
Nd. 556« Framhaldsnefndarálit

um frumv. til fjárlaga fyrir árin 1914 og 1915.
Fjárlaganefndin hefir, að lokinni annari umræðu fjárlaganna, tekið fjár- 

málin til ihugunar á ný, og sjerstaklega viðvikjandi semgöngunum á sjó, sem 
hún hafði frestað, þangað til samgöngumálanefndin hefði komið fram með álit 
sitt og tillögur. Eru athugasemdir hennar á þessu stigi málsins á þessa leið:

Samgöngur á sjó.
Nefndin hefir athugað tillögur samgöngumálanefndarinnar á þingskj. 

487 og fallist á þær í aðalatriðum. Þó vill hún breyta orðalagi á liðnum I. 
þannig, að hann verði eigi skilinn svo, sem hjer eigi að skapa fasta sýslan 
handa manni, er stjórni samgöngum á sjó framvegis. Hinsvegar er nefndin 
sammála samgöngumálanefndinni, að samgöngumál þessi þurfi miklu meiri 
rannsókn og undirbúning á milli þinga, eins og nú hagar til, heldur en þann, 
er stjórnin hefir gert að undanförnu og hefir mannaráð til að gera, svo að þar 
af stafi að nokkru ósamræmi það, sem er i samgöngunum, og máske óþörf 
fjáreyðsla.



Meiri hluta fjárlaganefndarinnar virðist ástæða til, að hækka styrkinn 
til Faxaflóabáts (um 2000 kr.) og Breiðafjarðarbáts (um 1000) á ári, sökum 
þess, hve stórt umdæmi þeir hafa hvor um sig. Þar á móti virðist meiri hl. 
nefndarinnar varhugavert að veita 6000 kr. upphæð til fyrirhugaðra bátaferða 
á milli Vestmanneyja, Eyrarbakka, Stokkseyrar og Vikur. Nefndinni er sem 
sje ekki kunnugt um, að nein áætlun sje til um það, hvað útgerð slíkra ferða, 
skynsamlega rekin, muni kosta. Hefir heyrt, og felst sjálf á, að hjer mundi 
tiltækilegast að hafa stóran þiljubát með mótor. En meiri hl. þykir óliklegt, 
að útgerðarkostnaður hans, við hæfilegar milliferðir á þessu svæði, nemi tvö- 
faldri þessari upphæð eða 12000 kr. á ári. Leggur þvi til, að árleg upphæð 
úr landssjóði sje færð niður í 4800 kr.

Samkv. þessu leyfir nefndin sjer að koma fram með breytingartillögur 
við breytingartill. samgöngumálanefndarinnar á sjerstöku þingskjali.

Við 13. gr. B.
Nefndinni hefir borist brjef frá stjórnarráðinu, þar sem farið er fram á 

að nefndin taki upp viðauka við fjárveiting til verkfróðra aðstoðarmanna (I. 2.), 
2700 kr. á ári, til þess að verkfræðingur landsins geti bætt við sig verkfróðum 
aðstoðarmanni, en í notum þess geti hann með aðstoðarmanni sinum sint öll- 
um stærri fyrirtækjum viðvikjandi vatnsveitu og vörnum við vatnágangi 
Styður stjórnarráðið málaleitun þessa, sem upphaflega er framkomin frá bún- 
aðarþinginu, við rækilegt álitsskjal frá verkfræðingi landsins. Meirihluti nefnd- 
arinnar felst á að veita þetta fje. En hyggur að nægja muni að veita það 
siðara árið, þvi hæpið sje, að fyr verði kominn i kring sá útbúnaður í þessu 
efni, sem á þarf að halda.

Við 13. gr. D.
Búðahreppur í Fáskrúðsfirði hefir farið þess á leit, að sjer verði gefið 

upp 4000 kr. lán úr viðlagasjóði til simalínunnar þar, með þvi hann hafi 
orðið harðar 'úti en aðrir um framlag til sima, og einkum þá, er símalina 
þessi verður stofnlina til Djúpavogs og Hornafjarðar. Leggur landssimastjór- 
inn til, að beiðni þessari sje sint á þann hátt, að helmingur upphæðarinnar, 
2000 kr., sje á sinum tíma færður með kostnaði við lagningu simalinunnar frá 
Fáskrúðsfirði til Djúpavogs, en þá um leið til lúkningar upp i ofannefnt síma- 
lán til Búðahrepps. Nefndin lætur þess getið hjer, þótt þetta atriði hafi ekki 
áhrif á fjárlögin sjálf, að hún felst á þessa tillögu landssimastjórans.

Við 14. gr. B. XIII.
Vegna breytinga, sem urðu við aðra umræðu og tillagna, sem þá komu 

fram viðvíkjandi fjárveiting til unglingaskóla, hefir nefndin komist að þeirri 
niðurstöðu, að heppilegast sje að hafa eina fjárhœð til þeirra allra, að sínu 
leyti eins og til barnaskóla, þótt hún gæti eigi fallist á tillögur þær, sem þá 
komu fram, eins og þær voru lagaðar. Og til unglingaskóla telur hún Hvit- 
árbakkaskólann, þótt hann sje með lýðháskólasniði. Nefndin ætlast þó til, 
að þessi tilhögun verði til einskis skaða fyrir skólana á ísafirði, Seyðisfirði, 
Núpi og Hvítárbakka frá þvi, sem nú er í frumv. Þessvegna leggur hún til 
að upphæðin til unglingaskóla hækki um eigi minni upphæð, en þessir skólar



hafa samtals, og að hámark styrksins til hvers unglingaskóla um sig sje num- 
ið burt úr skilyrðunum.

Enda ætlast nefndin til að Hvitárbakkaskólinn haldi sömu kjörum um 
styrk ettir nemendatölu sem að undanförnu. Lúta þá allir unglingaskólar 
undir umsjón fræðslumálastjórans á sama hátt og barnaskólar og farskólar.

Fjárlaganefndin mun að öðru leyti gera grein i framsögunni fyrir þeim 
breytingartill., sem hún gerir.
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