
um frv. til laga uni einkaleyfi til að vinna þilplötur o. fl. úr islenzkum jarðvegsefnum.

Frá iðnaðarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. og leggur til, að það verði samþykkt með neðan- 
skráðum

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. í stað orðanna „islenzkum jarðvegsefnum“ í 1. málsgr. koini: íslenzku 

torfi.
2. Við 2. gr. 1 staðinn fyrir „jarðvegsefni“ komi: torf.
3. Við 3. gr. A eftir orðunum „3 ára“  bætist inn í setninguna: eða falli framleiðsl- 

an niður um jafnlangan tima.
4. Fyrirsögn frv. verði: Frumvarp til laga um einkaleyfi til að vinna þilplötur

o. fl. úr íslenzku torfi.
Einn nefndarmaður (SK) áskilur sér þó rétt til að bera fram breytingartillögu 

uin leyfistímann.
Alþingi, 27. apríl 1938.

Emil Jónsson, Sig. Ein. Hliðar, Pálini Hannesson. 
form., frsm. fundaskrifari.

Bjarni Asgeirsson. Sigurður Kristjánsson.

Nd. 378. Nefndarálit



Nd. 379. Nefndarálit
um till. til þál. um gjaldeyri handa innlendri iðju.

Frá iðnaðarnefnd.

Nefndin sendi tillögu þessa, þegar eftir að henni hafði verið visað til nefndarinn- 
ar, til umsagnar Landsbanka Islands, Útvegsbanka Islands h /f  og gjaldeyris- og inn- 
flutningsnefndar. Svör hafa nefndinni ekki borizt frá bönkunum, en aftur á móti hefir 
gjaldeyris- og innflutningsnefnd orðið við ósk nefndarinnar og svarað með bréfi, sem 
hér með fylgir sem sérstakt fylgiskjal.

Samkvæmt upplýsingum, sem iðnaðarnefnd hefir aflað sér, virðist bæði af gjald- 
eyrisnefnd og bönkum höfð á því full viðleitni, að sjá innlendum iðnfyrirtækjum fyrir 
nauðsynlegum gjaldeyri til hráefnis- og vélakaupa, þó að sökum hins sérstaklega erf- 
iða gjaldeyrisástands hafi ekki tekizt að verða við þessum kröfum að fullu. —  Nefnd- 
in er því þeirrar skoðunar, að ekki sé ástæða til að gera að svo stöddu sérstakar á- 
skoranir á gjaldeyrisnefnd og banka í þessu skyni, þar sem eftir því, sem fyrir liggur, 
ekki er ástæða til að ætla, að þessar stofnanir geri ekki sitt ýtrasta til að útvega þenn- 
an gjaldeyri. Fyrir því leggur nefndin til, að tillagan verði afgreidd með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
í trausti þess, að bæði gjaldeyris- og innflutningsnefnd og bankar þeir, er verzla 

með erlendan gjaldeyri, geri sitt ýtrasta til að útvega innlendum iðn- og iðjufyrir- 
tækjum nægilegan gjaldeyri til hráefna- og vélakaupa, hér eftir eins og hingað til, 
eftir þvi sem fjárhagsgetan frekast leyfir, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 28. apríl 1938.
Emil Jónsson, Sig. Ein. Hlíðar, Pálmi Hannesson. 

form., frsm. fundaskrifari.
Bjarni Ásgeirsson. Sigurður Kristjánsson.

Fylgiskjal.

GJALDEYRIS- OG INNFLUTNINGSNEFND
Reykjavík, 23. apríl 1938.

Vér höfum móttekið heiðrað bréf yðar, dags. 4. þ. m., og viljum í tilefni af því 
taka fram eftirfarandi:

Frá þvi að gjaldeyris- og innfiutningshöft voru sett hefir verið tekið sérstakt til- 
lit til innanlands iðnaðar, enda hefir hann færzt mjög í aukana á undanfömum áram, 
svo sem kunnugt er, og innflutningur á vélum og efni til iðnaðar farið sívaxandi, og 
efnivaran orðin m jög stór liðnr í innflutningi Iandsins.

Það virðist þess vegna tæplega geta talizt eðlilegt, að iðnaðarmenn þurfi að kvarta 
yfir takmörkun á leyfum til þeirra, þegar þess er gætt, að innflutningur efnívara til 
iðnaðar hefir stóraukizt samtimis því, að innflutningurinn í heild sinni hefir verið 
takmarkaður stórkostlega. Hinsvegar eru auðvitað takmörk fyrir því, hvað hægt er að 
veita af gjaldeyri til iðnaðar, og ennfremur á ekki allur iðnaður sama rétt á sér að 
voru átiti.

Virðingarfyllst,
Gjaldeyris- og innflutningsnefnd.

Einv. Hallvarðsson.

Til iðnaðarnefndar neðri deildar Alþingis,
Revkjavík.



Nd. 380. Nefndarálit
ura frv. til I. um breyt. á 1. nr. 46 19. maí 1930, um fiskveiðasjóð íslands.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Mál þetta er komið frá efri deild. Var það flutt af sjávarútvegsnefnd þeirrar deild- 
ar, en hún er skipuð mönnum úr þrem aðalflokkum þingsins. Málið var afgreitt frá 
deildinni ágreiningslaust og samhíjóða frumvarpi flutningsmanna.

Frumvarpinu var vísað til sjávarútvegsnefndar þessarar deildar 24. f. m. Hefir 
það því legið hjá nefndinni rúml. 5 vikur. Þrir nefndarmanna lýstu þegar fvlgi sínu 
við frumvarpið, en tveir nefndarmanna, þeir BJ og GG, voru ekki viðbúnir að ákveða 
afstöðu sína. Fyrir þrem vikum fengu þeir sérstakan frest, til þess að málið fengi at- 
hugun í flokki þeirra. Hefir þessi frestur verið framlengdur nokkrum sinnum fyrir 
sérstakar ástæður, og síðast var málinu frestað á fundi í gær, til þess að ræða það á 
fundi nefndarinnar í dag að viðstöddum fjármálaráðherra. Ráðherrann gat ekki mætt 
á þessum fundi. Óskaði þá form. nefndarinnar, að málinu yrði enn frestað til næsta 
dags, svo hægt yrði þá að ræða það við ráðherrann. En við, sem ritum undir þetta 
álit, sáum ekki fært, er svo er á þing liðið, að fresta afgreiðslu málsins lengur. Telj- 
um hinsvegar, að ef fjármálaráðh. kynni að vilja koma fram einhverjum brevtingum 
á frumvarpinu, þá megi það eins verða við 3. umr. eins og 2.

Af framansögðum ástæðum leggjum við til, að frv. verði samþ. óbrevtt.

Alþingi, 29. apríl 1938.

Sigurður Kristjánsson, »Sig. Ein. Hlíðar. 
frsm.

Nd. 381. Frumvarp til laga
um að flytja fé ellistyrktarsjóða sveitar- og bæjarfélaga úr aðaldeild söfnunarsjóðs 
í útborgunardeild hans.

Flm .: Bjarni Ásgeirsson, Haraldur Guðmundsson.

Ellistyrktarsjóðir bæjar- og sveitarfélaga, sem nú eru á vöxtum í aðaldeild Söfn- 
unarsjóðs íslands, skulu nú þegar, þrátt fyrir ákvæði 18. gr. söfnunarsjóðslaganna, 
fluttir í útborgunardeild sjóðsins og falla til útborgunar 1. júlí 1939 til tryggingar- 
stofnunar ríkisins.

Söfnunarsjóðurinn greiðir ellistyrktarsjóðina með skuldabréfum, sem tryggð eru 
með 1. veðrétti í fasteignum og skuldabréfum, sem sveitar- og bæjarfélög háfa gefið 
út með tryggingu í eignum sínum og tekjum, eftir nánara samkomulagi við trygg- 
ingastofnun rikisins.

G r e i n a r g e r ð .
í lögum nr. 74 frá 31. des. 1937, 76. gr., er mælt svo fyrir um ellistyrktarsjóðina:
„Skal fé þeirra, ef það verður handbært, flvtjast i lífeyrissjóð íslands og ávaxt- 

ast þar, og ávallt skal stofnun sú, er ávaxtar sjóðina, greiða ársvextina að fullu“ .
Stofnun sú, sem hér um getur, er Söfnunarsjóður íslands, því ellistyrktarsjóð- 

irnir standa í aðaldeild hans.
Það er þvert ofan í fyrirmæli laga um söfnunarsjóðinn frá 10. febr. 1888, að út- 

borgaðir séu allir ársvextir af innstæðum, sem ávaxtaðar eru í aðaldeildinni. Ávallt 
ber að leggja nokkuð af ársvöxtunum við innstæður þær, sem ávaxtaðar eru í þeirri



deild. Árs árlega væru því brotin lög söfnunarsjóðsins, ef ellistyrktarsjóðirnir væru 
þar áfram og allir ársvextirnir útborgaðir. Það virðist því æskilegt, að sett séu lög 
um, að sjóðirnir séu fluttir úr aðaldeildinni í útborgunardeildina og þeir þannig 
látnir falla til útborgunar, enda er það í samræmi við hina tilvitnuðu grein laganna 
um alþýðutryggingar að losa ellistyrktarsjóðina úr söfnunarsjóðnum og flytja þá í 
lífeyrissjóðinn. Til þess að söfnunarsjóðurinn geti lagt út í einu innstæður ellistyrkt- 
arsjóðanna, verður að heimila honum að greiða með skuldabréfum fyrir lánum úr 
sjóðnum. Enda eru þau skuldabréf góður gjaldeyrir, því vitanlegt er, að svo gætilega 
hefir verið lánað, að öll lán sjóðsins eru vel trygg.

í skuldabréfunum eru þau ákvæði, að hvor aðili sem er hefir rétt til að segja upp 
lánunum með 6 mánaða fyrirvara.

Nd. 382. Frumvarp til laga
um stofnun prófessorsembættis í uppeldisfræði og barnasálarfræði í heimspekideild 
Háskóla íslands.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

í heimspekideild Háskóla íslands skal stofna prófessorsembætti í uppeldisfræði 
og barnasálarfræði. Við veitingu embættisins skal höfð hliðsjón af því, að sá, er það 
fær, geti, ef á þarf að halda, tekið að sér að kenna stúdentum heimspekileg forspjalls- 
visindi.

Nd. 383. Breytingartillaga
við frv. til laga um bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og 
sveitarfélaga.

Frá Emil Jónssyni
Við 2. gr. Á undan síðari málsl. síðustu málsgr. frv. komi nýr málsl., svo hljóð- 

andi:
Sömu hlunninda til togarakaupa og félög verkamanna, sjómanna og annara njóta 

samkv. lögum þessum og lögum um fiskimálanefnd o. fl., njóta einnig útgerðarfyrir- 
tæki bæjar- og sveitarfélaga.

Nd. 384. Breytingartillaga
við frumv. til 1. um breyt. á 1. nr. 27 1. febr. 1936, um iðnaðarnám.

Frá Jörundi Brynjólfssyni.

Við 1. gr. Síðasti málsl. 2. efnismálsgr. greinarinnar falli burt.

Nd. 385. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 46 13. júni 1937, um samvinnufélög.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Fyrsta málsgr. 19. gr. laganna orðist þannig:
Á fundum í félagi, sem er óskipt heild, hafa allir félagsmenn atkvæðisrétt. En



i félagi, sem skiptist i deildir, hafa fulltrúar deildanna einir atkvæðisrétt. Hve marga 
fulltrúa hver félagsdeild má senda á fund með fullu umboði, fer eftir tölu félags- 
manna í deildinni, svo sem samþykktir félagsins nánar ákveða. Heimilt er þó að á- 
kveða, til þess að tryggja viðskipti félagsdeilda við félag, að fulltrúatalan fari jafn- 
framt eftir heildarvöruskiptum deildanna við félagið.

2. gr.
Fyrri málsgr. 31. gr. laganna orðist þannig:
Æðsta vald í sambandsmálum er í höndum fulltrúafunda. Fulltrúar eru kosnir 

af félögum þeim, sem eru í sambandinu, og fer tala þeirra, er hvert félag má senda 
á sambandsfund, eftir tölu félagsmanna. Heimilt er þó að ákveða, til þess að tryggja 
viðskipti félaga við samband, að fulltrúatalan fari jafnframt eftir heildarvöruskipt- 
um félaganna við sambandið.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 386. Lög
um breyting á lögum nr. 30 19. júni 1922 [Skemmtanaskattur].

íAfgreidd frá Ed. 29. apríl).
Samhljóða þskj. 12.

Nd. 387. Lög
um bókhald.

(Afgreidd frá Nd. 29. apríl).
Samhljóða þskj. 327.

Nd. 388. Lög
um breyting á lögum nr. 55 27. júní 1921, um skipulag kauptúna og sjávarþorpa.

(Afgreidd frá Nd. 29. apríl).
Samhljóða þskj. 278.

Nd. 389. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 68 28. des. 1934, um útvarpsrekstur ríkisins.

Frá Pálma Hannessyni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
4. gr. laganna skal orða svo:
Útvarpsráð skipa fimm menn. Skulu fjórir þeirra og jafnmargir til vara 

kosnir hlutfallskosningu meðal þeirra allra, er útvarpsnotendur teljast og greitt 
hafa lögmæt gjöld samkvæmt lögum þessum. Kennslumálaráðherra felur skrif- 
stofu ríkisútvarpsins að annast um, að fram fari kosning af hálfu útvarpsnot- 
enda. Heimilt er félögum útvarpsnotenda og einstökum útvarpsnotendum að bera 
fram kjörlista. Skulu á hverjum lista vera nöfn átta manna, þeirra er kjörgengir



eru, og fylgi hverjum lista meðmæli að minnsta kosti 100 útvarpsnotenda. Kjör- 
gengur er hver sá útvarpsnotandi, sem greitt hefir lögmæt gjöld samkvæmt lög- 
um þessum, er ekki fastráðinn starfsmaður ríkisútvarpsins og er búsettur í 
Reykjavik eða svo nálægt Reykjavík, að hann geti tekið þátt í störfum útvarps- 
ráðs. Kennslumálaráðherra ákveður í reglugerð nánar um tilhögun kosningar- 
innar og talningu atkvæða, enda sé fulltrúum útvarpsnotenda tryggður réttur 
til eftirlits með kosningunni.

Kosning þessi gildir til fjögurra ára í senn. Skal kosningin fara fram í febrú- 
ar eða marz, en hinir kjörnu útvarpsráðsmenn taka sæti i útvarpsráði 1. maí 
næstan á eftir.

Kennslumálaráðherra skipar fimmta mann í útvarpsráð, og er hann forinað- 
ur þess. Formaður skal skipaður um leið og þeir menn, sem kjörnir eru, taka 
sæti í útvarpsráði.

Nú koma ekki fram við kosningu í útvarpsráð af hálfu útvarpsnotenda neinir 
kjörlistar, og ferst þá kosning fyrir. Skipar þá kennslumálaráðherra alla menn í 
útvarpsráð, þrjá sainkvæmt tilnefningu þriggja stærstu flokka þingsins.

2. Við 2. gr. Greinina skal orða svo:
Umboð þeirra manna, er nú eiga sæti í útvarpsráði, gildir til 1. maí 1939.

Nd. 390. Lög
um vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað.

(Afgreidd frá Nd. 29. apríl).
Samhljóða þskj. 201.

Nd. 391. Breytingartiilaga

við frv. til 1. um bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveit- 
arfélaga.

Frá Ólafi Thors.

Við 2. gr. Síðustu málsgr. skal orða svo:
Sá skattauki, sem lagður kann að verða á 6000 króna skattskyldar tekjur eða 

þar yfir samkvæmt þessum lögum, skiptist í tvo jafna hluta, og skal öðrum hlut- 
anum varið til þess, sem talið er í 1. gr., en hinn hlutinn skal renna til bæjar- eða 
sýslusjóðs kaupstaðar þess eða þeirrar sýslu, þar sem skatturinn er á lagður.

Nd. 392. Frumvarp til laga
um heimild til að lækka aðflutningsgjöld á nokkrum vörum.

Frá fjárhagsnefnd.

L gr.
Fjármálaráðherra er heimilt með auglýsingu að lækka aðflutningsgjöld af eftir- 

töldum vörum: Trefjabómull (fiberbomuld), ný epli, nýjar perur, nýjar vínþrúgur, 
tómatpuré, makkaroni og qvebrachoextrakt.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.



G r e i n a r g e r ð .
Frumvarp þetta er flutt eftir beiðni ríkisstjórnarinnar. 
Nánar í framsögu.

Nd. 393. Breytingartillaga
við frv. til 1. um einkalevfi til að vinna þilplötur o. fl. úr íslenzkum jarðvegsefnum.

Frá Sigurði Kristjánssyni.

Við 1. gr. í stað „15 ár“  í fyrri málsgr. komi: 10 ár.

Ed. 394. Frumvarp til laga
um hafnargerð á Raufarhöfn.

(Eftir eina umr. i Nd.).

1. gr.
Ríkissjóður veitir til hafnargerðar á Raufarhöfn í Presthólahreppi í Norður- 

Þingeyjarsýslu, samkvæmt áætlun, er ríkisstjórnin hefir samþykkt, %  kostnaðar, 
eftir þvi sem fé er veitt til þess í fjárlögum, allt að kr. 180000.00 — eitt hundrað og 
áttatiu þúsund krónur —  gegn % hlutum frá hafnarsjóði Raufarhafnar.

2. gr.
Rikisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs allt að kr. 

180000.00 —  eitt hundrað og áttatíu þúsund króna — lán, er hafnarsjóður Raufar- 
hafnar kann að taka, gegn ábyrgð Presthólahrepps og sýslusjóðs Norður-Þingeyjar- 
sýslu, en þó aldrei meira en % kostnaðar við hafnargerðina. Tillag úr ríkissjóði og 
ábyrgð rikissjóðs eru bundin því skilyrði, að yfirumsjón ineð verkinu og reiknings- 
hald sé falið manni, sem atvinnumálaráðuneytið samþykkir.

3. gr.
Takmörk hafnarinnar skulu ákveðin af atvinnumálaráðherra í samráði við vita- 

málastjórn ríkisins og hafnarnefnd Raufarhafnar.

4. gr.
Sérhver er skyldur til að láta af hendi lönd og mannvirki, er þarf til hafnar- 

gerðarinnar, eða undir brautir og vegi í þarfir hafnarinnar, svo og leyfa, að tekið 
verði í Iandi hans hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni og þola þær eigná- 
kvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarétti, sem hafnargerðin hefir i för með 
sér, allt gegn þvi, að fullar bætur komi fyrir. Náist ekki samkomulag um bæturnar, 
skulu þær ákveðnar með mati tveggja dómkvaddra manna, að tilkvöddum báðum 
málsaðiljum. Kostnaður við matið greiðist úr hafnarsjóði Raufarhafnar. Nú vill 
annarhvor málsaðili ekki una mati, og getur hann þá heimtað yfirmat, en gera 
skal hann það innan 14 daga frá því matsgerð er lokið. Yfirmat skal framkvæmt 
á sama hátt, af 4 dómkvöddum mönnuin. Kostnað við yfirmat greiði sá, er þess 
hefir krafizt, ef matsupphæðinni verður ekki breytt meir en nemur 10% af hinni 
ákveðnu endurgjaldsupphæð, ella greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði Raufar- 
hafnar.



