
Nd. 246. Mefndarálit

um frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1912 og 1913.

Eins og skilja gefur, heíir frumvarpið orðið fyrir all-miklum breytingum 
i höndum vorum. Gildir það bæði um tekjur og útgjöld. Skulum vér stuttlega 
gera grein fyrir þeim breytingum, er vér leggjum til, að gerðar verði, og teljum 
vér þær þá upp eftir greinum frumvarpsins.

Koma þá fyrst tekjurnar.

1- gr.
Um 1. grein verður að svo stöddu ekkert sagt.

2. gr.
Aukatekjur áætlum vér 5000 kr. lægri hvort árið en i stjórnarfrumvarpinu 

er gert. Miðum við árið 1909. (1).
Aftur á móti teljum vér að útflutningsgjald megi hækka hvort árið um 

15000 kr. eða upp i 150 þúsund kr. Slikar tekjur urðu um 200 þúsund kr. 
árið 1909. (2).

Áfengis og öltollurinn er lækkaður um 30 þús. kr. fyrir alt fjárhagstíma- 
bilið. Fyrra árið úr 360 þús. kr. niður í 300 þús. kr. En síðara árið teljum 
vér þenna toll 30 þús. kr., og verður það aðallega tollur af óáfengu öli (3).

Árgjöld af verzlun og veiting áfengra drykkja áætluin vér 5000 þús. kr. 
lægri bæði árin saman. Vínsölumenn hljóta að fækka, þar sem engir nýir geta 
bætst við (4).

Óvissar tekjur áætlum vér 8000 kr. hærri um Qárhagstímabilið. Hér er 
að ræða um sektir fyrir ólöglegar fiskiveiðar og um andvirði upptæks afla og 
veiðarfæra, sem vér leggjum til, að renni alt í landssjóð. (5).

Tekjuliðirnir í 2. grein 8—12 eru taldir fram að frádregnum innheimtu- 
launum 2°/0.

Eftir áætlun vorri verða þá tekjurnar í 2. gr. 7000 kr. lægri fyrir fjár- 
hagstímabilið, en í frumvarpi stjórnarinnar.

3. gr.
Nefndin hefir athugað samning nýjan um silfurbergsnámurnar i Helgu- 

staðafjalli, og i sambandi við það vill hún lýsa þeirri skoðun, að tryggilegra 
hefði verið fyrir landssjóð, að ákveða i samningnum fast árgjald um 2000 kr., 
sem nú er ekkert, auk ákveðins hluta af andvirði hins selda silfurbergs.

4. gr.
í sambandi við 4. gr. og aftan við hana vill nefndin geta þess, að hún 

leggur til, að ullarverksmiðjufélaginu á Akureyri verði gefnar upp 6000 kr., sem 
eru óloknir vextir af viðlagasjóðsláni frá 18/i 1908 til 18/i 1911. (6).

11- gr.
Umsjónarmanni hegningarhússins í Reykjavík eru ætlaðar 200 kr. sem 



persónuleg launaviðbót fyrir hann sjálfan; 1000 kr. er hann heflr haft auk 3 
málsverða á dag talin óviðunanleg laun nú orðið. (7).

Ut af áskorunum úr fleiri héruðum um styrk til strandgæzlu úr landi 
hefir slík fjárveiting verið hækkuð um 1000 kr. hvort árið gegn jafn-miklu íjár- 
framlagi frá þeim, er óska kynnu strandgæzlunnar og njóta hennar. (8).

Nefndin ætlast til, að röggsamur og duglegur maður verði sendur til Sigfu- 
fjarðar, til að hafa þar á hendi löggæzlu um sildveiðitímann, og jafnframt toll- 
eftirlit. (9).

