
Sþ. 671. Nefndarálit
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1936.

Frá fjárveitinganefnd.

Á fvrri hluta yfirstandandi þings vann fjárveitinganefndin aðallega að 
athugun erinda, er nefndinni liöfðu þá horizt, og að sanianburði á fjárlaga- 
frumv. við landsreikninginn 1933, því þá lá reikningur ársins 1934 ekki fvrir. 
Þegar fundum Alþingis var frestað í vor, hafði nefndin haldið 26 fundi um 
fjárlögin og málefni snertandi þau, en ekki gert ályktanir um neina sérstaka 
útgjaldaliði, því frestun þingsins hyggðist fyrst og fremst á þvi, að ekki þótti 
gerlegt að ákveða fjárlög ársins 1936, áður en vitað væri nokkurnveginn um 
afkomu vfirstandandi árs.

Hinn 25. sept. s. 1. var nefndin kvödd til fundar og tók hún þá upp starf 
sitt þar sem frá var horfið í vor, og hefir lialdið 87 fundi á þeim 67 dögum, 
sem liðnir eru síðan störf hófust í haust. Þá hafði nefndin fengið i hendur 
landsreikninginn fyrir árið 1934 og yfirlit vfir tekjur og gjöld til 1. sept. þ. á. 
Það var þá þegar augljóst, að allverulega þurfti að draga úr þeim áætlunum, 
sem gerðar liöfðu verið á fyrri hluta ársins —  í fjárlagafrumvarpinu sérstak- 
lega — um tekjustofna ýmsa, óg þá ekki síður liitt, að nauðsvnlegt var að 
lækka útgjöldin uni allt að 1 millj. króna, ef hallalaus fjárlög áttu að fást, 
og ekki átti að bæta við nýjum tekjustofnuni. Xefndin lagði mikla vinnu í að 
fara yfir rekstur allra ríkisstofnana og starfsmannahald ríkisins og liefir sent 
ríkisstjórninni margar tillögur til endurbóta og hrevtinga þar, sem væntan- 
iega verða framkvæmdar svo fljótt sem því verður við komið. Fylgir nú áliti 
nefndarinnar í fvrsta sinn starfsmannalisti, er sýnir laun allra starfsmanna 
ríkisins og ríkisstofnana, þar með taldir bankarnir og önnur þau fyrirtæki, 
sem ekki liafa hingað til verið talin bein. ríkisfyrirtæki, en eru þó svo háð 
ríkinu, að þau liljóta að takast til atliugunar livað launagreiðslur snertir, um 
leið og launagreiðslur lijá ríkinu og stofnunum þess eru samræmdar. Að 
starfsmannalistanum og því feikna verki, sem nefndin lagði í hann, verður 
nánar vikið síðar i álitinu og i framsögu.

Xefndin hefir fvlgt þeirri stefnu í samningu tillagna sinna við frumv., að 
reyna að áætla hæði tekjur og gjöld sem næst því, sem ætla má, að það reynist 
á næsta ári undir likum kringumstæðum og nú eru. Þó eru tekjuliðir ýmsir 
færðir verulega niður, með tilliti til þess, að innflutningshöftum verði beitt 
meira en verið liefir á þessu ári, og eins gerir nefndin ráð fyrir, að tekju- og 
eignarskatturinn muni ekki reynast eins liár og uppliaflega var áætlað, vegna 
þess illæris, sem i ár hefir verið víða um land,

í frumv. ríkisstjórnarinnar eru heildarútgjöldin áætluð kr. 1^381672,00,



en þegar tillit er tekið til þess, hvað útgjöldin liafa orðið 1934 og 1935, og þvi 
er bætt við, sem leiðir af samþykkt ýmsra laga og ályktana frá fyrri hluta þessa 
þings, verða útgjöldin að áætlast kr. 156^6960,00, eða ca. 1,2 millj. hærri en í 
fjárlagafrv. var áætlað.

Nú hefir nefndin tekið tillit til þessa og leggur fram brevtingartillögur, 
er liafa að gevma samtals lækkanir frá því, sem útgjöldin mundu reynast að 
öllu óbrevttu og viðbættum hækkunum, um rúml. 1 millj. króna. Yrði því út- 
gjaldahlið fjárlaganna aðeins ca. 200 þús. hærri en frumvarpið gerir ráð fyrir, 
ef tillögur nefndarinnar yrðu samþykktar.

Samkvæmt tillögum nefndarinnar eru
tekjurnar alls áætlaðar   kr. 14767040,00
en gjöld alls áætluð   —  14634505,00

Tekjuafgangur er því kr. 132535,00
er nefndin nú skilar áliti sínu. Þó ber þess að gæta, að að dómi fjármálaráð- 
herra þarf að færa enn niður einhverja tekjuliði frumv., og gerir hann ráð fgrir 
lækkun á þeim um allt að 300 þús. kr. enn, sem nefndin mun taka til frekari at- 
hugunar fyrir 3. umræðu f járlaganna.

Alþingismönnum til glöggvunar lætur nefndin fvlgja hér á eftir skýrslu, 
sem sýnir, hverjar lækkunartillögur nefndarinnar eru við liverja einstaka grein 
gjaldabálksins. Eru þar í 2. dálki teknar útgjaldaupphæðirnar eins og þær eru í 
fjárlagafrumvarpinu. 1 3. dálki eru þær teknar eins og sennilegast þykir, að þær 
revnist 1935, að viðbættu því, sem óhjákvæmilegt er að taka inn í fjárlögin til 
viðbótar vegna nýrra, þegar tekinna ákvarðana þingsins, og i 4. dálki eins og 
hver grein fjárlaganna mundi verða eftir tillögum nefndarinnar. Dálkarnir 5. 
og 6. sýna svo hækkanir og lækkanir á einstökum greinum og í lieild frá þvi, 
sem nú er eða hlýtur að verða, að öllu óbreyttu.

Hinir nýju liðir, seln nefndin hefir tekið upp i tillögur sínar og flestir koma
á 16. gr., eru þessir helztir:
1. Til skuldaskilasjóðs útgerðarmanna   160000 kr.
2. — mjólkurbúa .......................................................................................  55000 —
3. —  greiðslu vaxta af fasteignaveðslánum bænda   75000 —
4. —  Iðnlánasjóðs ....................................................................................  25000 —
5. — frystihúsa ..........................................................................................  20000 —

Samtals 335000 kr.

Hvað lækkunartillögur snertir, mun vikið að þeim nánar við hverja ein- 
staka grein og i framsöguræðum.

Skal nú vikið að hinum einstöku greinum frumvarpsins*

Tekjubálkurinn.

2. gr.
A þessari grein hefir nefndin gert tillögur bæði til hækkunar og lækkunar 

á ýmsum liðum frá því sem er i frv. Hefir n. áætlað tekju- og eignarskatt mun



Yfirlit vfir útgjaldahlið  fjárlaganna.
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7. gr. Vextir ....................... 1530812 1558500 1558500
8. gr. K onungur.................. 60000 60000 60000
9. gr. A lþ in g i....................... 205920 250920 190920 6(HKH)

10. gr. Rikisstjórnin............. 413746 494746 473746 21000
11. gr. A. Dómg. og lögr.stj. 1111860 1176860 1167280 9580
11. gr. B. Sameiginl. emb.k. 246(KK1 285ÍKM) 284000 1000
12. gr. Heilbrigðismál ........ 716771 818271 679542 138729
13. gr. A. Vegamál ............... 1174252 1281252 1254952 26300
13. gi’. B. Samgöngur á sjó 7090(K) 709000 559000 150000
13. gr. ('.. Vitar og hafnir .. 511350 558850 566750 7900
14. gr. A. Kirkjumál............. 356620 356620 328120 28500
14. gr. B. Kennslumál ........ 1539777 1579777 1465067 114710
lö. gr. Vísindi, l)ókm., listir 186310 190310 190760 150
16. gr. Verkl. fyrirtæki ....... 2599625 3169225 2882025 287200
17. gr. Alm. styrktarstarfs. . 1176400 1329400 1229400 KHHHH)
18. gr. Eftirl. og stvrktarfé 265795 295795 300326 4531
10. gr. Óviss útgjöld ........... 1000(H) l(KKKK) l(KKKK)
20. gr. Eignahrevíingar 1432434 1432434 1344117 88317

14381672 15646960 14634505 1025336 12881

lægri og sömul. stimpilgjald af ávísunum og kvittunum og tóbakstollinn. Aftur á 
móti er áfengistollurinn hækkaður úr 630 þús. í 1 millj.

Byggjast þessar tillögur á revnslu yfirstandandi árs, að þvi er næst verð- 
ur komizt.

Aðrir liðir eru svipaðir og áætlað er í frv., en á þeim mun nefndin gera 
endurskoðun fvrir 3. umræðu og leggja þá fram tillögur þeim viðvíkjandi, ef 
liún telur þess þörf.

3. gr.
Tekjur af rekstri ríkisstofnana áætlar nefndin rúml. 2,4 millj. króna, og er 

það sem næst millj. kr. hærra en í frv. er gert. Stafar þessi hækkun'af því, 
að við bætast raftækja- og bifreiðaeinkasölurnar, áfengisgróðinn er áætlaður 
hærri og tekjur eru áætlaðar meiri af simanum og ríkisútvarpinu en í frum- 
varpinu er gert ráð fvrir.

Nefndin gerir tillögur til lækkunar á tillagi til nýrra síma, og er það í sam- 
ræmi við þær aðrar tillögur hennar að draga helzt úr þeim liðum, þar sem 
þörf er mikilla efniskaupa frá útlöndum.

Arið 3. gr. B., 4. gr. og 5. gr. hefir nefndin ekki gert neinar brevtingartillögur.



Gjaldabálkurinn.

7. gr.
Við þessa grein — vexti af lánum ríkissjóðs —  er tillaga nefndarinnar sú 

aðallega, að vextir af enskum lánum eru hækkaðir, en vextir af lausaskuldum 
lækkaðir, og stafar þetta af lánabrevtingum ríkissjóðs, er fram fóru á þessu 
ári, svo sem þingm. er kunnugt.

8. gr.
Greinin er óbrevtt.

9. gr.
Við þessa grein flvtur nefndin 60 þús. króna sparnaðartillögu, og bygg- 

ist hún á því, að hætt verði að skrifa ræður þingmanna og felld  verði þar með 
niður prentun umræðuparts Alþingistíðindanna.

10. gr.
Allar tillögur nefndarinnar við þessa grein hniga að því, að færa til sam- 

ræmis útgjöld þau, sem þar eru talin, og lækka þau eins og fært telst. Má þar 
benda á, að laun sendiherrans í Kaupmannahöfn eru færð úr 20 þús. kr. i 10 
þús. kr., þó sá sparnaður tapist aftur að nokkru á hækkuðum húsaleigu- og 
skrifstofukostnaði sendiherrans. Að hverri einstakri tillögu mun nánar vikið í 
framsögu.

