
Ed. 76. Nefndarálit
um frumv. til 1. um viðauka við 1. nr. 18 25. jan. 1934, um kosningar til Alþingis.

Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarp þetta, sem er borið fram til staðfestingar á 

bráðabirgðalögum um sama efni frá 27. mai þ. á. — Nefndin leggur til, að frumvarpið 
verði samþykkt.

Alþingi, 18. ágúst 1942.
Sigurjón Á. Ólafsson, Bjarni Benediktsson, Hermann Jónasson, 

form. fundaskr. frsm.



Nd. 78. Fyrirspurn
lil ríkisstjórnarinnar um vöruflutning til landsins og vöruforða i landinu.

Frá Gísla Guðmundssyni.
1. Hve mikið skiprúm hefur verið notað til vöruflutnings frá útlöndum til lslands 

á þessu ári, og hvernig hefur því skiprúmi verið skipt milli vörutegunda (mat- 
vara, framleiðsluvara, byggingarefnis, annarra vara)?

2. Hve mikill forði matvara og framleiðsluvara er nú fyrir hendi í landinu?

Nd. 79. Frumvarp til laga
um brcyting á lögum nr. 74 31. des. 1937, um alþýðutryggingar.

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

í 24. gr. laganna í stað „kr. 4500.00“ komi: kr. 7000.00.
2. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1942.

Ed. 80. Þingsályktun
um bændaskóla Suðurlands.

(Afgreidd frá Ed. 18. ágúst.)
Samhljóða þskj. 60.

Sþ. 81. Tillaga til þingsályktunar
um að fá síldarbræðsluverksmiðjuna Ægi í Krossanesi í eigu rikisins.

Flm.: Steingr. Aðalsteinsson.
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að athuga möguleika á því að fá síldar- 

bræðsluverksmiðjuna Ægi í Krossanesi í eigu ríkisins og heimilar henni að verja til 
þess því fé úr ríkissjóði, sem nauðsynlegt reynist.

G r e i n a r g e r ð .
Með frumvarpi til laga uin að reisa nýjar sildarverksmiðjur á Xorðurlandi, sern 

sjávarútvegsnefnd neðri deildar flytur nú, að beiðni atvinnumálaráðherra og til- 
lögum stjórnar síldarverksmiðja ríkisins, er opinberlega staðfest nauðsyn þess að 
auka stórlega afköst sildarbræðsluverksmiðja i landinu. Virðist þá einnig auðsætt, 
að leggja beri áherzlu á, að hagnýttar séu til fulls allar þa'r verksmiðjur þessarar teg- 
undai', sem þegar eru til. Nú hefur Krossanesverksmiðjan ekki verið starfrækt í tvö



ár, og engar líkur til, að hún verði starfrækt af eigendum hennar um ófyrirsjáanlegan 
tima. Sýnist mjög fráleitt, að vélar þær og mannvirki, sem þarna eru fyrir hendi, séu 
látnar ónötaðar, þegar þörf slikra tækja er jafnbrýn og nú er og slikir örðugleikar 
á að afla þeirra véla, sem til þarf,

Auk þessa er starfræksla verksmiðjunnar aðalatvinnugrein verkamannanna í 
viðkomandi byggðarlagi á venjulegum timum, og því nauðsvnlegt, einnig frá því sjón- 
armiði, að hún sé starfrækt.

Krossanesverksmiðjan er eign norsks hlutafélags, en með þingsályktunartillögu 
þessari er ætlazt til, að ríkisstjórnin athugi möguleikana á að fá hana í eigu rikisins, 
því með því einu móti væri tryggt, að verksmiðjan yrði starfrækt svo sem vera ber. 
Hins vegar kveður tillagan ekkert á um það, með hverjum hætti þetta yrði — hvort 
neldur eignarnámi eða kaupum —, en þvkir þó sjálfsagt að heimila rikisstjórninni 
það fé, sein hún teldi nauðsvnlegt til að Ivoma þessu í kring.

Nánar í framsögu.

Sþ. 82. Tillaga til þingsályktunar
uiii simalagningar í Barðastrandarsýslu.

Flm.: Gísli Jónsson.
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta nú þegar gera allar nauð- 

synlegar ráðstafanir til þess, að sími verði lagður hið bráðasta um eftirfarandi 
ttyggðir í Barðastrandarsýslu:

1. Frá Vattarnesi í Múlahreppi að Skálmarnesmúla.
2. Frá Reykhólum að Stað á Reykjanesi.
3. Frá Biídudal uin Suðurfirði.

G r e i n a r g e r ð .
Alþingi hefur með löguin nr. 36 28. jan. 1935 samþykkt, að leggja skuli allar 

þær símalínur, sem um getur í ofan ritaðri þáltill. Með sömu lögum ákveður Alþingi, 
að sem næst fimmtíu aðrar síinalínur skuli einnig lagðar víðs vegar um landið. 
Langsamlega flestar af þessum símalínum hafa nú verið lagðar, að undanteknum 
þó þeim, sem upp eru taldar í till. þessari.

Það eru nú nærri 8 ár síðan Alþingi hefur boðið með lögum, að sveitir þær, 
sem hér eiga hlut að máli, skyldu njóta þeirra þæginda, sem því er samfara að 
hafa aðgang að síma, án þess að þurfa að fara langar dagleiðir yfir vegleysur til 
næstu simastöðvar, og þó hefur þessu lagaboði ekki verið enn hrundið í frainkvæmd. 
Þetta er því furðulegra, þegar vitað er, að allar þessar sveitir eiga við mjög erfiðar 
samgöngur að búa, bæði á sjó og Iandi, en eru hins vegar ágætar Iandbúnaðarsveitir. 
Og þá eigi siður hitt, að þær skuli vera svo að segja einu staðirnir, sem afskiptir 
hafa verið þeim framkvæmdum, sem fyrr nefnd lög kveða á um. Má slíkt að sjálf- 
sögðu ekki ganga þannig til lengur.

Með því að hér er eigi farið fram á annað en að sveitir jiær, sein að ofan getur, 
séu eigi lengur sviptar þeim rétti, sem Alþingi veitti þeim með lögum 1935, er þess 
vænzt, að málið fái skjóta og góða afgreiðslu á þessu þingi.



Sþ. 83. Tillaga til þingsályktunar
um verðuppbætur á útfluttar landbúnaðarvörur.

Flni.: Bjarni Ásgeirsson, Heimann Jónasson, Sigurður Þórðarson,
Skúli Guðmundsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að greiða úr ríkissjóði verðuppbót á út- 
flutt dilkakjöt af framleiðslu ársins 1942, eftir því sem þörf gerist, til þess að út- 
flytjendur fái sama verð fvrir það kjöt, komið i skip á útflutningshöfn, eins og heild- 
söluverðið er á kjöti á innanlandsmarkaði á sama tima. Enn fremur að greiða verð- 
uppbætur á ull og gærur, sem framleiddar eru til útflutnings árið 1942, og miðist 
verðuppbæturnar við það, að framleiðendur fái elcki lægra verð hlutfallslega fyrir 
þessar afurðir en þeir fengu fyrir þær árið 1940, miðað við verðlagsvísitölu beggja 
áranna, að viðbættri uppbót, er svarar til þeirrar almennu grunnkaupshadíkunar, 
sem orðið hel'ur og verða kann hjá launafólki í landinu á árinu 1942.

G r e i n a r g e r ð .
Þó að sú yrði raunin á, að öll kjötframleiðsla ársins 1941 seldist hér innan lands, 

er mjög hæpið að gera ráð fyrir, að svo fari um framleiðslu ársins 1942, og má búast 
við, að nokkurn hluta kjötsins verði að selja á erlendan markað, fyrir miklu lægra 
verð en nemur framleiðslukostnaði hér á landi og innanlandsverði.

Nú er komið að þeim tíma, að ákveða verður söluverð á kindakjötsfram- 
leiðslu þessa árs. En við þá ákvörðun er óhjákvæmilegt að gera sér grein fyrir því, 
á hvern hátt verður hagað verðuppbótum á úlflutta kjötið. Er þá um tvennt að 
velja, inikla hækkun á verðjöfnunargjaldinu, ef verðjöfnunin er framkvæmd á þann 
hátt, og þá að sama skapi hækkað verð á innléndum markaði, eða hitt, sem hér er 
lagt til, að rikið borgi verðniuninn á útflutningskjötinu og því, sem selt er innan 
lands, og er þá hægt að komast hjá því að hækka innlenda söluverðið sem því 
nemur.

Þá virðist einnig nauðsynlegt að ákveða verð á ull og gærum samhliða kjöt- 
verðinu. Þær vörur eru svo stór liður í heildartekjum bænda, að ekki er unnt að 
ganga alveg fram hjá verði þeirra, þegar kjötverðið er ákveðið. Því lægra verð, sem 
á vörum þessum er, því óhjákvæmilegri nauðsyn verður fyrir bændur að nota þá 
rniklu kaupgetu, sein nú er í landinu, til þess að tryggja sér viðunandi tekjur með 
liækkun á kjötverðinu. Er þvi óumflýjanlegt, að Alþingi það, er nú situr, taki einnig 
ákvörðun um verðuppbætur á þessar vörur. Hér er því lagt til, að ríkið greiði verð- 
uppbætur á ull og gærur af framleiðslu þessa árs, á sama hátt og ákveðið var á síðasta 
þingi um framleiðslu ársins 1941, að viðbættri uppbót, sem svarar til þeirrar almennu 
grunnkaupshækkunar, sem orðið hefur og verða kann á þessu ári hjá verkafólki 
og öðrum launamönnum í landinu. Það er kunnugt, að á þessu ári hefur orðið meiri 
hækkun á kaupgjaldi við landbúnaðarstörf, bæði kaupafólks og vetrarmanna, en 
sem neinur hækkun verðlagsvísitöiunnar, en þetta háa kaupgjald verða bændur að 
greiða af tekjum sínum á árinu 1942. Einnig eru horfur á, að á þessu ári vcrði 
almenn hækkun á grunnkaupi launþega í landinu, og verður þá ekki hjá því koinizt, 
að bændur fái svipaða hækkun á tekjum sínum með hækkuðu afurðaverði.

Það virðist sjálfsagt, að rikið taki á sig að jafna á þennan hátt þann mikla mun, 
sem orðið hefur á aðstöðu atvinnuveganna af völdum stríðsins, þar sem útflutnings- 
markaðir landbúnaðarins hafa að mestu lokazt, á sama tima sein ýmsar aðrar at- 
vinnugreinar veita meiri gróða en dæmi eru til áður.



Nd. 84. Breytingartillögur
við frv. til 1. um að reisa nýjar síldarverksmiðjur á Norðurlandi.

F rá sjávarútvegsnefnd.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo: •

Rikið lætur reisa nýjar sildarverksmiðjur á þessum stöðum:
1. Á Siglufirði   10 þúsund mála verksmiðju.
2. -  Sauðárkróki . . . .  5 — — —
3. -  Raufarhöfn .......  5 — — —
4. -  Húsavik .............  5 — — —
5. -  Skagaströnd . . . .  ö

Enn fremur lætur ríkið reisa verksmiðju til herzlu sildarlýsis, þegar rann- 
sóknir sýna, að það sé tímaba*rt.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Til byrjunarframkvæmda samkv. 1. gr., sem hefjist svo fljótt sem ástæður 

leyfa, heimilast ríkisstjórninni að taka lán innan lands fyrir hönd ríkissjóðs, 
að upphæð allt að 10 milljónir króna.

Sþ. 85. Nefndarálit
um till. til þál. um innflutning á erlendum fóðurvörum.

Frá allsherjarnefnd.
Nefndin er sammála um, að brýna nauðsyn beri til þess, að ríkisstjórnin tryggi, 

ettir því sem mögulegt er, að til landsins verði flutt það mikið af erlendum fóður- 
bæti, sem nauðsynlegt er til þess að framleiðsla matvada i landinu þurfi ekki að 
minnka.

Hins vegar er skipakostur sá, er við höfum til inillilandaferða, takmarkaður og 
lrekar likur til, að hann minnki en að hann nukist, og gæti þvi svo farið, að erfitt 
reyndist að flytja allt það til landsins, er innflvtjendur telja, að flytja þurfi. Nefndin 
tolur, að fyrst og fremst eigi að ganga fvrir til flutnings matvörur handa þjóðinni 
sjálfri, en í aðra röð eigi þ;er vörur að korna, sern framleiðsla matvara i landinu 
byggist á, eins og fóðurvörur handa búfénu, útgerðarvörur o. s. trv., og síðan þær, sein 
óþarfari eru.

Fari svo, að ekki revnist mögulegt að flylja inn allan þann fóðurbæti, sein inn- 
flytjendur óska að fá fluttan, leggur nefndin áherzlu á, að gerðar séu ráðstafanir 
til að tryggja, að það, sem inn verði flutt, verði fvrst og freinst notað til að halda 
mjólkurframleiðslunni uppi, og ætlast nefndin lil, að ríkisstjórnin finni, í samráði við 
Rúnaðarfélag íslands, leiðir til þess að dreifa fóðurbadimnn niilli mjólkurframleið- 
enda á sem réttlálastan hátt.

Nefndin leggur til, að till. verði samþ. ineð eftir farandi
BREYTINGU.

Tillgr. skal orða svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórn, i samráði við innflvljendur fóðurvara, að 

sjá um, að flutt verði til landsins ó þessu sumri na'gilega mikið af erlendu kjarn- 
fóðri, eftir því sein skipakostur frekast leyfir, og skal hún leita um það tillagna



Búnaðarfélags íslands, hvaða tegundir og hve mikið magn skuli innflutt, og að tryggt 
verði, að kjarnfóðrið sé notað fyrst og fremst til mjólkurframleiðslu.

Finnur Jónsson, 
form.

Björn F'. Björnsson.

Alþingi, 18. ágúst 1942.
Gunnar Thoroddsen, 

fundaskrifari. 
Jörundur Brynjólfsson. 

Gísli Jónsson.

Páll Zóphóníasson, 
frsm.

Sigfús Sigurhjartarson.

Nd. 86. Nefndarálit
um frv. til 1. um kosningar til Alþingis.

Frá stjórnarskrárnefnd.
Nefndin hefur alhugað frv. ýtarlega og borið jiað saman við gildandi kosn- 

ingalög.
Eins og segir í greinargerð frv., eru þær breytingar einar, er máli skipta, gerðar 

á gildandi kosningalögum, sem leiðir af stjórnarskrárbreytingu þeirri, sem samþykkt 
var á síðasta Alþingi og sennilega fær fullnaðarsamþykkt ni\ á þessu þingi. — 
Breyting sú á stjórnarskránni, sem orsakar brevtingar á kosningalögunum, er sú, 
eins og kunnugt er, að í tvímenningskjördæmum skulu nú viðhafðar hlutbúndnar 
kosningar, en ekki óhlutbundnar, eins og hingað til hefur verið. Getur nefndin fallizt 
á þær breytingar á gildandi kosningalögum, sem fram koma í frv. og beinlínis leiðir 
af stjórnarskrárbreytingunni. Við samlestur á stjfrv. við gildandi lög hefur komið í 
ljós, að nokkrar villur hafa slæðzt inn við prentunina. En með því að prófarka- 
lesarar þingsins hafa nú lesið prófarkir af frv. og leiðrétt villurnar, hefur nefndin 
orðið ásátt um að láta það koma þannig leiðrétt í skjalaparti, til þess að komast 
hiá að sérprenta það af nýju fyrir 3. umr.

Nefndin er sainmála um að mæla með því, að frv. verði samþykkt óbrevtt til 3. 
umræðu, en mun þá koma ineð þær brtt., seiu hún telur rétt að flvtja.

Alþingi, 19. ágúst 1942
Gísli Sveinsson, Asg. Ásgeirsson, Garðar Borsteinsson, 

form. fundaskrifari. frsin
Áki Jakobsson. Gísli Guðmundsson. Jörundur Brynjólfsson.

