
Nd. 434. Nefndarálit

nm frv. til fjárankalaga fyrir árið 1928.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir athngað frv. þetta allrækilega og borið það saman við 
landsreikninginn. Samkvæmt venjn er frv. samið eftir tiilögum endnrskoðenda. 
Sú regla, að semja ankafjárlög aigeriega eftir tillögnm endnrskoðenda, gagnrýnis- 
lanst, virðist nokknð hæpin, þvi oft er skipt nm endnrskoðendnr og því hætt við, 
að mismnnandi reglum sé fylgt nm það, hverjar nmframgreiðslnr eru teknar í 
aukafjárlög. Fó virðist þessa ekki hafa gætt svo mjög nndanfarin ár. Á auka- 
fjárlagafrnmvarpi fyrir árið 1920—21, sem lagt var fyrir þingið 1923, vorn gerðar 
allvernlegar breytingar. Siðan hefir að mestn verið fyigt sömu regln og þá var 
npp tekin um samning á frv. til ankafjárlaga, enda hafa þan verið samþykkt 
óbreytt eða þá með mjög smávægilegum breytingnm. í þetta frv. ern teknar 
umframgreiðslur á ýmsnm liðnm, sem áðnr hefir ekki þótt ástæða tii að taka 
i fjáraukalagafrv., og er að snmn leyti gengið lengra i þvi efni en gert var við 
samningu fjárankalagafrv. fyrir árið 1920—21. Nefndin sér ekki ástæðn til, að 
óbreyttn formi Qáraukalaga, að breyta þeirra meginregln, sem gilt hefir nm það, 
hvaða umframgreiðslnm er leitað ankafjárveitinga fyrir eða ekki, og leggnr þvi 
til, að felldir verði niðnr nokkrir liðir frv. Að visn ern nokkrar fieiri nmfram- 
greiðslnr, sem nú er leitað ankafjárveitinga fyrir, sem vafasamt má telja að eigi 
að vera i frv., en þar sem ekki virðist hafa verið nein föst regla nm það, hvort þær 
værn teknar i aukafjárlög eða ekki, þá gerir nefndin engar breytingartili. nm þær.
Niðnrstöðntala rekstrarreikniugs er ............................................  kr. 14255749.74
Gjöld samkv. áætlnn fjárlaga  — 10453877.97

. Mismunnr kr. 3801871.77
Sjóðankning hefir orðið á árinn kr. 1070777.90
Lansar sknldir hafa lækkað ... — 14831.22
Samningsskuldir lækkað nmfr. .
áæ tlun .................... .................. . — 53713.01 kr . 1139322.13
Eudurgreidd láu........................ kr. 37920.46
Eytt af innstæðn .................. . — 116053.25 _  153973.71 kr. 985348.42

Rannvernlega hafa þá gjöldin farið fram úr áætlnn nm   kr. 2816523.35



Simkv. frv. er leitað aakafjár-
veitinga fyrir ..............................kr. 1822089.15
Nefndin leggnr til, að þessi npp-
hæð verði lækknð nm ..............— 569142.66 kr, 1252946.49
Greitt er samkv. sérstöknm lögnm og fjáraukal. — 922481 23 _  2175427.72
Hafa þá gjöldin farið fram úr áætlnn n m ............................ kr. 641095.63 t
á þeim liðnm, sem talin ern lögboðin gjöld. Stærstn liðirnir, sem hér nm ræðir, 
ern gjóld skv. berklavarnalögnnnm kr. 411651.94, gjöld skv. jarðræktarlögunnm 
kr. 112069.43 og til Eimskipafélags íslands kr. 98500.

Nefndin vill vekja athygli stjóm arinnar á þvi, hvort ekki mnni rétt að
taka npp annað form á fjárankalögunnm en verið hefir, þannig að teknar yrðn 
í fjárankalög allar frávikningar frá fjárlögnm, eins og tiðkast mnn hjá nágranna- 
þjóðnm vornm. '

Nefndin sér ekki ástæðu til að fjölyrða frekar nm frnmvarpið að svo 
komnn. Leggnr meiri hl. n. til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 4. gr. 20 f. Liðnrinn falli bnrt.
2. —  - — — 8» Liðnrinn falli bnrt.
3. —  - — — i. Liðnrínn falli bnrt.
4. — 5. — VII 2. Liðnrinn falli bnrt.
5. — 8. — 5. Liðurinn falli bnrt.
6. — 9. — 1. Liðnrinn falli bnrt.

Alþingi, 5. april 1930.

H. Stefánsson, Hannes Jóasson, Héðinn Valdimarsson.
formaðnr. fnndaskr. og frsm.


