
222. Ifefndarálit

um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 1923.

Frá  fjárveitinganefnd.

Þegar litið er á fjárlagafrumv. fyrir 1923 eins og það var lagt fyrir þingið, 
þá leynir það sjer ekki, að þar heflr verið gætt meiri sparnaðar en jfirleilt hefir 
átt sjer stað i fjárlögum undanfarandi ára. Það skal einnig sagt fjárveitinganefnd 
Nd. til Jofs, að hún hefir gert sjer alt far um að draga úr gjöldum ríkissjóðs, og 
hún hefir gengið þeim mun lengra i sparnaðaráttina en stjórnin, sem það hefir 
sýnilega verið tilætlun hennar að skila fjárlagafrumvarpinu tekjuhallalausu, eða 
þó öllu heldur með tekjuafgangi. Pótt nefndinni tækist nú ekki þessi lofsverða 
viðleitni, þá má þó segja, að meðferð Nd. á fjárlagafrumv. hefir verið nærri lagi 
og mikið betri en venja hefir verið til, þar sem hún hefír skilað því frá sjer 
með um 16 þús. kr. minni tekjuhalla en stjórnin hafði gert ráð fyrir, eða með 
181729,22.

Þegar nú litið er á frumvarpið i heild sinni og það athugað, hve mjög 
er ætlast til að dregið verði úr öllum verklegum framkvæmdum, þá verður naum- 
ast sagt, að það hafi verið hægðarleikur að minka þennan halla að miklum 
mun. Nefndin leit þó svo á, að henni bæri að stefna að þvi marki að skila fjár- 
lögunum sem hallaminstum, og eins og sjest á breytingartillögum hennar hefir 
henni tekist að færast nær þvi marki, þar sem tekjuhallinn yrði að eins um 68 
þús. kr., ef tillögur hennar næðu fram að ganga. Nefndin hefir orðið að fella 
niður nokkra liði i frumvarpinu og synja ólal fjárbeiðnum. Það kann þvi sumum 
að virðast, að hún hafí gengið fulllangt i sparnaðaráttina. En hún hefír engan 
veginn sjeð sjer fært að vera örlátari i þetta sinn.

I.

Við lekjuhlið frumvarpsins hefir nefndin ekki gert margar hreytingar. Hún 
lítur svo á, að yfirleitt sjeu tekjuliðirnir mjög varlega áætlaðir, enda er það nauð- 
synlegt, þar sem altaf má gera ráð fyrir, að gjöldin fari meira eða minna fram 
úr áætlun. Nefndin verður þó að lita svo á, að tekju- og eignarskatturinn sje 
óþarflega lágt áætlaður með kr. 800000. Þegar þess er gætt, að talsverðar likur 
eru til, að þessi skattur muni á yfirstandandi ári fara allmikið fram úr þessari 
upphæð, og hins vegar litið á útlitið til lands og sjávar það sem af er þessu ári, 
þá virðist ekki ógætilega farið, þótt skatturinn sje áætlaður 900 þús. kr.

f tekjuhálki frumvarpsins er bifreiðaskatturinn áætlaður 30 þús. kr. Það 
hefir verið rjettilega bent á það i þinginu, að þvi aðeins bæri að telja þessa upp- 
hæð með tekjum rikissjóðs, að það væri einnig tekið fram gjaldamegin, hvernig 
henni yrði varið, og fyrv. fjármálaráðh. hefir skýrt svo frá, að hún væri innifalin 
i fje þvi, sem ætlað er til viðhalds flutningabrauta og þjóðvega. Nefndin hefír átt 
tal við vegamálastjóra um þetta atriði, og heldur hann því eindregið fram, að



samkvæmt lögum 27. júui 1921, um bifreiðaskatt, eigi þessi skattur alls ekki heima 
i fjárlögum, þar sem honum skuli verja samkvæmt tillögum vegamálastjóra til að 
gera slitlag á þá akvegi, sem verst verða úti af akstri bifreiða. Vegamálastjóri 
heldur þvi enn fremur fram, að ekki geti komið til mála, að það íje, sem áætlað 
er í frumvarpinu til viðhalds akbrauta og þjóðvega, verði skert að þeirri upphæð 
sem bifreiðaskattinum nemur. Nefndin hefir þvi talið rjett að fella skattinn niður 
úr tekjuhlið frumvarpsins.