12. gr.
Nefndin hefir lagt til, að styrkur til Öræfinga, til að leita sér læknis- 

hjálpar, sé hækkaður úr 150 kr. upp í 300 kr. Er það lagt til með tilliti til þess, 
að prestur Öræfinga, sem hefir fengist með heppni við lækningar, hefir sótt til 
þingsins um fjárstyrk, en nefndin treystir sér þó ekki að leggja til, að honum 
sjálfum sé veittur styrkur til lækninga, heldur felur hlutaðeigandi hreppsnefnd 
að ráðstafa honum. (11).

Styrkurinn til augnlæknis Andrésar Féldsteds er lagt til að lækki úr 2000 
kr. niður í 1000 kr. Fyrirrennari hans Björn heitinn Ólafsson hafði að vísu sem 
augnlæknir 2000 kr., en sú upphæð var honum veitt með tilliti til þess, að hann 
var fenginn til að yfirgefa embætti sitt á Skipaskaga og taka hér við eftirlauna- 
lausu starfi. Styrkurinn til núverandi augnlæknis verður þá jafn styrk tannlækn- 
isins og þeim styrk, er lagt er til að háls- og neflæknir Ólafur Þorsteinsson sam- 
kvæmt umsókn sinni fái. Verður þá samræmi í styrkveitingunni, enda er hún 
bundin sama skilyrði, að þeir allir veiti tilsögn við læknaskólann í sérfræði sinni, 
og hafi ókeypis klinik handa fátæklingum tvisvar á mánuði (12—14).

Holdsveikraspítalanum er ætlað fyrir fjárhagstímabilið um 7000 kr. minni 
upphæð en í frumvaipi stjórnarinnar. Nefndin sér ekki að neinar likur séu til þess 
að sjúklingar verði fleiri á spitalanum eftirleiðis en t. d. 1909, né heldur annað 
mannahald þar meira. Miðar hún því áætlun sína um kostnaðinn við það ár 
aðallega (15).

Þá er lagt til að styrkurinn til heilsuhælisins á Vífilsstöðum verði um árið 
18000 kr. en ekki 25000 eins og stjórnin lagði til. Bera til þessarar lækkunar 
ýmsar ástæður og eru þær helztu nefndar í nefndaráliti um frumvarp til fjárauka- 
laga 1910 og 1911.

13. gr.
Laun póstafgreiðslumanns Þorleifs Jónssonar, sem er orðinn roskinn mað- 

ur og hefir lengi gegnt starfinu, eru i stjórnarfrumvarpinu hækkuð úr 2000 kr. 
upp í 2400 kr. og telur nefndin það ekki óverðugt, en þá sé þó lika komið að 
hámarki launanna fyrir þetta starf. Aftur á móti hefir nefndin lagt til, að laun 
2 póstafgreiðslumanna, Óla Blöndals og Páls Steingrímssonar, verði aðeins 1600 
kr. hvors um sig, og eru þau þá hækkuð um 200 kr. úr því sem áður var. 
Annars voru laun þessara 3 manna hækkuð á siðasta þingi, hins fyrsta úr 1600 
upp í 2000 og hinna úr 1200 í 1400 (20).

Laun aðstoðarverkfræðings eru lækkuð um 300 kr. Mannaskifti verða 
um þessar mundir, og nefndin álitur að vel hæfan mann megi fá fyrir þessi laun, 
enda minna að gera sökum minni vegabóta og brúargerða en stundum áður (23).



Skrifstofukostnaður vegaverkfræðings er lækkaður úr 700 niður í 500 kr. 
(24), og er það jafnt og á gildandi fjárlögum.

Tillagi til flutningabrauta er nokkuð breytt frá stjórnarfrumvarpinu, nefnd- 
in farið meir eftir tillögum verkfræðings um þetta. Þannig er þá tillag til Borg- 
arfjarðarbrautar síðara árið hækkað úr 10000 í 20000 kr., og er það sakirbrúar, 
er þá þarf að reisa og áætlað er að kosti alt að 20000 kr. (25).

Þá þykir og eigi mega lengur bíða að byggja Rangárbrúna, en til hennar 
þarf 45000 kr. (27).

