ekki fallizt á að leggja til, að teknar væru upp sérstakar fjár-
veitingar til þessara sjúkrahúsa, þar sem hún hefur ekki að undanförnu haft þann
hátt á að skipta því fé, sem fram er lagt til sjúkrahúsbygginga, annarra en ríkis-
og fjórðungssjúkrahúsa, og vill þá ekki heldur taka upp þá reglu nú, en með því
að nefndin lítur svo á, að ekki verið komizt hjá því að sinna að einhverju leyti þessum
erindum, er lagt til, að framlag til læknisbústaða, sjúkraskýla og sjúkrahúsbygg-
inga, annarra en ríkis- og fjórðungssjúkrahúsa, verði ~.æ~ka~ um 5~O þús, kr.
Verði þessi till. meiri hl. n. samþykkt, hækka rekstrargjöldin a þessari grein um
þá upphæð.
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13. gr.
A. Vegamál.

Nefndin ræddi að venju við vegamála stjóra um vega- og brúaframkvæmdir.
~p-!>~ýstihann,. að alls .hefðu verið teknir 970 km af nýjum vegum á þessu ári upp
I þjóðvegakerflð. Margir af þessum vegum hefðu áður verið í sýsluvegatölu og væri
því nauðsynlegt að leggja eitthvert fé til þeirra, svo að viðkomandi héruð yrðu þó
ekki lakara sett með vegaframkvæmdir en áður. Er því lagt til, að framlag til
nýrra vega hækki um 1 millj. 965 þús. kr. og að því verði skipt á þann hátt, < sem
greinir í brtt.

Með tilvísun til þess, að kostnaður við vegaviðhaldið hafði orðið rúmar 20
millj. kr. á s. l. ári og mundi á þessu ári verða allmiklu hærri, lagði nefndin áherzlu
á, .að athugað yrði gaumgæfilega, hvort ekki væri unnt að taka upp einhverja
nýbreytni í sambandi við vegaviðhaldið, þar sem hér er orðið um stórar fjár-
fúlgur að ræða, sem fara árlega hækkandi. Er sýnilegt, að með óbreyttum aðferðum
nægir engan veginn sú upphæð til vegaviðhalds á næsta ári, sem tekin hefur verið
inn á frv. Lagt er til, að þessi upphæð verði hækkuð um 2.6 millj. kr.

Þá upplýsti vegamálastjóri. hvaða brúaframkvæmdir hefðu átt sér stað á þessu
ári, og gerði tillögur um nýsmíði brúa á næsta ári. Með því að mjög er nauðsynlegt,
að ekki sé dregið úr þessum framkvæmdum, er lagt til, að framlag til brúa verði
hækkað um 965 þús. kr. frá því, sem áætlað er á frv., og því skipt á þann hátt, sem
lagt er til í brtt. Auk þessarar fjárhæðar er búizt við, að um 1.8 millj. kr. verði
handbærar í brúasjóði til framkvæmda á næsta ári.

Lagt er til, að framlag til fjallvega verði hækkað um 150 þús. kr. frá því, sem
lagt er til í frv. Er sýnilegt, að upphæð sú, sem nú er í frv., hrekkur engan veginn
til þess að mæta nauðsynlegustu þörfum.

Framlög til ræktunarvega hafa engin verið tekin inn á frv. Er því lagt til, að til
þeirra verði varið alls 68 þús. kr. og því fé skipt eins og lagt er til í brtt.

Fellt hafði verið niður framlag til vegagerðar í Kópavogi, 60 þús. kr., og er
lagt til, að sú upphæð verði tekin inn í frv.

Vegamálastjóri upplýsti, að benzínnotkun, sem brúasjóður hefur tekjur af,
hafi minnkað frá 1949 úr 29 þús. lítrum í 27 þús. lítra, sem hún hefði verið á s. l. ári.
Tekjur brúasjóðs hefðu af þessum ástæðum farið minnkandi í hlutfalli við minnk-
andi sölu á benzíni.

Á það skal bent, að í þessari stofnun hefur á síðasta ári verið greitt fyrir auka-
vinnu alls rúmlega 64 þús. kr., og verður að líta svo á, að megnið af þessum greiðslum
sé launahækkanir.