F’ar sem samþykt hefir verið að setja skólagjöld við þá skóla landsins, 
sem taldir eru í 14. gr. I I I—VII., þá þykir nefndinni viðeigandi að telja þau til 
tekna, og þykir ekki óvarlegt að áætla þau 5000 krónur.

II.
Þá skal vikja að gjaldahlið frumvarpsins og þeim breytingum, er nefndin 

leggur til að þar sjeu gerðar.

12. gr.
Eyrarsveitarhreppur er þannig settur, að hann á erfitt til læknissóknar, 

og leggur því nefndin til, að honum verði veittar 200 kr. af þeim styrk, er ætl- 
aður er hreppum, sem eiga erfiða læknissókn.

Styrkinn til Andrjesar Fjeldsteds augnlæknis vill nefndin lækka niður i 
1500 kr., þar eð hún telur ekki rjett, að þessi læknir hafi hærri styrk en aðrir 
læknasjerfræðingar, er styrks njóta og kensluskylda hvílir á. Þar sem tveir sjer- 
fræðÍDgar í augnsjúkdómum eru nú búsettir í Reykjavik, þótti nefndinni rjett að 
binda ekki styrkinn til augnlækningaferða kring um land við ákveðið nafn. En 
að sjálfsögðu gerir nefndin ráð fyrir, að A. Fjeldsted sitji fyrir þessum styrk, ef 
hann vill nota hann.

Nefndin leggur til, að slyrkur til Önnu BreiðQörð til hjúkrunarnáms falli 
niður, og byggir þá tillögu sína á því, að tiltölulega lítill árangur hefir orðið af 
þeim styrkjum, sem á undanförnum árum hafa verið veittir til hjúkrunarnema.

13. gr.
í fjárlagafrnmvarpi voru ætlaðar 10000 kr. til aðgerðar og endurbygg- 

íngar Flóabrautarinnar. Á undanförnum árum hefir talsverðu fje verið varið til 
þessarar brautar, gegn þvi að Árnessýsla legði fram nokkurn bluta kostnaðar. 
Sýslan hefir nú í seinni tíð ekki getað fullnægt þessu skilyrði, og þvi orðið að 
flýja á náðir rikissjóðs, einnig með þann hluta, er henni ber að greiða. Það er 
þv komið svo nú, að sýslan skuldar rikissjóði rúmlega 33 þús. kr., sem varið 
hefir verið til þessarar vegalagningar. Nefndinni virðist þvi óbjákværailegt að stöðva 
þessa vegagerð í bili, þar sem ekkert útlit er fyrir, að svo bráðlega rakni úr 
hinum bága Qárhag sýslunnar, að hún geti lagt fram sinn hluta.

Laun vitavarða vill nefndin hækka úr 20500 kr. i 20800 kr. og leggur 
til, að núverandi vitaverðí við Gróttuvitann verði af þessari upphæð veittar 300 
kr. sem persónuleg launaviðbót. Sá maður, sem nú gegnir þessu starfi, er orðinn 
aldraðnr, Qelítill og fatlaður og hefir gegnt starfinu um 25 ár, og því ekki nema 
maklegt að veila honum þessa litlu uppbót.