Enn fremur eru 3 nýjar brýr teknar upp: brú á Hrútafjarðará, á Rangá 
i Tungu austur og á Austurá í Sökkólfsdal. Eru allar þessar ár viðsjálar yfir- 
ferðar og á þjóðvegi, enda virðist nefndinni nauðsyn að flýta brúargerðum á 
þjóðvegum (28—30).

Lagt er tiJ, að styrkur til dragferju á Lagarfljóti sé hækkaður úr 150 kr. 
árlega upp í 300 kr. Maðurinn, sem sýslunefndin hefir samið við um ferjuhaldið, 
hefir borgunarupphæð þessa eftir samningi, sem ekki verður breytt um hanstíð(31).

Nefndin hefir orðið þess áskynja, að vegagerðir, sem framkvæmdar eru 
með ákvæðisvinnu, mundu vera lakar af hendi leystar en með daglaunavinnu, 
þó þeim skili meira áfram. Nefndin leggur því áherzlu á, að nægilegt eftirlit sé 
haft á slíkum vegagerðum.

Þá hefir fallið úr á undan að geta þess, að til Hvammstangavegarins vill 
nefndin leggja 2300 kr.; alveg nauðsynleg fjárveiting til þess að tengja þenna 
stutta veg við þjóðveginn (32).

Styrkurinn til gufubátaferða og mótorbátaferða er sundurliðaður. Og 
leggur nefndin til að tillaginu til gufubáts á Breiðafirði fylgi heimild til Breið- 
firðinga, eins og þeir hafa óskað eftir, til að gera samning um ferðir til alt að 10 
ára, í þeirri von að tillagið héldist. Haldið fram að með þvi mundi nást betri 
samningur við gufubátseiganda.

Styrkurinn til Eyjafjarðarbáts er bundinn þvi skilyrði, að 3 ferðir verði 
farnar á Húnaflóa á 3 staði að minsta kosti í hverri ferð, þar á meðal Hvamms- 
tanga.

Allar gufubátaferðirnar verður að fara eftir fastákveðnum, áður auglýstum 
áætlunum.

Eftir tillögum simastjóra hefir nefndin lagt til að Stykkishólmur kæmist í 
simabandið gegn um Búðardal og Borðeyri, en ekki gegn um Borgarnes. Sam- 
bandið á þann hátt ódýrara að mun og notabetra (38—39).

Eftir samráði við vitaverkfræðing er lagt til að 2 vitar nýir verði reistír: 
Skagatáarviti og Kálfhamarsviti, með fram til að greiða fyrir siglingu á Húna- 
flóa. En af þvi leiddi að fella varð burtu Flateyjarvita og var það gert með 
samþykki sama verkfræðings, sem taldi hann ekki jafnbráðnauðsynlegan sem 
hina tvo (48—50).

Þess hefði átt að geta hér á undan, að tvöfaldur koparþráður milli Borð- 
eyrar og Isafjarðar að upphæð 66,000 kr. var settur inn í frumvarpið með meiri 
hluta atkvæða í nefndinni. í framsögunni mun verða gerð nánari grein fyrir 
þessu (38).

Af þvi að simarnir fjölga smásaman, áleit nefndin samkvæmt tillögum 
simastjóra að hækka þyrfti fjárveitinguna til viðhalds landsimanna. Auk þess 
mundi fjölgun simastaura og nauðsynleg tjörgun á hinum eldri staurum gera 
1000 kr. hækkun óumflýjanlega (46).



í stjórnarfrumvarpinu var alls engin fjárveiting til rannsókna símaleiða. 
Nefndin álitur að eitthvert fé þurfi að vera handbært til þvílíkrar rannsóknar, 
svo framarlega sem til er hugsað að halda áfram í líka átt og undanfarið (47).

