
Ed. 465. lie fn d a rá llt

um  frv. til fjárlaga fyrir árið 1928.

F rá  fjárveitinganefnd.

{ byrjun  þessa þings m unu  allm argir þingmenn hafa gert sjer s terkar
vonir um  það, að störfum þingsins yrði i þelta sinn lokið fyrir páska. En  i þess
stað hefir svo farið, að neðri deild afgreiddi fjárlögin þ i  fyrst til efri deildar, er 
fast var komið að páskum , svo að þau  u rðu  eigi tekin á dagskrá þ a r  fyr en 
eftir páskana, þ. e. tæ pum  10 vikum eftir að þing var sett. Þetta hlýtur að leiða 
til þess, að þingið verði í þetta s inn eigi slyltri tima við störf en siðustu þing.

Fjárveitinganefnd efri deildur leggur engan dóm á það, hvort  un t hefði 
verið að ganga hjer h rað a ra  að verki, en hitt dylst nefndinni ekki, að óhjá- 
kvæmilegt sje að reyna að nem a i bu rtu  tekjuhalla  þann , sem nú  er á fjárlaga-
frv., og hefir h ún  sett sjer það m arkm ið.

F rá  st jó rnarinnar hendi var frv. lagt fyrir þingið tekjuhallalaust, og fjár- 
hagsins vegna og samkv. þeirri stefnu i fjármálum, sem þjóðin krefst að farin 
sje og undanfarand i þing hafa talist vilja aðhyllast, getur slikur tekjuhalli, 
sem nú  er á frv. — c. 328 þús. kr. — ekki rjettlætst á neinn hátt ,  nem a þvi að- 
eins, að nýir ska tta r  verði á lagðir. Þá leið álitur nefndin ekki færa og telur 
sjálfsagt að fara heldur þá götuna, að draga heldur ú r  útgjaldaliðum, sem þola 
bið, og fella þá liði niður, sem lítinn rjett hafa að hennar dómi til að kom ast 
í fjárlög.

Nú er það Ijóst, að ef stefnt er að þvi að skila fjárlögunum frá þessu 
þingi með litlum, eða, sem best ætti við, með engum tekjuhalla, þá verður viða
við að kom a, þvi engan sjerstakan gjaldalið, svo stóran, að nægu nemi, er hægt
að feila niður. En ef efri deild virðist mögulegt að hallast að brtt. nefndarinnar 
og gengið verður á snið við nýjar kröfur til gjalda, er tekjuhallinn horfinn, og 
er nefndin sam m ála  um það, að óll lögboðin gjöld og fjárveitingar til nauðsyn- 
legustu fram væm da á ár inu  1928 sjeu þó i sæmiiegu horfi.

F járveitinganefndirnar hafa einatt horfið að því ráði að hæ kka tekjuá- 
ætlun fjárlagafrv., þegar tekjuhalli hefir þótt keyra ú r  hófi fram og þvegið hendur 
s inar á þann  hátt. Þetta hefir fjárveitinganefnd neðri deildar ekki lagt út í að 
þessu sinni, heldur lækkað tekjuáætlunina um 50 þús. kr. E r  fjárveitinganefnd efri 
deildar þvi fyllilega sam dóm a, að meiri hæ tta  m uni vera á því, að tek ju rnar reynist 
fremur of hátt  áæ tlaðar en of lágt, eins og við horfir nú. E r  þvi ekki nem a um  
tvent að gera: annaðhvort  verða fjárlögin fyrir árið 1928 afgreidd með tekju- 
halla, sem er mjög varhugavert, eins og útlitið er nú, og rikissjóði hættulegt, 
eða að sam tök  verða að fást um afslátt á kröfum um  aukin  útgjöld á öllum 
þeim sviðum, þ a r  sem bið m á þola að skaðlausu eða skaðlitlu.

