
Nd. 640. Nefndarálit

um athugasemdir og tillögur yfirskoðunarmanna alþingis við landsreikningana 
fyrir árin 1908 og 1909.

•

Reikningurinn 1908.

Tekjubálkurinn.
8. Afgjöld af jarðeignum landssjóðs.

Reikningurinn ber það með sér, að við árslok 1908 eru eftirstöðvar af 
jarðaafgjöldum rúmar 11 þús. kr. Af þeirri upphæð hefir meiri hlutinn verið 
innheimtur á árinu 1909. En eigi að siður telur nefndin rétt, að brýnt sé 
fyrir umboðsmönnum að gæta þess, að lögtaksréttur jarðaafgjalda glatist ekki.

Af eftirstöðvum i Arnarstapa- og Skógarstrandarumboði hefir allmikill 
hluti verið greiddur með andvirði húsa i Ólafsvik, er landsstjórnin hefir 
keypt og lagt til jarðarinnar gegn hækkuðu eftirgjaldi. Nefndin hefir kynt sér 
málavöxtu, og finnur ekki ástæðu til eftir atvikum að hreyfa því máli frekar 
en orðið er.

9. R æ k t u na rs j ó ð u r i n n og sala þjóðjarða.
Yfirskoðunarmenn hafa vakið máls á þvi, að sala einstakra þjóðjarða 

geti gefið tilefni til ýmsra hugleiðinga, og lagt það til, að alþingi skipi nefnd 
til að ihuga þjóðjarðasölumálið. Þessari tillögu er fullnægt með þvi, að 5 
manna nefnd, er neðri deild hefir kosið til að ihuga frumvarp til laga um 
breyting á lögum um sölu kirkjujarða, hefir jafnframt tekið þjóðjarðasölumálið 
yfirleitt til rannsókna, og hefir minni hluti þeirrar nefndar látið prenta ásamt 
áliti sínu nákvæmar skrár yfir seldar þjóðjarðir samkvæmt lögum 20. okt. 1905 
og seldar kirkjujarðir samkvæmt lögum 16. nóv. 1907, þar sem tilgreindur er 
dýrleiki, kúgildatal og söluverð hverrar jarðar.

12. Tekjur, er snerta vi ð 1 aga sj óði n n.
Jafnvel þó þörf væri á að tryggja framtiðarhag Fiskiveiðasjóðsinsbetur 

en gert er i reglugjörð hans frá 31. júli 1906, einkum að þvi er snertir trygg- 
ingar fyrir lánum, afborgunarskilmála og vaxtakjör, fmnur nefndin ekki að 
svo komnu ástæðu til að koma fram með beinar tillögur i þá átt.

Útgjaldabálkurinn.
17. Kostnaðurviðalþingim. m.

Til tveggja milliþinganefnda, sambandsnefndar og skattanefndar, hafa 
gengið kr. 29,473, 75 og er það kr. 15,473,75 fram yfir áætlun Qárlaganna. Um 
þessa umframgreiðslu er ágreiningur að því leyti, að yfirskoðunarmenn halda 
því fram, að fyrir henni sé leitað aukafjárveitingar, en ráðherra telur þetta ó- 
þarft, að því er snertir skattanefndina, af þvi að hún sé sett með lögum, og 
eftir þeim eigi kostnaðurinn við hana að greiðast úr landssjóði, og sömuleiðis 
sé það ástæðulitið, að þvi er snertir sambandsnefndina, er skipuð sé með kon- 



unglegri tilskipun. Nefndin leggur það til, að við svo búið megi standa í 
þetta sinn. En út af þessu skal þess getið, að oft getur verið álitamál um 
einstakar upphæðir i fjárlögunum, hvort þær beri fremur að skoða sem föst- 
um takmörkum bundnar, þannig að ekki sé heimiit að útborga meira en þar 
er tiltekið, nema aukafjárveiting komi til, eða hinsvegar megi líta svo á, að 
um áætlaða upphæð lögmæltra útgjalda sé að ræða. Til þess að sneiða hjá 
ágreiningi, er af þessu getur sprottið, telur nefndin rétt, að tekin sé upp sú 
regla, að allar umframgreiðslur í landsreikningunum, sem nokkru nema, séu 
teknar upp i fjáraukalög. Og kæmi þá ekki sérstaklega til álita, hvort um tak- 
markaða eða áætlaða upphæð væri að ræða, nema svo bæri til, að aukafjár- 
veitingu yrði synjað samþyktar.

