
sþ. 181. Nefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1956.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin stendur öll : að flutningi meginhluta breytingartillagna sinna, en þó
hefur ekki náðst samkomulag innan 'nefndarinnar um endanlega afgreiðslu frv.
Varð einkum ágreiningur um tekjuáætlunina. Hefur nefndin því ekki getað sam-
einazt um nefndarálit, og munu tveir nefndarmanna (LJós og HV) gefa út sérálit.

Fjárlagafrv. var vísað til nefndarinnar 17. okt., og hefur nefndin síðan rætt
frv. á 40 fundum. Nefndinni hafa í sambandi við frv. borizt 454 erindi, auk' mikils
fjölda margvíslegra fylgiskjala. Hafa öll þessi skjöl og erindi verið athuguð ýtarlega
og flest þeirra afgreidd, en nokkur erindi þurfa þó nánari athugunar við, og mun
nefndin taka endanlega afstöðu til þeirra fyrir 3. umr. frv. M. a. bíða að venju til
3. umr. tillögur n. varðandi 18. gr. Samvinnunefnd samgöngumála skilar sérstöku
áliti um fjárveitingar til flóabáta, svo sem tíðkazt hefur.

Nefndin hefur rætt við forstöðumenn allra helztu ríkisstofnana og ýmsa aðra
aðila, er stjórna opinberri starfsemi, sem fé er veitt til úr ríkissjóði..Enn fremur-hefur



nefndin rætt við marga einstaklinga og sendinefndir ýmissa samtaka. sem erindi
hafa sent til nefndarinnar.

Sótt hefur verið á úr mörgum áttum um fjárframlög úr ríkissjóði til margvís-
legra þarfa, og forstöðumenn flestra ríkisstofnana hafa talið sig þurfa meira fé til
starfsemi stofnananna. Hefur n. tekið upp í tillögur sínar ýmsar óhjákvæmilegar
leiðréttingar á fjárhagsáætlunum ríkisstofnana.

Nefndin hefði kosið að geta gert tillögur um meiri fjárveitingar til ýmissa þjóð-
nytjamála, en hér hefur verið mikill hængur á, af því að ljóst er, að útgjöld ríkis-
sjóðs verða á næsta ári mun meiri en núverandi tekjustofnar leyfa. Fjárlagafrv.
fyrir árið 1956 er útgjaldamegin 62.3 millj. kr. hærra en fjárlög þessa árs. Horfur
eru á þvi. að i meðferð þingsins hækki útgjaldahlið frv. um 70-80 millj. kr. Er
hér um geysimikla .hækkun útgjalda að ræða, því að i núgildandi fjárlögum nam
hækkun útgjalda frá fjárlögum ársins 1954 um 69 millj. kr.

Orsaka þessarar óheillaþróun ar er fyrst og fremst að leita i þeirri verðbólgu-
öldu, er fylgdi i kjölfar kauphækkananna, sem urðu snemma á þessu ári. Kaup-
hækkanir og verðhækkanir, sem orðið hafa undanfarna mánuði og munu þó koma
fram með enn meiri þunga á næsta ári, valda annars vegar þvi, að útgjöld rikisins
til flestra eða allra þátta starfsemi þess vaxa stórlega og hins vegar minnkar mjög
hlutur verklegra framkvæmda, nema hækkanir verði gerðar á þeim fjárveitingum
til þess að mæta hækkun kostnaðar við framkvæmdirnar. Er augljóst, að hefði
verið hægt að halda kaupgjaldi og verðlagi i skefjum, svo sem verið hefur siðustu
árin, hefði horft mun betur um hag ríkissjóðs á næsta ári.

Nefndin gerir ekki, svo að teljandi sé, tillögur um niðurfellingu núverandi
útgjaldaliða ríkissjóðs. Sérstök nefnd var skipuð á síðastliðnu ári til þess að rann-
saka möguleika til lækkunar á rekstrarútgjöldum ríkisins. Hefur nefndin fengið
álitsgerð sparnaðarnefndar þessarar til athugunar.