Nefndin getur ekki varist þeirri hugsun, að stjórnin hafi verið fullstór-
huga, þ a r  sem um verklegar fram kvæ m dir er að ræða. Ríkissjóðsgjöldin hvila



allþungt á landsm önnum , þegar ekki lætur því be tu r i ári, og væri þvi nauð- 
synlegt að lækka ríkissióðsskattana að einhverju leyti. En  með svo stórfeldum 
verklegum fram kvæm dum  og í frv. eru er engin leið til þess.

Nefndin hefir eftir föngum reynt að ráðast aðeins á þá liði útgjaldanna, 
sem hún álítur skaðm inst að lækka og nem a burt, og leitað þ a r  eftir sem sann- 
gjörnustum hlutföllum án tillits til k jördæm a og flokka.

Við 5 fyrstu gr. gjaldabálksins (6 —10. gr. frv.) sá nefndin sjer ekki fært 
að fara út í neinar breytingar.

Á 11. gr. leggur nefndin til, að gerðar sjeu tvær breytingar. í  fyrsta lagi, 
að framlag ríkissjóðs til landhelgisgæslu sje lækkað um 65 þús. kr. (ú r  300 
þús. n iður í 235 þús. kr.), en að framlag landhelgissjóðs sje hæ kkað  um sömu 
upphæð — upp í 200 þús. kr. L ítur nefndin svo á, að landhelgissjóðurinn sje 
vel fær um að leggja þá upphæ ð fram til landhelgisgæslunnar, þar sem eign hans 
i peningum var i árslok 1926 1330000 kr., og var þó varðskipið »Óðinn« þá að 
mestu borgað.

í öðru lagi leggur nefndin til, að upphæð sú, sem ætluð er til skattvirð- 
inga, verði lækkuð um 5 þús. kr., eða úr 45 þús. n iður i 40 þús. kr.

Vonast nefndin eftir, að sú upphæð nægi, þó að þessi koslnaður hafi árið
1925 numið þeirri upphæ ð, sem i frv. stendur og stjórnin setti þar.

Þá flytur nefndin n okkra r  breytingartillögur við 12. gr.
S tyrkurinn til læknis i Reykjavik, er skylt sje að gegna læknisvitjunum

i Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit, leggur nefndin til, að falli n iður, en i stað
þess verði tekinn upp 550 kr. læknisvitjanastyrkur til Kjósarhrepps, sem óneitan- 
lega á langt að vitja læknis.

Nefndin leggur til, að sty rkurinn  til nuddlækningastofu Jóns  læknis Krist- 
jánssonar verði læ kkaður um 500 kr. Liðurinn er nýr, og telur nefndin, að 2000 
kr. sjeu mjög sæmilegur s tyrkur til þessarar stofnunar. Nefndin leggur einnig til, 
að athugasem din við þennan lið falli niður. Telur hún  ekki ástæðu til að gefa 
eftir af láni þvi, sem þar um ræðir, hvorki afborganir eða vexti.

Þá leggur nefndin til, að u tanfa rars ty rkurinn  til Magnúsar bæjarlæknis 
Pjeturssonar falli niður. Það er ekki mjög langt síðan þessi læknir sigldi, og 
berk lavarn irnar heyra ekki sjerstaklega und ir  hans  verkahring.

Nefndin vill lækka áætlaðan rekstra ikostnað  heilsubælisins í Kristsnesi um 
1000 kr. Álítur hún, að 3000 kr. i þessu skyni m uni nægja, sam anborið  við 
áætlaðan rekstrarkostnað Vifilsstaðahælisins.

Pá leggur nefndin til, að sty rkurinn  til að reisa sjúkraskýli og læknisbú- 
staði sje læ kkaður ú r  42 þús. kr. n iður í 27 þús. kr. Telur h ún  fjárhag ríkisins 
ofvaxið að leggja fram meira fje i þessu skyni á sam a tima og fram. þarf  að 
leggja mikið fje til byggingar landsspitala, viðhótarbyggingar á Kleppi og bygg- 
ingar Krislsneshælis.