B. Samæöngur.
Nefndin ræddi við forstjóra Skiptaútgerðar ríkisins um rekstur strandferða-

skipanna. Upplýst er, að á strandferðaskipunum, að undanskildu olíuskipinu Þyrli,
hefur orðið á s. l. ári 5.8 millj. kr. rekstrarhalli, en rekstrarhagnaður á Þyrli um 1.1
millj. Búizt er við, að reksturinn á þessu ári verði eitthvað óhagstæðari, einkum á
Þyrli. Upplýst var einnig, að nokkur halli hefði orðið á þessu ári á Heklu í Skotlands-
ferðum og ferðum til Norðurlanda, en hins vegar nokkur hagur af Spánarferð skips-
ins, svo að vænta má, að millilandasiglingarnar samanlagt skili nokkrum arði.

Í þessari stofnun hefur verið greitt í aukavinnu á s. l. ári um 1.2 millj. kr., þar af
62 þús. kr. fyrir aukavinnu í landi, en mismunurinn fyrir aukavinnu í skipum út-
gerðarinnar. Má segja sama um þessar greiðslur og áður er sagt, að margar þeirra
verður að skoða sem launauppbætur.

Nefndin gerir ráð fyrir því, að samvinnunefnd samgöngumála geri, eins og venja
er til, tillögur um framlög til flóabáta. Eru því engar tillögur gerðar um skiptingu
á þessum lið.
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C. Vitamál og hafnargerðir.
Þá ræddi nefndin við vita- og hafnarmálastjóra um rekstur vita- 0<1 hafnarmála

og framkvæmdir á þessu ári, svo og um væntanlegar framkvæmdir bá næsta ári.
Upplýst var, að ríkissjóður ætti vangreidd framlög til ýmissa hafnargerða, að

upphæð 3.6 millj. kr., og að áætlað væri að vinna að nýjum framkvæmdum á næsta
ári fyrir yfir 20 millj. kr., og væri áætlaður hluti ríkissjóðs af þeirri upphæð um
1.0 millj. kr. Lagði vita- og hafuarrnálastjór] fram tillögur um skiptingu á framlagi
til hafnarframkvæmdanna á næsta ári. A yfirstandandi ári hafði verið veitt alls rúmI.
2.8 millj. króna úr hafnarbótasjóði, og var nefndinni afhent sundurliðun á þeim
greiðslum.

Lagt er til, að framlag til hafnarmannvirkja og lendingarbóta verði hækkað um
1 millj. og 10 þús. kr. og allri upphæðinni skipt á þann hátt, sem lagt er til í brtt.

Þá er enn fremur lagt til, að liðurinn C. X., til ferjuhafnar á Arngerðareyri,
verði felldur niður. Samkvæmt V. kafla vegalaganna ber að reikna kostnað við
ferjuhafnir með vegafé. Upplýst er, að hér sé um viðhald á bryggjunni að ræða, og
ber því að greiða það af viðhaldi vega.

Lagt er til, að teknar séu inn á frv. 385 þús. kr. til ferjuhafna og skipt á þann
hátt, sem sagt er í tillögunni.

Stofnunin hefur á síðasta ára greitt rúmlega 11 þús. fyrir aukavinnu. Meiri en
helmingur þeirrar upphæðar er þó greiðslur vegna sjómælinga.

Lagt er til, að tekinn sé inn á þessa grein nýr liður, til viðhalds og endurbóta
á róðrarmerkjum í Faxaflóa 60 þús. kr. Þykir óhjákvæmilegt að halda þeim við vegna
þess fjölda báta víðs vegar að af landinu, sem not hafa af þeim.

Nefndin fékk til athugunar rekstrarreikning frá s. I. ári yfir vitaskipið Hermóð.
Er rekstrarkostnaður skipsins um 1.2 millj. kr., en tekjur af leigu o. fl. 512 þús. kr.
Rekstur vegna vitanna er því 754 þús. kr. Af launaupphæð, 604 þús. kr., sést ekki,
hve mikið er greitt fyrir aukavinnu.

Þá fékk nefndin einnig rekstrarreikning dýpkunarskipains Grettis. Heildarkostn-
aður, að upphæð 1 millj. 442 þús., er reiknaður hinum ýmsu hafnargerðum, og er
skipinu þá reiknaðar tæpar 30 þús. kr. í rekstrarhagnað. Af 522 þús. kr. launagreiðsl-
um eru greiddar 138 þús. kr. í aukavinnu.