14. gr.
Styrknrinn til kennara í sögu og málfræði ísl. tungu við Há- 

skólann var feldur í neðri deild. íslensku fræðin finst nefndinni að síst 
beri að vanrækja við þá stofnun, en hitt ætti miklu frekar að vera hlutverk 
löggjafarvaldsins að hlynna að þessum sjálfstæðasta kjarna Háskóla vors. Pað 
mundi og síst verða til að auka álit vort með erlendum þjóðum, ef vjer nú fær- 
um að takmarka kenslu í þeim fræðigreinum, sem segja má að vjer höfum sjer- 
þekkingu á fram yfir aðrar þjóðir, og einna helst stuðla að þvi að gefa háskól- 
anum vísindalegan blæ og auka athygli erlendra námsmanna á honum. Því verð- 
ur hinsvegar heldur ekki neitað, að það væri hálfóviðfeldin meðferð á þeim 
manni, sem gegnir þessu starfi, ef hann nú alt í einu yrði sviftur þessum styrk, 
eftir að hann hefir afsalað sjer öðru lífvænlegra starfi og eftir að ríkisstjórnin og 
undanfarin þing hafa fyllilega gefið honum í skyn, að hann mætti vænta þess, 
að þetta yrði lifsstarf hans. Nefndin verður þvi að telja sjálfsagt, að honum 
verði veittur sá styrkuT, sem stjórnin ætlaði honum.

Þá leggur nefndin til, að 3 gjaldliðir við skólann á Hólum verði nokkuð 
færðir niður, og fær ekki belur sjeð en að á þennan hátt fáist betra samræmi 
milli gjalda þess skóla og skólanna á Hvanneyri og Eiðum.

Styrkinn til kvennaskólans i Reykjavik vill nefndin hækka um 2000 kr. 
1 þessum skóla eru nú um 120 námsmeyjar; er því auðskilið, að til hans verður 
að verja miklum kenslukröftum, auk þess sem skólinn verður einnig að greiða 
háa húsaleigu. Ef litið er á kostnað við aðra skóla með álíka mörgum nemend- 
um, þ& má segja, að þessi skóli haldi mjög vel á þvi fje, sem honum er veitt úr 
ríkissjóði. Styrkhækkun nefndarinnar er bundin við tölu námsmeyja, og á þann 
hátt meiri hvöt fyrir skólann að færa ekki inn kviarnar að mun. — I samræmi 
við þetta hefir nefndin breytt styrknum til kvennaskólans á Blönduósi, þannig að 
af aðalstyrknum eru teknar 600 kr. og lagðar við styrkinn, sem miðaður er við 
námsmeyjafjöldann.

Þar sem telja má víst, að samþykt verði að setja skólagjöld fyrir innan- 
bæjarnemendur við fiesta landsskólana, og þar á meðal við gagnfræðaskólann 
á Akureyri, þá virðist eðlilegast, að slík gjöld yrðu einnig sett við Flensborgar- 
skólann. Nefndin verður þvi að telja rjett, að með tilliti til þessa verði styrkur 
sá, er skólanum er ætlaður úr landssjóði, færður niður i 14000 kr.

Forstöðukona heyrnar- og málleysingjaskólans hefir sótt um 1500 kr. til 
að kynna sjer nýja kensluaðferð, sem aðallega er fólgin í þvi að kenna dauf- 
dumbum börnum að tala. Nefndin vill síst amast við þvi að þessum olnboga- 
börnum þjóðfjelagsins veitist svo fullkomin kensla sem föng eru á, og leggur þvi 
til, að 1000 kr. verði veittar i þessu skyni.

15. gr.
Þjóðskjalaverði hefir verið veitt nokkur upphæð undanfarandi ár til að 

láta afrita og ljósmynda merk erlend skjöl, er varða ísland. Nefndin telur ekki 
fært að fella alveg niður þessa styrkveitingu, en leggur hinsvegar til, að hún verði 
nokkru lægri en áður, eða 1000 kr.

Styrk til kaupstaðabókasafna vill nefndin hækka um 500 kr., og ætlast



hún til, að þeirri viðbót verði varið til bókasafnsins á Seyðisfirði, auk þess styrks, 
sem það fær af því fje, sem ætlaður er slikurn söfnum, Bæjarbúar á Seyðisfirði 
sýna safni þessu mikla rækt og hafa hækkað fjárframlag til þess upp í 1000 kr. 
og treysta því, að að minsta kosti jafnhár styrkur fáist úr ríkissjóði. Nú þarf að 
semja skrá yfir safnið og kaupa skápa, svo að það fer ekki hjá þvi, að kosinaður 
verður mun meiri en undanfarin ár. Þykir því rjett að Ijetta ofurlítið undir með 
þessu fyrirtæki.