5. gr.
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera í sjó fram neina 

hryggju eða önnur mannvirki, né fylla upp eða dvpka út frá Iandi, nema eftir til- 
lögum hafnarnefndar og með samþykki sveitarstjórnar Presthólahrepps. Sá, sem 
vill gera eitthvert slikt mannvirki, skal senda hafnarnefnd heiðni um það, og skal 
beiðninni fylgja lýsing á þvi, svo og uppdráttur, ef með þykir þurfa, í tvennu lagi, 
og heldur hafnarnefnd öðru eintakinu. Hafnarnefnd afgreiðir síðan málið til sveit- 
arstjórnar. Sá, sem fengið hefir slíkt leyfi, skal skyldur að halda mannvirkinu svo 
við, að engin hætta stafi af því. Þessi ákvæði gilda og um þær bryggjur og önnur 
mannvirki, er þegar hafa verið gerð á hafnarsvæðinu.

Brot gegn þessari grein varða sektum, frá 20—500 krónum, og getur hafnar- 
nefnd látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda.

6. gr.
Sveitarstjórn Presthólahrepps fer með stjórn hafnarmálanna, undir yfirum- 

sjón atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.

7. gr.
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni og eignum hennar skal fela 

hafnarnefnd. Hafnarnefnd skipa 3 menn, kosnir af sveitarstjórn Presthólahrepps. 
Nefndarmenn skulu kosnir að afstöðnum hverjum reglulegum sveitarstjórnarkosn- 
ingum.

8. gr.
Eignum hafnarsjóðs má aðeins verja í þarfir hafnarinnar. Sveitarsjóður ábyrg- 

ist skuldir hafnarsjóðs, og sveitarstjórn hefir ábyrgð á eignum hafnarinnar.

9. gr.
Sveitarstjórn má ekki, án leyfis ráðuneytisins, selja eða veðsetja fasteignir 

hafnarsjóðs, eða kaupa nokkrar nýjar fasteignir, taka stærri lán eða lán til lengri 
tima en að þau verði greidd aftur af tekjum þess árs, er fer í hönd, né endurnýja 
slík lán eða fresta greiðslutímanum, og ekki heldur gera nein þau mannvirki við 
höfnina, sem svo eru stórvaxin, að árstekjurnar hrökkvi ekki til að koma þeim í 
framkvæmd.

10. gr.
Til þess að standa straum af kostnaði við dýpkun hafnarinnar og byggingu 

og viðhald hafnarvirkja, svo og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar, er heimilt 
að innheimta gjöld þau, sem hér segir:

1. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem gerð eru samkv. 5. gr.
2. Gjöld af skipum og bátum, er hafna sig á Raufarhöfn, og farmi þeirra:

a. Lestagjald.
b. Vitagjald.
c. Vörugjald. Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farmskrá skipsins 

eiga að fara til annara hafna á landinu, ef þær eru ekki settar á land.
d. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar.
e. Festargjald af skipum, er nota festar hafnarsjóðs.
Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir önnur afnot af eignum hafnarinnar skulu á- 

kveðin í reglugerð, er hafnarnefnd Raufarhafnar semur og atvinnu- og samgöngu- 
málaráðuneytið staðfestir.

Herskip, varðskip, björgunarskip og skemmtiskip skulu undanþegin gjöldum til 
hafnarinnar samkvæmt tölulið 2. a, b, og c.

11. gr.
Nú má álita, að tekjur af gjaldstofnuin þeim, sem heimilaðir eru i 10. gr., 

hrqkkvi ekki fyrir árlegum litgjöldum hafnarinnar, og getur þá hafnarnefnd, með



sérstöku samþykki atvinnumálaráðuneytisins fyrir hvert ár, ákveðið, að leggja 
megi aukagjöld allt að 10% á hin ákveðnu gjöld af út- og innfluttum vörum. Gjöld 
samkvæmt 10. og 11. gr. innheimtir hafnarnefnd, og má taka þau lögtaki.

12. gr.
Reikningsár hafnarsjóðs er almanaksárið.

13. gr.
Fyrir 1. nóvember ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fyrir sveitarstjórn áætlun 

um tekjur og gjöld hafnarinnar á komandi ári. Sveitarstjórn skal hafa fullsamið 
áætlunina fyrir lok nóvembermánaðar og senda hana síðan atvinnumálaráðuneytinu 
til samþykktar fyrir árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á einstökum gjalda- 
og tekjuliðum.

14. gr.
Nú hefir sveitarstjórn í hyggju einhverjar meiri háttar aðgerðir við höfnina, 

eða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki atvinnumálaráðuneytis- 
ins þarf til, og skal hún þá senda ráðunevtinu sérstaka tillögu um það efni. Skal 
það gert svo timanlega sem kostur er á, svo að samþykki ráðuneytisins geti komið 
til áður en hún Iætur fjárhagsáætlun hafnarinnar frá sér fara.

15. gr.
Komi það i ljós, þegar fram á árið líður, að óumflýjanlegt sé að sinna ein- 

hverjum aðgerðuin utan áætlunarinnar, eða fara fram úr áætluðum fjárhæðum, ber 
hafnarnefnd að tilkynna það sveitarstjórn í tæka tíð. Fallist hún á tillögur hafnar- 
nefndar, skal þegar leitað samþykkis ráðuneytisins til þess að víkja megi frá á- 
ætluninni. Fyrr má ekki framkvæma verkið né stofna til tekjuhallans.

16. gr.
Við lok hvers reikningsárs, og ekki síðar en fyrir febrúarlok, skal hafnamefnd 

gera reikning vfir tekjur og gjöld hafnarinnar á hinu liðna ári og efnahagsreikning 
hennar. Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama hátt og reikninga sveit- 
arinnar.

17. gr.
Að öðru levti skal ákveða með reglugerð, er hafnarnefnd semur og ráðuneytið 

staðfestir, allt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um höfnina, góðri 
reglu og öðru höfninni viðkomandi, er við þvkir eiga. 1 reglugerðinni má ákveða 
sektir fyrir brot gegn henni, 20— 1000 krónur. Sektir samkvæmt lögum þessum 
renna í hafnarsjóð.

18. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 395. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breyt. á I. nr. 27 1. febr. 1936, um iðnaðarnám.

Frá Jóni Pálmasyni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
1. gr. laga nr. 27 1. febr. 1936 skal orða svo:
Þegar iðnaðarmenn taka nemendur til þess að kenna þeiin iðn sina, eru þeir 

skyldir að gera við þá skriflegan námssamning. Skal hlutaðeigandi lögreglustjóri 
rita á samninginn vottorð sitt um, að hann sé samkvæmur fvrirmælum laga þess- 
ara.

Lögreglustjórar skulu, eftir ráðstöfun ráðherra, hafa í höndum eyðublöð 
undir námssamninga og afhenda þau ókeypis.



2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
a. Orðin klst. tvisvar á dag“ í fyrstu málsgr. 8. gr. laganna falli niður.
b. Orðin „Y> klst.“ i annari málsgr. 8. gr. laganna falli niður.

3. Á eftir 3. gr. komi ný grein þannig:
Fyrsta málsgrein 14. gr. laganna orðist svo:
Nemandi, foreldrar hans eða fjárráðamaður geta slitið námssamningi.

Nd. 396. Breytingartillögur
við frv. til laga um stéttarfélög og vinnudeilur.

Frá Vilmundi Jónssvni og Bergi Jónssyni.

1. Við 8. gr. A eftir fvrri málsl. greinarinnar komi:
Þó er ekki heimilt að gera aðför í fundarhúsum, sjúkrastyrktarsjóðum né 

slysa- og menningarsjóðum félaganna vegna þessarar ábyrgðar, enda séu eignir 
sjóðanna skýrt aðgreindar frá eignum félagsins og óheimilt að verja þeim til al- 
mennra þarfa þess.

2. Við 11. gr. Aftan við greinina bætist:
Nii þarf atvinnurekandi að fækka við sig verkamönnum, og skal þá trúnaðar- 

inaður að öðru jöfnu sitja fyrir um að halda vinnunni.

Nd. 397. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 46 13. júní 1937, um samvinnufélög.

Frá Stefáni Stefánssyni og Jóni Pálmasyni.

A eftir 1. gr. komi 3 nýjar greinar, svo hljóðandi:
a. (2. gr.) Síðasta málsgr. 19. gr. laganna orðist þannig.

Úrslitum mála á félagsfundum ræður afl atkvæða, nema þar sem lög þessi 
eða félagssamþykktir mæla fvrir um aukinn meiri hluta.

Þó skulu allar kosningar vera hlutbundnar, ef 14« fundarmanna óskar þess.
b. (3. gr.) Annar og þriðji málsl. fyrri málsgr. 20. gr. laganna orðist þannig:

í samþykktum skal tiltaka tölu stjórnenda og kjörtíma, og séu þeir eigi færri 
en þrír og allir kosnir samtímis.

c. (4. gr.) Fvrsta málsgr. 22. gr. laganna oxðist þannig:
Á aðalfundi skal kjósa tvo endurskoðendur og aðra tvo til vara. Skulu þeir 

kosnir samtimis.
Greinatalan brevtist samkv. þessu.

Sþ. 398. Nefndaráíit
um till. til þál. uin afnotagjald útvarpsnotenda.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin klofnaði uni þetta mál. Fjórir nefndarmenn (BjB, ÁÁ, HelgJ og ÞorbÞ) 
vilja fella tillöguna, en undirritaðir vilja samþykkja hana óbreytta. Tveir nefndar- 
tnanna (BSt og JakM) voru fjarstaddir við atkvæðagreiðsluna.

Alþingi 29. apríl 1938.
Þorst. Þorsteinsson, Pétur Ottesen. Jón Pálmason. 

frsm.



Nd. 399. Breytingartillaga
við frv. til laga uni bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og 
sveitarfélaga.

Frá Pétri Ottesen.

Við 4. gr. Siðustu málsgr. skal orða svo:
Að því leyti sem ofangreindur tekjuauki kann að fara fram úr 285000 kr„ skal 

verja allt að 5000 krónum af því, sem fram vfir þá fjárhæð fer, til þess hluta tengi- 
brautarinnar milli Norður- og Suðurlands, er liggur vestan Hafnarfjalls og sunnan 
Andakílsár, en afganginn skal leggja í sérstakan sjóð, er verði ráðstafað til lagningar 
Suðurlandsbrautar á árinu 1940.

Sþ. 400. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1939.

Frá fjárveitinganefnd.

1. Við 2. gr. 13. Liðurinn orðist svo:
Útflutningsgjald .................................................... kr. 460000
Þar af til fiskimálasjóðs   —  450000

  10000
2. —  2. — 14 (Afengistollur).

Fyrir „1110000“  keniur ............................................................  1200000
3. — 2. — 19 (Verðtollur).

Fvrir „1220000“ kemur ............................................................. 1400000
4. — 3. — A. 3 (Rekstrarhagnaður áfengisverzlunar).

Fyrir „1295000“ kemur ............................................................. 1600000
5. — 3. — A. 4 (Rekstrarhagnaður tóbakseinkasölu).

Fyrir „600000“  kemur ................................................................ 630000
6. —  11. — 10. Liðurinn orðist svo:

Skrifstofukostnaður sýslumanna, bæjarfógeta og lög- 
reglustjóra ....................................................................................  153000

7. — 11. — Nýr liður:
Til Steingríms Jónssonar fvrrv. bæjarfógeta, uppbót 

á skrifstofufé ...........   5000
8. — 12. — 3 (Dalahérað). Liðurinn orðist svo.

Skarðs- og Klofningshreppur, 150 kr. til h v o r s ............  300
Fellsstrandarhreppur ........................................................  200

9. —  12. — 8. Liðurinn orðist svo:
Til Benedikts Tómassonar, til að nema geðveikrafræði 

erlendis .......................................................................................... 1500
10. — 12. — 15. a. Nýr liður:

Til greiðslu vaxta al' skuldum vegna læknisbústaða í 
Ögurhéraði, Reykhólahéraði og Hesteyrarhéraði, allt að 
kr. 1200 til hvors .....................................   3600

11. — 12. — 15. 1. (Halldór Arnórsson).
Fyrir „2000“ kemur ..................................................................  3000

12. — 13. — A. II. c. 9. Nýir liðir:
1. Til vega út frá Seyðisfirði ..................................................  3000
2. Til Siglufjarðarskarðs ........................................................... 4000
3. Til vega í Vestmannaeyjum ...............................................  3000



13. Við 13. gr. C. I. 4 (Skrifstofuhald vitamálastjóra).
Fyrir ,.12000“ kemur ................................................................  15000

14. — 13. — C. III. (Rekstrarkostnaður vitanna).
Fyrir „155000“  kemur .............................................................  160000

15. — 13. — C. VI. (Til áhaldakaupa).
Fyrir „7000“ kemur .................................................................  15000

16. 13. — C. VIII. 5 (Sauðárkrókshöfn).
í stað orðanna „5. íjárveiting af 10“ kemur: 5. fjár-

veiting af 11.
17. — 13. — C. VIII. 8 (Hafnargerð á Dalvík).

Fyrir „9000“ kemur .................................................................. 18000
18. — 13. — C. IX. 19. Nýir liðir:

a. Til bryggjugerðar á Kópaskeri (fvrri greiðsla) . 2500
b. Til sjóvarnargarðs á Akranesi ....................................... 2000
c. Til lendingarbóta á Gautshamarsbæli (fyrri greiðsla) 3000

19. - -  13. — C. X. 2. Nýir liðir:
a. Til Saíthólmavíkur ................................................................ 2000
b. Til Þorlákshafnar... ................................................................ 7500

20. — 13. — D. 1 (Til flugmála).
Fvrir „5000“ kemur .................................................................... 7500

21. — 14. -  A‘. b. 8. Nýr liður:
Til að gefa út ársskýrslu þjóðkirkjunnar ..........................  500

22. — 14. — A. 9 (Sigtryggur Guðlaugsson).
Liðurinn fellur niður.

23. — 14. — B. I. f. Nýr liður:
Til íþróttaiðkana ........................................................................ 300

24. — 14. — B. I. h. Nýr liður:
Til áhaldakaupa fyrir kennara í lyfjafræði ......................  2500

25. 14. — B. II. b. Nýr liður:
Til Svafars Hermannssonar, til efnafræðináms ..............  600

26. — 14. — B. VII. a. (Stýrimannaskólinn. Laun).
Fvrir „14000“ kemur .................................................................. 15800

27. — 14. — B. VII. c. 1 (Stýrimannaskólinn. Stundakennsla).
Fvrir „9700“ kemur .................................................................. 10000

28. - -  14. B. VII. c. 3 (Stýrimannaskólinn. Sveinbj. Egilson).
Fvrir „300“ kemur .......................    450

29. - 14. B. VII. c. 4 (Stýrimannaskólinn. Ýmisleg gjöld).
Fyrir „2500“ keniur .................................................................. 3500

30. 14. b '. VII. 6. Nýr liður:
Til námskeiða i siglingafræði utan Reykjavíkur ..............  3500

31. 14. B. -X. d. (Iðnaðarmannafélagið á Akranesi).
Fvrir „500“ kemur ...................................................................... 800

32. 14. B. X. h. (Iðnaðarmannafél. á Evrarbakka).
Fvrir „300“ kemur ......................................................................  800

33. 14. B. XII. 1. h. (Kvennaskólinn í Rvík. Rekstrarstvrkur).
Fyrir „18000“ kemur ..................................................................  20500

34. 14. B. XIII. 4 (Byggingar barnaskóla).
Fvrir „35000“ kemur ................................................................ 65000

35. 14. — B. XIII. 5 (Til fyrrv. barnakennara).
Fvrir „2000“ kemur ..................................................................  2600

36. 14. — B. XV. 3 (Laugalandsskóli). Liðinn skal orða svo:
Til húsmæðraskólans á Laugalandi:
a. Rekstrarstvrkur ......................................................  11000
b. Bvggingarkostnaður, lokagreiðsla ......................  4000



37. Við 14. gr. B. XV. 5. Liðurinn orðist svo:
Til húsmæðrafræðslu i Vestur-Skaftafellssvslu ................  800

38. — 14. — B. XV. 8 (íþróttaskólinn á Sauðhúsvelli).
Liðurinn fellur niður.

39. — 14. — B. XX. Nýr liður:
Til Helga Tryggvasonar, til hraðritunarkennslu ..............  800

40. — 14. — B. XXI. (Björn Jakobsson).
Fyrir „2400“  kemur ..................................................................  3600

41. — 14. — B. XXIII. Nýr rómv. liður:
Til íj)róttafélaga:
1. Til Knattspyrnufélags Reykjavíkur ...............................  1000
2. Til íþróttafélags Revkjavíkur .......................................... 1000
3. Til íþróttafélaga í Vestmannaeyjum .............................  500
4. Til iþróttafélags Isafjarðar ..............................................  500
5. Til íþróttafélags á Seyðisfirði .........................................  500
6. Til íþróttaskólans á Alafossi ...........................................  500
7. Til íþróttaskóla Jóns Þorsteinssonar .............................  500
8. Til Glímufélagsins Armann ........   1000

42. — 14. — B. XXV. Nýr liður:
Til Axels Helgasonar, til að gera upphleypt kort af íslandi 2000

43. —  14. — B. XXVIII. Nýr liður:
Til sundlaugar á Siglufirði ......................................................  5000

44. — 15. —  1. d. Liðurinn orðist svo:
Til þess að kaupa bækur og handrit og til bókbands . . . .  16200

Þar af 1200 kr. til kaupa á handritasafni Hannesar 
Þorsteinssonar.

45. —  15. — 8. Nýir liðir:
a. Til amtsbókasafnsins í Stykkishólmi ...........................  1500
b. Til stofnunar héraðsbókasafns Suðurlands, gegn tvö-

földu framlagi annarsstaðar að ......................................  1000
46. — 15. — 11 (Lesstofa sjómannafél. Rvíkur).

a. Fyrir „500“ kemur .............................................................  1000
b. Nýr liður:

Til lesstofu á ísafirði .......................................................... 500
47. —  15. — 12 (Sýslubókasöfn).

