
sþ. 287. Framhaldsnefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1957.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Með sama hætti og við 2. umr. fjárlaganna stendur nefndin öll að þeim brtt.,
sem hún flytur nú á þskj. 284 við útgjaldahlið frumvarpsins.

Hins vegar vildu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í nefndinni (JK, MJ og PO)
ekki gerast meðflutningsmenn okkar, sem meiri hlutann skipum, að breytingartil-
lögunum, er við flytjum á þskj. 285 við tekjuhlið frumvarpsins, án þess að okkur
sé á þessu stigi ljóst, hvað þeir ætla i þessum efnum til mála að leggja, því að
engar tillögur um þau hafa þeir flutt í nefndinni.

Út af nefndaráliti minni hl. nefndarinnar við 2. umr., á þskj. 256, telur meiri
hlutinn ástæðu til þess að taka þetta fram sérstaklega:

1. Minni hlutinn segir i nefndaráliti sínu, að honum hafi ekki gefizt ••tóm til"
að athuga tillögur meiri hlutans "sem skyldi", áður en þær komu til atkvæða i
nefndinni. Þetta er ekki á rökum byggt, nema þá sem sjálfsásökun, í nefndinni
hefur jafnan verið gefinn frestur til athugunar á tillögum og málefnum, ef nefndar-
maður hefur óskað. Enn fremur var sá nýi háttur upp tekinn í nefndinni, að
menn - hver og einn - fengu strax og nefndin hóf störf eftir áramótin, vélrit-
aðar skrár yfir málefni þau, er nefndin hafði til meðferðar, og síðan jafnharðan
og ný erindi bárust nefndinni. Lá því öllu ljósar fyrir en áður, hver yrðu við-
fangsefnin. Allir nefndarmenn hafa haft jafnan aðgang að skjölum nefndarinnar
og skilríkjum.

Þetta vill meiri hlutinn taka fram að gefnu tilefni til að fyrirbyggja misskiln-
ing hjá þeim, sem ókunnugir eru starfstilhögun í nefndinni og kynnu að draga
þær ályktanir af orðum minni hl., að þar hafi að þessu sinni misrétti átt sér stað.

2. Þá segir minni hlutinn, að fjármálaráðherra hafi "ekki talið sig geta gefið
fjárveitinganefnd neinar upplýsingar um afkomu ríkissjóðs á s.Lári".

Þetta er rangt. Fjármálaráðherra lét nefndinni í té glögga skýrslu um afkomu
ríkissjóðs frá ársbyrjun til 1. desember, svo sem venja hefur verið.

Þegar fjárlög hafa verið afgreidd fyrir áramót, hefur ætíð orðið að nægja
áætlun um síðasta mánuðinn, ef hafa hefur átt við setningu fjárlaganna hliðsjón
af heildartekjum ársins á undan, - og svo er eins, þótt komið sé dálítið fram
yfir áramótin. Áramótauppgjör ríkissjóðsins liggur ekki fyrir svo snemma árs.

3. Í nefndaráliti minni hlutans segir orðrétt: "Þá lögðum við til í nefndinni,
að sjóðum Búnaðarbankans yrðu veitt sem óafturkræf framlög fleiri lán ríkis-
sjóðs en lagt var til í frumvarpinu. Var sú tillaga samþykkt í nefndinni."

Þetta er villandi frásögn og röng.
Þegar sjálfstæðismenn hreyfðu tillögu sinni í nefndinni, var fyrir löngu búið

að hálfu meiri hlutans að ræða um það við fjármálaráðuneytið að hækka þennan
lið frá því, sem hann var í frumvarpinu, og hafði ráðuneytið tekið að sér athugun
á því, hvaða upphæðir gætu komið til greina, og fjármálaráðherra lýst yfir því, að
hann mundi að athugun lokinni senda nefndinni tillögur um breytingar á frv. í þessu
efni. Tillögur sínar sendi ráðherrann í bréfi 14. febr. Þær tillögur samþykkti fjár-
veitinganefndin óbreyttar, en ekki tillögurnar, sem minni hlutinn hafði hreyft,
enda voru þær ekki samhljóða hinum og komu aldrei til atkvæða.

