
Ed. 556. fllifndarállt

um  frv. til fjárlaga fyrir árið 1930.
F rá  fjárveitinganefnd.

Nefndinni hefir verið það fullljóst, að þörf væri á að hraða  sem mest 
afgreiðslu fjárlaga i þessari deild.

Fjárlög voru  ekki lögð fram til 1. um ræ ðu  í efri deild fyr en liðnir
voru 75 dagar frá þingsetningu. E r  þá auðsætt, að ef sam svarandi tima væri
varið til afgreiðslu þeirra eftir það, yrði þingið óhæfilega langt. Nefndin hefir 
því hagað störfum sinum  að no k k ru  leyti m eð hliðsjón af þvi, hversu mjög 
nú er liðið á eðlilegan og hæfilegan þingtima. Heiir þess vegna verið dregið 
til 3. u m ræ ð u  að taka ákvarðan ir  og gera tillögur um  viss mikilsvarðandi at- 
riði íjárlaganna, með það fyrir augum  að nota  frestinn þar  til 3. um r. hefst 
til þess að ihuga þessi atriði sjerstaklega. Taldi nefndin, að á þann  hátt 
sparaðist n o k k u r  timi.

Nefndin leggur þvi ekki i þetta sinn fram  neinar  tillögur um  tekju-
bálkinn, ræðst ekki i ne inn  verulegan n iðurslm rð  útgjalda til þess að verjast 
tekjuhalla, og gerir engar tillögur um  23. gr. Þetta er gert m eð ráð n u m  hug, 
með það fyrir augum  að taka þessi atriði sjerstaklega til yfirvegunar við
3. um r.

N elndinni er það hinsvegar fullljóst, að sú er ein fyrsla skylda þings- 
ins, að ganga á þann  hátt frá fjárlögum, að þau  sjeu tekjuhallalaus, og áætlun



tekna og ú tg ja lda  þó það varleg, að fylsta ástæða sje til að ætla, að beri sig 
i heild i venjulegu árferði.

Nefndin gefur engar bendingar um  það hjer, hverja skoðun  h ún  hefir 
á tekjuáæ tlun fjárlaganna eins og hún  nú  er. E n  eftir að þannig er gengið 
frá tekjuhlið þeirra, að svo mikið hefir verið teygt ú r  tek juvonunum , sem 
fært þykir, án  þess þó að brjota  i bág við sjálfsagða varfærni, þá er varla 
u m  aðra leið að ræ ða til þess að losna við tekjuhalla  — sje hann  annars 
k o m in n  — en að nem a b u r t  útgjöld. Þ ó taldi nefndin rjett að fá við 2, unir. 
fjárl. i efri deild bendingu u m  fjármálastefnu deildarinnar, áður en gerð yrði 
fu llnaðarráðstöfun til v a rn a r  tekjuhalla.

N efndarm enn  hafa hvergi næ rri alstaðar getað orðið sam m ála  um  
tillögur nefndarinnar,  og hafa þeir þá óbundið  atkvæði um  þá liði, en óþarft 
þykir að taka  fram  við hverja tillögu, hve m arg ir  nefndarm enn  sjeu heuni 
fylgjandi.

Skal eigi eytt um  þelta fleiri o rðum , en vikið nokkuð  að breytingar- 
tillögum nefndarinnar.

10. gr.
Nefndin leggur til, að rík isbókara  verði greidd 1000 króna persónuleg 

launaviðbót. E r  þetta gert eítir bendingu frá fjárm álaraðherra , sem taldi þessa 
fulla þö rf  og kleift án  þess að hæ kka liðinn til rikisfjehiiðisstarfa i heild.