Sveinbjörn Högnason. Evsteinn Jónsson. Sigurður Kristjánsson.

Nd. 87. Frumvarp til hafnarlaga
fvrir Grundarfjörð.

(Eftir 2. umr. í Ed.)
1. gr.

Til haínargerðar í Grundarfirði veitast úr ríkissjóði % kostnaðar, eftir áætlun, 
sem ríkisstjórnin hefur samþykkt, þegar fé er veitt til þess í fjárlögum, allt að kr. 
200Ó00 — tvö hundruð þúsund krónur — gegn % frá hafnarsjóði Eyrarsveitar.



2. gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs allt að kr. 

300000 — þrjú hundruð þúsund króna — lán, er hafnarsjóður Eyrarsveitar kann að 
fá til hafnargerðarinnar, gegn ábyrgð sveitarsjóðs og sýslunefndar Snæfellsnessýslu. 
Tillágið úr  rikissjóði og ábyrgð ríkissjóðs er bundin þvi skilyrði, að yfirumsjón með 
verkinu og reikningshald sé falið manni, sem atvinnumálaráðuneytið samþykkir.

3. gr.
Sérhver er skyldur að láta al’ hendi mannvirki og land, er þarf til að gera höfn- 

ina, eða undir brautir og vegi í þarfir hafnarinnar, svo sem leyfa, að tekið verði í 
landi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, og þola þær eignakvaðir, 
óhagræði eða takmörkun á afnotarétti, sem hafnargerðin hefur í för með sér, allt gegn 
þvi, að fullar bætur komi fvrir. Náist ekki samkomulag um bæturnar, skulu þa>r 
ákveðnar með mati tveggja dómkvaddra manna, að tilkvöddum báðum málsaðilum. 
Kostnaðurinn við matið greiðist úr hafnarsjóði Evrarsveitar. Nú vill annar hvor máls- 
aðili ekki una mati, og getur hann heimtað yfirmat, en gera skal hann það innan 14 
daga frá því að matsgerð er lokið. Yfirmatið skal framkvæmt á sama hátt af 4 dóm- 
kvöddum inönnum. Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefur krafizt, ef mats- 
upphæðinni verður ekki hrevtt meira en sem nemur 10% af hinni ákveðnu endur- 
gjaldsupphæð, ella greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði Eyrarsveitar.

4. gr.
Hafnarmerki skulu ákveðin í reglugerð.

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

hryggju eða önnur mannvirki, né fylla upp eða dýpka ú t frá landi, nema eftir tillög- 
um hafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar Eyrarsveitar. Sá, sem vill gera 
eitthvert slikt mannvirki, skal senda hafnarnefndinni beiðni um það, og skal beiðn- 
inni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, ef með þvkir þurfa í tvennu lagi, og held- 
ur hafnarnefnd öðru eintakinu. Hafnarnefnd afgreiðir siðan málið til hiæppsnefndar.

Sá, sem fengið hefur slíkt leyfi, skal skjddur að halda mannvirkinu svo við, að 
engin hætta stafi af því. Þessi ákvæði gilda og um þær bryggjur og önnur mann- 
virki, sem þegar hafa verið gerð á hafnarsvæðinu.

Brot gegn þessari grein varða sektum, frá 500—20000 kr., og hafnarnefnd getur 
látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda.

6. gr.
Hreppsnefnd Eyrarsveitar hefur á hendi stjórn hafnarmálefnanna undir vfirum- 

sjón atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.
7. gr.

Frainkvæmd haínarmála og cftirlit ineð höfninni skal fela hafnarnefnd. í hafn- 
arnefnd sitja 3 menn. Skal nefndin kosin á sama hátt og til sama tíma og aðrar fasta- 
nefndir, er hreppsnefnd kýs. Heimilt er þó að kjósa í nefndina menn, er ekki eiga 
sæti i hreppsnefnd.

8. gr.
Eigum hafnarsjóðs má aðeins verja i þarfir hafnarinnar. Sveitarsjóður ábvrgist 

skuldir hafnarsjóðs, og hreþpsnefnd hefur ábyrgð á eignum hafnarinnar.
9. gr.

Hreppsnefnd má ekki án leyfis ráðuneytisins selja eða veðsetja fasteignir hafnar- 
sjóðsins, eða kaupa nokkrar nýjar fasteignir, taka stærri lán eða lán til lengri tíma 
en að þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem fer í hönd, né endurnýja slík



Ján eða fresta borgunartimanuni, og ekki heldur gera nein þau mannvirki við höfnina, 
sem eru svo stórvaxin, að árstekjurnar hrökkvi ekki til að koma þeim í framkvæmd.

10. gr.
Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafnarvirkja og 

hl árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta gjöld þau, er hér 
segir:

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

a. Lestagjald.
b. Vitagjald.
c. Vörugjald. — Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt fannskrá skips-

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

i reglugerð, sem hreppsnefnd Eyrarsveitar semur og atvinnu- og samgöngumálaráðu- 
neytið staðfestir, og skal i henni ákveða, hver skuli greiða þau og innheimta.

Herskiþ og skemmtiskip skulu undanþegin gjöldum til hafnarinnar samkvæmt 
tölulið 2 a og b.

11. gr.
Nú má álíta, að tekjur af gjaldstofnum þeim, sem heimilaðir eru í 10. gr., hrökkvi 

ekki fyrir árlegum útgjöldum hafnarinnar, og getur þá hreppsnefnd, með sérstöku 
samþykki atvinnumálaráðuneytisins fyrir hvert ár, ákveðið, að leggja megi aukatoll 
á aðflutningsgjaldskyldar og útflutningsgjaldskyldar vörur. Gjaldið iná þó aldrei fara 
fram úr 4% af tolli þeim, er greiða ber í rikissjóð. Gjald þetta innheimtir hafnarnefnd. 
Gjald þetta, sem og gjöldin samkvæmt 10. gr., má taka lögtaki.

12. gr.
Reikningsár hafnarsjóðs er almanaksárið.

13. gr.
Fyrir 1. nóvember ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fyrir hreppsnefnd fruin- 

varp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarinnar á komandi ári. Hreppsnefnd skal 
hafa fullsamið áætlunina fyrir lok nóvembermánaðar og senda hana síðan atvinnu- 
og samgöngumálaráðuneytinu til samþykktar fvrir árslok, ásamt nauðsvnlegum skýr- 
ingum á einstökuin gjalda- og tekjuliðum.

14. gr.
Nú hefur hreppsneínd í hyggju einhverjar meiri háttar aðgerðir við höfnina, eða 

hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki atvinnumálaráðuneytisins þarf 
til, og skal hún þá senda ráðuneytinu sérstaka tillögu um það efni. Skal það gert svo 
tímanlega, að samþykki ráðunevtisins geti komið til áður en hún lætur fjárhagsáætlun 
hafnarinnar fara frá sér.

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

uin aðgerðum utan áætlunar eða fara fram úr áætluðum fjárhæðun), ber hafnarnefnd 
að tilkynna það hreppsnefnd í tæka tíð. Fallist hún á tillögur hafnarnefndar, skal þeg- 
ar leitað samþykkis ráðuneytisins til þess að vikja megi frá áætluninni. Fyrr má ekki 
framkvæma verkið né stofna til tekjuhallans.

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

gera reikning yfir tekjur og gjöld hafnarinnar á hinu liðna ári og efnahagsreikning



hennur. Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama hátt og reikninga sveitar- 
sjóðs.

1"- gr.Að öðru leyti skal ákveða með reglugerð, er hreppsnefnd semur og ráðuneytið 
staðfestir, allt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um höfnina, góðri reglu 
og öðru höfninni viðvikjandi, er við þykir eiga. I reglugerðinni má ákveða sektir fvrir 
brot gegn henni, 20—1000 kr.

Sektir samkvæmt lögum þessum renna í hafnarsjóð.
18. gr.

Með mál þau, sem risa út brotum á lögum þessum og reglugerðum, sem settar 
verða samkvæmt þeim, skal fara sem ahnenn lögreglumál.

19. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Sþ, 88. Breytingartillaga
við till. til þál. um úthlutun bifreiða.

Frá  Einari Olgeirssyni.
Fyrsta málsgr. tillögunnar orðist svo:
Alþingi ályktar, að þriggja manna nefnd skuli hafa með höndum úthlutun 

bifreiða þeirra, sem inn eru fluttar af Bifreiðaeinkasölu ríkisins, enda sé einka- 
sölunni óheimilt að láta af hendi bifreiðar, nema eftir ákvörðun nefndarinnar, en 
leita skal nefndin tillagna forstjóra einkasölunnar um úthiutunina. Sameinað Al- 
þingi kýs með hlutfallskosningu tvo menn í nefndina og tvo til vara, en hinn 
þriðja skipar ríkisstjórnin eftir tilnefningu bifreiðarstjórafélagsins Hreyfils í 
Reykjavík og varamann hans eftir tilnefningu Þróttar, félags vörubifreiðarstjóra í 
Reykjavík, og taki hann sæti í nefndinni, þegar ákveðin er úthlutun vörubifreiða. 
Nefndin skal fylgja þeirri reglu við úthlutun fólksflutningabifreiða, að tveir þriðju 
þeirra bila, sem fluttir eru inn árlega, fari til atvinnubilstjóra og bifreiðastöðva.

Sþ. 89. Breytingartillaga
við till. til þál. um undanþágu frá greiðslu á benzinskatti.

Frá Páli Zóphóníassyni.
Á eftir 1. málsl. tillgr. bætist: Enn fremur eru þær bifreiðar undanþegnar 

greiðslu á benzínskatti, sem annast flutning á kjöti frá sláturstað til fjarlægari 
staða til sölu og frystingar.



Sþ. 90. Tillaga til þingsályktunar
um húsnæði handa alþingismönnum.
Flm.: Bernliarð Stefánsson, Jón Pálmason, Sigurður E. Hlíðar, Sveinbjörn Högnason, 
IJáll Hermannsson, ísleifur Högnason, Einar Árnason, Þorsteinn Þorsteinsson,

Helgi Jónasson, Ingvar Pálmason, Steingr. Aðalsteinsson, Björn Björnsson,
Páll Þorsteinsson, Gísli Sveinsson.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að tryggja alþingismönnum þeim, sem 
eiga heima utan Reykjavíkur, húsnæði vfir þingtimann framvegis.

G r e i n a r g e r ð .
Á tveim undanförnum þingum og eins á þingi því, er nú stendur yfir, hafa utan- 

bæjarþingmenn átt mjög erfitt með að fá sér húsnæði yfir þingtímann og sumum 
þeirra alls ekki tekizt að fá leigt herbergi, heldur orðið að dvelja sem gestir á heim- 
iluin vina ög vandamanna. Er með öllu óviðunandi, að þingmenn þurfi að nota sér 
þannig gestrisni einstakra heimila og þrengja að heimilisfólki, þó ekki hafi verið yfir 
þvi kvartað. Auk þess hafa þeir ekki með þessu móti þau vinnuskilyrði, sein nauðsyn- 
leg eru. Og þó að þetta hafi tekizt hingað til, t. d. nú í sumar, vegna þess að fólk hefur 
verið fjarverandi úr bænum af þessum heimilum, er engin trygging fyrir því, að ailir 
þingmenn fái nokkurt húsnæði á næsta þingi, ef sama ástand helzt.

Framtíðarlausn á þessu máli virðist vera sú, eins og fram hefur komið, að sér- 
stakt hús verði reist fyrir þingmannabústað. En eins og nú er ástatt, er ekki hægt að 
bíða eftir þeim framkvæmdum, og er því hér lagt til að gera hráðabirgðaráðstafanir 
til að bæta úr brýnustu þörf.

Ed. 91. Breytingartillaga
við frv. til laga um dóinnefnd í verðlagsmáluin.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.
Við 3. gr.
Fyrir orðin „er úrskurðast“ kemur: sem úrskurðað er.

Ed. 92. Breytingartillaga
við frv. til I. um dómnefnd i verðlagsmálum.

Frá Sigurjóni Á. Ólafssyni og Haraldi Guðmundssyni.
Við bráðabirgðaákvæði frv. bætist ný málsg;-.:
Heimilt er verkalýðsfélögum og atvinnurekendum að segja upp gildandi kaup- og 

kjarasamningum með minnst viku fyrirvara frá gildistöku laga þessara.



Nd. 93. Frumvarp til laga
um dómnefnd í verðlagsmálum.

(Eftir 3. umr. í Ed.)
1. gr.

Ríkisstjórnin skipar 5 menn í dómnefnd í verðlagsmálum, og skal einn þeirra 
skipaður formaður nefndarinnar. Enn fremur skipar ríkisstjórnin þrjá  menn til 
vara, og taka þeir sæti í nefndinni eftir þvi, sem ákveðið er í skipunarbréfinu.

2. gr.
Það er borgaraleg skylda að taka sæti í dómnefnd. Áður en nefndarmenn taka 

sæti í nefndinni í fyrsta sinn, skulu þeir vinna drengskaparheit að því, að þeir muni 
rækja starfið eftir beztu vitund.

3. gr.
Dómnefnd skal halda bók, og skal skrá í hana það, sem gerist á nefndarfundum, 

svo og allt, sem úrskurðað er í nefndinni.
4. gr.

í dómnefnd ræður afl atkvæða, og eru lirskurðir hennar og ályktanir fullnaðar- 
úrslit máls. Þó má dómnefnd taka mál til meðferðar að nýju, ef aðstæður hafa 
breytzt eða nýjar skýrslur komið fram. Dómnefnd er eigi ályktunarfær nema allir 
nefndarmenn séu mættir.

5. gr.
Dómnefnd skal hafa eftirlit með öllu verðlagi, og hefur nefndin vald til að ákveða 

hámarksverð á hvers konar vörum, hámark álagningar, umboðslauna og hvers konar 
þóknana, sem áhrif hefur á verðlag í iandinu. Enn fremur getur dómnefnd úrskurðað 
um þá kostnaðarliði, er til greina koma um verðlagningu á vöru. Þá getur dómnefnd 
ákveðið greiðslu fyrir flutninga, viðgerðir, smíðar, saumaskap, prentun og því um líkt.

Undanþegnar eru hér frá þær vörutegundir, sem verðlagðar eru samkvæmt sér- 
stökum lögum, enn fremur allar vörur, sem seldar eru úr  landi.

6. gr.
Sala á vörum milli verzlana innbyrðis (keðjuverzlun) umfram það, sem almennt 

tíðkast í hverri grein, er bönnuð, nema slík verzlun sé gerð án álagningar.
Bannað er að halda vörum, sem keyptar eru og tilbúnar til sölu, úr umferð í 

þeim tilgangi að fá á þeim hærri verzlunarágóða en venjulegt er á þeim tíma, scm 
þær höfðu átt að seljast.

7. gr.
Farmgjöld má ekki hækka frá því, sem þau voru í árslok 1941, nema með sam- 

þykki dómnefndár.
8. gr.

Dómnefnd getur krafið h^ern sem er allra þeirra upplýsinga, skýrslna og ann- 
arra gagna, er hún telur nauðsynlegar í starfi sínu, og getur hún falið öðrum að afla 
þeirra gagna.

9. gr.
Allar ákvarðanir dómnefndar skulu birtar þegar í stað, og koma þær i gildi jafn- 

skjótt og gilda þar til öðruvísi er ákveðið. Birta skal þær á þann hátt, er hagkvæm- 
nstur þykir, annaðhvort með opinberum auglýsingum eða með bréflegum tilkynning- 
um til þeirra, er þar eiga í hlut.



10. gr.
Dómnefndarmönnum og starfsmönnum dómnefndarinnar og öðrum þeim, sem 

kynni að verða falið eftirlit með framkvæmd laga þessara, er bannað, að viðlagðri 
ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um opinbera starfsmenn, að skýra 
óviðkomandi mönnum frá þeim atriðum, er þeir verða áskynja um af skýrslum þeim, 
sem um getur í 8. gr., að því leyti, sem þær varða einstaka menn eða einstök fyrirtæki.

