
Nd. 639. Mefndarálit

um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909.

í frumvarpi þessu eru ýmsar tilvitnanir til tjárlaganna ekki alls kostar 
réttar, og upphæðum þeim, sem leitað er aukafjárveitingar fyrir, ber ekki al- 
staðar saman við landsreikningana. Þessar skekkjur hefir nefndin fundið sér 
skylt að leiðrétta með breytingartillögum.

Þá vantar algerlega að taka upp i frumvarpið nokkrar ljárhæðir, sam- 
tals kr. 6677,92, er greiddar hafa verið utan fjárlaga »eftir væntanlegum fjár- 
aukalögum«, sjá nefndarálit um athugasemdir við landsreikningana, útgjalda- 
bálkinn 1909 tölul. 65. Með þvi að umræddar fjárgreiðslur eru fólgnar í frum- 
varpi til laga um samþykt á landsreikningnum tyrir árin 1908 og 1909, og 
ekki dugir að ganga íram hjá þeim, án þess að þær komi undir atkvæði 
þingsins, leyfir nefndin sér eftir ósk stjórnarráðsins í bréfi 6. þ. m. að koma 
fram með þar að lútandi viðaukatillögur við frumvarpið.

Enn fremur skal þess getið, að ekki hafa verið teknar upp í fjáraukalaga- 
frumvarpið ýmsar umframgreiðslur, sem yfirskoðunarmenn halda fram að 
aukafjárveitingu þurfi fyrir:



Samtals kr. 56,884,53

1. Kostnaður til milliþinganefnda 1908 .......... kr. 15,473,75
2. Endurgjald fyrir burðareyri o. fl. 1908 ... — 2,523,65
3. -----  —----- o. fl. 1909 ... — 5,725,92
4. Kostnaður til póstflutninga 1908 .................. — 11,676,95
5. -----—----------- 1909 .................. — 5,968,19
6. Ferðakostnaður landsverkfræðings 1908 ... — 510,23
7. -----  ----- 1909 ... — 189,58
8. -----  aðstoðarverkfræðings 1909 — 128,47
9. Kostnaður til ritsíma og talsima 1908. ... — 1,005,86

10. ----- _ _ _ _ 1909. ... — 2,315,41
11. Kostnaður til vita 1908 .................................. — 1,165,42
12. ----- — — 1909 ......................................... — 2,688,20
13. Utanfararstyrkur læknaefna 1908.................. — 450,00
14. -----  ----- 1909 .................. — 750,00
15. Timakensla við mentaskólann o. fl. 1908 ... — 164,50
16. -----  —----- o. fl. 1909... — 639,75
17. Ýmisleg útgjöld við stýrimannaskólann 1908 — 212,63
18. — — — ----- 1909 — 280,03
19. Til eldiviðar og Ijósa við Hólaskóla 1908... — 567,09
20. Greiðslur til landsbókasafnsins 1908 .......... — 1,429,95
21. ----- — ----- 1909 ........... — 911,97
22. Til uppbóta á brauðum 1908........................ — 225,99
23. Útsendingarkostnaður Stjórnartíðinda 1909.. — 390,18
24. Til að skemta sjúklingum á Laugarnesspít- 

ala 1909............................................................... — 123,94
25. Til sundkenslu utan Reykjavikur 1909. ... — 361,87
26. Til yflrfiskimatsmanns Þorsteins Guðmunds- 

sonar 1908 ......................................................... — 105,00
27. Til skóggræðslu 1908........................................ — 900,00

Um suma af framangreindum útgjaldaliðum má að visu segja með rök- 
um, að i fjárlögunum séu að eins áætlaðar upphæðir lögmæltra útgjalda, svo 
að aukafjárveiting sé ekki beint nauðsynleg. En um marga þeirra má einnig 
fullyrða, að upphæðir fjárlaganna séu fastákveðnar eða bundnar við tiltekið 
hámark, þannig að stjórninni sé ekki heimilt að útborga meira fé en veitt er, 
nema aukafjárveiting komi til. í þetta sinn vill nefndin samt sem áður leggja 
það til, að við svo búið verði látið standa, en telur rétt, að eftirleiðis verði 
allar slíkar umframgreiðslur teknar upp i fjáraukalög, sbr. nefndarálit um at- 
hugsemdir við landsreikningana, útgjaldabálkinn 1908 tölul. 17.

