
Ed. 72$. Nefhdarálit

um frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1912 og 1913 (á þingskj. 620).

Nefndin, sem háttvirt deild fól, að athuga fjárlagafrumvarpið, hefir á 
10 nefndarfundum rannsakað það svo nákvæmlega sem kostur hefir verið á, 
og leyfir sér nú að gera grein fyrir áliti sinu.

Frumvarpið hefirtekið allmiklum stakkaskiftum i háttvirtri Nd. Tekj- 
urnar hafa lækkað um 7000 kr., en útgjöldin aukist um 262,475 kr., svo tekju- 
hallinn er nú 281,123 kr. 34 au. i stað 11,648 kr. 34 au. eftir frumvarpi 
stjórnarinnar. '

Auk þess eru tekjur af áfengistolli áætlaðar 330 þús. kr. og er það að 
likindum full hátt. Úr þessum mikla tekjuhalla bætir þingið að nokkru með 
lögum um nýja skatta og Ed. hefir nú samþ. trv. til laga um frestun á lögum 
um aðflutningsbann á áfengi, er mun auka tekjurnar um nálægt 200 þús. kr. 
verði það lög.



En þrátt fyrir þetta má búast við nokkrum tekjuhalla og svo er pen- 
ingaforði landssjóðs nú svo lítill, að nær því horfir til vandræða.

Af þessu leiðir, að nefndin fer varlegar i tillögum sínum um útgjalda- 
hækkanir en hún annars hefði gert.

Að svo stöddu leggjum vér ekki til að breytingar verði gerðar við 
tekjukaflann, en við gjaldakaflann ráðum vér háttvirtri deild til að gera all- 
margar breytingar, er auka gjöldin um fullar 30 þús. kiónur. Verður minnst 
á flestar þessar tillögur hér á eftir:

10. gr.
Laun yfirskoðunarmanna landsreikninganna hafa verið óbreytt, 400 kr. 

á ári til hvors, siðan 1875. En störfin hafa vaxið stórkostlega, sérstaklega hin 
siðari árin, svo þetta er alt of lág borgun, ef ætlast er til meira en almennr- 
ar tölurannsóknar. Nefndin leggur þvi til að hækka launin upp i 600 kr. á ári.

12. gr.
Útgjöld við læknaskipunina og til heilbrygðismála hækka ár frá ári. í 

íjárlögunum 1904—’05 voru þau kr. 235,640, 1910—’ll kr. 298,050, í frumvarpi 
stjórnarinnar fyrir 1912—’13 345,100 og hjá Nd. kr. 328,080.

Þótt nefndin áliti hækkun þessa athugaverða, sér hún sér eigi fært 
að draga úr útgjöldunum, frekar en Nd. hefir gert, og verða þau, ef deildin 
fellst á tillögur vorar, kr. 333,280. Samkvæmt læknaskipunai lögunum frá 1907 
náði ísafjarðarlæknishérað yfir kaupstaðinn og 7 hreppa Norður-ísafjarðars ’̂slu, 
enda var gert ráð fyrir aðstoðarlækni í héraðinu, en á þinginu 1909 yarNaut- 
eyrarhérað stofnað og gengu þá 4 hinir fjarlægari hreppar undan. Nú er farið 
fram á, að landssjóður leggi fram fé til þess að 4. læknirinn setjist að i hinu 
upphaflega Isafjarðarhéraði. A þetta getur nefndin ekki fallist, en álitur rétt, að 
aðstoðarlækninum sé gert að skyldu að sitja i Bolungarvík. Þar er hans 
þörf, en siður á Isaflrði við hlið héraðslæknisins.

Frá stjórn Heilsuhælisfélagsins í Reykjavik hafa nefndinni borist er- 
indi, 1° um hækkun á ársstyrknum til heilsuhælisins á Vífilsstöðum fyrir árið 
1912 úr 18 þús. kr. uppi 25 þús. kr., 2° um að landssjóður ábyrgist 120 þús. 
kr. viðbótarlán handa heilsuhælinu og 3° um að heilsuhælinu verði afhent 
jörðin Vifilsstaðir til æfinlegrar eignar og umráða.

