
Nd. 319. Frumvarp til laga
um bráðabirgðabreyting nokkurra laga.

(Eftir 3. umr. í Ed.).
1. gr.

1. Fram kvæm d laga nr. 50 10. nóv. 1913, um að landssjóður leggi lands- 
bankanum  til 100 þúsund krónur á ári i næstu 20 ár, er frestað til ársloka 
1936.

2. T ekjur eftir lögum nr. 56 31. m ai 1927, um skem m tanaskatt og þjóðleik- 
hús, renna í ríkissjóð til ársloka 1936.

3. T ekjur eftir lögum nr. 58 8. sept. 1931, um einkasölu á tóbaki, skulu renna 
í ríkissjóð til ársloka 1936.

4. Fram kvæm d 2. og 3. gr. laga nr. 45 10. nóv. 1913, um bjargráðasjóð Is- 
lands, er frestað til ársloka 1936.

5. Kennslueftirlit það, sem ræ ðir um í 6.—8. gr. laga nr. 35 19. m aí 1930, fell- 
u r burt til ársloka 1936.

6. F ram kvæ m d c-liðar í 8. gr. laga nr. 84 6. jú lí 1932, um bifreiðaskatt o. fl., 
er irestað til ársloka 1936.

7. Ríkissfjórninni er iieimilt að fresta til ársloka 1936 fram lögum  samkv. 5. 
gr. laga nr. 34 19. júní 1933, um brevting á lögum nr. 84 6. júli 1932, um 
bifreiðaskatt o. fl., til þeirra kaupstaða og verzlunarstaða, sem ekki leggja 
tilskilinn hluta á móti rík isfram laginu og fram kvæ m a ekki m albikun á 
árinu 1936.

8. R íkisstjórninni er heim ilt að fresta árið 1935 fram lagi til Ræktunarsjóðs 
Islands af útflutningsgjaldi sam kvæm t 4. gr. laga nr. 21 9. jan ú ar 1935, um 
breyting á lögum nr. 70 27. júní 1921, um útflutningsgjald.



Ed. 321. Breytingartillögur
við frv. til laga um sölu og flutning á kartöflum.

Flm.: Sigurjón A. Ólafsson.
1. Við 1. gr.

a. 1. málsgr. orðist svo:
Heimilt er landbúnaðarráðherra að leggja fyrir innflutningsnefnd 

að takmarka veitingar leyfa til innflutnings á kartöflum, að undan- 
genginni rannsókn á markaðshæfum kartöflubirgðum í landinu, sem 
öruggt er um, að boðnar verða til sölu i bæjum og kauptúnum  landsins.

b. 2. málsgr. falli niður.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

Landbúnaðarráðherra er heimill að fela Búnaðarfélagi íslands að safna 
skýrslum um það kartöflumagn, er fram leiðendur óska að selja af upp- 
skeru hvers árs, svo og um það, á hvaða tíma kartöflurnar geta verið til- 
búnar til flutnings á markaðsstaði og til livaða markaðsstaðar framleið- 
andi óskar að selja.

Skýrslusöfnunin skal einnig ná til kartöfluframleiðenda i bæjum og 
kauptúnum, hvort sem þeir selja að nokkru framleiðslu sina, eða hún er 
framleidd til eigin notkunar, svo full vitneskja fáist um kartöflubirgðirnar.

Skylt er þeim mönnum, er Búnaðarfélag íslands leitar til í þessum 
efnum, að gefa umbeðnar skýrslur, svo fljótt sem við verður komið.

3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Landbúnaðarráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð, hvaða 

skilvrðum innlendar og erlendar kartöflur skuli fullnægja, til þess að 
geta talizt m arkaðshæ far, jafnvel þótt ekki sé notuð heim ild 1. gr. Skal 
heilbrigðisstjórninni falin umsjón þessara fram kvæ m da án aukins kostn- 
aðar fy rir fram leiðendur eða nevtendur. 1 reglugerð má ennfrem ur 
ákveða:
a. Að allar kartöflur, sem afgreiddar eru til sölu, nem a beint til neyt- 

anda sé, skuli m erk tar upprunam erki, en í þvi felst meðal annars nafn 
sýslu, sveitarfélags, kauptúns eða bæjar, útflutningshafnar, ef flutn- 
ingur fer fram  sjóleiðis, kartöflutegund og þvngd. Allt þetta sé letrað 
á spjald, er sé fest við hvern kartöflupoka.

b. Um alla meðferð á kartöflum  í flutningi á sjó og landi og um búðir 
þeirra, um gevmslustaði, þ ar sem heildverzlun á sér stað og geymsla á 
kartöflum  um lengri tíma.

c. Um m at á þeim kartöflum, sem ekki eru seldar af framleiðanda beint 
til neytanda, er tryggi neytendum, að einungis séu seldar góðar og 
óskem m dar kartöflur, jafn t innlendar sem erlendar.
L andbúnaðarráðherra er heim ilt að setja hám arksverð á innlendar 

og erlendar kartöflur.
4. Á eftir 3. gr. kem ur ný gr., sem verður 4. gr., svo hljóðandi (greinatalan 

breytist samkv. þ v í) :



Xú telur atv innuinálaráðherra nauðsvnlegt að takm arka innflutning 
á kartöflum , og skal þess þá gætt, að sam anlagðar innlendar birgðir og 
innflutningur fullnægi þörf bæja og kauptúna á hverjum  tíma, miðað við 
nejzlu tveggja undanfarandi ára.

5. Fvrirsögn frv. hljóði svo:
Frv. til laga 11111 eftirlit með sölu á innlendum  og erlendum  kartöfluin.

Ed. 322. Breytingartillögur
við frv. til laga um útrým ingu fjárkláðans.

F rá Páli Hermannssyni.
1. Við 1. gr. Síðari málsl. greinarinnar falli burt.
2. Við 4. gr. Aftan við 1. tölul. bætist:

Þó greiðir ríkissjóður baðlyf að öllu levti til þeirra baðana, sem fram  
fara samkvæmt ákvæðum 7. gr.

Nd. 323. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á ýmsum lagaákvæðum, er varða fasteignaveðslán 
landbúnaðarins.

F rá landbúnaðarnefnd.
Við 12. gr. 
c-liður orðist svo:
í staðinn fvrir tölurnar „6“ komi alstaðar 5, og í stað „ö1/^44 komi: 41/;.

Nd. 324. Frumvarp til laga
um breyting á löguni nr. 39 19. júni 1933, um kjötm at o. fl.

F rá landbúnaðarnefnd.
1. gr.

7. gr. laganna orðist þannig:
Ráðherra skipar 3 yfirkjötm atsm enn til að liafa umsjón með mati á öllu 

því kjöti, er nota skal samkvæmt 6. gr. Skulu þeir hafa fullkomna þekkingu á 
kjöti og öllu, sem lýtur að meðferð þess.

Ráðuneytið setur vfirkjötm atsm önnum  reglur um störf þeirra og ákveður 
umdæmi þeirra. Ekki mega yfirkjötm atsm enn þiggja neina þóknun hjá þeim, 
er við útflutning kjöts eru riðnir, né lieldur hafa með höndum sölu á kjöti né 
neinskonar milligöngu i þvi efni, er þeir geta haft hagnað af.

Yfirkjötmatsmenn hafa að árslaunum 600 krónur. Einnig skulu þeir hafa 
ferðakostnað eftir sanngjörnum reikningi, er ráðuneytið úrskurðar, og 4 krón-



i;r fyrir fæði og húsnæði fyrir dag hvern sem þeir eru frá heimiluin sínum vegna 
vfirmatsins. Allur kostnaður, sem leiðir af yfirmatinu, greiðist úr ríkissjóði.

G r e i n a r g e r ð .
Með kjötmatslögunum 1933 var ákveðið, að yfirkjötm atsm aður yrði einn, 

en hefði sér til aðstoðar þrjá menn. Revnslan hefir nú sýnt, að það er ofvaxið 
einum manni að vera yfirkjötm atsm aður yfir öllu landinu, og því er það, að 
nú er aftur lagt til, að þeim sé fjölgað. Kostnaðarauki verður enginn af þessari 
breyting, en það ætti að fást meiri trygging fyrir því, að yfirkjötm atsm aðurinn 
kæmi á sláturstað, athugaði hús og umbúnað allan, og samræmdi m at undir- 
kjötmatsmanna, eftir því sem þurfa þætti.

Breytingartillaga þessi er fram  borin eftir ósk ráðunevtisins í bréfi til land- 
búnaðarnefndar þ. 25. þ. m., og leggur ráðuneytið áherzlu á, að breytingartillagan 
nái fram  að ganga á þessum þinghluta, svo matið geti orðið sem bezt sam- 
ræm t í haust.

Nd. 325. Nefndarálit
við brtt. á þskj. 269 [Landbúnaðarlán].

F rá Gísla Guðmundssvni.
í stað „20“ komi: 15.

Ed. 326. Frumvarp til laga
um breyting á ýinsum lagaákvæðum, er varða fasteignaveðslán landbúnaðarins.

(Eftir 3. umr. í Nd.).
I. KAFLI 

Búnaðarbanki íslands.
1. gr.

Talan „6“ í 3. gr. laga nr. 31 frá 14. júní 1929 verði: 5, — og orðið „Bú- 
stofnslánadeild" í sömu grein falli burt.

2. gr.
14_. gr. sömu laga orðist svo:
Stofnsjóð veðdeildar Búnaðarbankans skal ávaxta i bankavaxtabréfum 

veðdeildarinnar, eftir því sem viðlagasjóðslánin greiðast og við verður komið, 
og hefir stjórn Búnaðarbankans lieimild, með samþykki landbúnaðarráðherra, 
að verja allt að helmingi af vaxtatekjum  hans til greiðslu vaxta af öðrum vaxta- 
bréfum veðdeildarinnar, ef nauðsynlegt þykir vegna útlánsvaxta deildarinnar. 
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3. gr.
39. gr. sömu laga orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að taka allt að á millj. króna lán, innanlands eða 

utan, á ábyrgð rikisins, til kaupa á bankavaxtabréfum veðdeildarinnar, með 
þeim kjörum, að ríkissjóður verði að likindum skaðlaus af.

4. gr.
40. gr. sömu laga falli burt.

5. gr.
IV. kafli sömu laga (Bústofnslánadeild) falli niður.

II. KAFLI 
Ræktunarsjóður.

6. gr.
Aftan við 2. gr. laga nr. 17 frá 13. júní 1925, um Ræktunarsjóð íslands, 

komi nýr liður, er verði 5. liður, svo hljóðandi:
Það af Viðlagasjóði íslands, sem er fram  yfir eign veðdeildar Búnaðar- 

banka Islands eins og bann telst 1. jan. 1935. Skal áður fram  fara nákvæmt mat 
á sjóðnum. Ákveður ráðherra tilhögun matsins, að fengnum tillögum banka- 
stjórnar Búnaðarbankans.

7. gr.
I stað „35 áru in“ í síðasta málslið 3. gr. sömu laga komi: 45 árum.

8. gr.
I stað „3Y2%“ í 6. gr. sömu laga komi: 2^4%.

9. gr.
Aftan við c-lið 9. gr. sömu laga bætist: og baktryggingu frá  lántakanda, er 

stjórn sjóðsins tekur gilda.
10. gr.

13. gr. sömu laga breytist þannig:
a. A eftir b-lið komi nýr liður, sem verður c-liður, svo hljóðandi: Til rafmagns- 

stöðva á sveitaheimilum 15 ár.
b. Á eftir „áburðargryfja“ i c-lið greinarinnar komi: og gróðrarhúsa.
c. I stað „20“ í c-lið komi: 30 og i stað „25“ í d-lið komi: 35.

11. gr.
16. gr. sömu laga breytist þannig:

a. Á eftir orðunum „tryggingarláni úr Ræktunarsjóði" komi: er seljandi 
skyldur að tilkynna sjóðnum eigendaskipti.

b. I stað orðanna „þá er stjórn sjóðsins“ komi: og er stjórn sjóðsins þá.



12. gr.
19. gr. sömu laga breytist svo:

a. I stað „15“ í fyrstu málsgrein komi: 13.
b. Orðin „til 20 ára“ í 1. málsgrein falli burt.
c. I staðinn fyrir töluna „6“ komi alstaðar 5, og í stað „5% “ komi: 4

13. gr.
I stað „ákveðnum“ í 21. gr. sömu laga komi: næsta.

14. gr.
Fyrri málsgrein 27. gr. sömu Iaga orðist svo:
Fé ómyndugra manna og opinberra stofnana og sjóða, þar á meðal Kirkju- 

jarðasjóðs, Bjargráðasjóðs, sjóðs Brunabótafélags íslands, svo og annara sjóða, 
er standa undir vörzlu ríkisins, skal að nokkrum bluta verja til að kaupa jarð- 
ræktarbréf, og ákveður ríkisstjórnin árlega upphæðina, eftir að hafa kynnt sér 
reikningsskil viðkomandi sjóða.

15. gr.
28. gr. sömu laga orðist svo:
Stjórn Búnaðarbanka íslands hefir á hendi stjórn Ræktunarsjóðs samkv. 

lögum nr. 31 14. júní 1929, um Búnaðarbanka íslands.
16. gr.

29., 30. og 32. gr. sömu laga falli burt, og greinatalan breytist samkv. þvi.
17. gr.

Þá er lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál 6.—16. greinar 
þeirra inn í lög nr. 17 13. júní 1925, um Ræktunarsjóð íslands, og gefa þau út 
svo breytt.

III. KAFLI 
Ýmsar ráðstafanir vegna fjárkreppunnar.

18. gr.
4. gr. laga nr. 79 19. júní 1933, um heim ild til ymissa ráðstafana vegna 

fjárkreppunnar, orðist svo:
Heimilt er rík isstjórninni að greiða ú r ríkissjóði þann h lu ta af vöxtum 

af fasteignaveðslánum bænda, sem er fram  yfir 5%.
Heimild þessi nær til greiðslu vaxta af stofnlánum  frystihúsa og m jólkur- 

búa, enda séu þau eign sam vinnufélaga bænda eða sýslufélaga. Á sam a hátt 
heimilast ríkisstjórninni að greiða til Ræktunarsjóðs 1% af þeim jarðræktar- 
bréfum, sem eru í eign annara en Búnaðarbanka íslands.

19. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.



Nd. 327. Frumvarp til laga
um breyt. á lögum nr. 79 14. nóv. 1917, um samþykktir um lokunartím a sölu- 
búða í kaupstöðum.

(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.

1. gr. laganna orðist svo:
í kaupstöðum og kauptúnum  geta liaejarstjórnir og hreppsnefndir gert 

samþvkktir um lokunartíma sölubúða.
2. gr.

í stað orðsins „bæ jarstjórn“ á tveim stöðnm í 3. gr. laganna komi: bæjar- 
stjórn eða hreppsnefnd.

3. gr.
Fyrirsögn laganna verði þannig:
Lög um samþykktir um lokunartím a sölubúða.

4. gr.
Er frv. þetta er orðið að lögum, skal færa jiað og lög nr. 12 frá 1928 inn í 

meginmál laganna (79 frá 1917) og gefa Jiau út jiannig breytt.
5. gr.

Lög Jiessi öðlast þegar gildi.

Nd. 328. Breytingartillaga
við frv. til 1. um einkalevfi til að flytja út vikur og vörur unnar úr vikri og seija 
á erlendum markaði.

F rá iðnaðarnefnd.
Við 2. gr. Aftan við gr. bætist: Þó er fjárm álaráðherra heimilt að lækka 

útflutningsgjaldið, ef leyfishafar færa sönnur á nauðsvn þess, til að framleiðslan 
geti borið sig fjárhagslega.

Ed. 329. Lög
um breyting á 22. gr. laga nr. 6 9. jan. 1935 [Tekjuskattur og eignarskattur].

(Afgreidd frá  Ed. 30. m arz).
Samhljóða þskj. 283.



Ed. 330. Lög
um breyting nokkurra laga, sem varða sölu og meðferð íslenzkra afurða.

(Afgreidd frá Ed. 30. m arz).
Samhljóða þskj. 115.

Ed. 331. Lög
um einkarétt rikisstjórnarinnar til þess að flytja trjáplöntur til landsins, og uni
eftirlit með innflutningi trjáfræs.

(Afgreidd frá Ed. 30. m arz ).
Samhljóða þskj. 29.

Ed. 332. Lög
um útrýmingu fjárkláðans.

(Afgreidd frá Ed. 30. m arz).
Samhljóða þskj. 130.

Sþ. 333. Tillaga til þingsályktunar
um fjárfram lög ú r rikissjóði vegna skaða af ofviðri 26. og 27. okt. síðastl. o. fl.

F rá fjárveitinganefnd.
Rikisstjórninni er heimilt:

1. Að greiða vegna skaða, sem urðu af ofviðrinu 26. og 27. okt. siðastl. i Skaga- 
firði, Eyjafirði og Þingeyjarsýslum, eftir mati, er stjórnin læ tur framkvæma, 
allt að 60 þús. kr.

2. Að láta greiða úr kirkjujarðasjóði til sjóvarnargarðs í Grenivík % kostn- 
aðar, allt að 16 þús. kr.

3. Að greiða til viðgerðar hrimlirjótsins í Bolungavík helming kostnaðar, allt 
að 30 þús. kr.

4. Að greiða til viðgerðar hryggju á Blönduósi Vá kostnaðar, allt að 11 þús. kr.
G r e i n a r g e r ð .

Nefndin öll er samdóma um, að nauðsyn beri til að draga úr gjöldum ársins 
1935 sem svarar gjaldauka þeim. sem i till. þessum felst. En með því að ekki 
hefir tekizt að fá samkomulag uni, á hvaða liðum skuli dregið úr útgjöldunum, 
koma fram  sérstakar tillögur frá einstökum nefndarmönnum, sem samleið 
eiga í málinu.

Alþingi, 30. marz 1935.
Jónas Jónsson, Sigurður Einarsson. Þorst. Þorsteinsson, 

form., frsin. fundaskr. með fyrirvara.
Magnús Guðmundsson. Jón Sigurðsson. Þorhergur Þorleifsson.

.Tónas Guðmundsson. Bjarni Bjarnason. Pétur Ottesen.



Sþ. 334. Viðaukatillaga
við till. til þál. 11111 fjárfram lög úr ríkissjóði vegna skaða af ofviðri 26. og 27. 
okt. síðastl. o. fl.

Flm.: Jónas Jónsson, Bjarni Bjarnason, Þorbergur Þorleifsson.
Aftan við tillgr. kem ur ný m álsgr.:
Til þess að mæla fjárfram lögm n úr ríkissjóði vegna skaða af ofviðri 26. og 

27. okt. síðastl., og vegna skennnda á brim brjótnm n í Bolnngavík og bryggj- 
unni á Blönduósi, beinir Alþingi því til ríkisstjórnarinnar, að láta fella niður 
að prenta um ræðupart þingtíðindanna 1934 og 1935, og fram lög til sjómælinga 
1935.

Ed. 335. Nefndarálit
um frv. til laga um Skuldaskilasjóð vélabátaeigenda.

Frá minni hluta sjávarútvegsnefndar.
Jafnvel þó minni hluti sjávarútvegsnefndar sé engan veginn ánægður mefr 

afgreiðslu málsins eins og það kom frá Nd., vill liann taka því, sem fæst, sjáv- 
arútveginum til handa, en leggur þó til, að gerðar verði nokkrar hreytingar á 
frv., sem jafnfram t og þær, ef samþ. verða af háttv. deild, iiæta aðstöðu vél- 
bátaútgerðarinnar, á engan hátt stofna frv. í þá hættu, að það verði fellt eða 
dagi uppi áður en þingi verður frestað.

Það er vitað, að vélbátaútgerðin hefir aukið skuldir sínar á þeim tveim 
ármn, sem liðin eru síðan milliþinganefnd í sjávarútvegsmálum gerði skýrslu 
um skuldir útgerðarmanna, og ekki er annað sjáanlegt en að þær skuldir aukizt 
til muna á yfirstandandi ári. Af þessari ástæðu eru tillögur flutningsmanna frv. 
liyggðar á ónógri athugun, og verður Jivi ekki lijá því komizt að hækka stofnfé 
Skuldaskilasjóðs að mun.

Það verður ekki séð, livernig greiða á starfrækslukostnað Skuldaskilasjóðs 
þau þrjú  ár, sem lán úr lionum eru afhorganalaus. Virðist því einsætt, að ríkis- 
sjóður verði að greiða rekstrarkostnaðinn þann tíma.

Minni lilutinn liefði kosið að gera ýmsar aðrar hreytingar, en þar sem slíkt 
gæti valdið málþófi, svo samjiykkt frv. væri stefnt í tvisýnu nú áður en Jnng- 
frestun fer fram , verður J)að ekki gert.

Legg ég til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 2. gr.

a. í stað „ l 1/-; milljón króna“ kem ur: 2 m illjónir króna.
h. Aftan við greinina bætist: svo og starfrækslukostnað sjóðsins Jirjú 

fvrstu starfsár hans.



2. Við 3. gr.
a. í  stað „1750000“ kem ur: 2250000.
b. í  stað „150“ kem ur 200.
c. I stað „175“ kem ur: 225.

Alþingi, 30. marz 1935.
Jón A. Jónsson.

Ed. 336. Nefndarálit
um frv. til laga um Skuldaskilasjóð vélbátaeigenda.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.
Meiri hl. nefndarinnar leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 30. marz 1935.
Ingvar Pálmason, Sigurjón A. Ólafsson, 

form., frsm. fundaskr.

Ed. 337. Breytingartillaga
við frv. til 1. mn viðauka við 1. nr. 21 7. maí 1928. uin eftirlit með verksmiðjum 
og vélum.

Frá Þorsteini Briem.
Við 2. gr. Aftan við greinina bætisl: og getur lögreglustjóri þá, að þvi er 

tekur til eftirlits samkvæmt 1. gr. 2„ krafizt til þess aðstoðar byggingarfulltrúa, 
ef hann er á staðnum.

Sþ. 338. Breytingartillaga
við till. til þál. um fram lag úr ríkissjóði til verðupphótar á útflutt kjöt 193-1.

F rá minni hl. fjárveitinganefndar.
Síðari málsgr. tillgr. orðist svo:
Jafnfram t er ríkisstjórninni heimilað, til þess að vega á móti þessmn 

gjöldum, að fella niður prentun umræðuparts Alþingistíðindanna 1934 og 1935 
og draga þær 50000 kr. af framlagi til Búnaðarbanka íslands samkvæmt fjár- 
lögum 1935, sein lieimilt er að verja til samvinnubyggða á þvi ári.



Sþ. 339. Viðaukatillaga
við till. til þál. um f járframlög úr ríkissjóði vegna skaða af ofviðri 26. og 27. 
okt. siðastl. o. fl.

F rá minni hl. fjárveitinganefndar.
Aftan við tillgr. bætisl ný m álsgr.:
Til þess að vega á móti greiðslum þeim nr ríkissjóði, sem að fram an eru 

nefndar, er ríkisstjórninni heimilað að fella niður þá liði fjárlaga yfirstandandi 
ars, seni liér segir:

1. Af 13. gr. B. 1. a. (strandferðir ríkissjóðs) ................................ kr. 50000.00
2. 14. gr. B. XIV. 4. (Gagnfræðaskóli) ............................................  30000.00
3. 14. gr. B. XIV. 6. (Flensborgarskóli) ....................................  20000.00

Nd. 340. Frumvarp til laga
um eftirlit með atvinnurekstri.

Flutningsm.: Jörundur Brynjólfsson.
1. gr.

Fjárm álaráðherra skipar eftirlitsmann með bönkum og sparisjóðum og 
setur reglugerð um starf hans. Laun hans skulu ákveðin í launalögum, en kostn- 
að og skrifstofufé skal hann fá eftir því, sem fjárm álaráðuneytið telur nauð- 
synlegt starfans vegna.