22. B ru nab ót ag j a 1 d fyrir opinberar byggingar.
Eins og kunnugt er hafa lög 22. nóv. 1907 um stofnun brunabótafé- 

lags enn eigi komist til framkvæmda sökum þess, að útlend vátryggingarfélög, 
sem leitað hefir verið til, hafa eigi fengist til að taka að sér endurtryggingu 
á húseignum samkvæmt 6. gr. laganna. Að visu kveðst stjórnin hafa vakandi 
auga á þessu máli, en nefndin vill þó beina til hennar áskorun um að taka 
til íhugunar, hvort ekki sé unt að greiða fyrir því með breytingu á lögunum 
eða öðrum ráðstöfunum.

29. Kostnaður til vegabóta.
Af þjóðvegafé hefir verið greitt til gistihússhalds í Fornahvammi 300 

kr. og til gistihúss í Varmavatnshólum 100 kr., án þess að i fjárlögum séveitt 
fé beint i þessu skyni. Nefndin er yfirskoðunarmönnum samdóma um, að 
ekki megi veita slíka styrki án sérstaks samþykkis fjárveitingarvaldsins. En 
úr því þeir eru einu sinni komnir á, virðist nægja að þeirra sé i hvert skifti 
getið i athugasemdum við fjárlagafrumvarpið.

30. Til ritsíma og talsíma.
Af kostnaði við talsimalagningu frá Breiðumýri til Húsavíkur kr. 19,559,92 

átti sýslan samkvæmt ákvæði tjárlaganna að greiða Va, kr. 6,519,97, en heíir 
greitt að eins 6,500 kr., enda er þvi haldið fram í svari ráðherra, að þegar 
sýslum er gert að greiða Vs kostnaðar við símalínu, sé þeirra hluti ávalt reikn- 
aður í heilum hundruðum. Með því að hér er um smámuni að ræða, virðist 
mega við svo búið standa.

’ 34. Til læknaskólans.
Yflrskoðunarmenn leggja það til, að sett verði eftirleiðis í fjárlögin á- 

kvæði um það, hversu háan styrk skuli veita hverju læknisefni til utanfarar 
að afloknu námi til að ganga á fæðingarstofnun og spítala i Kaupmannahöfn. 
En með þvi að það hefir verið föst venja að undanförnu, að binda styrkinn 
til hvers einstaks við 300 kr., og ekki þykir þörf á að breyta þeirri venju, 
flnnur nefndin eigi ástæðu til að bera upp neina tillögu þar að lútandi.

51. Eftirla u n og styrkt arfé.
Meðan sú skipun helzt, að prestsekkjur taka eftirlaun sín ýmist úr 

landssjóði eða frá prestaköllum þeim, er menn þeirra hafa siðast þjónað, get- 



ur stundum verið ðrðugt að finna, hver eftirlaun prestsekkjur eiga að hafa úr 
landssjóði, og tafsamt að átta sig á breytingum þeim, er verða frá ári til árs, 
nema skýringar fylgi um það, hvernig á breytingunum stendur. Til að bæta 
úr þessu hafa yfirskoðunarmenn lagt það til, að eftirlaunaskránni fylgi at- 
hugagrein, er sýni viðauka og breytingar, er orðið hafa siðan næsta ár á und- 
an, og er nefndin þeirri tillögu samþykk. .

52. óviss útgjöld.
Af fé þvi, sem ætlað er til óvissra útgjalda, hafa Sigurði Eggerz verið greidd- 

ar 50 kr. i ferðakostnað sem settum sýslumanni, og telja yfirskoðunarmenn rétt, 
að leitað sé aukafjárveitingar fyrir þeirri greiðslu sökum hinnar almennu þýð- 
ingar, er þetta hefir. í svari ráðherra er aukafjárveiting talin óþörf, enda ekki 
tekin upp í frumvarp til fjáraukalaga. Nefndin er yfirskoðendum samdóma 
um þetta efni, en leggur til, að eftir atvikum verði látið við svo búið standa.