Það er sjálfsögð skylda fjárveitingarvaldsins, að styrkja heilsuhælið á 
Vifilsstöðum og alla starfsemi heilsuhælisfélagsins vel og ríflega. En styrkur 
sá, sem neðri deild hefir heitið, er svo hár, að vér getum ekki ráðið til að 
hækka hann.

Verði beiðnin um ábyrgð á 120 þús. kr. viðbótarláni handa heilsuhæl- 
inu tekin til greina, má heita, að landssjóður ábyrgist allan byggingarkostnaðinn. 
Til þessa vill nefndin ekki ráða, að minsta kosti ekki fyr en málaleitunin hefir 
verið borin undir álit Nd.

Nefndin fær eigi betur séð, en að umboðsstjórnin geti selt heilsuhælinu 
jörðina Vifilsstaði og er þá sjálfsagt, að landssjóður láti jarðarverðið ganga til þess.

í þessu sambandi vill nefndin taka fram, að hún telur það aðfinning- 
ar vert, að stjórnin heimildarlaust hefir lánað heilsuhælisfélaginu 75 þús. kr.

Eftir tillögum landlæknis leggur nefndin til, að veittur verði 3000 kr. 
styrkur hvort árið, til þess að byggja sjúkraskjli á föstum læknissetrum.



Samskonar fjárveiting slóð i fjárlögunum fyrir 1908—1909 og i gildandi fjár- 
lögum, en hefir fallið burt úr frumvarpi stjórnarinnar og ekki verið tekin upp 
i Nd. Til þess hin strjálbygðari læknishéruð geti gert sér von um að fá lækna 
og halda þeim, og til þess þau hafi fult gagn af þeim, er nauðsynlegt, að sem 
fyrst verði bygð litil sjúkraskýli á heimilum læknanna. En þetta er héruð- 
unum um megn, nema þau fái styrk úr landssjóði, og má hann ekki vera 
minni en tillaga nefndarinnar gerir ráð fyrir.

Neðri deild heflr samþykt, að greiða 1000 kr. fyrra árið sem »tillag« 
til lúpus-sjúklingsins Önnu Magnúsdóttur, sem nú er á Finsens-ljóslækninga- 
stofnuninni i Kaupmannahöfn, og hefir verið þar síðan haustið 1906. Nefndin 
telur varhugavert að koma því á, að landssjóður greiði meðlög með sjúkling- 
um, er einstakir menn hafa sent til lækninga á útlend sjúkrahús, en felst þó 
eftir atvikum á, að lála þessa íjárveitingu standa með þvi skilyrði, að fénu sé 
varið til áfallandi lækningakostnaðar, en ekki til greiðslu þess kostnaðar, sem 
þegar er áfallinn.

13. gr.
Utgjöldin til samgöngumála voru í frumvarpi stjórnarinnar áætluð 

kr. 929,125. í gildandi tjárlögum eru þau kr. 987,227 og i frumvarpi Nd. 
1,049,700. Tillögurnar lækka þessi gjöld um 15,400 kr.

Stjórnin heflr mælt með því, að laun aðstoðarverkfræðingsins verði 
2700 kr. og landsverkfræðingurinn heflr skýrt nefndinni frá, að verði þau lægri, 
geti hann ekki búist við, að halda þeim manni, sem hann nú hefir, né fá i 
hans stað mann, sem hafi fullkomna verkfræðingsþekkingu.

Nefndin vill veita siðara árið 20 þús. kr. til Borgarfjarðarbrautar eða 
samtals á fjárhagstimabilinu 30 þús. kr. Þá mun vanta 10—15 þús. kr. til að 
fullgera braut þessa, og væntir nefndin, að það verði gert 1914.

Til Reykjadalsbrautar ætlumst vér til, að veittar verði fyrra árið 15 
þús. kr., en hið siðara 5,000 kr. Sú braut er vel á veg komin og ekki ólík- 
legt, að 10—15 þús. kr. muni nægja, til að fullgera hana að Einarsstöðum. 
Reynist þessi ágizkun rétt, er ekki óhugsandi, að veita féð í fjáraukalögum og 
fullgera brautina árið 1913.