Fvrir „2500“ kemur ..................................................................  3000
48. —  15. — 13. Nýr liður:

Til bókasafns Akraness ............................................................ 300
49. — 15. — 21. Nýr liður:

Til útgáfu Norðurlandatímarits ....................................................  1000
50. — 15. — 26. Nýr Iiður:

Til Blaðamannafélagsins, til móttöku erlendra blaðamanna 1500
51. — 15. — 29. Nýir liðir:

1. Til Rögnvalds Sigurjónssonar, til hljómlistarnáms . . .  1200
2. Til Guðniundar Matthíassonar, til hljómlistarnáms . . 800

52. — 15. — 30. Nýr liður:
Til karlakórs Rvkjavíkur, vegna utanfarar á árinu 1937 . .  1500

53. — 15. — 31. Nýr liður:
Til Jóns Leifs tónskálds ...............................................   2500

54. — 15. — 34 (Magnús Ásgeirsson).
a. Liðurinn fellur niður.
b. Nýir liðir:

1. Til Einars Ól. Sveinssonar, til ritstarfa ........................ 1800

  u <;



2. Til Boga Ólai'ssonar, til framhaldskennslubókar
í ensku ..............................................................................  1000

3. Til séra Eiriks Albertssonar, ritstyrkur ..................  500
4. Til Kristjáns Albertsonar, til ritstarfa ....................  1000
5. Til dr. Matthíasar Jónassonar, til þess að semja bók

um heimilisuppeldi ........................................................  1000
55. Við 15. gr. 35 (Jóhannes úr Kötlum).

Fyrir „1000“ kemur .................................................................. 2000
56. — 15. — 41. Nýir liðir:

a. Til Jóns Magnússonar skálds .........................................  1000
b. Til Halldórs Helgasonar skálds .....................................  400
c. Til Gísla Ólafssonar frá Eiríksstöðum ......................... 400
d. Til Þorsteins Þ. Þorsteinssonar rithöfundar.... .............  1200
e. Til Valdimars Jóhannssonar kennara, til að semja 

skólasögu íslands .................................................................. 750
f. Til Páls Þorsteinssonar, Steindórsstöðum .....................  300

57. — 15. — 42. Nýr liður:
Til dr. Jóns Steíánssonar .......................................................... 600

58. — 15. — 43. Nýr liður:
Til dr. Jóns Dúasonar, til undirbúnings á útgáfu rita hans 3000

59. — 15. — 44. Nýir liðir:
a. Til Jóhanns Sveinssonar, til vísnasöfnunar... 500
b. Til Þorsteins Bjarnasonar frá Háholti, til Örnefna-

söfnunar og ritstarfa ..........................................................  300
c. Til Jóhanns Hjaltasonar, til söfnunar þjóðlegra fræða 400
d. Til Margeirs Jónssonar, til örnefnasöfnunar.. .............. 500
e. Til Höskuldar Björnssonar málara, byggingarstyrkur 2000
f. Til Kristins Péturssonar málara .....................................  1000
g. Til Bjarna Guðjónssonar myndskera .............................  1000
h. Til Sigurðar Sigurðssonar, námsstvrkur ...................... 1200
i. Til Gunnlaugs Blöndals málara ...................................... 1200
j. Til Eggerts Guðmundssonar málara ............................... 1060
k. Til Einars Markan söngvara ...........................................  1000
I. Til Guðmundar Kristinssonar m yndskera....... 390

60. — 15. — 47 (Guðbrandur Jónsson).
Fyrir „1500“ kemur .................................................................. 1800

61. — 15. — 52. Nýr liður:
Til eflingar menningarsambandi við Vestur-íslendinga . .  3000

62. — 16. — 2. Nýr liður:
Til Búnaðarfélags íslands, til kvnnisferða b æ n d a ..... 2000

63. — 16. —  4 (Sandgræðsla).
a. Fyrir „30000“ kemur ......................................................... 31000
b. Nýr liður:

Til sandgra?ðslu i Höfnuni, fyrsta greiðsla af þremur 6000
64. — 16. — 13 b. (Skóggræðsla).

Fyrir „21200“ kemur ................................................................  25000
65. — 16. — 17. Nýr töluliður:

a. Til fvrirhleðslu á Kaldaklifsá undir Austur-Eyjafjöllum 2500
b. Til fvrirhleðslu á Geirastaðakvísl i Norður-Múlasýslu 1500
c. Til fyrirhleðslu á Skaftá hjá H ó lm i................................. 2500

Stvrkir þessir skulu veittir gegn a. m. k. þriðjungs 
framlagi annarsstaðar að.

66. — 16. — 19. b. Nýir stafliðir:
a. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dvralækninga .................  700



b. Til Guðmundar Andréssonar, til þess að stunda dýra- 
lækningar í Skagafirði, gegn jafnmiklu franilagi ann- 
arsstaðar að ..........................................................................  400

c. Til Agústs Jónssonar, Hofi, til þess að stunda dýra- 
lækningar ................................................................................  300

d. Til Eggerts Magnússonar, til þess að stunda dýralækn- 
ingar við Gilsfjörð, gegn jafnniiklu framlagi annars-
staðar að ..................................................................................  200

e. Til Asgeirs Guðmundssonar í .F.ðey, til þess að stunda 
dýralækningar við ísafjörð, gegn jafnniiklu framlagi 
annarsstaðar að ......................................................................  400

f. Til Brands Einarssonar, til þess að stunda dýralækn- 
ingar i Mýrdal, gegn jafniniklu framlagi annarsstað-
ar að .....................    150

g. Til Braga Steingrimssonar, til þess að stunda dýralækn-
ingar í Bvík og nágrenni, eftir fvrirmælum ráðherra 1200

h. Til Þorvarðs Egilssonar, til þess að stunda dýralækn- 
ingar í Vestmannaeyjum, gegn jafnmiklu framlagi ann- 
arsstaðar að .......................................................................... 500

i. Til Ólafs Guðmundssonar, til þess að stunda dýra- 
lækningar á Akranesi, gegn jafnmiklu framlagi ann- 
arsstaðar að ........................................................•................... 500

j. Til Valdiinars Stefánssonar, til þess að stunda dýra- 
lækningar í Austur-Skaftafellssýslu, gegn jafniniklu
framlagi annarsstaðar að ..................................................  150

k. Til Guðbrands Hliðar, til dýralækninganáms, enda
kvnni hann sé loðdýrasjúkdóma ....................................  1500

67. Við 16. gr. 23. b ( Veðurstofan. Til aðstoðar).
Fyrir „20000“ kemur ................................................................ 21000

68. — 16. — 23. e. Nýr liður:
Til kaupa á loftskevtatæki ......................................................  1500

69. — 16. — 31. Nýr liður:
Til ræktunarvegar í Vestmannaeyjum ..................................  3000

70. — 16. — 35. Nýr liður:
Til Nikulásar Friðrikssonar, til að kvnna sér erlendis raf-
hitun húsa, gegn jafnmiklu framlagi frá Reykjavíkurbæ .. 1000

71. — 16. 36 (Iðnsamband íslands).
Fyrir „1200“ kemur ..................................................................  6500

72. — 16. 44. Nýr liður:
Til kvenfélagasambands Austur-Húnavatnssýslu ..............  300

73. — 1(). --- 61—62 (Fiskiræktarfélög).
Liðirnir verða einn liður. er orðist svo:

Til fiskiræktnr .............................................................................. 5000
74. - -  16. 68. Nýr liður:

Til Fiskveiðasjóðs Islands samkvæint lögum ...................... 60000
75. —- 17. — 6—7 (Barnaheimili og barnavernd).

Liðirnir verða einn liður, er orðist svo:
Til barnaheimila og barnaverndar, eftir ákvörðun ráðherra 14000

76. — 17. — 7. Nýr Iiður:
Til félagsins „Hevrnarhjálpar“ ..............................................  1500

77. 17. — 14 (Sjúkrasamlagið á Akranesi)
Liðurinn fellur niður.

78. —- 17. — 18 (Sjúkrasjóður verkalýðsfélags Akurevrar).
Liðurinn fellur niður.



79. Við 17. gr. 27. Nýr liður:
Til hælisins á Sólheimum, byggingarstvrkur ..................  1500

80. — 18. —  II. a. 5. Nýr liður:
Guðmundur Hannesson prófessor ........................................  1200

81. — 18. — II. a. 12 (Sigurður Sívertsen)
Liðurinn fellur niður.

82. — 18. — II. b. 15 (Kristbjörg Marteinsdóttir;.
Liðurinn fellur niður.

83. — 18. — II. b. 36. Nýr liður:
Þórunn Hafstein svslumannsekkja ......................................  400

84. — 18. — II. e. 13. Nýr liður:'
Kjartan Kjartansson ..................................................................  400

85. — 18. — II. d. 44 (Þórunn Bjarnadóttir).
Liðurinn fellur niður.

86. —  18. — II. e. 19. Nýir liðir:
a. Rigmor Ófeigsson ................................................................  800
b. Sigurður Sigurðsson ..........................................................  400

87. — • 18. — II. f. 19. Nýr liður:
Björn Jónsson Vestfjarðapóstur ..........................................  200

88. — 18. —  II. f. 6. Nýr liður:
Eiríkur Sigfússon póstur ........................................................ 200

89. — 18. — II. f. 14. Nýr liður:
Halldór Ólafsson póstur ........................................................ 200

90. — 18 , — II. f. 33. Nýr liður:
Þórdís ívarsdóttir póstsekkja ..............................................  200

91. — 18. — g. Nýr liður á undan 1:
Ásgrímur Jónsson málari ......................................................  3000

92. — 18. — II. g. 4 (Davíð Stefánsson).
Fyrir „1500“  kemur .................................................................  2400

92. —  18. — II. g. 9 (Guðmundur G. Hagalin).
Fyrir „1500“  kemur .................................................................  2400

94. — 18. — II. g. 16 (Jakob Thorarensen).
Fvrir „1500“ kemur .................................................................  1800

95. —  18 , — IÍ  g. 21. Nýr liður:
Magnús Ásgeirsson ..................................................................  2500

96. — 18. —  II. h. 3 (Guðrún Jónsdóttir Erlingsson).
Fyrir „300“ kemur .................................................................. 600

97. — 18. — II. h. 4 (Guðrún Sigurðardóttir).
Fvrir „300“ kemur .................................................................. 600

98. — 18. — II. i. 3. Nýir liðir:
a. Anna Oddsdóttir ljósmóðir .............................................  200
b. Anna Sigríður Jóhannsdóttir Ijósmóðir ...................... 200

99. — 18. — II. i. 5. Nýr liður:
Ásgeir Jónsson Gottorp ..........................................................  300

100. — 18. — II. i. 9 (Árni Guðmundsson).
a. Liðurinn fellur niður.
b. Nýr liður:
Árni G. Þóroddsson fv. fiskim atsm aðnr..............................  400

101. — 18. — II. i. 10. Nýir liðir:
a. Bergur Jónsson fvrrv. fiskim atsinaður.........................  400
b. Bjarghildur Jónsdóttir Ijósmóðir .................................  200

102. — 18. — II. i. 13. Nýr liður:
Elín Pétursdóttir ljósmóðir ..................................................  200



103. Við 18. gr. II. i. 15. Nýr liður:
GíslL Jónsson fvrrv. fiskimatsmaður ..................................  400

104. — 18. — II. i. 19 (Guðlaug Jónsdóttir).
Liðurinn fellur nrður.

105. — 18. — II. i. 22. Nýr liður:
Guðmundur Kr. Guðmundsson tv. fiskimatsmaðuT  400

106. — 18. — II. i. 24. Nýr liður:
Guðríður Jónsdóttir ljósmóðir ..............................................  200

107. — 18. II. i. 27. Nýir liðir:
a. Guðrún Finnsdóttir I jó sm ó ð ir ..........................................  200
b. Guðrún Gisladóttir jú b illjó sm óð ir ..................................  400

108. — 18. — II. i. 41. Nýr liður:
Jóhann Gíslason fvrrv. fiskim atsm aður..............................  400

109. — 18. — II. i. 43. Nýr liður:
Jón Jónsson Munaðarhóli, fvrrv. fiskimatsmaður ..........  200

110. —  18. - -  II. i. 45. Nýr liður:
Jón Sturlaugsson hafnsöguinaður, Stokksevri ..................  300

111. - 18. -  II. i. 50. Nýr liður:
Kristin Ólafsdóttir ljósmóðir ................................................  200

112. — 18. — II. i. 58. Nýr liður:
Magnús Magnússon fvrrv. fiskimatsmaður ......................  200

113. — 18 , — II. i. 61. Nýr liður:
Margrét Sigurðardóttir ljósmóðir .......................................... 200

114. — 18. — II. i. 62. Nýr liður:
María Eiríksdótiir ljósmóðir ..................................................  200

115. — 18. — II. i. 63. Nýr liður:
Matthildur Grímsdóttir l jó s in ó ð ir ......................  200

116. — 18. — II. i. 65.
Fyrir „Nikolina“ kemur: Níelsína.

117. — 18. — II. i. 67. Nýr liður:
Ólafur Jóelsson fvrrv. fiskiinatsmaður ..............................  400

118. — 18. — II. i. 71. Nýr liður:
Pálína Sæmundsdóttir ljósmóðir ..........................................  200

119. — 18. — II. i. 73. Nýir liðir:
a. Rannveig Guðmundsdóttir ljósmóðir ..........................  200
b. Sigríður Bergsteinsdóttir ljósmóðir ............................. 200
c. Sigríður Halldórsdóttir Ijósmóðir ................................  200

120. — 18. — II. i. 77. Nýr liður:
Sigurður Jónsson fyrrv. fiskimatsmaður ..........................  400

121. — 18. — II. i. 79. Nýr liður:'
Sólveig G. Guðmimdsdóttir ljósmóðir ..................................  200

122. - 18. — II. i. 84. Nýir liðir:
a. Þorleifur Þorleifsson fyrrv. fiskimatsmaður .............  400
b. Þórunn Magnúsdóttir ljósmóðir .....................................  200

123. — 18. — II. (Jón Ófeigsson).
Liðurinn fellur niður.

124. — 22. — IV. Nýr liður:
Að veita mjólkurbúi Ölfusinga fjárhagslegan stuðning til næsta 

þings, eftir mati ríkisstjórnarinnar, til þess að greiða úr bráðabirgða- 
örðugleikum þess vegna byrða af stofn- og starfrækslukostnaði, enda 
láti ríkisstjórnin athuga svo fljótt sem verða má fjárhag mjólkur- 
búsins og rekstur allan, i því skvni að trvggja afkomu þess í fram- 
tiðinni eftir því sem unnt er.



125. Við 22. gr. VI. (Tilraunasmíði landssmiðju).
Liðurinn fellur niður.

126. — 22. — XII.
Liðurinn orðist svo:
a. Að ábyrgjast fyrir Sauðárkrókshrepp allt að 330000 kr. lán til 

hafnargerðar á Sauðárkróki, gegn þvi, að liéraðsbúar útvegi ó- 
endurkræft framlag til verksins, ekki undir 100000 kr., enda fari 
allur kostnaður ekki fram úr 680000 kr. Lánið verði tekið inn- 
anlands.

b. XII. Nýr liður:
Að ábyrgjast fyrir Vestmannaeyjakaupstað allt að 150000 

kr. lán vegna hafnarinnar, enda sé lánið tekið innanlands.
127. — 2 2 , — XIII. Nýr liður:

Að endurgreiða úr lífeyrissjóðum embættismanna og barna- 
kennara, án vaxta, iðgjöld Kristjönu V. Hannesdóttur, Andreu 
Bjarnadóttur, Benedikts Blöndals og Daníels Danielssonar (til ekkju 
hans.

128. — 22. — XIV. Nýr liður:
Að kaupa jarðirnar Tjarnir I og II og Brúnir undir Vestur-Eyja- 

fjöllum, sem sæta ágangi vegna fvrirhleðslu Markarfljóts.
129. — 22. — XVII. Nýir liðir:

1. Að kaupa Gullfoss í Hvítá, ef um semst.
2. Að greiða Sigtryggi Guðlaugssyni prófasti full laun, er hann 

lætur af prestskap.
3. Að gefa ísaf jarðarkaupstað eftir 33500 kr. eftirstöðvar af dýr- 

tíðarláni frá 1918, svo og Akraneshreppi 3000 kr. og Grunna- 
víkurhreppi kr. 2609.50, hvorttveggja eftirstöðvar af sams- 
konar lánum.

4. Að semja við Búnaðarbankann um skil á Flóavegaláni, kr. 
40869.98, sem veitt var úr viðlagasjóði 1924 og heimilað var 
að gefa eftir í fjárlögum, áður en viðlagasjóður var afhentur 
bankanum.

5. Að færa niður viðlagasjóðslán til Miklavatnsmýraráveitu að 
réttri tiltölu á þeim jörðum, sem ekki hafa haft hennar not, að 
undangenginni rannsókn Búnaðarfélags íslands á því, hvort 
áveitan hafi orðið að notum fvrir jarðirnar.

6. Að greiða af tekjum áfengisverzlunar ríkisins allt að 30000 
kr. til byggingar sjómannaheimilis á Siglufirði, gegn að 
minnsta kosti %  hlutuin annarsstaðar að, enda hafi bind- 
indisfélögin á Siglufirði forgöngu og umsjón með rekstri 
hússins.

7. Að selja strandferðaskipið Esju og kaupa í hennar stað nýtt 
mótorskip.

Nd. 401. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 68 28. des. 1934, um útvarpsrekstur rikisins.

Frá Héðni Valdimarssyni.
1. Við 1. gr.

a. 2. málsgr. 2. málsl. orðist svo: Taka þeir við störfum 1. maí næst á eftir, og 
fellur þá jafnframt niður umboð þeirra þingkjörinna útvarpsráðsmanna, sem 
kosnir voru næst á undan.



b. 6. málsgr. 1. málsl. orðist svo: Kosning þessi gildir til sama tima sem kosning 
þingkjörinna útvarpsráðsmanna.

e. 7. málsgr. 2. málsl. orðist svo: Formaður skal skipaður áður en hið nýkjörna 
útvarpsráð tekur til starfa og situr út kjörtimabil þess.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 402. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 389 [ Útvarpsrekstur ríkisins].

Frá Thor Thors.

Við 1. lið. 3. málsgr. orðist svo: Kennslumálaráðherra skipar 5. mann í útvarps- 
ráð. Utvarpsráð kýs sér formann úr sinum hópi.

Nd. 403. Nefndarálit
um frumv. til laga um eftirlit með skipum.

Frá sjávarútvegsnefnd

Nefndin hefir athugað frv. og leggur til, að það verði samþykkt með brtt., sem
hér fer á eftir. (Einn nm. (GG) var fjarverandi afgreiðslu málsins sökum veikinda).

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 15. gr. í stað orðanna „9. gr. c.“ komi: „11. gr. e.“
2. Við 37. gr. 1. málsgr. I stað „500 kr.“ komi: 5000 kr.

Alþingi, 31. apríl 1938.

Finnur Jónsson, Sig. Ein. Hlíðar, Sigurður Kristjánsson. Bergur Jónsson. 
form., frsm. fundaskr.

Ed. 404. Frumvarp til laga
um byggingarsamvinnufélög.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Tilgangur byggingarsamvinnufélaga er að reisa íbúðarhús fyrir meðlimi þeirra 

til eigin afnota með sem hagfelldustum kjörum, að safna eiginframlögum félags- 
manna (sjá  3. gr.) og reka lánastarfsemi.

2. gr.
Nú vilja menn stofna byggingarsamvinnufélag, og skulu þeir þá kveðja til al- 

menns fundar á því svæði, sem félaginu er ætlað að ná yfir, og bera málið upp til 
umræðu og atkvæða. Ef 15 menn eða fleiri koina sér saman um stofnun byggingar- 
samvinnufélags og bindast samtökum uin að gerast félagsinenn, setja þeir félaginu



samþykktir í samræmi við lög þessi, og skal leita staðfestingar atvinnumálaráðu- 
neytisins á þeim.