Reikningurinn 1909.

Tekjubálkurinn.

5,—11. Tolltekjur landssjóðs.

Fyrir eftirstöðvum af umræddum tekjum frá árinu 1909 hafa flestir 
sýslumenn gert full skil i marzmánuði 1910. í Húnavatnssýslu hefir greiðslan 
þó dregist fram í júní eða júli, og úr Strandasýslu eru nokkrar eftirstöðvar 
ógreiddar í febrúarlok 1911. Ut af þessu bafa yfirskoðunarmenn Jagt það til, 
að skorað sé á landsstjórnina að framfylgja stranglega reghigerð 13. febr. 1873 
um opinber reikningsskil, og er nefndin þeirri tillögu samþykk.

Sömuleiðis er nefndin samþykk þeirri tillögu yfirskoðunarmannanna, 
að þá er tolltekjur eru endurgreiddar, sé þess sérstaklega getið í athugasemd- 
um við landsreikninginn.

Útgjaldabálkurinn.

24. S t j ó r n a r t i ð i n d i m. m.
Með kostnaði við prentun landshagsskýrslna er talinn prentunarkostn- 

aður á skýrslu bankarannsóknarnefndar. Þetta telja yfirskoðunarmenn ekki 
rétt, heldur hefði sá kostnaður átt að greiðast af landsbankanum. Jafnvel þó 
nefndin sé sömu skoðunar, vill hún samt, úr því sem komið er, ekki fara 
fram á, að ráðstöfun þessari sé raskað.

40. og 42. Lagaskólinn og gagnfræðaskólinn á Akureyri.
Yfirskoðunarmenn hafa fundið að þvi, að reikningsfærsfa við skóla 

þessa sé ófullnægjandi, og krafist að úr því verði bætt eftirleiðis, svoaðglögg- 
lega sjáist, hversu miklu fé er varið til hvers útgjaldaliðs. Stjórnin hefir við- 
urkent, »að reikningur lagaskólans nái ekki yfir öll úfgjöldin, og sé að sumu 



leyti ekki greinilegur«, og sömuleiðis »að reikningur gagnfræðaskólans sé ekki 
vel aðgengilegur«. Nefndin er því samþykk, að lagt sé fyrir reikningshaldara 
opinberra stofnana, að semja reikninga sina sem greinilegasta og samkvæm- 
asta ákvæðum Qárlaganna.

57. Skóggræðsla og sandgræðs 1 a.
Þá hafa yflrskoðunarmenn vakið máls á þvi, að ferðakostnaðarreikn- 

ingar skógræktarstjóra og skógarvarða séu að sumu leyti athugaverðir, og lagt 
áherzlu á, að starfsmönnum hins opinbera sé ekki látið haldast uppi, að fá 
greiddan úr landssjóði annan kostnað en þann, sem landssjóði ber með réttu 
að greiða. Nefndin telur sjálfsagt, að stjórnin gæli i þessu efni hagsmuna 
landssjóðs, svo sem vera ber.

59. Til viðskiftaráðunauta.
í fjáraukalögum fyrir árin 1908 og 1909 er veitt »til viðskiftaráðunauta 

erlendis« kr. 10,000.
Þar af er greitt á árinu 1909:

a. Laun Bjarna Jónssonar frá Vogi i 5 mánuði ........................ kr. 4,166,67
b. Ferðakostnaður sama til Ítalíu............................................. — 600,00
c. Til umboðsmanns í Þýzkalandi til að útvega tilboð í gufu- 

skipaferðir til íslands, áður en samið væri við félögin, sem
nú hafa þær ............................................................ .......... — 448,50

Samtals kr. 5,215,17

í sambandi við þetta hafa yfirskoðunarmenn látið i Ijós þá skoðun, 
að það hafi verið tilætlun fjárveitingarvaldsins, að viðskiftaráðunautarnir væru 
fleiri en einn. í svari ráðherra er því haldið fram, að hin upphaflega tilætlun 
þingsins um tvo ráðunauta hafi breyzt við það, að fjárveitingin til þeirra hafi 
i fjárlögunum 1910 og 1911 i staðinn fyrir 20,000 kr., sem fyrst var stungið 
upp á, verið ákveðin 12,000 kr., og fjárhæðin þvi að eins orðið handa einum 
manni. Yfirskoðunarmenn hafa ekki getað fallist á röksemdir ráðherra fyrir 
greiðslu launanna til eins viðskiftaráðunauts, og skotið þessu til álita reiknings- 
laganefndarinnar. ,