Þar eð fjárhagurinn er erfiður og í mörg horn að líta, álitum vér rétt 
að fresta þvi, að byrja á akbrautarlagningu frá Sauðárkróki, þangað til siðara 
ár fjárhagstímabilsins.

Brúin á Öxará við Þingvöll er orðin fúin. Steinsteypubrú á ána kost- 
ar 1500 kr. og vill nefndin hækka fjárveitinguna til viðhalds akbrauta fyrra 
árið um þessa upphæð.

Landsverkfræðingurinn og stjórnin vilja láta akbrautirnar ganga á undan 
þjóðvegum, þar til lokið er þeim akbrautarlagningum, er vegalögin fyrirskipa. 
Vér leggjum þvi til, að fella burt fjárframlög til þjóðvegarins í Skaftafellssýslu 
og milli Hjarðarholts og Ljárskóga, enda verður eigi séð, að taka beri þessa 
vegarkafla fram yfir aðra þjóðvegi á landinu.

Nefndin getur eigi fallist á, að veita fé úr landssjóði til sj’sluvega, nema 
þvi að eins, að all-rífleg fjárframlög komi á móti annarstaðar að. Viljum vér 
þvi færa niður fjárveitinguna til Hvammstangavegarins í 1000 kr. gegn jatn- 
miklu tillagi annarstaðar að, og er það nægt fé til að koma vegagerð þessari 
alla leið að þjóðveginum.



Frá Hafnarfirði til Keflavikur er nú eftir að gera veg á ca. 14 röstum, 
en i sumar verður unnið fyrir 15,000 kr. Vér álitum þvi, að til að fullgera 
veginn þurfi í hæsta lagi 10 þús. kr. gegn jafn-miklu framlagi annarstaðar að.

Nefndinni virðist rétt, að binda ekki styrkinn til gufuskipaferða við 
vist nafn eða ákveðinn samning. Samningur getur verið rofinn eða önnur 
atvik ollað þvi, að ákvæði hans ekki komi til framkvæmda, þá verður stjórnin 
að hafa umboð til að semja við aðra.

Vér leggjum til að styrkurinn til Faxaflóabátsins verði hækkaður uppí 
14,000 kr. á ári. Félagið, sem á bátinn Ingólf, er i fjárkröggum, en ferðirnar 
milli Reykjavikur og Borgarness spara póstsjóði mikið fé.

I fjáraukalagafrumvarpinu fyrir árin 1910 — 1911 felldi hv, deild fjárveit- 
ingu til loftskeytasambands milli Reykjavikur og Vestmannaeyja. Samkvæmt 
því á fjárveitingin til starfrækslu loftskeytasambandsins að falla burtu.

Vitavörðurinn við Elliðaeyjarvitann hefir haft 200 kr. laun. Stjórnin 
leggur til að hækka þau upp í 400 kr. Þá launaviðbót álitur nefndin nægilega.

í athugasemdum viö Qáraukalagafrumvarpið hefir nefndin gert grein 
fyrir niðurfærslu á launum vitavarðarins á Siglunesi frá því er stjórnin sting- 
ur upp á.

Vitabygging á Bjargtöngum er algerlega óundirbúið mál, og óvist enn ‘ 
þá, hvort umsjónarmaður vitamálanna muni telja nauðsynlegt að byggja þar 
stóran vita, eða að komast megi af með lítið Ijósker, eins og t. d. á Langanesi. 
Aftur á móti hafði stjórnin eftir tillögum umsjónarmannsius tekið Flateyar- 
vitann, sem hKtur að hafa afarmikla þýðingu fyrir siglingar til og frá Eyja- 
firði, upp í frumvarpið. Með þessum vita mælir það og, að með honum og 
vitunum á Skagatá og Kálfshamri er séð sæmilega fyrir siglingum fyrir öllu 
Norðurlandi.