11. gr.
Allar tillögur nefndarinnar við 11. gr. A. og B. eru ýmist leiðréttingar eða 

sparnaðartillögur. Þó má geta þess, að 15 þús. króna hækkun til vinnuhælisins 
á Litla-Hrauni stafar af því, að gert er ráð fvrir innréttingu á efri hæð húss- 
ins, sem nú er lítt notuð, og í sambandi við það auknum rekstrarkostnaði hæl- 
isins, er nemi allt að 10 þús. krónum, enda hefir sá kostnaður verið áætlaður 
5 þús. kr. o f lágt i fjárlagafrv. Aðrar breytingartillögur skýra sig að mestu 
sjálfar, og verður gerð nánari grein fvrir hverri einstakri, sem þörf þvkir að 
skýra nánar, í framsögu.

12. gr.
A þessari grein hefir nefndin lagt til allverulegan sparnað. Er þar stærsti 

liðurinn sá, að nefndin hefir, ásamt landlækni, farið vfir allan rekstur sjúkra- 
húsa ríkisins og gert nýjar tillögur um svo að segja hvern lið i rekstri sjúkra- 
húsanna. Hefir þar verið áætlað likt og kostnaður mun revnast i ár, en síðan 
í samráði við landlækni gert ráð fvrir, að með breyttum og bættum rekstri 
mætti spara allt að 10% yfirleitt á rekstri sjúkrahúsanna, og hefir landlæknir 
fallizt á að reyna að framkvæma þann sparnað á næsta ári. Telur nefndin rétt- 
ara, að landlæknir i samráði við vfirlækna sjúkrahúsanna geri þær fram - 
kvæmdir, er þurfa þykir í einstökum greinum, en að nefndin fyrirskipi nið- 
urfærslur á ákveðnum liðum. Er þessi sparnaður áætlaður rúml. 128 þús. kr.

Þá hefir nefndin og lagt til að fella niður stvrk til sjúkrahúsa, sem áætl- 
aður var 15 þús. krónur, af þeim ástæðum, að eftir þvi sem sjúkrahúsum fjölg- 
ar, minnkar stvrkur þessi til hvers einstaks sjúkrahúss, og er nú ekki orðinn



nema ca. 10 aurar á sjúkrarúm pr. legudag, og þvi litils virði fvrir sjúkrahús- 
in. Aftur á móti er styrkur til heilsuverndarstöðva hækkaður upp í 15 þús. 
krónur og gert ráð fyrir, að heilsuverndarstöðvum verði komið á fót af bæj- 
um og ríki i félagi. Er sú ráðstöfun gerð samkv. tillögum landlæknis.

Þá er og 10 þús. kr. stvrkur til sjúkrahúshyggingar á Reyðarfirði felldur 
niður, en tillag til læknisbústaða hækkað úr 10 þús. í 16 þús. krónur. Er það 
gert fyrir þá sök, að enn eru ekki að fullu af hendi inntar greiðslur, sem lof- 
að hefir verið til nokkurra sjúkrahúsa.

A þessi stvrkur að skiptast þannig:
Til sjúkrahúss og læknisbústaðar á Húsavík ........................................  7500 kr.
— sjúkrahúss og læknisbústaðar á Djúpavogi   5000 —
— sjúkrahúss og læknishústaðar á Hofsósi .......................................... 700 —
— kaupa á röntgentækjum á Sauðárkróki   2800 —

Samtals 16000 kr.

Þá er og tekin upp 3000 króna fjárveiting til fávitahælis á Sólheimum, 
hyggingarstyrkur. Þykir nefndinni það sanngjarnt, þar sem það er hið eina fá- 
vitahæli, sem starfandi er hér á landi, en fjárhagur þess erfiður.

Sökum mænusóttarfaraldurs þess, sem í ár hefir gengið yfir svo að kalla 
allt land, hefir nefndin, eftir tillögum landlæknis, tekið upp tillögu um 10 þús. 
króna fjárveitingu þeim til styrktar, sem verst hafa orðið úti af veikindum 
þessum.

Að öðrum tillögum, sem flestar eru smáar, verður vikið í framsögu.

13. gr.
1 nefndinni hefir allmikið verið rætt um tillögur frá vegamálastjóra, sem 

legið hafa fyrir, um hækkaðan skatt á benzíni, í sambandi við auknar fram- 
kvæmdir i vegamálum. Hefir verið gengið út frá því, að benzínskatturinn 
yrði hækkaður og hækkunin látin ganga til meiriháttar vegagerða i nágrenni 
Revkjavíkur, á leiðum austur á Suðurlandsundirlendið, Holtavörðuheiði og e. 
t. v. fleiri staða á aðalþjóðleiðinni um landið.

Af þeirri ástæðu hefir nefndin lagt til, að. það, sem í frv. var áætlað til 
Holtavörðuheiðar, yrði fellt niður, en því fé, sem áætlað er til þjóðvega, með 
nokkurri hækkun, skipt sem jafnast niður á sýslur landsins, og þó hlutfalls- 
lega mest látið ganga til þeirra, sem enn hafa minnst og ófullkomnast vega- 
kerfi. Rera brevtingartillögur nefndarinnar og skipting fjárins þetta með sér, 
svo það þarf ekki sérstakra skýringa við.

Þá er og, eftir tillögu vegamálastjóra, viðlialds- og endurbótaféð hækk- 
að um 100 þús. krónur, og byggist það á reynslu þessa árs.

Fé til brúargerða leggur nefndin til, að lækkað verði úr 100 þús. kr. i 70 
þús. kr., og er það gert með lilliti til þess, að dregið verður sern víðast úr efnis- 
kaupum frá útlöndum.

Þá er og lagt til, að tillög til sýsluvegasjóða verði lækkuð um 30 þús. kr., 
og gengið út frá því, að þeirri skipun fáist á komið, að hámark það til álagn- 
ingar gjalds heima í sýslunum verði lækkað úr 6% i 5%, enda er varla að



vænta þess, að sýslurnar geti lagt hærri upphæð fram til þessa á næsta ári, 
þar sem erfiðleikar hafa alstaðar verið miklir nú i ár og því nauðsyn að draga 
úr útgjöldum heima i héruðunum. Ætlast nefndin til, að þessi breyting verði 
gerð sem bráðabirgðabrevting og gildi um 1 ár.

Þá leggur nefndin til, að strandferðastyrkir til ríkisskipanna og Eimskipafé- 
lagsins verði lækkaðir verulega frá því, sem í frv. er ráð fyrir gert. Byggjast 
þær lækkunartillögur á því, að með auknum landsamgöngum megi nokkuð 
draga úr samgöngum á sjó og koma vöruflutningum þannig fyrir, að sparn- 
aður geti orðið verulegur á rekstri skipanna frá því, sem áður hefir verið.

Nefndin hefir tekið upp i frv. tillögur um þær hafnargerðir, sem lofað 
hafði verið á fyrri hluta þingsins, en að öðru levti eru tillögur hennar um vita- 
mál og lendingarbætur enn ekki fullræddar, og má búast þar við liækkunar- 
tillögum fvrir 3. umræðu.

Fyrir þeiin till., sem ekki er um rætt hér, verður grein gerð i framsögu.

14. gr.
Nefndin leggur til, að skrifstofukostnaður biskups hækki um 1500 kr. 

Revnslan sýnir, að þess er þörf, þrátt fvrir liina mestu sparsemi í embættis- 
rekstri.

Rétt mun að flytja séra Einar Thorlacius á 18. gr., og verði honum greidd 
viðbót við eftirlaunin i samræmi við aðra presta.

Embættiskostnaður presta leggur nefndin til, að verði lækkaður um allt að 
helmingi. Nauðsvn krefur, að allt, sem auðið er, verði fært til lækkunar. Þessi 
fjárhæð er einskonar skrifstofu- og ferðakostnaður og hefir ekki staðið nema 
fá ár. Verður þvi að skoða þetta sem eðlilega breytingartillögu.

Þegar Lárus Einarson hætti kennslu í lífeðlis- og lyfjafræ ði við háskól- 
ann, var kennarastarfið lagt niður. Sparast við þetta 4500 kr.

Lagt er til, að liúsaleigu- og námsstvrkur stúdenta lækki um helming, en 
jafnframt er sáttmálasjóði gert að greiða jafnháa uppliæð og niður yrði felld. 
Þar sem sáttmálasjóður er framhald af námsstvrk og húsaleigu stúdenta fram 
að 1918, þvkir eðlilegt, að þeir fái sinn hluta af þeim gamla Garðstyrk.

Rannsóknarstofa háskólans liefir liaft 15000 kr. styrk. Forstöðumaður 
hennar hefir fallizt á, að stvrkur þessi mætti niður falla.

Vmsir rekstrarpóstar liáskólans virðast þurfa að liækka um 5000 kr.
Styrkur til stúdenta í erlendum háskólum er ákveðinn i lögum, þannig 

að nýir stvrkþegar skuli ekki vera fleiri en fjórir árlega og styrkur til hvers 
ekki hærri en 1200 kr. á ári i fjögur ár. Styrkur þessi þarf þvi ekki, lögum 
samkvæmt, að vera hærri en 19200 kr. Liðurinn lækkar því af eðlilegum á- 
stæðum um 4800 kr.

Rektor menntaskólans mun flvtja úr íbúð sinni í skólanum næsta vor. 
Þessi íbúð er bæði léleg og óhentug. Ennfremur telur landlæknir af heilbrigð- 
islegum ástæðum óráðlegt, að ibúð sé í skólahúsinu fram yfir það, sem ekki 
verður lijá komizt. Rektor ber því húsaleigufé fvrir hálft næsta ár, 1250 kr., 
samkvæmt till. nefndarinnar.

Samkvæmt undangenginni revnslu verður að hækka skrifstofukostnað



fræðslumálastjóra úr því, sem í frv. er, 11111 4000 kr. Hinsvegar er hann áætl- 
aður af fræðslumálastjóra nokkru hærri.

Fjárveitinganefnd leggur til, að kostnaður við landsprófin verði sparaður 
og þau þá sennilega lögð niður fvrst 11111 sinn.

Upphæð sú, sem ætluð er til launagreiðslu í menntaskólanum í Reykjavik, 
lækkar um 5000 kr. Svarar sú upphæð til launa vfirkennara Þorleifs H. Bjarna- 
sonar, sem nú er látinn, en var nokkru áður liættur kennslu að mestu. Laun 
kennara i hans stað því einnig talin í heildarupphæðinni.

Nefndin leggur eindregið til, að hætt verði, við flesta skóla landsins, að 
launa prófdómara, en kennararnir sjálfir, í hverjum skóla, inni starfið af 
hendi liver hjá öðrum án aukaþóknunar. Má á þennan liátt spara töluverða 
fjárliæð án þess að gildi prófa rýrni.

Nefndin ætlast til, að 1. hekkur menntaskólans á Akureyri verði ein- 
skiptur næsta vetur. Ennfremur leggur nefndin til, að 1. hekkur kennaraskólans 
verði fyrst 11111 sinn lagður niður, en liert eftir þörfum á inntökuprófi í 2. bekk. 
Við þetta mundi nokkuð sparast. Einnig sé athugað, að enginn kennari hafi 
óeðlilega liátt stundakaup.

