
Ed. 465. Nefndarálit

um frumvarp til Qáraukalaga fyrir árin 1910 og 1911 (þingskj. 295).

Nefndin hefir athugað frumvarpið allrækilega og ræður háttvirtri deild 
til að gera við það nokkrar breytingar. Leyfum vér oss að gera hér grein 
fyrir þessum breytingartillögum.

4. gr.
Við 2. umræðu í neðri deild var bætt nýjum lið inn i þessa grein: 

Til brúargerðar á Hölkná í Þistilsfirði 4500 kr.
Nefndin leggur til að upphæð þessi verði færð niður í 3500 kr., og 

ætlast til að héraðið greiði það, sem á vantar byggingarkostnaðinn.
Þá hefir nefndinni borist erindi úr Strandasýslu um styrk til brúar- 

gerðar á Víðidalsá i Steingrímsfirði. Eftir áætlun landsverkfræðingsins kostar 
brú þessi (járnbrú) 2,000 kr. og er þegar með samskotum safnað fullum 600 



j krónum. Þar sem ástæður virðast hér svipaðar og með Hölknárbrúna leggur 
\ nefndin til að veittar verði til þessarar brúargerðar 1000 kr.
i Nefndin vill þó binda Qárframlög til beggja þessara brúa þvi skilyrði, 
i að það verði járnbrýr, þar eð hún telur óheppilegt að veita fé úr landssjóði til 
í trébrúa, sem eru miklu endingarminni og viðhaldsfrekari.
' Þá ræður meiri hluti nefndarinn til að fella burt 40,000 kr. til loftskeyta-
j sambands milli Reykjavikur og Vestmannaeyja Er það álit vort að slíkt 
! samband mundi verða miklum mun gagnsminna fyrir Vestmannaeyjar en 
j simasamband, en jafnframt miklu dýrara fyrir landssjóð, þar eð starfræksla 
j sima ekki mundi kosta landssjóð nema nokkur hundruð krónur á ári, en 
; starfræksla loftskeytasambands, eftir áætlun fyrverandi stjórnar, ca. 6,000 kr. á 

ári, sambr. frumvarp til íjárlaga fyrir 1912/13 13. gr. D. III. 8. og 9. Stofn- 
kostnaður er nokkru meiri við loftskeytasamband en við simasamband, en 
eftir þvi sem næst verður komist tekjurnar talsvert minni. Þá ber og að geta 
þess, að Vestmannaeyingar mótmæla loftskeytasambandi, og hafa áður tjáð sig 
fúsa til að leggja fram nokkurt fé til simasambands.

Nefndin lítursvo á, að 2000 kr. muni nægja til að byggja viðunandi i- 
búðarhús handa vitaverðinum á Siglunesi og leggur því, til að lækka fjárveitingu 
stjórnarinnar um 1000 kr. Enn fremur er nefndin sammála um að 300 kr. launa- 
viðbót sé nægileg handa vitaverðinum. Með 900 kr. árslaunum hefir hann um 
100 kr. á mánuði þann tima ársins sem kveikt er á vitanum, og auk þess bú- 
stað endurgjaldslaust og er laus við störf sin ca. 3 mánuði ársins, einmitt 
þegar einna bezt atvinnuvon er á Siglufirði. Nefndin leggur þvi til að launa- 
viðbót vitavarðarins fyrir árið 1911 verði færð niður í 150 krónur.

5. gr.
Meiri hluti nefndarinnar er samdóma háttvirtri neðri deild um að rétt 

sé að háskóli íslands verði settur á aldarafmæli Jóns Sigurðssonar 17. júni þ. 
á., þannig að laun háskólakennaranna verði greidd frá 1. okt. þ. á., er hann 
væntanlega tekur til starfa. En af þessu leiðir að veita ber á fjáraukalögum 
útgjaldaaukann fyrir siðustu 3 mánuði þ. á., er nemur 3450 kr.

Nefndin leggur til að íella burt byggingarstyrk til kvennaskólans á 
Blönduósi.

Nú, er skólahúsið á Blönduósi er brunnið, þykir rétt að menn átti sig 
vel á því, áður en veitt er fé til tiltekins staðar, hvort vera skuii nema einn 
kvennaskóli i landinu, eða, nægi það ekki, hvar Norðurlandsskólinn þá skuli vera.

7. gr.
Stjórnin hefir veitt sildarmatsmanninum á Akureyri samtals kr. 1536,25 

til ferðakostnaðar til að kynnast sildarverkun og sildarmarkaði i útlöndum, án 
þess fjárveiting væri fyrir nema í hæsta lagi 600 kr. Er nú leitað aukafjár- 
veitingar á kr. 396,25 at þessari upphæð, og getur nefndin eftir atvikum fallist 
á að veita hana, en vill jafnframt taka fram, að þessi ráðstöfun stjórnarinnar 
er vitaverð, enda hefir stjórnin enga skýrslu lagt fyrir þingið um ferðina.

8- gr.
Nefndin leggur til, að ekkjufrú Björgu Einarsdóttur verði vcitt 200 

kr. eftirlaun fyrir árið 1911.



Samkvæmt þessu leggjum vér til, að gerðar verði á frumvarpinu eftir- 
farandi breytingar:

1. Við 4. gr. B. XIII. Fyrir: »4500« komi: 3500.
2. — - — Á eftir B. XIII. komi nýr liður: Til brúargerðar á Víðidalsá i

Steingrimsfirði 1000.
Fjárveitingin til beggja brúanna er bundin þeim skilyrðum, að 

héruðin greiði það sem á vantar byggingarkostnaðinn, og að brýrn- 
ar séu járnbrýr.

3. — - — D. II. Liðurinn falli burt.
4. — - — E. V. Fyrir »3000« komi: 2000.
5. — --------- — Fyrir »300« komi: 150.
6. — - — — — Fyrir »3300« komi: 2150.
7. Við 5. gr. B. I—III í krónudálkinn færist kr. 3450.
8. — - — B. VII. Liðurinn: »Byggingarstyrkur til kvennaskólans á Blöndu- 

ósi 6000« falli burtu.
9. Við 8. gr. Á eftir orðunum: weftirlaun 600 krónur« bætist inn i: ogekkju- 

frú Björgu Einarsdóttur 200 kr.

Alþingi, 3. april 1911.
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