Sótt hefir verið um 9—10,000 kr. styrk til kvennaskóla i Reykjavik. Leggur 
nefndin til, að hann fái alt að 7000 kr., þó ekki yfir s/3 hluta reksturskostnaðar, 
og er þá ætlast til að þriðjungur komi annarsstaðar frá, enda hér um prívatskóla 
að gera, sem Reykjavík og umhérað hefir mest gagn af, þó skólinn sé reyndar 
sóttur úr flestum sýslum landsins meira og minna (57).

Sama ákvæði er sett um fjárveitingu til Flensborgarskóla og hún lækkuð 
um að minsta kosti 1000 kr. frá styrk þeim, er skólinn nú hefir. Af 80 nemend- 
um á þessum skóla veturinn 1909—10 voru alt að 50 úr Hafnarfirði og Gull- 
bringusýslu, og virðist þvi liggja beint við, að skólinn nyti talsverðs styrks 
þaðan (59).

Nefndin felst á, að til kenslu heyrnar- og málleysingja sé varið 7000 kr., 
ef svo mikið fé þarf. í tilskipun um kenslu heyrnar- og málleysingja frá 2fi/2— 
1872, 2. gr. er svo kveðið að orði, að hlutaðeigandi amtssjóður, nú landssjóður, eigi að 
bera allan kostnað af kenslu þessara manna, e/þeir geta ekki sjálfir borgað, eða þeir, sem 
standa eiga straum af þeim. Kona sú, er nú stendur fyrir kenslunni í Reykjavik, 
hefir skýrt svo frá, að aðstandendur barnanna greiði ekkert með þeim nú. Virðist 
því vera ástæða til að vekja athygli stjórnarinnar á nefndri grein tilskipunarinnar, 
og óska þess að fyrirmælum hennar verði beitt framvegis.

Þá er tekinn upp 1000 kr. styrkur til kenslu blindra barna í Danmörku 
gegn jafnmiklu tillagi annarsstaðar frá. Enginn mannvinur ætti að vera gegn 
slikri fjárveitingu (60).

Þá er og tekinn upp 400 kr. styrkur til Ingibjargar Guðbrandsdóttur, til 
að kenna ókeypis utanbæjarstúlkum leikfimi. Ætti enginn að amast við þvi. 
Leikfimin miðar til þess að gera likamann hraustan. Og hraust sál í hraust- 
um likama (61).

Venjulegur styrkur til Stefáns Eirikssonar oddhaga, til að halda uppi ó- 
keypis tilsögn i tréskurði i Reykjavik er tekinn upp, þó hann hafi fallið úr frum- 
varpi stjórnarinnar (64).

Þá hefði átt að geta þess hér á undan, að nefndin leggur til að fræðslu- 
málastjóra séu veittar 200 kr. til aðstoðar við samningu skýrslna (58).

15. gr.
Nefndinni virtist ekki fjárhagur leyfa að hækka styrk til forngripakaupa. 

Og leggur því til, að til þessa sé lögð jafnmikil upphæð sem í gildandi fjár- 
lögum (69).

Orða og nafnabreytingar á landsbókasafninu ern gerðar eftir tillögum 
landsbókavarðar (65 og 71).

Eftir tillögum stjórnarráðsins leggur nefndin til að alt að 600 kr. séu 
veittar til Bernarsambandsins, til að vernda rétt íslenzkra rithöfunda, sem eiga 
það á hættu að rit þeirra verði, að þeirn fornspurðum, þýdd og útgefin erlendis 
endurgjaldslaust (75).

Styrkurinn til stórstúku Good-Templara og til Bindindissameiningar Norð- 
urlands, hvors um sig, er tekinn upp af nefndinni með sömu upphæðum, sem i 
gildandi fjárlögum standa, og staðið hafa í fjárlögunum nokkur ár, og með sömu 
skilyrðum (78—79).



Nefndin leggur til að bókasafninu á Seyðisfirði séu fyrra árið veittar 500 
kr. til að kaupa eldri íslenzkar bækur. Bókasafnið er ekki gamalt og hefir eign- 
ast lítið af islenzkum bókum nema þeim, er út hafa komið allra seinustu 
árin (73).