14. gr.
Við þessa grein leggjum vér til að gera allverulegar breytingar, sem 

hækka útgjöldin til muna.
Vér getum ekki fallist á að verja fé þvi, sem ætlað er til bráðabirgðar- 

uppbótar brauðum, til húsaleigustyrks handa prestum i kauptúnum. Það 
mundi vera gagnstætt tilgangi prestlaunalaganna og gæti dregið slæman dilk 
á eftir sér fyrir landssjóðinn. Likt er þvi varið með að veita kirkjubóndanum 
á Grund prestmötuna til viðhalds kirkjunni þar.

Aðalbreytingin við þessa grein er i þvi fólgin, að meiri hluti nefndar- 
innar vill setja háskóla íslands í staðinn fyrir embættismannaskólana 3. Af 
þessu leiðir hækkun, sem nemur samtals 30,600 kr. (frá frv. Nd.) fyrir fjár- 
hagstímahilið. Þar af er launahækkunin kr. 27,600, hækkaður náms- og húsa- 
leigustyrkur 2,560 og til útgáfu kenslubóka 2,000 kr. Hinsvegar sparast 3,000 kr. 
i húsaleigu fyrir lækna- og lagaskóla. þess skal getið að ágreiningurinn í 
nefndinni er eingöngu um það, hvort háskólinn skuli taka til starfa næsta 
haust, og verður gerð grein fyrir þvi við umræðurnar. En öll er nefndin 
sammála um bækkun námsstyrksins og styrks til útgáfu kenslubóka.

Nefndin leggur til, að 3. kennara við Gagnfræðaskólann á Akureyri, 
séra Jónasi Jónassyni, verði veitt 400 kr. launaviðbót. Launin eru að eins 1600 
krónur. Hann hefir verið kennari um allmörg ár og er orðinn roskinn maður. 
Auk þess á hann viðurkenning skilið sem rithöfundur.



Kvennaskólinn í Reykjavík er nú í blóma og er þvi sjálfsagt að styrkja 
hann riflega. En þar sem þetta er privatskóli virðist rétt og sanngjarnt, að 
krefjast framlags annarstaðar að til móts við landssjóðsstyrkinn, jafnvel þó 
þetta gæti orðið til þess, að námsmeyjarnar greiddn lítilsháttar skólagjald.

Nefndin leggnr til að fella niður fyrst um sinn styrk til kvennaskólans 
á Blönduósi, þangað til þingmenn hafa áttað sig á þeim tveim spurningum:
1. Hvort landssjóður eigi að styrkja nema einn almennan kvennaskóla og
2. séu þeir tveir, hvar Norðurlandsskólinn eigi að vera.

Nefndin vill veita unglingaskóla Ásgríms Magnússonar i Reykjavik lit- 
ilsháttar styrk, svo hann geti notið nokkurnveginn jafnréttis við unglingaskóla 
utan Reykjavikur.

Styrkinn til Flensborgarskólans vill nefndin lækka um 1,000 kr. og er 
styrkurinn þó tiltölulega mjög hár.

Áhugi á að læra sund eykst óðum, og vill netndin styðja að þvi, með 
því að hækka styrkinn til sundkenslu utan Reykjavikur um 200 kr.

Styrkinn til leikfimisnáms handa sveitastúlkum vill nefndin veita 
Ingibjörgu Guðbrandsdóttur. En bundinn er styrkur þessi og enn fremur 
styrkurinn til Stefáns Eiríkssonar þvi skilyrði, að stjórnarráðinu sé send skj’rsla 
um kensluna.

Breytingartillögur vorar við þessa gr., verði þær samþyktar, áuka 
gjöldin um 21,800 kr.

15. gr.
Vér lílum svo á, að ekki megi ætla minna en 1,500 kr. árlega til að 

útvega forngripi og til áhalda. Forngripasafnið er dýrmæt eign og má þvi eigi 
skera fjárframlög til þess mjög við neglur.