2. gr.
Eftirlitsm aðurinn skal liafa eftirlit með lánveitingum úr bönkum og spari- 

sjóðuni til atvinnurekstrar, hvort sem er til iðnaðar, verzlunar, sjávarútvegs, 
landbúnaðar eða annars atvinnurekstrar og hvort sem rekinn er af einstakling- 
um, samvimiufélögum, hlutafélögum eða öðrum félögum. Hann skal á hverjum 
tíma hafa glöggt yfirlit yfir, hvernig komið er fjárhag aivinnufvrirtækja og að 
eðlilegt og heilbrigt hlutfall sé milli cigna þeirra og skulda. — Eftirlitsmaðurinn 
rkal liafa aðgang að skattafram tölum  og njóta aðstoðar skattstofunnar í Reykja- 
vík og undir- og yfirskattanefnda utan Reykjavikur, eftir þvi sem hann kann 
að óska og skattstofunni eða skattanefnd þeirri, er hlut á að máli, er unnt að 
veita. Bundinn er hann og þeir, er vinna kunna í þjónustu hans, sömu þagnar- 
skyldu og skattanefndarmenn.

3. gr.
Xú skuldar atvinnufyrirtæki eða atvinnurekandi 50% eða þar yfir, miðað 

við lögmælt virðingarverð eigna, og skal þá eftirlitsmaðurinn gefa fjárm álaráð- 
herra sem gleggsta skýrslu um allar fjárreiður þess. Ef launagreiðslur við fyrir- 
tækið cru liærri eða fé tekið út ú r fyrirtækinu af eiganda eða eigendum þess, 
livort sem er til persónulegrar eyðslu eða annars, meira en nem ur launum við 
sambærileg störf lijá ríkinu, hefir fjárm álaráðherra, að fengnum tillögum eftir-



litsmannsins, heimild til að leggja svo fyrir lánstofnanir, að fyrirtækinu skuli 
ekki veitt fram haldslán og eldri lánum sagt upp, eftir þvi sem samningar leyfa, 
r.ema forsjárm enn fyrirtækisins skuldhindi sig og fyrirta'kið til að færa allar 
iaunagreiðslur A’ið fyrirtækið til samræmis við þau Jaun, er ríkið grciðir fyrir 
sambærileg störf. Ef tekjur fvrirtækisins um fram  nauðsyniegan kostnað og 
lögmælt gjöld nema meiru en fyrirsögðum launum, skal þvi af þeim, sem fram 
yfir er, varið til varasjóða fvrirtækisins og skuldalúkninga. Skylt skal fyrir- 
tækinu að leggja árlega fyrir bankana endurskoðaða reikninga yfir hag sinn og 
atvinnurekstur.

4. gr.
Öll fyrirtæki, er veitt verður rikisábyrgð fyrir lánum, skulu haga sér við 

launagreiðslur sem fyrirtæki, sem um ræðir í 3. gr., jafnvel þó skuldir fyrir- 
tækisins nái ekki 50% af verðmæti eignanna.

Ennfrem ur er fjárm álaráðherra heimilt á sama hátt og segir í 1. mgr. 
þessarar greinar að fyrirskipa launagreiðslur i samræm i við starfslaun hjá rik- 
inu við þau fyrirtæki, sem nú eru rekin með lánsfé með ríkisábyrgð. Brot gegn 
fyrirm ælum þessarar greinar varða sektum, allt að tvöfaldri þeirri fjárhæð, sem 
greidd er um fram  lögmælt laun.

5. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi fallin lög nr. 48 20. júni 1923, um eftir- 

litsmann með bönkum og sparisjóðum.
6. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
G r e i n a r g e r ð .

4. liður þingsályktunarinnar um skipun launam álanefndar hljóðar svo:
„Hvernig samræma megi með atbeina löggjafar launagreiðslur einkafyrir- 

tækja, sem ekki falla undir 3. tölulið, launagreiðslum rikisins.“
Eins og þetta atriði þingsál. ber með sér, var til þess ætlazt af hálfu Al- 

þingis, að milliþinganefndin í launamálum gerði tillögur um, á hvern liátt unnt 
væri með atbeina löggjafar að hafa áhrif á launagreiðslur lijá einkafyrirlækjum.

Launamálanefndin ræddi nokkuð þetta atriði, en tók enga ákvörðun í þvi 
efni. Litu nefndarmenn nokkuð m isjafnt á, hvernig Iiaga bæri slíkri íhlutun af 
hálfu ríkisvaldsins, og live langt skyldi í því gengið. Og þar sem nefndin hafði 
ærið að starfa að öðrum viðfangsefnum. var ekki frekar við það fengizt. Hins- 
vegar er þetta svo þýðingarmikið atriði i atvinnn- og fjárm álum  vorum, að ekki 
er hyggilegt, að það opinbera láti slíkt mál afskiptalaust með öllu. Mætti benda 
á ýmisleg atriði úr sögu vorri hin síðari ár þessu til sönnunar. Af þessum ástæð- 
um er frv. þetta fram  komið.

Mér er það vitanlega ljósl, að þó að ákvæði þessa frv. verði lögtekin, ]>á 
verður ekki með þeim einum ráðin hól á öllum þeim atriðum í þessum greinum. 
er lagfæringar þyrftu. En ég er þeirrar skoðunar, að af jx'im geti þó lcitt meiri 
aðgæzlu i fjárm álum  og meira samræmi í kjörum  manna heldur en ella myndi. 
og' er hvorttveggja nauðsynlegt og gagnlegt.

Alht 193S. A. Í49. lóiítf iafarbina).  74



Sþ. 341. Tillaga til þingsályktunar
um ábyrgð á þýzkum ríkism örkum.
Flm.: Magnús Jónsson, Jakob Möller, Pétur Halldórsson, Sigurður Kristjánsson.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs 
gagnvart Landsbanka íslands, að bankinn bíði engan skaða af kanjnun þýzkra 
rikismarka fyrir isfisk, seldan i Þýzkalandi á árinu 1935.

G r e i n a r g e r ð .
Eftir samningum þeim, sem gerðir hafa verið við Þjóðverja, megum vér 

selja þeim ísfisk á yfirstandandi ári fyrir 800000 Rm. En hér er sá galli á, að 
seljendur fisksins fá ekki andvirði lians úthorgað, heldur verða jieir að geyma 
það í Þýzkalandi þangað til liægt er að ráðstafa því til greiðslu á vörum, sem vér 
kaupum þar. Afleiðingin af þessu er sú, að andvirði fisksins verður oft að geyma 
langan tíma í þýzkum hönkum. l'nd ir ])essum kringumstæðum hefir Lands- 
bankinn ekki séð sér fæ rt að kaupa hin þýzku m örk þannig, að hann greiði 
þau eigendum þegar í stað, þvi að með því móti mundi bankinn laka á sig á- 
hyrgð á mögulegu gengisfalli marksins. Eigendur þessa fjá r verða því bæði að 
fara á mis við það, að eiga fé sitt víst þegar i stað til ráðstöfunar, og auk ]iess 
bera alla áhættuna, sem því fylgir að geyma mörkin í Þýzkalandi.

í þessu sambandi verður að athuga það, að isfiskssalan í Þýzkalandi má 
heita algerlega fundið fé. Sá fiskur, sem þar er seldur, dregur á cngan liátt frá 
markaðsmöguleikum annarsstaðar. Þó að áðurnefndir annm arkar sén á þess- 
ari verzlun, nær samt engri átt, að ríkisvaldið horfi á það aðgerðarlaust. að 
siglingar með ísfisk til Þýzkalands leggist niður, eins og getur legið við horð. 
ef ekki eru gerðar ráðstafanir í þá átt, sem tillagan fer fram á. Mundi það verða 
til mikils tjóns fyrir útgerðina og þjóðfélagið og orsaka aukið atvinnuleysi.

Loks ber að hafa það í huga, að ef eigendur rikism arkanna mættu ráð- 
stafa þeim til vörukaupa eftir vild, ]>á væri ekki nema eðlilegt, að þeir hæru og 
áhættuna á geymslu þeirra, þar til þeir ráðstöfuðu þeim. En þessu er alls ekki 
að heilsa. Hið íslenzka ríkisvald tekur af þeim ráðin um þetta með innflutnings- 
og gjaldeyrishömlum. En með þessu virðist þó ekki nema sanngjarnt, að ríkið 
xaki einnig á sig þá áhættn, sem beinlínis stafar af þessmn ráðstöfunmn.

Ed. 342. Frumvarp til laga
um brevting á lögum nr. 72 7. mai 1928, mn hvalveiðar.

(Eftir 2. mnr. i Ed.).
1. gr.

Aftan við 2. gr. laganna bætist:
Árin 1935 til 1937 er þó sérlevfishafa heimilt að nota 3 erlend skip til veið-



anna, enda séu á þeim skipum eingöngu íslenzkir sjómenn, nema levfi atvinnu- 
málaráðherra komi til.

2. gr.
Aftan við 3. gr. laganna bætist: Þó er atvinnum álaráðherra lieimilt að veita 

sérleyfishafa undanþágu, til ársloka 1936. frá þeim ákvæðum þessarar greinar, 
er lúta að hagnýtingu heina, kjöts og innyfla, enda getur ráðherra ])á sett sér- 
leyfishafa frekari skilyrði en greinir í lögum nr. 6 1896, til tryggingar gegn tjóni. 
er leiða kynni af undanþágu frá liagnýtingu hvalleifanna.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Sþ. 343. Breytingartillaga
við till. til þál. um fjárfram lög úr ríkissjóði vegna skaða af ofviðri 26. og 27.
okt. síðastl. o. fl.

F rá Jóni A. Jónssvni.
Við 3. lið. Fyrir „helming kostnaðar. allt að 3(1 þús. kr.“ kenmr: tvo þriðju 

kostnaðar, allt að 40 þús. kr.

Sþ. 344. Breytingartillaga
við till. til þál. uni framlag úr rikissjóði til verðuppbótar á útflutt kjöt 1934.

F lm .: Hannes Jónsson.
Síðari málsgrein tillgr. orðist svo:
Jafnfram t beinir Alþingi þvi til ríkisstjórnarinnar. að mæta þessum úl- 

gjöldum með því m. a. að draga 10'- tíu af lnindraði af fjárveitingum til 
atvinnubóta í kaupstöðum og kauptúnum  og til nýrra akvega, hvorttveggja sam- 
kvæmt fjárlögum 1935, og með því að draga 20' < tuttugu af lumdraði af 
hagnaði tóbakseinkasölunnar, sem á að ganga tit byggingar- og landnámssjóðs 
og byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna samkv. fjárlögmn 1935.

Ed. 345. Frumvarp til Iaga
um einkaleyfi til að flytja út vikur og vörur unnar úr vikri og selja á erlend- 
um markaði.

(Eftir 3. umr. í Nd.).
1. gr.

Frá gildistöku laga þessara til ársloka 1945 feitist Jóni S. Loftssyni kaup- 
manni, Reykjavík, og Sveinbirni Jónssyni byggingameistara, Akureyri. einka-



leyfi til þess að flytja út úr landinu «g selja á erlendum markaði vikur eða vörur 
unnar úr vikri.

2. gr.
Einkaleyfishöfum ber að greiða til rikissjóðs fimm tíu aura i útflutnings- 

gjald af hverri smálest vikurs eða vikurvara, sem þeir kunna að flytja út. Þó 
er fjárm álaráðherra lieimilt að lækka útflutningsgjaldið. ef leyfishafar færa 
sönnur á nauðsyn þess, lil að framleiðslan geti horið sig fjárhagslega.

3. gr.
Meðan leyfistíminn stendur, er ölhun öðrum óheimilt að flytja út vörur 

þær, er einkaleyfið nær til. Brot gegn því ákvæði varðar sektum frá 500 5000 kr.
4. gr.

Hafi sérleyfishafar ekki notfært sér levfið að verulegu leyti þrjú fyrstu 
árin, er atvinnuinálaráðherra heimilt að svipta þá sérleyfinu.

Ed, 346. Lög
um almenn gæðamerki.

(Afgreidd frá Ed. 1. apríl).
Samhljóða þskj. 172.

Nd. 347. Lög
um breyting á lögum nr. 2 10. fehr. 188K, um Söínunarsjóð íslands.

(Afgreidd frá Nd. 1. apríl).
Samhljóða þskj. 04.

Nd. 348. Lög
um hráðabirgðabreyting nokkurra laga.

(Afgreidd frá \ d .  I. apríl).
Samhljóða þskj. 319.

Ed. 349. Nefndarálit
uin frv. til 1. mu breyl. á 1. nr. 40 19. júni 1933, um breyt. á 1. nr. 23 15. júni 
1920, um bæjargjöld í Vestmannaeyjum.

Erá meiri liluta f járhagsnefndar.
Meiri hlutinn leggur til. að frum varpið verði samþykkt óhreytt.

Alþingi, 1. apríl 1935.
Magnús Jónsson, Bernli. Stefánsson. 

frsm. fundaskr.



Ed. 350. Breytingartillaga
við frv. til I. um einkaleyfi til að flytja út hrafntinmi og selja hana á erlendum 
markaði.

Flm.: Fétur Magnússon.
Við 2. gr. A eftir „ríkissjóð" komi: auk venjulegs útflutningsgjalds.

Ed. 351. Lög
um breyting á ýmsum lagaákvæðum, er varða fasteignaveðslán landbúnaðarins.

(Afgreidd frá Ed. 1. apríl).
Samhljóða þskj. 326.

Ed. 352. Lög
um sölu og flutning á kartöflum.

(Afgreidd frá Ed. 1. april).
Samhljóða þskj. 212. '

Sþ. 353. Viðaukatillaga
við till. til þál. um fjárfram lög lir ríkissjóði vegna skaða af ofviðri 26. og 27. 
okt. síðastl. o. fl.

Flm.: Sigurður Einarsson.
Aftan við tillgr. komi ný m álsgr.:
Sé ekki nægilegt fé fyrir liendi af tekjum ríkissjóðs árið 1935 til þess að 

standast þessar greiðslur, þá er ríkisstjórninni heimilt:
1. að ábyrgjast fyrir sýslunefndir Skagafjarðar-, Evjafjarðar- og Þingevjar- 

sýslna allt að 60 þús. króna lán.
2. að ábyrgjast fyrir hreppsnefnd Hólshrepps allt að 30 þús. króna lán.
3. að áhvrgjast fyrir sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu allt að 11 þús. kr. 

lán,
er öllum sé varið í því skyni, er í fyrri málsgr. segir, og öll greiðast af tekjum 
ríkissjóðs árið 1936.

Sþ. 354. Þingsályktun
um landhelgisgæzlu, björgunarm ál og skipaskoðun.

(Afgreidd frá Sþ. 1. april).
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta rannsaka:

1. Á hvern hátt bezt verði séð fyrir öruggri landhelgisgæzlu, án þess að ríkis- 
sjóði sé íþyngt um of.



2. Á hvern hátt hezt verði fyrir komið ljjörgunarstarfsemi i framtíðinni, og 
hvort hægt sé að sameina hana landhelgisgæzlunni.

3. Skipulag og löggjöf um eftirlit með skipum og hátum og allt, er miðar til 
öryggis sjófarendum.
Stjórnin skal leita til forstöðumunna skipaiitgerðar ríkisins, Slvsavarnafé- 

lags íslands, skipaskoðunar ríkisins og Fiskifélags íslands um atlmgun þessara 
mála, og framkvæma jieir eða aðrir starfsmenn stofnananna jiá rannsókn án sér- 
stakrar þóknunar og senda rökstuddar tillögur uní jiessi efni til stjéirnarinnar 
svo snemma, að stjórninni vinnist tími til að ganga frá málunum og leggja þau 
fyrir næsta fjárlagaþing.

Sþ. 355. Tillaga til þingsályktunar
um áfengismál.

Flutningsm .: Pétur Ottesen.
Aljiingi ályktar að skora á rikisstjórnina að gera það, sem i hennar valdi 

stendur og unnt er til þess að draga úr þeirri miklu vínnautn, sem fylgt hefir 
í kjölfar jiess, að sterku drykkjunum  var aftur hleypt inn i landið. Þetta her 
stjórninni að gera með því meðal annars:

1. Að sjá svo iim, að í áfengisútsölum ríkisins séu ekki seld vín nema 3 daga 
vikunnar og aldrei lengur en 4 tíma á dag.

2. Að kveða svo á í reglugerð, að veitingalnis jiað í Reykjavík, sem dómsmála- 
ráðherra veitir vinsöluleyfi, megi ekki selja vín nema með mat, og ekki 
nenia 3 tima á dag og aldrei eflir kl. 9 að kvöldi.

2>. Að veita engin víiiveitingaleyfi í veizhun. dansskeninitunum og öðrum 
samkvæmum. hvort sem jiær fara fram í veitingahúsum eða i félagsher- 
bergjum.

4. Að leggja fyrir gjaldeyris- og innflutningsnefnd að veita ekki gjaldeyri til 
kaupa á sterkum drykkjum  fyrr eu fullnægt er gjaldeyrisþörfum lands- 
manna uin kaup á nauðsynjavörum.

5. Að leggja ríkt á við löggæzlumenn ríkisins, að jieir gangi röggsamlega 
fram i því að hafa eftirlit með, að áfengislögunum sé hlýtt.

G r e i n a r g e r ð .
Það er m'i jiegar komið á daginn, að þeir menn liöfðu rétt fvrir sér, sem 

liéldu jiví fram, að jiað mundi leiða til éifarnaðar og stórtjóns fvrir jijóðina að 
fara að hleypa aftur nýju vínflóði inn í landið. En að afleiðingarnar af jiví að 
jietta óheillaspor var stigið yrðu jafngeigvænlegar eins og raun her þegar 
vitni uin, niun jió fæsta hafa grunað. Skal nú vikið nokkru nánar að jiessu.

Ég liefi í hönduni skýrslu frá forstjéira vineinkasölu rikisins, sem sýnir, livað 
komið hefir inn á hverjum degi fvrir seld vín i áfengisútsölu ríkisins i Revkja- 
vik frá 1. febr. til 15. m arz í vetur, og sömuleiðis aðra skýrslu, sem sýnir, hvað 
inn kom fyrir seld vín hjá þessari sömu útsölu á sama tíma 1934.

Skýrslan um söluna í vetur sýnir, að komið hefir inn fyrir seld vín í áfengis-



útsölunni á þessu tímabili kr. 311570.55. Samsvarar það því, að selt hafi verið 
vin fyrir kr. 7246.00 á dag að meðaltali.

Skýrslan um söluna á þessum sama tima 1934 sýnir, að þá hefir verið selt 
íyrir kr. 104657.53, eða að meðaltali á dag kr. 2434.00.

Af þessum samanburði verður það ljóst, að eftir að sterku vínin komu á 
markaðinn liefir umsetning þessarar einu áfengisútsölu þrefaldazt á þessu tíma- 
bili, samanborið við það, sem hún var á sama tíma 1934. Og það er síður en svo, 
að það dragi nokkuð úr vinkaupunum; síðasta daginn sem skýrslan tekur yfir 
var selt vín fyrir kr. 7308.00.

Þessar skýrslur og sá samanburður, sem hér hefir verið gerður, sýnir svart 
á hvítu og ótvírætt, hve þeir menn, sem náð hafa til áfengisútsölunnar í Revkja- 
vík, hafa aukið áfengiskaup sín gífurlega. Um það, hver inunur hefir orðið á vín- 
kaupum í áfengisútsölum ríkisins í hinum kaupstöðunum, liggja engar skýrslur 
fyrir, en sjálfsagt liafa vínkaupin þar einnig örvazt stórum.

Þó að það sé nú ekkert smáræði, sem meiru fé er nú sóað til vínkaupa en 
áður, þá er sá munur, sem þar kem ur fram , samt ekki neina svipur hjá sjón, 
samanborið við það, hvað hlutfallslega miklu meira af áfengismagni hefir 
runnið ofan í landsfólkið frá 1. febr. i vetur og á sambærilegu tímabili i fyrra. 
Þarf í því sambandi ekki annað en að benda á þann áfengismagns stvrkleikamun, 
miðað við rúmmál, sem brenndu drykkirnir innihalda, samanborið við hin suð- 
rænu náttúruvín. Þó sorglegt sé til þess að vita, livað miklu fé er sóað í vínkaupin. 
]iá er sá skatturinn ennþá þungbærari, sem þjóðin verður að gjalda í ótal mynd- 
um i afleiðingum vinnautnarinnar. Það þjóðarböl verður ekki metið til fjár.

Skal ég nú þessu næst draga fram  nokkur dæmi þess, hvernig hin stór- 
auknu áfengiskaup í Reykjavík hafa sett sitt m ark á bæjarbraginn. Eftir upp- 
lýsingum, sem ég liefi fengið lijá higreglustjóranum, varð lögreglan að setja í 
tukthúsið i febrúar í vetur meira en helmingi fleiri menn sökum ölvunar en á 
sama tíma í fyrra. En ástand þeirra manna, sem lögreglan af jiessum völdum 
keyrir inn í tukthúsið, er þannig, að annaðhvort eru það nienn, sem með svaka- 
legu fram ferði á almannafæri sýna, að lífi og limum annara manna getur stafað 
hætta af þeim, og þá ekki livað sízt þegar í hlut eiga konur þeirra og börn, og 
svo þeir menn, sem hafa drukkið frá sér ráð og rænu og eru svo á sig komnir, 
að þeir geta enga björg sér veitt og sem ekki tekst að útvega annan samastað 
en tukthúsið. Hinir hafa svo vitanlega verið miklu fleiri, sem sökum drvkkju- 
s.kaparóreglu þverbrjóta að visu settar reglur til verndunar friði manna á al- 
mannafæri, en ]ió voru ekki beinlínis hættulegir. Þessum niönnum hefir lögreglan 
komið heim til sín eða til kunningja þeirra og vandamanna, sem svo hafa haft 
ofan af fyrir þeim þangað til áfengisáhrifin fjöruðu út. Sem allra flestum að 
hægt er af ölvuðum mönnum, sem á vegi lögreglunnar urðu og þurftu hennar 
aðgerða við, mun hún liafa komið af sér á þennan hátt, og það þá ekki síður þar 
sem húsrúmið í tukthúsinu hefir vist reynzt að vera af mjög skornum skammti, 
að minnsta kosti á stundum i vetur síðan 1. fehrúar.

Þá er það ekki að ólikindum, þó nokkuð hafi meira borið á því en ella síðan
1. febrúar, að menn hafi sézt með glóðaraugu og skrokkskjóður og önnur ytri 
tákn í húðláti og fataspjöllum, sem fylliríi og slagsmálum eru samfara.



Þá hefir borið miklu meira á innbrotum og hverskonar þjófnaði í bænum 
á þessu thnabili en nokkru sinni áður, og liefir það komið í ljós, að þeir. sem 
hafa verið að frem ja þessa hvinnsku og óknytti, hafa gert það undir áhrifum  
víns, stundum svamfullir, og refirnir allajafna til þess skornir að ná i peninga 
eða verðmæta hlnti, sem hægt væri að koma i peninga og fara svo með pening- 
ana inn í áfengisútsölu ríkisins og kaupa þar fyrir þá „svarta dauða“.

Þó að reynslan i þeim díemum úr daglega lífinu hér í bænum síðan 1. febr. 
siðastl., sem hér hefir verið stuttlega drepið á, sýni. að í því efni liefir þjóðin 
mikið afhroð goldið af völdum hius nýja vínflóðs, þá er langt frá  þvi, að öll sú 
raunasaga sé sögð með þessu. Xei, það er meira blóð í kúnni. Það er eftir að lýsa 
þeim þættinum, sem hættulegastur er vaxtarbroddi þjóðlífsins, þeim þættinum, 
sem sýnir, að ástandið í áfengismálunum er nú að komast á það stig', að fram - 
tíð þjóðarinnar er teflt í fullkomna tvisýnu. Það er hvernig álirif og afleiðingar 
vinflóðsins hafa brotizt út og sagt til sín í samkvæmislífi borgarinnar innan- 
veggja á síðkvöldum á opinberum stöðum i veizlum, dansleikum og Jivílíkum 
mannfagnaði.