Samtals eru lánin frá ríkissjóði til Búnaðarbankans, sem samþykkt var að
breyta í óafturkræf framlög, kr. 42625250.00.

4. Minni hlutinn lætur í það skína, að hann hafi komið því til leiðar, að fjár-
veitinganefnd flutti við 2. umræðu tillögur um verulega hækkun á framlögum til
vega, brúa, hafna og skóla.

Allar þessar hækkunartillögur við frumvarpið voru gerðar - að því er heildar-
upphæð hvers liðar snerti - með samkomulagi meiri hlutans við fjármálaráðherra.
1 því sambandi höfðu yfirboðstillögur minni hlutans vitanlega ekkert að segja.

Að öðru leyti en að framan er greint sér meiri hl. ekki ástæðu til að eltast við
ranghermið i nefndaráliti minni hlutans á þskj. 256.

Greinilegt varð við 2. umræðu fjárlaganna, að minni hlutinn, þ. e. stjórnarand-
staðan i fjárveitinganefnd, hafði enga tillögu að flytja um lækkun á útgjöldum
rikissjóðs. Minni hl. stóð að öllum hækkunartíllögum nefndarinnar -- og flutti
auk þeirra sérstaklega rúmlega 7 millj. kr. hækkunartillögur.

Engin stefnubreyting hefur komið fram hjá minni hlutanum á fjárveitinga-
nefndarfundum, sem haldnir hafa verið síðan 2. umr. fór fram.

Allt bendir til þess, að stjórnarandstaðan, Sjáfstæðisflokkurinn, hafi hvorki vilja
né þor til að yfirgefa vagn dýrtíðarinnar.

Skal nú vikið að þeim brtt. sem meiri hlutinn _. ýmist einn eða ásamt minni
hlutanum - flytur við 3. umr. fjárlaganna.

Um 2. gr.
Áætlað er, að tekju- og eignarskattur lækki um 5 millj. kr. Er það sökum

þeirra skattlækkana, sem lágtekjufólki og fiskimönnum hefur verið heitið og Alþingi
hefur nú til meðferðar í stjórnarfrumvörpum.



Samkvæmt hinum nýju lögum nr. 86/19M fær ríkissjóður 20% af tekjum út-
flutningssjóðs, en þær eru áætlaðar um 540 millj. kr. og ríkissjóðshlutinn því 108
millj. kr., og er sú upphæð tekin upp sem nýr tekjuliður.

Söluskattur í smásölu hefur nú verið felldur niður. Er áætlað, að það rýri
tekjur af þeim skatti um 25 millj. kr., og er gert ráð fyrir því í breytingartillögu.

Tekjuhækkun á greininni umfram lækkanirnar nemur þvi 78 millj. kr.

Um 3. gr.
Gert er ráð fyrir nýrri gjaldskrá fyrir póst- og simaþjónustuna. Þrátt fyrir þá

tekjuhækkun póstsins, sem þar er gert ráð fyrir, verður þó að áætla, að halli sá,
sem ríkið greiðir vegna póstsins, verði 370 þús. kr. En símanum er hins vegar
ætlað að hafa 61;2 millj. kr.rekstrarhagnað til að leggja í fjárfestingu sína, en
ríkissjóði er þá ætlað að gjalda 3950000 kr. af eignaaukningu landssimans, en hún
er áætluð 10450000 kr.

Ráðgerðar eru auknar tekjur af áfengisverzlun ríkisins og tóbakseinkasölunni.
Nemur sú tekjuaukning 9 millj. kr. að því er áfengisverzlunina varðar og 6 millj.
kr. hjá tóbakseinkasölunni.

Rikisútvarpinu eru i frumvarpinu áætlaðar afnotagjaldatekjur miðað við 39000
útvarpsnotendur. Útvarpsnotendum hefur fjölgað að undanförnu, og er hér gert
ráð fyrir 41000 gjaldendum og tekjuáætlun stofnunarinnar hækkuð um 400 þús.
kr, Ekki hefur það þó áhrif á aðra liði fjárlaganna. þar eð útvarpinu er áætlað
aukið rekstrarfé sem þessu nemur.