Fjelagi islenskra h júk runarkvenna  þykir nauðsyn að veita nokkurn  styrk 
vegna væntanlegrar heim sóknar 12 fulltrúa h júk runarkvenna  á N orðurlöndum , 
sem boðað hafa kom u sína hingað til lands á á i inu  1927, til þess að halda hinn 
árlega stjórnarfund sinn hjer. Leggur nefndin til, að til þessa verði vcittar 1200 kr.

Nefndin leggur til, að sty rkurinn  til Jóns  veitingamanns Kristjánssonar á



Akureyri falli niður, vegna fordæmis þess, sem þesskonar s tyrkur inundi gefa. 
enda ósanngjarnt að neita þeim öðrum , er tjón hafa beðið vegna opinberra  sótt- 
varnaráðstafana, um  bætur, ef þessi s tyrkur væri veittur.

Þá leggur nefndin og til, að ým sar breytingar verði gerðar á 13.gr.
Uppbótin til Friðriks pósts Jónssonar leggur nefndin til, að falli n iður. 

Það er upplýst, að þessi póstur hefir s ínar venjulegu póstferðir á hendi, og telst 
þvi ekki þörf að veita honum  sjerstakan heilsubilunarstyrk, enda leggur aðal -  
póstmeistari á móti þvi, að beiðni hans  verði sint.

Nefndinni v ar  það Ijóst, þó að henni væri óljúft að ráðast á verklegar 
fram kvæm dir, að tekjuhallinn m undi lftið m inka, nem a sú leið væri farln. Að 
þvi a thuguðu, að telja má vist, að framvegis megi fá ódýrari vinnu og ódýrara  
efni til vegagerða, brúargerða, simalagninga og annara  slikra fram kvæm da en 
fengist heflr á undanförnum  árum , svo að framvegis megi fram kvæm a m un  meira 
en áður  fyrir söm u fjárupphæð, hefir nefndin sjeð sjer fært að leggja til, að fjár- 
veitingarnar til þessara fram kvæm da væru læ kkaðar nokkuð hlutfallslega. Nefndin 
leggur þvi til, að fjárveitingin til þjóðvega verði lækkuð um 52 þús., fjárveitingin 
til fjallvega um 3 þús., fjárveitingin til brúargerða um 35 þús. og fjárveitingin til 
nýrra simalagninga um  26 þús. Nefndinri þólti rjett að bæta við þeirri a lhuga- 
semd, að 10 þús. kr. af fjárveitingunni til nýrra  simalagninga skuli varið til að 
leggja s imalínu frá H nausum  að Ási i Vatnsdal. V iðkomendur m unu fúsir tii að 
leggja riflegar á móti en tíðkast hefir, ef á þarf  að halda.

Nefndin leggur til, að s tyrkurinn  til ferju á Hrosshyl verði læ kkaður um 
helming. Dragferjur njóta 300 kr. styrks úr rfkissjóði, en ferjan á Hrosshyl er
bátaferja — eina bátaferjan á landinu, sem styrks ný tur úr ríkissjóði — og þykir
nefndinni ekki rjett að láta hana  njóta nem a helmings af dragferjustyrk.

Þá telur nefndin styrkinn til vetrarflutninga yfir Hellisheiði óþarflega h áan  
og leggur til, að h an n  sje læ kkaður um 2 þús. kr.

f stjórnarfrv. voru áætlaðar 70 þús. kr. tii landtökuvita  á Horni á H orn-
ströndum . Neðri deild feldi þessa fjárveitingu niður, en setti i stað h en n a r  60 
þús. kr. fjárveitingu til að reisa þrjá m iðunarvita  (radio-vita). Þar sem radio- 
vitar eru enn á bernskuskeiði og óþektir hjer á landi, telur nefndin ekki rjett að 
miða fjárveitingar til nýrra vita við þá, en leggur til, að 50 þús. kr. verði veiltar 
til vitabygginga og ætlar v itamálastjórninni að ákveða, hvaða vitar og hverrar  
tegundar verði bygðir fyrir það fje.