Pá vill nefndin h æ k k a  lítið eitt styrkinn til PjóðvinaQelagsins, og telur 
rjett að það njóti ekki minni styrks en Listvinafjelagið. Pví er lagt til, að hvoru  
þessara fjelaga verði veittar 1000 kr.

Dansk-islandsk Sam fund hefir undanfarin  ár haft nokkurn  styrk  ú r  rik- 
issjóði. Þetta Qelag m á  teljast mjög þarft, þ a r  sem það  árlega gefur ú t  allmikið 
af ým sum  fræðandi ritum, er varða ísland. Nefndinni þykir því ástæða til, að fje- 
lagið fái að ha lda  þeim litla styrk, sem það hefir haft.

Eins og kunnugt er hefir verið stofnaður sjóður til minningar um Stefán 
Stefánsson skólameistara. Pað er ætlast til að sjóði þessum verði varið til ránn- 
sókna á náttúru landsins. Til þess að sjóður þessi geti vaxið nokkuð hraðar og 
komið fyr að notum hefir verið ákveðið að leita samskota til hans og að þeim 
samskotum verði varið til að gefa út Fióru íslands. Með þvi að ætlast er til, að 
ágóðinn af úigáfunni renni inn í sjóðinn, þá virðist nú vel til fallið, að þingið 
sýni minningu þessa merkismanns þann sóma að veita nokkra fjárhæð ú r  ríkis- 
sjóði til eflingar þessara samskota.

Styrkinn til Páls ísólfssonar leggur nefndin til að Iækka, þótt henni sje 
það ljóst að þessi m aður væri verður hærri styrks, ef fjárhagurinn leyfði. Þegar 
klipið er meira og minna af svo að segja bráðnauðsynlegum verklegum fram- 
kvæmdum, þá getur tæplega talist verjandi að veita meira fje til sönglistarinnar 
hjer á landi en gert er ráð fyrir í þessu fruinvarpi.

Styrkinn til skálda og listamanna lætur nefndin standa óbreyttan, en vill 
jafnframt láta þess getið, að hún telur sjálfsagt, að af þeim styrk verði skáldun- 
um Einari H. Kvaran og Guðm. Friðjónssyni veittar jafnháar upphæðir og áður.

Þá leggur nefndin til, að styrkurinn til Guðm. Bárðarsonar verði færður
niður í 1200 kr., og telur eftir atvikum eðlilegt, að honum sje gert jafnhátt und-
ir höfði og Bjarna Sæmundssyni og Helga Jónssyni.

16. gr.
Búnaðarfjelag íslands hefir litið svo á, að það væri eitt af hlutverkum 

þess að hafa með höndum leiðbeiningu og umsjón með garðyrkjustarfsemi i 
landinu, enda hefir það nú sjerstakan mann til þess, launaðan af því fje, sem þvi 
er veitt úr rikissjóði. En auk þessa er hjer garðyrkjufjelag og garðyrkjustjóri, sem 
ríkið kostar með talsverðum fjárframlögum. Með þessu móti er í raun og veru 
tvíborguð umsjón garðyrkjunnar. Þetta virðist nefndinni, að ekki megi eiga sjer 
stað til lengdar, og þótt hún að þessu sinni ekki vilji leggja til, að laun garð- 
yrkjustjóra falli niður, þá telur hún þó rjett, að þau verði lækkuð nokkuð og 
styrkurinn til fjelagsins tekinn af.

Með því að ekki er líklegt, að menn ráðist i stórvægileg raforkufyrirtæki
á næstunni, svo mikil sem fjárkreppa er nú og dýrtíð, þá sjer nefndin ekki, að



mikill skaði sje skeður, þólt feldur sje niður styrkur sá, sem ætlaður er til leið- 
beiningar um raforkunotkun.

Nefndin átti tal við Gísla Guðmundsson gerlafræðing um kjötverkunar- 
rannsóknir hans. Skildist nefndinni svo sem hann legði ekki neina áherslu á ut- 
anfararstyrk, þótt hann hins vegar teldi nauðsynlegt, að rannsóknum og tilraun- 
um viðvíkjandi kjötverkun yrði haldið áfram. í þessu sambandi taldi hann gagn- 
Iegt, að nokkurt fje yrði veitt til umbúða og sölutilrauna á niðursoðnu kjöti. 
Fjelst nefndin á tillögur hans, og eru breytingartillögur hennar í samræmi við það.