Um 11. gr.
Í ljós hefur komið, að næturvinnuálag fangavarða i hegningarhúsinu í Reykja-

vik er of lágt áætlað í frumvarpinu, og er hér gerð tillaga um leiðréttingu á þeirri
áætlun, hækkun liðsins um 27 þús. kr.
Í vændum er ný skipan á síldarmatinu. Mun i framtíðinni koma í hlut sildar-

saltenda að gjalda tímakaup matsmanna. Sá kostnaðarliður getur þvi fallið niður
úr fjárlögum. Hins vegar hækkar ferðakostnaður matsmanna o. fl., en i heild er
kostnaður af síldarmatinu talinn geta lækkað um 76 þús. kr., og er tillaga nefndar-
innar miðuð við það.

Um 12. gr.
Gerð hefur verið endurskoðun á rekstrarkostnaði ríkisspítalanna, og þykja þær

hækkunartillögur. sem fyrir liggja um þá, óhjákvæmilegar.

Um 13. gr.
Láðst hafði að áætla gjöld vegagerðar ríkisins vegna atvinnuleysistrygginga,

og er tillaga um þá greiðslu tekin hér upp. Nemur hún 140 þús. kr.
Gerð er tillaga um 20 þús. kr. færslu milli vega í Norður-ísafjarðarsýslu.
Við 2. umræðu tók nefndin aftur tillögu sína um 325 þús. kr. greiðslu skulda

vegna brúargerða 1956. Sú tillaga er hér tekin upp að þvi breyttu, að tilgreint er,
hvaða brúarskuldir greiða skal með fé þessu.

Lagt er til, að tekin verði upp 50 þús. kr. fjárveiting til hafnargerðar á Bakka-
firði og fjárveitingin til Blönduóshafnar hækkuð um 50 þús. kr. Eru þessar til-
lögur byggðar á upplýsingum, sem ekki lágu fyrir, þegar aðrar hafnargerðartil-
lögur voru til afgreiðslu í nefndinni.

Þá er lagt til, að tekinn verði upp nýr liður i hafnarmálin, 200 þús. kr. fjár-
veiting til fyrirhugaðrar dráttarbrautar á Akureyri, þar sem nauðsynlegt er að
koma upp aðstöðu til togaraviðgerða.

Þá er lagt til, að á liðinn lendingarbætur verði tekin 5 þús. kr. greiðsla upp
i kostnað, sem á hefur fallið við að grafa upp part af Jökulsárósi á Sólheima-
sandi, en áin spillti þar gamalli lendíngarvör, sem nauðsynlegt er að viðhalda.
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Um 14. gr.
Stefnt er að því, að þær kirkjur, sem enn eru í ríkiseign, verði afhentar við-

komandi söfnuðum, og þykir vert að hækka álag til afhendingarinnar til að greiða
fyrir því, að sem flestir söfnuðir verði eigendur kirkna sinna.

Með tilliti til mjög aukins skólakostnaðar almennt hefur þótt ástæða til að
hækka rekstrarstyrk verzlunarskólans í Reykjavík um 100 þús. kr.

A Seyðisfirði er ákveðið að komast hjá byggingu sérstaks íþróttahúss með því
að setja hreyfanlegt gólf yfir laug sundhaUarinnar þar á staðnum og endurbæta
yfirbyggingu hennar með það fyrir augum að nota hús þetta fyrir íþróttahús á
vetrum, enda er sundhöllin þar einungis rekin sem slík yfir sumarmánuðina. Lagt
er til, að til þessara framkvæmda verði í ár varið 100 þús. kr. úr ríkissjóði.

Færeyingar taka aukinn þátt í íslenzku atvinnulífi með hverju árinu sem líður.
Af þeim sökum svo og af ýmsum ástæðum öðrum þykir vel hlýða, að þjóðlíf þeirra
og saga sé kynnt hér á landi, og er lagt til, að til slíkra kynna verði varið 30 þús.
krónum.