Við 14. gr. hefir nefndin gert nokkrar  breytingar.
S lyrkurinn  til húsabó ta  á prestssetrum leggur nefndin til, að verði lækk- 

aður  ú r  35 þús. kr. n iður i 24 þúá. kr. Nefndin býst við þvi, að hægt verði að 
fresta i bili endurbyggingu á tveim ur prestssetrum, sem ráð hefir verið gert fyrir, 
að bygð yrðu  upp á árinu 1928.

Þá leggur nefndin til, að styrkurinn  til byggingar stúdentagarðsins skiftist 
á tvö ár  og komi þvi 25 þús. i stað 50 þús. af þeim til útgjalda á ár inu  1928, 
en h inn  helm ingurinn á ár inu  1929.

Ýmisleg gjöld Hvanneyrarskóla eru áætluð 11500 kr. Þar af eru 9 þús. 
kr. æ tlaðar til fjósbyggingar, sem nefndin álítur, að fresta megi — sjerstaklega með



tilliti til þess, að setja á m iðstöðvarh itun  i ibúðarhúsið  á ár iuu  1928 og verja til 
þess 7 þús. k rónum  — og leggur þvi til, að liðurinn lækki um þá upphæð.

Um rikissjóðsstyrk til húsm æðrafræðslu  vill nefndin taka þetta fram:
Með lögum nr. 37 1917 er ákveðið að stofna húsm æ ðraskóla  i grend við 

Akureyri með 40 heim avistum  og kenslustofum fyrir alt að 50 nem endur, auk 
ibúðar forstöðukonu og þjónustufólks o. fl. Þegar efni og annað, sem með þarf 
til skólans, verður fáanlegt með viðunanlegum kjörum , skal rikissjóður leggja 
fram */* stofnkostnaði og skólinn rekinn á rikisins kostnað.

Nú hefir háttv. Nd. sett inn i fjárlagafrv. (14. gr. XV. 2.) 11 þúsund  kr. 
styrk til byggingar anna rs  húsm æðraskóla  tiltölulega skam t frá Akureyri, án þess 
að hlutast til um, að lög nr. 37 1917 verði feld ú r  gildi. Kvennaskólanum  á 
Blönduósi hefir og nú  á s iðustu tim um  verið breytt mjög i húsmæðraskólahorflð , 
og ættu þá eftir þessu að verða þrír  húsm æ ðraskó lar  á N orðurlandi, sum part  
reknir að öllu leyti á kostnað rikissjóðs, sum part  með rekstrarstyrk  ú r  honum .

Ef nú ætti að gera eins við aðra landsfjórðunga í þessum efnum, yrði 
það rikissjóði langsamlega ofvaxið.

Nefndin er þvi mótfallin byggingarstyrknum  tii húsm æðraskóla  á Laug- 
um eins og sakir s tanda  og leyflr sjer að leggja til, að h ann  verði feldur niður.

R ekstrarstyrkurinn  til húsm æðraskólans á Staðarfelli er að áliti nefndar- 
innar settur á skakkan stað (14. gr. VIII. 3.) í frv. Leggur h ú n  því til, að h ann  
verði fluttur og læ kkaður n iður i þá upphæð, sem samið hefir verið um  við 
forstöðukonuna.

Þá þykir nefndinni nægilegt að. hæ kka s tyrkinn til húsm æðrafræðslu  á 
Isafirði um 500 k rónur frá þvi sem h ann  er i núgildandi fjárlögum, sjerstaklega 
þ ar  sem tillagið anna rss taðar  að heflr ekki verið hækkað.