Heildarniðurstöður sparnaðarnefndarinnar eru á þá leið, sem fjárveitinganefnd
hefur áður haldið fram, að um verulegan sparnað i þessum efnum geti ekki orðið
að ræða, nema breytt verði margs konar löggjöf, sem þá hefði það í för með sér,
ats dregið yrði að meira eða minna leyti úr þjónustu samfélagsins við borgarana.
Engar slíkar tillögur um lagabreytingar liggja nú fyrir við afgreiðslu fjárlaga fyrir
næsta (ir, og verður því harla litið að gert til þess að draga. úr rekstrarútgjöldum
rikisins að þessu sinni, þótt vilji hefði verið fyrir hendi til þess. .

Meiri hl. fjárveitinganefndar beinir því til ríkisstjórnarinnar, að hún athugi
gaumgæfilega niðurstöður þær, sem sparnaðarnefndin hefur komizt að, og undir-
búi fyrir næsta Alþingi tillögur i Samræmi við niðurstöður þeirrar athugunar
sinnar.

Verður nú nánar vikið að ýmsum einstökum atriðum i fjárlagafrv. og breyt-
ingartillögum nefndarinnar.

TEKJUR.
Rekstrartekjur ríkissjóðs eru í fjárlagafrv. áætlaðar samtals 577.2 millj. kr.,

eða 63.4 millj. kr. hærri en i fjárlögum þessa árs. Árið 1954urðu tekjur á rekstrar-
yfirliti rúmar 551 millj. kr.

t lok októbermánaðar þessa árs voru innheimtar ríkissjóðstekjur orðnar 463.9
millj. kr., en voru á sama tíma í fyrra 396.8 millj. kr. Ef miða á við hlutfallslega
sömu þróun síðustu tvo mánuði ársins. samanborið við tvo síðustu mánuði síðast-
liðins árs, má gera ráð fyrir, að heildartekjur ríkissjóðs yfirstandandi ár verði um
633 millj. kr., en þá áætlun mun nefndin endurskoða, þegar yfirlit um tekjurnar i
nóvembermánuði liggur fyrir.

Um 2. gr.
Lagt er til að hækka ýmsa liði tekjuáætlunarinnar um samtals 15 millj. kr.

Nema þá áætlaðar rekstrartekjur samtals um 592millj. kr., sem er 41 millj. kr. hærra
en rekstrartekjurnar urðu árið 1954.
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Ætla má, að nokkur hækkun verði á skatttekjum ríkissjóðs á næsta ári vegna
aukinna tekna almennings að krónutölu. Aftur á móti hefur gjaldeyrisstaðan versnað
svo, að naumast getur hjá Þvi farið, að innflutningur verði nokkru minni árið 1956
en i ár. Með hliðsjón af þeim upplýsingum, sem nefndin hefur haft við að styðjast,
telur meiri hl. n. fremur verða að gera ráð fyrir lækkandi en hækkandi tekjum rikis-
sjóðs á næsta ári og þvi ekki fært að hækka tekjuáætlunina meira vegna reynslu
undanfarandi {iraUm umframgreiðslur, sem n. er ljóst að oft er ekki hægt að kom-
ast hjá, en her þó að forðast svo sem verða má.

Um 3. gr.
Um vaxandi rekstrarhalla er að ræða hjá pöstínum, og telur n., að gera verði

ráðstafanir til þess, að þessi þjónusta sé rekin hallalaust.
Stækkun sjálfvirku símstöðvarinnar i Reykjavík er nú á lokastigi. Ber brýna

nauðsyn til að ljúka þvi verki, bæði vegna mikils skorts á simum i Reykjavik og
þó eigi siður af þeim sökum, að stöðin mun auka mjög tekjur símans. Leggur þvi
nefndin til að hækka i þessu skyni framlög til bæjarsímans i Rvik og Hafnarfirði
um 800 þús. kr. og enn fremur að hækka um 2 millj. kr. heimild á 22. gr. fyrir rikis-
stjórnina til að verja fé, eða taka lán handa símanum til þessara framkvæmda.
Fyrningar á eignum simans eru vanreiknaðar um 140 þús. kr., og er það leiðrétt.

GJÖLD
Um 10. gr.

Láðst hafði við undirbúning frv. að reikna með laun ritara i samgöngumála-
ráðuneytinu, og er það leiðrétt.