Lagt er til, að framlag til að greiða niður skuldir stúdentagarðanna verði
hækkað um 50 þús. kr.

Um 15. gr.
Tillögur eru um að veita þrem nýjum aðilum styrki á þessari fjárlagagrein,

þeim séra Friðriki Friðrikssyni, Bjarna M. Gíslasyni rithöfundi og Valgerði Þórðar-
dóttur fyrrum húsfreyju á Kolviðarhóli. Þá er og lagt til, að styrkir þeirra Þórarins
J ónssonar og Benedikts Gíslasonar hækki lítillega.

Til bókasafnsbygginga er lagt til að styrkur hækki um 75 þús. kr.
Þá er lagt til, að styrkur til útgáfu héraðssagnarita hækki um 10 þús. kr.
Í sambandi við úthlutun styrks til skálda, rithöfunda og listamanna er lagt til,

að 4 menn annist úthlutunina í stað þriggja áður.
Lagt er til, að menntamálaráði verði veitt skilyrði til þess að kaupa málverk

gerð af atburðum úr íslenzkri sögu, og er lagt til, að fjárveiting í þvi skyni verði
30 þús. kr.

Þá er gerð tillaga um, að styrkur til leikfélaga hækki nokkuð, eða almennt úr
5 þús. kr. í 8 þús. kr.

Fyrirhugað er að reisa minnismerki um Þorstein Erlingsson í Hlíðarendakofi i
Fljófshlíð i sumar, og er lagt til, að vegna þess minnismerkis verði veittur 10 þús.
kr. styrkur. Einnig er gerð tillaga um 5 þús. kr. styrk vegna minnismerkis á hinum
forna klausturstað i Þykkvabæ í Veri.

Breytingartillagan varðandi Veðurstofuna er eingöngu til leiðréttingar á
skekkju, er varð í útreikningi á endurgreiðslu vegna flugveðurþjónustunnar.

Um 16. gr.
Lagt er til, að vélasjóði verði veittar 350 þús. kr. til greiðslu skulda, er hann

hefur lent i vegna kaupa á skurðgröfum.
Þá er lagt til, að i þrem liðum verði veittar samtals 8 millj. kr. til fyrirgreiðslu

ákveðinna þátta i landbúnaði. Er þar fyrst að nefna tvöföldun á framlagi til rækt-
unar á nýbýlum úr 2.5 millj. kr. i 5 millj. kr" þá sérstakt framlag til íbúðarhúsa á
nýbýlum 1.5millj. og loks 4 millj. kr. til túnræktar á þeim jörðum, þar sem ræktun
er skammt á veg komin og afkomumöguleikar bílsins af þeim sökum lakari en
nauðsyn krefur.

Tillögur eru gerðar um tvo nýja sjóvarnargarða, á Ísafirði 100 þús. kr. og í
Borgarnesi 50 þús. kr.

Styrkur til landþurrkunar í Austur-Landeyjum er i tillögu hækkaður uni 20
þús. kr.

A undanförnum árum hefur verið varið nokkru fé til fiskimiðaleitar. Hvort
tveggja er, að mikill árangur hefur orðið af þessari leit, og hitt, að þörfin á að finna

3



ný mið kallar stöðugt að. Er þvi lagt til, að fjárveiting þessi verði hækkuð úr 750
þús. kr. i 1 millj. kr.

Um þessar mundir er unnið að endurbótum á beituskurðarvélum, sem fyrir
nokkru komu hér á markað, en hafa reynzt með nokkrum ágöllum. Lagt er til, að
Fiskifélagið eigi þess kost að styðja að fullkomnun véla þessara, og félaginu þess
vegna fengnar til ráðstöfunar í þvi skyni 10 þús. kr.

Fyrirsjáanlegt þykir, að samkv. lögum um oliusamlög falli á ríkið meiri
greiðsluskylda á yfirstandandi ári en áætlað er í frumvarpinu, og er því lagt til, að
upphæð til þessara þarfa hækki um 100 þús. kr.