Um þetta atriði hafa nefndarmenn ekki orðið sammála. Meiri hlutinn 
(Hálfdan Guðjónsson og ólafur Briem) litur svo á, að 10,000 kr. fjárveiting til 
viðskiftaráðunauta í íjáraukalögum 1908 og 1909 hafi verið miðuð við það, að 
stjórninni væri heimilt að verja allri þessari upphæð til tveggja viðskiftaráðu- 
nauta síðari hluta ársins 1909, eða tiltölulegum hluta fjárveitingarinnar til eins 
viðskiftaráðunauts, ef að eins einn væri skipaður. Og með því að einungis 
tæpur helmingur þeirrar upphæðar, kr. 4,766,67, hefir, eins og áður er tekið 
fram, verið greiddur hinum eina skipaða viðskiftaráðunaut, getur meiri hlutinn 
ekki séð, að stjórnin hafi rneð þeirri ráðstöfun brotið gegn ákvæði fjárauka- 
laganna eða tilætlun fjárveitingarvaldsins. Aftur á móti telur meiri hlufínn 
hæpið, að borgun fyrir aðstoð við stjórnina í sérstöku máli, að upphæð kr. 
448,50, sé réttilega heimfærð undir umrædda fjárveitingu. En þar sem á aðra 
hlið um tiltölulega litla íjárhæð er að ræða, og hinsvegar margnefnd fjárveit- 
ing er hvorki i fjárlögum né fjáraukalögum neinum skilyrðum eða takmörkum 
bundin, er tillaga meiri hlutans sú, að við svo búið megi standa.



Minni hluti nefndarinnar (Stefán Stefánsson, Eyf.) hefir aðra skoðun á 
þessu máli, og gerir grein fyrir henni i sérstöku ágreiningsáliti.

64. óviss útgjöld.
Auk prentunarkostnaðar á skýrslu bankarannsóknarnefndar, er greidd- 

ur hefir verið úr landssjóði (sbr. 24. tölul. hér að framan), eru 5,000 kr. af 
öðrum kostnaði við rannsóknarnefndina taldar ineð óvissum útgjöldum lands- 
sjóðs, og er í svari ráðherra sú grein fyrir því gerð, að eftir samkomulagi við 
stjórn landsbankans beri landssjóður þennan kostnað þangað til búið er aö fá 
álit alþingis, hvar hann skuli niður koma. Nefndin getur ekki séð gildar á- 
stæður til þess, að umræddur kostnaður lendi á landssjóði, en verður að hall- 
ast að áliti yfirskoðunarmanna, að réttast sé, að hann sé greiddur af lands- 
bankanum.

Með óvissum útgjöldum er ennfremur talinn kostnaður við heimflutn- 
ing tveggja norskra sjómanna frá Gullbringu- og Kjósarsýslu árið 1907 að upp- 
hæð kr. 171,83, er þrátt fyrir itrekaðar tilraunir hefir ekki fengist greiddur ann- 
arstaðar frá. Eftir þeirri grein, sem gerð er fyrir þessu í svari ráðherra, getur 
nefndin fallist á, að landssjóður beri kostnað þennan endurgjaldslaust.

65. Fjárgreiðslur samkvæmt 1 ö g u m m. m.
L’r landssjóði hefir verið greitt »eftir væntanlegum fjáraukalögum«:

1. Styrkur til frú Maríu Jónsson............................................. ... kr. 200,00
2. Vatnsæðalagning að Kleppi .................................................... — 5,937,92
3. Til sildarmatsmanns Jóns Bergsveinssonar... ................. — 540,00

Alt þetta eru nýir útgjaldaíiðir, sem fjárveitingarvaldið hefir alls ekki 
gert ráð fyrir, og er nefndin yfirskoðunarmönnum samdóma um, að slikar út- 
borganir úr landssjóði, þar sem engin fjárveiting er fyrir, megi ekki eiga sér 
stað, nema svo sérstaklega standi á, að knýandi nauðsyn sé fyrir hendi.