Nokkrum skólastjórum her fritt húsnæði. Nefndin leggur til, að slík upp- 
hæð, sé hún greidd í peningum, fari ekki fram úr 2500 kr. í Revkjavik. Skóla- 
stjóra stýrimannaskólaus hafa verið greiddar 275 kr. á mán., en nefndin beinir 
þvi til ríkisstjórnarinnar, að þetta verði fært til samræmis við það, sem fyrr 
segir, þegar hægt revnist.

í flestum skólum er skrifstofa skólans í sjálfu skólaliúsinu. Þetta er þó á 
annan veg í vélstjóraskólanum. Skólastjórinn annast sjálfur leigugreiðslu á 
slíkri skrifstofu, þar sem ekki er rúm fyrir liana í sjálfum skólanum. Til þess- 
arar greiðslu eru honum ætlaðar 500 kr. Launaliður vélstjóraskólans hækkar 
11111 5100 kr. og stundakennslan 11111 6200 kr. Er þetta með tilliti til þess, að raf- 
magnsdeildin leggist undir skólann. Liðurinn, sem ætlaður var í þessu skvni, 
9000 kr., fellur jafnfram t niður.

Utanfararstvrkir leggur nefndin til, að verði ýmist alveg felldir niður eða 
lækkaðir til mikilla muna. Þessi tillaga er borin fram fyrst og fremst vegna 
gjaldevriserfiðleika og einnig sem sparnaðarráðstöfun vegna erfiðs árferðis, 
en alls ekki vegna þess, að nefndin líti jiannig á, að utanfarir og styrkir í þvi 
skvni geti ekki átt rétt á sér.

Til þess að fullgera rafstöð Eiðaskóla vill nefndin verja allt að 17000 kr.
Tillag til bvggingar gagnfræðaskóla í Revkjavik falli niður, þar sem eng- 

ar líkur eru til, að Revkjavíkurbær geti lagt í slíka bvggingu á næsta ári; er 
því ekki ástæða til að láta liðinn standa í fjárlögum  fvrir árið 1936.

Til hevrnar- og málleysingjaskólans er gert ráð fyrir nokkurri liækkun 
frá þvi, sem er í frv. Vill nefndin heina því til ríkisstjórnarinnar, hvort ekki 
sé rétt, að þessi skóli lieyri 11111 innkaup undir spítalanefndina.

Loks leggur nefndin til, að veittar verði 5000 kr. til að fullgera sundlaug- 
ina á Akureyri. Verk þetta hefir kostað mikið fé og bæði Akurevrarbær og 
einstakir menn lagt niikið á sig í þarfir þessa menningarmáls.



15. gr.
Vegna mannaskipta við þjóðskjalasafnið lækka laun um 550 kr.
Víðimýrarkirkja er elzta torfkirkja, sem til er á landinu. Má ekki draga 

lengur að reyna að veriula hana í því formi, sem hún er nú í. Nefndin leggur 
dl, að til kaupa og viðgerðar á kirkjunni verði varið 2400 kr. Fornm injavörð- 
ur er þessa m jög livetjandi.

Til viðhalds á landsbókasafnshúsinu ieggur nefndin til, að veittar verði til 
viðbótar því, sem í frv. er ætlað, 2000 kr., þó með þvi skilvrði, að liúsið verði 
kalkað utan á komandi vori.

Flateyjarbókasafn á liundrað ára afmæli á þessu ári. Bókasafn þetta er 
fyrir margra hluta sakir merkilegt. Leggur nefndin til, að því verði veittar 
500 kr. i þetta sinn sem afmælisgjöf.

Vegna væntanlegrar sænskrar viku á komandi sumri leggur nefndin til, 
samkvæmt ósk forsætisráðherra, að veittar verði i þessu skvni 1500 kr.

Ritlaun þau, er Sigurður Nordal próf. iiefir í þessari grein, 2000 kr., legg- 
ur nefndin til, að verði flutt i 18. gr., eftir beiðni hans.

Þá telur nefndin, að fella megi niður upphæð þá, sem ætluð er Arna Frið- 
rikssyni til ritstarfa og fyrirlestra, þar sem hann hefir nú allvel launað starf 
hjá ríkisstofnun, og gert er ennfremur ráð fyrir, að hann verði fastur starfs- 
maður við rannsóknarstofu atvinnuveganna.

Að lokum leggur nefndin til, að bætt verði inn i greinina fjórum  nýjum 
mönnum. A f þeim liefir nefndin tekið upp aftur listamennina Jón Stefánsson 
með 3000 kr. stvrk, en sú tillaga hefir af vangá fallið niður í brtt. nefndarinn- 
ar, og Ásmund Sveinsson með 2500 kr. slyrk. Alþingi styrkti þessa listamenn 
háða í fvrra, en þá með nokkru hærri upphæð en nú er lagt til. Auk þeirra 
mælir nefndin með, að rithöfundunum dr. Guðmundi Finnhogasyni og Jóhann- 
esi úr Kötlum verði veittur 1000 kr. ritstyrkur hvorum,

16. gr.
Um 16. gr. 1, atvinnubótafé, skal það tekið fram sérstaklega, að um þann 

lið liefir ekki enn náðst samkomulag, en til 3. umræðu munu koma fram tillög- 
ur um þennan lið.

Vegna þeirrar viðtæku niðurfærslu, sem fjárveitinganefnd liefir verið að 
reyna að gera á sem allra flestum greinum og liðum fjárlaganna, hefir nefndin 
ekki séð sér annað fært en lækka styrkinn til Búnaðarfélags íslands um 10%. 
Ætlast nefndin til, að þessi lækkun komi sem jafnast niður á allri starfsemi 
félagsins, eftir því sem við verður komið, án þess þó að lieildarstarfsemin biði 
linekki. Lítur nefndin svo á, að einstakar greinar starfsemi félagsins megi ekki 
fella alveg niður, og vill sérstaklega taka fram, að styrkurinn til búnaðarsam- 
handanna verði ekki lækkaður uni meira en 10%.

Jarðabótastyrkurinn hefir reynzt í ár uni 585 þúsund kr., og er það 110 þús. 
kr. hærra en frumv. gerir ráð fyrir. Útlit er fyrir, að styrkur á jarðabætur, sem 
keinur til útborgunar árið 1936, verði ekki lægri, og liefir nefndin þvi liækkað 
þennan lið sem þessu nemur.

Búfjárræktin hefir á undanförnum árum notið nokkurs stvrks frá ríkinu.



Þótt nefndinni sé ekki ljúft að rýra þennan stvrk, leggur hún til, að hann verði 
lækkaður nokkuð að þessu sinni. Nefndin leggur til, að framlag til byggingar- 
og landnámssjóðs og til verkamannabústaða af tekjum tóbakseinkasölu verði 
einnig að þessu sinni lækkað að mun.

A þessu ári tók við forstöðu skógræktarinnar ungur maður, Hákon Bjarna- 
son. Hefir hann margar mikilsverðar nýjungar i liuga viðkomandi skógrækt- 
inni. Ýmsar þessar nýjungar eiga í framtíðinni ekki eingöngu að hafa útgjöld 
i för með sér, heldur líka að vera tekjulind fvrir skógræktina og miða að því, 
að skógarnir i framtíðinni verði ekki einasta til prýði landinu, heldur líka til 
verulegs hagnýts gagns. Meðal þessara nýjunga er viðarkolavinnsla í nokkuð 
stórum stíl. Ætlast skógræktarstjóri til, að viðarkolin verði notuð til brennslu 
og framleiðslu gas fyrir þar til gerða bíla, sem ætti að geta að verulegum mun 
sparað kaup frá útlöndum á benzíni.

Vegna fjárkláða hefir landbúnaðarráðherra verið heimilað að láta fara 
fram útrýmingarböðun, þegar hentugt þætti. Hefir ráðherrann skýrt nefndinni 
frá, að hann muni nota þessa heimild á næsta ári, ef heyfengur verður sæmi- 
legur. Mun þetta verða nokkur kostnaður fvrir ríkissjóð, og hefir nefndin því 
tekið upp nokkra fjárupphæð í þessu skyni.

Auk fastra launa hefir forstöðumaður efnarannsóknarstofunnar i Reykja- 
vík haft 25% af öllum tekjum stofnunarinnar. Þar sem tekjur stofnunarinnar 
eru alltaf að aukast, leggur nefndin til, að í stað 25%, sem forstöðumaðurinn 
áður hefir haft, fái hann hér eftir aðeins 10% af tekjum stofnunarinnar.

Á sama hátt og nefndin leggur til, að lækkaður verði styrkurinn til Bún- 
aðarfélags íslands og sandgræðslunnar, leggur hún einnig til, að styrkur til 
Fiskifélagsins verði lækkaður um 10%.

Þá hefir nefndin tekið upp í tillögur sínar 500 kr. til landssambands bænda.
Samkv. gildandi lögum og þingsálvktunum verður ríkissjóður að leggja

fram á næsta ári:
Til skuldaskilasjóðs útvegsmanna um   160000 kr.
Til greiðslu vaxtahluta af fasteignaveðslánum b æ n d a ....................... 75000 —
Til iðnlánasjóðs ............................................................................................. 25000 —
Til greiðslu ofviðristjóns á Norðurlandi ...............................................  60000 —
Mjólkurbúastyrkur ........................................................................................  55000 —
Frystihúsastjrrkur ..........................................................................................  20000 —

Samtals 395000 kr.

Þetta eru raunverulega leiðréttingar við frumv., og flvtur nefndin breyt- 
ingartill. um, að þessar uppliæðir verði teknar inn í frumv,

Skipulagsnefnd atvinnumála hefir starfað síðan í ágúst 1934. Samkv. upp- 
lýsingum frá form. nefndarinnar eru likindi til, að hún geti skilað lokaáliti í 
febrúar næstkomandi og hætti þá störfum. Er upphæðin, sem nefndin hefir 
tekið upp, miðuð við það.

17. gr.
Landlæknir fór fram á við fjárveitinganefnd í vetur, að mega ráða sérstakan 

lækni til þess að hafa yfirumsjón með Jierklavörnunum. Var svo í júní í vor ráð-



inn til þess starfa Sigurður læknir Sigurðsson. Hefir liann yfirunisjón með 
berklavörnununi i landinu, og virðist starf lians ætla að bera góðan árangur. 
Berklavarnakostnaðurinn hefir stöðugt undanfarið aukizt, og þótt þess megi 
vænta, að með hættu fyrirkomulagi megi mikið draga úr þessum mikla kostn- 
aði í framtíðinni, og þegar sjáist þess nokkur vottur, jiá er þetta svo skammt á 
veg komið, að nefndin telur þurfa að liækka þennan lið úr 800 þús. kr. í 850 þús.