D. Flugmál.
Nefndin ræddi við flugvallastjóra um rekstur flugmálanna. Með því að engin

gögn liggja fyrir um launagreiðslur stofnunarinnar á s, I. ári, er nefndinni ókunnugt
um aukavinnugreiðslur þar, en hún mun leita sér upplýsinga um þetta atriði fyrir
3. umr.

Í liðnum II. 6. er misritun, 100 þús. fyrir 1 millj., og samlagningarskekkja um
40 þús. kr. Er gerð tillaga til leiðréttingar á þessu. - Þá er einnig gerð tillaga um,
að við lið XIII. verði bætt orðunum "í eitt skipti fyrir öll", þar sem upplýst er, að
ekki þarf að gera ráð fyrir þessum kostnaði nema í eitt skipti.

Verði allar þessar tillögur meiri hl. nefndarinnar samþykktar, hækkar framlag
á 13. gr. um 8 millj. 540 þús, kr.

14. gr.
Nefndin hefur kynnt sér þau gögn, sem til hennar hafa verið send og snerta

fræðslumálin í landinu, og rætt þau við fræðslumálastjóra.
Af bréfi frá rektor menntaskólans í Reykjavík er upplýst, að við skólann

starfa 14 fastir kennarar. Skyldukennsla þeirra er 304 kennslustundir á viku, eða
að meðaltali tæpar 22 kennslustundir á hvern kennara. Hins vegar er skólanum
þörf á 768 kennslustundum á viku, og verður því að ráðstafa með stundakennslu
464 kennslustundum, eða rúmlega 16 þús. stundum á skólaárinu. A síðasta ári er
greitt fyrir aukakennslu til fastra kennara 277 þús. kr., eða nærri 20 þús. kr. til

8



hvers, ef reiknaðar Væru jafnar greiðslur til allra, en svo hefur þó eigi verið, því
að sumir fastir kennarar hafa fengið greiddar s. I. ár nærri 42 þús. kr. fyrir auka-
kennslu fram yfir föstu launin. Ýmsir aðrir stundakennarar við skólann, sem
þar fá háar greiðslur fyrir kennslu, eru auk þess á fullum launum hjá ríkinu við
önnur störf eða við sams konar störf í öðrum skólum, eins og sumir hverjir fasta-
kennarar við skólann gegna jafnframt launuðum störfum við aðrar ríkisstofnanir.
-- Við menntaskólann á Akureyri hafa verið greiddar 336 þús. kr. fyrir stunda-
kennslu á s.L ári. Af þeirri upphæð eru 150 þús. greiddar föstum kennurum skól-
ans auk föstu launanna. Vitað er einnig, að sumir þeirra hafa og önnur launuð
störf hjá ríkinu, eins og hitt er einnig vitað, að sumir af þeim, sem kenna við
skólann, aðrir en fastir kennarar, eru jafnframt á fullum launum hjá ríkinu. -
Við Laugarvatnsskólann er aukakennslan nærri 60 þús. kr., hjá Kennaraskólanum
23 þús. kr., hjá Stýrimannaskólanum 60 þús. kr., og þannig mælti halda áfram um
flesta skóla ríkisins, þótt í smærri stíl sé. Framlög til fræðslumálunna eru þegar
langstærsti liður fjárlaganna og sívaxandi. Verður ekki komizt hjá því að athuga
þegar, hvort ekki er unnt að koma hér á betra skipulagi. Tölur þær, sem hér eru
birtar, benda til þess, að hér þurfi margvíslegra umbóta við í þessum málum.

Lagt er til, að framlag til Garðyrkjuskólans á Reykjum verði hækkað um 30
þús. kr. til kaupa á verkfærum og til tilrauna. Er það eina hækkunin, sem lagt
er til að gerð verði á þessari grein.