Að öðru leyti skal þess getið, að fyrir engri af framannefndum upp- 
hæðum hefir verið leitað aukafjárveitingar. Nefndin hefir þvi skotið því til 
stjórnarinnar, að koma fram með þar að lútandi viðaukatillögur við frumvarp 
til fjáraukalaga 1908 og 1909.

67. Yfirlit yfir lán landssjóðs o. fl.
Samkvæmt heimild í lögum nr. 14, 9. júlí 1909, hefir landssjóður i 

júlimánuði sama ár tekið lán til kaupa á bankavaxtabréfum landsbankans, að 
upphæð 1 Va miljón króna. Lán þetta hefir eigi verið fært inn i landsreikn- 
inginn, sem þó hefði átt að vera að réttu lagi.

í þessu sambandi vill nefndin vekja athygli á því, að landsreikningun- 
um er eigi að öllu svo fyrir komið, sem ákjósanlegf væri til þess, að þeir gefi 
sem fullkomnast og greinilegast yfirlit yfir allan fjárhag landssjóðs, ekki að 
eins um hinar árlegu tekjur og útgjöld, heldur einnig um eignir og skuldir 
landsins, og væri þess vert, að landsstjórnin tæki þetta atriði til ihugunar.

Alþingi, 10. apríl 1911.

Hálfdan Guðjónsson, ólafur Briem,
formaður. skrifari og framsögum.



Ágreiningsálit minni h 1 u t a n s.
‘ Um fjárveiting til viðskiftaráðunauta hefi eg ekki getað fallist á álit 

meðnefndarmanna minna. Það er fullljóst bæði af fjáraukalögunum 1908 til 
1909, og sömul. af gildandi fjárlögum, að tilætlun þingsins var sú, að skipaðir 
væru tveir viðskiftaráðunautar, og tii þeirra varið 10 þús. krón. samkvæmt Qár- 
aukalögunum, og 12 þús. kr. hvort ár fjárhagstimabilsins, sem yfir stendur.

Nú hafa af upphæðinni í fjáraukalögunum verið veittar einum manni 
kr. 4,166,67 og auk þess 600 kr. ferðakostnaður til ítaliu. Ennfremur hefir 
landsstjórnin á árinu 1909 veitt af áðurnefndri upphæð (10,000 kr.) kr. 448,50 
umboðsmanni sinum i Hamborg, er hún hafði til þess að útvega tilboðígufu- 
skipaferðirnar.

Verð eg að líta svo á, sem þessi umboðsmaður stjórnarinnar, er að eins 
átti að útvega tilboð í þessar sérstöku ferðir, geti alls ekki skoðast sem við- 
skiftaráðunautur, samkvæmt skoðun alþingis á þvi starfi, og fjárveitingin þar- 
af leiðandi eigi ekki að standa á þessum útgjaldalið.

Þá vil eg einnig taka fram, að svo virðist sem fjárveitingin tif ráðu- 
nautsins á yfirstandandi fjárhagstimabili sé i ósamræmi við fjárlögin, þar sem 
svo er fyrirmælt að 12,000 kr. hvort árið gangi til »ráðunauta« og þá að sjálf- 
sögðu til tveggja eða fleiri, en nú hefir þessu verið hagað svo, að aðeins einn 
viðskiftaráðunautur hefir verið ráðinn og starfandi þetta fjárhagstímabil, en 
mestum hluta fjárveitingarinnar (eða 10,000 kr.) hvort árið verið varið handa 
þessum eina manni, auk ferðakostnaðar, sem mun vera á annað þús. kr.

Þessi tilhögun landsstjórnarinnar á meðferð fjárins verð eg að álita að 
gangi á móti fyrirætlun alþingis og fyrirmælum fjárlaganna.

1 sambandi við það, sem hér er sagt um ineðferð fjárins árið 1909, 
geymi eg mér rétt til að koma fram með breytingartillögu siðar.

Alþingi, 10. april 1911.

Stefán Stefánsson, Eyf.