Nefndin kom sér saman um að leggja til að styrkur til Helga Pétursson- 
ar og til Helga Jónssonar hvors um sig yrði 1200 kr. Er það að vísu nokkru 
lægra en í stjórnarfrumvarpinu og í gildandi fjárlögum. En með því fjárhagurinn 
er erfiður og i mörg horn að lita, sér nefndin sér ekki fært að fara hærra. (81 
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Þa leggur nefndin td að Jom Ólafssym se veittur sami styrkur sem i nu- 
gildandi fjárlögum og með sömu skilyrðum (83).

Ennfremur leggur nefndin til að Bjarna Sæmundssyni skólakennara, Agúst 
Bjarnasyni mag. art. og Sighvati Grímssyni Borgfirðing séu hvorum um sig veittir 
sömu styrkir og þeim eru veittir fyrir yfirstandandi fjárhagstímabil (84—86).

Nefndinni hefir komið saman um að leggja til að Laufeyju Valdemars- 
dóttur, stúdent frá mentaskólanum, séu veittar 300 kr. til að nema tungumál við 
Kaupmannahafnarháskóla, þar sem konur eru útilokaðar frá venjulegum styrk (87).

Þá er Guðmundur Hjaltason tekinn upp með 400 kr. styrk til að halda 
alþýðufyrirlestra utan Beykjavikur, og ætlast nefndin til að fyrirlesarinn ferðist i 
þessum erindum lika um Norður- og Austurland (88).

16. gr.
Styrkurinn til verklegrar kenslu á Hólum er lagt til að lækki úr 1000 kr. 

niður i 700 kr., eða sömu upphæð, er stjórnarfrumvarpið ætlar Hvanneyrarskóla. 
Virðist ekki ástæða til að gera mun á skólunum í þessu eða öðru efni, nema 
sérstakar orsakir séu til (89).

Styrkurinn til Torfa Bjarnasonar er ætlast til að sé 1200 kr. um árið án 
nokkurrar skuldbindingar fyrir hann. Vill nefndin að þessi styrkur sé skoðaður 
sem viðurkenning fyrir mikið og gagnlegt starf unnið í þarfir landsmanna (91).

Sakir þess að Búnaðarþingið hefir ákveðið að veita 2000 kr. árlega um 
nokkur ár til áveitu úr Þjórsá á Miklavatnsmýri, hefir stjórn félagsins sótt um að 
fjárveitingin úr landssjóði til Búnaðarfélagsins verði hækkuð að sama skapi. Nefnd- 
in leggur til að þessi umsókn sé tekin til greina og fjárveitingin færð úr 54000 
upp i 56000 (92).

Undanfarið hefir i fjárlögum staðið 600 kr. styrkur á ári til manns til að 
nema dýralækningar. Nefndin leggur til að þessi styrkur sé nú tekinn upp, þar 
sem nú eru að eins 2 dýralæknar á landinu (93).

Nefndin leggur til að styrkur Jónínu Sigurðardóttur til matreiðsluskóla- 
halds á Akureyri verði hinn sami sem í núgildandi fjárlögum nl. 1000 kr. (94).

Styrkur til kvöldskólahalds iðnaðarmanna á ísafirði er lagt til að hækki 
um 200 kr. (95).

Nefndin leggur til að styrkur til 4 iðnskóla í 4 kaupstöðum landsins og 
til verzlunarskóla i Beykjavik sé bundinn sömu skilyrðum sem styrkur til kvenna- 
skóla i Reykjavík og til Flensborgarskóla, nl. þeim að hann fari ekki yfir 2/s 
hluta reksturskostnaðar (96—97).

Upphæð sú er stjórnarfr'jmvarpið ætlar til viðskiftaráðunauta altað 12000 
kr., féll burtu hjá nefndinni (98).