Það er út af fyrir sig stórvægilegt áhyggjuefni, hversu mjög drvkkjuskapur 
karlm anna hefir nú aukizt, en hvað er það hjá þeirri staðreynd, að kvenfólkið 
er nú líka farið að drekka. Einm itt i þessu. að kvenfólkið er við slík tækifæri 
að verða vínnautninni að bráð. birtast áhrif og afleiðingar vínflóðsins. sem 
hleypt var inn i landið 1. febrúar, i sinni átakanlegustu og geigvænlegustu mynd. 
Ég liefi það eftir góðum lieimildum, konum og körlum, sem hafa séð með eigin 
augum þessa nýju sorglegu mynd af þjóðlifinu, sem þarna hirtist, að það sé 
nú komið svo, að kvenfólkið sé við slik tækifæri engir eftirbátar karlm annanna 
í víndrykkju og að ölvunin l>rjótist út hjá þeim i ef til vill ennþá átakanlegri 
mynd en hjá karlmönmmum, og er þó sannarlega ekki á það bætandi. Má þá 
nærri geta, þegar þessu fordrukkna fólki ægir svo öllu saman þarna í einni 
bendu, hversu hollt og heilsusamlegt slíkt samlif muni vera, og vfirleitt hvert 
mannsmót muni vera á slíkum samkomum.

Hér hlasir við hyldýpi spillingarinnar og hverskonar tortíming á velfarn- 
aði. Og það skyldi engan undra, þó að í samkvæmum, sem mótuð eru af slíku 
ásigkomulagi karls og konu, velti á ýmsu og að velsæmiskenndin eigi þar erfitt 
uppdráttar, og að í kjölfar þess sigli svo ýmislegt það, sem lengst hefir haldið 
við minningunni um smalareiðar og Jörfagieði.

Hér skal nú hrotið í blað og frá þvi horfið að lýsa frekar hinu nýja viðhorfi 
i áfengismálunum hér, þó m argt mætti fleira uin það ástand segja. En af því, 
sem sagt hefir verið, m un það öllum vera ljóst, að hér verður eitthvað til bragðs 
að taka, ef þjóðin á ekki að fljóta sofandi að feigðarósi.

Um tillöguna sjálfa þarf ég lítið að segja; hún skýrir sig sjálf.
Tillagan felur í sér allkröftugar og staðgóðar ráðstafanir og möguleika til 

þess að veita viðnám á Jieirri háskabraut, sem hið nýja viðhorf í áfengismálun- 
um gefur okkur til kynna, að við séum nú kom nir inn á. A skal að ósi stemma. 
Og J>að má með engu móti láta undir liöfuð leggjast að grípa nú Jiegar til slíkra 
ráðstafana, sem hér hefir verið bent á, eða annara, sem leitt gætu til jafngóðrar 
niðurstöðu eða betri.



Lin 4. lið tillögunnar vil ég aðeins segja þetta: Það nær vitanlega ekki 
nokkurri átt og gengur brjálæði næst að veita ótakmarkaðan gjaldeyri til þess 
að kaupa fyrir whisky og brennivín á sama tima sem allar liorfur eru á. að ekki 
verði liægt að flytja til landsins, sökum skorts á gjaldeyri, nema sem svarar 
helmingi af brýnustu lífsnauðsynjum þjóðarinnar. Að verja á slíkum tímum sem 
þessum 2—3 milljónum af okkar litla gjaldeyri til þess að kaupa fyrir vín og 
tóbak er hvorttveggja í senn firra  og fjarstæða og óforsvaranleg sóun á verð- 
mætum og ber vott um óverjandi tómlæti og skeytingarleysi um hag og afkomu 
þjóðarinnar. Það má með sanni segja, að það sé eftirtektarvert tím anna tákn, 
ítð í Revkjavík er nú ekki hægt að fá nýmjólk handa börnum nema eftir læknis- 
recepti, en whisky og brennivín og allt, sem þar er á milli, getur hver og einn 
fengið í áfengisútsölu ríkisins allan guðslangan daginn.

Um 5. liðinn vil ég aðeins segja það, að það er ekki að ófyrirsynju eða á- 
stæðulausu, þó gengið sé rík t eftir því við löggæzlumenn landsins að sýna ár- 
vekni í sinni köllun við gæzlu áfengislaganna, þvi auk þess, sem drykkjuskapar- 
óregla á almannafæri krefst nú fyllra eftirlits en áður, þá halda áfengisbrugg- 
nrarnir og smvglararnir, i skjóli hins háa verðs á vínunum, áfram  iðju sinni, 
alveg eins og ekki síður en áður var. Sama er revnslan í því efni hjá hinum 
þjóðunum, sem horfið liafa frá vínhanninu, Xorðmönnum, Finnum  og Banda- 
rikjamönnum. Allar þær vonir, sem þessar þjóðir gerðu sér um það, að smvglið 
mundi hverfa við afnám bannsins, liafa svikið, og nú hervæðast þjóðirnar hver 
i kapp við aðra til þess að hevja haráttu við smvglarana. Slíkt hið sama verður 
ekkar hlutskipti. í gæzlu áfengislöggjafarinnar má ekki vera neitt hik eða hálf- 
velgja, þar verður liver og einn að gæta sinnar skyldu og sýna árvekni í starfinu.

Tillaga þessi hefir nú því m iður orðið það síðbúin, sökum veikinda minna 
að undanförnu, að hún m un tæplega geta náð afgreiðslu áður en þingi verður 
frestað. En það er hót i máli, að svo fram arlega sem rikisstjórnin sér þann 
voða, sem við horfum st hér í augu við, og gerir sér grein fyrir því, hver vá er 
liér fvrir dyrum, þá getur hún upp á eigin spýtur, án þess nokkur þingsamþykkt 
þurfi að koma til, gert eða látið gera allt, sem farið er fram  á í tillögunni. Og 
þess er að vænta, að hún láti ekki undir liöfuð leggjast að gera það.

Með þeim ráðstöfunum, sem í tillögunni felast, samhliða öflugri bindindis- 
starfsemi, sem nýtur viðurkenningar, trausts og stuðnings þess opinbera, má 
miklu til vegar koma, og engin ástæða til að örvænta, þó þessum málum hafi 
nú verið stefnt í ærið óefni.

Ed. 356. Frumvarp til laga
um virkjun Fljótaár.

(Eftir 2. umr. i Ed.).
1. gr.

Bæjarstjórn Siglufjarðar heimilast að reisa og reka raforkustöð við Fljótaá 
í Skagafjarðarsýslu, til þess að vinna úr ánni raforku til almenningsþarfa, svo og 
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að leggja háspennutaugar til Siglufjarðar og gera afspennistöð í Siglufirði og að 
framkvæma þau mannvirki, sem þarf til þess að koma orkunni til notenda.

2. gr.
Rétt sinn til virkjunar og rekstrar raforkustöðvarinnar og söiu rafmagns 

getur bæ jarstjórnin afhent öðrum, með samþykki atvinnumálaráðherra, enda sé 
gætt ákvæða 27. og 28. gr. laga 46/1925, eftir þvi sem við getur átt.

3. gr.
Ef hærinn reisir og rekur raforkustöðina við Fljótaá, skal virkjunin rekin 

sem sjálfstætt fyrirtæki með sérstöku reikningshaldi, samkvæmt reglugerð, er 
atvinnumálaráðherra staðfestir.

4. gr.
Ef hreppsnefndir Holtshrepps og Haganeshrepps óska þess, er Siglufjarðar- 

kaupstað skylt að veita þessum hreppum rétt til að taka þátt í virkjun Fljótaár, 
allt að 200 hö. fyrir hvorn hrepp um sig. Taka hrepparnir þá að sér hlutfalls- 
legan hluta sameiginlegs virkjunarkostnaðar.

5. gr.
Óheimilt er Siglufjarðarkaupstað, um fram  stofnkostnað og 6% vexti af 

útlögðum kostnaði, að torvelda eða leggja fjárhagslegar álögur eða kvaðir af 
nokkru tægi á rafm agn það, sem Holtshreppur og Haganeshreppur kunna að fá 
samkv. 4. gr. úr Fljótaá. Sama gildir um Holtshrepp og Haganeshrepp eða sýslu- 
félagið um rafm agn það, er Siglufjarðarkaupstaður kann að virkja eða láta 
virkja úr Fljótaá, eða um mannvirki í sambandi við virkjunina.

Ed. 357. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 48 1930, um gagnfræðaskóla.

(Eftir 3. umr. í Nd.).
1. gr.

Aftan við 3. gr. laganna bætist:
Hluti ríkissjóðs af stofnkostnaði greiðist eftir því sem fé er veitt til þess í 

fjárlögum, enda sé tryggt fram lag á móti.
2. gr.

Aftan við 14. gr. laganna bætist:
Heimilt er að ákveða í reglugerð, að námskeið skuli njóta styrks ú r ríkis- 

og bæjarsjóði, ef kennsla hvers nemanda er ekki minni en 6 stundir á viku, enda 
standi námskeiðið þá eigi skem ur en 3 mánuði. Styrkur til námskeiða, sem 
standa skemur en 12 vikur, lækkar hlutfallslega við námstímann.



3. gr.
18. gr. laganna orðist svo:
Þar til gagnfræðaskólahús hafa verið reist samkv. 3. gr. skal viðkomandi 

kaupstöðum skylt að sjá skólunum fvrir húsnæði, sem kennslumálastjórnin 
tekur gilt, en rikissjóður greiði % húsaleigunnar. Kennslumálaráðuneytið úr- 
skurðar um stærð húsnæðis og hámarksleigu, sem ríkissjóður tekur þátt í að 
greiða.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Sþ. 358. Breytingartillaga
við viðaukatillögu á þskj. 353 [Ofviðrisskaðar].

F rá Jóni A. Jónssyni.
Við 2. lið. Fyrir „30 þús.“ kem ur: 40 þús.

Sþ. 359. Breytingartillaga
við till. til þál. um fjárfram lög úr ríkissjóði vegna skaða af ofviðri 26. og 27. 
okt. síðastl. o. fl.

F rá Garðari Þorsteinssyni.
Aftan við tillgr. komi nýr liður, er verður 5. liður, svo hljóðandi:
Að greiða til viðgerðar hryggju á Litla-Árskógssandi helming kostnaðar, 

allt að 1500 kr.

Nd. 360. Lög
um viðauka við og breyting á lögum nr. 44 3. nóv. 1915, um sparisjóði.

(Afgreidd frá  Nd. 2. apríl).
Samhljóða þskj. 233.

Nd. 361. Lög
um verzlunarlóðina í Hnífsdal í Norður-lsafjarðarsýslu.

(Afgreidd frá Nd. 2. apríl).
Samhljóða þskj. 277,



Nd. 362. Lög
iini heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheiinla ýnis gjöld 1936 með viðauka.

(Afgreidd frá  Nd. 2. apríl).
Samhljóða þskj. 103.

Ed. 363. Lög
um framlenging á gildi laga nr. 90 19. júní 1933, uni útflutning á kjöti.

(Afgreidd frá Ed. 2. apríl).
Samhljóða þskj. 217.

Ed. 364. Lög
um viðauka við lög nr. 24 frá 7. mai 1928, um eftirlit með verksmiðjum og 
vélum.

(Afgreidd frá  Ed. 2. apríl).
Samhljóða þskj. 282.

Sþ. 365. Skýrslur
um Gjöf Jóns Sigurðssonar.

A.
Skýrsla um „Gjöf Jóns Sigurðssonar“ frá 1. jan. 1933 til 31. des. 1934.

T e k j u r  :
1. Eignir í árslok 1932:

a. Bankavaxtabréf ...............................................  kr. 3000.00
b. Veðskuldabréf ...................................................  -  - 2000.00
c. Lán Laugarvatnsskóla ................................... 9500.00
d. í Landsbankanum  .........................................  6624.92

--------------------kr. 21124.92
2. Vextir:

a. Af bankavaxtabréfum ....................................  kr. 270.00
b. — veðskuldabréfum ....................................... 1125.00
c. - -  innstæðu í Landsbankanuni .................. 449.31

  — 1844.34
Kr. 22969.26



G j ö 1 d :
1. Verðlaun greidd Sögufélaginu
2. Auglýsingakostnaður .............
3. Eignir í árslok 1934:

kr. 1600.00 
171.00

a. Bankavaxtabréf .........
b. Veðskuldabréf .............
c. Lán Laugarvalnsskóla
d. í Landsbankanum . . .

kr. 3000.00 
2000.00
9000.00
7198.26

-  21198.26
Kr. 22969.26

I dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 29. m arz 1935.
F. h. r.

Friðg. Bjarnarson.
B.

Skýrsla frá verðlaunanefnd „Gjafar Jóns Sigurðssonar“.
Verðlaunanefnd Gjafar Jóns Sigurðssonar, sem kosin var af Alþingi 1933, 

auglýsti 5. janúar 1934, að þeir, er ætluðust til verðlauna, skyldu hafa sent 
nefndinni ritgerðir sínar fyrir árslok. E r nefndin kom saman i gær hafði engin 
ritgerð enn verið send henni síðan auglýsingin var birt, og ákvað þá nefndin i 
einu hljóði að veita 1800.00 kr. til útgáfu rita  Jónasar Hallgrimssonar.

Beykjavík, 9. m arz 1935.
Hannes Þorsteinsson. Barði Guðmundsson. Matthías Þórðarson.

Til Alþingis.

um samþvkki til frestunar á fundum Alþingis samkv. 19. gr. stjórnarskrárinnar.

Sameinað Alþingi ályktar að veita samþykki sitt til þess, að fundum  Alþingis 
veiði frestað frá  f j r r i  hluta aprílm ánaðar þar til síðar á árinu, þó ekki lengur 
en til 10. október 1935.

Eins og kunnugt er var Alþingi 1934 ekki lialdið á venjulegum tíma, því að 
aukaþingið 1933 kom óreglu á þinghaldið. Var þinginu 1934 eigi lokið fyrr en síð- 
ara hluta desembermánaðar. Hinsvegar varð þing þessa árs. samkvæmt ákvæð- 
um stjórnarskrárinnar, að koma samaii uin niiðjan febrúarmánuð. Þannig voru 
ekki nema tæpir tveir mánuðir niilli þinganna. I.iggur það í augum uppi. öllum 
er til þekkja, að mjög erfitt er að halda tvö regluleg þing með svo stutlu milli-

Sþ. 366. Tillaga til þingsályktunar

Frá forsætisráðherra.

G r e i n a r g e r ð .



bili. Mál þau, sem hvert þing á að taka til meðferðar, þurfa, ef vel á að vera, all- 
ýtarlegan undirhúning milli þinga, og þingmönnum og öðrum þarf að hafa unn- 
izt tími til að athuga þau sem hezt. Þá er það og mjög æskilegt, að löggjöf næsta 
þings á undan sé sem mest komin til fram kvæm da og reynslu áður en nýtt 
þing tekur sínar ákvarðanir. Báðar þessar ástæður eru fvrir hendi nú i ríkum  
mæli. Síðasta þing samþykkti óvenju umfangsmikla og merkilega löggjöf á 
mörgum sviðum, og er enn, svo sem von er, lítil reynsla um hana fengin. Og 
þess þings, sem nú situr, biðu líka mjög víðtæk verkefni, sem fyllilega þarfnast 
gaumgæfilegrar athugunar. Má þar t. d. nefna hina fyrirhuguðu, nýju landbún- 
aðarlöggjöf um samvinnubyggðir og nýbýli, nýja framfærslulöggjöf, lög um 
alm ennar tryggingar, launalögin o. fl. Eru öll þessi verkefni þannig vaxin, að 
æskilegt er, að hæði þing og þjóð hafi sem rým stan tíma til athugunar.

Þó ekki hefðu verið aðrar ástæður fvrir hendi en þær, sem nú eru nefndar, 
væru þær út af fyrir sig talsverð almenn rök fyrir þingfrestun.

Tillagan um að fresta þinginu er þó fram  borin fyrst og frem st vegna af- 
greiðslu fjárlaganna fyrir árið 1936.

Afkoma ríkissjóðs á hverjum  tíma er, eins og gefur að skilja, mjög mikið 
komin undir utanríkisverzluninni. Verulegs hluta af ríkistekjunum  hefir allt að 
þessu verið aflað með tollum af innfluttum  vörum (auk þess sem ríkið einnig 
hefir nokkrar tekjur af útfluttum  vörum ). Ennfrem ur hlýtur gjaldgeta atvinnu- 
veganna mjög að byggjast á þvi, liversu framleiðslan selst erlendis. Þegar fjár- 
lög eru samin, er þess vegna alveg nauðsynlegt að gera sér sem nákvæmasta 
grein fyrir því, hvernig útflutningur og innflutningur muni verða á þvi ári, sem 
fjárlögin eiga að gilda fyrir. Sé þetta ekki gert, er fjárlagaáætlunin markleysa 
að þvi er tekjuhliðinni viðkemur, en við tekjuöflunarmöguleikana verður hins- 
vegar að miða allar þær útgjaldaákvarðanir, sem ekki eru öðruvísi lögboðnar. 
En það eru m. a. útgjöldin til verklegra framkvæmda.

Þegar núverandi stjórn tók við völdum, ákvað hún þegar, í samráði við stuðn- 
ingsmenn sína, að taka upp ákveðna haráttu fyrir þvi, að koma viðskiptum þjóðar- 
innar út á við í sæmilegt liorf. Þess vegna lagði lnin fram , og fékk samþykkt 
á síðasta þingi, ný lög um innflutning og gjaldeyrisverzlun. í því skyni að koma 
í veg fyrir, að þjóðin héldi áfram  að kaupa inn meira en framleiðslan getur 
horgað. En til þess að koma á aftur viðunandi greiðslujöfnuði við útlönd, þarf 
að gera sér grein fyrir söluverði ú tflu ttrar framleiðslu og takmarka siðan inn- 
flutninginn eftir því.

En þegar þessi nýja stefna var upp tekin, að takm arka innflutninginn við 
greiðslugetu, varð að taka tillit til þeirra afleiðinga, sem þær ráðstafanir hlutu 
að hafa á tekjuöflun ríkissjóðs. Þetta gerði líka ríkisstjórnin þegar hún undir- 
hjó fjárlagafrum varpið fvrir árið 1935. Fjárlagafrum varpið var miðað við það, 
að ástandið á þessu ári, að því er útflutning snerti, yrði svipað eða þó heldur 
lakara en 1934. Hinsvegar var gert ráð fvrir, að innflutningurinn yrði miklu 
minni en 1934, en sá innflutningur hefir verið um 4 8 millj. kr. samkvæmt 
hráðahirgðaskýrslum. Eru fjárlög þessa árs við það miðuð, að innflutningurinn 
verði svipaður og 1932, en það ár var hann um 37,3 millj. kr. Er þó sennilegt, 
að hann megi ekki verða svo mikill, eftir því sem nú er komið á daginn um út-



flutninginn. En jafnfram t því, sem áætlunin um tekjur af inuflutningi var færð 
niður sem þessu svaraði, þurfti að sjá fyrir nýjum tekjuöflunarleiðum, til þess 
að ekki þyrfti að skera niður framlög til landbúnaðarins og verklegra fram - 
kvæmda. Þetta var gert á síðasta þingi, með því að auka skatt á hátekjur og 
stóreignir, hækka einstaka lúxustolla og taka einkasölu á sumum arðvænlegum 
vörutegundum. Niðurstaðan varð svo sú, að fjárlögin 1935 voru afgreidd með um 
14 millj. kr. útgjöldum, og fram lög til landbúnaðarins og verklegra fram - 
kvæmda talsvert aukin. Mátti telja þetta mjög vel viðunandi útkomu, þegar þess 
er gætt, að útgjöldin síðastl. ár hafa reynzt um 17 milljónir. Arið 1932 reyndust 
útgjöldin, talin á sama hátt, um 13,9 millj., árið 1933 um 15 millj. og árið 1931 
um 18,2 millj.

Fjárlögin fyrir árið 1935 voru þannig afgreidd i fullu samræm i við þá 
stefnu, sem núverandi stjórn tók upp í fjárm álunum : Að stöðva skuldasöfnun- 
ina við útlönd og ólióf í innflutningi og gera jafnfram t þær ráðstafanir, sem 
fært er á hverjum tíma, m. a. með atbeina ríkissjóðs (framlög til atvinnuvcg- 
anna og verklegra fram kvæm da), til þess að jafna lífskjör íbúanna í landinu.

F járlagafrum varpið  fy rir árið 1936, sem leggja þurfti fram  nú i þing- 
bvrjun, var samið í janúarm ánuði. F járm álaútlitið , þ a r á meðal um utanrík- 
isverzlunina, var þá svipað og þegar fjárlögin fyrir 1935 voru til meðferðar, 
enda ekki liðnar nem a nokkrar vikur. Við þennan undirbúning lá því ekkert 
nýtt fyrir, og liið nýja fjárlagafrum varp  var að mestu samið á sam a grundvelli 
og hið fyrra, að undanteknum  nokkrum  leiðréttingum  í sam ræm i við bráða- 
birgða niðurstöðu fjárhagsársins 1934.

En um það leyti sem þingið kem ur saman, syrtir snögglega að í utanrikis- 
verzluninni. — Fregnir höfðu áður horizt um það, að Portúgalsm arkaðurinn 
fyrir íslenzkan saltfisk væri í meiri hættu cn áður hafði verið álitið. En höfuð- 
ótiðindin eru þó frá  ítaliu. Sú hæ tta vofir yfir, að innflutningurinn á íslenzk- 
um saltfiski til Italíu kunni að verða skorinn svo mikið niður, að hann verði 
ekki nema fjórði eða finim ti liluti af því, sem verið hefir. Og um þetta er allt 
ennþá í fu llri óvissu.

Á meðan allt er enn í óvissu um m arkaðinn á Ítalíu, er ómögulegt að gera 
sér grein fyrir því, liver útflutningurinn muni verða á þessu eða næsta ári, og 
þá heldur ekki liversu mikið hægt er að flvtja inn i landið og borga með ís- 
lenzkri fram leiðslu. En eins og áður er hent á, verður afgreiðsla fjárlaganna 
að miðast við horfu rnar um útflutning og innflutning. Þegar svo stendur á, er 
um tvennt að velja:
1. Að afgreiða fjárlögin nú þegar, ásamt öðrum málum í sambandi við þau, 

svo sem skattam álum  og atvinnumálum, án þess að hafa hugmynd um, 
hvernig ú r kann að ræ tast um þá viðskintasamninga, sem nú standa fyrir 
dyrum.

2. Að fresta þinginu og þar með afgreiðslu fjárlaganna og þeirra  m ála yfir- 
leitt, sem fara fram  á útgjöld ú r ríkissjóði, í þeirri von, að við þá samn- 
inga, sem nú standa fvrir dyrum, muni -  síðara lduta ársins — verða 
fengin frekari vitneskja en nú um þann grundvöll, sem byggja þarf á alla 
afgreiðslu þessara m ála. En sá grundvöllur er utanríkisverzlunin.



Stjórnin hefir valið siðara kostinn að fresta þinginu, af því að sú leiðin 
þótti skynsamlegri og gætilegri. Og við nánari athugun æ ttu lika allir að geta 
fallizt á það, að afgreiðsla fjárlaga nú í slíkri óvissu, seni um er að ræða 
væri alg'erlega út í bláinn.

Hér má einnig henda á það, að ef illa tekst til um úrslit samninga, og út- 
flutningurinn læ kkar stórlega frá  því scm áður var, þarf áreiðanlega að gera 
m argháttaðar ráðstafan ir innanlands til þess að m æta hinu nýja viðhorfi. 
Þessar ráðstafan ir verður Aiþingi að gera. Ef þinginu væri ekki frestað nú, 
yrði þá í sliku tilfelli að kalla saman sérstakt aukaþing með haustinu. Hefði 
það þá í för með sér algerðan aukakostnað við sérstakt þinghald, auk þess sem 
gera mætti ráð fyrir, að m eira og m inna af ákvörðunum  þessa þings vrði þá 
einskis virði.