Um 11. gr. A.
Vegna aukinna starfa að vélritun við borgarfógetaembættið i Reykjavik er lagt

til að heimila að fastráða þar skrifstofustúlku til viðbótar.
Lagt er til að bæta einum fulltrúa við starfslið lögreglustjórans á Keflavikur-

flugvelli vegna vaxandi starfa.
Óskir hafa borizt nefndinni um nokkra fjárveitingu til sumarlöggæzlu i Ólafs-

firði og Neskaupstað, og er lagt til að veita nokkra úrlausn i þessu efni.
Lagt er til að hækka framlag til Iandhelgisgæzlunnar um 200 þús. kr., þar eð

athugun hefur leitt í ljós, að fjárveitingin er of lágt áætluð.
Lagt er til að greidd verði að hálfu laun viðbótarfangavarðar við fangaklefa

lögreglustöðvarinnar i Reykjavik.
Nauðsynlegt er talið að gefa út efnisyfirlit yfir dóma hæstaréttar, enda margir

árgangar dómasafnsins ófáanlegir. Er lagt til að veita á næsta ári 260 þús. kr. i þessu
skyni, en samningur mun þegar hafa verið gerður um verk þetta.

Um 11. gr. B.
Vegna aukinna starfa við bifreiðaeftirlitið á Akureyri er talið óumflýjanlegt að

bæta þar við eftirlitsmanni. Eru tekjurnar hækkaðar um sömu fjárhæð, enda er
stofnun þessi rekin með töluverðum hagnaði.

Þar sem umferð hefur vaxið mjög um vegi landsins vegna mikillar fjölgunar
bifreiða, er talin brýn nauðsyn að auka eftirlit á vegunum og lagt til að hækka fjár-
veitingu til vegaeftirlitsins um 130 þús. kr.

Um 12. gr.
Við undirbúning fjárlagafrv. höfðu fallið niður af vangá (ltgjaldaIiðir við fæð-

ingardeild landsspitalans, að upphæð 277 þús. kr., og er það leiðrétt.
Lagt er til að veita hreppsnefnd Hveragerðis 50 þús. kr. styrk til endurbóta á

Ieirhöðum, sem þar hefur verið komið upp. Er jafnhá fjárveiting veitt i fjárlögum
þessa árs, en reynist ekki nægileg,
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Einstökum læknum hefur stundum á undanförnum árum verið veittur styrkur
í fjárlögum til sérnáms erlendis. Er þetta óheppileg tilhögun, því að erfitt er fyrir
fjárveitinganefnd að meta þær umsóknir, sem henni berast hverju sinni um þetta
efni. Er því lagt til að taka upp sérstaka fjárveitingu til sérnáms lækna eftir úthlutun
landlæknis.

Um 13.gr.
Vegna mjög aukins kostnaðar við vega-, brúar- og hafnargerðir, en hinsvegar

mikillar nauðsynjar á að auka fremur en minnka þær framkvæmdir, telur nefndin
óhjákvæmilegt að hækka allverulega fjárveitingar til þessara samgöngubóta.

Leggur nefndin til, að framlög til nýbyggingar vega hækki um 3910 þús. kr., til
vegaviðhalds um 5 millj. kr., til brúargerða um 1520 þús. kr. og til hafnargerða 1195
þús. kr. Auk þessa er tekinn upp nýr liður, til nýbýlavega, að upphæð 200 þús. kr.,
í samræmi við ákvæði vegalaganna frá síðasta þingi. í sambandi við hækkun fram-
lags til nýbyggingar og viðhalds þjóðvega er á það að líta, að með breytingum,
sem gerðar voru á vegalögunum á því þingi, voru teknir í tölu þjóðvega vegir og
vegakaflar um það bil 900 km að lengd. Leiðir þessi viðbót við þjóðvegakerfið af sér
þörf aukinnar fjárveitingar, bæði til nýbygginga og viðhalds.

Talið er nauðsynlegt að gera nokkrar lagfæringar umhverfis veitingaskálann
við Gullfoss, og er lagt til að verja 15 þús. kr. i þessu skyni.

Lagt er til að hækka styrk til námsmanna og starfsemi áhugamanna i flugmál-
unum um 40 þús. kr.