11. gr.
Allur kostnaður við dómnefndina greiðist úr ríkissjóði.

12. gr.
Sá, sem vanrækir skyldur þær, er um ræðir i 8. gr., skal sæta 10—100 kr. dag- 

sektum.
Sá, sem gefur rangar skýrslur til dómnefndar, skal sæta refsingu samkvæmt 

ákvæðum almennra hegningarlaga.
Brot gegn öðrum ákvæðum iaga þessara og reglugerð, er kynni að verða sett sam- 

kvæmt þeim, varða sektum frá 100—100000 kr. Enn fremur er upptækur sá ágóði, sem 
fæst við brot á lögum þessum. Ef félög eða félagasamtök brjóta lögin, skal dæma þau í 
sekt og auk þess stjórnendur félaganna.

13. gr.
Mál út af brotum á 10. gr. og 2. mgr. 12. gr. skulu sæta meðferð sakamála. Með 

mál út af brotum á öðrum ákvæðum laganna skal farið sem almenn lögreglumál.
14. gr.

Með reglugerð má setja nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara.
15. gr.

Með lögum þessum eru numin úr gildi lög nr. 28 29. maí 1942, um dómnefnd í 
kaupgjalds- og verðlagsmálum, og lög nr. 118 2. júlí 1940, um verðlag.

16. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ákvæði til bráðabirgða.
Allar þær verðlagsákvarðanir um hámarksverð og hámarksálagningu, sem í gildi 

eru við gildistöku laganna, skulu haldast fyrst um sinn, þar til dómnefnd hefur af- 
numið þær og sett ný ákvæði í stað þeirra.

Heimilt er verkalýðsfélögum og atvinnurekendum að segja upp gildandi kaup- og 
kjarasamningum með minnst viku fyrirvara frá gildistöku laga þessara.

Ed. 94. Þingsályktun
um vegagerð.

(Afgreidd frá Ed. 20. ágúst).
Samhljóða þskj. 69.



Nd. 95. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 84 (Nýjar síldarverksmiðjur á Norðurlandi).

Flm.: Jörundur Brynjólfsson.
Við 1.
Fyrir „5“ í 4. tölul. (Húsavik) kemur: 10.

Nd. 96. Frumvarp til laga
uin að reisa nýjar síldarverksmiðjur á Norðurlandi.

(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.

Rikið lætur reisa nýjar síldarverksmiðjur á þessum stöðum:
1. Á Siglufirði   10 þúsund mála verksmiðju.
2. -  Sauðárkróki   5 — — —
3. -  Raufarhöfn .................. 5 —- — —
4. -  Húsavík .......................  5 — — —
5. -  Skagaströnd ...............  5 — —• —

Enn fremur lætur ríkið reisa verksmiðju til herzlu síldarlýsis, þegar rannsóknir 
sýna, að það sé tímabært.

2. gr.
Til byrjunarframkvæmda samkv. 1. gr., sem hefjist svo fljótt sem ástæður leyfa, 

heimilast ríkisstjórninni að taka lán innan lands fvrir hönd ríkissjóðs, að upphæð allt 
að 10 milljónir króna.

3. gr.
Um stofnun og rekstur verksmiðja þeirra, er um ræðir í 1. gr., fer að öðru leyti 

eftir lögum nr. 1 1. janúar 1938, um sildarverksmiðjur rikisins.
4. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 97. Breytingartillögur
við frv. til laga um að reisa nýjar síldarverksmiðjur á Norðurlandi.

Flm.: Jörundur Brynjólfsson.
1. Við 1. gr. Aftan við 5. tölul. kemur nýr liður:

6. Á Hólmavik .................................................................  ö þúsund mála verksmiðju.
2. Við fyrirsögn. Orðin „á Norðurlandi“ falla burt.



um símalagningar í Rangárvallasýslu.
Flm.: Ingólfur Jónsson.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta nú þegar gera allar nauðsynleg- 
ar ráðstafanir til þess, að sími verði lagður, strax þegar möguleikar leyfa, um eftir- 
taldar byggðir í Rangárvallasýslu og heimilar að veita fé úr ríkissjóði í þvi skyni:

1. Frá Geldingalæk um Snjallsteinshöfða, Austvaðsholt að Holtsmúla og Marteins- 
tungu.

2. Frá Hárlaugsstöðum um Efri-Hamra, Sumarliðabæ, Þjóðólfshaga, Lýtingsstaði að 
Raftholti.

3. F rá  Álfhólum um Skúmsstaði að Ytri-Hól.

G r e i n a r g e r ð .
Hér er farið fram á það, að lengdar verði fjórar shnalínur um héraðið, enda 

verða ekki full not af þeiin fyrr en það hefur verið gert. í neðanverðri Landsveit 
hagar þannig til, að það tekur 2—4 klst. að fara i síma. í Holtum og Vestur-Landeyj- 
um er þetta mjög svipað.

Þurfi menn í þessum byggðum að nota síma, tapast oft hálft og jafnvel heilt dags- 
verk við það. Verður tæpast hægt að neita því, að undir þeim kringumstæðum verði 
símaafnotin dýr. Það er ekki mögulegt að una við þetta lengur. Það er kominn tími 
til þess að bæta úr  slíku ástandi. Tillaga þessi er borin fram í trausti þess, að hátt- 
virt Alþingi og ríkisstjórn taki vel og drengilega i þetta mál, svo hafizt verði handa 
með framkvæmdir strax þegar tækifæri gefst.

Sþ. 98. Tillaga til þingsályktunar

Nd. 99. Nefndarálit
um frv. lil 1. um breyt. á 1. nr. 71 31. des. 1937, um alþýðutrvggingar.

Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur athugað mál þetta og leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 21. ágúst 1942.
Garðar Þorsteinsson, Slefán Jóh. Stefánsson, Gunnar Thoroddsen.

form., frsm. fundaskr.
Jörundur Brynjólfsson. Gisli Guðmundssoi?

Sþ. 100. Þingsályktun
um söluverð á síldarmjöli innan lands til fóðurbætis.

(Afgreidd frá Sþ. 20. ágiist).
Alþingi áiyktar, að síldarverksmiðjur rikisins skuli selja síldarmjöl til notkunar 

innan lands á árinu 1942 sama verði og siðast Iiðið ár, enda greiði ríkissjóður síldar- 
verksiniðjunum mismuninn á þessu verði og almennu markaðsverði erlendis.



Ed. 101. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á bifreiðalögum, nr. 23 16. júni 1941.

Frá samgöngumálanefnd.
Nefndin hefur fengið þær upplýsingar frá dómsmálaráðherra, að breyting sú 

á lögum nr. 23 16. júní 1941, sem gefin er út með bráðabirgðalögum 11. júní 1942, 
hafi verið nauðsvnleg vegna hörguls á bifreiðastjórum, einkum til mjólkurflutn- 
inga, enda gefin út í samráði við vegamálastjóra. Staðfesti vegamálastjóri, að slik 
nauðsyn hefði verið fyrir hendi, auk þess, sem fjöldi beiðna hefði jafnan komið 
fram um það að leyfa 17 ára unglingum ökuréttindi.

Með tilliti til þeirra staðreynda, að ávallt þrengist um innflutning á bifreiðum 
til landsins, en jafnframt fjölgar stöðugt umsóknum frá bifreiðastjórum um kaup 
á nýjum bifreiðum, einmitt til þess að koma í veg fyrir það, að atvinna þeirra sé 
skert, lítur nefndin svo á, að mjög bráðlega muni mega bæta úr þeim erfiðleikum, 
sem flutningar kunna að hafa orðið fyrir af þeim ástæðum, og telur því ekki nauð- 
syn á, að lækkun á aldurstakmarki bifreiðastjóra þurfi af þeiin ástæðum að gilda 
lengur en til næstu áramóta.

Nefndin lítur einnig svo á, að ekki beri að draga úr kröfum, sem lög nr. 23
16. júní 1941 gera til ökuréttinda, nema síður sé, og vill ekki fallast á, að látið sé 
undan beiðni manna í því efni, og allra sízt á meðan vegir landsins eru ofhlaðnir 
erlendum farartækjum vegna hernámsins.

Nefndin leggur því til, að frumvarpið verði sainþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU.
Við 4. gr. bætist: og gilda til ársloka 1942. Þó skulu þeir, sem fengið hafa öku- 

leyfi samkvæmt þessum lögum, halda þeim, þótt þeir hafi þá ekki náð aldri þeim, 
sem áskilinn er í 20. og 21. gr. bifreiðalaganna.

Alþingi, 21. ágúst 1942.
Gisli Jónsson, Eiríkur Einarsson, Einar Árnason. 

form., frsm. fundaskr.

Ed. 102. Frumvarp til laga
um notkun byggingarefnis.

Flm.: Bjarni Benediktsson.
1. gr.

Ef bæjar- eða sveitarstjórn óskar þess, skal ráðherra sá, er fer með verzlunar- 
mál, setja reglur um notkun allra aðaltegunda byggingarefnis, timburs, sements og 
steypustyrktarjárns, sem til er í kaupstaðnum eða hreppnum eða flutt verður þangað 
eftir gildistöku þessara laga, í því skyni, að efnið verði notað til þeirra byggingar- 
framkvæmda, sem ráðherra telur brýnasta þörf fyrir á hverjum stað, að fengnum 
tillögum bæjarstjórnar eða hreppsnefndar.

2. £?r.
Er ráðherra setur reglur samkv. 1. gr., skipar hann jafnfraint 2 menn í nefnd, 

nnnan eftir tilnefningu bæjar- eða sveitarstjórnar, er lilut á að máli, er úrskurði 
Alþt. 1042. A. (60. l ö g g j a fa r þ in g ) .  17



með hliðsjón af settum reglum um notkun þess byggingarefnis, sbr. 1. gr., sem er á 
staðnum eða flutt verður þangað. Úrskurður nefndarinnar er fullnaðarúrskurður.

3. gr.
Brot á lögum þessum og reglum, sem settar verða samkvæmt þeim, varða sektum, 

allt að 50 þús. krónum.
Sömu refsingu varðar að brjóta skilyrði, sem nefndin, er skipuð verður samkv.

2. gr., hefur sett um notkun byggingarefnis. Mál vegna brota sæta meðferð alm. lög- 
reglumála.

4. gr.
Kostnað við framkvæmd laganna greiðir ríkissjóður.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Vegna örðugleika um aðflutninga á byggingarefni þykir nauðsyn bera til, að opiu- 

ber stjórnarvöld taki í sínar hendur frekari umráð yfir ráðstöfun á þeiin aðalefnivör- 
um, sem til landsins flytjast og í frv. greinir, en gert hefur verið fram að þessu, enda 
fæst ekki flutt til landsins byggingarefni svo nokkru nemi, án aðgerða af hálfu ríkis- 
valdsins um útvegun skipakosts.

í frv. er gert ráð fyrir, að á milli ríkisstjórnar annars vegar og bæjar- eða sveitar- 
stjórnar hins vegar verði samvinna um, hvernig einkum beri að ráðstafa fáanlegu 
byggingarefni á hverjum stað, þannig, að það komi að sem beztum notum fvrir al- 
menning.

Fyrir fram er ekki unnt að setja fastar reglur um notkunina.
Það fer eftir ýmsum aðstæðum, hvaða framkvæmdir talið verður æskilegt að 

gángi fvrir, og er eðlilegt, að bæjar- og sveitarstjórnir hafi nokkra ihlutun um það.
I Reykjavík og fleiri kaupstöðum má vafalaust telja, að nú beri einkum að verja 

byggingarefni til þess að koma upp ibúðum fvrir húsnæðislaust fólk og á þann hátt, 
að sem flestum komi að notum.

Samkv. gildandi lögum hefur innflutnings- og gjaldeyrisnefnd að vísu heimild til 
að setja hvers konar skilvrði fyrir leyfisveitingum. En vegna innflutningserfiðleik- 
anna annars vegar og húsnæðisvandræðanna í kaupstöðunum hins vegar er viða þörf 
á strangara eftirliti með notkun hyggingarefnis frainvegis en til þessa hefur verið 
framkvæmt. Er þess þörf og róttara að setja um eftirlitið sérstök lög, ef ætlazt er til, 
að það komi að notum.

Samkv. frv. dregur ráðherra, eftir tillögum bæjar- og svcitarstjórna, aðallínurnar, 
sem fara ber eftir um notkun byggingarcfnis á hverjum stað, þar sem þörf er talin fyrir 
opinbera íhlutun, umfram skilyrði innflutnings- og gjaldeyrisnefndar, en framkvæmd- 
in verður falin tveim mönnum, cr ráðherra skipar, annan eftir tilnefningu bæjar- eða 
sveitarstjórnar.

Sþ. 103. Tillaga til þingsályktunar
um sérstakar launabætur enibadtismanna og annarra starfsmanna ríkisins.

Flm.: Sigurður Kristjánsson, Haraldur Guðmundsson, Páll Hallgrímsson,
Sigfús Sigurhjartarson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta greiða embættismönnum og öðr- 
uin starfsmönnum rikisins og rikisstofnana sérstaka uppbót á laun þeirra frá ríkinu



eða ríkisstofnunum fyrir tímabilið 1. júlí 1942 til 30. júní 1943 eins og hér á eftir 
segir:

Á fyrstu 2400 kr. grunnlauna, ásamt verðlagsuppbót af henni, eins og hún 
verður á hverjum tíma, greiðast 30%.

Á þann hluta grunnlauna, sem er ofan við kr. 2400.00, og allt að kr. 10000.00, 
ásamt verðlagsuppbót, eins og hiin verður á hverjum tíma, greiðast 25%. Uppbót 
þessi greiðist mánaðarlega.

Uppbót greiðist úr ríkissjóði eftir sömu reglum á tímakaup kennara, eftirlaun 
í fjárlögum og lífeyri úr lifeyrissjóðum embættismanna, barnakennara og ljós- 
mæðra, svo og útborgað skrifstofufé og embættiskostnað, að undanskilinni húsa- 
leigu og húsaleigustyrk.

Enn fremur skorar Alþingi á rikisstjórnina að hraða endurskoðun launalag- 
anna svo sem unnt er.

G r e i n a r g e r ð .
Á þessu þingi eru flutt tvö frumvörp um sérstakar launabætur til handa em- 

bæltismönnum og starfsmönnum rikisins, sitt frumvarpið í hvorri þingdeild. Frum- 
vörpum þessum hefur verið vísað til fjárhagsnefnda deildanna, og hafa þær unnio 
saman að afgreiðslu þeirra.

Nefndirnar hafa orðið sammála um að afgreiða þessi mál með þingsálvktunar- 
tillögu þessari, og standa allir nefndarmenn beggja nefndanna að því.

Páll Hallgrímsson áskilur sér rétt til að bera fram brtt. við 3. málsgrein.

Nd. 104. Nefndarálit
um frv. til 1. um sölu þjóðjarðanna Ólafsvíkur og Ytri-Bugs.

Frá allsherjarnefnd.
Nefndin hefur athugað þetta mál og leggur til, að frv. verði samþykkt ineð eftir- 

farandi brevtingu, sem er í samræmi við þá afgreiðslu, sem frumvörp um sölu þjóð- 
jarða hafa fengið að undanförnu.

BREYTINGARTILLAGA.
Við 1. gr. bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Lönd þau, er Ólafsvíkurhreppur eignast i þessum kaupum, er honum óheimilt að 

selja, en heimilt er honum að leigja þau, og fer uni leiguna samkv. reglugerð, er sam- 
þykkt sé af ríkisstjórn.

Alþingi, 21. ágúst 1942.
Garðar Þorsteinsson, Stefán Jóh. Stefánsson, Gunnar Thoroddsen,

form. fundaskr. frsm.
Gísli Guðnnindsson. Jörundur Brynjólfsson.

Nd. 105. Breytingartillaga
við frv. til laga um dómnefnd í verðlagsmálum.

Flm.: Pétur Ottesen
Við ákvæði til bráðabirgða. 
Siðari málsgr. falli burt.