Til dæmis má taka, að ef útflutningur hrapaði niður í 40 milljónir, þvrfti 
innflutningurinn að fara niður í 32 milljónir, svo framarlega, sem þjóðin 
ætti að geta staðið í skilum með greiðslur sínar út á við. Er það 5,3 milljónum 
ininna en innflutningur hefir lægstur verið um langt árabil. Enginn vafi er 
á þvi, að siikt ástand myndi krefjast þess, að ým sar neyðarráðstafanir yrðu 
gerðar. I því sambandi má henda á það, hversu stórkostleg lirevting þetta 
væri frá  þeim innflutningi, sem var s. 1. ár, en liann nam  samkvæm t hráða- 
hirgðaskýrslum 48V!> millj. kr., og mun sjálfsagt raunverulega hafa verið rúml. 
50 m illjónir, þvi að hráðahirgðaskýrslurnar áætla æfinlega of lágL

Vel getur svo farið, að ástandið i haust geri það ólijákvæmilegt, að færa 
niður til muna útgjöld ríkissjóðs frá þvi, sem þau eru ákveðin á fjárlögum  nú. 
Gera þó fjárlög þessa árs, eins og áður er sagt, ekki ráð fyrir nema 14 millj. 
kr. útgjöldum, í stað þess að útgjöldin 1934 reyndust 17 m illjónir. En stjórnin 
m un ekki fæ ra niður fram lög til landbúnaðar og verklegra fram kvæ m da fy rr 
en í síðustu lög. Hinsvegar verður í þeim efnum sem öðrum að beygja sig fyrir 
utanaðkom andi örðugleikum um sölu fram leiðslunnar, sem þjóðinni eru óvið- 
ráðanlegir. En fari svo, að framkvæma þurfi slíkan neyðarsparnað, sem þar 
væri um að ræða, verður ekki lijá því komizt að fram kvæma meira og minna 
óvenjulegan niðurskurð á öðrum liðum fjárlaganna.

Sþ. 367. Breytingartillögur
við tillögu til þál. um fram lag úr ríkissjóði til verðupphótar á útflutt kjöt 1934.

F rá Sigurði Kristjánssvni.
1. F>Tri málsgr. tillögunnar orðist svo:

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að greiða úr rikissjóði allt 
að kr. 150000.00, er varið sé til þess að bæta hændum það tjón, er þeir biðu 
á síðastliðnu sumri vegna óþurrka, og skemmda á heyjum af þeim sökum. 
Sé fénu skipt milli héraða á óþurrkasvæðinu, eftir tillögum Búnaðarfélags 
íslands að undangenginni rannsókn, en héraðsstjórnir skipti siðan, hver



innan síns héraðs, fé þessu milli bænda, í hlutfalli við tjón það, er hver 
búandi hefir beðið.

2. Fyrirsögn tillögunnar verði:
Till. til þingsályktunar um að heimila ríkisstjórninni að bæta bændum 

tjón það, er þeir urðu fv rir af völdum óþurrka á síðasta sumri.

Sþ. 368. Þiitgsályktiin
um fasteignakaup til handa rikinu.

(Afgreidd frá  Sþ. 2. april).
Ríkisstjórninni er heimilt að kaupa fyrir fé úr ríkissjóði goshverinn Grýtu 

í Ölfusi, ásam t meðfylgjandi lóð, fyrir það verð, er um semst, eða eftir mati 
óvilhallra, dómkvaddra manna.

E nnfrem ur er rík isstjórninni lieimilt að kaupa, fy rir fé ú r rikissjóði eða 
kirkjujarðasjóði, jörðina Skálholt í Biskupstungum, fyrir það verð, er um semst, 
eða eftir mati óvilhallra, dómkvaddra manna.

Sþ. 369. Þingsályktun
um fram lag úr ríkissjóði til verðuppbótar á útflutt k jöt 1934.

(Afgreidd frá  Sþ. 2. apríl).
Alþingi ályktar að heimila rikisstjórninni að greiða úr rikissjóði allt að 

150000 krónur, er varið sé til að bæta upp verð á útfluttu kjöti af framleiðslu 
ársins 1934, öðru en ærkjöti, auk þeirrar uppbótar, sem greidd verður á kjötið úr 
verð jöf nunars j óði.

Jafnfram t er ríkisstjórninni heimilað, til þess að vega á móti þessum gjöld- 
um, að draga þær 50000 kr. af fram lagi til Búnaðarbanka íslands samkvæmt 
fjárlögum  1935, sem heimilt er að verja til samvinnubyggða á því ári.

Ed. 370. Nefndarálit
um frv. til 1. um einkaleyfi til að flytja út vikur og vörur unnar úr vikri og selja 
á erlendum markaði.

F rá  iðnaðarnefnd.
Nefndin leggur til, að frv. verði sam þykkt óbreytt.

Alþingi, 3. apríl 1935.
Páll Hermannsson, Guðrún Lárusdóttir, Ingvar Pálmason. 

form., frsm . fundaskr.
Albt. 1935. A. (49. löggjafarþine). 76



Ed. 371. Nefndarálit
um frv. til laga um loftskeytastöðvar á íslenzkum skipum.

F rá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.
Nefndin gat ekki orðið sannnála um afgreiðslu þessa frv. Minni hlutinn 

(JAJ) heldur fast við þá skoðun sina, að lalstöðvar séu fuilnægjandi öryggis- 
tæki á skipum, er sigla landa á milli.

Meiri hlutinn er óbreyttrar skoðunar um það, að loftskeytastöðvar hafi tví- 
mælalaust miklu fullkomnari skilyrði til þess að koma sjófarendum til hjálpar, 
þegar mest á reynir, heldur en talstöðvar, og þá sérstaklega á þeim skipum, er 
um úthöfin sigla. Að þessu eru færð skýr rök í greinargerð frv.

Andstaða minni hlutans gegn þessu frv. mun meðal annars byggjast á kostn- 
aðarhliðinni. Fullkomin loftskeytastöð samkv. frv. mun kosta uppsett um 5— 
5y2 þús. krónur. Arlegt viðhald 100—150 kr. Annar rekstrarkostnaður er eink- 
um fólginn í því, livort sérstakur loftskeytamaður annast gæzlu stöðvarinnar, 
er mundi kosta allt að 5000 kr., eða ef einhverjum yfirm anni skipsins yrði falin 
slík gæzla sem aukastarf, sem er levfilegt eftir gildandi lögum á flutningaskip- 
um og tíðkast á minni flutningaskipum ýmsra nágrannaþjóða okkar. Fyrir slíkt 
aukastarf er meðal Norðmanna greitt 50 kr. á mánuði. A þennan hátt yrði allur 
rekstrarkostnaður loftskeytastöðvar árlega innan við 1 þús. krónur. Slík upp- 
hæð getur á engan hátt verið þess valdandi, að skip hafi ekki um borð jafn- 
þýðingarmikið öryggistæki og loftskeytastöð er. Það skal að vísu viðurkennt, að 
stöðvarþjónustan sem aukastarf yfirmanns veitir ekki jafnm ikið öryggi og 
reglubundin þjónusta loftskeytamanns. En vegna liins umtalaða kostnaðar, er 
fyrri leiðin m un ódýrari og til mikilla bóta og aukins örvggis, og því ekki frá- 
leitt að farin  yrði.

Vegna þeirrar andstöðu, er mál þetta mætti á síðasta þingi og m ætir enn 
hjá minni hluta nefndarinnar, befir meiri hlutinn ekki liraðað málinu að þessu 
sinni, en væntir, að það geti náð fram  að ganga á þinginu næst er það kem ur 
saman.

1 annari grein frv. hefir slæðzt inn meinleg prentvilla, sem nauðsynlegt er 
að leiðrétta.

Meiri hlutinn leggur þvi til, að frv. verði samþ. með þessari

BREYTINGU:
Við 2. gr. í  stað orðsins „volt“ komi: vatt.

Alþingi, 3. apríl 1935.
Ingvar Pálmason, Sigurjón Á. Ólafsson, 

form . fundaskr., frsm.



Sþ. 372. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 359 [Ofviðrisskaðar].

F rá  meiri hl. fjárveitinganefndar.
Fyrir „1500 kr.“ komi: 1200 kr.

Ed. 373. Nefndarálit
um frv. til 1. um bæjargjöld á ísafirði o. fl.

F rá  meiri hl. fjárhagsnefndar.
Meiri hluti nefndarinnar, þeir BSt og JBald, mælir með frv., en MJ er á 

móti. Þó hefir BSt þann fv rirvara  um fvlgi sitt við frv., að öðrum kaupstöðum  
verði veitt heimild til tekjuöflunar á svipaðan hátt.

Alþingi, 3. april-1935.
Jón Baldvinsson, Bernharð Stefánsson,

form., frsm. fundaskr., með fvrirv.

Nd. 374. Lög
um breyting á lögum nr. 72 7. maí 1928, um hvalveiðar.

(Afgreidd frá  Nd. 3. apríl).
Samhljóða þskj. 342.

Ed. 375. Lög
um Skuldaskilasjóð vélbátaeigenda.

(Afgreidd frá  Ed. 3. apríl).
Samhljóða þskj. 302.

Ed. 376. Lög
um breytingar á lögum nr. 22 6. okt. 1919, um hæstarétt, og lögum nr. 37 4. júní 
1924, um breyting á þeim lögum.

(Afgreidd frá  Ed. 3. apríl).
Samhljóða þskj. 257.



Nd. 377. Nefndarálit
um frv. til 1. um eftirlit með skipum.

F rá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin leggur til, að frum varpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 3. apríl 1935.
F innur Jónsson, Páll Þorbjörnsson, Gísli Guðmundsson, 

form. frsm. fundaskr.
Jóhann Þ. Jósefsson, Sigurður Kristjánsson. 

með fyrirv.

Ed. 378. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 61 23. jún í 1932, um lax- og silungsveiði.

Flm.: Páll Hermánnsson, Ingvar Pálmason.
Aftan við 1. málsgr. 46. gr. laganna bætist: Þó má ákveða í samþykkt, að 

félagsfundir skuli vera fulltrúafundir, þar sem félagssvæði eru stór.
G r e i n a r g e r ð .

Frum varp þetta er flutt eftir ósk Fiskiræktarfélags Fljótsdalshéraðs, og 
mun nánari grein verða gerð fyrir því í framsögu.

Sþ. 379. Tillaga til þingsályktunar
um forstöðu Raftækjaeinkasölu ríkisins.
Flm.: Jakob Möller, Pétur Halldórsson, Sigurður Kristjánsson, Magnús Jónsson.

Alþingi ályktar að víta fjárm álaráðherra fvrir þær ráðstafanir, er hann 
hefir gert um tilhögun og forstöðu Raftækjaeinkasölu ríkisins, og skorar á hann 
að bæta tafarlaust ú r þeim misfellum, er orðið hafa í þessu efni.

Sþ. 380. Breytingartillaga
vdð brtt. á þskj. 359 [Ofviðrisskaðar].

F rá Gísla Guðmundssyni.
a. í stað „bryggju á Litla Árskógssandi“ komi: bryggjum á Þórshöfn, Kópa- 

skeri og Litla Árskógssandi.
b. Aftan við liðinn bætist: á hverjum  stað.



Ed. 381. Lög
um rannsóknarstofnun í þarfir atvinnuveganna við Háskóla íslands.

(Afgreidd frá  Ed. 4. apríl).
Samhljóða þskj. 240.

Ed. 382. Lög
um breyting á lögum nr. 79 14. nóv. 1917, um samþykktir um lokunartím a sölu- 
búða í kaupstöðum.

(Afgreidd frá  Ed. 4. apríl).
Samhljóða þskj. 327.

Ed. 383. Lög
um einkaleyfi til að flytja ú t vikur og vörur unnar úr vikri og selja á erlend- 
um markaði.

(Afgreidd frá  Ed. 4. apríl).
Samhljóða þskj. 345.

Ed. 384. Lög
um löggilding verzlunarstaðar í Buðlungahöfn.

(Afgreidd frá  Ed. 4. april).
Samhljóða þskj. 304.

Nd. 385. Lög
um virkjun Fljótaár.

(Afgreidd frá  Nd. 4. april).
Samhljóða þskj. 356.

Nd. 386. Lög
um eftirlit með skipum.

(Afgreidd frá  Nd. 4. april).
Samhljóða þskj. 208.



um samþykki til frestunar á fundum  Alþingis samkv. 19. gr. stjórnarskrárinnar.
(Afgreidd frá Sþ. 4. apríl).

Samhljóða þskj. 366.

Sþ. 388. Breytingartillaga
við till. til þál. um fjárfram lög úr ríkissjóði vegna skaða af ofviðri 26. og 27. 
okt. síðastl. o. fl.

F rá  Hannesi Jónssyni.
Við 1. lið. A undan „Skagafirði“ komi: Húnavatnssýslum.

Sþ. 389. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 380 [Ofviðrisskaðar].

F rá  Magnúsi Guðmundssyni og Sigfúsi Jónssyni. 
a-liður till. orðist svo:
I stað „bryggju á Litla Arskógssandi“ komi: ]>ryggjum í Haganesvik, á 

Þórshöfn, Kópaskeri og Litla Arskógssandi.

Sþ. 390. Breytingartillaga
við viðaukatillögu á þskj. 353 [Ofviðrisskaðar].

F rá Einari Árnasyni.
Aftan við „Þingeyjarsýslna“ komi: og bæ jarstjórn Siglufjarðar.

Sþ. 391. Breytingartillaga
við till. til þál. um fjárfram lög úr ríkissjóði vegna skaða af ofviðri 26. og 27. 
okt. siðastl. o. fl.

F rá  Jóni Baldvinssym.
Við 1. lið. Á undan „Skagafirði“ komi: Snæfellsnessýslu (Ólafsvík).

SJ> 387. Þingsályktun



Sþ. 392. Þingsályktun
um fjárfram lög úr ríkissjóði vegna skaða af ofviðri 26. og 27. okt. siðastl. o. fl.

(Afgreidd frá Sþ. 4. apríl).
Ríkisstjórninni er heimilt:

1. Að greiða vegna skaða, sem urðu af ofviðrinu 26. og 27. okt. síðastl. í Skaga- 
firði, Eyjafirði og Þingeyjarsýslum, eftir mati, er stjórnin læ tur framkvæma, 
allt að 60 þús. kr.

2. Að láta greiða úr kirkjujarðasjóði til sjóvarnargarðs í Grenivík % kostn- 
aðar, allt að 16 þús. kr.

3. Að greiða til viðgerðar brim brjótsins í Bolungavík lielming kostnaðar, allt 
að 30 þús. kr.

4. Að greiða til viðgerðar bryggju á Blönduósi % kostnaðar, allt að 11 þús. kr.
Sé ekki nægilegl fé fyrir liendi af tekjum ríkissjóðs árið 1935 til þess að

standast þessar greiðslur, þá er rikisstjórninni heimilt:
1. að ábyrgjast fyrir sýslunefndir Skagafjarðar-, Eyjafjarðar- og Þingeyjar- 

sýslna og bæ jarstjórn Siglufjarðar allt að 60 þús. króna lán.
2. að ábyrgjast fvrir hreppsnefnd Hólshrepps allt að 30 þús. króna lán.
3. að ábvrgjast fvrir sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu allt að 11 þús. kr.

lán,
er öllum sé varið í því skvni, er í fy rri málsgr. segir, og öll greiðist af tekjum  
ríkissjóðs árið 1936.

Ed. 393. Frumvarp til laga
um brevting á lögum nr. 99 3. mai 1935, um Skuldaskilasjóð véibátaeigenda.

F rá sjávarútvegsnefnd.
1. gr.

Aftan við orðin „eða handveði“ í 4. gr. laganna kom i: eða sjálfsvörzlu- 
veði i afla fiskiskips, sem sett er samkv. 1. nr. 46 31. m aí 1927.

2. gr.
9. gr. laganna orðist svo:
í  þrotabúi eða skuldafrágöngubúi lán takanda skulu lán ú r Skuldaskilasjóði 

njóta forgangsréttar samkv. b-lið 83. gr. skiptalaganna, nr. 3 12. apríl 1878.
3. gr.

Orðin „í fasteign eða skipi“ í 1. lið 22. gr. laganna falli niður.
2. og 4. liður greinarinnar falli niður.
3. liður greinarinnar verði 2. liður.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.



G r e i n a r g e r ð .
Það var tilætlun laganna um Skuldaskilasjóð vélbátaeigenda, að skulda- 

skilin snertu eigi fiskveð samkv. 1. nr. 46 31. m aí 1927, enda fram  tekið við um- 
ræ ðurnar á Alþingi. En nú þykja ákvæði laganna í þessu efni ófullnægjandi, 
og hafa því með frum varpi þessu verið gerðar þæ r breytingar á lögunum, sem 
nauðsynlegar þvkja til þess að tryggja fiskveðin.

Nd. 394. Breytingartillögur
við frum varp til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júni 1933.

F rá  Páli Zóphóniassyni.
Aftan við frvgr. komi tvær nýjar gr., er verði 2. og 3. gr., svo hljóðandi:

a. (2. gr.). Á eftir D. 3. i 2. gr. laganna kom i: um Gönguskörð og Njarðvíkur- 
skriður til Borgarfjarðar.

b. (3. gr.). D. 4. í 2. gr. laganna orðist svo:
F rá  Lagarfljótsbrú vestan Fljóts um Brekku í F ljótsdal að Víðivöllum.

Ed. 395. Nefndarálit
um frv. til 1. um brevt. á tilskipun fv rir ísland um síldar-’og ufsaveiði með nót, 
frá  12. feb rúar 1872.

F rá  m inni hl. sjávarútvegsnefndar.
Ég gat ekki orðið sam ferða hinum  nefndarm önnunum  um afgreiðslu 

þessa máls, af þeirri ástæðu, að með frv. er verið að skattskylda innlenda síld- 
veiðimenn, sem kunna að veiða síld í landhelgi, þegar svo ber undir, að síld 
veiðist næ rri landi i netlögum, en slíkan skatt tel ég ranglátan. Undir mörgum 
kringum stæðum  m yndi erfitt að k refja  inn skatt þennan, þegar síld er veidd 
fja rri mannabyggðum og enginn til að gæta ré tta r landeigenda. t ít  af þessu 
myndu verða allskonar klögumál og m álarekstur, sem óþarft er að stofna til.

Legg ég því til, að frv. verði fellt.
Alþingi, 16. okt. 1935.
Sigurjón Á. ólafsson.



Ed. 396. Frumvarp til laga
um eyðingu svartbaks (veiðibjöllu). ,

F lutningsm .: Þorsteinn Þorsteinsson.
1. gr.

Hvervetna skal svartbakur (veiðibjalla) réttdræ pur. Er heim ilt að evða 
honum í annars manns landi með skotum  eða hverri annari veiðiaðferð, sem 
ekki brýtur í bág við önnur lög. Þó má aldrei eitra fy rir svartbak í löndum  ann- 
ars manns, nem a tilkvnna honum  það áður eða sam tím is og eitrun fe r fram .

2. gr.
Heimilt er sýslunefndum eða bæ jarstjórnum  að setja reglugerðir um út- 

rýmingu svartbaks, og skal þeim skvlt að gera það, ef 10 eða fleiri æðarvarps- 
eigendur eða leigutakar æðarvarpslanda, búsettir innan sýslunnar eða i kaup- 
staðnum , k refjast þess, og skal reglugerð fullger innan þriggja m issira frá  því 
að krafan  hefir komið fram .

3. gr.
E itur til eyðingar svartbaks kaupir hlutaðeigandi sýslu- eða bæ jarsjóður, og 

er lyfjaverzlun ríkisins skylt að láta  það af hendi með innkaupsverði. Sýslu- 
m aður skipar m enn til þess að hafa eitrunina á hendi, eftir því sem þurfa þvkir, 
eftir ábendingu hlutaðeigandi hreppstjóra, og liafa þeir einir heim ild til þess að 
eitra í löndum  annara manna.

4. gr.
Hver sá, er revnir að varna því, að skipaðir eitrunarm enn fram kvæm i 

eitrun fvrir svartbak í sínum  löndum eða annara, eða ónýtir eitrun, er slíkir 
menn fram kvæm a, en hefir ekki áður fengið sam þvkki eitrunarm anns til þess, 
sæti sektum frá  50—500 krónum .

5. gr.
Skyldur er hver jarðarábúandi að eyða öllum svartbakseggjum  i landi á- 

býlisjarðar sinnar, ef þess er kostur. Vanræki jarðarábúandi þessa skyldu sína 
af ásetningi eða skevtingarlevsi, sæti hann sektum frá  20—200 krónum .

6. gr.
Sektir samkvæm t lögum þessum falla  að hálfu til uppljóstrarm anns og 

hálfar til hlutaðeigandi sveitarsjóðs.
Mál þau, sem rísa kunna út af brotum  á lögum þessum, skal farið  með sem 

opinber lögreglumál.
7. gr.

Með lögum þessum eru ú r gildi num in lög nr. 6 frá  19. febr. 1892, um evð- 
ing svartbakseggja.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A l U i  1 A O C  A ( At\ — : » f  U !  .\  mm



G r e i n a r g e r ð .
Nú á síðari áruni hefir svartbak fjölgað mjög víða bér á landi, en mest 

kveður að því á þeim stöðum, sem æ ðarvarp er. Á Breiðafirði hefir honum  t. d. 
fjölgað mjög ört, og er þ ar nú orðinn svo m ikill sægur hans, einkum í Suður- 
eyjum, að viðbúið þykir, að æ ðarvarp nær bverfi þar, ef slíku heldur lengi 
fram . E r liann nú svo aðgangsharður við æðarfuglinn, að á síðastliðnu vori 
hefir ekki sézt æðarungi í sumum beztu varpeyjunum , eins og t. d. Hrappsev 
og Arnev. Gleypir svartbakurinn ungana undireins og þeir koma á sjóinn, og' 
sveim ar yfir varplöndunum  í flokkum  á þeim tímum, er æðarfuglinn leiðir út. 
Sagt er og, að hann drepi fullorðinn æðarfugl. Svartbakurinn drepur unglömb 
á vorin, og óttast ým sir bændur, að hann muni gera þeim stórtjón, einkum ef 
vorhart verður.

Það er ekki aðeins æðarvarpið, sem vargur þessi ásækir. Hann situr 
hundruðum  sam an við árósa og tín ir þ ar upp silunga og sm álaxa, sem Ieita 
upp i árnar, og stórspillir veiði í ám og vötnum.

Það virðist ekki einhlítt eins og nú er ástatt að eyða svartbaknum  með 
skotum einum. Hefi ég því gert ráð fv rir í frum v. þessu, að honum  verði eiunig 
eytt með eitri. Ég já ta  það, að það getur verið kvalafullur dauðdagi fy rir 
fuglinn að vera drepinn þannig, en þetta er örþrifaráð  til þess að vernda 
nytjafugla fyrir vargi þessum. Munu og aðrir vargfuglar farast, ef eitrun fer 
fram .

í 5. gr. frum v. er gert ráð fy rir því, að ábúandi eigi ekki ávallt þess kost 
að taka egg svartbaks, er verpir í landi lians. t. d. er liann verpir í hólmum 
djúpra vatna eða óreiðrar ár, en bátur hvergi nærri.

Ed. 397. Frumvarp til laga
uni heiniild fy rir rík isstjórnina til íh lu tunar uni sölu og útflutning á ýmsum 
íslenzkum afurðum .

(Lagt fvrir Alþingi 1935).
1. gr.

Ríkisstjórninni er lieimilt að skipa svo fyrir, að leyfi atvinnumálaráðherra 
þurfi til þess að mega selja eða flytja til útlanda livcrskonar lýsi, síldarmjöl, 
fiskmjöl, beinamjöl, fiskbein, hrogn, gærur og skinn, ull og liarðfisk.

Ríkisstjórnin getur notað heimild þessa um aðeins eina eða nokkrar af 
fram angreindum vörutegundum eða allar, eftir því sem ástæða þykir til.

2. gr.
Ríkisstjórnin getur falið ákveðnum embættismönnum, stofnunum eða 

nefndum úthlutun útflutningslejfa og aðra framkvæmd laga þessara og sett 
um þetta nánari reglur eftir þvi, sem þurfa þykir.



3. gr.
Brot gegn ákvæðum, er sett verða samkvæmt lögum þessum eða gegn 

reglum, sem settar kunna að verða samkvæmt lögunum, varða sektum allt að 
100000 krónum, og skal fara með mál út af slíkum brotum  sem almenn lög- 
reglumál.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .
Um frum varp þetta, sem lagt er fvrir Alþingi samkvæmt 23. gr. stjórnar- 

skrárinnar, vísast til fylgiskjals hér á eftir.