Um einstakar upphæðir frumvarpsins þykir óþarft að fjölyrða, enda 
standa margar þeirra í sambandi við of lága eða ónákvæma áætlun í íjárlög- 
unum. Þó getur nefndin ekki leitt hjá sér að benda sérstaklega á binar stór- 
kostlegu umframgreiðslur til geðveikishælisins á Kleppi, er á fjárhagstimabil- 
inu nema samtals kr. 21,030,95, þar af til gasstöðvar kr. 6,621,55, til túngirð- 
ingar kr. 1,038,69 og til vatnsæðalagningar kr. 5,937,92. Jafnvel þó alt þetta 
séu þarflegar umbætur,- þykir isjárvert, að ráðist sé í jafnkostnaðarsamar fram- 
kvæmdir að fornspurðu íjárveitingarvaldinu. Og með þeim fyrirvara, að stjórn- 



in eftirleiðis gjaldi varhuga við sliku, vill nefndin ekki leggja á móti því, að 
umræddar Qárveitingar verði samþyktar.

Alþingi, 10. april 1911.

Hálfdan Guðjónsson, 
form.

ólafur Briem, 
skrifari og framsögumaður.

Stefán Stefánsson, Eyf.

BREYTINGARTILLÖGUR

við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909.

1. Við 3. gr. Fyrir: »B. 1. c. 4.« komi: B. 1. c.
2. — 5. - — »A. b. 2.« komi: A. 1. b. 2. á 2 stöðum.
3. - 5. — — »A. c.« komi: A. 1. c. á 2 stöðum.
4. — 5. - — »1030,00« komi: 1035,00.
5. - 5. — — »töluliðina D.« komi: töluliðinn D. II.
6. — 5. — — »4. a.« komi: 4. b.
7. — 5. — — »2,799,27« komi: 2,799,97.
8. — 5. — — »11676,79« komi: 11676,78.
9. — 6. — — »B. V. 3.« komi: B. V. b. 3.

10. — 6. — — »kr. 149,50« komi: til timakenslu við gagnfræðaskól-

11. — 6. — —
ann á Akureyri 1908 og 1909 kr. 1118,50.
»B. V. 5.« komi: B. V. b. 5.

12. — 6. — — »kr. 2338,73« komi: ýmisleg útgjöld við sama skóla

13.

14.

— 7. -

Við 7. gr. Fyrir

1908 og 1909 kr. 526,73.
Fyrsta málsgrein orðist þannig:

Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru i 16. gr/ 
fjárlaganna, veitast: 
»1. c.« komi: 1. c. 2.

15. - 7. - — »kr. 381,65« komi: til kensluáhalda við bændaskólann

16. — 7. - _
á Hólum 1909 kr. 700,00.
»2. c.« komi: 2. c. 2.

17. - 7. - — »kr, 371,00« komi: til kensluáhalda við bændaskólann

18.
á Hvanneyri 1909 kr. 700,00.

Aftan við frumvarpið bætist ný grein svolátandi:

8. gr. 
Sem viðbót við gjöld samkvæmt 21. gr. fjárlaganna veitast:

1. Styrkur til frú Maríu Jónsson frá Vs— zílit 1909 .................. kr. 200,00
2. Kostnaður við vatnsæðalagning að Kleppi.................................. — 5937,92
3. Til sildarmatsmanns Jóns Bergsveinssonar til að kynnast síld- 

arverkun erlendis .................................................................. — 540,00
kr. 6677,92


