
Nd. 446. Nefndarálit

nm frv. til fjirankalaga fyrir irið  1929.

F r i  Qirveitinganefnd.

Nefndin hefir athngað frv. þetta nokknð og leitað sér npplýainga nm 
einstaka liði þess. ■ Vill hún geta ým&ra athngasemda og npplýsinga viðvikjandi 
frv., og ern þetta þ « r heizln:

4. gr. 1. Til umbóta og bregtinga á pósthúsinu á tsafirði. flús þetta, sem 
er stórt og vandað, var byggt nm 1920 og koslaði þ i  ca. 300 þús. kr. Árið 1928 
keypti rikisstjórnin það nndir póst og sima i  ísafirði fyrir 35 þús. Siðan hefir 
verið varið til nmbóta og breytinga i  þvi þessari npphæð, 25592,08, og kostar því 
rikið nú nm 60 þús. Tölnvert af húsi þessn er nú leigt út til annarar notknnar.

4. gr. 2. Til póst- og simahúss i Neskaupstað. Þar hefir sömnleiðis verið 
keypt hús til starfrækslu sima og pósts i  staðnnm. Húsið er 3 ira  gamalt, hæfilega 
stórt til ibúðar fyrir nmsjónarmann pósts og sima og starfrækslu hvorstveggja.

5. gr. 6. Aðgerð og bregtingar Menntaskólans. Alls hefir verið kostað til 
þessa 46 þús. kr. i irnnnm  1929—30 samkv. npplýsingnm fri húsameistara rikis- 
ins. Liggnr kostnaðnrinn einkum i þvi, að komið hefir verið npp beimavistnm



(28 talsins), bæði á lofti skólahússins og eins & lofti bókhlöðnnnar (Iþökn) og 
ennfremnr ýmsnm endnrbótnm á henni.

5. gr. 12. Vm Laugaskóla npplýstist það, að þessar 5000 kr. eru siðasta 
útborgnn fi byggingarstyrk rikisins, sem þfi nemnr alls kr. 77 þús., en 13. liður 
sömn greinar (2. 772,21 fyrir gólfdúka) er eina Qfirveitingin til skólans, sem 
ekki hefir komið fé fi móti frá héraðinn.

Um húsmæðraskólann fi Laugnm, sem i þessari grein er einnig með 
7000 kr. byggingarstyrk, fékk nefndin þær npplýsingar, að til hans er nú 
komið alls 31 þús. kr. úr rikissjóði.

Fjárveiting 7. gr. 1. til sjómœlinga á Húnajlóa (ca. 50 þús.J er kostuaður 
við úthald »Þórsc o. fl. þann tíma, sem hann var þar vifi mæliogarnar siðastl. 
snmar. Sundnrliðnn fi kostnaðinnm eða timalengdina hefir nefndin ekki fengið, 
en þykir uppbæðin hinsvegar allhfi. Þó mfi geta þess, að fyrir þessar mælingar 
fannst ný og skemmri siglingaleið frfi Blöndnósi inn i Hrútafjörðinn en fiðnr 
þekktist.

Vm 7. gr. 2. (húsaleigu, Ijós og hita i teiknistofa rikisinsj vill nefndin 
segja það, að hún filitur sjfilfsagt, að þessi liðnr verði eftirleiðis settnr inn i fjfir- 
lögin, þar sem sýnt er af nndanfarandi fjfiraukalögnm og eðli mfilsins, að hér er 
nm firlega greiðsln að ræða, sem ekki verðnr komizt hjfi. '

7i gr. i .  Til ftugjerða. Nefudinni þykir þetta næsta mikil npphæð og fi- 
litur slikar greiðslnr ntan fjfirlaga, eftir »fiskornnnm« hinna og annara, mjög 
óviðeigandi.

Þfi kemnr 9. greinin. í henni ern þrir liðir, 2., 4. og 5., sem allir eru 
stilaðir fi uudirbúning alþingishfitiðarinnar. Af þessnm upphæðnm er ekki nema 
nokknr hlnti, sem alþingishfitiðarnefndin vill samþykkja eða viðnrkenna að hafa 
fivisað. Þó að fjfirveitinganefnd filiti nokknð ankaatriði, hvernig útgjöld þessi ern 
færð, þar sem þan öll ern greidd úr rikissjóði og öllnm er varið beint og óbeint 
til nmbóta fi Þingvöllnm, þfi fileit hún samt rétt að verða við tilmælum hfitiðar- 
nefndar, að breyta færslnm fi nokkrnm npphæðnm, og flytnr i samræmi við það 
breytingartillögnr við þfi liði. Nokknr hlnti þess kostnaðar verðnr tekinn út af 
frnmvarpinn samkv. lill. rikisstjórnarinnar.

Að loknm vill nefndin geta þess, að henni virðist, að bókhald rikisins 
mnni eigi vera svo skýrt og greinilegt sem vera bæri, og greiðslnr til samskonar 
fyrirtækja stnndnm færðar fi mismnnandi liði. Meðal annars er það filit hennar, 
að sjfilfsagt sé að Ifita allar greiðslnr til opinberra bygginga, sem kostaðar ern af 
rikisfé að nokkrn eða ölln leyti, ganga i gegnnm skrifstofn húsameistara 
rfkisins, á sama hfitt og greiðslnr vegna vegamfila ganga gegnnm vegamfilaskrif- 
Stofnna. En þeirri regln er alls ekki fylgt. Ýmsar smærri athugasemdir hefir 
nefndin við frv., og mnn þeirra verða getið við framsögn. Að loknm vill hún 
Ieggja til, að það verði samþ. með eftirfarandi



BREYTINGUM.

1. Við 9. gr. 4. (Greiðsla til húsameistara o. s. frv.). í stað »136872.44«
kemnr: .....................................................  65690.24

2. — 9. — 4. (Greiðsla til húsameistara). Nýr liðnr:
Ýmislegnr kostnaðnr 4 Þingvöllnm ............................  23546.00

3. — 9. — 5. (Greiðslatil vegamálastjóra o. s. frv.). í stað »44188.20«
kemnr......................................................................................  39567.47

4. — 9. — 5. (Greiðsla til vegamálastjóra o. s. frv.). Nýr liðnr:
Eostnaðnr við vegagerð á Þingvöllnm .....................  10950.00

Alþingi, 7. april 1930. '

Ing. Bjarnarson, Bjarni Ásgeirsson, Jörnndnr Brynjólfsson.
form. fnndaskr. og framsögnm.

Jón Signrðsson, P. Ottesen, Jón Óiafsson, Haraldnr Gnðmnndsson.
með fyrirvara. með fyrirvara. með fyrirvara.