Fylgiskjal.
Bráðabirgðalög

um heimild fyrir ríkisstjórnina til ihlutunar um sölu og útflutning á ýmsum
íslenzkum afurðum.

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Islands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi i Slésvik, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski,

Láenborg og Aldinborg,
G j ö rum k u n n iig t: Atvinnu- og samgöngumálaráðherra Vor hefir þegn- 

lega tjáð Oss, að vegna ýmsra viðskiptaörðugleika á erlendum markaði sé 
það komið i ljós, að óhjákvæmilegt muni verða að ríkisstjórnin, auk þeirrai 
íhlutunar, sem þegar á sér stað um sölu og útflutning síldar, annars fisks 
og kjöts, af opinberri hálfu, fái heimild til svipaðrar ililutunar um ým sar 
aðrar útflutningsvörur landsmanna, sem sé hverskonar lýsi, síldarmjöl, 
fiskmjöl, beinamjöl, fiskbein, lirogn, gærur, skinn, ull og harðfisk.

Þ ar sem svo stendur á, sem að fram an greinir, teljum  Vér brýna nauð- 
syn bera til þess að gefa út bráðabirgðalög samkvæmt 23. gr. stjórnar- 
skrárinnar um þetta efni.

Fyrir því bjóðum Vér og skipum:
1. gr.

Rikisstjórninni er heimilt að skipa svo fyrir, að levfi atvinnumálaráðherra 
þurfi til þess að mega selja eða flytja til útlanda hverskonar lýsi, síldarmjöl, 
fiskmjöl, heinamjöl, fiskbein, hrogn, gærur og skinn, ull og harðfisk.

Ríkisstjórnin getur notað heimild þessa um aðeins eina eða nokkrar af 
fram angreindum vörutegundum eða allar, eftir því sem ástæða þykir til.

2. gr.
Rikisstjórnin getur falið ákveðnum embættismönnum, stofnunum eða 

nefndum úthlutun útflutningsleyfa og aðra fram kvæm d laga þessara og sett 
um þetta nánari reglur eftir þvi, sem þurfa þykir.



3. gr.
Brot gegn ákvæðum, er sett verða samkvæmt lögum þessum eða gegu 

reglum, sem settar kunna að verða samkvæmt lögunum, varða sektum allt að 
100000 krónum, og skal fara með mál út af slíkum brolum  sem almenn lög- 
reglumál.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða.

Gjört á Christiansborgarhöll, 8. maí 1935.
Undir Vor konunglega hönd og innsigli.

Christian R.
(L. S.) ________________________

Haraldur Guðmundsson.

Nd. 398. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 76 29. des. 1934, um fiskim álanefnd, útflutning á 
fiski, hagnýtingu m arkaða o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi 1935).
1. gr.

2. málsgrein 4. gr. nefndra laga orðist svo:
Nú hefir félag fiskframleiðenda fengið löggildingu sem saltfiskútflytjandi 

og hefir um ráð vfir 65% eða m eiru af saltfiskfram leiðslu landsm anna, og getur 
þá atvinnum álaráðherra ákveðið að veita því útflutningslevfi fvrir jafnháum  
eða hærri hundraðshluta af framleiðslunni og það hefir umráð yfir, en fullnægja 
skal félagið þeim skilyrðum, er hér fara á eftir, sé það eigi stofnað og starfrækt 
samkvæmt lögum nr. 36 27. júní 1921, um samvinnufélög: Félagið skal vera 
opið fiskframleiðendum þannig, að skrásett samlagsfélög þeirra, sem ná yfir eina 
eða fleiri veiðistöðvar eða tiltekin svæði, samvinnufélög og sambönd þeirra, sem 
selja fisk meðlima sinna, samvinnuútgerðarfélög og útgerðarfyrirtæki bæjar- 
og sveitarfélaga hafi rétt til þátttöku og til að senda fulltrúa á fundi þess, enda 
liafi hvert þeirra til umráða að minnsta kosti 1000 skpd. saltfisks. Önnur út- 
gerðarfélög, einstakir útgerðarmenn og fiskeigendur skulu og eiga rétt til að 
gerast meðlim ir og m æta eða láta  mæta. á fundum  félagsins, ef þeir ráða yfir 
að minnsta kosti 1500 skpd. saltfisks. Æ ðsta vald í félagsmálum sé h já  félags- 
fundum. A ðalfundur sé baldinn ár hvert, og kýs hann stjórn félagsins, ú rskurðar 
reikninga þess og kveður á um starfsemi þess. Stjórnin ræður fram kvæmdar- 
stjóra. Nú ákveður atvinnum álaráðherra, að félaginu skuli veitt útflutnings- 
leyfi fyrir meiru en 65% af saltfiskframleiðslunni, og hefir hann þá rétt til að



tilnefna eða skipa 2 menn í stjórn þess til viðbótar hinum félagskosnu. Hver 
þátttakandi hefir eitt atkvæði á félagsfundum og auk þess viðbólaratkvæði, er 
miðist að nokkru levti við það fiskmagn, er liann hefir um fram  tilskilið lág- 
m ark, þannig, að viðbótaratkvæðisréttur þeirra, sem geta orðið þátttakendur 
með 1000 skpd., verði jafnan  m innst þeiin mun ríflegri en hinna, sem svarar til 
m ismunar á tilskildu lágmarksfiskmagni. Enginn þátttakandi má fara með 
meira en 8% af atkvæðamagni félagsins fyrir sjálfan sig og aðra. Sama gildii 
um atkvæðisrétt innan félaga, sem eru þátttakendur.

2. gr.
Orðin „og njóta um það jafnréttis við hið almenna fisksölusamlag" í lok

3. málsgreinar 4. gr. skulu falla niður.
3. gr.

Við 6. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Nú ákveður atvinnum álaráðherra að veita félagi fiskframleiðenda sam- 

kvæmt 2. málsgrein 4. gr. útflutningsleyfi fyrir 6örf eða meiru af saltfiskfram- 
leiðslunni, og á þá stjórn félagsins ré tt til að fá allar þæ r upplýsingar, er hún 
óskar, um sölu og útflutning fisks, er fiskimálanefnd kann að sjá um sölu á, 
samkv. 2. gr., og aðgang að skjölum þar að lútandi, enda skal félagið láta fiski- 
málanefnd fá til umráða nægan fisk til nauðsynlegra tilraunasendinga á nýja 
markaði og annarar nýbreytni samkvæmt 2. gr.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r n m v a r p  þ e t t a :
Um frum varp þetta, sem lagt er fyrir Alþingi samkvæmt 23. gr. stjórnar- 

skrárinnar, vísast til fylgiskjals hér á eftir.

Fylgiskjal.
Bráðabirgðalög

uin brevting á lögum nr. 76 29. des. 1934, um fiskim álanefnd, útflutning á fiski,
hagnýtingu m arkaða o. fl.

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Islands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski,

Láenborg og Aldinborg,
Gjörum kunnug t:  Atvinnu- og samgöngum álaráðherra Vor hefir tjáð 

Oss, að við athuganir í sambandi við stofnun sölufélags fiskframleiðenda, 
samkvæmt því sem ráð er fyrir gert í 2. málsgr. 4. gr. laga 29. des. 1934, 
um fiskimálanefnd, útflutning á fiski, Jiagnýtingu m arkaða o. fl., hafi það 
komið í ljós, að æskilegt væri að lækka nokkuð það lágmarksákvæði, sem



þar er sett um þátttöku, og ennfrem ur að nauðsvnlegt sé að kveða nokkuð 
nánar en gert er í fvrrnefndri lagagrein á um það, hverjir geti verið þátt- 
takendur í slíku félagi, og réttindi þeirra, svo og um ihlutunarrétt ríkis- 
stjórnarinnar, jafnfram t því að rýmkað yrði nokkuð um atkvæðisrétt ein- 
stakra meðlima félagsins. Þá er það og æskilegt, að ákveðið verði nánar uni 
sam starf fiskimálanefndar og slíks sölufélags, einkum að þvi er varðar sölu 
saltfiskjar á nýja markaði, eða með hreyttum verkunaraðferðum. Með því 
að svo er ástatt sem að ofan segir, teljum  Vér hrýna nauðsyn bera til þess 
að gefa út hráðabirgðalög samkv. 23. gr. stjórnarskrárinnar 18. maí 1920, 
til þess að ráða bót á þessu.

Fyrir því bjóðum Vér og skipum:

1. gr.
2. málsgrein 4. gr. nefndra laga orðist svo:
Nú hefir félag fiskframleiðenda fengið löggildingu sem saltfiskútflytjandi 

og liefir um ráð yfir 65c/c eða m eiru af saltfiskfram leiðslu landsm anna, og getur 
þá atvinnum álaráðherra ákveðið að veita því útflutningslevfi fyrir jafnháum  
eða hærri hundraðshluta af framleiðslunni og það hefir umráð yfir, en fullnægja 
skal félagið þeim skilyrðum, er hér fara á eftir, sé það eigi stofnað og starfrækt 
samkvæmt lögum nr. 36 27. júní 1921, um samvinnufélög: Félagið skal vera 
opið fiskframleiðendum þannig, að skrásett samlagsfélög þeirra, sem ná yfir eina 
eða fleiri veiðistöðvar eða tiltekin svæði, samvinnufélög og sambönd þeirra, sem 
selja fisk meðlima sinna, samvinnuútgerðarfélög og útgerðarfyrirtæki bæjar- 
og sveitarfélaga hafi rétt til þátttöku og til að senda fulltrúa á fundi þess, enda 
hafi hvert þeirra til umráða að minnsta kosti 1000 skpd. saltfisks. Önnur út- 
gerðarfélög, einstakir útgerðarmenn og fiskeigendur skulu og eiga rétt til að 
gerast m eðlimir og m æta eða láta  m æta á fundum  félagsins, ef þeir ráða yfir 
að minnsta kosti 1500 skpd. saltfisks. Æðsta vald í félagsmálum sé hjá félags- 
fundum . A ðalfundur sé haldinn á r livert, og kýs hann stjórn félagsins, úrskurðar 
reikninga þess og kveður á um starfsemi þess. Stjórnin ræður fram kvæmdar- 
stióra. Xú ákveður atvinnum álaráðlierra, að félaginu skuli veitt útflutnings- 
leyfi fyrir meiru en 65 r< af sallfiskframleiðslunni, og hefir hann þá rétt til að 
tilnefna eða skipa 2 menn í stjórn þess til viðbótar liinum félagskosnu. Hver 
þátttakandi hefir eitt atkvæði á félagsfundum og auk þess viðbótaratkvæði, er 
miðist að nokkru leyti við það fiskmagn, er liann hefir um fram  tilskilið lág- 
m ark, þannig, að viðbótaratkvæðisréttur þeirra, sem geta orðið þátttakendur 
með 1000 skpd., verði jafnan  m innst þeim mun ríflegri en hinna, sem svarar til 
m ismunar á tilskildu lágmarksfiskmagni. Enginn þátttakandi má fara með 
meira en 8% af atkvæðamagni félagsins fyrir sjálfan sig og aðra. Sama gildir 
um atkvæðisrétt innan félaga, sem eru þátttakendur.

2. gr.
Orðin „og njóta um það jafnréttis við hið ahnenna fisksölusamlag“ í lok

3. málsgreinar 4. gr. skulu falla niður.



3. gr.
Við 6. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo bljóðandi:
Nú ákveður atvinnum álaráðherra að veita félagi fiskframleiðenda sam- 

kvæmt 2. málsgrein 4. gr. útflutningsleyfi fyrir 65 (/í eða meiru af saltfiskfram- 
leiðslunni, og á þá stjórn félagsins rétt til að fá allar þær upplýsingar, er hún 
óskar, um sölu og útflutning fisks, er fiskimálanefnd kann að sjá um sölu á, 
samkv. 2. gr., og aðgang að skjölum þar að lútandi, enda skal félagið láta fiski-
málanefnd fá til umráða nægan fisk til nanðsynlegra tilraunasendinga á nýja
markaði og annarar nýbreytni samkvæmt 2. gr.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
E ftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða.

Gjört á Amalíuborg, 28. maí 1935.
Undir Vor konunglega hönd og innsigli.

Christian R.
(L. S.) ________________________

Haraldur Guðmundsson.

Nd. ^  399. Breytingartillögur
við frum varp til laga um gelding húsdýra.

F rá  Páli Zóphóníassyni.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Gelding á húfé, sem eldra er en veturgam alt, skal fram kvæm a af dýra- 
læknum eða sérstökum geldingamönnum, sem með vottorði frá dýralækni 
sanna, að þeir liafi aflað sér þ e irra r þekkingar og leikni, sem nauðsynleg 
er til að inna verkið vel af hendi.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Ráðuneytið lilutast til um, að haldin séu námskeið, þar sem geldinga- 

menn geti læ rt geldingar, en sýslunefndir sjá uin, að fy rir 1. maí 1937 hafi 
nægilega m argir menn lært getdingar í sýslu liverri, enda er þeim einum 
Iieimilt að fram kvæm a geldingu á cldra húfé eii veturgömlu innan sýslunn- 
ar, sem til þess eru lilnefndir af viðkomandi sýslunefnd.

3. Við 4. gr. Greinin falli niður.
4. Við 6. gr., sem verður 5. gr. Greinin orðist svo:

Lög þessi öðlast gildi 1. maí 1937, en fyrir þann tíma skulu sýslunefndir 
hafa tilnefnt geldingamenn eftir 2. gr. og ráðunevtið efnt til námskeiða 
þeirra, er þar um ræðir.

5. Fyrirsögnin verður: Frv. til 1. uin geldingu búfjár.



Nd. 400. Breytingartillögur
við frv. til 1. uni breyting á 1. nr. 39 19. júní 1933, um kjötm at o. fl.

F rá  Magnúsi Torfasyni.
Við 3. málsgr. greinarinnar.

1. Orðið „sanngjörnum “ falli niður.
2. I stað „4 k rónur“ kom i: 7 krónur.

Nd. 401. Breytingartillögur
við frv. til 1. um gelding húsdýra.

F rá  landbúnaðarnefnd.
1. Við 1. gr. A eftir orðinu „staðdeyfingarlvf“ kom i: eða svæfingarlyf.
2. Við 2. gr. Aftan við greinina bætist: Akvæði þetta skerðir þó eigi rétt- 

indi skipaðra dýralækna.
3. Við 3. gr. A eftir „geldingam önnum “ kom i: öðrum en dýralæknum.
4. Við 4. gr.

a. Á eftir orðinu „staðdeyfa“ kom i: eða svæfa.
b. Niðurlag 2. málsgr. frá  orðinu „deyfingarlvfja“ fallé niður.
c. Aftan við m álsgreinina bætist: Hann hlutist og til um, að dýralæ knar 

landsins gefi m önnum  kost á því að læ ra geldingar og meðferð 
deyfingarlvfja.

5. Við 6. gr. bætist: en fram kvæm d þeirra  niá fresta til 1. m ai 1937, að svo 
m iklu leyti sem skortur liæfra geldingam anna gerir það nauðsynlegt.

Ed. 402. Nefndarálit
um frv. til laga um brevting á lögum nr. 61 23. júní 1932, um lax- og silungsveiði.

F rá  landbúnaðarnefnd.
Nefndin m ælir með, að frv. nái fram  að ganga.

Alþingi, 19. okt. 1935.
Bernh. Stefánsson, Pétur Magnússon, Jón Baldvinsson,

form. frsm . fundaskrifari.



Ed. 403. Frumvarp til laga
um gelding húsdýra.

(Eftir 3. umr. i Nd.).
1. gr.

Gelding húsdýra, sem eldri eru en veturgömul, skal fram kvæm d af dýra- 
læknum eða sérstökum geldingamönnum, sem með vottorði frá héraðslækni eða 
dýralækni sanna, að þeir hafi læ rt að fa ra  með staðdeyfingarlyf eða svæfingar- 
lyf og aflað sér þeirrar þekkingar og leikni, sem nauðsvnleg er til að inna verk- 
ið vel af hendi.

2. gr.
Sýslunefndir sjá um, að nægilega m argir geldingamenn séu í hverri sýslu 

og setur þeim skipunarbréf, er gefur rétt til starfa innan sýslu, en eigi annars- 
staðar. Akvæði þetta skerðir þó eigi réttindi skipaðra dýralækna.

3. gr.
Þóknun fv rir verk sitt ber geldingam önnum, öðrum en dýralæknum , sam- 

kvæmt gjaldskrá, er sýslunefndir setja hver fy rir sína sýslu.
4. gr.

HúsdjT þau, er um getur í 1. gr., skal staðdeyfa eða svæfa áður en gelding 
fer fram . Til geldingar á vngri húsdýrum  skal nota Burdizzo geldingatöng éða 
aðrar tengur af eigi lakari gerð.

L andbúnaðarráðherra setur reglur um sölu og afhending deyfingarljTja. 
Hann hlutast og til um, að dýralæ knar landsins gefi m önnum  kost á því að læ ra 
geldingar og meðferð deyfingarlyfja.

5. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum til rikissjóðs, 50—500 kr., nema 

þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum gildandi lögum. Mál ú t af brotum 
skulu sæta meðferð alm ennra lögreglumála

6. gr. •
Lög þessi öðlast gildi 1. jan ú ar 1936, en fram kvæm d þeirra  m á fresta til 1. 

m ai 1937, að svo miklu leyti sem skortur hæfra geldingam anna gerir það nauð- • 
synlegt.

Ed. 404. Breytingartillögur
við frum varp til laga um bæjargjöld á Isafirði o. fl.

F rá  E inari Árnasyni.
1. Við 1. gr. Síðasta málsgr. (tölul. 2) falli niður.
2. Við 3. gr. Orðin „gr. tölul. 1“ falli niður.
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3. Við 5. gr. Orðin „svo og um upp- og fram skipun“ til enda greinarinnar 
falli niður.

4. F vrir „1935“ (Bráðabirgðaákvæði) kom i: 1936.
5. „o. fl.“ í fyrirsögn frv. falli niður.

Nd. 405. Frumvarp til laga
um alþýðutryggingar.
F lm .: Jónas Guðmundsson, Héðinn Valdim arsson, Stefán Jóh. Stefánsson, 

Emil Jónsson, F innur Jónsson, Sigurður Einarsson, Páll Þorbjörnsson.

I. KAFLI 
Almenn ákvæði.

1. gr.
A lþýðutrjggingar teljast samkvæmt lögum þessum:
1. Slysatryggingar.
2. Sjúkratryggingar.
3. Elli- og örorkutryggingar.
4. Atvinnuleysistryggingar.

2. gr.
Stofnun sú, er annast tryggingarnar, heitir Tryggingarstofnun ríkisins. 

Þegar trvggingarnar koma til fram kvæmda verða þær, hver um sig, sjálfstæð 
deild í tryggingarstofnuninni og hafa þar aðskilinn fjárhag. Engin deildnanna 
ber ábyrgð á skuldbindingum  annarar.

3. gr.
Tryggingarstofnun ríkisins hefir heimili og varnarþing í Reykjavík, en úti 

um land hefir hún umboðsmenn svo viða og á þeim stöðum, sem þörf krefur.
4. gr.

Rikisstjórnin hefir umsjón#þeirra mála, sem lieyra undir Tryggingarstofnun 
ríkisins, og setur reglugerðir eftir lögum þessum.

5. gr.
Heimilt er að fela Tryggingarstofnun ríkisins fram kvæindarstjórn skyldra 

opinberra stofnana, svo sem Samábyrgðarinnar, sbr. lög nr. 23 1921, og Bruna- 
bótafélags íslands, sbr. lög nr. 54 1915 og lög nr. 53 1919. Skal Iiver stofnun 
hafa sérskilinn fjárhag, og fer að öðru levti um stjórn þeirra eftir því, sem 
ákveðið er í lögum þeirra og reglugerðum.

6. gr.
Ráðherra ræður forstjóra Tryggingarstofnunar rikisins. Hann ræður og 

deildarstjóra, eftir þvi sem þörf krefur, svo og vfirlækni trvggingarstofnunar- 
innar, að fengnum tillögum forstjórans. Fela má sama deildarstjóra forstöðu



fleiri en einnar deildar. Forstjórinn stjórnar stofnuninni í samræmi við lög, 
reglugerðir og erindisbréf, er honum  verður sett. H ann afgreiðir m ál í sam- 
ráði við hlutaðeigandi deildarstjóra, en l)er sjá lfur ábyrgð á ákvörðunum  og 
úrskurðum.

Laun forstjóra T rjggingarstofnunar ríkisins og annara  fastra  starfsm anna 
skulu ákveðin í launalögum, en þangað til svo er gert, ákveður ráðherra launin.

Lífeyrissjóður fslands og slysatryggingarsjóður greiða sameiginlega % 
liluta af öllum kostnaði við Tryggingarstofnun ríkisins, og ákveður ráðherra  
livernig kostnaðurinn skiptist milli þeirra á hverjum tíma. Ríkissjóður greiðir 
fyrst um sinn % hluta kostnaðarins, en leggja má þann kostnað á deildir Trygg- 
ingarstofnunarinnar, ef fæ rt þykir.

7. gr.
R áðherra skipar þriggja m anna tryggingarráð. Skal einn vera trygginga- 

fræðingur og annar lögfræðingur með dómararéttindum.
Áfrýja m á til tryggingarráðs öllum ákvörðunum  og úrskurðum  Tryggingar- 

stofnunar ríkisins. Skal það þegar taka málið fvrir og að jafnaði kveða upp úr- 
skurð innan 14 daga frá því, að það fékk málið til meðferðar. Nú sættir annar- 
hvor aðili sig ekki við úrskurð tryggingarráðs, og m á þá bera málið undir dóm- 
stólana. Tryggingarráðið skal hafa frjá lsan  aðgang að öllum skjölum  og bók- 
um Trvggingarstofnunar ríkisins, og er því skvlt að liafa eftirlit með því, að 
stofnunin starfi i sam ræm i við lög og reglugerðir.

Reikningar T rvggingarstofnunarinnar skulu endurskoðaðir á sam a h átt 
sem reikningar ríkisins og ríkisstofnana.

II. KAFLI 
Slysatryggingar.

8. gr.
Skylt er að tryggja gegn slysum samkvæmt ákvæðum þessara laga:

1. Sjómenn þá, er hér greinir:
a. Farmenn, fiskimenn og aðra sjómenn, er lögskráðir eru á íslenzk skip.
b. Fiskim enn og farm enn á róðrarbátum  og vélbátum, m inni en 12 smál., 

er stunda fiskveiðar og hverskonar flutninga.
2. Yerkamenn og starfsmenn, sem vinna fyrir kaupi í þeim atvinnugreinum,

sem hér eru taldar:
a. Ferming og afferm ing skipa og báta, svo og vöruhúsavinna, vöruflutn- 

ingar í sam bandi við það, hverskonar bifreiðastjórn og stjórn aflvéla 
við jarðvinnslu.

b. Yinna í verksmiðjum og verkstæðum, þar með talið gas- og rafmagns- 
fram leiðsla, vinna í sláturhúsum , m jólkurbúum  og rjóm abúum , nám u- 
gröftur, bjargsig, fiskverkun, ísvinna og vinna við raflagnir.

c. Húsabyggingar, bæði smíði nýrra húsa og viðbætur og breytingar á eldri 
húsum.



d. Vegagerð, brúagerð, hafnargerð, vitabvggingar, símalagningar og sima- 
viðgerðir, svo og vinna við vatnsleiðslur, raforkuleiðslur og gasleiðslur. 
Ennfrem ur skulu tryggðir hafnsögumenn, lögregluþjónar, tollþjónar, 
vitaverðir og starfsm enn við vita, sótarar, póstar og slökkvilið og aðrir 
þess há ttar starfsm enn, ráðnir að opinberri tilhlutun.

e. Skipasmíði, skipaviðgerðir, skipaviðhald og varðstaða á skipum við 
bryggju, i liöfn eða í lægi, bátasmíði, bátaviðgerðir.

Trvggingin nær til sendistarfa í þágu tryggingarskylds atvinnureksturs og 
þess tíma, er fer til að fara frá og til vinnu.