11. gr.
Við þessa grein e r  gerð sú eina breyting — einnig eftir bendingu frá 

f já rm álaráðherra  —, að lagt er til að bæ kka þóknun  fyrir aðstoð v c k f ró ð s  
m an n s  við endurskoðun  skipam ælinga ú r  500 kr. i 1000 kr. Páll skólastjóri 
Halidórsson hefir gegnt þessu starfi siðan 1904 fyrir lítið gjald, 300 kr. til árs- 
loka 1917 og 500 kr. ú r  þvi. H an n  hefir óskað eftir þessari hæ kkun , og taldi 
nefndin h an a  sanngjarna.

Nefndin leggur til, að liðurinn  til s ty rk tar læ knum  til u tanfarar  hækki 
ú r  2000 kr. upp  i 3000 kr., og að lækni Vestmannaeyinga. ólafi Ó. Lárussyni, 
verði greiddar 1500 kr. þar  af. L ítu r  nefndin svo á, að þessi læknir hafi 
n o kkra  sjerstöðu vegna þess, hve tiðar eru sk ip ak o m u r við Eyjar, mikið 
annrik i fyrir lækni þar og b rýn  nauðsyn á góðri þekkingu og atorku. Fyrir 
Iá beiðni frá Iækni þessum u m  3000 k róna  fararstyrk  til Þýskalands og Aust- 
urríkis til f ram h a ld sm en tu n ar  i a lm en n u m  lækningum . Sú skoðun  kom  fram 
i nefndinni, að rjettara  m yndi að greiða be tu r  en gert hefir verið að undan-  
förnu fyrir læ knum  i em bætti til u tanfarar, til þess að kynnast ný jungum  í 
læknisfræði, en veita færri nám sstyrki i sam a augnamiði.

Þá leggur nefndin til,* að n iðu r  falli þ r ir  s júkrastyrkir,  til ó lafs  Stef- 
ánssonar, U nnar  Vilhjalm sdóttur og Porgils Þorgilssonar. Nefndin litur svo á, 
að þingið geti ekki veitt slika styrki þannig, að rjettlætt veiði, og vill því al- 
gerlega hverfa af þeirri braut.

13. gr.
Þótt nefndin vilji ekki m æ la þvi i gegn, að  þörf  sje á  dragferju á



Hólsá í Rangárvallasýslu, þá  virðist það mál ekki nægilega undirbú ið  og til- 
lagið ú r  rikissjóði hæ rra  en nefndin veit dæm i til áður. Leggur nefndin þvi 
til, að liðurinn til þessarar dragferju, 7500 kr., falli n iðu r  að þessu sinni.

Nefndin telur rjett, að landssímastjóri og rikisstjórnin haíi sem ó b undn-  
astar hendur  um  það, hvar verði lagðir nýir simar. Af þeirri ástæðu er lagt 
til, að n iður falli a thugasem din  um sim alinuna frá Ögri að Snæfjöllum.

Þá leggur nefndin til, að veittar verði 5100 kr. til lendingarbóta við 
Unaós, gegn jafnmiklu tillagi annarss taðar  að. Þetta er h inn  eini s taður við 
Hjeraðsflóa, er no taður verður sem lendingar- og upplagsstaður fyrir vörur, 
en þó óno thæ fur án  viðgerðar. V erður nefndin því að fallast á nauðsyn fyrir 
þessari fjárveitingu. Fyrir  lá teikning og áætlun, gerð að ti lh lu tun vitam ála- 
sljóra.

E n n frem u r  leggur nefndin til, að veittar verði 15000 kr. til þess að 
Ijúka þeim lendingarbótum  i ólafsvik, sem unnið  hefir verið að að undan-  
förnu, svo að það mikla fje, sem þegar hefir verið lagt fram, geti kom ið að 
tilætluðum notum . Þótt lög u m  hatnargerð  i ó lafsvik  frá 1919 geri ráð  fyrir 
V* kostnaðar ú r  ríkissjóði til hafnarinnar, er hjer lagt til, að greiddur 
verði 7* hluti, þar sem þetta verður frem ur að telja lend ingarbæ tur en hafn- 
argerð.