3. gr.
Byggingarsamvinnufélögum sé aflað fjár:

A. Með frjálsum framlögum hvers félagsmanns í stofnsjóð, unz fjárhæð hans í sjóðn- 
um nemur minnst hluta andvirðis þess húsnæðis, sem ákveðið verður, að félagið 
komi upp fyrir hann. Þegar þessari fjárhæð er náð, situr félagsmaður fyrir um 
byggingu húss, enda gangi stofnsjóðsinneign hans upp í byggingarkostnaðinn. 
Vextir af stofnsjóði leggjast við höfuðstól, og skulu þeir á hverjum tima jafn- 
háir og innlánsvextir i sparisjóði hjá Landsbanka íslands. Um rétt til útborg- 
unar stofnfjár fer eftir ákvæðum laga um samvinnufélög, nr. 46 frá 1937.

B. Með árlegu gjaldi í rekstrarsjóð félagsins, sem ákveðið skal í samþykktum þess, 
og sé þessum sjóði varið til þess að standa straum af rekstrarkostnaði félagsins. 
Kostnaður við að reisa nýjar byggingar telst ekki rekstrarkostnaður.

C. Með lántöku félagsins til útlánastarfsemi sinnar. Heimilt er fjármálaráðherra f. h. 
ríkissjóðs að ábyrgjast þau lán. Lánin má taka í erlendri mynt. Gefa skal út 
skuldabréf fyrir lánum þessum, er hvert um sig nemi ákveðinni upphæð, sem 
fjármálaráðherra samþykkir. Hvert slíkt lán telst til útlána einn lánaflokkur, og 
er honum til tryggingar samábyrgð allra þeirra félagsmanna, sem fá lán sam- 
kvæmt 4. gr. i þeim flokki. Ekki mega vera færri en 15 félagsmenn í hverjum 
flokki.

Félagsmenn í sama lánaflokki skulu vera sérstök deild innan síns byggingar- 
samvinnufélags, og er henni heimilt að hafa sérstaka stjórn að því er varðar sér- 
mál hennar.

4. gr.
Eigi skal nema eitt byggingarsanivinnufélag í hverjum kaupstað eða kauptúni 

njóta réttinda samkvæmt lögum þessum.
Nú hafa verið stofnuð fleiri en eitt byggingarsamvinnufélag í kaupstað eða kaup- 

túni, og skal þá það félagið, er fyrst hóf bvggingarstarfsemi, hafa rétt til ríkisábyrgð- 
ar, eða það félag, sem fyrst var stofnað, ef uni byggingarstarfsemi hefir ekki verið 
að ræða. En hafi fleiri félög verið stofnuð eða hafið byggingarstarfsemi í sama kaup- 
stað eða kauptúni samkvæmt lögum þessum, skulu þau hafa rétt til að ganga inn í 
hið viðurkennda félag, og skal þá röðun meðlima þeirra á félagsskrá miðast við þann 
tíma, er þeir gerðust félagar í hinu fyrra félagi.

5. gr.
Byggingarsamvinnufélag veitir félagsmönnum sínum lán til þess að koma upp 

byggingum til eigin afnota, enda hafi þeir uppfylll skilyrði þau um stofnsjóðstií- 
lög, sem um getur í 3. gr. A. hér að framan.

Lán þessi skulu tryggð með fyrsta veðrétti í húsum og lóðaréttindum allt að 
60% af virðingarverði eignarinnar. Ennfremur veitir félagið lán gegn öðrum veð- 
rétti í eignunum, þó þannig, að samanlagðir fyrsti og annar veðréttur nemi ekki 
meiri fjárhæð en 80% af kostnaðarverði eignarinnar. Félagið veitir lánin með sömu 
kjörurn og það nýtur á lánum þeim, sem tekin eru í þessu skyni.

6. gr.
Stofnsjóður skal jafnan vera í handbæru fé í banka eða sparisjóði, þar sem 

ávaxta má fé ómyndugra, að svo miklu leyti, sem honum er eigi varið til að stand- 
ast framkvæmdir váð byggingar eða til útíána. Nú kemur fram hagnaður við útlán 
eða aðra ávöxtun stofnfjár, og rennur hann i varasjóð félagsins. Um ráðstöfun 
varasjóðs félagsins gilda ákvæði laga um samvinnufélög, nr. 46 frá 1937.



7. gr.
Félagsmenn í byggingarsamvinnufélagi fá því aðeins lán hjá félaginu, að þeir 

uppfylli eftirfarandi skilyrði auk þess, sem um ræðir í 3. gr. A .:
A. Að húsin séu gerð úr varanlegu efni og rúmtak hverrar íbúðar fari ekki fram 

úr 500 teningsmetrum, með venjulegum nútimaþægindum og eftir fastákveðn- 
um fyrirmyndum, sem stjórn félagsins hefir ákveðið og samþykktar hafa ver- 
ið af atvinnumálaráðuneytinu.

B. Að húsin séu byggð á þeim stöðum, sem félagsstjórnin ákveður og samþykktir 
eru af atvinnumálaráðuneytinu, enda útvegi félagsstjórnin leigulóðir.

C. Að félagið annist um byggingu hússins að öllu leyti, og sé það afhent félagsmanni 
gegn skuldabréfum með veði í húseigninni, er nemi þeirri fjárhæð, sem húsið 
kostar umfram stofnfjárframlagið.

D. Að félagsmaður sé fjárráða og heimilisfastur innan þess svæðis, sem félagið nær 
yfir. Þeir félagsmenn, er eigi hafa haft yfir 6000 króna skattskyldar tekjur að 
meðaltali 3 siðastliðin ár og ekki eiga yfir 10 þúsund króna eignir, ganga fyrir 
öðrum um ibúð.

8. gr.
Nú ákveður félagsstjórn, að félagsmenn skuli jeisa  sambyggingar, og fær til 

þess samþykki atvinnumálaráðuneytisins, og er félaginu þá heimilt að annast við- 
hald slíkra bygginga utanhúss. Noti félag heimild þessa, skal gera reglugerð um 
eftirlit og  framkvæmd viðhalds, svo og skiptingu kostnaðar á eigendur. Um sam- 
eiginleg tæki innanhúss í sambyggingu, svo sem leiðslur allar og hitunartæki, fer 
eftir þvi, sem segir í reglugerð. Leita skal staðfestingar atvinnumálaráðherra á reglu- 
gerðum þeim, er samdar kunna að verða samkvæmt þessari grein.

9. gr.
Byggingarsamvinnufélagi, sem kemur upp sambyggingum, er heimilt að eiga til 

frambúðar sameiginlegt miðstöðvarhús og þvottahús fyrir margar íbúðir, húsnæði 
fyrir fasta starfsmenn félagsins og fyrir matvöruverzlun. Ákvæði skulu sett í reglu- 
gerð um þátttöku eigenda ibúðanna í kostnaði, sem af þessu hlýzt.

10. gr.
Ákveðið skal í samþykktum byggingarsamvinnufélags, að enginn, sem fengið hefir 

íbúð að tilhlutun félagsins, megi selja hana, nema stjórnin hafi áður hafnað forkaups- 
rétti félagsins vegna, og aldrei framleigja nema nokkurn hluta af íbúðinni. Þó getur 
eigandi, að fengnu leyfi stjórnarinnar, leigt heila íbúð um stundarsakir, ef sérstakar 
ástæður eru fyrir hendi. Söluverð slíkrar íbúðar, hversu oft sem eigendaskipti kunna 
að verða, má aldrei vera hærra en stofnverð liennar, að viðbættu virðingarverði 
þeirra endurbóta, er á kunna að hafa verið gerðar, en að frádreginni hæfilegri fyrn- 
ingu, hvorttveggja samkvæmt mati dóinkvaddra manna. Sé um framleigu að ræða, 
ákveður stjórn félagsins, hve há leigan megi vera, og miðast hún við raunverulegan 
kostnað eiganda, samkvæmt mati, af íbúðinni eða hluta hennar, sem leigður er.

Nú sannast, að félagsmaður hefir selt hús hærra verði en leyfilegt er sam- 
kvæmt þessari grein, og rennur þá sá hluti söluverðsins, sem er umfram hið lög- 
lega verð, til félagsins og leggst í varasjóð. Verði seljandi einhverra orsaka vegna 
eigi fær um að greiða fjárhæð þessa, á félagið kröfu á hendur kaupanda, en þó því 
aðeins, að honum hafi, þegar kaupin fóru fram, verið kunnugt um, að seljandi hafi 
brotið á móti ákvæði þessarar greinar, og er þá fjárhæðin forgangsskuld með veði 
í húsinu næst á eftir veðréttum félagsins. Auk þess eru þá öll lán félagsins, sem á 
húsinu hvíla, þegar fallin í gjalddaga.

11. gr.
Nú neytir stjórn byggingarsamvinnufélags eigi forkaupsréttar, og  er þá eig- 

anda heimilt að selja eignina hverjum þeim manni, sem félagsstjórn samþykkir,



en þó verður kaupandi að gerast meðlimur í byggingarsamvinnufélaginu og hlíta 
samþykktum þess.

12‘ Sr'Oheimilt er að veðsetja húseignir byggingarsamvinnufélaga fyrir hærri fjár- 
liæð samtals en nemur 80% af upphaflegu kostnaðarverði þeirra og endurbóta, 
sem á kunna að hafa verið gerðar, að frádreginni eðlilegri fyrningu, eins og hún 
kann að vera á hverjum tíma, enda verður eigi gert fjárnám í eigninni fyrir meiri 
fjárhæð.

13. gr.
Ríkisábyrgðin fyrir lánum til byggingarsamvinnufélaga er þvi skilyrði bund- 

in, að fyrsti veðréttur, að viðbættri ríkisábyrgð, nemi ekki hærri upnhæð en 15 
þús. kr. fyrir hverja einstaka ibúð.

14. gr.
Um stjórn, reikningsskil og fundi byggingarsamvinnufélaga fer eftir ákvæð- 

um laga um samvinnufélög, nr. 46 frá 1937. Fjármálaráðherra skipar annan end- 
urskoðanda, enda skal félaginu skylt að senda ráðuneytinu samrit af aðalreikningi 
sinum árlega.

Þóknun til stjórnar og endurskoðenda greiðist úr rekstrarsjóði félagsins.

15. gr.
Ríkisstjórnin lætur gera fyrirmyndaruppdrætti bæði að sérbyggingum og sam- 

byggingum, til afnota fyrir byggingarsamvinnufélög, og Iætur þær i té án endurgjalds.
Sömuleiðis sér ríkisstjórnin um öruggt eftirlit með framkvæmdum og hús- 

byggingum þeirra félaga, er starfa samkvæmt lögum þessum.

16. gr.
Um skrásetningu og félagsslit byggingarsamvinnufélaga fer eftir ákvæðum 

laga um samvinnufélög, nr. 46 1937.

17. gr.
Lög nr. 71 23. júní 1932, um byggingarsamvinnufélög, og lög nr. 41 19. júni 

1933, um breyting á þeim lögum, eru úr gildi felld.

18. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ákvæði til bráðabirgða.
Þau byggingarsamvinnufélög, er þegar hafa koinið upp íbúðarhúsum samkvæmt 

eldri lögum um byggingarsamvinnufélög, njóta fullra réttinda samkvæmt lögum 
þessum.

Nd. 405. Frumvarp til laga
um breyting á vatnalögum, nr. 15 15. júní 1923.

Flm.: Skúli Guðmundsson.

1. gr.
Á eftir 1. lið 46. gr. komi nýr liður, er verði 2. liður, svo hljóðandi:
Nú telur stjórn áveitufélags eða landþurrkunar- og áveitufélags nauðsvnlegt að



taka lán til stofnkostnaðar samáveitu, og er þá hlutaðeigandi sýslunefnd heimilt að 
ábyrgjast lán þetta, sé það ekki tekið hjá sýslusjóði sjálfum, en hann skal tryggður 
með veði í jörðum þeim á áveitusvæðinu, er áveitunnar njóta, ásamt mannvirkj- 
um þeim, sem á jörðunum eru i notum ábúðarinnar og eru eign jarðeigenda, þó 
svo, að laust sé tii frjálsra afnota jarðeigenda eða veðsetningar sem svarar % 
hlutum virðingarverðs hverrar jarðeignar, samkvæmt mati áður en áveitufyrir- 
tækið var hafið, sem sýslunefnd tekur gilt, en næst .þar á eftir komi veðréttur 
sýslusjóðs.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Landþurrkunarfélag Safamýrar þarfnast fjár til þess að koma upp samáveitu á 

Safamýri, en getur ekki fengið það svo sem þörf er á, nema með ábyrgð sýslunefnd- 
ar. Er nauðsynlegt, að sýslunefndum sé heimilað að hlaupa þannig undir bagga með 
áveitufyrirtækjum, en til þess þarf að vera réttur fyrir sýslusjóð til tryggingar á- 
byrgð þeirra, og er ætlazt til þess, að viðbót sú við vatnalögin, sem felst í frv., veiti 
heimild til þessarar trvggingar. Er það í samræmi við tryggingu þá, sem ríkissjóði 
var veitt með ákvæðinu í 7. gr. 2. mgr. flóaáveitulaganna 14. nóv. 1917 fyrir lánum, 
sem hann ábyrgðist til stofnkostnaðar Flóaáveitunnar.

Ed. 406. Lög
um skatt- og útsvarsgreiðslu útlendinga o. fl.

(Afgreidd frá Ed. 30. apríl).
Samhljóða þskj. 228.

Ed. 407. Lög
um brevting á lögum nr. 4ö 10. nóv. 1907, um skipun prestakalla.

(Afgreidd frá Ed. 30. apríl).
Samhljóða þskj. 173.

Nd. 408. Lög
um skipun nefndar til að rannsaka hag og rekstur togaraútgerðarinnar og gera til- 
lögur um það mál.

(Afgreidd frá Nd. 30. apríl).
Samhljóða þskj. 35ö.

Nd. 409. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 396 [Stéttarfélög og vinnudeilur].

Frá Héðni Valdimarssyni.

Við 1. lið. í stað orðsins „sjúkrastyrktarsjóðum" komi: styrktarsjóðum.



Ed. 410. Breytingartillaga
við frv. til I. um bráðabirgðabrevting nokkurra laga.

Frá Þorsteini Þorsteinssyni 

Við 1. gr. 14. lið. 1 stað „4 % % “ kom i: 5%

Ed. 411. Frumvarp til laga
um breyting á Iðgum nr. 27 1. febr. 1936, um iðnaðarnám.

(Eftir 3. uinr. í Xd.).

1. gr.
1. gr. laga nr. 27 1. febr. 1936 skal orða svo:
Þegar iðnaðarmenn taka nemanda til þess að kenna iðn sína, er þeim skylt að 

gera við hann skriflegan námssamning. Skal hlutaðeigandi lögreglustjóri rita á samn- 
inginn vottorð sitt um, að hann sé samkvæmur fyrirmælum laga þessara, og enn- 
fremur skulu iðnaðarfulltrúar rita á hann vottorð sitt um, að hann fullnægi þeim 
skilyrðum, er þeir hafa komið sér saman um að setja um slika samninga.

Iðnaðarfulltrúar skulu vera þrír og jafnmargir til vara, allir búsettir í Reykja- 
vík, skipaðir af atvinnumálaráðherra til 3 ára í senn eftir tilnefningu iðnaðarnefnda 
Alþingis, og fer hlutfallskosning fram um tilnefninguna, ef nefndarmenn koma sér 
ekki saman.

Áður en iðnaðarfulltrúar rita á námssamning nemanda, skulu þeir leita álits 
sveinafélags og meistarafélags staðarins, ef lil eru, ella landssambands iðnaðar- 
manna, um þörfina fyrir fjölgun iðnnema í iðninni. Á þeim stöðum, þar sem félög 
sveina og meistara í einhverri iðngrein hafa komið sér saman um tölu iðnnema, 
kaup og kjör, skal því samkomulagi ekki raskað al' iðnaðarfulltrúum.

Námssamningur er því aðeins gildur, að tveir iðnaðarfulltrúanna að minnsta 
kosti hafi samþykkt hann með undirskrift sinni.

Lögreglustjórar skulu, eftir ráðstöfun ráðherra, hafa í höndum eyðublöð undir 
námssamninga og afhenda þau ókeypis.

2. gr.
3. gr. laganna skal orða svo:
í námssamningum skal tekið fram, hve langur kennslutíini skuli vera. Skal at- 

vinnumálaráðherra gefa út reglugerð, er ákveður kennslutímabilið í hverri iðn fyrir 
sig, en leita áður um það tillagna landssambands iðnaðarmanna, en það leitar aftur 
umsagnar hlutaðeigandi meistara- og sveinafélaga, ef slík félög eru til í landinu.

Nú eru þessi félög ekki til í einhverri iðngrein, og skal þá stjórn landssambands 
iðnaðarmanna kalla þá meistara og sveina í iðninni, sem hægt er að ná til, með 
tveggja mánaða fyrirvara, á fund, til þess að gera tillögur um málið. Þeir, sem fjarri 
búa, geta sent tillögur sínar skriflega.

Tillögur aðilja þeirra, er að framan getur, skulu síðan bornar undir iðnaðarfull- 
trúa, áður en reglugerðin er gefin út.

3. gr.
Aftan við 12. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Þar, sem sjúkrasamlag er starfandi, skulu meislarar greiða iðgjöld til þess fyrir 

nemendur sína, meðan á námstimanum stendur, enda eigi þá nemendur ekki að- 
gang að meistara sinum um þau hlunnindi, er sjúkrasamlagið veitir.



4. gr.
1 stað orðanna „iðnráðsfulltrúi samiðnaðarmanna á staðnum“ , í 14. gr. laganna, 

kom i: tveir iðnaðarfulltrúar.
5. gr.

Með lögum þessum eru úr gildi numin niðurlagsorð 4. tölul. 15. gr. laga nr. 105
23. júní 1936: „áritaðs af sveinafélagi, ef til er á staðnum“ , svo og öll önnur ákvæði, 
er koma í bága við lög þessi.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

7. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 

27 1. febr. 1936, um iðnaðarnám, og gefa þau út svo breytt.

Nd. 412. Frumvarp til laga
um niðurlagningu landssmiðjunnar.

Flm.: Jón Pálmason, Pétur Ottesen.

1. gr.
Starfsemi landssmiðjunnar skal lögð niður eigi síðar en 1. janúar 1939.

2. gr.
Rikisstjórnin annast um, í samráði við vegamálastjóra og vitamálastjóra, að koma 

eignum landssmiðjunnar í verð svo fljótt sem verða má, eða leigja þær, ef sala reynist 
ekki fær.