Nú slasast m aður eða bíður líftjón við björgun, eða tilraun til björgunar 
manns i lífsháska, skal hann þá, eða eftirlá tn ir vandam enn hans, eiga ré tt til 
slvsabóta eftir sömu reglum sem slysatrvggðir menn.

Það er skilvrði fj 'rir tryggingarskyldu þeirra, sem nefndir eru í 2. tölulið, 
að starfið sé rekið fyrir reikning ríkis- eða sveitarfélags, eða einstaklings eða 
félags, sem hefir það að atvinnu. Þó fellur þar undir smíði nýrra húsa og veru- 
legar breytingar á eldri húsum, þar með talin öll utanhússmálning og innan- 
hússmálning stórra bygginga, þótt það sé fram kvæm t fyrir reikning manna, 
sem ekki hafa húsasmíð að atvinnu.

Tryggingin samkv. tölul. 2. nær ekki til starfsfólks i skrifstofum  eða i búð, 
nema að því leyti, sem það vinnur að tryggingarskyldum störfum  utan skrifstofu 
eða búðar.

Nú er tryggingarskvlt verk látið í ákvæðisvinnu, og ber þá sá, sem verkið 
tekur í ákvæðisvinnu, ábyrgð á, að verkam ennirnir séu trvggðir.

Heimilt er atvinnurekendum að tryggja sjálfa sig og verkafólk, sem ekki 
er tryggingarskylt, með tryggingarskyldu verkafólki sinu, en segja verður hann 
til þess, þegar trygging er tilkynnt eða endurnýjuð.

A tvinnurekendur, svo og rik i eða sveitarstjórn, bera ábyrgð á því, að þeir 
séu trvggðir, sem trvggingarskyldir eru sam kvæm t lögum þessum, enda sé 
starfið rekið fy rir þeirra reikning.

9. gr.
Það er bótaskvlt slvs, er tryggður m aður slasast eða deyr af slysi við þann 

atvinnurekstur, sem hann er trvggður í.
Til slysa telst hverskonar fingurm ein og handarm ein, er menn fá við sjó- 

mennsku, fiskvinnu, sláturbúsavinnu og aðra þá vinnu, sem kunn er að því að 
vera hættuleg á þennan liátt, enda kenni menn meinsins fvrst á meðan þeir 
stunda vinnuna, eða innan þess tíma, er rek ja  megi orsakir þess til hennar.

Sama gildir um aðra atvinnusjúkdóm a, eftir því sem nánar verður ákveð- 
ið í reglugerð.

Sjómenn eru trvggðir fv rir slysum á sjó á tryggingartím abilinu, eða þegar 
þeir eru á landi, annaðhvort i þarfir útgerðarinnar eða fyrir sjálfa sig, í erind- 
um, sem leiðir af starfi þeirra sem sjómanna.

10. gr.
Valdi slysið meiðslum, skal slysatryggingin greiða bæ tur sem hér segir:

1. Ef meiðslin valda sjúkleika og vinnutjóni lengur en 10 daga, þá skal greiða



þeim, er fv rir slysinu varð, læknislijálp frá  þvi að slysið vildi til, þ ar með 
talin nauðsvnleg sjúkrahúsvist, og hluta lyfja og um búðakostnaðar 
utan sjúkrahúss, en að fullu á sjúkraliúsi, svo og dagpeninga, þangað til 
hann verður vinnufær, eða úrskurður er felldur um varanlega örorku, 
eða m aðurinn devr, þó ekki lengur en 6 mánuði. D agpeningar eru 5 kr. 
á dag. Þó mega þeir aldrei fa ra  fram  úr :!i  af dagkaupi m annsins við þá 
atvinnu, er liann hafði þegar slvsið varð. Ef hinn slasaði er lögskráður 
skipverji, fer um rétt hans eftir 27. og 28. gr. laga nr. 41 19. jún i 1930, en 
aldrei skal hann þó missa neins i að því er snertir dagpeningagreiðslu. 
Síðan fer um rétt hans eftir lögum ' þessum. Þó skal útgerðarm anni 
heim ilt að sem ja við slvsatrygginguna um, að hún taki að sér gegn 
aukaiðgjaldi þá áhættu, sem útgerðarm aður ber samkvæmt nefndum grein- 
um sjóm annalaganna vegna slvsa. Dagpeningar greiðist aldrei fy rir fyrstu 
7 dagana, og aldrei fv rr en 7 dagar eru liðnir frá  því að hinn tryggði hætti 
að taka kaup.

2. Ef slysið hefir valdið varanlegri örorku, greiðast örorkubæ tur þeim, sem 
fyrir því varð. Fullar örorkubætur eru 6000 krónur, og greiðast þær, ef sá, 
sem fy rir slysinu varð, að dómi læknis trvggingarinnar, er algerlega ófær 
til nokkurrar vinnu þaðan í frá, en örorkubæ turnar eru að því skapi lægri, 
sem m inna skortir á, að hann sé til fulls vinnufær, og engar, ef m inna 
skortir en Vf, hluta.

11. gr.
Valdi slysið dauða innan árs frá  því að það bar að höndum , greiðast dán- 

arbæ tur sem hér segir:
1. E kkja eða ekkill liljóta 1500 krónur.
2. Barn, sem er á fram fæ ri eftirlifandi foreldris, h lýtur 100 kr. f\TÍr hvert 

heilt ár, sem það vantar á að vera fu llra  16 ára.
3. Barn, sem ekki er svo ástatt um, sem i 2. lið segir, h lý tur 175 kr. fv rir hvert 

heilt ár, sem það van tar á að vera fu llra  16 ára.
4. Barn yfir 16 ára  aldur, sem var á fram fæ ri hins látna vegna örorku, þegar 

slysið b ar að höndum, fæ r 1500 krónur.
5. Foreldri, sem var á fram fæ ri liins látna að öllu eða nokkru leyti, þegar 

slysið vildi til, lilýtur 1500 krónur. Sé þannig ástatt um bæði foreldrin, og 
búi þau samvistum, h ljó ta þau þó aðeins sameiginlega 2500 krónur.

6. Svstkini hins látna, sem voru á fram fæ ri hans, þegar slvsið vildi til, h ljó ta 
dánarbæ tur á sama liátt og börn.
Ekkja eða ekkill, sem ekki var samvistum við hið látna og ekki á fram fæ ri 

þess, h lýtur engar dánarbæ tur. Kona, sem býr samvistum með m anni án þess 
að vera gift honuni, liefir sam a rétt til dánarbóta og eiginkona, ef hún hefir 
fæ tt lionum barn eða þau verið samvistum sam flevtt i 18 mánuði. Sama gildir 
um karlm ann, sem býr samvistum við konu án þess að vera kvæntur henni.

Um fósturbörn og fósturforeldra gildir sam a og um börn og foreldra, að 
fullnægðum sömu skilvrðum. Barn telst hafa verið á fram fæ ri föðurins, þótt 
það fæðist að honum  látnum .



Heimilt er þó stjórn tryggingarinnar að víkja frá  þessum reglum, ef sér- 
staklega stendur á.

F rá  dánarbótum , sem greiddar skulu vandam önnum , skal draga þær ör- 
orkubætur, er greiddar liafa verið sainkvæm t 10. gr. 2.

12. gr.
Til þess að standast útgjöld slysatryggingarinnar skulu þeir, er tryggingar- 

skylda menn hafa í þjónustu sinni, greiða iðgjöld fyrir alla þá, sem þeim er 
skylt að trj’ggja, og má ekki færa gjöldin þeim, sem tryggðir eru, til útgjalda. 
Iðgjaldaupphæðina ber að miða við jslvsaliættuna. E ftir slysahættunni skal skipta 
þeim störfum og starfsgreinum, sem falla undir trygginguna, í flokka, og fyrir 
livern flokk skal ákveðin sérstök iðgjaldsupphæð. Slarfstím inn er talinn i vikum, 
og telst vikan eining við iðgjaldaákvörðun. Sé um tímavinnu að ræða, teljast 
48 klst. í viku. Skal við ákvörðun iðgjaldanna hafa það fyrir augum, að þau sam- 
anlögð lirökkvi fy rir þeim bótum, sem slysatryggingunni ber að greiða.

Um skiptingu í áhæ ttuflokka og iðgjaldagrundvöllinn fy rir hvern flokk 
skal ákveðið með reglugerð, er stjórnarráðið  setur, og ber að endurskoða hana
5. hvert ár. Þó getur stjórnarráðið hvenær sem er, þegar ástæða þykir til, gert 
b revtingar á skiptingunni í ábæ ttuflokka og á iðgjöldum, en slíkar brevtingar 
koma ekki til fram kvæm da fyrr en með byrjun næsta alm anaksárs á eftir.

Ef atvinnufyrirtæki nær vfir starfsemi, er fellur undir mismunandi áhættu- 
flokka, reiknast iðgjöldin sérstaklega fvrir hvern hluta fyrirtækisins, eftir ið- 
gjaldi þess áhættuflokks, sem það heyrir undir. Þó getur tryggingarstjórnin, ef 
erfitt er að halda þessu aðgreindu, ákveðið meðaliðgjald fyrir allt fyrirtækið 
eftir iðgjöldum þeirra áliættuflokka, sem það fellur undir.

13. gr.
Iðgjöld sjóm anna, sem tryggðir eru samkv. 8. gr. 1., reiknast eftir tim a þeim, 

sem sjóm aðurinn er lögskráður eða ráðinn til, og telst i vikum frá  lögskrán- 
ingardegi, eða þeim degi, er liann kom i skiprúm .

Um leið og lögskráning fer fram , skal skráningarstjóri gera sérstaka skrá 
yfir tryggingarskylda skipverja, hverja stöðu sem þeir liafa á skipinu. Utgerðar- 
maður greiðir skráningarstjóra iðgjöldin uni leið og lögskráning fer fram.

Þegar form aður á vélbát eða róðrarbát (sbr. 8. gr. 1.) hefir ráðið skipverja 
sina, skal hann jafnskjótt senda hreppstjóra eða bæjarfógeta (í Reykjavík lög- 
reglustjóra), þ ar sem báturinn er gerður út, skrá yfir skipverjana ásam t ið- 
gjaldi því, er greiða ber, en hreppstjóri sendir skrána og gjaldið til sýslumanns.

Útgerðarmenn róðrarbáta og vélbáta, minni en 5 smálestir, greiða aðeins ~/x o af iðgjaldi því, sem ákveðið er fvrir þá, en það, sem á van tar fu llt iðgjald, 
greiðist ú r ríkissjóði. Skráningarstjóri sendir slysatryggingunni sk rár þær, sem 
nefndar eru í 2. og 3. málsgr. greinar þessarar, sem fvlgiskjöl með ársreikningi 
sínum. Hann skal og standa skil á iðgjöldunum samkvæmt nánari fyrirmælum 
stjórnarráðsins.

14. gr.
Nú forfallast slysatrvggður skipverji, og gengur ótrvggður maður í skip- 

rúm  hans, og skal þá skylt að tryggja þann skipverja, svo sem að fram an greinir,



meðan hann er í því skiprúmi, þó aldrei skemur en eina viku. Iðgjald fyrir for- 
fallaðan skipverja má endurgreiða fyrir það, sem eftir er af ráðningartímanum, 
þegar forföllin stafa ekki af bótaskvldu slysi, enda hafi m aðurinn gengið úr 
skiprúminu.

Útgerðarmaður eða form aður róðrarbáta eða vélbáta, minni en 12 smá- 
lestir, getur með leyfi skráningarstjóra tryggt ákveðna tölu skipverja, ef sér- 
stakar ástæður gera þess þörf.

Útgerðarmaður eða skipstjóri tilkvnnir tafarlaust skráningarstjóra eða 
hreppstjóra mannaskiptin, og ábyrgist útgerðarm aður iðgjaldagreiðslu.

15. gr.
Sérhver forráðam aður atvinnufyrirtækis eða starfrækslu, sem nefnd er í

8. gr. 2., skal, þegar fyrirtækið tekur til starfa, senda hreppstjóra eða bæjarfógeta 
(i Revkjavík tollstjóra) tilkvnningu samkvæm t fyrirm ynd, er slysatrvggingin 
gerir, með öllum þeim upplýsingum, sem nauðsynlegar eru til þess að áætla ið- 
gjaldagreiðslu þess. Eftir þeirri áætlun skal iðgjaldið greitt og innheimt fyrir- 
fram . Sömuleiðis skal senda tilkvnningu, ef fyrirtæ kið verður fy rir verulegum 
brevtingum, er máli geta skipt að því er trvgginguna snertir. H reppstjóri sendir 
lögreglustjóra tilkynningar þessar, en lögreglustjórar gera samkvæmt þeim skrá 
yfir öll tryggingarskyld fvrirtæki, en annað eintak lilkvnninganna senda þeir 
slvsatryggingunni. Verkamenn teljast tryggðir frá  þeim tima, er fyrirtæ kið 
bvrjar.

Forráðam önnum  fyrirtækis eða starfrækslu, er um getur í 8. gr. 2., er skylt 
að gera skrá samkvæm t vinnubókum  fyrirtækisins, í þvi form i, sem slysatrygg- 
ingin mælir fyrir um. Sam rit af skrám  þessum sendist hreppstjóra eða lögreglu- 
stjóra, og miðast hið endanlega iðg'jald við þær. Lögreglustjóri sér uin innheimtu 
iðgjaldanna og stendur skil á þeim, eftir nánari fyrirm ælum  stjórnarráðsins.

Lögreglustjóri getur, ef honum þykir ástæða til, eða slysatryggingin óskar 
þess, látið rannsaka vinnuskrár og bækur fyrirtækisins, til þess að fullvissa sig 
um, hvað fyrirtæ kinu beri að greiða í iðgjöld.

16. gr.
Nú er vanrækt að tilkynna tryggingarskyldan atvinnurekstur, eða greiða 

iðgjöld fyrirfram  samkvæm t 13., 14. og 15. gr. fy rir tryggingarskylda menn, og 
skulu þeir þó jafnt teljast slysatryggðir samkvæmt lögum þessum, en hlutað- 
eigandi atvinnurekandi skal skyldur að greiða slysatrvggingunni tvöföld iðgjöld 
þau, sem vangoldin eru, og auk þess sæta sektum.

17. gr.
Þegar slys ber að höndum, sem ætla má að greiða beri bætur fyrir sam- 

kvæmt lögum þessum, skal forráðam aður fyrirtækisins senda tafarlaust, og eigi 
síðar en innan 2 m ánaða, tilkynningu um slvsið í því form i, sem slysatryggingin 
skipar fy rir um, til lögreglustjóra eða hreppstjóra, er síðan sendir tilkynning- 
una áfram  til lögreglustjóra. Ef lögreglustjóri álítur, að slvsið veiti ré tt til 
bóta frá  slysatryggingunni, sendir hann tilkynninguna áfram  til slysatrygging-



arinnar, ásam t öðrum nauðsvnlegum upplýsingum. Ef atvik að slysinu eru 
óljós eða mál ófullnægjandi upplýst, eða ef ástæða er til að ætla, að slysið 
hafi orsakazt af hirðuleysi eða af lélegum útbúnaði, eða slvsatrvggingin óskar 
þess einhverra ástæðna vegna, skal lögreglustjóri lialda ré ttarp róf i málinu. 
Því aðeins ber að taka til greina og senda til slysatrvggingarinnar kröfur um 
bæ tur fy rir slys, er verða við atvinnurekstur, sem heim ilt er að tryggja í frjá lsri 
trvggingu, að tryggingar hafi verið beiðzt og iðgjöld verið greidd áður en eða 
samtímis því, að atvinnureksturinn var hafinn.

Ef sá, sem átti að tilkynna slys, hefir vanrækt það, skal það eigi vera því 
tii fyrirstöðu, að sá, sem fvrir slysi varð, eða eftirlá tn ir vandam enn hans, geti 
gert kröfur til bóta, ef það er gert áður en ár er liðið frá þvi að slysið varð.

Heimilt er að taka til greina tilkvnningar, sem berast eftir að fyrrnefndur 
2 m ánaða frestu r er liðinn, ef sannað er að tilkvnnandi á ekki sök á drættinum .

18. gr.
Undir eins og tryggingarstjórn hafa borizt nægar upplýsingar um slys og 

annað, sem til greina kem ur um ákvörðun bóta, úrskurðar hún, livort bætur 
skuli greiðast samkvæmt lögum þessum og ákveður bæturnar. Ef um meiðsl er 
að ræða, eru bæ turnar fvrst ákveðnar til bráðabirgða (dagpeningar), þar til 
lækningu er lokið og m aðurinn getur farið að stunda vinnu sína aftur, eða sjá 
má, hve mikið hann hefir misst af vinnuþreki sínu. Endanlegur úrskurður 
skal þó kveðinn upp áður en á r er liðið, nem a læ knir trvggingarinnar telji þörf 
á frekari drætti.

19. gr.
Þeir, sem stunda eða reka einhverja þá atvinnu eða störf, sem ekki eru 

tryggingarskyld samkv. 8. gr., hafa ré tt til að tryggja sjálfa sig eða verkamenn 
sína gegn slysum. Slík frjáls trygging er þó því aðeins leyfð, að hún sé til ákveð- 
ins tíma og á nafn, og því aðeins gild, að hún hafi verið tilkynnt og iðgjöld 
greidd fyrirfram . Ef um er að ræða tryggingu við óskyld og misjafnlega áhættu- 
söm störf, sem ekki er hægt að aðgreina og skipa í sérstaka áhættuflokka, má 
ákveða fyrir slík störf meðaltalsiðgjöld fvrir hverja viku trvggingartímabilsins.

20. gr.
Heimilt er atvinnurekendum að skipa 5 manna nefnd til þess að gæta hags- 

m una sinna við skiptingu i áhættuflokka og ákvörðun iðgjalda. í nefndinni eiga 
sæti: einn fulltrúi fvrir gufuskipaútgerð, sem Félag islenzkra botnvörpuskipa- 
eigenda skipar, tveir fv rir vélbáta- og róðrarbátaútgerð, sem Fiskifélag Is- 
lands skipar, einn fyrir skipaafgreiðslu og hafnarvinnu, sem Verzlunarráð ís- 
lands skipar, og einn fyrir verksmiðjuiðnað sem Landssamband iðnaðarmanna 
skipar.

Ef stofnaður verður alm ennur félagsskapur meðal atvinnurekenda í vél- 
báta- og róðrarbátaútgerð, skipaafgreiðslu og verksmiðjuiðnaði, fellur kosning 
fulltrúa þessara atvinnugreina undir hann. Nefnd þessi getur gert tillögur um 
skiptingu í áhættuflokka og um iðgjaldagreiðslu, og er skylt að leita álits henn- 
ar áður en ákvörðun er tekin um þau efni. Ennfrem ur hefir nefndin rétt til að



velja einn m ann til þess að fylgjast með stjórn  og rekstri slysatryggingarinnar. 
Sama rétt hefir og Alþýðusamband íslands. Báðir þessir menn hafa aðgang að 
öllum skjölum slysatrvggingarinnar, og er stjórn  hennar skylt að veita þeim 
allar upplýsingar, sem þeir óska, viðvikjandi fram kvæm d tryggingarinnar, enda 
er þeim heim ilt að sækja stjórnarfundi.

m . KAFLI 
Um sjúkratryggingar.

21.gr.
Sjúkrasamlög samkvæmt lögum þessum eru tryggingarstofnanir, sem hafa 

það hlutverk að tryggja samlagsmönnum, er ekki hafa hærri tekjur en í 23. gr. 
segir, sjúkrahjálp og uppbót á fjárhagstjóni, sem veikindi valda.

22. gr.
Þar, sem sjúkrasamlög eru stofnuð, hefir sérhver maður, karl eða kona, 

eldri en 16 ára og búsettur á samlagssvæðinu, ré tt og skyldu til að tryggja sig í 
samlaginu. U ndanteknir eru þeir, er dvelja í sjúkrahúsum  eða heilsuhælum 
vegna alvarlegra langvarandi veikinda.

23. gr.
Rétt til þeirra hlunninda, sem sjúkrasamlag veitir, eiga þeir meðlimir þess, 

sem á síðastliðnu ári hafa ekki haft hærri árstekjur en 4500 krónur, eftir að per- 
sónufrádráttur hefir á tt sér stað sam kvæm t skattalögum .

Hjón njóta þvi aðeins hlunninda, að samanlagðar tekjur þeirra fari ekki 
fram  úr þvi, sem hér var sagt.

24. gr.
Kaupstaðir þeir, sem nú eru og siðar kunna að verða í landinu, skulu, hver 

um sig, vera sérstakt sjúkrasamlagssvæði. Ákveða má í reglugerð að samlags- 
svæði kaupstaðar skuli, auk lögsagnarum dæm isins, ná yfir tiltekin svæði í 
grennd við hann.

25. gr.
I hverjum kaupstað starfar sérstakt sjúkrasamlag. Kýs bæ jarstjórn stjórn 

samlagsins, sem skipuð skal 3, 5 eða 7 mönnum, eftir þvi, sem bæ jarstjórn á- 
kveður. S tjórnin skal kosin á sam a hátt, samtimis og til jafnlangs tím a og fasta- 
nefndir eru kosnar. Bæjarstjórn ákveður þóknun stjórnenda, er greiðist af 
samlaginu.

26. gr.
I hreppum utan sjúkrasamlagssvæða kaupstaðanna skal stofna sjúkrasam- 

lög, ef m eiri hluti þeirra, sem kosningarrétt hafa í m álefnum  sveitarfélaga, æskir 
þess. Atkvæðagreiðsla skal f.ara fram  um, hvort stofna skuli sjúkrasam lag i



hreppnum, ef fim m ti hluti kjósenda óskar þess. Hreppsnefnd annast atkvæða- 
greiðsluna, á sama hátt sem sveitarstjórnarkosningar.

Sama samlag getur náð til fleiri hreppa en eins, innan sama læknishéraðs, 
eða jafnvel allra hreppa innan læknishéraðsins, sem samþykkt hafa stofnun 
samlags. Ákveður ráðherra, að fengnuin tillögum hlutaðeigandi hreppsnefnda 
og stjórnar Tryggingarstofnunar ríkisins, yfir hvaða samlagssvæði hvert sjúkra- 
samlag skuli ná.

Eftir að á r er liðið frá  atkvæðagreiðslu getur fim m ti liluti atkvæðisbærra 
m anna i hrepp, sem áður hefir fellt að stofna sjúkrasam lag, krafizt þess, að at- 
kvæðagreiðsla fari fram  á ný í hreppnum. Greiði þá meiri hluti atkvæðisbærra 
m anna atkvæði með stofnun sjúkrasam lags, skal það stofnað, nem a ráðherra  
ákveði, að fengnum tillögum hreppsnefndar lilutaðeigandi hrepps og stjórnar 
Tryggingarstofnunar rikisins, að hreppurinn skuli falla und ir samlag innan 
læknishéraðsins, sem áður hefir verið stofnað.

27. gr.
Nái sjúkrasam lag aðeins til eins lirepps, skal stjórn þess skipuð 3 mönnum, 

kosnum af hreppsnefnd. Standi fleiri h reppar en einn að sjúkrasam lagi, skulu 
þeir leggja til einn m ann hver í stjórn samlagsins, kosna af hreppsnefndum, en 
verði tala stjórnarm anna jöfn, skal hreppsnefnd þess hrepps, sem fleiri eða 
flesta hefir tryggingarskylda meðlimi, kjósa oddamann.

Ef nýr hreppur er lagður til áður stofnaðs sjúkrasamlags, og það veldur 
því, að annar hreppur liefir fleiri m enn í stjórn en honum  ber sam kvæm t því 
sem hér var sagt, þá falla niður umboð stjórnarm anna þess hrepps og skal 
hreppsnefnd kjósa m ann eða m enn á ný, svo að stjórn  samlagsins verði ré tt 
skipuð.

Laun stjórnenda greiðast af samlaginu og skulu ákveðin í samþykktum þess.
28. gr.

Stjórnir sjúkrasamlaga velja sér form ann og skipta með sér verkum. 
Sjúkrasamlögin lúta öll yfirstjórn Tryggingarstofnunar ríkisins. 
Samþykktir sjúkrasam laga skulu sam þykktar af ráðherra, að fengnum til- 

lögum trvggingarstofnunarinnar.
29. gr.