1 stjfrv. voru 38 þús. kr. áæ tlaðar til unglingaskóla. Neðri deild hækkaði 
þá fjárveitingu upp i 45 þús. kr. samkv. tiliögum fræðslumálastjóra, en nefndin 
leggur til, að þessi l iður verði læ kkaður n iður i 42 þús. kr., eins og h an n  er i 
núgildandi fjárlögum.

Við 15. gr. flytur nefndin nokkrar  smávægilegar brtt.
Fjárveitingin til landsbókasafnsins var hæ kkuð um 1000 kr. í neðri deild. 

Nefndin leggur lil, að sú hæ kkun  falli n iður og að tilsvarandi fjárveiting til 
þjóðskjalasafnsins lækki hlutfallslega við það.

Nefndin leggnr til, að ö n n u  Borg og Haraldi B ,örnssyni verði veittar 
1200 kr. hvoru  til leiknáms. Litur hún  svo á, að nauðsynlegt sje að sjá hinu 
væntanlega þjóðleikhúsi fyrir hæfum leikurum, og vill þess vegna veita þessum 
leiknemum þennan lokastyrk.

Að þvi er snertir s tyrkina til Sigurðar Skúlasonar, Barða G uöm unds- 
sonar og E inars Ó. Sveinssonar, þá vill nefndin geta þess, að h ú u  sjer sjer ekki 
fært að leggja til, að þeim verði veittnr bærri s ly rkur en 1000 kr. hverjum, þar 
sem tveir nám sm enn  aðrir hafa verið teknir upp í frv. með söm u upphæ ð og 
ým sum  n ám sm önnum , sem sótt hafa um  styrk, hefir engin áheyrn verið veitt.

Þá er komið að 16. gr. Nefndin leggur til, að sty rkurinn  til tilrauna- 
starfsemi um g rasfre -  og hafrasáningu  verði læ kkaður um  5 þús. kr., þar  sem 
þessi liður er nýr og hagur rikissjóðs leyflr ekki að byrja  raeð hæ rri  upphæð.



Nefndin leggur til, að áætluð gjöld sam kvæ m t II. kaíla ja rð ræ kta r laganna  
iækki um 10 þús. kr. Með hliðsjón af því, að v innulaun  m uni lækka og m at 
dagsverka kom ast f það horf, að meiri v inna verði lögð i dagsverk en áð u r  var, 
gerir nefndin ráð fyrir þvi, að nóg sje að ætla 140 þús. kr. til þessara gjalda. 
Einnig gerir nefndin ráð  fyrir þvi, að hin háu  útgjöld sam kvæ m t þessum lögum 
siðasta ár cigi rót sina að rekja að einhverju leyti til þess, að s ty rku r  hafi verið 
veittur til um bóta, sem gerðar hafa verið á fyrri árum , auk  þá yfirstandandi árs.

Um styrkinn til fjelagsins »Landnám s« er það að segja, að nefndin litur svo 
á, að Búnaðarfjelagi ísiands beri að annast  það hlutverk, sem þetta fjelag hefir 
tekið sjer fyrir hendur, og leggur hún  þvi til, að liðurinn falli niður.

Fjárveitfngin til Fiskifjelags lslands var hæ kkuð  um 5 þús. kr. i neðri 
deild. Nefndin sjer ekki nauðsyn til þessarar h æ k k u n a r  og leggur þvi til, að h ún  
sje feld niður.

Fjárveitingin til hafnarbóta i ó lafsv ik  og brim brjó ts  i Bolungarvik álítur 
nefndin, að færa verði n iður í lfku hlutfalli og að ra r  verklegar fram kvæm dir.

f stjórnarfrv. voru 5 þús. kr. æ tlaðar til m arkaðsle ita r  erlendis. Neðri 
deild hækkaði þessa upphæð i 22 þús. kr. og ákvað, að 12 þús. kr. af þeirri 
upphæð skyldi varið til m arkaðsle ita r fyrir saltfisk i Suður-Ameríku, og 10 þús. 
kr. til m arkaðsle itar fyrir sild i Mið-Evrópu og F innlandi.  Nefndin sjer ekki 
ástæðu til að b inda fjárveitinguna til m arkaðsle ita r við þessi ákveðnu lönd, 
sjerstaklega þ ar  sem 3. liðurinn i breyttill. s jávarútvegsnefadar Nd. náði ekki fram 
að ganga, og leggur hún  því til, að hún  sje ákveðin i einu lagi, og hafi stjórnin 
ób u n d n ar  h en d u r  um  það, hvernig henni verði varið. Þá leggur nefndin og til, 
að upphæ ðin verði ákveðin 20000 krónur.