3. gr.
Lög nr. 102 frá 23. júni 1936, um landssmiðju, eru úr gildi numin.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Samkvæmt upplýsingum, sein legið hafa fvrir fjárveitinganefnd, er bersýnilegur 

hallarjekstur framvegis á landssmiðjunni og hún alls ekki samkeppnisfær. Er því um 
tvennt að ræða, að leggja smiðjuna niður, eða verja mörgum tugum þúsunda króna 
til nýrra bvgginga hennar vegna. Auk þess mun jnirfa allmikil fjárframlög til auk- 
inna bygginga vfir áhöld vega- og brúargerða. Allan slíkan byggingarkostnað inætti 
spara, ef landssmiðjan er lögð niður, og þar sem engin nauðsyn er á vegna starfsemi 
ríkisins, að smiðjan haldi áfram, þá leggjum við flutningsmenn til, að starfsemi henn- 
ar hætti svo fljótt sem við verður komið.

Nánar í framsögu.

Sþ. 413. Tillaga til þingsályktunar
um skipun nefndar til þess að gera tillögur um tilraunastarfsemi landbúnaðarins.

Flm.: Steingr. Steinþórsson, Pétur Ottesen, Bjarni Ásgeirsson,
Jón Pálmason, Emil Jónsson.

Sameinað Alþingi ályktar að fela landbúnaðarráðherra að skipa 5 manna nefnd 
til þess að gera tillögur um tilraunastarfsemi í þarfir landbúnaðarins, og skal nefndin 
leggja tillögur sínar fyrir ríkisstjórnina að starfinu loknu.



Tveir nefndarmenn skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu landbúnaðarnefnda 
Alþingis, tveir eftir tillögum Búnaðarféiags íslands, en hinn firamta skipar ráðherra 
án tilnefningar, og er hann formaður nefndarinnar.

Kostnað af störfum nefndarinnar skal greiða úr ríkissjóði.

G r e i n a r g e r ð .
Það er almennt viðurkennt meðal allra menningarþjóða, er landbúnað stunda, 

að búskapur með ijútimasniði verði ekki stundaður svo í lagi sé öðruvísi en víðtæk 
lilraunastarfsemi eigi sér stað jöfnum höndum að því er jarðrækt og búfjárrækt 
snertir. Ef tilraunastarfsemi er rekin á rétlan hátt, getur hún verið bændastétt lands- 
ins til stórmikils gagns. Tilraunastarfsemin getur orðið þarfasti þjónn bændanna. 
Vel starfræktar tilraunir geta orðið bændum mikill stuðningur í erfiðri baráttu þeirra 
við óþjál og hverful náttúruöfl. Enda er þetta viðhorf almennt viðurkennt i nágranna- 
löndum vorum. Þær þjóðir verja árlega stórfé i tilraunaskyni og telja, að sizt megi 
til þess spara. Þar er talið, að það fé komi aftur í auknum afrakstri af búum bænda.

Hið sama sjónarmið hefir að vísu að nokkru leyti verið viðurkennt hér hjá oss, 
en þó mun sú viðurkenning vera meiri í orði en á borði. Síðan um aldamót hefir nokk- 
ur tilraunastarfsemi átt sér stað, aðallega á vegum Ræktunarfélags Norðurlands og 
Búnaðarfélags íslands. Nú eru starfandi tvær aðaltilraunastöðvar, önnur á Akureyri 
— stöð Ræktunarfél. Norðurlands — en hin á Sámsstöðum i Fljótshlíð — stöð Bún- 
aðarfélags íslands. — Auk þess starfrækir Búnaðarsamband Austurlands smátil- 
raunastöð á Eiðum. Dálitlar garðyrkjutilraunir eru á Laugarvatni. Allar þessar stöðv- 
ar starfa eingöngu að tilraunum, er snerta jarðrækt. Búfjárræktartilraunir hafa vart 
verið gerðar, og það litla, sem að þeim hefir verið unnið, þá hafa þær tilraunir verið 
framkvæmdar á einstökum bæjum hingað og þangað, án þess að nokkrar fastar 
stöðvar hafi verið til.

Láta mun nærri, að varið hafi verið til tilraunastarfsemi síðustu árin nálægt 28 
þús. krónum árlega. Þetta er mjög lítil fjárhæð, þegar þess er gætt, hversu mikið fé 
ríkið veitir landbúnaðinum árlega til ýmissa framkvæmda. Þarf því að taka það mjög 
til athugunar, hvort ekki eigi að verja nokkru meira af því, sem til landbúnaðarins 
rennur úr rikissjóði árlega til ýmiskonar tilraunastarfsemi, en gert hefir verið. Auk 
þess að litlu fé hefir verið varið til tilrauna hér á landi er þó annað í þessu sambandi 
ef til vill enn verra, en það er, að allt heildarkerfi vantar í tilraunastarfsemi okkar. 
Einmitt þess vegna er nauðsynlegt að taka þessi mál til nákvæmrar rannsóknar. Það 
þarf að samræma þá tilraunastarfsemi, sem nú er til, og athuga jafnframt, hvaða 
möguleikar séu til þess að auka hana án þess að þurfa að kosta til þess miklu fé.

Eins og áður er fram tekið, eru nú aðallega starfræktar jarðræktartilraunir á 
tveimur stöðum, Akureyri og Sámsstöðum. Verkefni milliþinganefndarinnar verður 
því fyrst og fremst að athuga þá tilraunastarfsemi og gera tillögur til breytinga, eftir 
því sem þurfa þvkir. Búin á báðum bændaskólunuin eru nú rekin af ríkinu. Taka þarf 
lil athugunar, að hve miklu levti bú þessi skuli tekin til tilraunastarfsemi. Þá má og 
á það benda, að landbúnaðardeild atvinnudeildar háskólans verður hið bráðasta að 
fá bújörð og bú til umráða í grennd við Revkjavik, þar sem gera megi ýmiskonar til- 
raunir, i sambandi við störf deildarinnar. Mundi eitt af verkefnum nefndarinnar að 
athuga, hvaða staður væri bezt til slíkra tiírauna fallinn. í þessu sambandi má og 
benda á jarðvegsrannsóknir Jakobs H. Líndals bónda á Lækjamóti, sem erlendir 
fræðimenn hafa veitt athygli nú siðustu árin. Þarf að samræma jarðvegsrannsóknir 
hans við aðra tilraunastarfsemi landsins. Þá þarf og að taka til athugunar, hvort 
ekki eigi að hefja dreifðar jarðræktartih aunir að nýju á svipaðan hátt og starfrækt- 
ar voru um eitt skeið með góðum árangri, en þessi tilraunastarfsemi hefir nú legið 
niðri urn hríð.

Hér hefir lauslega verið drepið á nokkra þætti þessa máls og hvaða verkefni 
nefndinni sé einkum adlað að taka til úrlausnar. Nefndin mun svo að sjálfsögðu
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athuga, á hvern hátt tilraunastarfsemin verði tengd við atvinnudeild háskólans, sem 
samkvæmt tilgangi sínum á að verða miðstöð slíkrar starfsemi í landinu.

Sþ. 414. TiIIaga til þingsályktunar
um að leigja ríkisbúin á Vífilsstöðum og Kleppi.

Flm.: Jón Pálmason, Pétur Ottesen, Þorsteinn Þorsteinsson.

Alþingi ályktar að leggja fvrir ríkisstjórnina að leigja ríkisbúin á Vifilsstöðnm 
og Kleppi ásamt tilheyrandi mannvirkjum, ef hún að undangenginni auglýsingu fær 
aðgengilegt tilboð um greiðslu, skilyrði og trvggingar.

G r e i n a r g e r ð .
Það hefir komið í Ijós, að árið 1937 hefir orðið rúmlega 6 þús. kr. rekstrarhalli 

á ríkisbúunum á Vifilsstöðum og Kleppi, og þó er engin leiga reiknuð eftir þann höf- 
uðstól, sem Iiggur í jörðum, mannvirkjum, búpeningi og áhöldum. Þessi eindæma 
útkoma er að kenna furðulegum vinnusamningi við verkalýðsfélag í Reykjavík, sem 
stjórnarnefnd ríkisspítalanna nevddi inn á bústjóra búanna vorið 1936. Er þannig 
um búið, að bezta ráðið til að losna við þær afleiðingar, sem þetta hefir í för með sér, 
mun vera það, að leigja búin út til einstakra manna, og leggjum við flutningsmenn 
því til, að sú Ieið verði reynd.

Nánar í framsögu.

Sþ. 415. Tillaga til þingsályktunar
um minningu 20 ára fullveldis þjóðarinnar.

Flm.: Thör Thors.

Alþingi álvktar að skora á rikisstjórnina að hlutast til um, að 20 ára afmælis full- 
veldis þjóðarinnar, hinn 1. desember þ. á., verði minnzt á virðulegan og viðeigandi 
hátt á íslandi og erlendis, þar sem því verður við komið. Skal rikisstjórnin vera í sam- 
ráði við utanríkismálanefnd um það, á hvern hátt afmælisins helzt verði minnzt er- 
lendis. Jafnframt álvktar Alþingi, að æskilegt væri að gefa út sérstakt minningarrit 
vegna þessa atburðar, og sé það út gefið á að minnsta kosti einu heimsmálanna, auk 
íslenzku.

Ed. 416. Brevtingartillaga

við frv. til 1. um bráðabirgðabrevting nokkurra laga.

Frá Þorsteini Þorsteinssvni. 

Við 1. gr. 14. lið. I stað kom i:



Ed. 417. Frumvarp til laga

ura stéttarfélög og vinnudeilur.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

Samhljóða þskj. 361, með þessum breytingum:
8. gr. hljóðar svo:
Stéttarfélög bera ábvrgð á samningsrofum þeim, sem félagið sjálft eða löglega 

skipaðir trúnaðarmenn þess gerast sekir um í trúnaðarstörfum sínum fyrir félagið. 
Þó er ekki heimilt að gera aðför í fundarhúsum, sjúkrastyrktarsjóðum né slvsa- og 
menningarsjóðum félaganna vegna þessarar ábyrgðar. enda séu eignir sjóðanna skýrt 
aðgreindar frá eignum félagsins og óheimilt að verja þeim til almennra þarfa þess. Á 
samningsrofum einstakra meðlima sinna ber félagið því aðeins ábyrgð, að þvi verði 
gefin sök á samningsrofinu.

11. gr. hljóðar svo:
Atvinnurekendum og umboðsmönnum þeirra er óheimilt að segja trúnaðarmönn- 

um upp vinnu vegna starfa þeirra sem trúnaðarmanna eða láta þá á nokkurn annan 
hátt gjalda þess, að stéttarfélag hefir falið þeim að gegna trúnaðarmannsstörfum 
fyrir sig. Nú þarf atvinnurekandi að fækka við sig verkamönnum, og skal þá trún- 
aðarmaður að öðru jöfnu sitja fyrir um að halda vinnunni.

við frv. til Iaga um einkalevfi til að vinna þilplötur o. fl. úr íslenzkum jarðvegsefnum.

Við 1. gr. í stað „byggingarpappa og sellulose“ komi: bvggingarpappa og tréni 
(sellulose).

Nd. 418. Breytingartillaga

við frv. til 1. um veiting ríkisborgararéttar.

Frá allsherjarnefnd.
Inn i frvgr. bætist:
Sörensen, Arne, úrsniiður á ísafirði, fæddur í Danmörku.

Nd. 419. Breytingartillaga

Frá Vilmundi Jónssyni

420. Lög

(Afgreidd frá Fki. 2. maí).
Samhljóða þskj. 394.



Nd. 421. Frumvarp til laga

11111 einkaleyfi til að vinna þilplötur o. fl. úr islenzku torfi.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Frá gildistöku laga þessara veitist Kaupfélagi Eyfirðinga á Akureyri einkaleyfi 

um næstu 15 ár til þess að vinna þilplötur,/byggingarpappa og tréni (sellulose) úr 
íslenzku torfi.

Einkalevfi þetta getur Kaupfélag Evfirðinga framselt til félags, sem stofnað kann 
að verða fvrir tilhlutun þess, í þeim tilgangi að hagnýta einkaleyfið. Óheimilt er þó 
að framselja einkalevfið nema samþykki atvinnumálaráðherra komi til.

2. gr.
Meðan leyfistíminn stendur, er öllum óheimilt að nema torf hér á landi i þeim 

tilgangi að vinna úr því til sölu framleiðsluvörur þær, sem 1. gr. ræðir um. Brot 
gegn þessu ákvæði varða sektum frá 500— 20000 kr., er renna i rikissjóð.

3. gr.
Hafi sérlevfishafi ekki notfært sér levfið að verulegu leyti innan 3 ára, eða falli 

framleiðslan niður um jafnlangan tíma, er atvinnumálaráðherra heimilt að svipta 
hann sérleyfinu.

Ed. 422. Lög
uin bráðabirgðabrevting nokkurra laga.

(Afgreidd frá Ed. 2. maii.

Samhljóða þskj. 319, með þeirri leiðréttingu, að fvrir „41/2{Yr “  í 14. tölul. kemur:
4m <.

Ed. 423. Þingsályktun
um lækkun leigu talstöðva i fiskiskipum o. fl.

( Afgreidd frá Ed. 2. maí).
Samhljóða þskj. 368.

Nd. 424. Nefndarálit
um frv. til 1. iim breyting á lögum nr. 46 19. mai 1930, ura fiskveiðasjóð íslands.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir, eftir að nál. ininni hl. n. á þskj. 380 var útgefið, athugað frum- 
Mirpið ásamt fjármálaráðherra, og þó nefndarmenn liefðu kosið, að það gengi fram 
óbrevtt, hafa þeir til samkomulags fallizt á, að nú á þessu þingi verði tekin 60 þús. 
kr. fjárveiting til fiskveiðasjóðs upp í fjárlög, en frv. að öðru leyti samþykkt með 
eftirfarandi



BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Greinin falli niður.
2. Við 3. gr. 3. málsgr. Fyrir „48 þúsund kr.“ komi: 40 þúsund kr.
3. Við 5. gr. 1. málsl. Fyrir „5% — fimm af hundraði" komi: 5% %  — fimm og 

hálfur af hundraði.
4. Við 10. gr. 2. málsgr. Talan 11. falli niður.

Einn nefndarm. (GG) var fjarverandi sökum veikinda þegar málið var afgreitt.

Alþingi, 2. maí 1938.

Finnur Jónsson, Sig. Ein. Hliðar, Bergur Jónsson. 
form., frsm. fundaskr.

Sigurður Kristjánsson.

Sb. 425. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1939 og við brtt. á þskj. 400.

I. Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 11. gr. A. 16. Nýr liður:

Til Bjarna Magnússonar, Stykkishólmi, uppbót í eitt
skipti á fangavarðarlaun .......................................................... 400

2. Við brtt. 400, 8 (V ið 12. gr. 3. Dalahérað).
Við tillöguna bætist:
Saurbæjarhreppur ..............................................................  200

II. Frá Þorsteini Briem, Gísla Sveinssgni og Sveinbirni Högnasyni. 
Við 12. gr. 17 (Bálstofa).

Aftan við liðinn bætist aths.:
enda sé bálstofusalurinn til frjálsra afnota prestum - 

Reykjavíkurprestakalls til guðsþjónustuhalds, eftir sam-
komulagi sóknarnefndar og hálstofustjórnar.

III. Frá Þorsteini Briem.
Við 13. gr. A. II. a. 9 (Laxárdalsvegur).

Fyrir „2000“ kemur ................................................................  3000
IV. Frá Thor Thors.

Við 13. gr. A. II. a. 10 (Stvkkishólmsvegur).
Fyrir „4500“ kemur ................................................................  7500

V. Frá Þorsteini Briem.
Við 13. gr. A. II. a. 11 (Saurbæjarvegur).

Fvrir „2500“ kemur ...................  3000
VI. Frá Brynjólfi Bjarnasyni, Einari Olgeirssyni og ísleifi Högnasyni.

Við 13. gr. A. II. a. 38 (Siglufjarðarskarð).
Fyrir „13500“  kemur ..............................................................  30000

VII. Frá Garðari Þorsteinssyni
Við 13. gr. A. II. a. 38 (Siglufjarðarskarð).

Fyrir „13500“  kemur ..............................................................  24000
VIII. Frá Garðari Þorsteinssyni og Stefáni Stefánssyni.

Við 13. gr. A. II. a. 39 (ólafsfjarðarvegur).
Fyrir „4000“  k e m u r ..................................................................  7000

IX. Frá Brynjólfi Bjarnasyni, Einari Olgeirssyni og tsleifi Högnasyni.
Við 13. gr. A. II. a. 73. Nýr liður:

Sogsvegur, allt að ....................................................................  50000



gegn framlagi frá Reykjavikurbæ, er nemi fjórðungi 
þeirrar fjárhæðar.

X. Frá Garðari Þorsteinssyni og Stefáni Stefánssyni.
Við 13. gr. B. 2 (Flóabátaferðir).

Framlagið hækki um 400 kr. frá því, sem samvinnunefnd 
samgöngumála leggur til.

[Hækkunin ætluð til póstbáts milli Hrísevjar og Litla- 
Árskógssands].

XI. Frá Sigurði E. Hliðar og Garðari Þorsteinssyni.
Við 13. gr. B. 2 (Flóabátaferðir).

Framlagið hækki um 1500 kr. frá því, sem samvinnu- 
nefnd samgöngumála leggur til.

[Hækkunin ætluð til Norðurlandsbáts (E vjafj.— Seyð- 
is fj.)] .

XII. Frá samvinnunefnd samgöngumála.
Við 13. gr. B. 2 (Flóabátaferðir).

Fyrir „75000“ kemur ..............................................................  80000
XIII. Frá fjárvcitinganefnd.

Við 13. gr. C. IX. 1. Liðinn skal orða svo:
Til Hofsóss, 4. greiðsla af 7, allt að  ............................ 8000

XIV. Frá Garðari Þorsleinssyni og Stefáni Stefánssyni.
Við 13. gr. C. IX. 5 (Bryggjugerð i Ó lafsfirði).

Fvrir „2300“  keinur .................................................................. 6700
XV. Frá Gísla Sveinssyni.

Við 13. gr. C. X. 2. Nýr liður:
Til brimbáts (dráttarbáts) i Vík í Mýrdal, hálfur stofn-

kostnaður  .......................................................................................... 3000
XVI. Frá Garðari Þorsteinssyni.

Við 13. gr. C. XII. Nýr liður:
Til sjóvarnargarðs í Ólafsfirði ...............................................  10000
Til vara ........................................................................................ 6000

XVII. Frá Bjarna Snæbjörnssyni.
Við 14. gr. B. II. b. Nýr liður:

Til Friðgeirs Grimssonar, til þess að nema útreikning og
tilbúning véla ...................................................................................... 1000

Til vara .........................................................    500
XVIII. Frá Brynjólfi Bjarnasyni, Einari Olgeirssyni og tsleifi Högnasyni.

Við 14! gr. B. XVIII. 4. Nýr liður:
Til að reisa heita sundlaug á S ig lu firð i..............................  10000

XIX. Frá Garðari Þorstcinssyni og Stefáni Stefánssyni.
Við 14. gr. XVIII. 4. Nýir liðir:
a. Til sundlaugarbyggingar á Siglufirði ...............................  8000
b. Til sundlaugarbyggingar í Ólafsfirði ............   3500

XX. Frá Sigurði E. Hliðar.
Við 14. gr. B. XVIII. 4. Nýr liður:

Til sundlaugarinnar á Akureyri ........................................... 5000
XXI. Frá Brynjólfi Bjarnasyni, Einari Olgeirssyni og tsleifi Högnasyni.