Um 14, gr.
Lagt er til að veita 60 þús. kr. til þess að kaupa pípuorgel i Hóladómkirkju.
Hækkaðir eru þrír kostnaðarliðir vegna háskólans um samtals 62 þús. kr. til

samræmis við raunverulegan rekstrarkostnað.
Vegna aukins námskostnaðar er lagt til að hækka framlag til lánasjóðs stúdenta

um 150 þús. kr.
Tekinn er upp nýr kostnaðarliður við bænda skólann á Hvanneyri vegna merki-

legra tilrauna með heyverkunaraðferðir, hagkvæmari dreifingu áburðar o. fl., sem
þar er unnið að.

í iðnskólalögunum er heimild til að veita styrki úr ríkissjóði til handíðaskóla.
Hefur ríkisstjórnin ákveðið að nota þessa heimild í sambandi við myndlistardeild
handíðaskólans í Reykjavík, og er lagt til að veita í samræmi við þetta 44500 kr.

Nokkrir kostnaðarliðir á 14. gr. eru hækkaðir smávægilega.
Fjárveitingar til húsmæðrafræðslu lækka um 166 þús. kr., þar eð StaðarfelIs-

skóli starfar ekki í vetur.

Um 15. gr. A.
Fjárveiting til þjóðskjalasafnsins er hækkuð um tæpar 50 þús. kr. vegna auk-

inna starfa við flokkun skjala og flutning safnsins.
Lagt er til að hækka fjárveitingar til náttúrugripasafnsins um 70 þús. kr.,

einkum vegna kaupa á bifreið til rannsólmarferða.
Lagt er til að greiða að VS kostnað við rannsóknarleiðangur, er farinn var á

þessu ári til Grænlands á vegum náttúrugripasafnsins, og er tekin upp 12500 kr.
fjárveiting í þessu skyni.

Ákveðið hefur verið jarðfræðingaþing í Mexíkó á næsta ári. Telja íslenzkir
jarðfræðingar mikilvægt, að hægt verði að sækja þetta þing af Íslands hálfu. Í
frv. er tillaga um að veita Tómasi Tryggvasyni 20 þús. kr. styrk til þingferðar
þessarar. Forstöðumaður náttúrugripasafnsins hefur einnig sótt til nefndarinnar
um ferðastyrk vegna þingsins, og er lagt til að veita þessum tveimur jarðfræð-
ingum samtals 30 þús. kr. ferðastyrk.

Uppseld eru nú fimm bindi af fornritum þeim, sem Hið Íslenzka fornritafélag
hefur gefið út. Er mjög mikilvægt að endurprenta.i.þessi rit,: .enstjórnfélagsins
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telur það ekki hægt án sérstaks styrks úr :ríkissjóði. Er lagt til að veita 60 þús.
kr. í þessu skyni sem fyrstu greiðslu af þremur.

Lagt er til að hækka nokkuð styrk til útgáfu héraðssagnarita 'og útgáfu.rá
Ættum Austfirðinga.

Halldór Halldórsson dósent vinnur að því að taka saman íslenzka lestrarbók
til afnota fyrir erlenda stúdenta hér við háskólann. Er lagtfil að styrkja útgáfu
þessa með 15 þús. kr.

Lagt er til að veita styrki til nokkurra tónlistarfélaga, lúðrasveita og leikfé-
laga, og eru styrkupphæðir ákveðnar með hliðsjón af. þeim styrkjum, sem veittir
hafa verið hliðstæðum samtökum. Enn fremur eru teknir upp styrkir til nokkurra
listamanna.

Hinn ungi skáksnillingur Friðrik -Olafsson hefur fært þjóð sinni mikla sæmd
með frábærri frammistöðu. Leggur nefndin til að veita honum 15 þús. kr. Í viður-
kenningarskyni.

Lagt er til að veita Karlakór Reykjavíkur 30 þús. kr. styrk vegna söng farar um
Norðurlönd á næsta ári.

Boðað hefur verið til svokallaðs víkingaþings hér á landi á næsta ári, en þar er
um að ræða þing fræðimanna í sögu víkingaaldarinnar. Þykir ekki óviðeigandi að
veita nokkurn styrk til þinghalds þessa hér á landi.

