
Nd. 166. Nefndarálit

um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1910 og 1911.

Frá fjárlaganefnd.

Frumvarp þetta hefir nefndin athugað og komið sér saman um, að 
gera við það talsverðar breytingar. Frá tillögum stjórnarinnar í frumvarpinu 
er að vísu vikið í fáeinum tilfellum, en aðalbreytingarnar eru nýjar viðbætur. 
Vér leyfum oss hér að gera grein fyrir tillögum vorum og teljum þær fram 
eftir greinum stjórnarírumvarpsins.

3. gr. Stjórnin hefir lagt til ,að til reksturs heilsuhælisins á Vífilsstöðum væri 
lagt fyrra árið 8333 kr. 34 a. og siðara árið 15000 kr. Vér leggjum til 
að hvort árið séu veittar 8000 kr., og verður þá fjárveiting þingsins 
síðara árið alls 18000 kr. Að visu liggur fyrir þinginu áætlun um árlegan 
reksturskostnað hælisins, og þar talið að 25,000 kr. vanti til að hælið beri 
sig, þó að gjafir landsmanna verði 8,000. En bæði er sú áætlun ekki 
bygð á reynslu, og í annan stað virðast sum útgjöldin áætluð of há, svo 
sem 900 kr. til vátryggingar, og tekjur eru of lágar: meðgjöf með sjúkling- 
um mætti vera hærri, þannig mundi með 50 a. hækknn á dag fyrir 
sjúkling fást um 12000 kr. tekjur. Landssjóður hefir ekki enn tekið 
hælið að sér, og þótt hér sé um mestu nytsemdarstofnun að ræða, 
verður nefndin að álita, að ekki sé gerlegt að styrkja hælið meira en 
hér er farið fram á, né að landssjóður taki það algerlega að sér.

4. gr. Nefndin leggur til, að til Reykjadalsbrautar sé lagt 1911 5000 kr. til 
þess að sá kafli brautarinnar, sem kominn er, komist til bæja í Aðal- 
dalnum og geti því orðið að fullum nolum.

Út af áskorun stjórnarinnar í sérstöku bréfi og meðmælum 
vegaverkfræðings, leggur nefndin til að veittar sén 7000 kr. til brautar- 
lagningar meðfram Ingólísfjalli, með þvi sá vegur er talinn ófær með 
vagna, og akbrautin báðum megin kæmi annars ekki að fullum notum. 

Nefndin kemst að þeirri niðurstöðu að leggja til, að orðunum 
i stjórnarfrumvarpinu: »Til loftskeytasambands milli Reykjavikur og 
Vestmannaeyja 40000 kr.« væri breytt í: Til hraðskeytasambands alt að 
40000 kr., og ætlast þá nefndin til, að stjórnin megi velja um.hvort hún 
vilji heldur loltskeytasamband eða þráðskeytasamband, eftir að hafa 
aflað sér nægilegra upplýsinga um málið.

Eftir sérstakri áskorun frá stjórninni og meðmælum verkfræð- 
ings leggur nefndin til, að 300 kr. séu veittar til að setja rautt horn í 
Garðskaga- og Reykjanesvita, hvorn um sig.

Vitaverkfræðingur hefir skýrt svo frá, að nauðsyn beri til að 
hafa hér ýmisleg tæki til vitanna, ef skjótt þurfi íil að taka. Fyrír þvi 
leggur nefndin til, að stjórnin megi verja til slíkra kaupa á vitatækjum 
alt að 4000 kr. af þvi fé (9000 kr.), er ætla má að sparist frá Rifstanga- 
vita.

5. gr. Stjórnin hefir viljað veita 1600 kr. til aðgerðar á kennaraskólanum og 
skólalóðinni (1000 -þ 600). Nefndin álítur að aðgerð á skólalóðinni 
megi bíða, og leggur til að veittar séu einungis 600 kr.



Ut af erindi frá forstöðumanni st\TÍmannaskólans leggur nefndin 
til, að 500 kr. séu veittar til aðgerðar á loftunum í kenslustofum skólans.

6- gr* Stjórnin hetir skj'rt svo frá, að jarðskjálftamælirinn sé undirorpinn 
skemdum sakir galla á herberginu, þar sem hann er geymdur. Til að 
bæta úr þessum göllum leggur nefndin til, samkvæmt áætlun, að veittar 
séu 300 kr.