Við 14. gr. B. XVIII. 4. Nýr liður:
Til sundlaugar í Neskaupstað .............................................  5000

XXII. Frá Sigurði E. Hlíðar.
Við 15. gr. 44. Nýir liðir:
a. Til Hallgrims Valdimarssonar, í viðurkenningarskyni fyr-

ir störf hans í þágu leiklistarinnar .................  500
b. Til Gróu Torfhildar Jónsdóttur, námsstyrkur ...................  1500



XXIII. Frá Sigurjóni Á. Ólafssyni.
Við 15. gr. 44 (Helgi Guðmundsson).

Fyrir „500“  kemur ..................................................................  750
XXIV. Frá Brynjólfi Bjarnasyni, Einari Olgeirssyni og ísleifi Högnasyni.

1. Við 16. gr. 1 (Atvinnubætur).
Fyrir „500000“  kemur ..........................................................  750000

2. Við 16. gr. 10. b. (Tillag til byggingarsjóða af tekjum 
tóbakseinkasölu).

Fyrir „80000“  kemur ..............................................................  200000
XXV. Frá Isleifi Högnasyni, Einari Olgeirssyni og Brynjólfi Bjarnasyni.

Við 16. gr. 11. Nýr liður:
Til að styrkja tilraunastarfsemi bæjar- og sveitarfélaga 

og einstaklinga í ýmsum verklegum framkvæmdum (þar af
15000 kr. til vatnsöflunar fyrir Vestmannaeyjabæ) ...............  50000

XXVI. Frá fjárveitinganefnd.
1. Við brtt. 400, 66. c. (Við 16. gr. 19. b .). Nýr liður:

Til Halldórs Jónssonar, til að stunda dýralækningar, 
gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að .......................... 300

2. Við brtt. 400, 66. i. (Nýr liður við 16. gr. 19. b. Ólafur 
Guðmundsson).

Fyrir „500“  kemur .................................................................... 150
XXVII. Frá Bjarna Ásgeirssyni.

Við 16. gr. 19. Nýr stafliður:
Til Ásgeirs Þ. Ólafssonar dýralæknis, utanfararstyrk- 

ur til þess að kynna sér loðdýrasjúkdóriia og meðferð á þeim 1500
XXVIII. Frá fjárveitinganefnd.

Við 16. gr. 19. Nýr stafliður:
Til Ásgeirs Þ. Ólafssonar, utanfararstyrkur til að kynna

sér loðdýrasjúkdóma ....................................................................... 1000
XXIX. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.

* Við 16. gr. 39. Nýr liður:
Til Helgu Thorlacius, til þess að undirbúa matreiðslubók 

til leiðbeiningar um meðferð og matreiðslu íslenzkra jurta . .  500
Til vara ............................. '............................................. 400

XXX. Frá f  járveitinqanefnd.
Við 18. gr. Il.'d . 43.

Fyrir „Friðriksdóttir" kemur: Sigurðardóttir.
XXXI. Frá Árna Jónssyni.

Við 18. gr. II. g. 6. Nýr liður:
Guðfinna Þorsteinsdóttir (Erla) ......................................... 500

XXXII. Frá Brynjólfi Bjarnasyni. Einari Olgeirssyni og Isleifi Högnasyni.
Við 20. gr. Út III. (Nýir vitar).

Fyrir „65000“  kemur ..............................................................  150000
XXXIII. Frá f  jármálaráðherra.

Við 22. gr. VIII. Nýr liðu r:
Að innheimta skeinmtanaskatt af skemintunum þeim, sem hún a- 

kveður, öðrum en kvikmyndasýningum, með aðeins 20% álagi frá 1. 
júní 1938, í stað 80%, sem heimilað er i 4 gr. laga nr. 60 31. des. 1937, 
og lögum samþykktum á þessu þingi. Leiksýningar, hljómleika og söng- 
skemmtanir innlendra manna eru sem áður undanþegnar álagningunni.

XXXIV. Frá Brynjólfi Bjarnasyni, Einari Olgeirssyni og tsleifi Högnasyni.
Við 22. gr. XII. Nýr liður:

Að ábyrgjast fyrir félög útgerðarmanna, sjómanna eða bæjarfélög 
lán til kaupa á nýjum diesilmótorskipum, 75— 150 smálesta, er séu út-



XXXV.

XXXVI. 

XXXVII.

XXXVIII.

XXXIX.

XL.

XLI.

búin þannig að á þeiin megi stunda allar algengustu fiskveiðiaðferðir 
hér við land. Abyrgðina má veita fyrir allt að % kostnaðarverðs skip- 
anna, gegn 1. veðrétti í þeim, og fari ábvrgðir á árinu 1939 eigi fram úr 
500000 kr.
Frá Pétri Ottescn.
Við 22. gr. XII. Nýr liður:

Að ábyrgjast fyrir Ytri-Akraneshrepp allt að 240 þús. kr. lán til 
vatnsvéitu á Akranesi, þó aldrei vfir 80(í af stofnkostnaði vatnsveit- 
unnar.
Frá fjárveitinganefnd.
Við brtt. 400, 127 (við 22. gr. XIII).

Á eftir „Benedikts Blöndals“ kemur: Elinborgar Sveinsdóttur.
Frá fjármálaráðherra.
Við 22. gr. XVII. Nýir liðir:
a. Að endurgreiða á árunum 1938 og 1939 viðskiptagjald af efni í nið- 

ursuðudósir undir íslenzkar afurðir að nokkru eða öllu leyti. Heimild 
þessi nær einnig til viðskiptagjalds af tilbúnum niðursuðudósum, ef 
þær fást ekki gerðar í landinu sjálfu sambærilegar að efni og gæðum.

b. Að innheimta á árunum 1938 og 1939 aðflutningsgjöld af efni í kassa 
um fisk til útflutnings sem um almennan trjávið sé að ræða, enda 
sé kassaefnið ekki unnið annað ineir en það, að það sé sagað niður i 
hæfilegar lengdir.

Frá atvinnumálaráðherra.
Við 22. gr. XVII. Nýr liður:

Að hlutast til uin, að stjórn Fiskveiðasjóðs Islands verji til útlána, 
sainkv. nánari reglum, er atvinnumálaráðherra setur, allt að 90 þús. kr. 
af ónotuðu fé og ónotaðri lántökuheimild skuldaskilasjóðs vélbátaeig- 
enda, i því skyni að ná fullnaðarsamninguin um greiðslu og eftirgjafir 
á ábyrgðarkröfum á félagsmenn fiskveiðasamvinnufélaga, er á þá hafa 
fallið vegna skuldaskila félagsins.
Frá Jónasi Jónssyni. *
Við 22. gr. XVII. Nýr liðu r:

Að leyfa stjórn síldarverksmiðja ríkisins að taka á leigu síldar- 
bræðsluna á Húsavík.
Frá fjárveitinganefnd.
Við brtt. 400, 129, 7. (Nýr liður við 22. gr. XVII).

Liðinn skal orða svo:
Að selja strandferðaskipið Esju, ef hagkvæmir samningar takast, og 

kaupa í hennar stað nýtt mótorskip.
Frá Guðrúnn Lárusdóttur.
Við 22. gr. XVII. Nýr liðu r:

Að verja að minnsta kosti 30 þús. kr. af tekjum áfengisverzlunar- 
innar til stofnunar sjúkrahælis handa áfengissjúklingum.



Sþ. 426. Starfsmannaskrá ríkisins 1939.

(Samin af fjárveitinganefnd).

3. gr. fjárlaga.
1. Póstmál.

Póstmálaskrifstofan: Laun alls
Póst- og simamálastjóri (%  laun) (1) ..................................................  kr. 5800
Póstritari (1) .................................................................................................  —  4923
Póstfulltrúar (3) ............................................................................................ ■— 12634
Póslafgreiðslumaður (1) ....................................................................... — 3500
Póstaðstoðarmaður (1) ................................................................................ —■ 2250
Aukamaður (1) .................................. ............................................ .............. —  4500

Pósthúsið í Reykjavík:
Póstmeistari (1) ............................................................................................ —  6200
Póstfulltrúar (6) (1 +  mistaln.)..... ........................................................... —  25656
Póstafgreiðslumenn (15) (1 -j- fæðispen. ca. kr. 800) ..........................  —  50920
Aukamenn (2) ................................................................................................ — 5600
Bréfberar (11) ................................................................................................ —  41600
Bílstjóri (1) ...................................................................................................... — 4500
Húsvörður (1) (-(- húsn., ljós og hiti) < ................................................ .. —  4150

Samtals kr. 172233

2. Landssíminn.
Aðalskrifstof an:

Póst- og símamálastjóri (V6 laun) (1) ..................................................  kr. 5800
Fulltrúi (1) ...................................................................................................... — 6527
Aðalgjaldkeri, +  mistaln. (1)   —  6590
Símaverkfræðingar (3), (yfirverkfr. +  3000 kr. hjá ú tvarpinu )  — 17517
Teiknari (1) .....................................................................................................  — 4860
Eftirlitsmaður (1) .......................................................................................... —  4860
Bókari (1)    —  6000
1. fl. skrifarar (3)   —  15870
2. fl. skrifarar (3) .......................................................................................... — 8762
Sendisveinn (1) .............................................................................................. —  1200

Landssímastöðin í Reykjavík og Hafnarfirði:
Ritsimastjóri, (þar af húsaleiga 2500) ...................................................... —  7100
Innheimtugjaldkeri, +  mistaln. (1)   —  6610
1. fl. skrifarar (4) ..................................................................................... —  17750
Varðstjórar (3) .............................................................................................. —  13946
Simritarar (í Hafnarfirði +  ljós og hiti) (7) ....................................  —  41805
Kvensimritarar (2)   —  6520
Afgreiðsluvarðstjórar (4)   —  14076
Aðstoðarmenn (5)   —  14033
Talsímakonur (23)   —  66493
Sendisveinar (8) ............................................................................................ —  9225

Loftskeytastöðin í Reykjavík:
Loftskeytastöðvarstjóri (1) (skrifst.stj.) +  húsn., ljós og h i t i   —  6525
Simritarar (4)   —  24639
Aðstoðarstúlka (1) ........................................................................................ —  2555

Stuttby lgj ustöðin:
Stöðvarverðir (2) 4  húsnæði, ljós og hiti .............................................. —  8880
Talbrúarvörður (1) ...................................................................................... —  4260



Bæjarsíminn í Reykjavík og Hafnarfirði: Laun alls
Bæjarsímastjóri (1) ...................................................................................... kr. 7615
Verkstjórar (3) ................................................................................................  — 19290
Aðstoðarverkstjórar (2) ................................................................................  —  11700
1. fl. símvirkjar (5) ...................................................................................... —  24910
1. fl. línumenn (2) ........................................................................................  —  9720
2. fl. símvirkjar (4)   — 16980
2. fl. línumaður .............................................................................................  —  4290
3. fl. símvirkjar (8) .....................................................................................  —  19140
3. fl. línumaður (1) .....................................................................................  —  3990
Nemar (2) .............................................................................................    —■ 4800
Snikkari (1) ......................................................................................................  — 4200
Næturvörður (1) ...............................................................................  —  4730
Gjaldkeri (1) ....................................................................................................  —  4418
1. fl. skrifarar (2)   —  7966
2. fl. skrifarar (3) .........................................................................................  —  9444
Talsímakonur (4) ............................................................................................  —  12089
Innheimtumenn (2) ........................................................................................  ■— 4500

Áhaldahúsið:
Efnisvörður (1) ................................................................................................  —  5030
Aðstoðarmenn (2) ........................» .   — 8460
Bifreiðarstjóri (1) ............................................................................................  —  4200

Akureyri:
Umdæmisstjóri +  húsnæði, ljós og hiti (1)   —  5415
Varðstjórar (2) ................................................................................................  — 9786
Talsimakonur (14) ..........................................................................................  —  32009
3. fl. línumaður (1) ........................................................................................  —  3500
Næturvörður (1)   —  2660
Sendisveinar (2) ................................................................................................  —  1440

Seyðisfjörður:
Umdæmisstjóri, +  húsnæði, Ijós og hiti, +  1650 kr. frá póstsjóði (1) —  3360
Varðstjórar (3) ................................................................................................  — 14654
Símritarar (5) ..................................................................................................  — 19579
Kvensímritarar (2) ........................................................................................  — 6574
Talsímakonur (4) ............................................................................................  — 11148
Sendisveinar (2) ..............................................................................................  — 1800

ísafjörður:
Umdæmisstjóri, +  húsnæði, ljós og hiti (1) ............................................  — 4690
Símritarar (3) ..................................................................................................  —  11723
Kvensimritari (1) ..........................................................................................  —  3255
Talsímakonur (2) ............................................................................................  — 6514
Sendisveinar (2) ...............................................................................................  — 2160

Borðeyri:
Umdæmisstjóri, +  húsnæði, ljós og hiti (1) ............................................  —  4720
Talsímakonur (4) ............................................................................................   —  10137

Vestmannaeyjar:
Stöðvarstjóri, +  húsnæði, ljós og hiti (1) ................................................  — 5445
Símritarar (2) ....................................................................................................  — 9050
Talsímakonur (3) ............................................................................................  — 6736
Sendisveinar (2) ..............................................................................................  —  1680

Siglufjörður:
Umdæmisstjóri, +  húsnæði, ljós og hiti (1)     —  4690
Símritari (1) .................................................................................................... —  3970
Kvensimritari (1) ............................................................................................ —■ 3257



Talsímakonur (5) .......................................................................................... kr. 13952
Sendisveinar (2)   — 1680

Samtals kr. 715459

Laun alls

3. Áfengisverzlun ríkisins.
Forstjóri (1) ...........................    kr. 9000
Aðalbókari (1) .......................................................................................  —  6000
Aðstoðarbókhaldari (1)   — 4200
Fulltrúi lyfjadeildar (1)   —  5500
Gjaldkeri (1) (þar í mistalningarfé)   — 6000
Bréfritari erl. bréfa (1)   —  5500
Afgreiðslumenn (2)   —  9600
Ritari (1)   —  3000
Aðalverkstjóri í Nýborg (1)   —  6000
Aðstoðarverkstjórar (2)   — 9600
Bifreiðarstjórar (2)   —  7920
Fastir starfsmenn í Nýborg (7)   —  26480
Fastar starfsstúlkur í Nýborg (4)   —  9600
Sendisveinn og innheimtumaður (1) ......................................................  — 1500
Efnafræðingur (1)   —  3600
Lausafólk  .......................................................................................................  —  24000

Samtals kr. 137500

4. Tóbakseinkasala ríkisins.
Forstjóri (1) .........................................................................   kr. 10000
Skrifstofustjóri (1)   —  7000
Birgðavörður (1) .......................................................................................... —  5400
Sölumaður (1)       —  5000
Bókarar (2) ...................................................................................................... — 8600
Gjaldkeri (1) .................................................................................................. — 5200
Ritari (1) .......................................................................................................... — 4400
Afgreiðslumenn (3) ...................................................................................... — 11300
Bifreiðarstjóri (1) ........................................................................................  —  3900
Innheimtumaður (1) .................................................................................... — 3600
Skrifstofustúlkur (4) .................................................................................... —  10380
Sendisveinn (1) .............................................................................................. —  1500

Samtals kr. 76280

5. Ríkisútvarpið.
Yfirstjórn:

Útvarpsráð (7)   kr. 8000
Útvarpsstjóri (1) ............................................................................................ — 7500

Aðalskrifstofa:
Skrifstofustjóri (1) ........................................................................................ — 6600
Ritari og teiknari (1) .................................................................................. —  4500
Ritari (1) .......................................................................................................... —  3600
Innheimtmnaður auglýsingagjalda (1)   — 1500

Innheimtuskrifstofa:
Forstöðukona (1)   —  4000
Aðstoðarstúlka (1)    — 2700
Innheimtumenn (4) ...................................................................................... — 9800



Skrifstofa dagskrár: Laun alls
Skrifstofustjóri (1) ...................................................................................... kr. 5400
Gæzlumaður plötusafns (1) ...................................................................... ■— 3600
Vélritari og aðstoðarmaður við plötusafn .............................................. — 2700
Ráðunautur útvarpsráðs (1) ...................................................................... —  3000

Fréttastofan:
Fréttastjóri innl. frétta .............................................................................. — 4000
Aðstoðarfréttaritari (1) ...............................................................................  — • 3000
Auglýsingastjóri (1) .....................................................................................  — 2700
Fréttastjóri erlendra frétta (1) .............................................. .................  — 5000
Aðstoðarfréttaritari (1) .............................................................................. —  4500

Tónlistarmenn:
Tónlistarráðunautur (1) .............................................................................. —  3600
Fiðluleikari og hljómsveitarstjóri (1) og fiðluleikari (1) ..............  —  8500
Píanóleikari (1) .............................................................................................. — 5000
Celloleikari (1) .............................................................................................. —  3600
Kontrabassaleikari (1) .................................................................................. — 3600
Organleikari (1) ............................................................................................ — 3600

Útvarpssalur:
Þulur 1. (1) .................................................................................................... — 3900
Þulur 2. (1) .................................................................................................  — 1800
Dyravarzla (1) ........................ .......................................................................  — 1500

Magnarasalur:
Magnaraverðir (2) .......................................................................................... — 9000

V erkf ræðingadeild:
Verkfræðingur (1) (sjá landssiminn) ......................................................  — 3000
Aðstoðarverkfræðingur (1) .......................................................................... — 4800

Útvarpsstöðin:
Stöðvarstjóri, +  húsnæði, ljós og hiti (1) ..........................................  — 4500
Aðstoðarmaður, +  húsnæði, ljós og hiti (1) .............................. ...........  — 3300
Varðstjóri á Eiðum, húsnæði, ljós og hiti (1) ..................................  — 4000
Aðstoð ...................... .......................................................................................  —  8500

Samtals kr. 154300
Viðgerðarstofan:

Forstöðumaður (1) ......................................................................................  kr. 6600
Viðtækjaverzlunin:

Forstjóri (1) ................................................................................................  — 9000
Bókari og gjaldkeri (1) .............................................................................. — 6000
Afgreiðslumaður (1) ...................................................................................... — 4800
Ritarar (2) .................. ...................................................................................  — 7400
Pakkhúsmaður (1) ........................................................................................ — 3600
Viðgerðarmenn ( 2 ) .......................................................................................... — 8400
Aðstoð ............................................................................................................. .. —  2000

Samtals kr. 41200
6. Ríkisprentsmiðjan.

Forstjóri (1) .................................................................................................... kr. 9000
Fulltrúi og gjaldkeri (1) ............................................................................ — 6300
Bókari (1) ....................................................................................................  — 5400
Afgreiðslumaður (1) .................................................................................... — 4500
Skrifstofustúlka (1) ...................................................................................... — 2700
Sendimaður (1) ............................................................................................ — 1500

Samtals kr. 29400



Laun alls
7. Landssmiðjan.

