
sþ. 286. Breytíngartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1957 og við brtt. á þskj. 285.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

1. Við brtt. 285, 1. (Við 2. gr. 1. - Tekju- og eignarskattur).
Fyrir ,,111000000" kemur 113000000

285, 3. (Við 2. gr. 14. - Söluskattur).
Fyrir ,,110000000" kemur 115000000

12. gr. VIII. (Rekstrarstyrkur St. Jósefsspítalanna),
Fyrir ,,375000" kemur " .

12. -- X. (Læknisbústaðir, sjúkrahús o. fl.).
Fyrir ,,3 000 000" kemur 3 500 000

12. - XI. (Fjórðungssjúkrahús á Akureyri).
Fyrir ,,575000" kemur .

12. - XII. (Heilbrigðisstofnanir í Reykjavík).
Fyrir ,,1500000" kemur ,........... 2000000

12. - XVI. (Skálatún),
Fyrir ,,60 000" kemur .

13. - B. III. (Ferðaskrifstofan).
Orðin "greiddur úr sérleyfissjóði" falla niður.

17. - 7. a. (Elliheimilið Grund).
Fyrir ,,40 000" kemur .

17. - 7. b. Liðurinn orðist svo:
Til gamalmennahæla utan Reykjavíkur, 40 þús, kr. til
hvers .

17. - 7. e. (Elliheimilið í Skjaldarvík).
Fyrir ,,20 000" kemur .

17. - 8. Nýr liður:
Til félagsheimilasjóðs 1000000

17. - 18. Nýr liður:
Til kvenfélagsins á Akranesi til byggingar dagheímílis,
gegn að minnsta kosti jafnmiklu framlagi annars stað-
ar að , .

22. - XIII. (Frystihús, mjólkurbú og fiskimjölsverksmiðjur).
Fyrir ,,60%" kemur: 80%.

22. -- XIII. Nýr liður:
Að selja fiskiðjuver ríkisins með þeim skilyrðum og gegn þeim

tryggingum, sem rikisstjórnin ákveður.
16. - 22. - XVII. Nýr liður:

Að láta niður falla kröfu á sérleyfissjóð um greiðslu halla á
ferðaskrifstofu ríkisins árin 1952-1956, enda verði fé þvi, sem
sjóðnum þannig sparast, varið til byggingar afgreiðslustöðvar i
Reykjavík fyrir sérleyfisbifreiðar.

17. - 22. - XXVI. Nýr liður:
Að leggja fram úr ríkissjóði allt að 5 millj. kr. til veðdeildar

Búnaðarbankans, og heimilast ríkisstjórninni lántaka í þessu skyni,
ef ríkissjóður getur ekki lagt féð fram með öðru móti.

18. Við 22. gr. XXVII. Nýr liður:
Að taka lán til hafnargerða sem hér segir:

a. Allt að 10 millj. kr. til greiðslu á framlögum ríkissjóðs samkv.
hafnarlögum, sem vangoldin voru 31. des. 1956.

b. Allt að 15 millj. kr. til þess að endurlána sveitarfélögum til
hafnargerða á þeim stöðum, þar sem þörfin er brýnust.

Hl, -- 22. - XXXIII. Nýir liðir:
a. Að afhenda Bjargráðasjóði íslands til eignar 107'2 millj. kr.

skuldabréf, dags. 31. ágúst 1956, vegna óþurrkalána á Suður-
og Suðvesturlandi árið 1955 og enn fremur skuldabréf i vörzlu
Búnaðarbanka Íslands, upphaflega 3 millj. kr., útgefin 1950 og
1951, vegna harðinda og óþurrka 1949 og 1950 á Austur- og Norð-
austurlandi, enda verði bændum gefin eftir umrædd lán.

b. Að gefa eftir svokölluð hallærislán, veitt úr ríkissjóði til bænda
1952, að upphæð 5 millj. 320 þús. kr.

e. Að taka að sér, eftir því sem rannsókn leiðir i ljós að þurfa þyki,
greiðslu á allt að 37'2millj. kr. lánum, sem ríkissjóður er i ábyrgð
fyrir vegna þurrafúa í fiskiskipum.
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