Nefndin leggur til að alt að 3000 kr. styrkur sé veittur síðara árið ilt 



bryggjugerðar á Húsavík, gegn 2/s hlutum alls kostnaðar annarsstaðar frá og á- 
byrgð sýslunefndar Suður-Þingeyjarsýslu fyrir þvi að bryggjan verði til almenn- 
ingsnota (100).

. Þá leggur nefndin og til, að 1000 kr. styrkur sé fyrra árið veittur lend- 
ingarsjóði Bolvíkinga, eins og gert var í fjárlögum 1910, en vill áskilja að stjórn- 
arráðinu sé árlega sendur reikningur þessa sjóðs (101).

18. gr.
Þar setur nefndin leiðrétting á nafni Sólveigar Þórðardóttur, sem er mis- 

prentað í fjárlögunum. Þar að auki leggur nefndin til, að styrkurinn til hennar 
lækki um helming, með því að eldri sonur hennarernú upp kominn (102).

Nefndin vill veita Ingunni Loftsdóttur, ekkju séra Einars Þórðarsonar al- 
þingism., 300 kr. ekkjustyrk. Hörmulegur sjúkdómur lagðist á heimili þeirra 
hjóna, eyddi efnum þeirra og dró mann hennar loks til dauða. Þá hefir nefnd- 
in og fallist á að veita ekkju Björns augnlæknis Ólafssonar ekkjustyrk, sem svar- 
ar því, er hún hefði haft, ef maður hennar hefði haft eftirlaunarétt sem héraðs- 
læknir (103—104).

22. gr.
Jafnvel þótt nefndin geti eigi bent á hvar landssjóðnr muni geta gripið 

fé til lánveitinga, svipaðra og tíðkast hafa að undanförnu, ber hún þó fram í 
tillögum sínum 3 lánsheimildir, sem hún mælir með og nema alls 72,000 kr. 
Mun með þeim mælt nánar í umræðunum. Að sjálfsögðu verða engin lán veitt 
nema eftir þvi sem stjórninni sýnist fært tjárhagsins vegna (106—108).

Læknirinn í Hróarstunguhéraði hefir sótt til þingsins um styrk til læknis- 
bústaðar, og læknirinn í Höfðahverfishéraði hefir sótt um lán úr landssjóði í 
sama skyni. Nefndin getur ekki mælt með beinum styrk til læknisbústaðar, en 
þar á móti með því, að það haldist áfram, sem átt hefir sér stað áður nokkrum 
sinnum, að stjórnin veiti lán til læknisbústaðar á ábyrgð sýslunefndar, án þess 
sérstök heimild hafi um það staðið í fjárlögum. En sjálfsagt telur nefndin, að 
stuðningur þessi komi þar niður einungis, sem brýn þörf er til, og læknissetur er 
trygt til frambúðar.

Nefndin hefir þá gert grein fyrir flestum breytingum og viðaukatillögum 
sinum. Fyrir þeim, sem slept hefir verið að minnast á hér, mun verða grein 
gerð í framsögu málsins, ef þurfa þykir.

Til sumra fjárveitinga í stjórnarfrumvarpinu svo sem styrks kvennaskóla 
á Blönduósi, styrks til gufuskipaferða Thorefélags, styrks til fræðslumála (14. VIII, 
b. 1—6) og styrks til skógræktar hefir nefndin enn enga afstöðu tekið, og hefir 
þar óbundnar hendur. Fyrir þessum málum mun seinna verða grein gerð með 
ákveðnum tillögum. —

Mikill fjöldi íjárbóna hefir borist til nefndarinnar. Fæstum þeirra hefir 
hún séð sér fært að sinna. Ber til þess hinn þröngi fjárhagur.

Breytingar og viðaukatillögurnar látum vér prenta á sérstöku blaði.

Neðri deild alþingis, 20. marz 1911.

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

Björn Sigfússon. Pétur Jónsson. Sigurður Sigurðsson.
Eggert Pálsson. Jóh. Jóhannesson.