Nd. 106. Nefndarálit
uni frv. til 1. um raforkusjóð.

' Frá fjárhagsnefnd.
Nefndin hefur rætt málið á nokkrum fundum, og hafa nefndarmenn orðið sam- 

mála um, að þörfin væri svo mikil fyrir fé til þeirra framkvæmda, sem frumvarpið 
fjallar um, að rétt sé að hækka framlag rikisins af tekjum áranna 1941 og 1942 um 
helming, eða í 10 milljónir króna, enda sé þá, ef þörf gerist, tekið nokkuð af þessu fé 
af þeirri upphæð, sem ella er ætlazt til, að gangi í framkvæmdasjóð ríkisins. Hins 
vegar hefur ekki náðst samkomulag um að ákveða nú með lögum, að þessu fé sé á 
sinum tima varið sem styrk til raforkuvera samkvæmt ákveðnum reglum, því að eins 
geti komið til mála, að ríkið reisi eitthvað af orkuverum á sinn kostnað. JPálm og .SK 
taka fram, að þeir leggi ekki svo mikla áherzlu á þetta atriði, að þeir vilji stefna frum- 
varpinu í nokkra hættu þess vegna, þar sem nægileg ta^kifæri gefist til að ákveða það 
síðar. Hafa þeir verið í samráði við flutningsmenn um að leggja til að fella niður 3. 
og 4. gr. frumvarpsins. Asgeir Asgeirsson áskilur sér rétt til að flytja frekari brtt. en 
riefndin hefur orðið sammála um.

EystJ og PHall óska að taka fram eftirfarandi:
Framsfl. flytur á þessu Alþingi þáltill. um rafmagnsmál byggðanna, þar sem sú 

stefna er rnörkuð, að ráðstafanir séu gerðar til þess, að landsmenn eigi kost raforku 
með sömu kjörum í dreifbýli og þéttbýli. Af þessu leiðir, að við viljum eigi fallast á 
ákvæði 4. gr. þessa frumvarps, sem slær því föstu, að raforkuveitur séu studdar með 
tilteknum stofnstyrk einvörðungu. Við erum þess vegna fvlgjandi því, að 4. gr. frv. 
verði felld niður, en í þess stað ákveðið á þessu stigi málsins, að fé raforkusjóðs verði 
varið til styrklar raforkuveitum í sveitum og kauptúnum — eftir því, sem ákveðið 
verði i sérstökum lögum, enda verði þá að því keppt, að slík löggjöf verði sett á næst- 
komandi vetri.

Það er ljóst, að mjög mikið fé þarf til þess að leysa raforkumál dreifbýlisins á 
þeim grundvelli, sem lagður er í þáltill. um raforkumál á þskj. 19. Og er það skoðun 
okkar, að það mál verði vart leyst, nema til þess verði ætlaður sérstakur tekjustofn 
til frambúðar. Framsóknarfl. vill þvi, að á þessu Aljjingi verði sett nefnd til að undir- 
húa þetta stórmál fyrir næsta reglulegt Alþingi, og flvtur um það þáltill., eins og áður 
segir. 1 frumvarpi þessu er hins vegar Iagt til, að raforkusjóður verði stofnaður nú 
þegar með 5 millj. kr. framlagi af tekjuafgangi ársins 1942 og 500 þús. kr. árlegu fram- 
lagi. — Við sjáum síður en svo nokkuð á móti því að ákveða nú þegar framlög í raf- 
orkusjóð af ríkisfé, þótt rannsókn um framtíðartekjuöflun hafi ekki farið fram. Við 
álitum hins vegar, með tilliti til þess, hve stórkostlegt verkefni er framundan í þessu 
máli og kostnaðarsamt og með sérstöku tilliti til hiiínar gífurlegu peningaveltu í land- 
inu, að réttmætt sé að ákveða 10 millj. króna framlag af tekjuafgangi ríkisins árin 
1941 og 1942 í raforkusjóðinn. Jafnframt sé þó sá varnagli settur, að taka skuli úr 
framkvæmdasjóði það, sem á vantar, ef % hlutar tekjuafgangs þessara ára hrökkva 
eigi upp í framlag þetta, en % hlutar tekjuafgangs ríkissjóðs renna nú til fram- 
kvæmdasjóðs samkvæmt lögum frá síðasta Alþingi. Ber þó ekki að skilja afstöðu okk- 
ar í þessu máli svo, að við teljum nú tímabaut að hefja vfirleitt skiptingu fram- 
kvæmdasjóðs eftir verkefnum.

Nefndin leggur samkvæmt framansögðu til, að frumvarpið verði samþykkt með 
breytingum, sem hún flvtur á sérstöku þingskjali.

Alþingi, 21. ágúst 1942.
Sigurður Kristjánsson, Ásgeir Asgeirsson, Jón Pálmason, 

form., með fyrirv. fundaskr. frsm.
Evsteinn Jónsson. Páll Hallgrímsson.



Nd. 107. Breytingartillögur
\ ið  frv. til 1. um raforkusjóð.

Frá fjárhagsnefnd.
1. Við 1. gr. Greinin orðist þannig:

Stofna skal sjóð, er nefnist raforkusjóður. Tilgangur sjóðsins er að stuðla 
að því, að reist verði raforkuver og raforkustöðvar í sveituin og kauptúnum.

2. V?ið 2. gr. Greinin orðist svo:
. Ríkissjóður leggur fram til raforkusjóðs af tekjuafgangi áranna 1941 og 1942 

10 millj. kr. og 500 þús. krónur á ári eftir 1942. Xú nema % hlutar tekju- 
afgangs áranna 1941 og 1942 ekki hinni tilteknu upphæð, og skal það, sem á 
vantar, þá lagt fram úr framkvæmdasjóði ríkisins

Fé raforkusjóðs skal geymt og ávaxtað í banka.
3. Við 3. gr. Greinin íalli burt.
4. Við 4. gr. Greinin falli burt.
5. Við 6. gr. Greinin orðist svo:

Ráðherra setur með reglugerð fvrirmæli um slarfsemi sjóðsins, að fengn- 
um tillögum rafmagnseftirlits ríkisins.

Sþ. 108. Nefndarálit
um till. til þál. um úthlutun bifreiða.

Frá ineiri hl. allsherjarnefndar.
Nefndin hefur klofnað i málinu. Meiri hl., þeir BFB, FJ, JörB, PZ og SigfS, er 

sammála um, að rétt sé, að till. nái fram að ganga í aðalatriðum, en tveir nm., þeir 
GJ og GTh, rnunu skila sérstöku nál. Meiri hluti n. telur, að réttara muni, að væntan- 
leg nefnd leiti álits hjá samtökum bifreiðarstjóra almennt viðvíkjandi úthlutun bif- 
reiða, en SigfS tekur fram, að hann vilji, að brtt. á þskj. 88 verði samþ., en að öðru 
levti leggur hann til ásamt meiri hl., að iill. verði samþ. með svo hljóðandi

BREYTINGUM:
a. Við 1. málsgr. Upphaf málsgr. orðist svo:

Alþingi ályktar að kjósa þrjá menn í nefnd, til tveggja ára, og þrjá til vara, 
er hafi með höndum . . .  o. s. frv.

b. Við 3. málsgr. Aftan við málsgr. bætist: Nefndin skal fylgja þeirri reglu við út- 
hlutun fólksflutningabifreiða, að allt að tveir þriðju þeirra bifreiða, sem inn eru 
fluttar árlega, fari til atvinnubifreiðarstjóra og bifreiðastöðva.

Alþingi, 22. ágúst 1942.
Finnur Jónsson, Sigfús Sigurhjartarson, Páll Zóphóniasson. 

form., frsm. með fyrirvara.
Jörundur Brynjólfsson. Björn F. Björnsson.



Nd. 109. Breytingartillögur
við l'rv. ti! 1. um kosningar til Alþingis.

Frá stjórnarskrárnefnd.
1. Við 11. gr. Orðin „oddviti . .  atkvæðakassana" falli burt.
2. Við 27. gr.

a. í stað „hlutbundnum kosningum“ í 1. mgr. koini: óhlutbundnum kosningum.
b. Niðurlag 2. mgr. orðist svo: og eigi færri en 18 og eigi fleiri en 3ð i tvímenn- 

ingskjörda'mum.
3. Við 29. gr. í stað „listum“ í 1. mgr. komi: framboðslistum.
4. Við 33. gr. Orðin „sé hann eigi sjálfur viðstaddur" í 1. málsl. 1. mgr. falli burt.
5. Við 53. gr. Orðin „eða ef ekki . . .  varaþingmenn“ í niðurlagi 3. málsl. falli burt.
6. Við 57. gr. Við gr. bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

Seðlum, sem eigi eru afgreiddir til undirkjörstjórnar, gerir yfirkjörstjórn 
grein fyrir, þegar atkvæði eru talin.

7. Við 07. gr. Orðin „með ritblýi“ falli burt.
8. Við 118. gr. Orðin „eða ef ekki . . .  varaþingmenn“ í lok gr. falli burt.
9. Aftan við frv. kemur svo látandi

Ákvæði til bráðabirgða:
Fyrir kosningar þær, er fyrstar fara fram eftir lögum þessum, skal sinna 

kröfum um stofnun nýrra kjördeilda samkv. 6. gr., þótt þær komi ekki fram fyrr 
en 3 vikum á undan kosningum, enda skal þá nota staðfest eftirrit af kjörskrá 
hreppa eða hreppshluta, sem skipt hefur verið.

Nd. 110. Breytingartillaga
við frv. til 1. uin kosningar til Alþingis.

Frá Sigurði Bjarnasyni og Gunnari Thoroddsen.
Við 71. gr. Greinin orðist svo:
I’egar gengið hefur verið frá fylgibréfinu samkv. ákvæðum 70. gr., skal kjósand-

inn láta það með kjörseðlinum áföstum í tilheyrandi umslag og loka því vandlega.
Siðan skal rita utan á það til lireppstjórans í þeim hreppi eða bæjarfógelans í þeim 
kaupstað (i Reykjavík lögmanns), þar sem kjósandinn telur sig standa á kjörskrá. 
Síðan innsiglar kjörstjóri umslagið með lakki og þar til gerðu innsigli. Þó gildir sú 
meðfcrð ekki um þá atkvæðaseðla, er getur í 2. mgr. 74. gr. A umslagimi skal þess 
getið, að í því liggi atkvæðaseðill, og skal kjósandinn undirrita þá vfirlýsingu með 
nafni sínu og kjördæini.

Slofn kjörblaðsins geymir kjörstjóri.

Nd. 111. Breytingartillaga
við frv. til laga um kosníngar til Alþingis.

F rá  Jóni Pálmasyni.
Við 100. gr. Úr greininni falli burt orðin „eða það sannist fvrir kjörstjórn, að 

hann sé staddur á kjörstaðnum (sbr. 96. gr.)“.



Nd. 112. Breytingartillögur
við frv. til laga uin kosningar til Alþing'is.

Flm.: Sveinbjörn Högnason, Jörundur Brynjólfsson, Eysteinn Jónsson,
Gísli Guðmundsson.

1. Við 13. gr. Aftan við gr. bætist ný málsgr,, svo hljóðandi:
Nú telst, með tilliti til alfaraleiða, erfitt að sækja atkvæðagreiðslu utan kjör- 

fundar til hreppstjóra, og skal þá yfirkjörstjórn skipa annan kjörstjóra á hent- 
ugri stað í hreppnum, ef meiri hluti hreppsnefndar óskar þess. Skipun kjörstjóra 
skal þegar tilkynnt sýslumanni, sé hann ekki oddviti yfirkjörstjórnar.

2. Við 36. gr. í stað „hreppstjóra og skipstjóra“ komi: kjörstjóra utan kjörstaðar.
3. Við 65. gr. Niðurlag greinarinnar orðist svo: heimili hreppstjóra, skrifstofu eða 

heimili kjörstjóra, sem yfirkjörstjórn hefur skipað samkvæmt 13. gr„ eða um 
borð i islenzku skipi o. s. frv.

4. Við 85. gr. Aftan við greinina bætist: Vottorð er einnig gilt, sé það undirritað af 
hreppsnefnd í þeim hreppi, þar sem kjósandi er á kjörskrá, eða oddvita fyrir 
hennar hönd. Ber oddvita að tilkynna undirkjörstjórn kjördeildar fvrir kjördag, 
hvaða kjósendum í kjördeildinni hreppsnefnd hafi gefið vottorð.

5. Ahð 97. gr. Aftan við gr. bætist: Eigi má atkvæðagreiðsla standa lengur en til 
kl. 12 á miðnætti.

6. Við 104. gr. Við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Eftir að kjörstjórn hefur gengið frá kjörgögnum samkvæmt fyrinnælum 

þessarar greinar, mega hin innsigluðu kjörgögn og innsigli k jörstjórnar eigi vera 
í vörzlu sama manns.

7. Við 107. gr. Aftan við greinina bætist: Ætíð skal talning fram fara svo fljótt seiu 
verða má, að dómi yfirkjörstjórnar.

8. Aftan við frv. komi svo hljóðandi

Ákvæði til bráðabirgða:
í kosninguin þeim, sem fram fara næst eftir gildistöku þessara laga, skulu 

vera tveir kjördagar, þó ekki í þeim kjördeildum, sem eru innan takmarka kaup- 
staðar eða kauptúns. Þegar kosningu er lokið hinn fyrri kjördag, skal í öllu svo 
að farið sem fvrir er madt í 104. gr., að því viðbæltu, að kjörskráin og þau eftir- 
rit hennar, sein kjörstjórn hefur haft til afnota, skulii lögð með öðrum kjörgögn- 
um í poka þann, sem innsiglaður er. Eftir að kjörfundur er settur hinn síðari 
kjördag, opnar kjörstjórn hinn innsiglaða poka og umslög, sem í honum eru, í 
viðurvist frambjóðenda eða umboðsmanna þeirra. Sé frambjóðandi eigi mættur 
eða umboðsmaður hans, kveður hún til valinkunnan mann að vera umboðsmaður 
frambjóðanda.. Sé eigi unnt að fullnægja þessu ákvæði, má þó rjúfa innsigli, opna 
umslögin og hefja kosningu, þegar klukkustund er liðin l’rá setningu kjörfundar. 
l Tm hinn siðari kjördag gilda ákvæði XII. kafla laganna eftir þvi, sem við á.

Ef ÖII kjörstjórnin er sannnála og allir frambjóðendur eða umboðsmenn 
þeirra, sein mættir eru, samþvkkja, má kjörstjórn, þegar kosningu er lokið hinn 
fýrri kjördag, ákveða, að eigi skuli vera fleiri kjördagar í kjördeildinni, enda sé 
kjörbókin undirrituð af frambjóðendum og umboðsmönnum, sem samþykkt hafa. 
Hafi 80(í eða fleiri af kjósendum í kjördeildinni kosið eða fengið vottorð samkv. 
85. gr., nægir einróma samþjrkki kjörstjórnar til slíkrar ákvörðunar.

Hinn fvrri kjördag skal setja kjörfund kl. 10 árdegis og hinn síðari kjördag 
kl. 12 á hádegi.



Nd. 113. Nefndarálit
um frv. til 1. um lendingarbætur á Skálum.

Frá sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefur athugað frumvarpið og leggur til, að það verði samþykkt með

Nefndin hefur athugað frumvarpið og borið það saman við hin nýrri hafnar- 
lög, sem Alþingi hefur samþykkt. Madir nefndin með því, að frumvarpið verði 
samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU.
Við 10. gr. A eftir e-lið í 2. tölul. kemur nýr stafliður, svo hljóðandi: 

f. Allt að 1% af andvirði afla þeirra skipa og báta, sem heimili eiga i kauptúninu 
og leggja þar afla á land eða hafa þar uppsátur.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að gera nú þegar nauðsynlegar ráð- 
stafanir til þess, að ríkisútvarpið flytji engar þær fréttir, hvorki í frásögn né aug- 
lýsingum, er á nokkurn hátt mega gefa upplýsingar um innflutning, útflutning, 
viðskiptaveltu eða aðra afkomu þjóðarinnar, á  meðan á ófriðnum stendur.

