
Ed. 391. Nefndaráiit

um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1912 og 1913 (þingskjal 238).

Nefndin hefir á nokkrum fundum athugað frumvarpið allrækilega og ræður 
háttvirtri deild til að gera við það nokkrar breytingar. Leyfum vjer oss að gera 
hjer grein fyrir þessum breytingartillögum.

Við 3. gr.
Drengur þessi, sem er 9 ára, heíir verið að miklu leyti afllaus í útlimum 

hægra megin síðan hann var á 1. ári, og því ekki komist á fætur ennþá. Van- 
heilsu þessa fær hann ekki bætta hjer á landi, en landlæknir telur, að nokkur von 
sje um að drengurinn muni komast á fætur, ef hann fer til útlanda og fær þar 
umbúðir. Þessi ferð kostar að likindum ekki minna en 500 kr., en foreldrar 
drengsins eru öreigar. Er því sótt um 300 kr. styrk í þeirri von, að það sem á 
vantar, fáist annarstaðar að. Nefndin litur svo á, að rjett sje, að landssjóður hlaupi 
hjer undir bagga, þar sem enginn viðbúnaður mun vera hjer á landi til þess að 
bæta úr þannig lagaðri vanheilsu, cnda hafa verið veittir styrkir í svipuðum til- 
fellum á þingunum 1905, 1907 og 1909, og síðast á þinginul911: »tillag til Önnu 
Magnúsdóttir« smbr. gildandi fjárlög 12. gr., 10, i.

Við 4. gr.
Nú er það ölhim Ijóst, að eigi verður komist hjá að byggja hið allra 

fyrsta viðbót pið pósthúsið eða nýtt pósthús. Húsnæði það, sem landssíminn nú 
hefir í pósthúsinu, er með öllu óviðunandi og illgerandi að flytja hann þaðan. 
En jafnvel þó ráðist væri í að flytja símann, mundi húsið alt naumast fullnægja 
þörfum póststjórnarinnar. Hinsvegar munu vera allskiftar skoðanir manna um, 
hvort rjettara sje að byggja viðauka við pósthúsið, eins og ráðgert er í frumvarpi 
stjórnarinnar, eða pósthús á öðrum stað, en láta landssímann hafa alt hið núver- 
andi pósthús, er eflaust mun fullnægja vel þörfum hans fyrst um sinn. En 
hvernig sem á þetta er litið, telur nefndin sjálfsagt að byrja þegar í haust að 
byggja og ræður þvi háltvirtri deild til að taka upp í þessa grein frumvarpsins 
riflega fjárveitingu til pósthúsbyggingar. Verður þá það, sem ávantar byggingar- 
kostnaðinn, veitt á fjárlögum fyrir árið 1914.

Samkvæmt fjárlögum 1908—09, 13. gr., D. II 6, var Árnes- og Rangár- 
vallasýslum gert að skyldu að greiða 12 4 8 þús. krónur af kostnaðinum við 
lagning talsíma frá Reykjavik til Garðsauka og við hliðarlínu til Eyrarbakka og 
Stokkseyrar. Þessi tillög voru lækkuð um helming á þinginu 1909, sambr. 
fjáraukalög 1908—09, 3. gr., og sýslunum veitt viðlagasjóðslán 29/s og 15/io 1909 
til þess að greiða upphæðirnar, Með simalögunum frá 22. október 1912 er síma- 
linan Reykjavík—Garðsauki gerð að 1. flokks sima, og er því nú farið fram á 
eftirgjöf á öllu tillaginu frá Rangárvallasýslu og hálfu tillaginu frá Árnessýslu.

Nefndin litur svo á, að engin ástæða sje til að gefa eftir öll tillögin, heldur 
aðeins þá upphæð eða helming þeirrar upphæðár, sem ógreidd var af láni hvorrar 
sýslu, þegar símalögin gengu í gildi, og leggur hún þvi til að 4. liður 4. gr. færist 
niður í 2500 kr. og 5. liður niður i kr. 3333,33.