Áformað er að halda norrænt verkfræðingamót hér á landi næsta sumar, "og
er af hálfu forstöðunefndar móts þessa að því stefnt, að mót þetta geti haft hagnýta
þýðingu fyrir íslendinga. Ei: lagt til að veita 30 þús. kr. styrk til greiðslu kostnaðar
við mótið.

Myndarlegu náttúrugrípasafni 'hefur verið komið á fót á Akureyri, og er lagt
til að veita 15 þús. kr. styrk til safnsins.

Um 15. ·gr. B.
Lagt er til að hækka "annan kostnað" við fiskideildina um 50 þús. kr. vegna

mjög aukinna starfa við rannsóknir.
Unnið var í sumar að þvíað gera nýjar hornamælingar af öllu landinu í sam-

vinnu við ameríska og danska landmælingamenn. Er ætlunin að ljúka mælingum
þessum næsta sumar, en til þess að svo geti orðið, þarf að hækka fjárveitingu III
landmælinga um 100 þús. kr.

1 ráði er að efna til sýningar í Reykjavík, þar sem sýnt verði, hvernig hagnýta
megi kjarnorkuna til friðsamlegra þarfa. Er lagt til að veita 15 þús. kr. styrk til
sýningar þessarar. .

Störf við byggingaeftirlit á vegum húsameistara ríkisins eru nú orðin svo um-
fangsmikil,að óhjákvæmilegt er talið að bæta þar við starfsmanni.

Um 16. gr. A.
Grafið hefur nú verið hér á landi með skurðgröfum um alllangt skeið og þannig

framkvæmd mjög þýðingarmikil landþurrkun. Áríðandi er orðið að hreinsa upp-úr
elztu skurðunum, en til þess skortir handhæg tæki. Hægt er að fá hentugarskui'ð-
hreinsunarvélar frá Þýzkalandi, og er talið nauðsynlegt að kaupa tvær vélar, sína af
hvorri gerð, vegna mismunandi aðstöðu við hreinsun skurðanna. og er kaupverð
þeirra samtals 255 þús. kr. Er gert ráð fyrir, að stjórnvélasjóðs, sem annast rekstur
á skurðgröfum ríkisins, kaupi vélar þessar og reki þær.

Lagt er til að hækka fjárveitingar til nokkurra fyrirhleðslna vegna landbrots
um samtals 260 þús. kr.

Hafinn er nú niðurskurður sauðfjár í Dalasýslu vegna mæðiveikinnar, sem
þar hefur komið upp að nýju. Er óumflýjanlegt að hækka af þessum sökum fram-
lag til sauðfjárveikivarna um 2710 þús. kr.
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, . Um 16. gr. B.
í samræmi við *kvæði laga um olíugeyma er nauðsynlegt að taka upp 50 þús.

kr. fjárveitingu 'Vegnabyggingar olíugéymís á Norðfirði.

Um 16. gr C.
Lagt er til að hækka framlag til iðnlánasjóðs um 150 þús. kr. til samræmis við

fjárveitingu i núgildandi fjárlögum. Er sjóðnum mikil nauðsyn á auknu starfsfé.
Lagt er til að veita 1 millj. kr. til byggingar iðnskólahússins í Reykjavik.
Niður fellur fjárveiting til tóvinnuskóla Halldóru Bjarnadóttur, þar eð skólinn

hefur verið lagður niður.

Um 16. gr. D.
Vegna aukins kostnaðar er ljóst, að hækka verður verulega framlög ríkisins til

nýrra raforkuframkvæmda, ef hægt á að vera að framkvæma með tilætluðum hraða
10 ára áætlunina um framkvæmdir i raforkumálum. Er þvi lagt til að hækka þennan
lið um 4 millj. kr.

Um 17. gr.
Lagt er til að hækka styrk til sumardvalarheimila um 25 þús. kr. og styrk til

Barnavinafélagsins Sumargjafar um 50 þús. kr. Þá er lagt til að veita 20 þús. kr.
til Barnavinafélags Akureyrar til rekstrar dagheimilis fyrir börn.

