
Ed. 151. Mefndarálit

um  tillögu til þingsályktunar um  dýrt iðaruppbót  handa embættis- og  sýslunar- 
m ö n n u m  landssjóðs.

Frá fjárveitinganefndinni.

Jafnvel þótt hjer sje um  harla þýðingarm ik ið  m ál að ræða, frá hvorri 
hliðinni sem það  er skoðað , skyldi enginn gera ráð fyrir löngu eða ílarlegu 
nefndarálili frá oss, sem hin háttvirta efri deild hefir falið að  búa það sjer í 
hendur, ja fn-sluttur tími sern oss hefir verið  skam taður til slíks undirbúnings.

Fram an a f  þingtím anum  gat nefndin eigi að neinu leyti athugað málið, 
enda þótt hún vissi, að k om a m undi að loku m  til sinna kasta að láta uppi 
álit uni það. Var sú orsök  til þess, að fjárveitinganefnd neðri deildar hjelt 
ö l lu m  sk jö lum  málsins i sínum  vörslum, um leið o g  öll  sam vinna á milli 
nefndanna fórst fyrir að þessu sinni, sem vonandi k em u r ekki oftar fyrir.

Það var fyrst ettir að fjárveitinganefnd neðri deildar hafði afhent oss 
málsskjölin, hinn 4. þ. m., að vjer gátum hyrjað u m ræ ðu r  og  bollaleggingar 
um málið. Frá þeim tinia höfum  vjer rætt og athugað það  frá ý m su m  hlið- 
um meira eður minna á ö l lu m  fundum  vorum , er vjer h öfum  haldið reglulega 
á þeim  tim um , sem til eru teknir i fundatöflu fastanefnda.

En hins vegar höfum  vjer af ásettu ráði látið dragast að  slá nokkurri 
ákveðinni stefnu fastri i máli þessu, þar til sýnt væii, að  hverri n iðurstöðu  
háltvirt neðri deild m undi í þvi komast. Og það þvi frem ur virtist ástæða til 
þessa frá vorri hlið, sem skoðan ir  m anna i þcirri hátlvirtu deild sýndust i 
þessu máli vera æði m ik ið  á reiki, og þnð fram á allra síðustu stundu.

En nú þegar málið er til v o r  k o m ið  fyrst í dag í þvi formi, sem  hált- 
virt neðri deild hefir gefið þvi, og  vjer eigum sam slundis að skila því frá oss 
aflur, skulum vjer í örfáum  o rð u m  lýsa afstöðu vorri gagnvart því.

Jafnvel þólt vjcr cngan vcginn viljum halda þvi fram, að meiri hluli 
fjárveitinganefndar neðri deildar liafi tvimælalaust ratað hinn besta og  rjett- 
látasta veg í máli þessu, þá virðist þó , eflir atvikum, að eini vegurinn til þess, 
að mál þetta geti fengið nok ku rn  veginn sæmilegar lyktir hjá þinginu í þetta 
sinn, sje sá, að  halla sjer að tillögum hans óbreyttuni.



N efndin  öll  litur svo  á, að  viðaukatillaga sú, nr. 132, er fram k om  á 
siðustu stundu, undirbúningslítið, i neðri deild i gær, og  var þar samþykt, 
spilli m jög  aðaltillögunni og miði frekar að  því að  auka misrjettið, er vjer 
nefndarm enn viljum  reyna að  útiloka svo  sem frekast er unt, eftir þvi sem  
m álið  nú horfir við.

A f  þessum ástæðum leyfir nefndin sjer að  k om a  fram m e ð  eftirfarandi 
breytingartillögu.

við  tillögu til þ ingsályktunar um dýrtíðaruppbót handa embættis- og  sýslunar- 
m ö n n u m  landssjóðs (þingskj. 134).

Kaflinn eða  málsgreinarnar: »F ram an gre ind  dýrt iðaruppbót  skal færð 
n iður um */» . . . að  v ið lög ðu m  drengskap um  tekjur sinar« fal'li burt.
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