þessari
BREYTINGU:

Við 2. gr. í stað „00 þúsund“ komi: 75 þúsund.
Alþingi, 24. ágúst 1942.

F innur Jónsson, 
form.

Sigurður Kristjánsson.
Sigurður Bjarnason, 

fundaskr.
on, Skúli Guðmundsson, 

frsm.
Pálmi Hannesson.

Nd. 114. Nefndarálit
um  frv. til hafnarlaga fvrir GruiKlarfjörð.

Frá sjávarútvegsnefnd.

F innur Jónsson, 
form.

Alþingi, 24. ágúst 1942.
Sigurður Bjarnason, 

fundaskr.
Sigurður Iíristjánsson, 

frsm.
Pálmi Hannesson. Skúli Guðmundsson.

115. Tillaga til þingsályktunar
Flm.: Gísli Jónsson.

G r e i n a r g e r ð .
Það er vitað, að ríkisútvarpið hefur jafnan flutt fregnir úr dagblöðunurn um 

inargvíslega afkomu þjóðarinnar á þessum tímum, meðal annars nú alveg nýlega



\mislegt úr skýrslu Landsbankans. Þótt slíkt mætti sýnast meinlaust, þá getur það 
samt sem áður gefið margvíslegar upplýsingar, sem draga mætti af ákveðnar álykt- 
anir, er engan veginn v.æru skaðlausar þjóðinni. Ber hér því að gæta fyllstu var- 
úðar i þessum efnum, svo lengi seni ófriðurinn varir.

Nd. 116. Breytingartillaga
við frv. til laga 11111 kosningar til Alþingis.

F lm .: Áki Jakobsson.
Við 27. gr. Niðurlag 2. málsgr., „eigi færri en . . . “ o. s. frv., orðist svo: eigi 

færri en 12 og eigi fleiri en 24 í tvímenningskjördæmum.

Ed. 117. Frumvarp til laga
um breyting á bifreiðalögum, nr. 23 16. jiini 1941.

(Eftir 2. umr. í Ed.)
1. gr.

Fyrir „13 ára“ í 2. mgr. 20. gr. bifreiðalaga nr. 23 16. júní 1941, komi: 17 ára.
2. gr.

Við 4. mgr. 20. gr. laganna bætist: Þeir, sem eru fullra 19 ára að aldri, geta þó 
fengið leyfi til að aka leigubifreiðum til mannflutninga fyrir allt að 10 farþegum, 
enda uppfylli þeir öll önnur skilyrði þessarar málsgreinai. Ákvæði þessarar máls- 
greinar gilda þó ekki um bifreiðastjóra vörubifreiða, er flytja verkamenn til og frá 
vinnustað.

3. gr.
3. mgr. 21. gr. orðist svo: Engum má veita æfingu í akstri, sem yngri eru en svo, 

að vanti einn mánuð í 17 ára aldur.
4. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til ársloka 1942. Þó skulu þeir, sem fengið 
hafa ökulevfi samkvæmt þessum lögum, halda þeim, þótt þeir hafi þá ekki náð aldri 
þeim, sem áskilinn er í 20. og 21. gr. bifreiðalaganna.

Nd. 118. Breytingartillögur
við frv. til laga um kosningar til Alþingis.

Frá  Páli Zóphóniassyni.
1. Við 27. gr.

a. í stað „12“ og „24“ i 1. málsgr. komi: 25 og 50.
b. 1 s t a ð  “ og í 2. málsgr. komi: 50 og 100.

2. Við 57. gr. Framan við „10cý “ í lok fvrri málsgr. komi: minnst.



Nd. 119. Breytingartillaga
\ ið  frv. til 1. um að reisa nýjar síldarverksmiðjur á Norðurlandi.

Flin.: Bjarni Bjarnason.
Við 1. gr. Fyrir „5“ í 4. tölul. (Húsavík) keinur: 9.

Sþ. 120. Tillaga til þingsályktunar
uiii þátttöku rikissjóðs í byggingarkostnaði sjúkrahúss á Akurevri.

Flm.: Steingrímur Aðalsteinsson.
Sameinað Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að greiða úr ríkissjóði 

lielming byggingarkostnaðar sjúkrahúss þess á Akureyri, sem þar er hafin bygging 
á, enda verði stærð og fyrirkomulag sjúkrahússins samþvkkt af viðkomandi trún- 
aðarmönnum ríkisins.

G r e i n a r g e r ð .
Það hefur myndazt sú venja, að ríkissjóður greiði byggingarkostnaðar 

sjúkrahúsa, sem bæjarfélög reisa. Þetta cr þó, að því er flm. bezt veit, ekki bundið 
í lögum né reglugerð.

Nú háttar svo til um Akurevri, að ba:rinn er miðstöð fvrir fjölmennar sveitir 
allt umhverfis og samgöngur til hans greiðar af öllu Norðurlandi og víðar. Þangað 
hefur því mjög verið leitað sjúkrahúsvistar af fólki búsettu utan bæjarins, og þetta 
þrátt fyrir það, þótt hið gamla sjúkrahús sé löngu hætt að fullnægja kröfum tím- 
ans um slikt húsnæði.

Það er því óhætt að fullyrða, að þegar reist hefur verið nýtízku sjúkrahús á 
Akureyri, búið fullkomnum lækningatækjum og hefur á að skipa jafnfærum yfir- 
lækni sem sjúkrahúslæknirinn, hr. Guðm. Karl Pétursson, er, þá mun liggja þangað 
straumur af utanbæjarsjúklingum, úr öllum sveitum norðanlands og af Austur- 
landi. Má gera ráð fyrir, að sjúkrahúsið verði þannig eins konar „landsspítali“ 
fvrir Norðurland og norðanvert Austurland.

Af þessum sökum er nauðsvnlegt, að sjúkrahúsið verði byggt stærra en þyrfti 
að vera vegna Akureyrar einnar, en þá uni leið einnig sanngjarnt, að ríkissjóður 
leggi til byggingarinnar hlutfallslega hærri styrk en venja er að leggja til sjúkra- 
luisa, sem vegna staðhátta eru að mestu notuð af fólki á miklu þrengra svæði.

Telur flm., að með þingsálvktunartillögu þessari sé mjög í hóf stillt um kröfur 
til rikissjóðs og öðrum kaupstöðum cnginn óréttur með þessu sýndur, heldur að- 
eins sanngjarnlega miðað við sérstakar aðstæður.

Nánar í framsögu.

Sþ. 121. Tillaga til þingsályktunar
um ráðstafanir til eflingar íslenzkum landbúnaði.
Flm.: Brvnjólfur Bjarnason, Aki Jakobsson, Einar Olgeirsson, ísleifur Högnason, 

Sigfús Sigurhjartarson, Steingrímur Aðalsteinsson.
Alþingi ályktar að fela Búnaðarfélagi íslands eftirfarandi verkefni:

1. Að láta fara fram rannsókn á jiví, hvar heppilegust eru skilyrði með tilliti til 
ræktunar, rafvirkjunar, samgangna o. s. frv. til landbúnaðarframleiðslu í ýms- 
um greinum, með það fyrir augum, að bvggðin færist saman,



2. Að gera áætlun um rafvirkjun sveitabyggða og samgöngukerfi sveitanna ineð 
hliðsjón af rannsókn þeirri, er greinir í 1. lið, í samvinnu við aðrar hlutað- 
eigandi rikisstofnanir.

3. í sambandi við ofangreinda rannsókn að gera tillögur um stofnun fyrirmyndar- 
búa á ýmsum stöðum á landinu og uin fvrirkomulag þeirra, og skulu verkefni 
þeirra vera m. a. að gera tilraunir í ræktun og búrekstri, halda námskeið fyrir 
bændur, útvega vélar o. s. frv.

4. Að undirbúa löggjöf um framkvæmdir og aðstoð við landbúnaðinn á grund- 
velli þess undirbúningsstarfs, sem að ofan greinir, og að endurskoða gildandi 
búnaðarlöggjöf, til að greiða fyrir þróun hans í samræmi við þær niðurstöður, 
sem rannsókn sú, er um getur í 1. lið, leiðir í ljós.
Kostnaður greiðist ú r  ríkissjóði.

G r e i n a r g e r ð .
Undanfarna áratugi hefur ríkið árlega lagt fram nokkurt fé í því skyni að skapa 

betri lífsskilyrði i sveitum landsins. Þessu fé hefur aðallega verið varið til aukinnar 
ræktunar og til þess að gera mögulegt að nota vélar í stað handverkfæra við land- 
búnaðarstörf. Nokkuð hefur á unnizt við þetta, en langt er þó í land með sama hraða, 
að vélar verði notaðar við alla vinnu, þar sem hagkvæmt er að nota þær. Enn er 
verulegs hluta af hevfeng landsmanna aflað á þýfðum og rányrktum engjum. Á 
öðrum sviðum landbúnaðarins er breytingin þó víðast skemmra á veg komin. Enda 
munu tekjur smábænda, einkum þeirra, sem afskekkt búa, vera minni saman borið 
við erfiði en nokkurra annarra stétta landsins. Það horfir því svo enn, þrátt fyrir 
aðgerðir ríkisins, að fjöldi bænda hlýtur á  næstunni að hverfa til annarra starfa, 
ef tækifæri býðst, nema kjör þeirra breytist að mun til batnaðar.

Enginn ágreiningur er um, að það sé hin mesta nauðsyn, að við framleið- 
um eins mikið af þeim landbúnaðarvörum, sem við þurfum að nota, og frekast er 
unnt. Eðlileg afleiðing þeirrar skoðunar er, að rikið geri ráðstafanir til, að tekjur 
fólksins, sem að landbúnaði vinnur, verði viðunandi og lífsþægindi þess og menn- 
ingaraðstaða eins góð og annarra landsbúa.

Kemur þá til álita, hvort byggja skuli á sama grundvelli og undanfarin ár um 
aðstöðu til landbúnaðarins, en auka fjárframlögin, eða hvort ætla má, að meira 
mundi vinnast með brevttu skipulagi byggðanna og breyttum búskaparháttum, og 
leggja þá megináherzluna á að vinna að því, að hið nýja byggðaskipulag komist á 
og þeir búskaparhættir, sem því fylgja, þó að áfram vrði veittur svipaður. styrkur 
til þeirra, sem búa vilja í gamla horfinu.

Landbúnaður, sem rekinn er ineð rányrkju án véla, þarf á miklu landsvæði 
að halda saman borið við áhöfn, þörf á flutninguin til og frá framleiðslustað er 
tiltölulega lítil. Að búinu þarf aðeins flutning á neyzluvörum, sem búin framleiða 
ekki, og frá búunum aðeins flutning á afurðum, sem afgangs eru heimanotkun. 
Strjálbýli á því vel við rányrkjubúskap, enda hefur skipulag byggðanna hér á landi, 
strjálbýlið, fvrst og fremst myndazt sökum rányrkjubúskapar.

Allt öðruvísi horfir þar, sem landbúnaður er rekinn með véluin á ræktuðu 
landi. Þar er nauðsyn að búa í þéttbýli og sem næst markaðsstöðum. Flutnings- 
þörfin er þá mikil. Auk neyzluvaranna þarf að flytja til búanna margs konar fram- 
leiðsluvörur, svo sem vélar, áburð o. s. frv., og samsvarandi þarf að flytja ineira 
af afurðum frá búunuin heldur en þar, sem rányrkja er stunduð. Búskapur á rækt- 
uðu landi krefst því góðra og öruggra vega milli framleiðslustaðar og markaðs- 
staða og að vegalengdin milli framleiðenda og neytenda sé sein stytzt. Hins vegar 
krefst búskapur á ræktuðu landi ekki mikils landrýmis, því að vélyrktur lítill 
blettur gefur oft meiri arð en stór blettur illa yrktur. Þegar ræktun og vélabúskapur 
vex, hlýtur byggðin því að færast saman á þá staði, sem góðir eru til ræktunar eða 
búnir öðrum æskilegum landkostum og liggja vel við samgöngum. En afskekktu



bæirnir og byggðirnar munu leggjast að meira eða minna leyti niður, nema miklu 
meiri fjölgun verði í sveitunum en nú er hægt að búast við.

Þegar byggðin færist til þéttbýlis úr strjálbýli, skapast margir möguleikar fyrir 
fólkið, sem að landbúnaðinum vinnur, til að veita sér ýmiss konar þægindi, sem 
það með núverandi skipulagi býggðanna getur alls ekki veitt sér eða þá með svo 
miklurn kostnaði, að telja má ókleift. Aðstaða til saingangna batnar svo, að hægt 
verður að halda uppi góðum og reglubundnum áætlunarferðum um allar byggðir. 
Aðstaðan til að koma rafleiðslum heim á hvert sveitaheiinili batnar, svo að sjálfsagt 
inun þykja, að á hverjum bæ verði lýst upp, hitað upp og eldað ineð rafmagni, og 
kostnaðurinn af því yrði aðeins brot af þeirri óhemju upphæð, sem þyrfti til að 
leggja rafleiðslu heim á hvert býli, sem nú er bvggt. Aðstaða til skólahalds og hvers 
konar menningarstarfsemi, svo sem íþrótta og sjónleika o. s. frv., yrði stórum betri. 
Við framleiðsluna gætu bændur komið við sameign eða sanmotkun á véluni, sem 
þeir væru ekki megnugir að eignast hver fyrir sig. Virðist sjálfsagt, að rikið komi 
upp eða hjálpi til að koma upp stöðvum fvrir slíkar vélar svo víða á landinu, að 
allir bændur geti auðveldlega náð til þeirra. Þar, seni tilraunabú verða, en þau þurfa 
að verða sem viðast, er sjálfsagt, að slíkar vélastöðvar verði í sambandi við þau. 
Þar, sem heppileg aðstaða er, gæti komið til inála, að bændur rækju stórbúskap í 
sameign, sem þeir ynnu að sjálfir. Væri eðlilegt, að ríkið styrkti til tilrauna eitt 
eða fleiri samyrkjubú. Einkabúskapur hlýtur þó áfram, undir núverandi þjóðskipu- 
lagi, að verða aðalbúskaparformið. En þéttbýlið skapar hins vegar einyrkjunum 
möguleika til margs konar sainvinnu í búrekstri og' útvegunum og býr í haginn fyrir 
hinn samvirka búskap framtíðarinnar.

Rannsókn á því, hvert heppilegast er, að byggðin færist, er yfirgripsmikil og 
þarf að gerast með samvinnu milli Búnaðarfél. íslands, rafmagnseftirlits ríkisins, 
vegamálaskrifstofunnar og ef til vill fleiri stofnana, því að taka verður tillit til rækt- 
unarskilyrða, a?5stöðu til rafvirkjunar, jarðhita og hvers konar annarra náttúrugæða 
og hlunninda, svo og til legu og samgangna við markaðsstaði. Ber þá ekki einungis 
að taka tillit til núverandi samgöngukerfis, heldur fyrst og fremst fjarlægða frá mark- 
aðsstað og aðstöðu til vegalagningar. Þó að rannsóknin þurfi að gerast með sam únnu 
nokkurra stofnana, er sjálfsagt, að Búnaðarfél. Islands hafi forystuna og beri ábyrgð 
á rannsókninni.

Þegar búið er að rannsaka, hvert eðlilegast er, að byggðin færist, þarf að gera 
áætlun um, hvernig hinni nýju byggð verði bezt fyrir komið og hvað gera þarf til 
þess, að þróunin verði fljótvirk, skipuleg og örugg. Þarf að setja um þetta yfirgrips- 
mikla og vel undirbúna löggjöf. E r einnig eðlilegast, að búnaðarfélagið hafi forystu 
um undirbúning slíkrar löggjafar.