Þá álitur nefndin ómissandi að semja og gefa út safnskrá, sérstak- 
lega til afnota fyrir útlendinga. Mun hún auka aðsókn að safninu og gera 
mönnum auðveldara að kynna sér það, en auk þess létta starf umsjónarmann- 
anna. Vér leggjum þvi til, að veitt sé lil þessa alt að 500 kr. fyrra árið.

Styrkinn til Jóns ófeigssonar vill nefndin færa niður um 500 kr., en 
jafnframt leysa hann undan því skilyrði, að bókin skuli vera 45 arkir eða stærri. 
Álitum vér, að nokkru minni, og þá einnig ódýrari, orðabók verði fult eins 
gagnleg. '

Þorsteinn Erlingsson hefir ekkert gefið út af skáldritum eða Ijóðum 
hin síðari árin. Teljum vér því réft, að veita honum nokkru minni styrk en 
þeim Einari Hjörleifssyni og Guðmundi Magnússyni, er báðir hafa nýlega gefið 
út skáldrit, sem unnið hafa hylJi almennings.

Leikfélag Reykjavikur á við þröngan efnahag að búa, svo nærri liggur 
að það verði að hætta störfum. Nefndin viðurkennir, að félagið hafi þýðing- 
armikið hlutverk með höndum, að halda uppi leiklist hér í bæ, og vill þvi 
hækka styrkinn upp í 2,000 kr.

Þá hefir nefndinni borist erindi frá alþingismanni Hannesi Þorsteins- 
syni um 2,500 kr. árl. styrk, til að semja æfisögur lærðra manna íslenzkra á 
siðari öldum. Gerir hann ráð fyrir, að æfisögusafn þetta nái yfir 300 ára tíma- 
bilið frá þvi um 1600 til loka 19. aldar.

Það er að sjálfsögðu ekki siður þýðingarmikið fyrir oss en hinar stærri 
þjóðir, að eiga slik ritverk, og vill nefndin þvi veita styrkinn. Treystir hún 



umsækjandanum til að leysa verkið vel af hendi, og ætlast til, að hann geti 
varið starfskröftum sinum óskiftum til þess.

Nefndin sér enga ástæðn til að hækka styrkinn til Dr. Helga Péturs- 
sonar upp úr þvi, sem hann er i gildandi fjárlögum og frumvarpi stjórnarinnar.

Þá leggur nefndin til, að cand. mag. Sigurði Guðmundssyni verði veitt- 
ur 600 kr. styrkur, til að vinna að undirbúningi að bókmentasögu íslands. Vér 
eigum ítarleg rit um hinar eldri bókmentir vorar, en um hinar nýrri bók- 
mentir hefir lítið verið ritað. Þetta er því þarft verk, sem vert er að styrkja, 
og hetir umsækjandinn góð meðmæli frá kennurum sinum við háskólann.

Tillögur nefndarinnar um breytingar við þessa grein auka gjöldin 
um 8,100 kr.

16. gr.
í frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árin 1910 —11 er fjárveiting tilþessað 

byggja leikfimishús við bændaskólann á Hvanneyri, og erþar gert ráð fyrir að 
húsið muni kosta um 4,000 kr. Samskonar beiðni kom þá og fram frá 
bændaskólanum á Hólum, en þar var gert ráð fyrir "að húsið mundi kosta (úr 
steinsteypu) 7,600 kr. Nefndin vildi ekki taka fjárveiting í þessu skyni upp 
i fjáraukalögin, en vill að veitt verði fé til húsabyggingarinnar i fjárlögunum, 
þó þannig, að húsið verði bygt úr steinsteypu, og í allra hæstá lagi varið til 
byggingarinnar 6,000 kr. Lítum vér svo á, að fyrir þá upphæð megi koma 
upp nægilega stóru og hagkvæmu leikfimishúsi. Treystum vér þvi, að stjórnin 
sjái um að alls sparnaðar verði gætt.

Menn finna með ári hverju meir og meir til þess, hve afarnauðsynlegt 
það er, að fjölga dj’ralæknum. Nefndin vill því veita fé handa 2 mönnum til 
þess að stunda dýralækninganám erlendis, en vill jafnframt tryggja það sem 
bezt, að þeir því að eins njóti styrksins, að þeir lúki námi.