Þá leggur nefndin til, að V erslunarráði ís lands verði vei 'tur s ty rku r  sá, 
sem þvi var æ tlaður í stjfrv. til þess að afla frjetta um  m arkaðshorfu r  erlendis, 
og að styrkurinn  til að kynnast  fyrirkomulagi erlendra  kaupþinga verði feldur 
niður. L tu r  h ú n  svo á, að fyrnefndi s ty rkurinn  m uni kom a að m un  m eira gagni 
en hinn  siðarnefndi.

Nefndin leggur til, að sty rkurinn  til flugnáms falli niður. Nefndinni er 
alls ekki Ijóst, að hverju gagni þessi s ty rku r  m uni kom a, m eðan málið er í 
þeirri dnl, sem það e r-enn  fyrir islenskri þjóð.

Nefndinni þykir  of fljótt á stað farið að veita eftirgjöf á láni Stokkseyr- 
a rh repps  vegna brunatjóns, m eðan fyrsta afborgun lánsins er ekki fallin i gjald- 
daga og ósjeð, hvernig fer um  brunam álið  i heild. Leggur h ún  þvi til, að liður- 
inn  falli n iður, enda ætti slik eftirgjöf ekki beima i þessari grein fjárlaganna.

Byggingarfjelagi Reykjavikur hefir áð u r  verið veittur s ty rkur ú r  rikissjóði, 
og var sú styrkveiting bundin  þvi skilyrði, að Reykjavikurbær legði fram helm- 
ingi hærri upphæð en rikissjóður. Síðasta styrkveitingin i þessu skyni kom ekki 
til ú tborgunar, vegna þess að bæ rinn  lagði ekki fram á móti, og er það Ijósastur 
vottur þess, að bæjarstjórnin, sem kunnugust er öllum m álavöxtum , álitur ekki 
vert að styrkja fjelagið. Leggur nefndin þvi til, að s ty rkurinn  falli niður.

Loks leggur nefndin til, að heimildin h an d a  stjórninni til að kaupa  sýslu- 
m annshúsið  á Sauðárkróki falli n iður, vegna þess foidæmis, sem með þeirri



heimild væri gefið. Ríkissjóöi m yndi ofvaxið að sjá öllum sýslum öunum  og bæjar- 
fógetum fyrir embættisbústað.

F jöldamörg erindi hefir nefndin haft með höndum , sem ekki þóttu til- 
tök að mæla með, og virðist ástæðulaust að ræða um  þau  frekar hjer í nefnd- 
arálitinu. En það skal tekið fram, að verulegur ágreiningur i nefndinni hefir ekki 
átt sjer stað á neinum  sviðum, en sam kom ulag  hið allra besta, en það hefir gert 
nefndinni kleift að skila áliti sinu og tdlögum á svo sköm m um  tíma, sem raun  ber 
vitni um. En  þrá tt  fyrir það kapp, sem nefndin hefir lagt á að kom ast af með 
sem m instan tim a til afgreiðslu fjárlagafrv., þá hefir nefndin rannsakað  og rætt 
öll þau erindi, sem henni hafa borist, svo sem frekast voru föng á.

Alþingi, 29. april 1927.

Jóh. Jóbannesson, E inar Jónsson, Guðm. Ólafsson.
form. frsm.

Ingibjörg H. Bjarnason. E inar Árnason.


