
Ed. 849. Wefndarálit

uni frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909. ,

í landsreikningnum á bls. 78 er talað um, að greiddar hafi verið þrjár 
upphæðir, samtals kr. 6677,92 »eftir væntanlegum íjáraukalögum«, en í frumvarpi 
því til fjáraukalaga fyrir árin 1908 og 1909 voru þessar upphæðir ekki nefndar 
á nafn, en þær voru þó fólgnar í frumvarpi því til laga um samþykt á lands- 
reikningnum fyrir árin 1908 og 1909, sem lagt var fyrir þingið, og það var fyrst 
nefndin í háttv. neðri deild sem kom með viðaukatillögur um að bæta þeim við, 
og eru þær 8. greinin í frumvarpi þvi, sem oss hefir verið falið að athuga, og 
getum vér ekki leitt hjá oss að taka það fram, að 2. liðurinn, kostnaður við 
vatnsæðalagning að Kleppi, kr. 5937,92, er þess eðlis, að eigi er sjáanlegt annað, 
en að það hefði verið meinlítið að láta þetta bíða þess tíma, að þingið hefði 
getað veitt þvi samþykki sitt, og það er eins og yfirskoðunarmeun landsreikning- 
anna taka fram, þessum liðum viðvíkjandi, að leggja inn á hála braut, að borga 
fé úr landssjóði, sem engin fjárveiting er fyrir. Sama er að segja um 3. liðinn, 
til síldarmatsmanns Jóns Bergsveinssonar, til að kynnast síldarverkun erlendis, 
kr. 540. I svari sinu til yfirskoðunarmannanna getur stjórnin þess, að skýrsla um 
ferð hans muni birtast á prenti bráðum, en sú skýrsla er ekki komin enn, svo 
vér vitum.

En þótt vér viljum leggja það til við hina háttv. deild að hún, úr því 
sem komið er, láti við svo búið standa, að því er upphæðir þessar snertir, þá 
hefir meiri hluti nefndarinnar, Lárus H. Bjarnason og Eirikur Briem, þó eigi 
viljað leiða hjá sér að benda hinni háttv. deild á, að hér er um fjárgreiðslur að 
ræða, sem engin fjárveiting var fyrir, og sem að þeirra áliti engan vegin voru ó- 
umflýjanlegar, og að því er fjárveitinguna til Jóns Bergsveinssonar snertir tæpast 
forsvaranlegt. Ýmsar misfellur er að öðru leyti voru á frumvarpinu hafa verið 
lagaðar í hinni háttv. neðri deild. Vér leyfum oss því að leggja það til við hina 
háttv. efri deild, að hún, eftir atvikum, samþykki frumvarpið eins og það liggur 
fyrir óbreytt.

.. Alþingi, 2. mai 1911.

Lárus H. Bjarnason, Eiríkur Briem, Kristinn Daníelsson, 
formaður. skrif. og framsöguin. (með fyrirvara).