Samkv. ákvæðum áfengislaganna er tekin upp fjárveiting til áfengismála- 
ráðunauts.

18. gr.
Xefndin liefir tekið upp eftirlaun hæstaréttardómaranna, sem nú hafa látið 

af störfuin, þeirra Eggerts Briems og Páls Einarssonar. Einnig Sigurðar Briems 
póstmálastjóra og Magnúsar Jónssonar sýslumanns i Hafnarfirði. Sigurður Tlior- 
oddsen kennari við menntaskólann lætur af störfum fyrir aldurssakir. Lagt er 
til, að liann fái nokkra upphæð auk löghoðinna eftirlauna.

Rithöfundarlaun Sigurðar Sigurðssonar frá Arnarholti hafa verið hækkuð 
lir 800 í 1000 kr.

Skáldið Kristmann Guðmundsson liefir skrifað margar hækur, og er liann 
einn af þeim íslendingum, sem getið hafa sér skáldfrægð erlendis. Elestar hækur 
sinar liefir hann frumsamið á norsku. Xú er Kristmann setztur liér að. Vill 
nefndin stuðla að þvi, að liann geti dvalið hér og fruinsamið rit sín á móður- 
málinu.

Magnús Stefánsson lieitir skáld í Hafnarfirði. Hefir hann ort mörg ágæt 
ljóð undir rithöfundarnafninu Örn Arnarson. Vill nefndin, að lionuni sé sýnd 
nokkur viðurkenning og leggur til, að hann fái árlegan rithöfundastyrk í þessari 
grein fjárlaganna.

Þá liefir nefndin tekið upp í fjárlagafrumv. smávægileg eftirlaun og styrki 
nokkurra pósta, kennara og ekkna, eins og fordæmi eru fyrir áður.

22. gr.
Þar eð stefnt er að þvi að taka sem mest upp í fjárlög allar greiðslur, sem 

til greina geti komið á Iiverju ári, og í þessu fjárlagafrv. er tekin upp ákveðiu 
upphæð til þess að koma á stofn mjólkurbúum til osta- og smjörgerðar, fellur 
heimild sú, sem gefin er i þessari grein í I. lið, niður.

Einnig fellur niður heimild uni að nota ágóða af húrekstri á Reykjum til 
þess að endurhæta peningshús á jörðinni. Eru húsin þegar hyggð.

A Sauðárkróki er liafinn undirliúningur að hafnargerð, og er 25 þús. kr. 
fjárveiting í núgildandi fjárlögum lil þessa fyrirtækis. Til þess að létta undir 
um framkvæmd verksins leggur nefndin lil, að heimila ríkisstjórninni að ábyrgj- 
ast allt að 270 þús. kr. lán fyrir Sauðárkrókshrepp, að því tilskildu, að lánið sé 
tekið innanlands.

Akureyrarhær hefir kevpt tunnuverksmiðju. Leggur nefndin til, að stjórn- 
inni sé heimilað að ábyrgjast allt að 200 þús. kr. lán, sem bærinn ætlar að taka 
til rekstrar verksmiðjunnar.



Starfsmannaskrá.

Starfsmannaskrá sú, sem nefndin lætur fylgja tillögum sínum, liefir ekki 
verið gerð áður. Ekkert heildaryfirlit hefir legið fyrir um starfsmannahald ríkis- 
ins og laun hvers eins. Verulegt ósamræmi hefir verið í lengd vinnudagsins. 
Eftirvinna hefir verið mikil, en stundakaup fyrir þá vinnu án alls samræmis og 
viða einnig án nægilegs eftirlits. Slík aukavinna með stundakaupi ásamt fastlaun- 
uðum aukastörfum leiðir til svo mikils ósamræmis í launum, að óviðunandi má 
teljast. T. d. hafa einstakir starfsmenn í stjórnarráðinu svo margháttuð auka- 
störf, að laun þeirra eru samtals liærri en ráðherranna. Fjvn. vill því leggja 
áherzlu á, að vinnustundir verði færðar til samræmis og vinnutími i skrifstofum 
ríkisins verði hvergi stvttri en frá kl. 9 árd. til 5 síðd. með hæfilegum frádrætti 
til hádegisverðar. An þess að liér sé um hina minnstu ósanngirni að ræða í vinnu- 
stundafjölda, bætast tvær stundir við hvern mann daglega i mörgum skrifstofum 
ríkisins frá því, sem nú er. Við þessa breytingu ætti þvi að sparast til mikilla 
m una sú eftirvinna, sem verið hefir.

Fyrir aukavinnu liefir verið greitt 1.50 -3.00 kr. á klst. Nefndin leggur til, 
að stupdakaup fvrir aukavinnu í skrifstofum ríkisins verði hvergi hærra en kr. 
1.50. Þótt þetta sé ekki hátt kaup fvrir vandasama vinnu, ber að athuga, að það 
bætist við þau föstu laun, sem talin eru hæfileg án tillits til aukavinnu. Annars 
ber að vinna að því, að sem minnst eftirvinna sé framkvæmd. Skal þó viður- 
kennt, að lijá lienni verður ekki komizt með öllu, þrátt fvrir það, þótt skipt sé 
í vinnutímabil. Sem dæmi má nefna vnisar starfsgreinar við landssímann, póst- 
inn og tollgæzluna.

Þá hefir nefndin gert það, sem henni var fært, til að samræma laun manna 
við hliðstæðar starfsgreinar. Eins og launaskráin ber með sér, sýnir liún að miklu 
leyti laun hvers starfsmanns og live margir starfa að liverri starfsgrein fyrir sig 
í liverri stofnun. Stundvisi og réttan vinnutíma ber hverri ríkisstofnun að tryggja 
með merkiklukku.

Þetta, sem lagt er til með hinni nýju launaskrá, eru fyrstu og að sjálfsögðu 
ófullkomin frumdrög að almennri launaskrá og byrjun á samræmingu, sem 
Alþingi mun væntanlega halda áfram frá ári til árs með endurtekinni athugun. 
enda ætlast nefndin til, að slík skrá fvlgi liér eftir fjárlagafrumv. frá liendi stjórn- 
arinnar, og sé hún bindandi um tölu og laun fastráðinna starfsmanna ríkisins 
og ríkisstofnana það ár, sem skráin á við.

Að lokum skal á það bent, að ýmsar ríkisstofnanir standa undir sérstökum 
nefndum, og aðrar, sem eru stofnaðar með sérstökum lögum eða njóta mikils 
ríkisstyrks. Þar eru launagreiðslur á ýmsan hátt í verulegu ósamræmi við launa- 
kjör starfsmanna rikisins. Nefndin hefir ekki liaft aðstöðu til þess að gera til- 
lögur um þá launaflokka, en væntir þess, að ríkisstjórnin geri um það tillögur til 
næsta þings.

Um hreytingartillögurnar vill nefndin taka það fram, að fyrir þeim ölliim 
er meiri hluti í fjárveitinganefndinni, þó hluti nefndarinnar eða einstakir nefnd-



armenn séu andvígir sumuin þeirra og muni greiða atkvæði gegn einstökum 
tillöguni, er fluttar eru af nefndinni sein heild.

Sjálfstæðisniennirnir i nefndinni taka það frain, i tilefni af því, að þeir skrifa 
undir nefndarálitið með fyrirvara, að þeir eru algerlega mötfallnir hinum nýju 
skattaálögum, sem fram liafa verið lxirnar, og telja, að frekari niðurfærsla 
gjaldabálks frv. liefði verið hin rétta leið, enda séu þeir reiðiibúnir til samvinnu 
um frekari niðurfærslu gjaldanna.

Alþingi, 1. des. 1935.

Jónas Jónsson, 
forin.

Bjarni Bjarnason, 
frsm. annars kafla.

Pétur Ottesen, 
með fvrirvara.

Sigurður Einarsson, 
fundaskr. 

Þorbergur Þorleifsson, 
frsm. þriðja kafla. 

Jón Sigurðsson, 
með fvrirvara.

Jónas Guðmundsson, 
frsm. fjTsta kafla. 

Magnús Guðmundsson, 
með fyrirvara. 

Þorst. Þorsteinsson, 
með fvrirvara.

Pylgiskjal.

Starfsmannaskrá ríkisins 1D36.

3. gr. fjárlaga.

1. Pósturinn.
Póstmálaskrifstofan: Laun aiis

Póst- og símamálastjóri (Jl> laun) (1) ........................................  kr. 5000
Póstritari (1) ........................................................................................  —  4850
Póstfulltrúar (3)......................................................................................  —  12200
Póstafgreiðslumenn (1) ..........................................................................  —  3500
Póstaðstoðarmenn (1) ............................................................................ —  2000

Pósthúsið í Reykjavík:
Póstmeistari (1) ....................................................................................  —  6200
Póstfulltrúar (6)......................................................................................  —  24580
Póstafgreiðslumenn (13) ...........................•.........................................  — 43500
Bréfberar (7) ......................................................................................  —  26700
Bílstjórar (2) ........................................................................................  —  8700
Aukamenn (2)  ................................................................................  —  5600

Samtals kr. 142830
1Rfi



2. Landssíminn.
Aðalskrifstofan:

Póst- og símamálastjóri (\£> laun) (1) ..........................................  kr. 5000
Fulltrúi (1) ............................................................................................. —  6292
Aðalgjaldkeri, -J- mistaln. (1) ........................................................... —  6292
Símaverkfræðingur (hefir að auki laun hjá útvarpinu 3000 kr.) — 4674
Bókari (1)   — 5700
1. fl. skrifarar (4)   — 19831
2. fl. skrifarar (1) ................................................................................  — 3056
Aðstoðarmenn (3) ...............................................................................  — 7000
Sendill (1) ............................................................................................... ~  1200

Landssímastöðin í Rvík og Hf.:
Símastjóri, -j- húsn. 1. og li. (1) ..................................................... — 4383
Innheimtugjaldkeri, -j- mistaln. (1) ................................................  — 5777
1. fl. skrifarar (5)   —  19626
Varðstjórar (2) ....................................................................................  —- 9521
Símritarar (í Hf. -|- húsn., 1. og h.) (7)   — 32834
Kvensimritarar (2) ...............................................................................  —  6520
Afgreiðslu-varðstjórar (4) .................................................................  —  13030
Aðstoðarmenn (3)   — 6666
Talsímakonur (21) ..............................................................................  — 49121
Sendlar (8)   —  7000

Loftskeytastöðin í Rvík:
Loftskevtastöðvarstjóri (skrifstofustj.) -j- liúsn., 1. og h. (1) . . — 6232
Símritarar (4) ......................................................................................  — 17752
Aðstoðarstúlka (1) ............................................................................. 2400

Stuttbylgjustöðin:
Varðstjórar (2) ....................................................................................  — 9035
Talbrúarvörður (1) .............................................................................. — 3200
Talsímakona (1) ..................................................................................  —  2810

