
Nd. 391. Breytingartillögur

við frv. tii laga um Menntaskóla á Akureyri.

F rá  Haraldi Guðmundssyni.

1. Við 1. gr. Síðari málsl. greinarinnar, orðin »Skal hann, þar . 
þeirra«, falli burt.

2. Við 8. gr. Annar málsl. greinarinnar, orðin aÞeir, sem standast . . 
falli bort.

3. Við 13. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Fastir kennarar skulu vera 4.

. . einum 

. leyfir«,
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andi tekjur ríkissjóðs, heldur en þegar vel árar. En væri hinsvegar til sjóður frá 
góðu árunum , svo sem frv. fer fram á, mætti til hans gripa og auka fram kvæm dir 
rikissjóðs, til að bæta úr vinnubresti hjá verkalýð landsins.

Einnig er gert ráð fyrir, að veita megi fé úr jöfnunarsjóði til bæjarfélaga
og kauptúna, sem eru sérstakt hreppsfélag, sé því varið til verklegra fram kvæm da 
fyrir bæ jar- eða sveitarfélagið, i samræmi við tilgaug jöfnunarsjóðs. En á móti 
framlagi jöfnnnarsjóðs komi að m innsta kosti tvöfalt framlag frá hlutaðeigandi 
bæjar- eða sveitarsjóði.

Til þess að sýna, hversn mikið fé hér sé um að ræða, eru tekna» hér
npp tekjnr rikissjóðs eins og þær hafa orðið sam kvæm t landsreikningnm  árin
1922—1928.

En þessi ár nrðn tekjnr rikissjóðs sem hér segir:

1922...
1923...
1924...
1925...
1926...
1927...
1928...

kr. 10.2 miilj.
—  9.0  —

—  11.6 —

—  16  8  —

—  13.1  —

—  11.8 —

—  14.2  —

Á þessn timabili fara tekjur ríkissjóðs 3 ár fram úr 12 mílljónum, og 
m nndn tekjur jöfnunarsjóðs hafa orðið þessar samkv. 3. gr. frv.:

1925...
1926...
1928...

kr. 950 þús. 
—  120 —  

— 340 —

Þessar fjárhæðir ættu þá að vera til taks til að auka fram kvæm dir ríkis- 
ins, þegar harðnar i ári. E r það í rauninni ekki annað en það, sem hver for- 
sjáll m aðnr gerir, að geyma afganginn frá góðn árnnnm  til verri tím a.

Nd. 391. Breytingartillögur

við frv. til laga nm Menntaskóla á Akureyri.

F rá  Haraldi Guðmundssyni.

1. Við 1. gr. Síðari málsl. greinarinnar, orðin »Skal hann, þar . . . einum 
þeirra«, falli burt.

2. Við 8. gr. Annar málsl. greinarinnar, orðin »Þeir, sem standast . . . leyfir«, 
falli bnrt.

3. Við 13. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Fastir kennarar sknlu vera 4.