Iðnlánasjóður býr við tilfinnanlegan fjárskort, og er lagt til, að rikisframlag
til hans verði hækkað um 1 millj. kr.

Fjárþörfin vegna raforkuframkvæmdanna er slík, að óbjákvæmilegt hefur þótt,
að ríkissjóður leggi raforkusjóði til verulegt fjármagn. Er hér gerð tillaga um 10
millj. kr. hækkun á þessum lið.

Um 17. gr.
Lagt er til, að framlag til styrktar- og sjúkrasjóða hækki um 20 þús. kr.
Verkakvennafélagið Framtiðin í Hafnarfirði hefur um langt skeið rekið dag-

heimili fyrir börn. Er nú á þess vegum hús i smíðum fyrir þessa starfsemi, og er
lagt til, að það njóti til þessara framkvæmda 30 þús. kr. styrks.

Tillaga er um, að upp verði tekin 40 þús. kr. fjárveiting til orlofs og sumar-
dvalar til hvíldar fyrir húsmæður frá barnmörgum heimilum.

Fjórða heimsmeistaramót stúdenta í skák á að fara fram í Reykjavík á kom-
anda sumri. Lagt er til, að framkvæmdanefnd mótsins verði veittur 40 þús. kr.
styrkur til að standa straum af kostnaði við mót þetta.

Tillag er um hækkun á framlagi ríkisins til útrýmingar heilsuspillandi íbúðum.
Er þar gert ráð fyrir, að framlagið hækki úr 3 millj. kr. í 4 millj. kr.

Þá er lagt til, að framlag ríkisins til verkamannabústaða verði tvöfaldað, þ. e.
hækkað úr 1975 þús. í 3950 þús. kr. En á móti framlögum ríkisins til verkamanna-
bústaða og til útrýmingar heilsuspillandi íbúðum eiga að koma framlög bæjarfélaga,
svo sem kunnugt er.

Um 19. gr.
Gert er ráð fyrir að hækka framlög til dýrtiðarráðstafana um 600 þús. kr. vegna

niðurgreiðslu á brennsluolíu til almenningsrafstöðva.

Um 20. gr.
Lagt er til, að framlag til viðbótarhúsnæðis ríkisspítalanna hækki úr 3.6 millj.

í 4.6 millj. kr. Ljóst er, að sú hækkun hrekkur þó skammt upp í áfallnar skuldir
vegna þessara framkvæmda og þess, sem gera þyrfti á þessu ári, en sérstök tillaga
er um lántökuheimild varðandi þessi mál.

Ráðgert er að byggja sérstakt flugvélaskýli á Akureyrarflugvelli vegna sjúkra-
flugsins, og er lagt til, að framlag til sjúkraflugvalla hækki um 75 þús. kr. af þess-
um sökum.

Húsmæðrakennaraskólinn starfar ekki í vetur sökum húsnæðisskorts. Framlag
til byggingar þess skóla er 200 þús. kr. i fjárlagafrumvarpinu. Gerð er tillaga um
hækkun á þeim lið í 300 þús. kr., og er gert ráð fyrir því, að til mála geti komið
að verja fénu til kaupa á húsi fyrir skólastarfsemina.

Lagt er til, að fiskiðjuver ríkisins fái 750 þús. kr. framlag vegna aðkallandi
þarfa.

Talið er, að framlag til tollstöðvarbyggingar i Reykjavík geti fallið niður úr
fjárlagafrumvarpinu, þar eð þeirri byggingu er nú séð fyrir fjáröflun með öðrum
hætti.

Fjárveiting til að bæta úr atvinnuörðugleikum víðs vegar i landinu er talin
þurfa að stóraukast. Lagt er til, að framlag í þessu skyni verði hækkað um 10 millj.
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kr. og verði alls 15 millj. kr. Með slíku framlagi skapast von til, að hægt verði að
undirbyggja traust atvinnulíf á ýmsum þeim stöðum, sem nú skortir skilyrði til að
veita íbúum sínum fullnægjandi atvinnu.