Vitavörðurinn við Garðskagavita og umsjónarmaður vitanna telja gerlegt 
að grafa brunn við vitann og mjög æskilegt, að það verði framkvæmt. Hefir þvi 
stjórnin lagt til, að veittar verði 800 krónur til brunngraftarins. Þessu er nefnd- 
in samþykk, en þareð engin regluleg áætlun er gerð um kostnaðinn og eigi víst, að 
vatn fáist, virðist rjettara að orða fjárveitinguna þannig, að veitt sje alt að 800 kr.

Við 5. gr.
Breytingartillögur nefndarinnar við þessa grein eru að eins leiðrjettingar 

á 2 prentvillum í 1. lið greinarinnar.

Við 6. gr.
Nefndin er sammála fjárlaganefnd neðri deildar um, að landsstjórnin eigi 

að forðast, svo sem frekast er unt, greiðslur úr landssjóði, sem eigi eru fyrirfram 
heimilaðar.

Við 7. gr.
Nefndinni virðist rjett að gera það að beinu skilyrði fyrir greiðslu við- 

bótarstyrks til að reisa leikfimishús á Hvanneyri, að skólastjórinn geri fullkomna 
skilagrein fyrir efnisleifum frá byggingu skólahússins þar og að skilyrði þetta 
sje í fjáraukalögunum sjálfum.

Við 9. gr.
Viðvíkjandi endurgreiðslu á vörutolli af kolum til hins sameinaða gufu- 

skipafjelags vill nefndin taka fram, að hún telur ekki geta komið til mála að 
nema þessa fjárveitingu burt úr frumvarpinu, þar sem innanríkisráðherra Dana, 
er gerði samninginn 7. ágúst 1909, ásamt ráðherra íslands, við hið sameinaða 
gufuskipafjelag, heíir lofað að greiða fjelaginu uppbót þessa, en nefndin áskilur 
sjer rjett til síðar á þessu þingi að bera fram tillögu um málshöfðun gegn fje- 
laginu á þann hátt, sem á er vikið í athugasemduin stjórnarinnar, ef henni eftir 
nánari athugun málsins virðist slík málshöfðun tiltækileg.

Samkvæmt þessu leggur nefndin til að gerðar verði á frumv. eftirfarandi

BREYTINGAR:

1. Við 3. gr.
Aftan við greinina bætist nýr liður: Til drengsins Einars Guð- 
mundssonar á Þórarinsstaðaeyri til þess að leita honum læknis- 
hjálpar i Danmörku kr. 300,00.

2. Við 4. gr.
Framan við greinina bætist:
Við A. Til pósthúsbyggingar (til undirbúnings og til að byrja 
á byggingunni) kr. 30000,00.

3. Við 4. gr.
Fyrir »3000,00« í 4. lið greinarinnar
komi: 2500,00.



Jósef Björnsson.

4. Við 4. gr.
Fyrir »4000,00« í 5. lið greinarinnar 
komi: 3333,33.

5. Við 4. gr.
Aftan við orðið »Garðskagavita« í niðurlagi greinarinnar 
bætist inn í: alt að.

6. Við 5. gr.
Fyrir »A. b. 5.« í fyrsta lið greinarinnar 
komi: A. b. 6.

7. Við 5. gr.
Fyrir »kr. 1110,06« i sama lið greinarinnar 
komi: kr. 1110,05.

Samlegging greinarinnar breytist sakvæmt því.
8. Við 7. gr.

Aftan við liðinn »Viðbótarstyrkur til að reisa leikfimishús« komi 
þessi málsgrein:

Upphæð þessi útborgast þá fvrst, er stjórnarráðið hefir fengið 
fullkomna skilagrein fyrir efnisleifum frá byggingu skólahússins á 
Hvanneyri.

Alþingi, 13. ágúst 1913.

Sigurður Stefánsson, Steingrímur Jónsson,
formaður. skrifari og framsögum.

Þórarinn Jónsson. Björn Þorláksson.