15. gr.
Nefndin ræddi við fornminjavörð um viðhald gamalla bygginga. Taldi hann

óhjákvæmilegt að hækka framlag til viðhalds, ef forða ætti frekari skemmdum á
sumum þeirra. Hann taldi einnig mjög mikilsvert, ef unnt væri að hækka fram-
lag til örnefnasöfnunar, svo að hægt væri að bjarga örnefnum frá gleymsku og
tryggja áfram til þessara starfa mjög hæfan má nn, sem við þetta hefur fengizt.
Leggur meiri hl. n. til, að framlag til viðhalds gamalla bygginga verði hækkað um
20 þús. kr. og framlag til örnefnasöfnunar um 10 þús. kr.

Lagt er til að taka upp framlag til héraðsbókasafns Borgfirðinga, 3 þús. kr.,
en fella niður framlag til bókasafnsins í Borgarnesi, 1 þús. kr., þar sem bókasafn
þetta hefur verið gert að héraðsbókasafni. - Þá er lagt til, að tekinn verði upp
nýr liður, til bókasafns landsspítalans, 2 þús. kr. - Lagt er til, að felldur verði
niður úr frv. styrkur til Halldórs Halldórssonar, 15 þús. Iu. Verki því, er styrk-
urinn var veittur til á fjárlögum yfirstandandi árs, er lokið og upphæðin tekin á
frv. af vangá.

Lagt er til að taka upp nýjan lið í gr., til byggðasafns Rangæinga til þess að
koma upp skýli yfir skipið Pétursey 5 þús. kr., - og enn fremur annan nýjan lið,
til rannsóknar á kirkjugrunni í Skálholti 40 þús. kr.

Þá er lagt til, að hækkað sé framlag til Bandalags ísl. leikfélaga um 30 þús. kr.
og að tekinn sé upp styrkur til Ingibjargar Steinsdóttur leikkonu í viðurkenn-
ingarskyni fyrir farkennslu í leiklist og framsögn, 5 þús. kr. - Þá er enn fremur
lagt til, að teknir séu upp styrkir til nokkurra listamanna, sem nám stunda er-
lendis, alls 48 þús. kr. - Lagt er til að hækka framlag til Kirkjukórasambandsins
um 10 þús. kr. - Lagt er og til, að framlag til landmælinga sé hækkað um 30 þús.
kr. Er verið að vinna að þessu verki og mjög nauðsynlegt að koma því áfram svo
fljótt sem verða má.

Verði allar þessar tillögur samþykktar, hækka gjöld á þessari grein um 147 þús.
kr. - A það skal bent, að húsverði þjóðminjasafnsins hafa verið greiddar á s. l.
ári 9 þús. kr. fyrir aukavinnu. Verður að líta svo á, að hér sé um beina launahækkun
að ræða.

Nefndin ræddi við forstjóra Veðurstofunnar um rekstur stofnunarinnar, og
var m. a. bent á, að í þessari stofnun hafa verið greiddar fyrir aukavinnu á s. l.

9



ári nærri 170 þús. kr. Væntir nefndin þess, að athugað verði, hvort ekki sé unnt
að draga úr þessum kostnaði.

16. gr.
Lagt er til, að tekinn sé upp nýr liður, til umbóta á Reykhólum 25 þús. kr.

Hefur þetta verið áður á fjárlögum, og er verkinu enn ekki lokið. -- Þá er einnig
lagt til, að teknar séu upp 80 þús. kr. til landþurrkunar, sem skiptist á þá staði,
sem greint er í tillögunum. - Einnig er lagt til að taka upp nýjan lið, byggingar-
styrk vegna sjóvinnunámskeiða á Akureyri 20 þús. kr.

Nefndin ræddi við raforkumálastjóra um raforkuframkvæmdir og kostnað við
rekstur raforkumálanna. Var m. a. bent á, að þessi stofnun hefur á s. l. ári greitt
rúmlega 140 þús. kr. fyrir aukavinnu. Þykir ástæða til þess, að athugað verði, hvort
ekki mætti spara eitthvað á þeim lið.

Ef breytingartill. meiri hl. nefndarinnar við þessa grein verða allar samþykktar,
hækka útgjöld á henni um 125 þús. kr.