Um 22. gr.
Lagt er til, að ábyrgðarheimildin vegna Menningarsjóðs verði hækkuð um 1

millj. kr. Byggist tillagan um það á því, að til mála hefur komið að auka starfsemi
sjóðsins verulega og færa hana inn á ný svið. Meðal þess, sem til greina kemur
að falli undir heimiIdina,er að taka þátt í að leysa fjárhagslegan vanda sinfóníu-
hljómsveitar íslands.

Tillaga er um að heimila 50 þús. kr. lán til endurnýjunar á ferjubáti Hríseyinga.
Samkvæmt tillögu um nýtt orðalag á heimildagrein varðandi ábyrgðir rikisins

fyrir lánum til vinnslustöðva sjávarútvegs og landbúnaðar er heimildin rýmkuð,
þannig að heimildin verður framvegis ekki bundin ákveðnum, tilteknum tegundum
vinnslustöðva, svo sem verið hefur.

Lagt er til, að 1 millj. kr. rekstrarlánsábyrgð vegna síldarverksmiðjunnar
Rauðku á Siglufirði verði endurnýjuð.

Bátasmíðarnar innanlands hafa að mestu stöðvazt á síðustu árum. Með þeirri
ábyrgðarheimild fyrir skipasmíðastöðvar, sem gerð er tillaga um, má gera ráð
fyrir, að stöðvarnar eigi hægara um vik að hefja smíði báta, þótt ekki sé hverju
sinni fyrir fram tryggður kaupandi að nýsmíðinni.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að heimila eftirgjöf aðflutningsgjalda af sjúkra-
bifreiðum Rauðakrossins. Heimild sú er samkv. tillögunni víkkuð og látin ná til
bifreiða, sem sjúkrahús eða bæjarfélög afla sér til slíkrar starfsemi.

Talin er mikil þörf á, að upp verði komið sérstökum uppeldisskóla fyrir stúlkur.
Lagt er til, að sem byrjunarstig í því máli verði, að heimiluð séu kaup á landi fyrir
slíka stofnun.

Tillaga er um heimild til að selja eignir ríkisins á Þórshöfn. Er þar um að ræða
gömul timburhús og leigulóð, sem ríkið hefur ekkert gagn af.

Þá eru tillögur um heimildir til endanlegrar greiðslu af hálfu ríkissjóðs á lán-
um, sem hann nú er i ábyrgð fyrir, allt að 3.5 millj. kr. vegna þurrafúa í skipum og
lánseftirgjöf að upphæð 5320 þús. kr., svonefnd hallærislán veitt bændum á Norð-
austur- og Austurlandi 1952. Enn fremur að afhenda bjargráðasjóði til eignar sam-
tals 13.5 millj. kr. skuldabréf frá árunum 1950, 1951 og HJ56 vegna sérstakra ótíðar-
lána til bænda og láta fylgja þeirri afhendingu skilyrði um sérstaklega væga inn-
heimtu.

Þá er tillaga um ríkisábyrgð fyrir % hlutum kaupverðs á báti, er keyptur verði
til siglinga á þeirri leið, sem vlb Drangur siglir nú, en þann flóabát er talin brýn nauð-
syn að endurnýja.

Vegna viðbótarhúsnæðis rikisspítalanna (stækkunar landsspítalans) er lagt til,
að heimiluð verði allt að 5 millj. kr. lántaka, eins og áður er að vikið.

Yfirlit yfir helztu gjaldaliði til verklegra framkvæmda, samgangna,
félagsmála, dýrtíðarráðstafana o. fl.

Frv. Lagt til, Hækkun Hækkun
Fjárlög til fjárlaga að verði frá frá fjárI.