í gildandi fjárlögum er Jónínu Sigurðardóttur veittur 1,000 kr. árl. 
styrkur til matreiðsluskólahalds á Akureyri og tók Nd. sama styrk upp i fjár- 
lagafrumvarpið. Nú hefir komið fram umsókn frá kventélaginu »Ósk« á ísa- 
firði um styrk til matreiðsluskólahalds þar. Nefndin hyggur að þessir mat- 
reiðsluskólar muni gera gagn og. vill því veita 1,000 kr. styrk i þvi trausti að 
bæjarstjórn ísafjarðarkaupstaðar og sýslunefnd Norður-ísatjarðarsýslu einnig 
styrki fyrirtækið.

Nefndin leggur til, að dregið verði nokkuð úr skilyrðunum fyrir styrk- 
veitingunum til iðnskólanna og verzlunarmannaskólans i Reykjavík. En jafn- 
framt vill nefndin taka fram, að félögunum ber að senda stjórninni árlega ná- 
kvæma skýrslu um skólahaldið og reikninga um ailan skólakostnaðinn.

Þá vill nefndin veita Páli Jónssyni frá Djúpavogi 600 kr. styrk, til þess 
að fullgera og kaupa einkaleyfi fyrir atkvæðavél, er hann hefir fundið upp. 
Vél þessi virðist vel löguð til þess að nota hana við leynilegar atkvæðagreiðsl- 
ur og vel þess verð, að henni sé komið á framfæri.

Eftir atvikum getur meiri hluti nefndariniiar fallist á, að fjárveitingin 
»Til viðskiftaráðunauta« standi i fjárlögunum, en alls eigi að hún sé bundin 
við nafn þess manns, sem nú er viðskiftaráðunautur, eða nokkurt annað ákveð- 
ið nafn. Leggur hún þvi til, að báðir liðir athugasemdarinnar við lið 27 
falli burt.

Prófessor C. O. Jensen i Kaupmannahöfn hefir gert landinu ómetan- 



legt gagn með því að finna upp bráðafárs-bóluefni, sem algerlega hefir unnið 
bug á þessari allra hætluiegustu sauðfjárs^’ki. Vill nefndin að alþingi með 
þessari litlu fjárveitingu votti honum þakklæti þings og þjóðar.

Nefndinni virðist engin ástæða til að gefa Landsbankanum upp þess- 
ar 7,500 kr. Skattur sá, er bankinn greiðir, er ekki ósanngjarnlega hár, og 
meðan varasjóðurinn er um 700 þús. kr., á bankanum að vera vorkunnar- 
laust að greiða upphæðina.

Hlutafélagið »Klæðaverksmiðjan Iðunn« sótti um lán úr landssjóði.og 
til vara um styrk til þess að standast vaxtagreiðslur af lánum félagsins, eftir 
að verksmiðjan brann fyrir nokkrum árum og meðan verið var að endurreisa 
hana. Lán getur félagið ekki fengið, en þar sem það beið afarmikið tjón við 
áminstan bruna, vill nefndin veita því 6000 kr. styrk.

Breytingartillögur okkar við grein þessa auka gjöldin um kr. 11,300.

. 18. gr.
Vér leggjum til að hækka eftirlaun séra Matthiasar Jochumssonar um 

400 kr. og prestsekkju Elinborgar Friðriksdóttur um 200 kr., og mun gerð grein 
fyrir hinum tillögunum í framsögunni.

22. gr.
Þótt vér vitum með vissu, að stjórnin muni ekki geta veitt lán þau, 

sem talin eru í greininni, gerum vér ekki tillögu um að strika þau út.

Efri deild alþingis, 24. april 1911.

Lárus H. Bjarnason, Steingrímnr Jónsson,
formaður. skrifari og framsögum.

Sigurður Hjörleifsson. Stefán Stefánsson.

Sigurður Stefánsson.