Bæjarsíminn í Rvik og Hf.:
Bæjarsímastjóri (1) ............................................................................ —  7159
Aðstoðarmaður hæjarsímastjóra (1)   6300
Verkstjórar, úti ( 2 ) ..............................................................................  12900
Aðstoðarverkstjórar, inni (2)   — 9600
1. fl. símvirkjar (4) ............................................................................ — 18600
1. fl. línumenn (2)   9200
2. fl. símvirkjar (2) .............................................................................  8400
3. fl. símvirkjar (5) ............................................................................ — 17700
3. fl. línumaður (1) .................................................................   — 3300
Lærlingar (4) ......................... * ............................................................  — 8100
Snikkari (1) ........................................................................................... 4200
Næturvörður (1) ..................................................................................  — 4400
Teiknari (1) ..........................................................................................  1800
Gjaldkeri (1) ........................................................................................  1047



Laun alls

Bókarar (4) ..........................................................................................  kr. 11035
Talsímakonur (5) ................................................................................  — 13759
Innheimtumenn (2)   — 4500

Áhaldahúsið:
Efnisvörður (1) ....................................................................................  — 5035
Aðstoðarmaður (1) .................................   —  3600
Bifreiðarstjóri (1) ................................................................................  — 4200

Akureyri:
Stöðvarstjóri, +  húsn., 1. og h. (1)   —  5122
Varðstjóri (1) ......................................................................................  —- 4912
Simritari (1) ........................................................................................  —  4502
Talsímakonur (12) ..............................................................................  —  28909
Sendisveinar (2)   —  1440
Næturvörður (1) ..................................................................................  —  1800

Seyðisfjörður:
Stöðvarstjóri, -j- húsn., 1. og b. (1) ..............................   —  3560
Varðstjórar (3) ....................................................................................  —  14216
Símritarar (5) ......................................................................................  —  17164
Kven-símritarar (2) ............................................................................ —  6603
Talsímakonur (4) ................................................................................  —  8579
Sendisveinar (2)   —  1800

ísafjörður:
Stöðvarstjóri, -j- lnisn., 1. og h. (1)   —  4242
Símritarar (2) ........................................................................................  —  6193
Kvensímritari (1) ..................................................................................  —  3260
Talsimakonur (3) ..................................................................................  —  8427
Sendisveinar (2) .......................................   —  2160

Borðeyri:
Stöðvarstjóri, -j- Jiúsn., 1. og Ji. (1)   —  4242
Talsimakonur (4) ..................................................................................  —  Í1097

V estmannaey jar:
Stöðvarstjóri, -U Jiúsn., 1. og h. (1)   —  5452
Símritarar (2) ........................................................................................  —  8587
Talsímakonur (3) ..................................................................................  —  5419
Sendisveinar (2) ....................................................................................  —  1680

Siglufjörður:
Stöðvarstjóri, - f  lnisn., 1. og h. (1)   — 4442
Símritari (1) ..........................................................................................  —  3322
Kven-simritari (1) ................................................................................  —  2788
Talsimakonur (5) ..................................................................................  —  10731
Sendisveinar (2) ....................................................................................  —  1680

Kr. 596445



3. Áfengisverzlun ríkisins.
Laun alls

Forstjóri (1) ..........................................................................................  kr. 8660
Aðalbókari (1) ......................................................................................  —  6000
Fulltrúi í lyfjadeild (1) .......................................................................  —  5500
Gjaldkeri (1) (þar i mistalningarfé) ..............................................  -  6000
Fulltrúi (1) ............................................................................................. -  - 5500
Deildarstjóri (1) ....................................................................................  — 5400
Bókarar (3) ............................................................................................. — 12300
Verkstjóri (1) ........................................................................................  — 5000
Aðstoðarverkstjóri (1) .......................................................................  -  4300
Birgðavörður (1) ..................................................................................  — 4800
Bifreiðastjórar (2) ................................................................................  6480
Aftappari (1) ........................................................................................  — 4000
Starfsstúlkur (5) ..................................................................................  -  11600
Lyfseðlaeftirlitsmaður (1) .................................................................  1440
Sendill (1) ............................................................................................... — 1200
Ýmsir starfsmenn (15) ........................................................................ — 45640

Kr. 131820

4. Tóbakseinkasalan.

Forstjóri (1) ........................................................................................... kr. 10000
Skrifstofustjóri (1) ..............................................................................  7000
Birgðavörður (1) ..................................................................................  — 5200
Sölumaður (1) ......................................................................................  -  5000
Bókarar (2) ........................................................................................... 8600
Gjaldkeri (1) ..........................................................................................  —  5000
Ritari (1) ................................................................................................. — 4900
Afgreiðslumenn (3) .............................................................................. — 10800
Bifreiðastjóri (1) ..................................................................................  — 3600
Innheimtumenn (2) ..............................................................................  — 5220
Skrifstofustúlkur (4) ............................................................................  9960

Kr. 75280

5. Ríkisútvarpið.
Yfirstjórn:

Útvarpsstjóri (1)   kr. 7500
Útvarpsráð   — 7500

AÓalskrifstofa:
'Skrifstofustjóri (1) ..............................................................................  6200
Verkfræðingur (1)   - 3000
Ritari (1)   —  3600

innheimtuskrif stof an:
Forstöðukona innh. (1) .....................................................................  4000



Magnarasalur: Laun aiis
Aðstoðarstúlka (1) ................................................................................  kr. 2400
Innheimtumenn (3) ..............................................................................  —  9000

Skrifstofa dagskrár:
Skrifstofustjóri (1) .............................................................................. —  5400
Gæzlum. plötusafns (1) .....................................................................  —  3600
Ráðunautur útvarpsráðs (1) .............................................................  —  2000

Fréttastofan:
Fréttastjóri innl. frétta (1) .............................................................  —  4000
Auglýsingastjóri (1) ..............................................................................  —  2400
Fréttastjóri erl. frétta (1) .................................................................  —  5000
Aðstoðarfréttaritari (1) ........................................................................ —  4500

Tónlistarmenn:
Píanóleikari (1) ....................................................................................  —  5000
Tónlistarráðunautar (2) .....................................................................  —  6600
Fiðluleikari (1) ......................................................................................  —  5000
Cellóleikari (1) ......................................................................................  —  3600

Útvarpssalur:
Þulur 1. (1) ..........................................................................................  —  3900
Þulur 2. (1) ..........................................................................................  —  1800
Dyravarzla (1) ......................................................................................  —  2400
Magnaraverðir (2) ..............................................................................  —  9500

Útvarpsstöðin:
Stöðvar\örður (1) ................................................................................  —  4500
Aðstoðarmaður (1) .............................................................................. —  3000

V iðgerðarstofan:
Forstöðumaður (1) .............................................................................. — 6000
Aðstoðarmaður (1) .............................................................................. — 3000
Nemendur (5) ......................................................................................  — 12600

Kr. 137000

6. Viðtækjaverzlunin.

Forstjóri (1) ..........................................................................................  kr. 8660
Bókari og gjaldkeri (1)   —  5400
Afgreiðslumaður (1)   —  4200
Ritari (1)   — 3800
Pakkhúsmaður (1)   — 3000
Viðgerðarmaður (1)   —  5400

Kr. 30460

7. Bifreiðaeinkasalan.

Afgreiðslumenn (2) ..............................................................................  kr. 9000

Kr. 9000



8. Raftækjaeinkasalan.
Laun alls

Verkfræðingur (1 ), hálft árið ...........................................................  kr. 5400
Verkfræðingur (1), allt árið   —  6500
Sölumaður (1) ......................................................................................  —  6400
Aðalbókari og gjaldkeri (1)   —  5500
Bókarar (2)   —  9600
Afgreiðslumenn (4) .....................................................................................  15600
Ritarar (3) ............................................................................................. —  6300
Sendisveinn (1) ....................................................................................  —  1500

Kr. 56800

9. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.

Forstjóri (1) ..........................................................................................  kr. 9000
Fulltrúi (1) ............................................................................................. —  5500
Bókari og gjaldkeri (1)   —  5500
Skrifari (1)   — 4000
Innheimtumaður (1) ............................................................................ —  3120
Afgreiðslumaður (1) ............................................................................ —  4160
Sendill (1)   —  1040
Prentsmiðjn- og liókhandsstúlkur (10)   —  18965
Nemendur (3)   —  9415
Prentarar og bókbindarar (25)   —  122070
Vélsetjarar (4) ......................................................................................  —  22600
Verkstjórar (4)   —  23800

Kr. 229170

10. Landssmiðjan.

Forstjóri (1) ..........................................................................................  kr. 8400
Aðalbókari (1)   —  5800
Bókari (1)   —  4500
Verkstjórar (3) ....................................................................................  —  16200

Kr. 34900

9. gr. f  járlaga.

Alþingi.
Starfsmenn fastir:

Skrifstofustjóri (1) (þar af liúsal.st. kr. 1800) .......................... kr. 6800
Fulltrúi (1) ...............................................................................................  — 6000
Húsvörður (1) .........................................................................................  —  2740

Kr. 15540



Starfsmenn um þingtímann: r.aun aiis
R itarar (2 ) ............................................................ dagkaup 13.00 kr. (1 ) og 9.50 (1)
Prófarkalestur (1 ) ................................................ —  9.50 —
Skjalavörður (1 ) .................................................. —  13.00 —
Innanþingsskrifarar (2 ) ....................................  —  9.50 —
Dyra- og pallaverðir (4 ) ...................................  —  7.50 —
Sím averðir (2 )   —■ 5.00 -—
Fataverðir (2 ) ........................................................  —  4.00 •—
Þingsveinar (7 )   —• 3.00 •—•

10. gr. fjárlaga.

I., 3. og 4. Stjórnarráðið.

Atvinnumálaráðuneytið:
Skrifstofustjóri (1), (þar af 1200 fvrir vörzlu sjóða) .................  kr. 7200
Fulltrúar (2) ..........................................................................................  — 12620
Aðstoðarmenn (2)   — 9100
Ritari (1)   — 3600
Vélritari (1) ............................................................................................  —  2500
Aukakostnaður..........................................................................................  —  2300

Kr. 37320
Dómsmálaráðuneytið:

Skrifstofustjóri (1), (þar af 1200 fyrir vörzlu sjóða) ..............  kr. 7200
Fulltrúar (2) ............................................................................................  — 11000
A ðstoðarm enn..........................................................................................  — 9360
Vélritari (1) .......................................................................   — 2100
A ukakostnaður........................................................................................  — 1300

Kr. 30960
-p Innborgað frá kirkjujarðasjóði   — 3500

Kr. 27460
Fjármálaráðuneytið:

Skrifstofustjóri (1), (þar af 1200 fyrir vörzlu sjóða) ................. kr. 7200
Fulltrúar (4) ...........................................................................................  — 20440
Aðstoðarmenn (3) ...........................................................................  — 9000
Ritari (1) ................................................................................................. —■ 3000
Aðalendurskoðandi (1) .......................................................................  —  6000
Aukakostnaður........................................................................................  — 2000

Kr. 47640
Skrifstofa utanríkismála:

Fulltrúi (1)   — 6000
Aðstoðarmaður (1) ................................................................................  —  4200
Vélritari (1) ............................................................................................. —  2500

Kr. 12700



Dyravarzla: Laun alls

Dyravörður (auk ókevpis bústaðar) ...........................................  kr. 2715
Aðstoðar dvravörður ...............................................................................  — 3000

Kr. 5715
I., 5. Ríkisféhirzla og bókhald:

Rikisbókari (1) ......................................................................................  kr. 5400
Fulltrúi (1)   — 5000
Ríkisféhirðir (1) ....................................................................................  — 4950
Fulltrúar (2) ............................................................................................. — 8344
Ritarar (2)   — 4875
Mistalningsfé ríkisféhirðis .................................................................. —  2000

Kr. 30567
II. Hagstofan.