Forstjóri (1) .................................................................................................... kr. 8400
Aðalbókari (1) .............................................................................................. —  6000
Gjaldkeri (1) .................................................................................................. —  4800
Aðstoðarbókari (1)   —  2700

Samtals kr. 21900

8. Bifreiðaeinkasalan.
Skrifstofumaður (1) ...........    kr. 5400
Afgreiðslumaður (1)   —  4200
Viðgerðarmenn (2) ........................................................................................ —  7800
Aðsíoð ...............................................................................................................  —  1000

Samtals kr. 18400

9. Raftækjaeinkasalan.
Forstjóri (1) .................................................................................................... kr. 9000
Verkfræðingur (1)   — 5700
Sölumaður (1)   — 6200
Aðstoðarsölumaður (1) ................................................................................ — 2400
Aðalbókari og gjaldkeri (1) (þar í mistalningarfé)   —  5740
Aðstoðargjaldkeri (1) .........   —  2400
Birgðabókari (1) .......................................................................................... — 5800
Bréfritari og aðstoðarbókari (1)   — 5400
Ritarar (2) ...................................................................................................... — 7500
Skrifstofustúlka (1)   — 1800
Birgðavörður (1) .......................................................................................... — 4800
Afgreiðslumenn (3)   — 12000
Sendisveinn og innheimtumaður (1)   —  1800
Aðsfoðarsendisveinn (1) .............................................................................. — 1500

Samtals kr. 72040

9. gr. f  járlaga.

Alþingi.
Fastir starfsmenn:

Skrifstofustjóri (1) (þar af húsal.styrkur kr. 1800) ............................. kr. 6800
Fulltrúi (1) . . . . ' ............................................................................................ —  6300
Aðstoðarmaður (1) : ....................................................................................  — 6000
Húsvörður (1)    —  3000

Samtals kr. 22100

Starfsmenn um þingtímann:
Skjalavörður f l )  ........................................ dagkaup kr. 13.00
Ritari (1) .........................................................  —  —  9.50
Prófarkalesarar (2) ......................................  —  —  9.50 og 12.00
Innanþingsskrifarar (17) ..............................  —  —  9.50
Lestrarsalsverðir (2)....... ................................  —  —  5.00
Dyra- og pallaverðir (5) ............................  —  —  7.50
Síraaverðir (2) .............................................. —  —  7.00
Fataverðir (3)   —  —  4.00
Þingsveiuar (7)   ........................................  —  —  3.00



10. gr. fjárlaga. Laun a,ls
I. 3. Stjórnarráðið.

Atvinnumálaráðuney tið:
Skrifstofustjóri (1), (þar af kr. 1200 fyrir vörzlu sjóða) ....................  kr. 7200
Fulitrúar (3) 6750, 6150 og 5000 ..............................................................  — 17900
Aðstoðarmaður (1) ...................................................................................... —  4100
Ritarar (2) ...................................................................................................... —  7600

Samtals kr. 36800
Dómsmálaráðuney tið:

Skrifstofustjóri (1), (þar af kr. 1200 fyrir vörzlu sjóða)    ............  kr. 7200
Fulltrúar (2), 6200 og 6000 ........................................................................  — . 12200
Aðstoðarmenn (2), 5100 og 4200 ..............................................................  — 9300
Ritari (1) ........................................................................................................ — 3000

Samtals kr. 31700
-r- Innborgað frá kirkjujarðasjóði ......................................................  —  3500

Samtals kr. 28200
Fjármálaráðuneytið:

Skrifstofustjóri (1), (þar af fyrir umsjá landsverzl. 1200) . . . .  kr. 7200
Fulltrúar (3), 5870, 5580 og 4950 ..................................................   — 16400
Aðstoðarmenn (4) .........................................................................................   — 16000
Ritari (1) ............................................................................................................  — 2500
Aðalendurskoðandi (1) .................................................................................. —  6800

Samtals kr. 48900
Skrifstofa utanríkismála:

Skrifstofustjóri (þar af 1200 fyrir störf hjá forsætisráðherra) (1) . kr. 7200
Fulltrúi (1) ..............................* .......................................................................  — 4800
Aðstoðarmaður (1) ..............................................................   — 4200
Ritari (1) .......................................................................................................... —  2500

Samtals kr. 18700
Dyravarzla:

Dyravörður (1), (auk húsnæðis, ljóss og hita) ..................................  kr. 2715
Aðstoðardyravörður'(l) ................................................................................ — 3000

Samtals kr. 5715
I. 4. Ríkisféhirzla og bókhald.

Rikisbókari (1) ............................................................................ ................  kr. 6000
Fulltrúi ríkisbókara (1) .................................................. : ...........................  —• f000
Rikisféhirðir (1), (þar af mistalningarfé 2000) ....................................  — 7950
Fulltrúar (2), 5000 og 3900 ............................................................................  — 8900
Ritarar (2), 2750 og 2250 ............................................................................ ^  — ___ 5000

Samtals kr. 32850
II. Hagstofan.

Hagstofustjóri (1) ............................................................................................  kr. 6000
Fulltrúi (1) ...................................................................................................... — 4950
Aðstoðarmenn (3) ............................................................................................  —  13700
Ritarar 1. fl. ( 2 ) .............................................................................................. — 6700
Ritarar 2. fl. (3) ..............................................................................................  —  7520
Aðstoð ............................................................................................................... — 2000

Samtals kr. 40870



III. UtanríkismáL
1. Sendiráð í  Khöfn: Laun alls

Sendiherra (1)   kr. 10000
Sendisveitarritari (1) .................................................................................... .— 3600
Fulltrúi (1) ...........................................................................   — 6000
Ritari (1) ............................................................................................................  _  2700

Samtals kr. 22300
2. Fulltrúi í O s ló ................................................................................................ '. —  5000

Samtals kr. 27300
11. gr. fjárlaga:

A.
1. Hæstiréttur:

Dómstjóri (1) ....................................................................................................  kr. 10000
Dómarar ( 2 ) ........................................................................................... — 16000
Ritari (1) ............................................................................................................ —  6000

Samtals kr. 32000

2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna o. fl.
Lögmaður, lögreglustjóri og tollstjóri i Reykjavík ( 3 ) ..........................  kr. 27000
Bæjarfógeti (1)     — 5600
Bæjarfógeti (1)   —  5200
Sýslumenn og bæjarfógetar (11)       — 56600
Sýslumaður (1)   —  5000
Sýslumaður (1)   —  4950
Sýslumenn (3)   —  14238
Bæjarfógeti (1)   — 4152
Lögreglustjórar (4)    --- 10000

Samtals kr. 132740
4. Skrifstofa lögmanns:

Fulltrúar (4) .................................................................................................. kr. 22000
Gjaldkeri (1) .................................................................................................... — 2400
Ritarar (2) ...................................................................................................... — 5400
Aukaaðstoð ...................................................................................................... —  5800

Samtals kr. 35600
5. Skrifstofa tollstjóra:

Fulltrúi (1) .................................................................................................... kr. 6000
Gjaldkeri (1)    • •    —  6000
Tollritarar (9)....... ..........................................................................................  — 44300
Ritarar (3) ...................................................................................................... —  9600
Innheimtumenn (7)   —  30910
Lögtaksfulltrúi (1)   —  5400
Aukaaðstoð (tímakaup kr. 1.50)    — 13000

Samtals kr. 115210
6. Skrifstofa lögreglustjóra:

Fulltrúar (2) .................................................................................................. kr. 13200
Gjaldkeri (1) .................................................................................................. — 5700
Aðstoðarmenn (2) .......................................................................................... —  9000
Ritarar (4) ...................................................................................................... —  10800

Samtals kr. 38700



7. Starfsmenn toll- og löggæzlu:
a. Reykjavík: Laun alls

Yfirtollvörður (1) .................................................................................... kr. 5400
Tollþjónar (12) .......................................................................................... — 50400
Vöruskoðunarmenn (2) .......................................................................... — 8400
Aukaaðstoð (tímakaup kr. 1.60) .........................................................  ̂ — 1600

Samtals kr. 65800
b. Utan Reykjavíkur:

Tollþjónar (7) ......................................................................................  kr. 25200
Löggæzlumaður á vegum (1)   —  5400
Bifreiðaskoðunarmenn (2)   —

Samtals kr. 40600
10. Hegningarhúsið í Reykjavík:

Fangavörður (1), (þar af húsaleigustyrkur 2 4 0 0 )..................................  kr. 5400
Aðstoðarmaður (1), (auk fæðis og húsnæðis) .......................................... —  2400

Samtals kr. 7800
11. Vinnuhælið á Litla-Hrauni:

Forstöðumaður (1), (auk húsnæðis) ...................................................... kr. 5100
Verkstjóri og gæzlumaður (1) (auk fæðis)   — 3000
Matreiðslumaður (1) (auk fæðis)   —  3000

Samtals kr. 11100
15. Löggildingarstofan:

Forstöðumaður (1) ...................................................................................... kr. 5600
Aðstoðarmaður (1) ........................................................................................ — 4100
Verkstæðismaður (1) .................................................................................... —  3800
Eftirlitsmaður (1) .......................................................................................... —  ^800

Samtals kr. 17300
B.

4. Skattstofa Reykjavíkur:
Skattstjóri (1),  (hluti ríkissjóðs) ............................................................. kr. 5650
Fulltrúi (1).... .................................................................................................... —  6000
Aðstoðarmenn (2% á kr. 5000) .................................................................  —  12500
Önnur starfslaun .......................................................................................... — 20000

Samtals kr. 44150
12. gr. fjárlaga.

1. Laun lækna:
Landlæknir (1) .............................................................................................. kr. 6600
Héraðslæknir á Akureyri (1)   — 6000
Héraðslæknir í Reykjavík (1)   — 5250
Héraðslæknar (7) á kr. 4950.00   — 34650
Héraðslæknar (4) á kr. 4746.00 .................................................................  — 18984
Héraðslæknar (9) á kr. 4600.00   — 41400
Iléraðslæknir (1)   - -  4498
Héraðslæknar (4) á kr. 4267.33   — 17069
Héraðslæknar (10) á kr. 4036.67   —  40367
Héraðslæknar (3) á kr. 3921.33    — 11764
Héraðslæknar (7) á kr. 3500.00   — 24500
Héraðslæknir (1) ..............................................................................  —  3690
Héraðslæknir (1) ..............................................................................  —• 3125

Samtals kr. 217897



Formaður stjórnarnefndar (landlæknir) ................................................  kr. 2550
Stjórnarnefndarmenn (3) ............................................................................  —  1500
Framk'væmdastjóri (1) ................................................................................  —  7000
Gjaldkeri (1) .................................................................................................. —  5600
Ritari (1) ........................................................................................................ —  3600
Vélritarar (2) ................................................................................................ —  4200

Skrifstofa ríkisspítalanna: Laun alls

Samtals kr. 24450
9. Landsspítalinn:

Yfirlæknar (3) ................................................................................................ kr. 22800
Aðstoðarlæknar (4) ........................................................................................  — 16000
Kandidatar (3) .............................................................................................. —  5400
Aukalæknar (sérfræðingar) (2) ................................................................ — 5000
Yfirhjúkrunarkona (1) ..................................................................................  — 2700
Deildarhjúkrunarkonur (3) ........................................................................ —  5400
Hjúkrunarkonur (9) .................................................................................... —  13500
Nuddkona (1) .................................................................................................. — 2400
Kona við rannsóknir (1) .............................................................................. —  2400
Kennslukona barna (1) .............................................................................. —  1250
Röntgenkonur (5) ..........................................................................................  — 11000
Ráðskona (1) .................................................................................................. —  2400
Aðstoðarráðskona (1) .................................................................................. —  1200
Yfirljósm óðir (1) .......................................................................................... —  2400
Aðstoðarljósmæður (2) .............................................................................. —  2400
Vélamaður (1) ................................................................................................ —  3000
Umsjónarmaður (1) .................................................................................... —  3600
Starfsstúlkur (25) ............................................................................................  — 20000
Hjúkrunarnemar (22) .................................................................................. —  13000
Laun vegna sumarleyfa .................... .........................................................  —  7750
Laun til rannsóknarstofu háskólans ........................................................ —  1200
Laun vegna vorhreingerninga .................................................................... —  2500
Húsaleiga starfsmanna ................................................................................ —  4500

Samtals kr. 151800
10. Holdsveikraspítalinn í Laugarnesi:

Læknir (1) ...................................................................................................... kr. 3600
Yfirhjúkrunarkona (1) ................................................................................  — 2400
Ráðskona (1) ....................................................................................................  —  1500
Kyndari (1) ......................................................................................................  —  2520
Starfsstúlkur (6) ...........................................................................................  —  4200
Prestslaun ...................................................................................................   —  700
Laun vegna sumarfría ..............................................................................  —  1000
Vorhreingerningar....... .................................................................................. .. — 500

Samtals kr. 16520
11. I. Kleppsspítalinn (gam li):

Yfirlæknir (1) ................................................................................................ kr. 5000
Kandidat (1) .................................................................................................... — 1500
Yfirhjúkrunarkona (1) ..................................................................................  — 2700
Hjúkrunarkona (1) ........................................................................................  — 1500
Hjúkrunarmaður (1) .................................................................................. —  1740
Véla- og viðgerðarmaður (1) ....................................................................  —  3000
Ráðskona (að hálfu) (1) ............................................................................ —  900



Vökukona (1) ...................................................................................    kr. 960
Þvottaráðskona (1)   — 960
Starfsstúlkur (7) ............................................................................................ —  5250
Bílstjóri (að hálfu) (1)   — 1260
Laun vegna sumarfría ..................................................................................  —  1940
Vorhreingerningar .......................................................................................   — 500

' U - v —

Laun alls

Samtals kr. 27210
11. II. Kleppsspítalinn (nýi):

Yfirlæknir (1) ................................................................................................ kr. 5000
Kandidat (1) .................................................................................................. —  1800
Læknanemar (2) ............................................................................................  —  1800
Yfirhjúkrunarkona (1) ................................................................................ -— 2400
Hjúkrunarkonur (11) .................................................................................. —  16650
Hjúkrunarmenn (4) ...................................................................................... —  6500
Vökukonur (2)   — 1920
Ráðskona (að hálfu) (1) ..............................................................................  —  900
Vélamaður (1)   — 3300
Þvottaráðskona (1) ...................................................................................... —  1080
Saumakona (verkstýra) (1)     — 1080
Starfsstúlkur (13)    — 9750
Bílstjóri (að.hálfu) (1) ................................................................................  —  1260
Laun vegna sumarfria   — 5200
Vorhreingerningar ...................................................................   —  1000

Samtals kr. 59640
12. Vffilsstaðahælið:

Yfirlæknir (1) ................................................................................................ kr. 6200
Aðstoðarlæknir (1) .................     —  5000
II. aðstoðarlæknir (1)   — 2400
Aukalæknir (1) ..............................................................................................  — 800
Yfirhjúkrunarkona (1)  ............................................................................ — 2400
Hjúkrunarkonur (8) .................................................................................... — 11500
Hjúkrunarnemar (4)   — 1920
Kennari (1) ...................................................................................................... — 640
Ráðskona (1)      — 2400
Aðstoðarráðskona (1) .................................................................................. —  1200
Saumakona (1)   — 1000
Starfsstúlkur (23) .......................................................................................... —  16750
Bifreiðarstjóri (1) ........................................................................................ —  2520
Smiður (1)   —  2400
Kyndari (1)      — 2820
Starfsmenn (3)   —  4860
Laun vegna sumarfría   — 4650
Vorhreingerningar .........................................................................................   — 2000

Samtals kr. 71460

13. Heilsuhælið í Kristnesi:
Yfirlæknir (1) ................................................................................................ kr. 5000
Aðstoðarlæknir (1) ..........................................................................................  — 3600
Yfirhjúkrunarkona (1) ................................................................................ —  2400
Aðstoðarhjúkrunarkonur (2) ...................................... ...............................  — 3120
Hjúkrunarnemar (2) .................................................................................... — 960



Þvottaráðskona (1) ...................................................................................... kr. 1200
Ráðskona (1) .................................................................................................. —  1800
Aðstoðarráðskona (1) .................................................................................. — 840
Ráðsmaður (1)   — 4800
Bifreiðarstjóri og vélamaður (1) ..............................................................  — 2280
Starfsstúlkur (12) .......................................................................................... — 9000
Vinnumaður (1) ............................................................................................ —  1200
Laun vegna sumarfría ................................................................................ — 2500
Vorhreingerningar .......................................................................................... — 1000

Samtals kr. 39700

14. Reykjahælið í Ölfusi:
Læknir (1) .....................................................................................................  kr. 74 00
Yfirhjúkrunarkona (1)  ...................................................................... — 2400
Ráðskona (1)   — 1800
Vinnumaður (1) .......................    —  1200
Starfsstúlkur (5) ............................................................................................ —  3750
Prestur (1) .........................................................    — 400
Laun vegna sumarfria .................................................................................. — 950

Samtals kr. 17900

13. gr. fjárlaga.
A. Vegamál:

Vegamálastjóri (enda sé hann vatnamálaráðunautur stjórnarinnar) kr. 7200
Skrifstofustjóri og bókari (1) .................................................................. -— 6750
Aðstoðarverkfræðingur (1)   —  5900
Verkfræðingar (3)   —  16500
Mælingamaður (1) ........................................................................................ —  5000
Gjaldkeri (1) .................................................................................................  —  3300
Ritari (1) .......................................................................................................  —  2700

Laun alls

Samtals kr. 47350

B. I. a. Skipaútgerð ríkisins:
Framkvæmdarstjóri (1) ................................................................................ kr. 9000
Skrifstofustjóri (1) ....................................................................................  —  6500
Bókari (1) ...................................................................................................... -  5000
Gjaldkeri (1) ....................................................................................................  —  5000
Innkaupamaður (1) ....................................................................................  —  5000
Ritari (1) .......................................................................................................... —  2100
Verkstjórar (2) ................................................................................................  —  9300

Samtals kr. 41900

C. I.—II. Vitamál:
Vitamálastjóri (1) ..........................................................................................  kr. 7200
Vitaverkfræðingur (1) ..................................................................................  —  5900
Hafnaverkfræðingur (1) ................................................................................ —  5900
Aðstoðarverkfræðingar (3) ................................................   —  16130
Gjaldkeri og bókari (1) ................................................................................  —  3600
Efnisvörður (1) ..............................................................................................  — 4560
Kafari (1) .......................................................................................................... — 3825



Laun alls
Ritari (1) .......................................................................................................  kr. 3000
Vélritari (1) .................................................................................................... —  2100
Vitaverðir (54) .............................................................................................. —  32000

Flugmálaráðunautur (1) ,
D.

Samtals kr. 84215 

............................ kr. 3000

14. gr. f járlaga.

Biskup (1) ............