17. gr.
Lagt er til, að tekinn sé upp nýr liður, byggingarstyrkur til elIiheimilisins í

Skjaldarvík 25 þús. kr. Hér er um svo einstæðar framkvæmdir að ræða af hálfu
einstaklings, að rétt þótti að viðurkenna þær á þennan hátt. - Þá er einnig lagt til,
að framlag til vatnsveitna verði hækkað um 100 þús. kr. frá því, sem er í frv. Hefur
nefndin fengið upplýsingar um þær framkvæmdir, sem fyrir liggja, og telur óhjá-
kvæmilegt með tilliti til þeirra að hækka framlagið um þessa upphæð. - Lagt er
einnig til, að framlag til Sambands ísl. berklasjúklinga verði hækkað um 50 þús.
kr. Starf þessara manna er svo frábært og þýðingarmikið og þörfin fyrir að koma
sem fyrst upp vinnuskálum svo mikil, að rétt þótti að hækka framlagið um þessa
upphæð. - Þá er einnig lagt til, að felldur sé niður 17. liður gr., bætur fyrir hand-
töku 50 þús. kr. Nefndinni hefur þegar borizt erindi frá tveimur öðrum aðilum,
sem telja sig eiga sama rétt til bóta, ef Alþingi viðurkennir bótaskyldu yfirleitt
vegna fangelsisvistar eða meiðsla íslenzkra þegna á styrjaldarárunum. Auk þess
lítur meiri hl. nefndarinnar svo á, að það sé á engan hátt séð fyrir endann á þeim
kröfum, sem gerðar kunna að verða á hendur ríkissjóði, ef þessi skylda er viður-
kennd á þann hátt að greiða bætur svo sem gert er ráð fyrir í frv.

Lagt er til, að tekinn sé upp nýr liður, til alþjóðabarnahjálparsjóðsins 50 þús.
kr. Er þetta gert samkvæmt sameiginlegri ósk frá ríkisstjórninni.

Verði allar þessar till. meiri hl. nefndarinnar samþykktar, hækka framlög sam-
kvæmt þessari grein um 175 þús. kr.

Rétt þykir að benda á, að Tryggingastofnun ríkisins hefur á s. I. ári greitt
fyrir aukavinnu, eftir því sem nefndin hefur fengið upplýst, 40 þús. kr. Þykir
ástæða til þess, að athugað verði, hvort ekki mætti draga úr þessum kostnaði.
Rétt þykir og að benda á, að samanlögð greidd aukavinna í hinum ýmsu stofn-
unum nemur á s. I. ári talsvert á sjöundu milljón króna eftir þeim skýrslum,
sem nefndin hefur fengið hér um. Þessar skýrslur eru þó á engan hátt tæmandi.
Sýna þessar tölur, hversu það er aðkallandi að fá heildaryfirlit yfir þessi mál og
gera raunverulegar umbætur hér á.

Nefndin hefur ekki að fullu lokið tillögum sínum um breytingar við 18. og 20.
gr. eða við 22. gr., en mun athuga þetta fyrir 3. umræðu.

Hér er að síðustu heildaryfirlit yfir þær breytingar, sem meiri hluti nefnd-
arinnar leggur til, að gerðar verði:
1. Hækkun tekna alls kr. 10000000

-7 Lækkun tekna 300000

Tekjuhækkun alls kr. 9700000
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2. Hækkun gjalda alls kr. 8 4Ö9öoö
-;- Lækkun gjalda. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . 282188

Gjaldahækkun alls kr. 8126812

Ef allar breytingartillögur meiri hl. nefndarinnar verða samþ., munu niður-
stöðutölur fjárlaga verða sem hér segir:

Rekstraryfir lit.
Tekjur samkv. frv. kr. 387984750+ Tekjuhækkun 9 700000

Tekjur alls kr. 397684750

Gjöld samkv. frv.+ Gjaldahækkun
kr. 351955 159

8126812

Gjöld alls kr. 360081971
Rekstrarhagnaður 37602779

Alls kr. 397684750 397684750

Sjóðsyfirlit.
Innborganir kr. 402644750
Útborganir kr. 400513641
Hagstæður greiðslujöfnuður 2 131109

Kr. 402644750 kr. 402644750

Fyrir öllum breytingartillögum er meiri hluti í nefndinni.

Alþingi, 25. nóv. 1952.

Gísli Jónsson, Helgi Jónasson,
form., frsm. fundaskr.

Karl Kristjánsson.

Ingólfur Jónsson. Halldór Ásgrímsson.

Pétur Ottesen. Jónas G. Rafnar.
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