Starfsmenn samkv. launalögum:
Hagstofustjóri (1) ................................................................................  kr. 6000
Fulltrúi (1) ..............................................................................................  — 4950

Aðrir starfsmenn:
Aðstoðarmaður (1) ................................................................................  — 4700
Ritarar 1. flokks (2)   — 7060
Ritarar 2. flokks (4)   — 9360
Aukaaðstoð ............................................................................................... —  2000

Kr. 34070
III. Utanríkismál.

1. Sendiráð í K.höfn:
Sendiherra (1) ......................................................................................  kr. 10000
Sendisveitarritari (1)   —  3600
Fulltrúi (1)   —  6000
Ritari (1)   —  2700

Kr. 22300

2. Fulltrúi í Osló   kr. 5000

Kr. 5000

11. gr. fjárlaga.

A.
1. Hæstiréttur:

Dómstjóri (1) ........................................................................................  kr. 10000
Dómarar (2)   —  16000
Ritari (1)   —  4500

Kr. 30500



2. Laun sýslumanna og lögmanns, lögreglustjóra og tollstjóra í Reykjavík:
I.aun  alls

Lögmaður og tollstjóri í Reykjavík (2) .................................... kr. 18000
Lögreglustjórinn í Revkjavík (1)   —  8000
Bæjarfógetar (2) ..................................................................................  —  11200
Bæjarfógetar (2)   —  10000
Sýslumenn og bæjarfógetar (11)   —  57200
Sýslumenn (2)   —  9900
Sýslumaður (1) ......................................................................................  —  4746
Bæjarfógeti (1) ......................................................................................  —  2625
Lögreglustjórar (2) ..............................................................................  —  5000

Kr. 126671
4. Lögmannsskrifstofan:

Fulltrúar (3) ..........................................................................................  kr. 15800
Gjaldkeri (1)   —  2400
Ritarar (2)   —  5400

Kr. 23600
5. Tollstjóraskrifstofan:

Lögtaksfulltrúi (1) ................................................................................  kr. 5000
Yfirtollvörður (1)   —  4920
Tollritarar (9)    —  16700
Tollritari (1)   —  4800
Skrifarar (2)   —  6660
Innheimtumenn (7) .............................................................................. —  30100
Aukaaðstoð (tímakaup kr. 1.50)   —  10000

Kr. 108180

6. Lögreglustjóraskrifstofan:

Fulltrúar (2) ..........................................................................................  kr. 12000
Gjaldkeri (1)   — 4925
Aðstoðarmenn (2) ................................................................................ —  8400
Ritarar (3)   —  9000
Forstöðumaður löggildingarstofu (1)   —  5400
Aðstoðarmaður (1)   —  3900
Verkstæðismaður (1)   —  3600
Eftirlitsmaður (1)   —  3000

Kr. 50225
7. Starfsmenn toll- og löggæzlu:

a. Reykjavík:
Tollþjónar (11) ................................................................................  kr. 46000
Aukaaðstoð (tímakaup 1.60)   —  10000



1). Utan Reykjavíkur: l.aun alls
Tollþjónar (71-;) .............................................................................. kr. 23425
Löggæzlumaður á veguni .............................................................  — 5160
Bifreiðaskoðunarmenn (2) ..................................................................  10000

Samtals kr. 94585

9. Varðskipin

Skipstjórar (3) ......................................................................................  kr. 27000
Stýrimenn I. (3) ................................................................................. 18000
Stýrimenn II. (2)   - -  10888
Stýrimenn III. (2)   - 8516
Yélstjórar I. (3) ..................................................................................  — 20728
Yélstjórar II. (3) ................................................................................  17760
Vélstjórar III. (3)   -  - 15171
Loftskeytamenn (2) ..............................................................................  — 8029
Brytar (2) ............................................................................................... 8394

Samtals kr. 134486

10. Hegningarhúsið í Rej kjavík:

Fangavörður (1) (ókey])is húsnæði, ljós og hiti) .......................  kr. 3500
Aðstoðarmaður (1) (ókeypis húsnæði, ljós, liita og fæði) . . . .  2100

Samtals kr. 5900

11. Vinnuhælið á Litla-Hrauni:

Fangavörður (1) ..................................................................................  kr. 5100
Skrifstofu- og gæzlumaður (1) ......................................................... 3000
Matreiðslumaður (1) ............................................................................ —  3000
Fjósamaður (1) ....................................................................................  -  800

Samtals kr. 11900

B.
4. og 5. Skattstofa Reykjavíkur og Ríkisskattanefnd:

Skattstjóri (1) ......................................................................................  kr. 5650
Fulltrúi (1) ........................................................................................... —  6000
Aðstoðarmenn (2) .............................................................................. - -  10000
Aðstoðarmaður (6 mán.) ....................................................................  — 2400
Aðstoð .......................................................................................................  —  14000
Rikisskattanefnd (3) ............................................................................ —  6000

Samtals kr. 44050



12. gr. fjárlaga.

1. Laun lækna;
L au n  alls

Landlæknir í Revkjavík (1) ...............................................................  kr. 6300
Héraðslæknir í Reykjavik (1)   - -  5250
Héraðslæknar (3) ..................................................................................  —  14850
Héraðslæknar (6) ...............................................................................  —  28476
Héraðslæknar (10)   —  46000
Héraðslæknar (4)   —  17992
Héraðslæknar (2) ..................................................................................  —  8534
Héraðslæknar (10) ............................................................................. —  40366
Héraðslæknar (3) ...............................................................................  —  11763
Héraðslæknir (1)   —  3690
Héraðslæknar (6) ............................................................................... —  21000
Héraðslæknar (2)    —  6250
Reykjarfjarðarhérað ............................................................................ —  2018

Samtals kr. 212489

Skrifstofa ríkisspítalanna;

Formaður stjórnarnefndar (landlæknir) ......................................  kr. 2550
Framkvæmdastjóri (1) .....................................................................  —  7000
Gjaldkeri (1) ........................................................................................  —  5600
Ritari (1) ..............................................................................................  —  3600
Vélritarar (2) ......................................................................................  —  4200

Samtals kr. 22950

3. Landsspítalinn:

Yfirlæknar (3) ......................................................................................  kr. 21600
Aðstoðarlæknar (3) ..............................................................................  —  12600
Kandidatar (2) ......................................................................................  —  3600
Aukalæknar (sérfræðingar) (2)   —  5000
Yfirhjúkrunarkona (1)   — 2100
Deildarlijúkrunarkonur (3) ...............................................................  —  5400
Hjúkrunarkonur (8)   —  12000
Xuddkona (1) ........................................................................................  —  1800
Kona við rannsóknir (1)   —  2400
Kennslukona harna (1) .....................................................................  —  1250
Röntgenkonur (5) ................................................................................  —  11280
Ráðskona (1) ........................................................................................  —  2400
Aðstoðarráðskona (1) .......................................................................... —  1200
Yfirljósmóðir (1) ..................................................................................  —  2400
Aðstoðarljósmóðir (1)   —  1200



í.aun  alls
Vélaniaður (1) ......................................................................................  kr. 1000
Umsjónannaður (1)   — 3600
Starfsstúlkur (21)   —  15750
Hjúkrunarnemar (19)   —  7600
Laun vegna sumarleyfa, veikinda, lireingerninga m. m   —  7000

Samtals kr. 121180

4. Vífilsstaðahælið:

Yfirlæknir (1) ......................................................................................  kr. 5000
Aðstoðarlæknir (1) ..............................................................................  —  5000
II. aðstoðarlæknir (1)   —  2400
Aukalæknir (1) ....................................................................................  —  800
Yfirhjúkrunarkona (1)   — 2400
Hjúkrunarkonur (7) ............................................................................ —  10896
Ráðskona (1) ........................................................................................  —  2400
Aðstoðarráðskona (1) .......................................................................... —  1200
Sauinakona (1) ....................................................................................  —  840
Taukona (1) ..........................................................................................  —  840
Starfsstúlkur (16) ................................................................................  12000
Bifreiðarstjóri (1) ................................................................................  —  2400
Smiður (1) .......... : ................................................................................ —  2400
Kvndari (1) ........................................................................................... —  2100
Starfsmenn (2)   —  3000
Hjúkrunarnemar (3) ..........................................................................  —  1440
Laun vegna sumarfpía o. fl   —  2500

Samtals kr. 51616

5. Holdsveikraspítalinn á Laugarnesi:

Læknir (1) ............................................................................................. kr. 3600
Yfirhjúkrunarkona (1) .......................................................................  —  2400
Ráðskona (1) ........................................................................................  —  1500
Kyndari (1)   1500
Starfsstúlkur (6) ..................................................................................  —  4500
Laun vegna sumarfría o. f l ................................................................. —  500

Samtals kr. 14000

6. a. Kleppsspítalinn (gam li):

Yfirlæknir (1) ......................................................................................  kr. 5000
Yfirhjúkrunarkonar (1) .....................................................................  - 2400
Hjúkrunarkonur fc(2) ............................................................................ —  3000
Hjúkrunarmaður (1) .......................................................................... —  1500



L aun  alls
Véla- og viðgerðarmaður (1) .............................................................  kr. 2100
Ráðskona (að hálfu) (1)   —  900
Vökukona (1)   —  960
Þvottaráðskona (1) ..............................................................................  —  960
Starfsstúlkur (5)   —  3750
Laun vegna sumarfría o. f l   —  1000

Samtals kr. 21870

6. b. Kleppsspítalinn (n ýji):
Yfirlæknir (1) ......................................................................................... kr. 5000
Kandidat (1) ............................................................................................. —  1800
Læknanemar (2) ..................................................................................... —  1800
Yfirhjúkrunarkona (1)   —  2400
Hjúkrunarkonur (9) ..............................................................................  —  13500
Hjúkrunarmenn (5) ................................................................................  —  7500
Vökukonur (2) ......................................................................................... —  1920
Ráðskona (að hálfu) (1) .................................................................... —  900
Vélamaður (1) ......................................................................................... —  3300
Þvottaráðskona (1) ................................................................................  —  1080
Starfsstúlkur (13) ..................................................................................  —  9000
Laun vegna sumarfría o. fl ...................................................................  —  3000

Samtals kr. 51200

7. Heilsuhælið á Kristnesi:

Yfirlæknir (1) ......................................................................................  kr. 4950
Aðstoðarlæknir (1) .............................................................................. —  2500
Yfirhjúkrunarkona (1)   —  2400
Aðstoðarhjúkrunarkona (1)    —  1500
Hjúkrunarnemi (1)   —  180
Þvottaráðskona (1)   — 1200
Ráðskona (1) ........................................................................................  —  1800
Aðstoðarráðskona (1) .......................................................................... —  840
Ráðsmaður (1) ......................................................................................  —  3600
Bifreiðarstjóri og vélamaður   . . —  1800
Starfsstúlkur (13)   —  8970
Yinnumaður (1)   —  1050
Laun vegna sumarfría o. fl   —  3060

Samtals kr. 34150

8. Reykjahælið í Ölfusi:

Læknir (1) ................................................    kr. 3000
Yfirhjúkrunarkona (1)   —  2100



I . a u n  a l l s

Ráðskona (1) ........................................................................................  kr. 1800
Starfsstúlkur (5)    —  8850
Vinnumaður (1) ....................................................................................  —  920
Prestur (1)   —  400
Laun vegna sumarfria o. fl   —  1630

Samtals kr. 19000

13. gr. fjárlaga.