14. gr.
Eftir upplýsingum  frá m en tam álaráð in u  þótti sýnt, að nám ssty rkurinn  

sam kvæ m t ákvörðun  þess m yndi tæplega hrökkva til þeirra s túdenta , sem 
teknir voru i fjarlög þessa árs og naud*ynlegast er  talið, að styrktir  verði á- 
fram. Leggur þvi nefndin til 4000 k róna  hæ kkun  á liðnum , en að jafnfram t 
falli n iður hin sjerstaka fjárveiting til Kristins B jörnssonar læknis.

Þá þótti nefndinni sanngjarn t að hæ kka um  800 kr. s ty rk  til Iðnað- 
arm annafjelags A kureyrar  til kvöldskólahalds. Fjelagið re k u r  mjög vel ú tbú- 
inn og Ijölsóttan kvöldskóla og hefir miklu til hans kostað. Jafnfram t þótti 
sanngjarn t að taka einnig að nokkru  til greina um sókn  frá Iðnaðarm annafje -  
lagi H afnarfjarðar um  styrk  til sam skonar  skólahalds þar. -

Fyrir  nefndinni lá u m sókn  um  5000 kr. framlag til viðgerðar á húsi 
kvennaskólans á B lönduósi og kostnaðaráæ tlun  um  verkið. Nefndinni þótti 
sýnt, að viðgerð þessi væri nauðsynleg, og leggur til, að 4000 kr. verði veittar.

Nefndin te lur gagnfræðaskóla Reykjavikur sjerskóla fyrir Reykjavik 
eða einstaka m enn  þar, enda u tan  þeirra takm arka , sem þing og stjórn hefir 
selt. Leggur þvi til, að s ty rku r  til hans falli niður.

Þá te lur nefndin rjett, að Flensborgarskóli verði háður  sam skonar  
eftirliti f ræ ðslum álastjó rnarinnar og aðrir  skólar landsins. Leggur þvi til, að 
Qárhæð sú, 16000 kr., sem þeim skóla er ælluð sjerstaklega i frv., færist yfir 
á þann  lið, sem ætlaður er unglingaskólum u tan  Reykjavikur, og lúti söm u 
skilyrðum.

H æ kkun  á l iðnum  til útgáfu kenslubóka er gerð með sjerstöku tilliti 
til þess, að m entaskólana skorti tilfinnanlega hentugar kenslubæ kur á islensku 
máli.

Á fleiri s töðum  á land inu  eru  nú uppi hávæ rar  rad d ir  um  nýja hús-



m æðraskóla, sem og er vonlegt. H ásm æ ðraskó la r  þeir, sem til eru  nú , geta 
ekki rú m a ð  nem a n o k k u rn  hluta þeirra, sem þangað vilja og þurfa að kom- 
ast. Úr þessu ve rður að bæta.

Nefndin leggur til, að 20000 kr. standi i fjárlögum nú, sem taka megi 
til e inhversslaðar á landinu, þ a r  sem fje er fyrir hendi til að leggja á móti 
og settum  skilyrðum  fullnægt að öðru  leyli.

Minni hluti ne fndarinnar (1. H. B. og Jóh, Jóh.)  óskar  tekið fram, 
að h a n n  sje mótfallinn nokkru  framlagi ú r  rikissjóði til húsm æðrafræðslu , 
m eðan sú fræðsla er ekki sett í kerfi i landinu, sem ö n n u r  fræðsla.

í frumv. eru  tveir s tyrkir til u tan farar  g lím um anna , a n n a r  til glímu- 
fjelagsins »Ármanns« og h inn til iþróttafjelags stúdenta. Nefndin vill ekki fall- 
ast á þá aðferð að kosta af fje rikisins þessháttar ferðalög í ým sar átlir sam - 
tímis. Vill þó ekki gera upp  á milli þessara aðilja, enda þykir vafasamt, að 
hjer sje fyrir hendi sá und irbún ingur,  sem vera þarf til þess að rjett sje að 
kosta fje til g lim usýningar erlendis. Leggur nefndin því til, að báðir þessir 
styrkir sjeu n iðu r  feldir.