í samþykktum sjúkrasamlaga skal tekið fram , hverra réttinda samlags- 
menn njóta. Æ tíð skal þó sjúkrasam lag veita þá lijálp vegna veikinda, sem 
hér er talin:

1. Læknishjálp hjá trvggingarlækni, þ. e. lækni, sem samlagið hefir samið við, 
eða tryggingarstofnunin, að fullu á sjúkrahúsi og að % hlutum  utan sjúkra- 
húss. Læknishjálp fari fram  í viðtalsstofu læknis, sé sjúklingurinn ferða- 
fæ r og hægt sé að koma því við.

2. Lyf og umbúðir, samkvæmt fyrirsögn tryggingarlæknis, að fullu í sjúkra- 
húsi og að % hlutum  utan sjúkrahúss.

3. Okeypis vist eftir ráði tryggingarlæknis í sjúkraliúsi, sem samlagið hefir 
samið við, eða tryggingarstjórn fy rir hönd þess.



4. í  sjúkrasamlögum kaupstaða er ennfrem ur skylt að greiða dagpeninga til 
þeirra, sem óvinnufærir eru sökum veikinda. Dagpeningar greiðast þó ekki 
fv rr en ein vika er liðin frá  því, að hinn trvggði varð óvinnufær, samkvæmt 
fram ansögðu, og aldrei frá  fvrri tim a en viku eftir að hann hætti að taka 
laun eða hætt er að reikna honum laun samkvæmt því, er segir í 39. gr. 
hér á eftir.

Dagpeningar eru tvennskonar, persónudagpeningar og fjölskyldudag- 
peningar, og skal upphæð þeirra  ekki vera lægri i Reykjavík en hér segir, 
en annarsstaðar eftir því, sem ákveöið er i sam þykktum :
a. Persónudagpeningar nem a kr. 2.00 og greiðast eingöngu þegar hinn 

tryggði liggur u tan  sjúkrahúss.
b. Eigi hinn tryggði fyrir konu eða börnum  að sjá, nýtur hann, auk per- 

sónudagpeninga, fjölskyldudagpeninga. Fara þeir eftir tölu þeirra, sem 
eru á fram fæ ri hans, þannig:

Fyrir 1 á fram fæ ri kr. 2.00.
F yrir 2 á fram fæ ri kr. 3.00.
Fyrir 3 á fram fæ ri kr. 3.75.
Fyrir 4 á fram fæ ri kr. 4.50.
Fyrir fleiri en 4 bætast við 50 aurar fyrir hvern, sem um fram  er, 

en þó mega dagpeningar samtals ekki fara fram  úr 7 krónum, og aldrei 
fram  ú r % hlutum  af venjulegu dagkaupi verkam anna á staðnum.

Fjölskyldudagpeningar greiðast jafnt, hvort sem hinn tryggði liggur 
i sjúkrahúsi eða utan sjúkrahúss.

Gift kona nýtur hvorki persónudagpeninga né fjölskyldudagpeninga, 
ef m aður hennar er vinnufær, enda hafi meiri hluta af sameiginlegum 
tekjum hjónanna verið aflað af honum.

Heimilt er að ákveða í sam þykktum  sjúkrasam laga víðtækari hjálp  en 
hér er talin, þ ar á meðal fu lla læknishjálp, læknisaðgerðir h já  öðrum en 
tryggingarlækni, styrk vegna barnsfæðinga, styrk upp í ú tfararkostnað, kostn- 
að við læknisvitjun, dagpeninga i sjúkrasam lögum  utan kaupstaða, h júkrun- 
arkostnað utan sam þykktra sjúkrahúsa o. s. frv.

Að jafnaði skulu samlagsm enn ekki eiga ré tt til styrks fy rr en 6 m ánuðir 
eru liðnir frá  þeim tíma, er trygging þeirra  hófst með iðgjaldagreiðslu, en 
heim ilt er þó að ákveða annan biðtím a í sam þykktunum .

30. gr.
Börn samlagsinanna, yngri en 16 ára, sem eru á fram fæ ri þeirra, fá  sömu 

hjálp í veikindum og foreldri á rétt til, að dagpeningum undanteknum.
Nú eru börn, eldri en 16 ára  og vngri en 21 árs, á heimili fá tæ kra foreldra 

sinna án þess að hafa sjálfstæ ðar tekjur, og er þá heim ilt að ákveða í sam- 
þykkt sjúkrasam lags, að stjórn þess hafi heim ild til að gefa eftir iðgjöld barn- 
anna að nokkru eða öllu leyti án skerðingar á rétti barnsins til sjúkrah jálpar, 
annara en dagpeninga.

Kona, sem býr samvistum með m anni án þess að vera gift honum , hefir



sama rétt til sjúkrahjálpar og eiginkona, ef hún hefir fæ tt honum barn, eða 
þau verið samvistum samfleytt i 18 mánuði.

31. gr.
D agpeningar og m eðlagskostnaður í sjúkrahúsi greiðist fy rir samlags- 

menn og skyldulið þeirra  sam kvæm t 30. gr. í allt að 32 v ikur á 12 m ánuðum  
samfleytt. Aldrei greiðist þó áður greindur kostnaður fy rir lengri tím a en 26 
vikur alls fy rir einn og sam a sjúkdóm .

32. gr.
Ákveða skal í samþykktum sjúkrasam laga upphæð iðgjalda tryggingar- 

skyldra manna. Skulu þau ákveðin með það fyrir augum, að heildartekjur sam- 
lagsins nægi til þess að standa straum  af skuldbindingum þess.

Heimilt er að ákveða í sam þykkt sjúkrasam lags, að meðlimum, sem ekki 
leita h já lpar samlagsins árlangt eða lengur, skuli endurgreiddur hluti iðgjalda 
sinna, og fari upphæð endurgreiðslunnar eftir því, hve lengi m eðlim ur hefir 
greitt til samlagsins án þess að leita h já lp ar þess.

33. gr.
Rikissjóður og hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarsjóðir greiða, hvor um sig, 

i sjóði sjúkrasam laga 25 af hundraði greiddra iðgjalda.

34. gr.
Nú þvkir sýnt, að sjóður sjúkrasam lags nægi ekki til að standa straum  af 

skuldbindingum samlagsins. Skal stjórn þess þá gera hlutaðeigandi bæjar- eða 
sveitarstjórn aðvart, sem þá getur ákveðið að gera ráðstafanir til aukinnar tekju- 
öflunar eða dregið ú r hlunnindum þeim, sem samlagið veitir. Þó má aldrei 
skerða þau lágm grksréttindi, er um getur í 29. gr.

35. gr.
Iðgjöld samkv. 32. gr. greiðast fyrirfram , eftir því sem nánar verður ákveðið 

í samþykktum. Bæjar- eða sveitarsjóðir greiða iðgjöld þeirra manna, sem eru 
á föstu sveitarfram færi. Einnig er rétt, að greidd séu ú r bæ jar- eða sveitarsjóði 
ógreidd iðgjöld þeirra manna, sem bæjar- eða sveitarstjórn telur ástæðu til að 
halda í tryggingu. Gjaldið telst ekki sveitarstyrkur, en endurgreiðist ef ástæður 
leyfa.

Lífeyrissjóður íslands greiðir iðgjöld þeirra manna, sem njóta elli- eða ör- 
orkulífeyris, enda dregst iðgjaldið frá  lífeyrinum. EllistjTktarsjóðir greiða ið- 
gjöld þeirra  gam alm enna, sem ellilauna njóta, og dragast þau frá  ellistyrknum .

36. gr.
Ef trvggður m aður veikist u tan  samlagssvæðis, á hann ré tt til sjúkrastyrks 

frá  sjúkrasam lagi sinu, en þó eigi hæ rri en ef hann hefði veikzt á samlags- 
svæðinu.



37. gr.
Nú flyzt maður, sem tryggður er í sjúkrasam lagi, burt af samlagssvæðinu, 

og á hann þá rétt til sjúkrastyrks, ef hann veikist á þvi timabili, sem hann hefir 
greitt iðgjald fyrir, eftir sömu reglum og um getur 1 siðustu grein. Verði hann 
tryggingarskyldur á þeim stað, sem hann flyzt til, og greiðir þ ar iðgjöld, öðl- 
ast hann full réttindi þar jafnskjótt og tryggingartími hans er útrunninn þar 
sem hann var áður. Þó öðlast hann ekki ré tt til dagpeninga fy rr en að 6 mánuð- 
um liðnum, hafi hann ekki á tt ré tt til þeirra  í þeirri deild, er hann flu ttist úr.

38. gr.
Eigi hinn tryggði ré tt til slysabóta á hendur Slysatryggingu rikisins eða 

skaðabótaskyldum manni eða stofnun, skal hann, ef hann krefst sjúkrastvrks, 
fram selja hlutaðeigandi sjúkrasamlagi ré tt sinn til bótanna. Nú greiðast hærri 
bætur en framlögðum sjúkrastyrk nemur, og fæ r hinn tryggði þá það, sem fram  
yfir er, og jafnan skal hann fá þær bætur, sem greiddar eru vegna þjáninga, 
líkam slýta eða aðrar slikar m iskabætur.

39. gr.
Fastir starfsm enn skulu aldrei missa neins i a f launum  sínum, i hverju sem 

þau eru greidd, fyrstu 14 dagana eftir að þeir forfallast frá  vinnu sökum sjúk- 
dóms, en njóta skulu þeir kaupgreiðslu um lengri tima, ef svo er mælt fyrir i 
sérstökum lögum.

Hafi tryggður aðaltekjur sínar af eigin atvinnurekstri eða eignum, skal 
hann ávallt talinn á launum  h já  sjálfum  sér fvrstu  14 dagana eftir að veikindi 
eða slys ber að höndum, en heim ilt e r sam lagsstjórn að telja  hann  lengur á 
sjálfs sín launum , ef sannanlegt er, að tek jur lians rvrna ekki að neinu veru- 
legu leyti vegna sjúkdóm sforfalla hans.

40. gr.
Vangoldin iðgjöld innheimta bæ jarstjórnir og sveitarstjórnir h já gjaldanda 

eða þeim, sem ábyrgð ber á greiðslunni (sbr. 83. gr.). Heimilt er sfjórn sjúkra- 
samlags eða bæjar- eða sveitarstjórn, sem lagt hefir fram  iðgjald sainkv. 35. gr., 
að krefjast þess af atvinnurekanda, sem  tryggður m aður vinnur hjá, að hann 
haldi iðgjaldinu eftir af kaupi hans og greiði það til sjúkrasam lags eða bæjar- 
eða sveitarsjóðs. Óhlýðnist atvinnurekandi þessu, þ rátt fy rir tilkynningu, má 
innheimta iðgjaldið hjá honum með lögtaki, ef á þarf að halda.

41. gr.
Greiði tryggingarskyldur maður ekki iðgjald sitt á gjalddaga, skal honum 

þó gefinn frestur, 14 dagar i kaupstöðum en einn m ánuður utan kaupstaða, til 
að greiða gjaldið, án þess að ré ltu r hans skerðist við það. Þegar sá frestur er 
liðinn, fellur ré ttu r hans til sjúkrastyrks niður, en þó skal honum  heim ilt á næsta 
mánuði að greiða gjaldið, og öðlast hann þá full réttindi aftur frá  þeim tíma, 
er gjaldið er greitt. Greiðist iðgjaldið síðar, öðlast hann réttindi sem nýr með- 
lim ur, sbr. 29. gr. siðustu mgr.



42. gr. '
Tillög ríkissjóðs og bæjar- og sveitarsjóða greiðast ársfjórðungslega eftir á 

og niiðasí í hvert sinn við greidd iðgjöld á næsta ársfjórðungi á undan.
43. gr.

Heimilt er ríkisstjórninni, að fengnum tillögum frá  Tryggingarstofnun ríkis- 
ins, að stofna jöfnunarsjóð sjúkrasamlaga. Sjóði þessum skal aflað tekna á 
þann hátt, að vinnukaupendur greiði allt að einum af hundraði umsaminna 
vinnulauna, eftir því, sem nánar verður ákveðið í reglugerð.

Jöfnunarsjóði skal stjórnað af Trvggingarstofnun ríkisins. Úr jöfnunar- 
sjóði má greiða styrk til einstakra sjúkrasamlaga, sem orðið hafa fvrir svo mikl- 
um útgjöldum  vegna veikinda sam lagsm anna, að sjóðir þeirra  hrökkva ekki til. 
Yeittan styrk skal sjúkrasamlagið endurgreiða jöfnunarsjóði að hálfu á naestu 
fim m  árum , með hækkun iðgjalda, ef með þarf, eða annari tekjuöflun.

IV. KAFLI 
EUi- og örorkutryggingar.

44. gr.
Stofna skal alm ennan lifeyrissjóð, er nefnist L ifeyrissjóður íslands. Honum 

er ætlað það hlutverk, að veita elli- og örorkulífeyri, eftir þvi, sem nánar er 
mælt fyrir í þessum kafla.

45. gr.
Sjóðurinn myndast á þann hátt, er hér segir:

1. Af iðgjöldum trvggingarskvldra m anna.
2. Af sjóðum þeim, sem ræ ðir um í 60. gr. hér á eftir, þegar hlutverki þeirra

samkvæmt þeirri grein er lokið, svo og af ellistyrktarsjóðum , þegar hlut-
verki þeirra  er lokið skv. VI. kafla þessara laga.

46. gr.
Tryggingarskyldur er sérhver íslenzkur ríkisborgari, heimilisfastur hér á 

landi eða lögskráður á íslenzkt skip, nema annað sé fyrir mælt i lögum þessum. 
Tryggingarskyldan hefst með fullnuðum  16 ára  aldri og lýkur með fullnuðum  
67 ára  aldri.

Sanni islenzkur ríkisborgari, sem er lögskráður á íslenzkt skip, en heimilis- 
fastur erlendis, að hann greiði þar iðgjöld til almenns elli- og örorkulífeyrissjóðs, 
er hann ekki tryggingarskyldur hér.

47. gr.
Sérhver tryggingarskyldur maður, karl og kona, skal árlega greiða iðgjald 

i Lífeyrissjóð íslands, sem nemur:
1. 7 krónum  fv rir þá, sem heim ilisfastir eru í kaupstöðum  landsins, en 6

krónum fyrir þá, sem heimilisfastir eru utan kaupstaða.



2. Einum af hundraði af hreinum  árstekjum , sbr. 12. gr. 1. mgr. laga nr. 6 9, 
jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt, að frádregnum  500 krónum  fyrir 
einstakling og 500 krónum  fv rir hvern skvlduómaga, sem hinn skyldu- 
tryggði hefir á fram fæ ri sínu.
Heimilt er tryggingarskyldum  m anni að greiða fv rir sig fram  til lífeyris- 

sjóðs á hvaða tím a sem er iðgjöld sín sam kvæm t 1. tölulið þessarar gr., eða 
hluta þeirra, eftir þeim reglum, er trvggingarstofnunin setur, sem miða skal við 
það, að báðir aðilar séu skaðlausir. Fyrirfram greiðslan skal ganga til þess að 
færa niður ógoldin, árleg iðgjöld hins tryggða.

48. gr.
Undanþegnir hinni árlegu iðgjaldagreiðslu samkv. 47. gr. eru þó þeir, sem 

allt undanfarið  á r hafa
1. notið örorkulífeyris ú r Lifeyrissjóði Islands,
2. notið opinbers styi-ks samkvæmt ákvæðum laga um styrkveitingar til þeirra 

manna, sem haldnir eru alvarlegum, langvinnum sjúkdómi,
3. dvalið í fangelsum, vinnuhælum eða öðrum slikum stofnunum, samkvæmt 

opinberri ráðstöfun,
4. greitt iðgjöld samkvæmt sérákvæðum 60. gr. liér á eftir.

49. gr.
Greiðslur ellilífeyris liefjast þegar liinn tryggði verður 67 ára.
Sé hinn tryggði ekki að neinu leyti á opinberu fram fæ ri né njóti styrks 

samkvæmt lögum þessum, er honum heimilt að fá greiðslum ellilífeyris frestað 
um eitt ár í senn. Sé greiðslum frestað, hækkar árslífeýrir hins tryggða sem 
hér segir:

68 ára gamall maður fæ r 13% í viðbót.
69 _  — — — 30% - —
70 — — — — 50% - —
71 árs eða eldri — 75% - —

50. gr.
Örorkulífeyrir greiðist á aldrinum 16—67 ára, en sá telst öryrki samkvæmt 

þessum lögum, sem ekki er lengur fær um, við störf, er samsvara lífskröftum 
hans og verkkunnáttu og sanngjarnt er að ætlast til af honum, með hliðsjón af 
uppeldi hans og undanfarandi starfa, að vinna sér inn helrning þess, er andlega 
og líkamlega heilbrigðir menn eru vanir að vinna sér inn í því sama héraði.

Réttur til greiðslu örorkulifeyris hefst, með þeim undantekningum, er um 
ræðir í 52. og 53. gr., þegar hinn tryggði er úrskurðaður öryrki, og telst frá  
þeim tíma, er umsókn urn lífeyrinn kem ur í hendur Tryggingarstofnun rikisins 
eða umboðsmanni liennar, nem a talið sé i úrskurðinum , að örorkan hafi siðar 
hafizt, en þá reiknast rétturinn frá  þeim tima, er örorkan hófst.

51. gr.
Tryggingarstjórninni er heimilt að gera ráðstafanir til þess að koma i veg 

fyrir, að tryggingarskyldir menn og konur, eiginmenn þeirra og eiginkonur



verði öryrkjar, með þvi að láta þá læra störf við þeirra hæfi, veita þeim viðeig- 
andi læknishjálp, æfa þá við notkun umbúða, gervilim a, gleraugna, sjúkra- 
vagna og annara tækja, ef fyrirsjáanlegt er, að vanræksla á þessu hafi í för með 
sér verulega rýrnun á starfsgetu hins tryggingarskylda í nánustu framtíð. Sama 
gildir um þá, sem þegar eru orðnir ö ryrkjar, ef líkur eru til, að slíkar ráðstafan ir 
muni geta veitt þeim aftur starfsgetu þeirra oða bætt hana að verulegum mun. 
Neiti hinn tryggingarskyldi, eða sá, er nýtur örorkulífevris, að hlíta slikum 
ráðstöfunum  af hálfu trvggingarstjórnar, getur hún ákveðið, að hann hafi með 
neitun sinni fyrirgert að nokkru eða öllu leyti réttinum  til örorkulífeyris. Þó 
skal liún jafnan  áður en slík ákvörðun er tekin senda í ábyrgðarbréfi þeim, er 
hlut á að máli, tilkynningu um það, hvaða áhrif neitun hans getur haft. Enginn 
er þó skvldur að hlíta læknisaðgerð, sem getur haft í för með sér hæ ttu á lífi 
hans eða limum.

Tryggingarstjórnin getur ennfrem ur ákveðið, þegar svo stendur á sem í 1. 
málsgr. segir, að veita skyldutryggðum og þeim. er njóta örorkulífeyris eða elli- 
launa, hjálp til þess að byrja sjálfstæða atvinnu, með því að styrkja þá til náms, 
bóklegs eða verklegs, til þess að kaupa vinnuvélar og veita þeim aðstoð til þess 
að afla sér vinnu.

Allur kostnaður af ráðstöfunum þessum greiðist af örorkutryggingunni.

52. gr.
Enginn m aður getur notið örorkulífeyris fyrir sama tima sem hann

1. nýtur sjúkrastyrks samkvæmt reglum þessara laga um  sjúkra- og slysa- 
tryggingar,

2. nýtur opinbers styrks samkvæmt ákvæðum laga um styrkveitingar til þeirra 
manna, sem haldnir eru alvarlegum langvinnum sjúkdómi,

3. dvelur i fangelsum, vinnuhælum eða öðrum slíkum stofnunum, samkvæmt 
opinberri ráðstöfun, enda sé dvalartím inn á hælinu eða stofnuninni 
skemmst einn m ánuður,

4. nýtur lífeyris úr öðrum sjóði samkvæmt sérákvæðum 60. gr. hér á eftir.
53. gr.

Réttur til þess að fá útborgaðan fullan árlegan elli- eða örorkulífeyri er 
bundinn því skilyrði, að aðrar árlegar tekjur þess, sem í hlut á, reiknaðar sam- 
kvæmt reglum i 3. málsgr., fari eigi fram  úr % áf árlegri lífevrisgreiðslu.

Ef tek ju rnar eru meiri, skal draga frá  lífevrinum  60% af þeirri upphæð, 
sem árstekjurnar eru um fram  þriðjung fu llrar lífeyrisupphæðar.

Tekjurnar, sem koma til greina, eru reiknaðar samkvæmt eftirfarandi 
reglum :

1. Til ársteknanna telst allt það, sem hlutaðeigandi hefir unnið sér inn á síð- 
astliðnu almanaksári, sbr. þó 2. tölul., fastur styrkur frá  opinberum sjóð- 
um, að undanskildum örorkulífeyri, eftirlaun og tekjur af eignum.

2. Af því, sem öryrkjar vinna sér inn sjálfir, skal eigi við ákvörðun teknanna 
tekið tillit til upphæðar, sem nem ur allt að 30% af upphæð fu llrar árlegrar 
lífeyrisgreiðslu.



3. Ef aðeins annað hjóna, sem búa sam an, á ré tt á að fá  útborgaðan ör- 
orkulífeyri, reiknast árstekjurnar vera helmingur af árstekjum  beggja.

4. E ftir að árstekjurnar hafa verið ákveðnar eftir þessum reglum, er upphæð 
þeirra  gerð deilanleg með 10, þannig, að upphæð, er nem ur 5 kr. eða meiru, 
er hækkuð upp í 10 kr., en minni upphæð sleppt, og gildir sú upphæð, er þá 
kem ur fram , þegar ákveða skal örorkulífeyri samkv. 1. og 2. mgr.

54. gr.
Örorkubætur frá slysatryggingardeild Tryggingarstofnunar ríkisins renna 

í Lífeyrissjóð tslands, ef sá, sem bæturnar á að fá, er tryggingarskyldur, en þó 
þvi aðeins, að örorkubætur séu greiddar sökum þess, að vinnuhæfni hlutað- 
eigandi manns sé skert að meiru en hálfu, og aldrei hærri upphæð en þyrfti til 
að kaupa fullan lífejTÍ.

55. gr.
Nú á tryggður m aður ré tt til skaðabóta á hendur öðrum  vegna slysa, og á 

hann þess þá kost að afsala sér skaðabótaréttinum til Lifeyrissjóðs íslands, gegn 
því að hann fái greiddan lífeyri eftir ákvæðum þessara laga, enda fullnægi hann 
að öðru leyti þeim skilyrðum, sem i lögunum eru sett fy rir lífeyrisgreiðslum. 
Þó þarf hann aldrei að afsala sér hærri upphæð en nægja m undi til að kaupa 
fyrir fullan Iífeyri.

Kjósi hann heldur að halda sjálfur skaðabótaréttinum, missir hann ré tt til 
örorkulífevris að nokkru leyti eða öllu, eftir úrskurði tryggingarstjórnar.

56. gr.
Þegar elli- og örorkutryggingar eru að fullu kom nar til fram kvæmda, nem ur 

árlegur elli- og örorkulífeyrir þvi, sem hér segir:
1. Til hjóna, sem bæði eiga rétt til fulls lífeyris, greiðast 1125 kr. í Reykjavík, 

í öðrum kaupstöðum 750 kr. og annarsstaðar á landinu 450 kr.
Sama gildir um ókvæntan mann, sem býr með ógiftri konu, ef hún 

hefir fæ tt honum barn, eða þau búið samvistum lengur en 18 mánuði.
2. Til einhleypinga, manns eða konu, og hjóna, ef aðeins annað þeirra full- 

nægir skilyrðum til að njó ta lífeyris, greiðist i Reykjavík 750 kr., i öðr- 
um kaupstöðum 500 kr. og annarsstaðar á landinu 300 kr.
Nú hefir maður, sem ré tt á til lífeyris, dvalizt á þeim  tím a, er hann  greiddi 

iðgjöld, ýmist í Reykjavík, öðrum  kaupstöðum  eða annarsstaðar á landinu, og 
skal þá lifeyrisuppliæð hans ákveðin í hlutfalli við þann  tím a, sem hann  hefir 
dvalið á hverjum  stað og hvenær æfi sinnar, svo og þæ r lífeyrisupphæðir, sem 
ákveðnar eru fy rir hvert svæði sam kvæm t 1. og 2. tölulið greinar þessarar.