Fallið hefur niður við undirbúning frv. styrkur til starfsiþrótta, 25 þús. kr.,
og hefur það verið leiðrétt. Ungmennafélag íslands hefur i hyggju að auka starf-
semi sína á ýmsum sviðum, og er lagt til að hækka styrk þess upp í 75 þús. kr.
Þá er og lagt til að hækka styrk Bandalags íslenzkra farfugla um 8500 kr., en félags-
skapur þessi vinnur ágætt starf með þvi að veita erlendum og innlendum æsku-
mönnum aðstöðu til að ferðast ódýrt um landið.

Lagt er til að veita Náttúrulækningafélagi íslands 100 þús. kr. styrk til bygg-
ingar heilsuhælis i Hveragerði.

Um 19. gr.
Fjárlagafrv. er miðað.við vísitölu 173. Sýnt er nú, að gera verður ráð fyrir meiri

hækkun vísitölunnar á næsta ári. Telur fjármálaráðuneytið óumflýjanlegt að taka
upp 4 millj. kr. fjárveitingu til þess að mæta viðbótarhækkun vísitölunnar.

Um 22. gr.
Lagt er til að heimila rikisstjórninni að endurgreiða aðflutningsgjöld af tveimur

sjúkrabifreiðum i samræmi við þá reglu, er fylgt hefur verið í þvi efni.
Lagt er til að frárrilengja að hluta til ábyrgðarheimild vegna hitaveitu i Hvera-

gerði.

Samkvæmt sameiginlegum tillögum nefndarinnar hækka útgjöld á sjóðsyfirliti
um tæpar 28 millj. kr., en tekjurnar um 15 millj. kr. Verður þvi greiðsluhalli á
frv., eins og það nú liggur fyrir, um það bil 11 millj. kr.

Hér að framan er getið nokkurra atriða, sem biða til 3. umræðu, en ekki mun
þó þar vera um mjög stóra útgjaldaliði að ræða.

Hins vegar er vitað um nokkra háa útgjaldaliði, sem óhjákvæmilegt verður
að taka upp í frv. við 3. umr. Er hér m. a. um að ræða: viðbótarframlag til Trygg-
ingastofnunar ríkisirts, hækkun á launum starfsmanna rikisins vegna væntanlegra
nýrra launa laga; framlag til atvinnuleysistrygginga í samræmi við samkomulag um
lausn vinnudeilu á öndverðu þessu ári, og loks aukin framlög til skólabygginga. Ekki
er enn vitað til fulls, hversu háar upphæðir þessar verða, en ekki ólíklegt, að þær
geti numið allt að 50 millj. kr.
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Samkv. framansögðu vantar miklar fjárhæðir teknamegin i fjárlagafrv. til þess
að standa straum af óhjákvæmilegum útgjöldum ríkissjóðs á næsta ári, og verður
að sjálfsögðu að gera fyrir 3. umr. frv. ráðstafanir til að afla nægilegra tekna til
þess ats geta afgreitt greiðsluhallalaus fjárlög.

YFIRLIT
Breytingartillögur meiri hluta nefndarinnar leiða til eftirfarandi niðurstöðu:

1. Tekjuhækkun alls kr. 15000000

2. Hækkun gjalda kr. 27945921
-;- Lækkun gjalda 189 762

Gjaldahækkun umfram lækkun alls kr. 27756159

V-erðiallar breytingartillögur nefndarinnar og meirí hluta hennar samþykktar.
verða niðurstöður fjárlaganna þessar:

REKSTRARYFIRLIT
Tekjur samkv. frumvarpinu .
+ Tekjuhækkun .......................................•...

kr. 577285988
15000000

Tekjur alls kr. 592285988

Gjöld samkvæmt frumvarpinu kr. 515014140+ Gjaldahækkun umfram lækkun - 27 756 159

Gjöld ans kr. 542770299
Rekstrarhagnaður 49 515 689

AUs kr. 59~ 285 988 kr. 592285 988

SJÓDSYFIRLIT

kr. 605357210
kr. 594735988

10621222

Inn
Út

•••••••••••. ;, ·0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• '" •••••••••••

Greiðsluhalli

Kr. 605357210 kr. 605357210

Alþingi, 9. des. 1955.

Pétur Ottesen,
form.

Jónas G. Rafnar.

Helgi Jónasson,
fundaskr.

Halldór Ásgrímsson.
Jón Kjartansson.

Magnús Jónsson,
frsm.

Karl Kristjánsson.
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