Verði unnið með alvöru og festu að þessum málum, er Sameiningarfl. alþýðu, 
sósíalistafl. sannfærður um, að eins mikil not og unnt er verði af þeirri aðstoð, sem 
sjálfsagt er, að ríkið veiti landbúnaðinum. Lífskjör fólksins, sem í sveitunum býr, 
munu þá taka skjótum framförum og skilyrði þess til menningar og lifsþæginda ger- 
breytast til batnaðar. Sameiningarfl. alþýðu, sósialistafl. mun beita sér af alefli fyrir, 
að slíkt megi verða.

Ed. 122. Nefndarálit
um frv. til laga um notkun byggingarefnis.

Frá allsherjarnefnd.
Telja verður æskilegt, að fyrirmæli verði sett í þá átt, sem i frv. segir. Hins 

vegar hlýtur að vera mikið álitamál, hversu ýtarlegar reglurnar skuli vera. Ekki 
hefur samt þótt fært að leggja til, að nánar sé kveðið á um þetta en frv. gerir, þar



sem hér hlýtur að langmestu leyti að fara eftir atvikum í hverju byggðarlagi og því 
eðlilegt, að ráð sveitarstjórna, sem hlut eiga að máli, séu viðhöfð. En aðaltilgangur 
frv. er vitanlega sá, að þær byggingar, sem þarflegastar mega teljast, gangi fyrir. 
— Einn nefndarmanna (HermJ) telur sig samþykkan þeirri hugsun í meginatrið- 
um, sem felst í frumvarpinu. En hann telur sig óbundinn að greiða atkvæði með 
breytingartillögum, sem fram kynnu að koma, og áskilur sér rétt til að koma fram 
með breytingartillögur.

Lagt er til, að frv. verði samþykkt með þessum
BREYTINGARTILLÖGUM:

1. Við 1. gr. Upphaf gr. orðist svo:
Ef bæjar- eða sveitarstjórn óskar þess, skal ráðherra sá, er fer með verzl- 

unarmál, setja reglur um notkun allra aðaltegunda byggingarefnis, svo sein 
timburs, sements, stevpustyrktarjárns, þakjárns, pappa, hitunartækja og röra 
til hvers konar lagna innan húss og utan, — o. s. frv.

2. Við 2. gr. Aftan við niðurlagsorð greinarinnar bætist: en ef nefndarmenn 
greinir á, sker ráðherra iir.

Alþingi, 25. ágúst 1942.
Sigurjón Á. Ólafsson, Bjarni Benediktsson, Hermann Jónasson, 

form. fundaskr., frsm. með fyrirvara.

Sþ. 123. Breytingartillaga
við till. til þál. um sérstakar launabætur embættismanna og annarra starfsmanna 
ríkisins.

Frá Bjarna Bjarnasvni.
í stað orðanna „starfsmönnum ríkisins og rikisstofnana“ í 1. málsgr. tillgr. 

kemur: starfsmönnum rikisins, rikisstofnana og sjálfseignarstofnana.

Ed. 124. Frumvarp til laga
um að reisa nýjar sildarverksmiðjur.

(Eftir 3. umr. í Nd.).
1. gr.

Rikið lætur reisa nýjar síldarverksmiðjur á jiessuin stöðum:
1. Á Siglufirði   10 þiisund mála verksmiðju.
2. -  Sauðárkróki .................. 5 — — —
3. -  Raufarhöfn ....................  5 — — —•
4. -  Húsavik ..........................  9 — — —
5. -  Skagaströnd .................. 5 — -  —
6. -  Hólmavik ........................ 5 — — —

Enn fremur lætur rikið reisa verksmiðju til herzlu sildarlýsis, þegar rannsóknir 
sýna, að það sé tímabært.

2. gi'.
Til byrjunarframkvæmda samkv. 1. gr., sein hefjist svo fljótt sem ástæður leyfa, 

heimilast ríkisstjórninni að taka lán innan lands fvrir hönd ríkissjóðs, að upphæð allt 
að 10 milljónir króna.



3. gr.
Um stofnun og rekstur verksmiðja þeirra, er um ræðir i 1. gr., fer að öðru leyti 

eftir lögum nr. 1 1. janúar 1938, um síldarverksmiðjur ríkisins.
4. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Sþ. 125. Tillaga til þingsályktunar
um  styrk til lendingarhóta á Litla-Árskógssandi og í Hauganesi.

Flm.: Garðar Þorsteinsson.
Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að greiða úr ríkissjóði styrk til þess 

að gera bátabryggjur á Litla-Árskógssandi og í Hauganesi í Árskógshreppi i Eyja- 
fjarðarsýslu, allt að helmingi kostnaðar, þó ekki yfir 20000 kr.

G r e i n a r g e r ð .
Á stöðum þeim, er hér um ræðir, hafa útgerðarmenn sjálfir komið upp bryggj- 

um, sem vegna efnaskorts hafa verið svo úr garði gerðar, að þær eru sífellt að 
brotna niður, og hefur efnahagur litgerðarmanna ekki leyft, að þær væru gerðar 
svo traustar, að til frambúðar væri.

Það verður varla of sterkt að orði kveðið mn það, hve mjög það háir sjósókn 
og þar með afkomumöguleikum þessara staða, að geta ekki komið upp nægilega 
traustum  bátabryggjum. Og meðan svo stendur, er loku skotið fyrir aukna útgerð 
og þær athafnir, sem henni eru samfara. Hér er um að ræða 30— 40 fjölskyldur, 
með á annað hundrað manns á framfæri sinu, sein eiga að meira eða minna leyti 
afkomu sína undir þessum framkvæmdum.

Varlega m un áætlað, að kaupa þurfi efni til hvorrar þessarar bryg'gju fyrir um 
10 þús. krónur með núgildandi verðlagi og ekki muni kosta minna en allt að 40 þús. 
kr. að reisa þær báðar. Er því hér farið fram á, að greiddur verði lir ríkissjóði 
helmingur væntanlegs kostnaðar.

Ed. 126. Lög
um breyting á löguin nr. 19 27. júní 1925, um innlenda skiptimynt.

(Afgreidd frá Ed. 25. ágúst).
Samhljóða þskj. 57.

Nd. 127. Lög
um breyting á lögum nr. 74 31. des. 1937, um alþýðutryggingar.

(Afgreidd frá Nd. 25. ágúst).
Samhljóða þskj. 79.



Nd. 128. Lög
um dómnefnd í verðlagsmálum.

(Afgreidd frá Nd. 2o. ágúst.)
Samhljóða þskj. 93.

Nd. 129. Þingsályktun
uin rannsókn á lendingarhótuin við Dyrhólaey.

(Afgreidd frá Nd. 25. ágúst).
Samhljóða þskj. 70.

Nd. 130. Frumvarp til laga
um sölu þjóðjarðanna ólafsvíkur og Ytri-Bugs.

(Eftir 2. umr. í Nd.).
1- gr.

Ríkisstjórninni er heimilt að selja Ólafsvíkurhreppi þjóðjarðirnar Ólafsvík i 
Ólafsvikurhreppi og Ytri-Bug i Fróðárhreppi.

Lönd þau, er ólafsvíkurhreppur eignast i þessum kaupum, er honum óheimilt að 
selja, en heimilt er honum að leigja þau, og fer um leiguna samkv. reglugerð, er sam- 
þykkt sc af ríkisstjórn.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 131. Frumvarp til hafnarlaga
fyrir Grundarfjörð.

(Eftir 2. umr. í Nd.).
1. gr.

Til hafnargerðar í Grundarfirði veitast úr ríkissjóði % kostnaðar, eftir áætlun, 
sem ríkisstjórnin hefur samþykkt, þegar fé er veitt til þess í fjárlögum, allt að kr. 
200000 — tvö hundruð þúsund krónur — gegn % frá hafnarsjóði Evrarsveitar.

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

300000 — þrjú hundruð þúsund króna — lán, er hafnarsjóður Eyrarsveitar kann að 
fá til hafnargerðarinnar, gegn ábyrgð sveitarsjóðs og sýslunefndar Snæfellsnessýslu. 
Tillagið úr ríkissjóði og ábyrgð ríkissjóðs er bundin því skilyrði, að yfirumsjón með 
verkinu og reikningshald sé falið manni, sem atvinnumálaráðuneytið samþykkir.

3. gr.
Sérhver er skyldur að láta af hendi mannvirki og land, er þarf til að gera höfn- 

ina, eða undir brautir og vegi í þarfir hafnarinnar, svo sem leyfa, að tekið verði í



landi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, og þola þær eignakvaðir, 
óhagræði eða takmörkun á afnotarétti, sem hafnargerðin hefur i för með sér, allt gegn 
því, að fullar hætur komi fyrir. Náist ekki samkomulag um bæturnar, skulu þær 
ákveðnar með mati tveggja dómkvaddra manna, að tilkvöddum báðum málsaðilum. 
Kostnaðurinn við matið greiðist úr hafnarsjóði Eyrarsveitar. Nú vill annar hvor máls- 
aðili ekki una mati, og getur hann heimtað yfirmat, en gera skal hann það innan 14 
daga frá þvi að matsgerð er lokið. Yfirmatið skal framkvæmt á sama hátt af 4 dóm- 
kvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefur krafizt, ef mats- 
upphæðinni verður ekki breytt meira en sem nemur 10% af hinni ákveðnu endur- 
gjaldsupphæð, ella greiðist kostnaðurinn úr  hafnarsjóði Eyrarsveitar.

4. gr.
Hafnarmerki skulu ákveðin í reglugerð.

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

bryggju eða önnur mannvirki, né fylla upp eða dýpka út frá landi, nema eftir tillög- 
um hafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar Eyrarsveitar. Sá, sem vill gera 
eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarnefndinni beiðni um það, og skal beiðn- 
inni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, ef með þykir þurfa í tvennu lagi, og held- 
ur hafnarnefnd öðru eintakinu. Hafnarnefnd afgreiðir síðan málið til hreppsnefndar.

Sá, sem fengið hefur 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, 
sem þegar hafa verið gerð á hafnarsvæðinu.

Brot gegn þessari grein varða sektum, frá 500—20000 kr., og hafnarnefnd getur 
látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda.

6. gr.
Hreppsnefnd Eyrarsveitar hefur á hendi stjórn hafnarmálefnanna undir yfirum- 

sjón atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.
7. gr.

Framkvæmd hafnannála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarnefnd. I hafn- 
arnefnd sitja 3 menn. Skal nefndin kosin á sama hátt og til sama tíma og aðrar fasta- 
nefndir, er hreppsnefnd kýs. Heimilt er þó að kjósa í nefndina menn, er ekki eiga 
sæti í hreppsnefnd.

8. gr.
Eigum hafnarsjóðs má aðeins verja i þarfir hafnarinnar. Sveitarsjóður ábyrgist 

skuldir hafnarsjóðs, og hreppsnefnd hefur ábyrgð á eignum hafnarinnar.
9- gr.Hreppsnefnd má ekki án leyfis ráðuneytisins selja eða veðsetja fasteignir hafnar- 

sjóðsins, eða kaupa nokkrar nýjar fasteignir, taka stærri lán eða lán til lengri tima 
en að þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem fer í hönd, né endurnýja slik 
Ján eða fresta borgunartímanuin, og ekki heldur gera nein þau mannvirlíi við höfnina, 
sem eru svo stórvaxin, að árstekjurnar hrökkvi ekki til að koma þeim í framlivæmd.

10. gr.
Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafnarvirkja og 

til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta gjöld þau, er hér 
segir:

1. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirlíjum, sem gerð eru samkvæmt 5. gr.
2. Af skipum og bátum, er hafna sig á Gnindarfjarðarhöfn, og farmi þeir.ra:

a. Lestagjald.
b. Vitagjald.



c. Vorugjald. — Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farmskrá skips- 
ins eiga að fara til annarra hafna á landinu, ef þær eru ekki settar á land.

d. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar.
e. Festargjald af skipum, sem nota festar hafnarsjóðs.
f. Allt að 1 % af andvirði afla þeirra skipa og báta, sem heimili eiga í kauptúninu 

og leggja þar afla á land eða hafa þar uppsátur.
Gjöld jiessi, sem og gjöld fyrir afnot af öðrum eignuin hafnarinnar, skulu ákveðin 

i reglugerð, sem hreppsnefnd Eyrarsveitar semur og atvinnu- og samgöngumálaráðu- 
nevtið staðfestir, og skal í henni ákveða, hver skuli greiða þau og innheimta.

Herskip og skemmtiskip skulu undanþegin gjöldum til hafnarinnar samkvæint tölulið 2 a og b.
l i -  S1’-Nú má álíta, að tekjur af gjaldstofnum þeim, sem heimilaðir eru í 10. gr„ 

hrökkvi ekki fyrir árlegum útgjöldum hafnarinnar, og getur þá hreppsnefnd, með 
sérstöku samþykki atvinnumálaráðuneytisins fyrir hvert ár, ákveðið, að leggja 
megi aukatoll á aðflutningsgjaldskyldar og útflutningsg'jaldskyldar vörur. Gjaldið 
má þó aldrei fara fram úr 4% af tolli þeim, er greiða ber í ríkissjóð. Gjald þetta 
innheimtir hafnarnefnd. Gjald þetta, sem og gjöldin samkvæmt 10. gr„ ,má talca 
lögtaki.

12. gr.
Reikningsár hafnarsjóðs er almanaksárið.

13. gr.
Fyrir  1. nóvember ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fyrir hreppsnefnd frum- 

varp til áætlunar um tek jur  og gjöld hafnarinnar á komandi ári. Hreppsnefnd 
skal hafa fullsamið áætlunina fyrir lok nóvembermánaðar og senda hana síðan 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu til samþykktar fyrir árslok, ásaint nauð- 
synlegum skýringum á einstökum gjalda- og tekjuliðum.

14. gr.
Nú hefur hreppsnefnd í hyggju einhverjar meiri há tta r  aðgerðir við höfnina, 

eða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki atvinnumálaráðuneyt- 
isins þarf til, og skal hún  þá senda ráðuneytinu sérstaka tillögu um það efni. Skal 
það gert svo tímanlega, að samþykki ráðuneytisins geti komið til áður en hún 
lætur fjárhagsáætlun hafnarinnar fara frá sér.

!5. gr.Komi það í ljós, þegar fram á árið líður, að óumflýjanlegt sé að sinna einhverj- 
um aðgerðum utan  áætlunar eða fara fram úr áætluðum fjárhæðum, ber hafnar- 
nefnd að tilkynna það hreppsnefnd í tæka tíð. Fallist hún  á tillögur hafnarnefnd- 
ar, skal þegar leitað sainþykkis ráðuneytisins til þess að víkja megi frá áætlun- 
inni. Fyrr má ekki framkvæma verkið né stofna til tekjuhallans.

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

gera reikning yfir tekjur og gjöld hafnarinnar á hinu liðna ári og efnahagsreikn- 
ing hennar. Reikningana skal endurskoða og úrskurða á saina há tt  og reikninga 
sveitarsjóðs.

17. gr.
Að öðru leyti skal ákveða með reglugerð, er hreppsnefnd seinur og ráðuneytið 

staðfestir, allt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um höfnina, góðri



reglu og öðru höfninni viðvíkjandi, er við þykir eiga. 1 reglugerðinni iná ákveða 
sektir fyrir brot gegn henni, 20— 1000 kr.

Sektir samkvæmt lögum þessum renna í hafnarsjóð.
18. gr.

Með mál þau, sem rísa út af hrotum á lögum þessum og réglugerðum, sem 
settar verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lögreglumál.

19. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 132. Frumvarp til laga
um lendingarbætur á Skálum.

(Eftir 2. umr. í Nd.),
1. gr.

Til lendingarbóta á Skálum, Sauðaneshreppi, Norður-Þingeyjarsýslu, skal úr 
ríkissjóði veittur helmingur kostnaðar, eftir áætJun, sem atvinnumálaráðherra hef- 
ur samþykkt, þegar fé er til þess veitt í fjárlögum, allt að 75 þús. kr., gegn jafnmiklu 
tillagi annars staðar að. Fjárhæð þessi greiði'st Jendingarsjóði Skálakauptúns að 
jafnri tiltölu og lendingarsjóðurinn leggur fram til lendingarbótanna.