Þar sem dregið hefir verið úr flestum verklegum framkvæmdum í frum- 
varpinu, telur nefndin ekki fært að leggja með fjárveitingunni til bryggjugerðar 
á Eyrarbakka, með því líka, að fjárhag sýslunnar er þannig varið, að telja má 
ólíklegt, að hún geti lagt fram það fje, sem gert er ráð fyrir að komi í hennar 
hlut. Nefndin hefir þá einnig lagt til, að lækkuð verði að miklum mun fjárveit- 
ingin til Ólafsfjarðarbryggjunnar, og hefði lagt til að fella hana alveg, ef hjer 
væri ekki um miklu minni fjárhæð að ræða og nefndin hefði ekki haft góðar 
heimildir og sterkar líkur fyrir þvi, að bryggjunni yrði komið upp, að fengnum 
þessum slyrk.

Nefndin metur mikils starfsemi ungmennafjelaganna hjer á landi, og vill 
því örfa hana með dálítilli hækkun á þeim styrk, sem þeim er ætlaður.

21. gr.
Eins og áður hefir verið vikið að, stendur Árnessýsla í rúml. 33 þús. kr. 

skuld við ríkissjóð, vegna vegalagninga. Nú er ætlast til, að unnið verði að Flóa- 
veginum á þessu ári fyrir allmikla upphæð. Þar af á sýslan að leggja fram 12500 
kr., sem má telja víst, að henni verði ekki fært að greiða án lántöku úr rikis- 
sjóði. Fyrir þvi hefir nefndin talið rjett að heimila sýslunni alt að 45 þús. kr. lán 
úr ríkissjóði með vægum kjörum.

Sjerfróðir menn um kjötniðursuðu telja engin líkindi til þess, að unt sje 
að nota hveri til siíkra framkvæmda; hefir þvi nefndin talið ástæðulaust að 
heimila lán til þessarar iðnar við hverina í Reykholtsdalshreppi.

Lánsheimildin til Seyðisfjarðarkaupstaðar stendur í núgildandi fjárlögum
og verður ekki notuð. Þótt borfurnar um það hafi lítið batnað, þótti nefndinni
rjett að láta það standa á næsta ári eftir beiðni bæjarstjórnarinnar.

Nefndin sá sjer ekki fært að leggja til að veita Jóni ísleifssyni verkfræð-
ingi lán til húsagerðartilrauna hans að svo stöddu.

Hins vegar hefir meiri hluti nefndarinnar viljað veita Jóni Kristjánssyni 
nuddlækni 20 þús. kr. lán til að reisa hús með nuddlækningastofu. Slíka lækn- 
ingastofu má telja nauðsynlega, eigi aðeins fyrir Reykjavik, heldur einnig fyrir alt 
landið. Pessum lækni hefir reynst ómögulegt að fá hentugan samastað fyrir 
lækningar sínar, og er því neyddur til að reisa sjálfur hús fyrir þær. Efnahag 
hans er hinsvegar svo varið, að hann þarf á hentugu láni að halda til að koma 
húsinu upp. .

Lánsheimildina til klæðaverksmiðja á Austurlandi og Suðurlandsundir- 
lendinn vill nefndin nema burtu. Pað verður ekki sjeð á þeim plögguni, er fyrir 
nefndinni lágu, að nokkur verulegur undirbúningur þessara mála hafi átt sjer 
stað. Má geta þess, að viðvikjandi Suðurlandsverksmiðjunni lágu alls engin gögn



fyrir. Hins vegar telur nefndin sjer skylt að styðja að því, að ullariðnaður eflist 
í landinu, og gerir ráð fyrir, að næsta þing muni snúast vel við slíkum málum, 
ef þau koma vel undirbúin.

Alþingi, 6. apríl 1922.

Jób. Jóhannesson, H. Steinsson,
formaður. skrifari og framsögumaður.

Hjörtur Snorrason. Einar Árnason. Sigurjón Friðjónsson.