15. gr.
Amtsbókasafnið á Seyðisfirði hefir sótt um  2000 k róna  sjerstakan styrk 

til bókakaupa  og til þess að hafa opinn lestrarsal fyrir alm enning. Þ a r  sem 
sýnt er af re ikn ingum  safnsins, að h lu taðeigendur hafa lagt því allmikið fje, 
þótti nefndinni sanngjarn t að verða við beiðni þeirra að nokkru , enda allríf 
fjárhæð veitt til slíkra safna i öðrum  fjórðuDgum landsins. Nefndin leggur því 
til að veita safninu 1000 kr. styrk.

Björn K. Þórólfsson mag. art. sækir um  sam a styrk  og honum  er 
veittur i fjárlögum þessa árs, til þess að semja skrá  um  skjöl, er ísland varða 
og geym d eru i skjalasöfnum i Khöfn.

Þ ar  sem slík sk rá  er mjög nauðsynleg þeim, er kanna  vilja sögu vora, 
og þegar er  byrjað að veita fje til sam ningar hennar,  te lur nefndin rjett að 
bælta ekki við hálflokið verk, enda er um sækj»ndi að dóm i m erkra  fræði- 
m anna  mjög vel hæfur til starfsins. Nefndin leggur þvi til, að veittar sjeu 1500 
kr. til þessa verks, enda fái þjóðskjalasafnið afiit af skránni.

Nefndin hefir talið rjetl að hækka framlag rikissjóðs til Leikfjelags 
A kureyrar um  500 kr. Hefir fjelag þetta vandað  mjög til leiksýninga sinna og 
A kureyrarbæ r lagt þvi m iklu m eira fje i hlutfalli við ríkisstyrkinn en aðrir 
bæir s inum  leikfjelögum, og verður þessi h æ kkun  þvi að teljast sanngjörn.

Nefndin lítur svo á, að farið sje inn  á nokkuð  varasam a b rau t  með 
þvi að veita karlakór Reykjavikur styrk til söngnáms. Leggur hún  til, að farið 
sje gætilega i því efni og s ty rkurinn  fæ rður n iðu r  um  helming, enda hyggur 
hún, að allmikla kenslu megi fá fyrir þá fjárhæð.

Svo sem kunnugt er, hefir sr. Jó n  Sveinsson fært þjóð sinni hverja 
ágætisbókina á fætur annari.  Þar sem afráðið er að slyrkja hann  til heim- 
farar á annað  borð, sem nefndin te lur vel ráðið, litur h ún  svo á, að s ly rkur-  
inn  megi ekki m inn i vera en svo, að hann  nægi fyiir be inum  ferðakostnaði. 
Vill því hækka hann  u pp  t 1200 kr.

S tyrkinn til Samúels Eggertssonar til að gefa ú t hlu tfa llauppdrátt  af



sögu landsins vill nefndin fella n iður,  þar  sem eigi hafa heyrst ne inar  radd ir  
frá skólum landsins um , að þörf  væri á sliku verki, og nefndin  dregur nokkuð  
í efa, að u p p d rá l tu r  þessi yrði að m iklu gagni.

Sludentaráðið hefir sótt um  1200 kr. til upplýsingaskrifstofu til leið- 
beiningar námsfólki, er fara vill utan. Nefndin telur, að allm ikið gagn megi 
verða að slikri leiðbeiningastarfsemi og m æ lir  m eð þvi, að veittar sjeu 1000 
kr. i þessu skyni.

16. gr.
Nefndin leggur til, að sjerstök fjárveiting til ra n n só k n a r  búljársjúk- 

d óm a  falli n iður, en i staðinn kom i ný r  liður, 20 þús. kr. til rannsóknarstofu  
í þarfir atvinnuveganna. E r  þetta gert i sam ræ m i við h in  nýju lög um  
þetta efni.