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

75 þiisund króna lán, er hreppsnefnd Sauðaneshrepps líann að talia i innlendri 
lánsstofnun til Jendingarbótanna. Lánsábyrgðin slíal hundin því skilyrði, að um- 
sjón verksins og reilvningsliald sé falið manni, er atvinnumálaráðuneytið telur til 
þess færan.

3. gr.
Sérhver er skyldur að láta af Jiendi mannvirki og land, er þarf til að gera lend- 

ingarbæturnar, eða undir brautir og vegi í þarfir þeirra, svo sem leyfa, að tekið 
verði í landi hans, livort heldur er grjól, möl eða önnur jarðefni, og þola þær eigna- 
kvaðir, óhagræði eða takm örkun á afnotarétti, sem lendingarbæturnar hafa i för 
með sér, allt gegn þvi, að fullar bætur komi fyrir. Náist eliki samkomulag um bæt- 
urnar, skulu þær ákveðnar með mati tveggja dómlívaddra manna, að tilkvöddum 
báðum málsaðilum. Kostnaðurinn við matið greiðist úr Jendingarsjóði Skálakaup- 
túns. Nú vill annar hvor mátsaðili ekki una mati, og getur hann heimtað yfinnat, 
en gera skal hann  það innan 14 daga frá J)ví að matsgerð er lokið. Yfirmatið skal 
framkvæmt á sama hátt af 4 dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmatið 
greiðir sá, er J)ess hefur krafizt, ef matsfjárhæðinni verður ekki breytt meira en 
sem nemur 10% af hinni ákveðnu endurgjaldsfjárha'ð, ella greiðist kostnaðurinn 
lir lendingarsjóði.

4. gr.
Meðfram strandlengju lendingarinnar eða lendingarbótunum, eftir því sem 

nánar verður ákveðið í reglugerð, má ekki gera neilt mannvirki til lendingarbóta, 
né heldur halda þar úli bátum til útgerðar, nema samþykki hreppsnefndar Sauða- 
neshrepps komi til.

Brot gegn þessum ákvæðum varða sektum 1000— 10000 kr.



5. gr.
Framkvæmd lendingarmála og eftirlit með lendingunni hafa þrir menn, er 

hreppsnefnd Sauðaneshrepps kýs. Skulu þeir kosnir hvert sinn að afloknum hrepps- 
nefndarkosningum, og gildir kosning þeirra til loka kjörtímabils hreppsnefndar- 
innar. Til sama tíma skulu kosnir jafnmargir varamenn. Hreppsnefnd Sauðanes- 
hrepps fer með framkvæmd þessara mála, unz hreppsnefndarkosningar fara næst 
fram.

ö. gr.
Eignum lendingarsjóðs má aðeins verja í þarfir lendingarinnar. Hreppssjóð- 

u r  Sauðaneshrepps ábyrgist skuldir sjóðsins, og hreppsnefndin er ábyrg fyrir eign- 
um lendingarinnar.

7. gr.
Hreppsnefnd má ekki án leyfis atvinnumálaráðuneytisins selja eða veðsetja 

fasteignir lendingarsjóðs, kaupa nýjar fasteignir eða taka lán til lengri tíma en svo, 
að þau verði greidd af tekjum  næsta árs, né endurnýja slík lán, og ekki heldur gera 
mannvirki við lendinguna, svo stórvaxin, að árstekjur hrökkvi ekki til að koma 
þeim í framkvæmd.

8. gr.
Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald lendingarvirkj- 

anna og til árslegs rekstrarkostnaðar lendingarinnar er heimilt að innheimta í 
leridingarsjóð Skálakauptúns allt að 6% af brúttóverði afla hvers báts, er haldið 
er úti til fiskveiða frá Skálum, vörugjald af vörum, sem fluttar eru í land eða úr 
landi innan takm arka Skálalendingar, svo og önnur gjöld, er ákveðin kunna að 
verða í reglugerð samkvæmt 12. gr.

Gjöld þessi má taka lögtaki, og ganga þau fyrir sjóveðum.
9. gr.

Reikningsár lendingarsjóðs er almanaksárið.
10. gr.

Fyrir 1. dag desembermánaðar ár hvert ber stjórn lendingarsjóðs að semja 
áætlun um tekjur og gjöld sjóðsins næsta ár og senda hana atvinnumálaráðunevt- 
inu til samþykktar.

11. gr.
Fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert skal stjórn lendingarsjóðs gera reikning 

yfir tekjur og gjöld sjóðsins á liðnu ári. Reikninginn skal endurskoða og úrskurða 
á sama hátt  og sveitarsjóðsreikninga.

12. gr.
í reglugerð, sem hreppsnefnd Sauðaneshrepps semur og atvinnumálaráðu- 

neytið staðfestir, skal kveða á uin allt jiað, er lýtur að stjórn lendingarsjóðs, við- 
haldi lendingarbóta, uinferð og góðri reglu i lendingunni, báta- og bryggjugjöld og 
fleira, ef þurfa þykir.

í reglugerð má ákveða sektir fyrir hrol gegn henni, 20— 10000 kr. Sektir renna 
í lendingarsjóð.

13. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum og regiugerðum, er settar kunna að 

verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lögreglumál.
14. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.



um styrk úr ríkissjóði til lendingarbóta á Arnarstapa, Hellum og Bervík á Snæ- 
fellsnesi. Flm.: Bjarni Bjarnason.

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að greiða úr ríkissjóði styrk til þess að 
gera lendingarbætur á Arnarstapa, Hellum og Bervík í Snæfellsnessýslu, allt að helm- 
ingi kostnaðar, þó ekki yfir 20000 kr. til hvers staðar.

G r e i n a r g e r ð .
Á öllum þeim stöðum, sem nefndir eru i framanritaðri tillögugrein, er gott útræði 

hvað fiskimið snertir. Lending er að ýmsu leyti góð frá náttúrunnar hendi, en lend- 
ingarbætur ófullnægjandi, þarf bæði skjólgarða og bátabryggjur, en hvorugt í stórum 
stíl. Vitamálastjóri hefur látið athuga lendingarbætur á Arnarstapa og Hellum, en 
lofað að láta einnig athuga leníiinguna í Bervik. Öll þessi byggðapláss komast bráð- 
Jega í vegasamband, og opnast þá möguleiki fyrir sölu á nýjum fiski til nærliggjandi 
frystihúsa.

Þar sem ég tel, að vinnuafl verði fyrir hendi á komandi hausti, væri æskilegt, að 
fyrir lægi heimild frá Alþingi uni fjárframlög úr rikissjóði til framangreindra verka. 
Þess vegna flyt ég tillögu þessa.

Sþ. 133. Tillaga til þingsályktunar

Ed. 134. Breytingartillaga
við frv. til iaga um að reisa nýjar síldarverksmiðjur.

Frá Einari Arnasyni og Bernharð Stefánssyni
Við 1. gr. Á eftir 6. lið komi 2 nýir liðir:

V 7. Á Dalvik .................. \  . . .  5 — — —
8. í Hrísey .......................... 5 — — —

Ed. 135. Frumvarp til laga
um notkun bvggingarefnis.

(Eftir 2. umr. í Ed.).
1. gr.

Ef hæjar- eða sveitarstjórn óskar Jiess, skal ráðherra sá, er fer með verzlunarmál, 
setja reglur um notkun allra aðaltegunda byggingarefnis, svo sem timburs, sements, 
steypustvrktarjárns, þakjárns, pappa, hitunartækja og röra til hvers konar lagna innan 
húss og utan, sem til er í kaupstaðnum eða hreppnum eða flutt verður þangað eftir 
gildistöku Jiessara laga, í því skvni, að efnið verði notað til þeirra byggingarfram- 
kvæmda, sem ráðherra telur brýnasta þörf fyrir á hverjum stað, að fengnum tillögum 
bæjarstjórnar eða hreppsnefndar.

2. gr.
Er ráðherra setur reglur samkv. 1. gr., skipar hann jafnframt 2 menn í nefnd, 

annan eftir tiinefningu bæjar- eða sveitarstjórnar, er hlut á að máli, er úrskurði



með hliðsjón af settum reglum um notkun þess byggingarefnis, sbr. 1. gr., sem er á 
staðnum eða flutt verður þangað. Úrskurður nefndarinnar er fullnaðarúrskurður, en 
ef nefndarmenn greinir á, sker ráðherra úr.

3. gr.
Brot á lögum þessum og reglum, sem settar verða samkvæmt þeim, varða sektum, 

allt að 50 þúsund krónum.
Sömu refsingu varðar að brjóta skilyrði, sem nefndin, er skipuð verður samkv.

2. gr., hefur sett um notkun byggingarefnis. Mál vegna brota sæta meðferð alm. lög- 
reglumála.

4. gr.
Kostnað við framkvæmd laganna greiðir ríkissjóður.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 136. Breytingartillögur
við frv. til 1. uin notkun byggingarefnis.

Frá Hermanni Jónassvni.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Ráðherra sá, sem fer með verzlunarmál, skal, að fengnum tillögum Búnaðar- 
félags íslands, Fiskifélags Islands, Sambands íslenzkra samvinnufélaga og Verzl- 
unarráðs fsJands, setja reglur um notkun allra aðaltegunda byggingarefnis, svo 
sein timburs, sements, steypustyrktarjárns, þakjárns, pappa, hitunartækja og 
efnis til hvers konar pípulagna innan húss og utan o. s. frv., sem til er í landinu 
eða flutt verður til Iandsins eftir að lög þessi öðlast gildi. Reglur þessar séu mið- 
aðar við það, að byggingarefninu verði dreift sem jafnast um landið, eftir þörf 
landsmanna, og að trvggt verði, að byggingarefnið gangi fyrst og fremst til 
þeirra framkvæmda, sem nauðsvnlegastar eru.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Skömmtunarskrifstofu rikisins sé falin framkvæmd þeirra ráðstafana, sem 

gerðar verða samkvæmt 1. gr., og skal hún sérstaklega gæta þess, að landshlutar, 
sem undanfarið hafa orðið afskiptir uin kaup á byggingarefni, fái það misræmi 
bætt við úthlutun byggingarefnis framvegis.

3. Við 3. gr., 2. málsgr. í stað orðanna: „nefndin, er skipuð verður samkv. 2. gr.“ 
komi: skömmtunarskrifstofa ríkisins.

Sþ. 137. Breytingartillögur
við till. til þál. um sérstakar launaba'tur embættismanna og annarra starfsmanna
ríkisins.

Frá flutningsmiinnum tillögunnar.
1. I stað orðsins ,,henni‘‘ í 2. málsgr. kemur: þeirri fjárhæð.
2. A eftir 4. málsgr. kemur ný málsgr., er hljóðar svo:

Grunnlaun í tillögu þessari merkja laun, sem rikissjóður og aðrir, er tillagan 
greinir, greiða verðlagsuppbót á samkvæmt lögum nr. 48/1942. Með verðlagsupp- 
bót er átt við þá verðlagsuppbót, sein.greidd er samkvæmt sörnu lögum.



Nd. 138. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 110 [Kosningar til Alþingis].

Frá Páli Zóphóníassyni.
Á et'tir orðunum „(í Reykjavík lögmanns)“ kömi: eða kjörstjórnarinnar í þeirri 

kjördeild.

Nd. 139. Breytingartillaga
við frv. til 1. um kosningar til Alþingis.

Frá Bjarna Ásgeirssyni.
Við 113. gr. Önnur málsgrein greinarinnar orðist svo: Úrskurða skal ágreinings- 

seðla jafnóðum og þeir koma fyrir og stöðva talningu atkvæða, unz úrskurður er 
felldur

Nd. 140. Breytingartillaga
við breytingartillögur á þskj. 112 [Kosningar til Alþingis].

Frá Jóni Pálmasyni.
Við ákvæði til bráðabirgða. Aftan af 1. málsl. falli orðin: „þó ekki í þeim kjör- 

deildum, sem eru innan takmarka kaupstaðar eða kauptúns.“

Ed. 141. Frumvarp til laga
um kosningar til Alþingis.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

I. KAFLI 
Kosningarréttur og kjörgengi.

1. gr.
Kosningarrétt við kosningar til Alþingis eiga allir, karlar og konur, sem:

1. eru 21 árs eða eldri, þegar kosning fer fram;
2. eiga rikisborgararétt hér á landi;
3. hafa verið búsettir hér á landi síðustu 5 árin áður en kosning fer fram;
4. hafa óflekkað mannorð og
5. eru fiárráðir.

2. gr.
Enginn telst hafa óflekkað mannorð, sem er sekur eftir dómi um verk, sem cr

svívirðilegt að almenningsáliti, nema hann, hafi fengið uppreist æru sinnar.



3. gr.
Gift kona telst fjárráð, þótt hún eigi óskilið fjárlag með manni sínuin.
Maður telst fjárráður, þó að bú hans sé undir gjaldþrotaskiptum.

4. gr.
KjörgengUr við kosningar til Alþingrs er hver sá, karl eða ltona, sem kosningar- 

rélt á samkv. 1. gr., nema þeir dómendur, sem ekki hafa umboðsstörf á hendi.

II. KAFLI 
Kjördæmi.

5. gr.
Kjósendur neyta kosningarréttar síns í sérstökum kjördæmum eftir þeim regl- 

um og með þeim skilyrðum, er lög þessi setja, og er landinu skipt i kjördæmi sem 
hér segir:
A. Kjördæmi, þar sem kosinn er einn þingmaður í hverju, óhlutbundnum kosn- 

ingum (einmenningskjördæmi):
1. Borgarfjarðarsýsla ásamt Akraneskaupstað.
2. Mýrasýsla.
3. Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla.
4. Dalasýsla.
5. Barðastrandarsýsla.
6. Vestur-Isafjarðarsýsla.
7. ísafjarðarkaupstaður.
8. Norður-ísafjarðarsýsla.
9. Strandasýsla.

10. Vestur-Húnavatnssýsla.
11. Austur-Húnavatnssýsla.
12. Siglufjarðarkaupstaður.
13. Akureyrarkaupstaður.
14. Suður-Þingeyjarsýsla.
15. Norður-Þingeyjarsýsla.
16. Seyðisfjarðarkaupstaður.
17. Austur-Skaftafellssýsla.
18. Vestur-Skaftafellssýsla.
19. Vestmannaeyjakaupstaður.
20. Hafnarfjarðarkaupstaður.
21. Gullbringu- og Kjósarsýsla.

B. Kjördæmi, þar sem kosnir eru tveir þingmenn í hverju, hlutlmndnum kosning- 
um, og jafninargir varainenn (Ivímenningskjördæmi):

1. Skagafjarðarsýsla.
2. Eyjafjarðarsýsla.
3. Norður-Múlasýsla.
4. Suður-Múlasýsla ásamt Neskaupstað.
5. Rangárvallasýsla.
6. Árnessýsla.

C. Reykjavikurkaupstaður er sérslakt kjördæmi, þar sem kosnir eru 8 þingmenn, 
hlutbundnum kosninguin, og jafnmargir varamenn.



III. KAFLI 
Kjördeildir.

6. gr.
Hverju kjördæmi skal skipt í kjördeildir, og er hver hreppur eöa kaupstaður 

ein kjördeild, nema honum hafi verið skipt í fleiri kjördeildir.
Heimilt er bæjarstjórn og hreppsnefnd, með samþykki yfirkjörstjórnar, að 

skipta kaupstað eða hreppi í kjördeildir. Hreppum má þó ekki skipta í fleiri kjör- 
deildir en fjórar.

1 hreppum, þar sem kjördeildir eru færri en fjórar, eiga 20 kjósendur, sem bú- 
settir eru innan sama hreppshluta, rétt á, að hann verði gerður að sérstakri kjör- 
deild, ef þeir krefjast þess áður en kjörskrá hefur verið lögð fram, enda sé þessi 
hluti hrepps afskekktur og erfitt um kjörsókn þaðan að áliti yfirkjörstjórnar.