A.
Þjóðkirkjan:

Samtals kr. 3000 

7000.00 kr. 7000.00
Prestur (1) ............ 7000.00 —  7000.00
Prestur (1) ............ 5950.00 —  5950.00
Prestur (1) ............ 5813.00 —  5813.00
Prestar (4) ............ . 5750.00 — 23000.00
Prestar (4) ............ 5700.00 — 22800.00
Prestur (1) ............ 5500.00 —  5500.00
Prestar (3) ............ . 5075.00 -  15225.00
Prestar (2) ............ 4875.00 — 9750.00
Prestar (19) .......... 4200.00 — 79800.00
Prestar (32) .......... 4000.00 — 128000.00
Prestar (4) ............ 3950.00 — 15800.00
Prestar (5) ............ 3750.00 —  18750.00
Prestar (5) ............ 3700.00 —  18500.00
Prestar (6) ............ 3500.00 —  21000.00
Prestur (1) ............ 3450.00 —  3450.00
Prestur (1) ............ 3400.00 — 3400.00
Prestar (3) ............ 3250.00 —  9750.00
Prestur (1) ............ 3200.00 —  3200.00
Prestar (5) ............ 3000.00 — 15000.00

Prófessorar (9) . . .

B.
I. Háskólinn.

Samtals kr. 418688.00 

.. kr. 54000
Prófessorar (3) . . . . .  ■ —  16500
Prófessor (1) ........
Prófessor (1) ........ 4950
Dósent (1) .............. .. — 4036
Aukakennarar (5) . .. — 9200
Ritari (1) ................ . .  —  4000

Samtals kr. 97686
Rannsóknarstofa háskólans.

Forstöðumaður (1), (fyrir ranns. húsdýrasjúkd. kr. 1000) ..............  kr. 8200
Aðstoðarlæknar (2) ..  —  7200
Aðstoðarfólk (7) .. . .  —  17500
Vikamaður ( lt  . ,. . .  —  1080

Samtals ki’. 33980



III. Fræðslumálaskrifstofan. Laun alls
Fræðslumálastjóri (1) .................................................................................. kr. 7000
Fulltrúi (1) ...................................................................................................... —  5400
Ritarar (2), 3600 og 2400 .............................................................................. —  6000

Samtals kr. 18400

IV. Menntaskólinn í Reykjavík.
Rektor (1), (auk þess risnufé 2000, húsaleigustyrkur 3000) ..........  kr. 5000
Yfirkennarar (4) ...........................................................................................  —  20000
Kennarar (3)   —  15000
Kennarar (2)   —  9492
Kennarar (3)    —  11763
Kennari (1), að %   —  2510
Dyravörður (1)    —  1875

Samtals kr. 65640

V. Menntaskólinn á Akureyri.
Skólameistari (1), (auk þess risnufé 2000, húsnæði, ljós og hiti) . .  kr. 5000
Kennarar (2)     —  10000
Kennarar (2)    —  9492
Kennari (1)    —  3921
Kennarar (3)   —  13126

S^mtals kr. 41539
Aukakennarar (stundakennsla)   —  23500

Samtals kr. 65039

VI. Kennaraskólinn.
Skólastjóri (1), (húsnæði, ljós og hiti) ....................................................  kr. 4746
Kennarar (2)   —  7842
Kennari (1)   —  4600
Aukakennari (1)   —  3500
Aukakennari að Yz .......... ........................................................................... . •— 1255

Samtals kr. 21943

T’ II. Stýrimannaskólinn.
Skólastjóri (1), (húsaleigustyrkur 3000) .............................................  kr. 4600
Kennarar (2), 5100 og 4382 .......................................................................  —  9482
Dyravörður að Yz ................................................................................... . —  600

Samtals kr. 14682

VIII. Vélstjóraskólinn.
Skólastjóri (1), (húsaleigustyrkur 3000) .............................................  kr. 4600
Kennarar (2), 5100 og 3500   —  8600
Dyravörður að %.........................................................................................   —  1200

Samtals kr. 14400



IX. Bændakennsla.
1. Hólaskóli: Laun alls
Skólastjóri (1), (bústjórnarlaun 2500) .................................... .............  kr. 2875
Kennarar (2), 3250 og 2250 .......................................................................... — 5500

Saintals kr. 8375

2. Hvanneyrarskóli:
Skólastjóri (1), (bústjórnarlaun 2500) ..................................................  kr. 2750
Kennarar (2), 2750 og 2250 ......................................................................  —  5000

Samtals kr. 7750

XIII. Barnakennarar.
í Reykjavík (98) ........................................................................................ kjr. 181835
í kaupstöðum utan Reykjavíkur (68) .................................................. — 144905
Fastir kennarar utan kaupstaða (136) .................................................. — 265376
Farkennarar (137) ........................................................................................ — 80000

Samtals kr. 672116

XIV. Eiðaskóli.
Skólastjóri (1), (húsnæði, ljós og hiti) ....................................................  kr. 4200
Kennarar (2), 3500 og 2750 ...................................................................... —  6250

Samtals kr. 10450
»

XVI. Málleysingjaskólinn.
Skólastýra (1), (húsnæði, ljós og hiti) ..................................................  kr. 3500
Kennslukonur (3) .......................................................................................... —  8437

Samtals kr. 11937

15. gr. fjárlaga.
1. Landsbókasafnið.

Landsbókavörður (1) .................................................................................... kr. 6000
Bókavörður (1) .............................................................................................. —  4600
Bókavörður (1) .............................................................................................. —  4500
Aðstoðarbókaverðir (2) ................................................................................ — 8800
Dyravörður i safnahúsinu (1) .............................................................. —  1875

Samtals kr. 25775

2. Þjóðskjalasafnið.
Þjóðskjalavörður (1)   kr. 4950
Aðstoðarmaður (1)   -— 3960

Samtals kr. 8910

3. Þjóðminjasafnið.
Þjóðminjavörður (1)   kr. 5500

Samtals kr. 5500

42. Friðun Þingvalla.
Umsjónarmaður (1),  (auk ókeypis húsnæðis, ljóss og hita) ____   kr.___4200

Samtals kr. 4200



16. gr. fjárlaga.
2. Búnaðarfélag íslands. Laun alls

Stjórnarnefnd (3) ........................................................................................ kr. 1500
Búnaðarmálastjóri (1)   — 6000
Ráðunautar (6)   — 29250
Aðstoðarmaður (1)   — 4620
Rilari (1)   — 4600

Samtals kr. 45970

3. Sandgræðslan.
Sandgræðslumaður (1) .................................................................................. kr. 3600

Samtals kr. 3600
15. Skógræktin.

Skógræktarstjóri (1) ...................................................................................... kr. 5240
Skógarverðir (2) ........................................................................................  — 3000
Skógarvörður (1), (þar af húsaleigustyrkur 600)  ......................... — 2100

Samtals kr. 10340

17. Dýralæknar.
Dýralæknar (3) .............................................................................................  kr. 12110
Dýralæknir (1) .........................................................................................    —  3500
Dýralæknir (1) ...............................................................................................  —  3125

Samtals kr. 18735

20. Rannsóknarstofnun atvinnuveganna.
Iðnaðardeild:

Forstjóri (1), 7200 -(- 1000 f. forstöðu stofn...................... kr. 8200
Matvælasérfræðingur (1) .......................................................... —  6000
Fiskiðnfræðingur (1) ................................................................ — 1200
Efnafræðingur (1) ...................................................................... — 5600
Gerlafræðingur (1) .................................................................... —  5400
StÚlkur (3)    5400 kr. 31800

Matvælaeftirlit:
Sérfræðingur (læknir) (1).........................................................  kr. 50Q0
Mjólkurfræðingur (1) .............. .................................................  — 4200
Sll," ' :' (1)   -  11600

Landbúnaðardeild:
Sérfræðingur í jarðvegsrannsóknum (1) ..........................  kr. 1500
Sérfræðingur í jurtasjúkdómum (1) ....................................  —  4800  —  boOO

Fiskideild:
Deildarstjóri (1).................................... ........................... .......... kr. 7200
Aðstoðarmaður (1) .................................................................. —  4800
Hjálparmaður (1) ...................................................................... — 3000
Stulkur (2)    - 3000 -  18000

Sameiginlegir starfsmenn:
Umsjónarmaður (1) .................................................................. kr. 3600
Skrifstofustúlka (1) ..................................................................  — 3000 cann  —  boOO

Samtals kr. 74300



21. Veðurstofan. Laun alls
Forstöðumaður (1) (þar af húsaleigustyrkur 900 kr.) ........................ kr. 6900
Fulltrúi (1) (þar af húsaleigustyrkur 900 kr.) ....................................  — 7000
Aðstoðarmenn (2) .......................................................................................... —  9460
Loftskeytamenn (2) ...................................................................................... — 6520
Vélritari (1) .................................................................................................... —  1275
Aukavinna ............................ .........................................................................  —  2745

Samtals kr. 33900

22. Rafmagnseftirlit.
Forstöðumaður (1) ...................................................................................... kr. 5830
Skoðunarmaður (1)   —  4200
Skrifstofumaður (1)   —  2760

Samtals kr. 12790

25. Fiskifélagið.
Forseti (1) ...................................................................................................... kr. 7200
Stjórnarnefnd (2)   — 1000
Skrifstofustjóri (1) ........................................................................................ — 6400
Vélfræðingur (1)   — 6000
Fiskiðnaðarfræðingur (1) ..................................................................  — 6000
Aðstoðarmaður fiskiðnaðarfræðings (1) ................................................ — 1200
Skrifstofustúlka (1)   —  2400
Erindrekar (4) ...............................................................................................  —  8000

Samtals kr. 38200

28. Laun yfirmatsmanna.
Fiskimatsstjóri (1) ...................................................................................... kr. 8000
Fiskimatsmaður í Reykjavík (1)   —  5000
Fiskimatsmenn (3) ........................................................................................ —  13800
Fiskimatsmaður (1) ...................................................................................... — 3800
Ullarmatsformaður (1) ................................................................................ —  1000
Ullarmatsmenn (4) ........................................................................................ — 2300
Kjötmatsmenn (4) ........................................................................................ — 2875
Lýsismatsmaður (1) ...................................................................................    —  2400

Samtals kr. 39175
29. Skipaskoðun.

Skipaskoðunarstjóri (1) .............................................................................. kr. 6000
Skrifstofumaður (1) ...................................................................................... —  3000
Skipaskráningarmaður (1) ........................................................................................  18(M)

Samtals kr. 10800
61. Húsameistari ríkisins.

Húsameistari (1), (þar af persónul. uppbót 2400) ..............................  kr. 8400
Fulltrúi (1) .................. ...................................................................................  —  5400
Aðstoðarmenn (2) ............................................................... ...........................  - - 9000

Samtals kr. 22800

69. Ferðaskrifstofa ríkisins.
Forstjóri (1) ................................................................................................. kr. 8000
Skrifstofustjóri og gjaldkeri (1)   —  6000
Bréfritari (1)   —  3600

Samtals kr. 17600



17. gr. fjárlaga. L* o n »lls
1. Berklavarnir.

Berklayfirlæknir (1) ...................................................................................  kr. 9000
Skrifstofustúlka (1) ...................................................................................... — 2400

Samtals kr. 11400
5. Tryggingarstofnun ríkisins.

Tryggingarráð (3) .......................................................................................... kr. 5400
Forstjóri (1) ...................................................................................................  —  10000
Yfirlæknir, % laun   — 6000
Endurskoðandi, Yz laun   —■ 2700
Deildarstjóri slysatr. (1)   — 6000
Deildarstjóri sjúkratrygginga (1) .......................................................... —  6000
Gjaldkeri (1)   —  5000
Bókari ellitrygginga (1)   —  4800
Skrifstofumaður (1)   —  4200
Skrifstofustúlkur (3)   — 4500
Símastúlka (1)     —  1260
Sendisveinn (1) ......................................................................................... : .  —  1260

Samtals kr. 57120

Stofnanir, sem ekki eru í fjárlögum.
Gjaldeyrisnef nd:

Formaður (1) ................................................................................................ kr. 8400
Nefndarmenn (4) ............................................................................................ —  16800
Skrifstofustjóri (1) ........................................................................................ —  7600
Ritarar (8)    —  33600
Vélritarar (4) .......................................................................................   —  7620

Samtals kr. 74020
Kjötverðlagsnef nd:

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

Samtals kr. 10200
Fiskimálanefnd:

Formaður (1) ................................................................................................ kr. 3600
Nefndarmenn (6) .......................................................................................... —  14400
Skrifstofustjóri (1)   —  10800
Skrifstofumaður (1)   — 4200
Vélritunarstúlka (1)   —  2700
Harðfisksráðunautur (1)   —  7200
Verkstjóri i hraðfrystistöðinni (1)   —  5100
Vélamaður (1)   —  4500

Samtals kr. 52500
Síldarútvegsnefnd:

Formaður (1) ................................................................................................ kr. 3500
Nefndarmenn (4) .........................................................   —  10500
Skrifstofustjóri (1)   —  6000
Bókari (1) ...................................................................................................... —  3600
Starfsmenn xfa árið (3)   —  7800

Samtals kr. 31400



Síldarverksmiðjur ríkisins: Lann alls
Stjórnarnefnd (3)......... ..................................................................................  kr. 13500
Framkvæmdarstjóri (1) .............................................................................. — 12000

a. Á Siglufirði:
Skrifstofustjóri (1) ............................................................ kr. 8000
Verkstjóri (1)   —■ 6000
Yfirvélstjóri (1)   —  6500
Vélstjóri (1)   — 6000
Vélstjóri (1) (húsnæði, ljós og hiti) .................................  —  4300
Vélsmiður (1) ...................................................................... —  4000
Rafvirki (1) ..........................................................................  — 4000
Lýsismaður (1)   — 3600
Skrifstofumenn (2) ..............................................................  — 9000
Skrifstofustúlka (1)   —  2400

-------------  —  53200
b. Á Sólbakka:

Verkstjóri (1) (hiisnæði, ljós og hiti) .............................. kr. 4800
Vélstjóri (1) (húsnæði, ljós og hiti) ..................................  —  4800

— ---------  —  9600
c. Á Raufarhöfn:

Vélstjóri (1) (húsnæði, ljós og hiti) ..................................................  —  3000

Samtals kr. 91300

Brunabótafélag íslands:
Forstjóri (1) .......................................................................................   kr. 7200
Skrifstofustjóri (1)     — 6000
Gjaldkeri (1)   —  4800
Bókari (1) ........................................................................................................ — 4200
Ritari (1)   —  3300
Vélritarar (2)   —  6000

Samtals kr. 31500

Laun eru í starfsmannaskrá þessari talin eins og þau eru greidd 1. jan. 1938, að 
viðbættum aldurshækkunum hjá þeim starfsmönnum, sem laun taka samkv. launa-

um frv. til 1. um löggilta niðurjöfnunarmenn sjótjóns.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. og leitað álits sérfróðra manna um það og leggur til, 
að það verði samþykkt óbreytt. Einn nefndarmanna (MJ) tók ekki þátt í afgreiðslu 
málsins.

Alþingi, 3. maí 1938.

Sigurjón Á. Ólafsson, Ingvar Pálmason, Árni Jónsson. 
form., frsm. fundaskr.

Páll Hermannsson.



Nd. 428. Lög
um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að veita einkaleyfi til að flytja út mó og 
vörur unnar úr mó og selja á erlendum markaði.

(Afgreidd frá Nd. 3. maí).
Samhljóða þskj. 374.

Nd. 429. Frumvarp til laga
um eftirlit með skipuin.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

Samhljóða þskj. 126 með þeim breytingum, er felast í brtt. á þskj. 403.

Nd. 430. Breytingartillögur

við frv. til 1. um eftirlit með skipum.

Frá Isleifi Högnasyni.

1. Við 7. gr.
a. I stað síðasta málsl. 1. málsgr. kemur: Skipaskoðunarmenn geta þeir eigi 

verið, sem eru eigendur eða útgerðarmenn skipa. Eign i hlutabréfum Eim- 
skipafélags íslands hindrar menn þó eigi í því að gegna skipaskoðunarstarfi.

b. Niðurlag 5. málsgr. Orðin „nema með leyfi skipaskoðunarstjóra“ í niðurlagi
5. málsgr. falli burt.

2. Við 8. gr. Orðin „ef kærandi óskar þess“ í 2. málsgr. falli burt.
3. Við 9. gr. Greinin falli burt.

Nd. 431. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 399 [Bráðabirgðatekjuöflun j.

Frá Bjarna Ásgeirssyni.

Orðin „er liggur vestan Hafnarfjalls og sunnan Andakílsár" falli burt.

Nd. 432. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt.

Frá Sigurði Kristjánssyni.

Við 1. gr. Aftan við frvgr. bætist: ef skattskyldar árstekjur þeirra fara ekki 
fram úr 2500 kr.



Nd. 433. Nefndarálit
um frv. til 1. um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1936.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 3. maí 1938.

Sveinbjörn Högnason, Finnur Jónsson, Steingr. Steinþórsson, 
form. fundaskr. frsm.

Ólafur Thors. St. Stefánsson.

Nd. 434. Tillaga til þingsályktunar
um stofnun nýs læknishéraðs.

Flm.: Helgi Jónasson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta rannsaka, í samráði 
við landlækni, möguleikana fvrir stofnun nýs læknishéraðs fyrir næstu sveitir beggja 
megin Þjórsár.

Rannsókn þessi sé framkvæmd fyrir næsta reglulegt Alþingi.

G r e i n a r g e r ð .
Mikill áhugi er nú fyrir því í nokkrum sveitum beggja megin Þjórsár, að fá skip- 

aðan lækni að Þjórsártúni. í Þjórsártúni hefir, sem kunnugt. er, verið starfandi læknir 
í mörg ár, eða síðan skömmu fyrir aldamót, að Ólafur ísleifsson settist þar að sem 
prakt. læknir og hefir starfað þar siðan, þar til nú fyrir fáum árum, að hann varð að 
láta af störfum sökum sjóndepru. Það hefir margoft komið í ljós, að nauðsynlegt er 
að hafa lækni á þessu svæði nálægt Þjórsárbrú, því að sveitir þær, sem liggja beggja 
megin árinnar, eru mjög illa settar að ná til læknis sökum fjarlægðar, auk þess sem 
héraðslæknar þessara héraða hafa mjög stór og víðáttumikil héruð, og getur því oft 
dregizt bagalega lengi, að hægt sé að ná til læknis.

Ed. 435. Frumvarp til laga
um veiting ríkisborgararéttar.

(Eftir eina umr. í Nd.)

Rikisborgararétt skulu öðlast:
Bertelsen, Andreas Jess, kaupmaður i Reykjavík, fæddur í Noregi.
Eide, Hans, kaupmaður í Reykjavík, fæddur í Noregi.
Haarde, Tomas, stöðvarverkstjóri í Reykjavík, fæddur í Noregi.
Halblaub, Ágúst, vélstjóranemi-í Reykjavík, fæddur í Þýzkalandi.
Halblaub, Sólveig Jónsdóttir, verkakona á Akureyri, fædd hér á landi.
Isebarn, Ingólfur Hans Hermann, skrifstofumaður í Reykjavík, fæddur i Noregi. 
Isebarn, Júliana Matthildur, skrifari í Reykjavík, fædd í Noregi.