Þ a r  sem sildareinkasalan kostar sildarmatið, leggur nefndin til, að lið- 
u rinn  und ir  16. gr. 22 c. falli n iður.

Þ a r  sem  fje er veitt sjerstaklega til háskólans til gerlarannsóknar,  te lur 
nefndin rjett, að n iðu r  falli liðurinn  u n d ir  16. gr. 27, enda er m aðurinn , sem 
fram kvæ m t hefir þessar rannsókn ir ,  látinn.

S lyrknum  til heimilisiðnaðarfjelaganna vill nefndin að fylgi sam a at- 
bugasem d og i núgildandi fjárlögum, að 800 kr. gangi til Geirs Þ o rm ars  
m yndskera , til þess að halda upp i nám sskeiðum  i trjeskurðarlis t  i islenskum 
stil á N orður-  og Austm landi. .

Þ a r  sem ætla má, að kostnaður við landsfund  kvenna næsta á r  verði 
allmiklu raeiri en að undanförnu , vegna hátiðahaldanna, vill nefndin veita til 
hans no k k ru  rifari slyrk  en áður, eða 1500 kr. i slað 1000.

Nefndin leggur til, að n iðu r  falli s ty rk u r  til D ýraverndunarfjelags Is- 
lands. Mun það hafa allrifan sjóð til stuðnings starfi sínu og ganga greiðlega 
að afla fjár m eð sam skotum , og þvi eigi brýn þörf að veita þvi Ije i fjárlögum.

Hjörleifur B jörnsson bóndi á Hofsstöðum í Miklalioltshreppi sækir um  
1000 kr. sem viðurkenningu fyrir að hafa haft á hendi ókeypis brjefhirðingu 
fyrir sveitunga sina i 30 ár, m eð þvi að póstsljórnin  fjekst ekki til að ákveða 
þ a r  reglulega brjefhirðing, þrátt fyrir i trekaðar óskir, fyr en á siðasta ári. Það 
virðist viðurkent, að á Hofsstöðum hafi verið þörf reglulegrar brjeihirðingar, 
þ a r  sem hún er ákveðin þar nú, og getur nefudin þvi lagt til að veita 500 kr. 

þessu skyni i eitt skifti fyrir öll. .
17. gr.

Nefndin telur þnð varasam t fordæmi, að ríkið fari að styrkja m inn-  
ingarsjóði einstakra m anna . E inkum  virðist rikið verja þegar æ rn u  fje til 
berklavarna, þótt það fari ekki að styrkja hjeruðin til þess að leggja fram  sinn 
hluta af  kostnaðinum , eins og að virðist slefnt með 14. lið 17. greinar.

Nefndin leggur þvi til, að 14. og 21. liður 17. gr. falli niður.
í  fjárlögunum hefir verið s ty rku r  til gam alm ennahæ lis  á Isafirði, og vill 

nefndin, að það komi skýrt i Ijós, að hann  sje hugsaður sem húsaleigustyrkur.
1 an n an  stað hefir kom ið u m sókn  frá kvenljelagi á Seyðisfirði um  

3500 kr. slyrk  til þess að eignast hús fyrir gam alm ennabæ li. Þar sem  nefndin



te lur slikar stofnanir mjög þarfar, sjer h ú n  sjer ekki fært að neita um  einhvern 
styrk  í þessu skyni, og leggur til, ad hann  sje ákveðinn 2500 kr.

18. gr.
L iðinn í 18. gr. II. b. 23 hefir nefndin hæ kkað  um  100 kr., og er það 

aðeins leiðrjetting.
Þa leggur nefndin til, að ekkju Kristjáns læknis Kristjánssonar á Seyðis- 

firði, sem er bláfátæk, verði veilt 400 krrtna eltirlaun. E r  það í sam ræ m i við 
það, sem veitt hefir verið öðrum  læ knaekkjum , er líkt hefir staðið á um.