Vegamálastjóri (1) ............................................................................... kr. 6000
Fulltrúi (1) ........................................................................................... —  5310
Aðstoðarverkfræðingur (1) ...............................................................  —  5750
Verkfræðingar (3) ..............................................................................  — 15180
Ritari (1) ............................................................................................... —  3300
Yélritari (1) ........................................................................................... —  2700
Vélamaður (1) ...................................................................................  —  4500

Samtals kr. 42740

Skipaútgerð ríkisins:
Framkvæmdastjóri (1)   kr. 9000
Skrifstofustjóri (1) ..............................................................................  —  6200
Bókhaldari (1) ......................................................................................  - -  4620
Gjaldkeri (1) ........................................................................................  —  4620
Innkaupamaður (1)   — 4620
Skrifari (1)   —  2100
Verkstjórar (2)   —  9300

Samtals kr. 40460

Esja:
Skipstjóri (1) ........................................................................................  kr. 9000
Stýrimenn (3)   —  16618
Vélstjórar (3) ........................................................................................  18666
Bryti (1) ................................................................................................. —  6000
Loftskeytamaður (1)  ........................................................................... —  5110

Samtals kr. 55394

Súðin:
Skipstjóri (1) ........................................................................................  kr. 9000
Stýrimenn (3)   —  14899
Vélstjórar (3) ........................................................................................  —  18534
Bryti (1)   — 5414
Loftskeytamaður (1) ............................................................................ —  4988

Samtals kr. 52835



C. I.— II. Vitamál:
Laun alls

Yitamálastjóri (1) ................................................................................  kr. 7200
Vitaverkfræðingur (1)    —  5750
Hafnaverkfræðingur (1) ..................................................................  —  5500
Aðstoðarverkfræðingur (1) ...............................................................  —  5000
Gjaldkeri og bókhaldari (1)   —  3600
Efnisvörður (1) ....................................................................................  —  1560
Kafari (1)   —  3825
Ritari (1)    —  2400
Yélritari (1)  : ..................................................  —  1800
Yitaverðir (54) ......................................................................................  —  30000

Samtals kr. 69635

„Hermóður“ :
Skipstjóri (1) ........................................................................................  kr. 7200
Stýrimaður (1)   —  5100
Vélstjóri I. (1) ....................................................................................  —  6000
Vélstjóri II. (1) ....................................................................................  —  3500

Samtals kr. 22100

14. gr. fjárlaga.

A.
Þjóðkirkjan.

Biskup (1)   kr. 7000
Prestur (1) ............................................................................................... —  7100
Prestar (2) ............................................................................................... —  11900
Prestur (1) ............................................................................................... —  5813
Prestar (3) ............................................................................................... —  17250
Prcstur (1)   — 5700
Prestar (2) ............................................................................................... —  10900
Prestur (1) ............................................................................................... —  5250
Prestur (1) ..............................................................................................  —  5075
Prestur (1) ............................................................................................... —  5025
Prestur (1)  ....................................................................................  — 4750
Prestur (1) ............................................................................................... —  4670
Prestur (1)   — 4625
Prestur (1) .............................................................................................. 4230
Prestar (15) ...............    63000
Prestar (39) ............................................................................................ 156000
Prestar (1) .............................................................................................. 15800
Prestar (3) ............................................................................................... — 11250



Laun  alls
Prestar (3) ............................................................................................. kr. 11100
Prestar (4)   —  14000
Prestar (5)   —  17250
Prestar (4)   —  13000
Prestur (1)   —  3200
Prestar (5)   —  15000

Kr. 412188

I. Háskólinn.

Prófessorar (10) ..................................................................................  kr. 60000
Prófessor (1)   —  5500
Prófessorar (314)   —  17500
Aukakennarar (2)   —  3600
Ritari (1)   —  4000

Kr. 90600

III. Fræðslumálaskrifstofan.

Fræðslumálastjóri (1) .........................................................................  kr. 7000
Fulltrúi (1) ............................................................................................. —  5400
Vélritari (1)   —  3000

Kr. 15400

IV. Menntaskólinn í Reykjavík.

Rektor (1) (þar með talin risna 2000 kr.) .................................... kr. 7000
Yfirkennarar (4)   —  20000
Kennarar (6)   —  27685
Dyravörður (1)   —  1875

Kr. 56560

V. Menntaskólinn á Akureyri.

Skólameistari (1) (þar með talin risna kr. 2000) ......................  kr. 7000
Fastir kennarar (6)   —  27067
Aukakennarar (6)    —  21517

Kr. 55584

VI. Kennaraskólinn.

Skólastjóri (1) ......................................................................................  kr. 4746
Fastir kennarar (2) . . :   —  8300
Aukakennarar (2)   —  7400

Kr. 20446



VII. Stýrimannaskólinn.
I.aun alls

Skólastjóri (1) ......................................................................................  kr. 4600
Kennarar (2) ........................................................................................  —  9482
Dvravörður að !4 ..................................................................................  —  600

Kr. 14682

VIII. Vélstjóraskólinn.

Skólastjóri (1) ......................................................................................  kr. 4600
Kennarar (2) ..........................................................................................  —  8600
Dyravörðnr að % ..................................................................................  —  1200

Kr. 14400

IX. Bændakennsla.
1.. Hólaskóli:
Skólastjóri (1) (Bústjóralaun kr. 2500) ........................................  kr. 5250
Kennarar (2) ..........................................................................................  —  5000

Kr. 10250
2. Hvanneyrarskóli:
Skólastjóri (1) ......................................................................................  kr. 3690
Kennarar (2) ..........................................................................................  —  5750

Kr. 9440

XIII. Barnakennarar.

t Reykjavík (91) ..................................................................................  kr. 150000
í kaupstöðuni utan Rvikur (68) ..................................................... —  122000
Fastir kennarar utan kanpstaða (129) ............................................  —  194500
Farkennarar (145) ................................................................................ —  76500

Kr. 543000

XIV. Eiðaskóli.

Skólastjóri (1) ........................................................................................  kr. 4200
Kennarar (2) ..........................................................................................  —  5500

Kr. 9700

XVI. Málleysingjaskólinn.

Skólastýra (1) ......................................................................................  kr. 3500
Kennarar (2) ........................................................................................... —  542n

Kr. 8925



15. gr. f  járlaga.

1. Landsbókasafnið.
I.a u ii a lls

Landsbókavörður (1) .......................................................................... kr. (5000
Bókavörður (1) ......................................................................................  4152
Bókavörður (1) ......................................................................................  4500
Aðstoðarbókaverðir (2) .....................................................................  8352
Dyravörður við Safnahúsið (1) ......................................................... 1875

Kr. 24879

2. Þjóðskjalasafnið.

Þjóðskjalavörður (1) .......................................................................... kr. 1950
Aðstoðarmaður (1) .............................................................................. 3900

Kr. 8910

3. Þjóðmenjasafnið.
Þjóðmenjavörður (1) .......................................................................... kr. 5500

Kr. 5500

16. gr. f  já rlaga .

2. Búnaðarfélag íslands.
Stjórnarnefnd (3) ................................................................................  kr. 1500
Búnaðarmálastjóri (1) .......................................................................... 6000
Ritstjóri húnaðarhlaðs (1)   — 6500
Ráðunautar (7)   — 27350
Aðstoðarmenn (2) ................................................................................  7020
Ritarar (2) ............................................................................................. 8200
Ráðunautur um laxak lak ...................................................................... 2700

Kr. 59270

3. Sandgræðslan.
Sandgræðslumaður (1)   kr. 3600

Kr. 3600

13. Skógræktin.
Skógræktarstjóri (1)   kr. 4190
Skógarverði (3) ....................................................................................  5100
Þingvallavörður (1) (auk ókeyjjis húsnæðis, ljóss og liila) . .  — 4200
(iæzlumenn (3) ......................................................................................  775

Kr. 14265



14. Dýralæknar.
I.aun alls

Dýralæknar (5) ......................................................................................  kr. 19000

Kr. 19000

15. Rannsóknarstofa Háskólans.

Forstöðuniaðnr (1) (Fyrir ranns. lnisdýrasjúkd. kr. 1000) . . kr. 8200
Aðstoðarlæknir (1) ....................................................................  —  7200
Aðstoðarstúlkur (7)   —  10800
Yikamaður (1)   —  720

Kr. 325*20

17. Efnarannsóknarstofan.

Forstöðumaður (1) ..............................................................................  kr. 4300
Aðstoðarmaður (1)   —  5600

Kr. 9900

16. Veðurstofan.

Forstöðumaður (1) (þar af húsaleiguu])phót kr. 900) ................. kr. 6900
Fulltrúi (1) (þar af húsaleiguupphót kr. 900)   —  6400
Aðstoðarmenn (2) ................................................................ •  —  8260
Loftskeytamenn (2)   — 6520
Vélritari (1)    —  1275
Aðstoð (timakaup 1.50)   — 1800

Kr. 31155

20. Fiskifélagið.

Forseti (1) ............................................................................................... kr. 7200
Stjórnarnefndarmenn (2)   - -  1000
Fiskifræðingur (1)   —  6000
Vélafræðingur (1)   —  6000
Skrifstofustjóri (1)   -  5400
Fiskiðnfræðingur (1)   —  4800
Erindrekar (4)   —  10000
Skrifstofustúlka (1) ..............................................................................  - 2400

Kr. 42800

23. Laun yfirmatsmanna o. fl.
Fiskimat:

Fiskimatsstjóri (1) ..............................................................................  kr. 8000
Yfirfiskimatsmaður (1)   — 5000
Fiskimatsmenn (4) .............................................................................. 17606



Ullarmat: l.aun alls
Yfirullarmatsmaður (1) .....................................................................  kr. 1000
Ullarmatsmenn (3)   — 1500

Kjötmat:
Yfirkjötmatsmaður (1)   —  1500
Kjötmatsmenn (3)   — 1125

Lýsismat:
Lýsismatsmaður (1) ............................................................................ kr. 2400

Kr. 38131

24. Skipaskoðun.

Skipaskoðunarstjóri (1) .....................................................................  kr. 6000
Skrifstofumaðnr (1)   —  3000
Skipaskráningarmaður (1)   —  1800

Kr. 10800

25. Erindrekstur í Suðurlöndum.

Erindreki á Spáni (1) (þriðjungur launa) .................................... kr. 8860

Kr. 8860

51. Húsameistari ríkisins.

Húsameistari (1) ..................................................................................  kr. 6000
Fulltrúi (1)   —  5400
Aðstoðarmaður (2) ...............................................................................  9000

Kr. 20100

Rafmagnseftirlitið.