1956 1957 á fjárl. 1957 frv. 1956
Vegir, nýbygging og viðhald 44700000 44860000 49780000 4920000 5080000
Brýr ..................... 7770000 6500000 9840000 3340000 2070000
Hafnir ................... 8094000 6760000 10595000 3835000 2501000
Samgöngur á sjó, Ríkisskip 11500000 1320000(} 15500000 2300000 4000000
Samgöngur á sjó, flóabátar 2168000 2168000 2791000 623000 623000
Skólar, nýbyggingar ....... 9890000 8040000 12360000 4320000 2470000
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Íþróttasjóður .
Til framkv. i landbúnaði

samkv. gildandi lögum og
væntanl. nýrri löggjöf .. ,

Til fjárskipta .
Fyrirhleðslur og sjóvarnar-

garðar .
Sandgræðsla til framkvæmda
Skógrækt .
Leit að nýjum fiskimiðum .
Iðnlánasjóður .
Iðnráð .
Til raforkuframkvæmda og

raforkusjóðs .
Atvinnuleysistryggingar '.,
Orlofsheimili verkalýðsins .
Kostnaður við vinnumiðlun
Ríkisframfærsla sjúklinga
Dýrtíðarráðstafanir .
Vestmannaeyjaskip .
Flugvallagerð .
Eignaaukning Landssímans
Byggingar á jörðum ríkisins
Bygging húsmæðrakennara-

skóla .
Bygging útihúsa á prests-

setrum .
Til heimtaugargjalda á

prestsetrum .
Atvinnuaukningarfé .
Til byggingarsjóðs kaupst,

og kauptúna .
Til útrýmingar heilsuspill-

andi íbúða .
Stofnkostn. landssmiðjunnar

og fiskiðjuvers .
Afborgun og vaxtagr. á van-

skilalaunum, sem ríkissj.
er i ábyrgðum fyrir .

Landhelgisgæzlan .

Fjárlög
1956

1200000

23800000
4575000

1500000
1310000
2000000
500000
450000
140000

14860000
7000000

12632000
5700000

3500000
8650000
1050000

200000

700000

5000000
1770000

3000000

12000000
11700000

Frv.
til fjárlaga

1957
1200000

27100000
8835000

1620000
1390000
2150000
750000
450000 .
140000

15000000
19000000

13313000
59500000

5500000
9450000
1600000

200000

700000

5000000
1975000

3000000

16000000
13500000

Lagt til,
að verði
lÍ fjárl. 1957

1600000

35450000
8835000

2559000
1560000
2200000
1000000
1450000
250000

25000000
21000000

1000000
150000

13750000
84100000
2000000
6150000
9450000
1600000

300000

800000

Hækkun
frá
frv.

400000

8350000

939000
170000
50000

250000
1000000
110000

10000000
2000000
1000000
150000
437000

24600000
2000000
650000

100000

100000

160000 160000
15000000 10000000
3950000 1975000

4000000 1000000

1650000 1650000

18000000 2000000
149000(}O 1400000

Hækkun
frá fjárl.

1956
400000

11650000
4260000

1059000
250000
200000
500000

1000000
110000

10140000
14000000
1000000
150000

1118000
27100000
2000000
2650000

800000
550000

100000

100000

160000
10000000
2180000

1000000

1650000

6000000
3200000

Samtals kr. 258659000 288901000 378730000 89829000 120071000

Til bókmennta, lista, vísinda
og rannsókna í opinbera
þágu (15. gr.) 16908000 19392000 21213000 1821000 4305000

Að samþykktum tillögum þeim, sem meiri hluti fjárveitinganefndar og nefndin
öll flytur og einnig tillögu samvinnunefndar samgöngumála, en að öðru óbreyttu
telst svo til, að niðurstöðutölur fjárlaga yrðu sem hér segir:

I. A rekstraryfirliti:
Tekjur kr. 809152000
Gjöld 723414823

1. Á sjóðsyfirliti :
Inn
Út

Rekstrarafgangur kr. 85737177

kr. 811602000
- 810138823

Greiðsluafgangur kr. 1463177

Alþingi, 24. febr. 1957.
Karl Guðjónsson, Halldór Ásgrímsson, Sveinbjörn Högnason.

form .• frsm. fundaskr.
Halldór E. Sigurðsson. Karl Kristjánsson. Áki Jakobsson.
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