Óli P. Blöndal pnstritari hefir mist heilsuna, svo að hann  verður að 
láta af embætti. Hefir hann  sótt um  3000 króna eftirlaun. M aðurinn er óvinnu- 
fær m eð öllu og hefir fyrir ómegð að sjá. Vill nefndin, að honum  verði 
ákveðin 1800 k róna  eftirlaun, og te lur það i sam ræ m i við eftirlaun Friðriks 
Klemenssonar.

Ragnheiður B jarnadóttir  hefði átt að fá 1200 kr. í ekkjutrygging og 
eftirlaun, ef lögin Irá 1919 u m  ekkjutrygging hefðu ekki leyst fimtuga m enn  
frá að kaupa slika trygging.

Þ ar  sem það virðist ekki hafa verið æ tlun  þingsins, að ekkjur þessara 
em bæ ttism anna y rðu  ver farnar  en aðrar, leggur nefudin til að ákveða eftir- 
laun  þessarar konu  1000 kr., svo að þau verði m eir  i sam ræ m i við eftirlaun 
hliðstæðra ekkna.

Nefndin getur ekki fallist á, að rjelt sje að ákveða Slefáni frá Hvítadal
svo háan  styrk sem gert er i frv. Leggur þvi til, að h an n  sje fæ rður n iður
um  helming.

Anna Þorsteinsdóttir  hefir gegnt ljósm óðurstörfum  yfir 40 ár, en Kristfn 
Jónasdóttir  tæp 30 ár. Báðar eru þ ro tna r  að heilsu. Leggur nefndin þvi til að 
ákveða eltirlaun h innar fyrnefndu 400 kr., en h innar  siðarnefndu 300 kr.

Ekkja Porsteins G u ðm u n dssonar fisk im atsm anns á við mjög mikla  
örbirgð og erfiðleika að stríða, og m eð þvi að m aðu r hennar leysti a f  hendi  
m ikið  þjóðnyljaverk, vill nefndin hækka örlítið eflirlaun hennar.

Jakob  Björnsson s i ldarm atsm aður á Svalbarðseyri hefir orðið að láta 
af starfi vegna sjóndepru og elli og sækir um að fá að halda fullum launum . 
Þar sem m a ð u r  þessi hefir gegnt starfinu lengi, vill nefudin mæla m eð þvi, að  
h a n n  fái 1200 kr. .

F y r ir  nefndinni lá erindi no k k u rra  m erk ra  m en tam an n a  ú r  Reykjavík 
um  að hækka styrk til Sigfúsar Sígfússonar frá E yvindará  um  1000 k rónur.  
Nefndin leggur til, að s ty rkurinn  verði framvegis 800 kr.

22. gr.
F já rm ála ráð h erra  kom  á fund nefndarinnar og benti á, að ómögulegt

yrði að veita Ián ú r  viðtagasjóði til simalagninga, þar  sem fje hans væri alt
fast og hann  auk  þess i skuld við rikissjóð.

Nefndin fjelst þvi á að fella n iður 6. lið 22. gr., þ a r  sem  hann  ýrði 
aðeins til þess að vekja tálvonir hjá hlutaðeigendum.
. N efnd in  getur ekki fallist á, að rjett sje að gefa nok k ru m  Stokkseyr-



ingum  eftir með öllu lán það, er þeim var veitt vegna b ru n an s  1926. E n  þar 
sem  greiðsla frá þessum q iönnum  m un  vera nokkuð  óviss, getur nefudin fallist 
á að geta þeim  eftir helming lánsins ja fnóðum  og h inn  h lu tinn  er greiddur.

Alþingi, 7. m aí 1929.
Jón Jónsson, Páll H erm annsson , Ingibjörg H. B jarnason. 

form. skiilari og frsm.
Jóh. Jóbannesson. Erlingur Friðjónsson.