Þá er lagt til að 1000 kr. fjárveiting til Svb. Sveinbjörnssons til 
að gefa út islenzka kontrapunktfræði falli burt.

Aftur á móti leggur nefndin til að veittar séu 400 kr., styrkur 
handa 1 manni i Reykjavíkurdeild Bókmentafélagsins til að sækja boð 
á 100 ára hátið háskólans i Kristjaniu á næsta bausti.

7. gr. Nefndin leggur til út af umsókn frá skólastjóranum á Hvanneyri að 
2000 kr. séu veittar til að koma þar upp leikfimishúsi, í viðbót við tals- 
vert afgangsefni frá skólahúsinu, sem lílið mundi verða úr, efþaðværi 
selt eða ekki notað þegar á þessu ári,

Nefndin telur það athugavert fordæmi að sildarmatsmanni væru 
greiddar i ferðakostnað fyrst 540 krónur, er fjárveitingar er óskað á i fjárauka- 
lögum 1908 og 1909, og þvi næst 396 kr. 25 a., sem hér er óskað fjárveiting- 
ar á, eða samtals 936 kr. 25 a., auk þeirrar upphæöar, er honum var greidd 
samkvæmt heimild í fjárlögunum fyrir 1910 og 1911.

Út af íjárveitingunni við 35. lið: Til fyrirhleðslu við Markarfljót, vill 
nefndin gera þessa athugasemd: Svo var tilskilið, er stjórnin veitti þetta fé 
og heitorð var gefið um jafn-mikla upphæð frá Búnaðarfélagi íslands, að 
hlutaðeigandi félag og einstaklingar legðu fram jafn-mikið fé. En af þeirra 
hálfu hefir verið lagt fram 1025 kr. minna Æfti þvi að réttu lagi að krefjast 
endurgreiðslð á helmingi þeirrar upphæðar af hálfu landstjórnar og búnaðar- 
félags íslands (kr. 512,50) eða kr. 256,25 af hvoru um sig. Nú hefir búnaðar- 
þingið falhst á, að gefa þessa endurgreiðslu eftir, með þvi móti, að hlutaðeig- 
andi sveitarfélög stofni þegar að minsta kosti 1000 kr. sjóð til umbóta og við- 
halds nefndri fyrirhleðslu. Út af þessu leggur nefndin til, að landsstjórnin sé 
Búnaðarfélaginu samtaka og getur fallist á téða fjárveitingu 2400 kr. óbreytta.

. Að svo mæltu leggur nefndin til, að frumvarp til fjáraukalaga fyrir 
árin 1910 og 1911 verði samþykt með þessum breytingar- og viðaukatillögum:

1. Við 3. gr. 7. 1. i stað kr. 8,333,34 komi: 8000 kr.
2. — - — - - í stað kr. 15,000 komi: 8000 kr.
3. — 4. — sé bætt: Til Reykjadalsbrautar 5000 kr.
4. — - — sé bætt: Til brautarlagningar með fram Ingólsfsíjalli.. 7000 kr.
5. — - — við D. II. í stað: loftskeytasambands ......................... 40000 —

komi: hraðskeytasambands, alt að.......................... 40000 —
6. — - — sé bætt: til að setja rautt horn í Garðskaga- og 

Reykjanesvita.   300 —
7. — - — Stjórninni er heimilt, að verja alt að 4000 kr. at 

spöruðu fé frá Rifstangavita, til að kaupa nauðsynleg 
vitatæki.

8. — - — í stað: til aðgerðar.......................................... 1600 kr.
komi: til aðgerðar á kennarskólanum.......................... 600 —



9. Við 4. gr. sé bætt: til aðgerðar á loftum i kenslustotum stýri- 
mannaskótans ........................................ 500 kr.

10. — 6. — Til tónskáldsins .......................... 1000 kr. falli burt
11. — - — sé bætt: Til umbóta á herbergi jarðskjálftamælisins.. 300 —
12. — - — sé bætt: Ferðastyrkur handa fulltrúa Bókmentafélags-

ins til háskólans i Kristjaníu............................................ 400 —
13. — 7. — sé bætt: Til að reisa leikfimishús á Hvanneyri........... 2000 —

Samtölurnar breytast samkvæmt þessu.

Alþingi 10. marz 1911.

Skúli Thoroddsen, Björn Þorláksson,
formaður. skrifari og framsögumaður.

Björn Sigfússon. Eggert Pálsson. Jóh. Jóhannesson.

Pétur Jónsson. Sigurður Sigurðsson.