Forstöðumaður (1) ..............................................................................  kr. 5830
Raflagningamaður (1)   - -  3850
Skrifstofumaður (1) ...............................................................................  2760

Kr. 12440

Gjaldevrisnefnd.

Forstjóri (1) ..........................................................................................  kr. 8400
Nefndarmenn (4)   - 1()8(K)
Skrifstofustjóri (1)   —  7200
Ritarar (7) ............................................................................................. 26400
Vélritarar (5)   —  8640

Kr. 67440



Skipulagsnefnd atvinnumála.
L aun  alls

Nefndarmenn (ö) áætlað ...................................................................  kr. 3500
Skrifstofustjóri (1) (3 mánuðir)   — 1800
Skrifstofumenn (2) (3 mánuðir) ..................................................... —  1800

Kr. 7100

Mjólkursamsalan:

Stjórnarnefndin (7 menn)   kr. 4600
Framkvæmdarstjóri (1)    —  12000
Bókari (1)   —  5400
Gjaldkeri (1) ........................................................................................  —  4800
Skrifstofustúlkur (2) .......................................................................... —  4200
Eftirlitsmenn (2) ..................................................................................  —  7200

Kr. 38200

Kjötnefnd.

Formaður (1)   kr. 4800
Nefndarmenn (4) ..................................................................................  —  3000
Skrifstofustúlka (1) .............................................................................. —  2400

Kr. 10200

Fiskimálanefnd.

Formaður (1)   kr. 5400
Nefndarmenn (6) ..................................................................................  —  18000
Skrifstofustjóri (1) .............................................................................. —  7200
Skrifstofustúlka (1) .............................................................................. —  2400
Umsjónarmaður við liarðfisksgerð ................................................... 6600
Umsjónarmaður við hraðfrysting   — 7200
Sendimaður erlendis ............................................................................ —  7920

Kr. 54720

Síldarútvegsnefnd.

Formaður (1) ......................................................................................  kr. 3500
Yaramaður (1) ......................................................................................  —  3000
Nefndarmenn (3) ..................................................................................  —  7500
Skrifstofustjóri (1) .............................................................................. —  6000
Bókari (1) ............................................................................................... —  3600
Starfsmenn (3) (U> árið)   —  7800

Kr. 31400



Síldarverksmiðja ríkisins.
I . a u n  a l l s

Stjórnarnefnd (5) ................................................................................  kr. 21500
Framkvæmdarstjóri (1)   —  12000
Skrifstofustjóri (1)   —  8000
Yerkstjóri (1)     —  6000
Yfirvélstjóri (1) ....................................................................................  —  6500
Yélstjórar (2)   —  12000
Skrifstofumenn (2) .............................................................................. —  8400
Skrifstofustúlka (1) ..............................................................................  —  2400

Kr. 76800

Fisksölusamlagið.

Framkvæmdarstjórar (3) .................................................................  kr. 63000
Skrifstofustjóri (1)   —  15000
Bókari (1) ............................................................................................... —  12000
Skrifstofumenn (2) .............................................................................. 16800
Skrifstofumenn (3) ..............................................................................  —  21600
Skrifstofustúlkur (2) ............................................................................ — 8400
Skrifstofustúlka (1) ..............................................................................  — 3000
Simastúlka (1) ......................................................................................  1800
Sendisveinn (1) ....................................................................................  —  1800

lvr. 143400

Trvggingarstofnun ríkisins.

A. Brunabótafélag íslands:
Forstjóri (1) ..........................................................................................  kr. 5000
Skrifstofustjóri (1)   — 5000
Fulltrúi (1)     —  4700
Gjaldkeri (1)     —  4700
Ritarar (3) ............................................................................................  -  11000
Yélritari (1) ........................................................................................... 2100

B. Slysatryggingin:
Fulltrúi (1) ............................................................................................... 4700
Meðstjórnendur (2) ..............................................................................  —  1200
Læknir (1) ............................................................................................... - -  2000

Kr. 40700

Laun í Landsbanka Islands árið 1935.

Formaður bankaráðs (1) ................................................................  kr. 4920
Bankaráðsmenn (4) .........................................................................  —  10000
Endurskoðendur (2)   - 5000
Bankastjórar (3) ..................................................................................  64800



I.aun  alls
Aðalbókari (1) ......................................................................................  kr. 10000
Aðalféhirðir (1) ....................................................................................  10500
Forstöðiunaður endurskoðunardeildar (1)   0200
Fulltrúar 1. launaflokks (8), þar af 1 með 9000, 3 með 8800,

2 með 8100 og 2 með 7000 ......................................................... — 08000
Fulltrúar 2. launaflokks (3), þar af 2 með 0800 og 1 með 6000 -■ 10600
Aðstoðarmenn 1. launaflokks (15), þar af 1 með 6100, 2 með 

6000, 2 með 5600, 1 með 5400, 2 með 5200, 3 með 4800 og
1 með 4600 ......................................................................................  82800

Aðstoðarmenn 2. launaflokks (12), þar af 3 með 1800, 2 með
4600, 1 með 4100 og 6 með 3800 ............................................  — 50000

Aðstoðarmenn 3. launaflokks (12), þar af 2 með 3600, 2 með 
3400, 1 með 3200, 2 með 2600, 1 með 2100, 3 með 2000 og
1 m eð 1800 ......................................................................................  32600

Dyraverðir og sendimenn (5), jiar af 1 með 5000. 1 með 4800
og 3 með 4200 ................................................................................ — 22400

Sendisveinar (2)......................................................................................  —- 2500
Utan flokka, þar af 1 með 9800, 1 með 7520, 1 með 3900, 1 með 

3600, 3 með 2400 og 2 með 1800 ................................................  — 35620

Kr. 427940

Laun í útibúum Landsbanka íslands árið 1935.

Útibússtjórar (5), ])ar af 2 með 4500, 1 með 10500, 1 með 9600
og 1 með 6800 ..................................................................................  kr. 49900

Bókarar (3), þar af 1 með 6000, 1 með 5700 og 1 með 5100 . . — 16800
Féhirðar (5), þar af 1 með 6600, 1 með 6000, 1 með 5400, 1 með

4800 og 1 með 3000 ....................................................................  25800
Aðstoðarmenn 1. flokks (1), þar af 1 með 4800, 1 með 4400,

1 með 3600, 1 með 3200 .............................................................  - - 16000
Aðstoðarmenn 2. flokks (5), þar af 3 með 3000, 1 með 2600 og

1 með 1800 ........................................................................................  13400
Endurskoðendur (4), þar af 2 með 2400, 1 með 2000 og 1

með 1800 ............................................................................................. 8600

Kr. 130500

Laun í Búnaðarbanka íslands 1935.

Aðalbankastjóri ......................................................................................  kr. 12000
Bankastjórar (2)   — 12799
Bankabókari (1)   —  10399
Bankagjaldkeri (1)   —  9000
Bankaritarar (4)   - -  18600



I.aun alls
Skrifstofustúlka (1) .............................................................................  kr. 1800
Sendisveinn (1) ........................................................................................ —  780

Kr. 65378

Byggingar og landnámssjóður:
Forstöðumaður teiknistofunnar ....................................................... kr. 9000
Starfsmaður á teiknistofunni .......................................................  —  5832

Kr. 14832
Útbú á Akureyri:

Útbússtjóri ............................................................................................... kr. 6000
Gjaldkeri   —  3000

Kr. 9000

Laun í Utvegsbanka íslands h f  1935.

Formaður bankaráðs (1) .................................................................  kr. 3124
Bankaráðsmenn (3) ..............................................................................  —  4500
Aðalbankastjóri (1) .............................................................................. — 21600
Bankastjórar (2) ..................................................................................  —  24000
Endurskoðendur (2) ............................................................................ — 5000
Bankabókarar og gjaldkeri (3) ......................................................... —  30555
Skrifstofustjóri (1) ................................................................................. —  8199
Víxlabókari (1) ......................................................................................  —  8182
Umsjónarinaður fiskiveiða og skuldaskilasjóðs (1) ...................  8148
Innheimtumaður, aðstoðarhókari, fulltrúi (3) ...........................  —  21388
Fulltrúi (lögfræðingur) (1) .............................................................  —  6984
Afgreiðslumenn (3) ..............................................................................  — 19206
Afgreiðslumenn (3) .............................................................................. —  17460
Afgreiðslumenn (3) ..............................................................................  —  16587
Afgreiðslumenn (2) ..............................................................................  —  9679
Afgreiðslumaður (1) .......................................................................... - -  4365
Afgreiðslumaður (1) ............................................................................ —  3819
Afgreiðslumenn og vélritarar (4) ................................................. - -  13968
Afgreiðslumaður (1) ............................................................................ —  3000
Vélritari (1) ..........................................................................................  —  2910
Afgreiðslumenn (3) .............................................................................. —  7200
Afgreiðslumaður (1) ............................................................................ —  2328
Vélritari (1) ............................................................................................  —  2100
Sendisveinn (1) ......................................................................................  —  900
Fyrv. bankastjóri (eftirlaun) (1) ....................................................  —  8400
Fyrv. bankastjóri (eftirl.) (1) ......................................................... —  4200

Kr. 257802



Útibú Útvegsbankans.
Akureyri: Laun alls

Útibússtjóri (1) ....................................................................................  kr. 9600
Bókari (1) ............................................................................................... —  6600
Bankaritari (1) ....................................................................................  —  2700

ísafjörður:
Útibússtjóri (1) ....................................................................................  —  9600
Bókari (1) ............................................................................................... —  4800
Gjaldkeri (1) .......................................................................   4800
Bankaritarar (2) ..................................................................................  —  5100

Seyðisfjörður:
Útibússtjóri (1) ....................................................................................  —  6052
Gjaldkeri (1) ..........................................................................................  —  5400
Bókari (1) ..................................................................... ....................... —  4800

Vestmannaeyjar:
Útibússtjóri (1) ................. ................................................................... —  9600
Bókari (1) ............................................................................................... —  4800
Gjaldkeri (1) ............................................ ............................................ —  4800
Bankaritarar (2) ....................... ..........................................................  —  7800

Kr. 86452