57. gr.
Umsóknir um elli- og örorkulifeyri sendist til umboðsmanns Tryggingar- 

stofnunar ríkisins á þeim stað, þar sem umsækjandi er heimilisfastur. Umsókn- 
inni skal fylgja skýrsla undirrituð af umsækjanda, ef unnt er, og í því formi, 
sem trvggingarstjórn ákveður, með upplýsingum um  öll þau atriði, sem máli
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skipta, þegar ákveða skal ré tt um sæ kjanda til elli- eða örorkulífeyris. Auk þess 
skulu tveir menn, nákunnugir liögum um sækjanda, undirskrifa vfirlýsingu um 
að upplýsingar þær, sem skýrslan hefir að geyma, séu sannleikanum  samkvæm- 
ar. Umsókninni skal fvlgja skírnarvottorð, og auk þess, þegar sótt er um örorku- 
lífeyri, vottorð frá  tryggingarlækni um heilbrigðisástand um sækjandans. Um- 
boðsmaðurinn skal athuga vandlega allar umsóknir, sem honum berast, og ber 
honum  að líta eftir, að skýrslurnar hafi að geyma þæ r upplýsingar, sem krafizt 
er, prófa sannleiksgildi þeirra og leiðrétta, ef rangar eru, og að því búnu senda 
um sóknirnar til Tryggingarstofnunar ríkisins, sem sker ú r því, hvort umsækj- 
andi eigi ré tt á lífeyri og ákveður upphæð lians sam kvæm t lögum þessum.

Skal úrskurður felldur innan 14 da'ga frá  því að Tryggingarstofnun rikis- 
ins barst umsóknin í hendur, nema brýn nauðsyn sé á að afla nýrra upplýsinga 
og þær fáist ekki í tæka tíð.

58. gr.
Sveitar- og bæ jarstjó rn ir annast innheim tu þess hlu ta iðgjaldsins, sem um 

ræ ðir í 47. gr. 1. tölulið.
Sá hluti iðgjaldsins, sem um ræ ðir í 49. gr. 2. tölulið, innheim tist ásam t 

tekju- og eignarskalti. Bæjar- og sveitarfélög greiði iðgjöld sam kvæm t 47. gr.
1. tölulið þeirra tryggingarskyldra m anna, sem eru á föstu sveitarfram færi.

59. gr.
Sveitar- og bæ jarstjórnir skulu fyrir 1. febrúar ár hvert gera skrá vfir alla 

þá, sem eru heim ilisfastir innan hlutaðeigandi sveitar- eða bæjarfélags og í byrj- 
un alm anaksársins hafa náð 16 á ra  aldri, en yngri eru en 67 ára. Skráin skal 
greina nöfn, heimili, atvinnu, fæ ðingarár og dag allra  þeirra, sem á hana eru 
færðir, og ennfrem ur upplýsingar um það, hvort nokkur, sem þar er talinn, hafi 
á síðastliðnu ári á undan verið undanþeginn iðgjaldagreiðslu.

Skráin sendist síðan hlutaðeigandi skattanefnd, í Reykjavík skattstjóra, sem 
rannsakar, hverjir af þeim, sem á skrána eru færðir, eru undanþegnir gjald- 
skyldu, og ákveður síðan, live mikið hverjum  gjaldskyldum  ber að greiða í ið- 
gjald sam kvæm t 47. gr. 2. tölulið. G jaldskráin sendist síðan lögreglustjórum, 
sem annast innheim tuna.

Afrit af g jaldskrá skal liggja fram m i, alm enningi til sýnis, samtímis skatt- 
skrám.

Kæra má til yfirskattanefnda og ríkisskattanefndar eftir sömu reglum og 
gilda um kæ rur út af tekjuskatti.

60. gr.
Lífeyrissjóður em bættism anna og ekkna þeirra, sbr. lög nr. 51 1921, og 

lífevrissjóður barnakennara og ekkna þeirra, sbr. lög nr. 33 1921, skulu lagðir 
undir stjórn Tryggingarstofnunar ríkisins, og hvorum um sig haldið þar sér- 
skildum. Þeir embættismenn og barnakennarar, sem nú greiða iðgjöld i sjóði 
þessa, skulu gera það framvegis eftir sömu reglum og áður, enda eru þeir og 
konur þeirra ekki tryggingarskyldir samkvæmt ákvæðum þessara laga um elli- 
og örorkulífeyri.



Heimilt skal þó hverjum  embættismanni eða barnakennara, sem yngri er 
en 40 ára, þegar lög þessi taka gildi, að hætta iðgjaldagreiðslum til hlutaðeig- 
andi Iifeyrissjóðs, og er hann þá tryggingarskyldur hjá Lifevrissjóði íslands. 
Embættismaður eða barnakennari, sem notar heimild þessa, skal fá endurgreidd 
iðgjöld sín ú r hlutaðeigandi sjóði, án vaxta.

Þeir embættismenn og barnakennarar, sem stöðu fá eftir að lög þessi öðlast 
gildi, eru tryggingarskyldir h já Lífeyrissjóði Islands. Þó er þeim, sem stöðu fær 
síðar, heimilt að losna við tryggingarskvlduna með því að greiða iðgjöld til 
hinna sérstöku lífeyrissjóða, enda sé hann ekki yngri en 40 ára, þegar lög þessi 
öðlast gildi.

V. KAFLI 
Atvinnuleysistryggingar

61. gr.
Félög m anna, karla  og kvenna, sem vinna daglaunavinnu, án tillits til 

starfsgreinar, svo og annara, sem vinna gegn launum  við sömu eða svipuð 
störf, svo sem sjómenn, starfsm enn við iðju, iðnaðarm enn, verzlunarm enn, 
skrifstofum enn, starfsm enn við vöruflutninga á landi, starfsm enn við fólks- 
flutninga á landi, þ jónar og annað starfsfólk á veitingahúsum  og önnur sam- 
bærileg félög, sem hafa m yndað atvinnulevsissjóð innan  félagsins, eiga ré tt 
á staðfestingu atvinnum álaráðherra sjóðnum til handa og hlunnindum  sam- 
kvæmt lögum þessum, ef hann fullnægir þeim  skilyrðum , sem i lögum þess- 
um greinir.

62- gr-Markmið atvinnuleysissjóða má eingöngu vera að tryggja sjóðfélaga 
gegn atvinnuleysi, sem ekki stafar af þeim  orsökum, sem um  getur í 69. gr.

63. gr.
Skilyrði fyrir því, að atvinnuleysissjóður geti fengið staðfestingu ráð- 

herra  eru:
1. Að sjóðfélagar séu ekki fæ rri en 50 og vinni að sömu eða svipaðri starfs- 

grein, eða eigi við svipuð vinnuskilyrði að búa.
2. Að félagið sé heim ilisfast í einhverjum  kaupstaðanna og sjóðfélagar allir 

búsettir í kaupstaðnum  eða nágrenni hans. I hverjum  kaupstað um sig 
getur ekki nem a einn atvinnuleysissjóður innan sömu starfsgreinar notið 
lilunninda sam kvæm t lögum þessum, né fengið staðfestingu ráðherra.

3. Að sam þykktir félagsins og starfstilhögun sé í sam ræm i við það, sem hér 
fe r á eftir.

64. gr.
Trvggingarstofnun rikisins sem ur fyrirm vnd að sam þvkktum  handa at- 

vinnuleysissjóðum.
Sam þvkktirnar skulu staðfestar af ráðherra, að fengnum  tillögum Trygg- 

ingarstofnunar ríkisins. Á sam a hátt skal fa ra  um  breytingar á sam þykktum .



65. gr.
Enginn getur orðið sjóðfélagi eða haldið áfram  að vera það, sem á eignir 

er nema m eira en 5000 kr. fy rir einhleypan mann, og 10000 kr. fjTÍr hjón. 
Við ákvörðun eigna skulu ekki tald ir innanstokksm unir, fa tnaður og bækur. 

Enginn getur orðið sjóðfélagi, sem e r yngri en 16 á ra  né eldri en 67 ára. 
Enginn getur verið sjóðfélagi sam tím is í fleiri en einum  sjóði.

66. gr.
Engum má neita um ré tt til að gerast sjóðfélagi, sem fullnægir upptöku- 

skilyrðum þeim, sem sett eru í lögum þessum.
Rétt hafa menn til að gerast stvrktarfélagar atvinnuleysissjóðs, þótt þeir 

fullnægi ekki þeim skilyrðum , sem gerð eru til sjóðfélaga. Greiða styrktar- 
félagar lágm arksgjöld til sjóðsins, eftir því sem ákveðið verður í sam þykkt 
hans, en ekki hafa þeir ré tt til styrks ú r sjóðnum.

67. gr.
í sam þykktum  skal ákveða árstillög sjóðfélaga og styrktarfélaga og 

hvemig þau greiðast. Sjóður félagsins skal ávaxtaður í sparisjóði, þannig, að 
sjóðurinn sé ávallt til í handbæ ru fé.

Einnig skal ákveðíð i sam þykkt um styrkveitingar ú r sjóðnum. V eittur 
styrkur m á aldrei nem a m eiru en % af þeim  launum , sem greidd eru i hlut- 
aðeigandi starfsgrein á sam a tíma.

68. gr.
í  sam þykktum  atvinnulevsissjóða skal ákveða, hve langur biðtím i skuli 

líða til þess er sjóðfélagi á ré tt til styrks, og m á sá tími vera m ism unandi 
langur, eftir því hver starfsgreinin er. Biðtími telst.sá tími, sem sjóðfélagi hefir 
verið atvinnulaus á undanförnum  12 m ánuðum , og sanna verður hann  með 
vottorði vinnum iðlunarskrifstofu, að hún hafi ekki getað útvegað honum  at- 
vinnu á þeim tíma.

69. gr.
Staðfestur atvinnuleysissjóður m á ekki veita atvinnuleysisstyrk:

1. Til m anna, er þátt taka í verkfalli eða verkbann næ r til.
2. Til þeirra  m anna, er njóta slvsa-, sjúkra- eða örorkustyrks samkvæm t

lögum þessum, eða eru á opinberu fram fæ ri vegna langvarandi veikinda.
3. Til þeirra, sem misst hafa atvinnu af ástæðum, sem þeir eiga sjá lfir sök 

á, svo sem vegna drvkkjuskaparóreglu.
4. Til þeirra, sem sviptir eru frelsi sínu að opinberri tilhlutun.
5. Til þeirra, sem neita vinnu, er þeim býðst að tilhlutun vinnum iðlunar-

skrifstofu sam kvæm t lögum um vinnum iðlun, þó því aðeins, að ekki
hvíli verkfall eða verkbann á vinnunni, enda sé kaupgjald  og vinnutínn 
i sam ræm i við taxta, sem viðurkenndur er af verklýðsfélagi á staðnum.

70. gr.
Ríkissjóður og hlutaðeigandi bæ jarsjóður greiða hvor um sig fram lög til 

atvinnuleysissjóða ófaglærðra daglaunam anna og sjóm anna, er nem a árlega 
frá  hvorum  aðila 50 af hundraði greiddra iðgjalda sjóðfélaga.



Til annara  atvinnuleysissjóða greiða ríkissjóður og hlutaðeigandi bæ jar- 
sjóðir fram lög, er m iðast við atvinnuleysisstyrk þann, er sjóðirn ir hafa út- 
hlutað af fram lögum  sjóðfélaga. Nema fram lög hvors aðila um sig því, sem 
hér segir:

Ef m eðalvinnutekjur í starfsgrein sjóðfélaga nem a árlega m innu en 3000 
krónum , greiðast 25%. Ef tek ju rnar eru yfir 3000 kr., en undir 4000 kr., greið- 
ast 20%. Ef tek ju rnar eru yfir 4000 kr., en undir 5000 kr., greiðast 15%.

71. gr.
Stjórn staðfests atvinnuleysissjóðs skal árlega senda Tryggingarstofnun 

ríkisins endurskoðaða reikninga sjóðsins, og skal tryggingarstofnunin hafa  eft- 
irlit með því, að sjóðirnir starfi lögum samkvæmt.

Hefir hún ré tt til að k refjast skýrslna um allt, sem sjóðinn varðar og að- 
gang að skjölum  hans og skilrikjum .

72. gr.
Sá, sem gerist sekur um svik gagnvart sjóðnum, hefir fyrirgert ré tti sín- 

um til þess að vera sjóðfélagi og til styrks ú r sjóðnum. Sé um m inni h á tta r yfir- 
sjón að ræða, getur félagið þó heim ilað honum  félagsréttindi á ný. Svo getur 
félagið og ákveðið, að fy rir slíkar eða aðrar yfirsjónir skuli svipta m ann, sem 
brotlegur hefir gerzt, styrk ú r sjóðnum um tiltekinn tima.

VI. KAFLI 
Um ellilaun og örorkubætur.

73. gr.
Þ ar til L ifeyrissjóður Islands greiðir 50% af fullum  elli- og örorkulífeyri, 

greiðast ellilaun og örorkubæ tur sam kvæm t fyrirm ælum  þeim, er hér fara  
á eftir.

74. gr.
E llistyrktarsjóðir þeir, sem nú eru til, skulu ávaxtaðir á  sam a h á tt og 

verið hefir. Þó skal fé þeirra, ef það verður liandbært, fly tjast í Lífeyrissjóð 
íslands og ávaxtast þar.

75. gr.
Til örorkubóta og ellilauna skal árlega v arið :

1. Áriegum vöxtum af ellistyrktarsjóðum .
2. Tillagi frá  Lifeyrissjóði íslands, eftir því sem ákveðið er í 77. gr.
3. Fram lögum  ú r bæ jar- og sveitarsjóðum  eftir ákvörðun bæ jar- og sveitar-

stjórna.
76. gr.

Tii þess að gera lífeyrissjóðnum  kleift að standa straum  af fram lögum  
samkvæm t 2. tölul. síðustu gr., skal ríkissjóður leggja honum  árlega i næstu 
50 á r 150 þúsund krónur.



77. gr.
Tryggingarstofnun ríkisins skal reikna út í lok hvers árs, hve miklu árs- 

tillag lífeyrissjóðs sam kvæm t 2. tölulið 75. gr. nemi.
Upphæðin er fundin á þann liátt sem hér segir:
Tryggingarstofnunin leggur til g rundvallar siðustu skýrslur um tölu gam- 

alm enna, vfir 67 ára, á öllu landinu. Arstillag lífeyrissjóðs fæst þá með þvi 
að m argfalda tölu gam alm ennanna með kr. 52,50, að frádreginni þeirri upp- 
liæð, sem úthlutað hefir verið á því ári af vöxtum ellistyrktarsjóðanna. Gildir 
regla þessi þangað til L ífeyrissjóður íslands byrjar að greiða elli- og örorku- 
lífeyri, sbr. 87. gr. E ftir þann tím a dregst auk þess, sem að fram an getur, frá  
árstillagi lifeyrissjóðs helm ingur af öllum lífeyrisgreiðslum á árinu.

78. gr.
Sveitar- og bæ jarstjó rn ir auglýsa árlega i septem berm ánuði, að fram  fari 

úthlutun á ellilaunum  i um dæm um  þeirra  til 67 ára  gam alla m anna og eldri, 
og örorkubótum  til þeirra, sem yngri eru.

Umsóknir skulu vera skriflegar, og skal þeim  fylgja skýrsla um efnahag 
og ástæður um sækjanda, gefin af honum sjálfum , ef unnt er, og vottuð af 
tveim valinkunnum  m önnum , sem vitað er, að vel er kunnugt um hag hans. 
Skýrslur þessar skulu vera á sérstökum  eyðublöðum, er ráðuneytið læ tur gera 
og sendir bæ jar- og sveitarstjórnum .

U m sóknirnar skulu sendar hreppsnefnd i lireppum , en bæ jarstjórnum  í 
kaupstöðum  eða fram fæ rslunefndum , ef til eru.

Umsóknum um örorkubæ tur skal fvlgja vottorð tryggingarlæknis eða hér- 
aðslæknis um heilsufar um sækjanda.

79. gr.
Þegar um sóknarfrestur er liðinn, skulu hreppsnefndir og bæ jarstjórnir 

(fram fæ rsiunefndir) taka um sóknirnar til úrskurðar, og skal ákveða þeim 
gam alm ennum  ellilaun, sem að dómi sveitarstjórnar eða bæ jarstjó rnar teljast 
hafa þeirra  þörf, og jafn fram t ákveða, live há ellilaun skuli vera til hvers 
einstaklings. Skal reynt að stilla svo til, að gam alm enni, sem ellilauna nýtur, 
þurfi ekki jafn fram t að leita fram færslustyrks.

Til greina við úthlutun kom a öll gam alm enni sveitarinnar, sem náð hafa 
hinu tilskilda aldursm arki, og jafn t þau, sem áður hafa þegið sveitarstyrk, 
sem önnur.

Sömu reglur skulu gilda, eftir því sem við getur átt, um úthlutun örorku- 
bóta.

80. gr.
Þegar úthlutun ellilauna er lokið, skal senda Tryggingarstofnun ríkisins 

nákvæm a skýrslu um úthlutunina, og i þvi form i, er hún ákveður.
1 skýrslunni skal tekið fram , hve m ikill hluti af hinni úthlutuðu upphæð 

hafi verið vextir af ellistyrktarsjóði, og tiltekin upphæð sú, er úthlutuð hefir 
verið hverju gamalmenni.



81. gr.
Þegar tryggingarstofnunin liefir fengið skýrslur af öllu landinu, telur 

lnin sam an allan veittan styrk úr bæ jar- og sveitarsjóðum. R eiknar trygging- 
arstofnunin síðan út hlutfallið milli þessarar upphæðar og árstillags lífeyris- 
sjóðs, samkv. 77. gr. hér að fram an. Greiðir hún því næst hverju bæ jar- eða 
hreppsfélagi þá upphæð, sem því ber, i h lutfalli við þess eigin fram lög, þó 
þannig, að fram lag lífevrissjóðs sé aldrei hæ rra  en fram lag bæ jar- eða sveit- 
arsjóðsins. Ú thlutar svo bæ jar- eða sveitarstjórn hlutaðeigandi gam almenn- 
um og öryrkjum  þessari upphæð í réttu  Idutfalli við fy rri úthlutun.

VII. KAFLI 
Ýms ákvæði.

82. gr.
Nú taka þessi lög eða lög, sem um opinbera fram fæ rslu  gilda, að öllu leyti 

að sér hlutverk sérstakra opinberra sjóða eða annara  sjóða, sem ekki eru eign 
einstakra m anna, svo sem ým sra dánargjafasjóða, og skal þá engu að síður 
skylt að ú thluta árlega ú r sjóðnum  ja fn h árri upphæð og skipulagsskrá hans 
leggur fy rir eða lieim ilar að veita í þvi skyni. Skal upphæðin greidd til hlutað- 
eigandi tryggingarsjóðs eða þess sjóðs, sem lilutverkið hefir tekið að sér. Skylt 
er opinberum  eftirlitsm önnum  sjóða þessara að sjá um, að fyrirm ælum  þess- 
um sé fylgt.

83. gr.
Auk þess sem g jaldendur eiga að greiða iðgjöld sín til sjúkrasam laga og 

Lífeyrissjóðs Islands hver fv rir sig, þá eru menn og skyldir til að leggja fram  
gjöldin fy rir aðra, eins og hér segir:

1. Hjón bera sameiginlega ábyrgð á iðgjöldum beggja meðan hjónaband- 
inu er ekki slitið að lögum, enda séu þau  til heimilis i sam a hreppi.

2. Foreldrar og fósturforeldrar eiga að inna af hendi iðgjöld fy rir börn sín 
og uppeldisbörn, sem vinna h já  þeim, eru á þeirra  vegum eða þeir kosta 
til náms.

3. H úsbændur greiða iðgjöld fy rir h jú  sín og annað þjónustufólk.
4. Iðnaðarmenn greiða iðgjöld fyrir starfsm enn (iðnnema og sveina) sína.
5. Atvinnurekendur greiða iðgjöld fyrir fasta starfsm enn sina.

Þeir, sem þannig greiða gjöld fy rir aðra, hafa  ré tt til að halda gjaldinu 
eftir af kaupi þeirra.

84. gr.
Óheimilt er að fram selja eða veðsetja bóta- eða lífeyriskröfur samkvæm t 

lögum þessum, og ekki má leggja á þæ r löghald né gera í þeim  fjá rnám  eða 
lögtak. Enginn skuldheim tum aður í dánarbúi eða þrotabúi h efir ré tt til að 
skerða k rö fu rnar á nokkurn hátt.

85. gr.
Öll iðgjöld og önnur fram lög til sjúkrasam laga og tryggingarsjóða sam- 

kvæmt lögum þessum njóta forgangsréttar í dánar- og þrotabúum , sam kvæm t



83. gr. b. 3. skiptalaganna frá  12. apríl 1878. Gjöldin hafa öll lögtaksrétt sam- 
kvæmt lögum nr. 29 16. des. 1885, og m á taka þau lögtaki h já gjaldanda og 
þeim, sem ábyrgð ber á greiðslunni, sbr. 83. gr.

86. gr.
Ákveða m á í reglugerðum, sem settar verða sam kvæm t lögum þessum, að 

brot gegn ákvæðum þeirra varði sektum, 50—1000 kr., er renni í sjóð hlutað- 
eigandi tryggingardeildar.

Með m ál út af brotum  á lögum þessum skal fa ra  sem alm enn lögreglumál.
87. gr.

Lög þessi kom a til fram kvæ m da jafnskjótt og þau öðlast gildi. Menn, sem 
þá eru orðnir fu llra  60 ára, eru þó undanþegnir iðgjaldagreiðslu til Lifeyr- 
issjóðs Islands.

Lifeyrisgreiðslur hefjast þegar h in ir tryggðu hafa með iðgjaldagreiðslum  
sínum eignazt ré tt til 12%% af fullum  lifeyri.

88. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan ú ar 1936. F alla  þá ja fn fram t ú r gildi:
Lög nr. 65 7. m ai 1928, um sam stjórn tryggingarstofnana landsins.
Lög nr. 72 8. sept. 1931, um  slysatryggingar.
Lög nr. 103 19. jún í 1933, um sjúkrasam lög.
Lög nr. 17 9. jú lí 1909, um alm ennan ellistyrk.
Lög nr. 68 19. jú n i 1933, um breyting á síðastnefndum  lögum.
Öll önnur ákvæði laga, sem í bága fa ra  við lög þessi.

G r e i n a r g e r ð .
Frv. þetta er flu tt að tilhlutun atvinnum álaráðh. Það er samið af nefnd, er 

ráðh. skipaði til að gera tillögur í trvgginga- og fram fæ rslum álum , og fer 
greinargerðin, er fvlgdi því frá  nefndinni, hér á eftir:

Um siðastliðin áram ót skipaði a tv innum álaráðherra 5 m anna nefnd til 
þess að gera heildartillögur um tryggingarmál og opinbera fram færslu. I nefnd- 
ina voru skipaðir:

Sigfús Sigurhjartarson kennari, form aður nefndarinnar,
Þórður Eyjólfsson prófessor,
Páll Hermannsson alþingismaður,
Jónas Guðmundsson alþingism aður og 
B rynjólfur Stefánsson fram kvæ m darstjóri.
Sökum þess, að h raða þurfti verkinu sem mest, skipti nefndin með sér 

verkum  þannig, að Jónas Guðmundsson og Páll Herm annsson tóku að sér 
samningu frum varps um fram færsluiöggjöf, en h in ir þ rír  nefndarm ennirnir 
unnu að frum varpi um alþýðutrvggingar. Jafn fram t þessu aðstoðaði Vilmund- 
u r Jónsson landlæ knir nefndina og sam di frum varp til laga um styrkveit-