Kjördeildir skal að jafnaði kenna við kjörstaði i sveitum, en tölusetja þær til 
aðgreiningar í kaupstöðum.

IV. KAFLI
Kjörstjórnir og kjörstjórar utan kjörfunda.

7. gr.
Kjörstjórnir við alþingiskosningar skulu vera þrennar:

1. Landskjörstjórn.
2. Yfirkjörstjórnir.
3. Undirkjörstjórnir.

8. gr.
Sameinað Alþingi kýs, eftir hverjar almennar alþingiskosningar, finim manna 

iandskjörstjórn hlutbundnum kosningum og jafnmarga til vara. Landskjörstjórn 
Velur sér sjálf oddvita og skiptir að öðru leyti með sér verkum.

. 9' gr '1 hverju kjördæmi er yfirkjörstjórn, og skipa hana 3 menn.
Þar, sem sýslumaður eða bæjarfógeti (lögmaður) er heimilisfastur í kjördæmi, 

skal hann vera oddviti yfirkjörstjórnar. Annars staðar skipar ráðherra oddvita, er 
sé kjósandi í kjördæminu, og annan til vara. I Suður-Múlasýslu er sýslumaður odd- 
viti yfirkjörstjórnar.

Hina yfirkjörstjórana og tvo til vara kjósa sýslunefndir, en bæjarstjórnir þar, 
sem kaupstaður er sérstakt kjördæmi, til eins árs í senn. Hlutfallskosningu skal við- 
hafa, ef sýslunefndarmaður eða ba>jarfulltrúi krefst þess.

10. gr.
í hverri kjördeild hrepps eða kaupstaðar skal vera undirkjörstjórn, skipuð 3 

mönnum, er hreppsnefnd eða bæjarstjórn, sem í hlut á, kýs til eins árs úr hópi kjós- 
enda hreppsins eða kaupstaðarins og jafnmarga til vara. Hlutfallskosningu skal við- 
hafa, ef hreppsnefndarmaður eða bæjarfulltrúi krefst þess. Hreppstjóri skal þó jafn- 
an vera formaður kjörstjórnar þess hrepps eða kjördeildar, sem hann er búsettur í. 
Annars velur kjörstjórn sér oddvita og skiptir að öðru leyti með sér verkum.

11. gr.
Sá, sem á sæti í vfirkjörstjórn eða undirkjörstjórn, skal víkja sæti, ef hann er 

í kjöri til Alþingis. Sá, sem á sæti í landskjörstjórn, skal víkja sæti, jægar úthlutað 
er uppbótarþingsætum, ef hann getur sjálfur komið til greina við skipun i uppbótar- 
þingsæti.



12. gr.
Varamenn taka sæti í landskjörstjórn, yfirkjörstjórn og undirkjörstjórn í for- 

föllum aðalmanna eftir venjulegum regluin, þegar hlutfallskosningar eru viðhafð>ar, 
en annars eftir þeirri röð, sem þeir eru kosnir. Ef einhver kjörstjórn verður ekki á 
þennan hátt fullskipuð, kveður hún sjálf til þann eða þá, sem þarf til þess að talan 
sé fyllt.

Það er borgaraleg skylda að taka við kosningu í kjörstjórn.
13. gr.

Kjörstjórar við atkvæðagreiðslu utan kjörfunda samkv. lögum þessum eru 
sýslumenn og bæjarfógetar (í Reykjavík lögmaður), fulltrúar þeirra, hreppstjórar 
og skipstjórar á íslenzkum skipum. Nú eru sýslumaður og hreppstjóri búsettir á 
sama stað, og skal þá sýslumaður vera kjörstjóri.

V. KAFLI 
Kjörskrár.

14. gr.
Kjörskrár til alþingiskosninga semja bæjarstjórnir í kaupstöðum, en hrepps- 

nefndir í hreppum. Sérstaka kjörskrá skal semja fyrir hverja kjördeild. Kjörskrá 
skal samin í febrúarmánuði ár hvert og gildir frá 15. júní það ár til 14. júní næsta ár 
á eftir.

15. gr.
Á kjörskrá skal taka:

1. Þá, sem fullnægja öllum skilyrðum 1. gr. þessara laga og eru, þegar kjörskrá er
samin, heimilisfastir í þeirri kjördeild, sem kjörskráin nær til.

2. Þá, sem skortir það eitt á að fullnægja skilyrðum 1. töluliðs þessarar gr., að þeir
hafa ekki fyllt 21 árs aldur eða 5 ára búsetu í landinu, ef þeir ná að fullnægja
þeim skilyrðum áður én kjörskráin gengur úr gildi.
Um þann, sem settur er á kjörskrá og hefur ekki fullnægt skilyrðunum um ald- 

ur eða 5 ára búsetu í landinu, skal þess getið í athugasemd við nafn hans á kjör- 
skránni, hvaða mánaðardag hann  hefur náð að fullnægja öllu þessu, og skal rita 
framan við m ánaðardaginn: Fær atkvæðisrétt.

Nöfn þeirra, sem standa á kjörskrá með slikuin athugasemdum, skal undirstrika 
eða auðkenna greinilega á annan hátt.

16. gr.
Kjörskrár skal rita á eyðublöð, er dómsmálaráðuneytið lætur í té, og skal farið 

nákvæmlega eftir þeim leiðbeiningum, sem ráðuneytið lætur skrá á þau.
Þegar kjörskrá hefur verið samin, skal oddviti í hreppum undirrita hana og að 

minnsta kosti einn maður annar úr  hreppsnefndinni með honum, en í kaupstöðum 
borgarstjóri eða bæjarstjóri.

17. gr.
Nú hefur kjörskrá ekki verið siunin eða lögð fram í tæka tið, eða um það hefur 

ekki verið fylgt ákvæðum laga þessara, og skal þá sýslumaður eða bæjarfógeti (í 
Reykjavík lögmaður), jafnskjótt sem hann fær vitneskju um það, gera nauðsynleg- 
ar  ráðstafanir til, að k jörskrá verði tafarlaust samin og Ieiðrétt það, sem skort hefur 
á, að færi lögum samkvæmt.

18. gr.
Frá því að kjörskrá hefur verið samin og þangað til hún gengur í gildi skal al- 

menningur eiga aðgang að staðfestu eftirriti af henni hjá oddvita hreppsnefndar eða



í skrifstofu borgar- eða bæjarstjóra. Skriflegar aðfinnslur við kjörskrána, sem koma 
fram á þessum tíma, skal taka til meðferðar, er kjörskrá hefur legið frammi sain- 
kvæmt 19. gr., og á þann hátt, sem fyrir er mælt um aðrar k jörskrárkærur í 20. og 
21. gr.

19. gr.
Nú eiga alþingiskosningar að fara fram, og skal þá tveimur mánuðum áður leggja 

kjörskrá fram til sýnis á hentugum stað, einum eða fleirum, í hverri kjördeild utan 
kaupstaða. Kjörskrá skal jafnan liggja frammi að minnsta kosti á einum stað í hverj- 
um kaupstað eða kauptúni.

Fjórtán dögum áður en kjörskrá er lögð fram skal auglýsa, hvar það verður gert, 
og á þann hátt á hverjum stað, sem venja er þar að birta opinberar auglýsingar. Þegar 
auglýst er í blöðum um þetta innan kaupstaða, nægir þó þriggja daga frestur. Heimilt 
er ráðherra að stytta frest þennan eða fella hann alveg niður.

Kjörskrá skal liggja frammi frá dagmálum til miðaftans dag hvern næstu fjórar 
vikur eftir að hún var lögð fram. Staðfest eftirrit af kjörskrá má hafa til að leggja 
fram.

20. gr.
Þegar 3 vikur eru til kjördags, skal hver sá, sem kæra vill, að einhvern vanti á 

kjörskrá eða sé ofaukið þar, hafa afhent oddvita hreppsnefndar eða borgar- eða hæj- 
arstjóra kæru sina, með þeim rökum og gögnum, sem hann vill fram færa til stuðn- 
ings máli sínu. Sé kæran um það, að einhver sé á skrá tekinn, sem ekki hafi rétt til 
að standa þar, skal oddviti hreppsnefndar eða borgarstjóri eða bæjarstjóri innan 3 
daga gagngert senda jæim, sem vfir er kært, eftirrit af kærunni.

21. gr.
Aðfinnsluin þeim við kjörskrána, sem þannig eru fram komnar, sbr. 18. og

20. gr., skal hlutaðeigandi hreppsnefnd eða bæjarstjórn skera úr á opinberum fundi, 
sem hald inn  sé eigi síðar en 2 vikuin fyrir kjördag. Til þess fundar skulu með 3 daga 
fyrirvara kvaddir bæði þeir, sem fram bafa komið með aðfinnslurnar, og þeir, sem 
mælt er á móti. Samkvæmt þeiin skjölum, sem aðilar málsins leggja fram, og fram- 
burði vitna, sem jieir leiða, skal leggja úrskurð á ágreininginn og rita hann með 
fáum orðum í gerðabók hreppsnefndar eða bæjarstjórnar.

Þegar búið er að leiðrétta og bæta við k jörskrána samkvæmt þessu, skal öll 
hreppsnefndin eða bæjarstjórnin rita nafn sitt undir hana. Eftir þetta verður engin 
breyting gerð á kjörskránni, neina dómur sé á undan genginn.

22. gr.
Kjörskrá skal samin í tveim eintökum, og skal annað eintakið sent oddvita 

yfirkjörstjórnar þeirrar, er í hlut á, jafnskjótt sem kjörskráin er endanlega undir- 
rituð, en 2 mánuðum fvrir kjördag skal tilkvnna honum tölu þeirra, sem á kjör- 
skrá verða, eftir því, sem næst verður komizt.

23. gr.
Nú eru fyrirskipaðar kosningar til Alþingis með svo stutlum fyrirvara, að 

ekki er unnt að láta kjörskrá  liggja jafnlengi frammi eða veita þá fresti og fyrir- 
vara, sem hér er gert ráð fyrir, og má þá stytta þetta allt hlutfallslega, eftir nánari 
fyrirmælum ráðherra í auglýsingu um kosningarnar.

Ráðherra er og heimilt að stytta alla fresti, eftir því seiu nauðsynlegt kann 
að vera, þegar gera þarf ráðstafanir út af vanrækslu hreppsnefndar eða bæjar- 
stjórnar um samning kjörskrár, sbr. 17. gr.

24. gr.
Sá, sem er óánægður með úrskurð bæ jarstjórnar eða lireppsnefndar út af 

kæru hans yfir kjörskrá, á kröfu til, að sér verði íengið eftirrit af úrskurðinum



ókeypis, og getur hann  sótt inálið fyrir dómi. Á sama hátt  getur sá, sem vegna fjar- 
vistar eða af öðrum ástæðum hefur elcki átt kost á að koma frain með kæru út af 
kjörskrá  áður en kærufrestur er liðinn, sótt málið fyrir dómi, hvort sem málið 
varðar hann  sjálfan eða ekki. Máli út af þessu skal.dóm ara skylt að hraða svo, að 
því verði lokið fyrir kjördag, ef unnt er. Réttargjöld skulu engin greidd fyrir undir- 
rétti, og skal dómarinn skipa m ann fyrir hönd þeirrar bæ jarstjó rnar eða hrepps- 
nefndar, sem stefnt er. Falli dómur þannig, að k jörskrá  beri að breyta, skal full- 
nægja dóminum þegar er sækjandi málsins leggur fram eftirrit af honum, og frest- 
ar áfrýjun ekki fullnægingu dómsins.

25. gr.
Allar kosningar til Alþingis skulu fara fram samkvæmt gildandi kjörskrá. 

Ekki má kjósandi greiða atkvæði nerna í einu kjördæmi eða einni kjördeild við 
sömu kosningu til Alþingis. Ef maður er á kjörskrá  í fleiri k jördæm um  en einu 
eða fleiri kjördeildum en einni, ræður hann sjálfur, hvar hann  neytir kosningar- 
réttar síns.

Sá, sem stendur á k jörskrá með athugasemd við nafn sitt (sbr. 15. gr.), skal 
hafa rétt til að greiða atkvæði, ef hann  samkvæmt athugasemdinni hefur öðlazt 
atkvæðisrétt á kjördegi, en annars ekki.

VI. KAFLI 
Framboð.

26. gr.
Þegar alþingiskosningar eiga að fara fram, skulu öll framboð tilkynnt skrif- 

lega yfirkjörstjórn þeirri, sein í hlut á, eigi síðar en 4 vikum og 3 dögum fyrir kjör- 
dag. Þegar landslistar eru bornir fram, skulu þeir tilkynntir landskjörstjórn á 
sama hátt  og eigi síðar en 4 vikum og 2 dögum fyrir kjördag.

Gæta skal þess um öll framboð, hvort sem um er að tefla einstakan frainbjóð- 
anda eða framboðslista, að tilgreina skýrlega fullt nafn frambjóðanda, stöðu og 
heimili, til þess að enginn vafi geti leikið á því, hverjir í boði eru.

27. gr.
Hver einstakur frambjóðandi í kjördæmi, þar sem kosið er óhlutbundnum 

kosningum, skal láta fylgja framboði sínu skriflega yfirlýsingu eigi færri en 12 og 
eigi fleiri en 24 kjósenda i því kjördæmi, þar sem hann býður sig fram, að þeir 
styðji kosningu hans.

Framboðslista í kjördæmi, þar sem kosið er h lu tbundnum  kosningum, skal 
fylgja skrifleg yfirlýsing allra þeirra, sein á listanum eru, að þeir hafi leyft að 
setja nöfn sín á listann, svo og skrifleg yfirlýsing um stuðning við listann frá eigi 
færri en 100 og eigi fleiri en 200 kjósendum í Reykjavík og eigi færri en 18 og 
eigi fleiri en 36 í tvímenningskjördæinum.

Framboði einstaks frambjóðanda skal fylgja skrifleg yfirlýsing hans og með- 
mælenda hans um það, fyrir hvern stjórnmálaflokk frambjóðandinn býður sig 
fram. Framboðslista í kjördæmum, þar sem kosið er h lu tbundnum  kosningum, 
skal fylgja skrifleg yfirlýsing meðinælenda listans um það, fyrir hvern stjórnmála- 
flokk listinn sé boðinn fram. Ef yfirlýsingar þessar vantar, telst frainbjóðandi eða 
listi u tan flokka.

28. gr.
Landslista skal fylgja til landskjörstjórnar skrifleg skýrsla um það, hver 

stjórnmálaflokkur ber hann fram, undirrituð af flokksstjórninni. Slík skýrsla ein 
nægir, þegar um stjórnmálaflokk er að ræða, sem átt hefur fulltrúa á síðast háðu



Alþingi, eða náð hefur 1000 átkvæðum við siðustu alj)ingiskosningar, þar af að 
minnsta kosti 20% greiddra atkvæða eða 500 atkvæðum í einu og sama kjördæmi.

Nú uppfyllir stjórnmálaflokkur ekki þessi skilyrði, og skal hann  þá láta fylgja 
lista sínum og skýrslu til landskjörstjórnar skriflega yfirlýsingu frá  eigi færri en 
500 kjósendum, þar af eigi færri en 20% kjósenda á kjörskrá eða 250 kjósenda í 
einu og sama kjörda>mi, um að þeir fylli flokkinn, enda séu þeir ekki í öðrurn 
stjórnmálaflokki, er þátt tekur í þeim alþingiskosningum, er i hönd fara.

29. gr.
Við hinar sömu alþingiskosningar má enginn bjóða sig fram í fleiri kjör- 

dæmum en einu, vera á fleiri framboðslistum en einum í kjördæmi, þar sem kosið 
er hlutbundnum kosningum, eða vera í kjöri fyrir fleiri stjórnmálaflokka en einn. 
Maður má ekki vera á landslista, ef liann er í kjöri utan flokka í kjördæmi. Stjórn- 
málaflokkur má eigi bera fram nema einn- landslista við sömu alþingiskosningar.

Nú berst yfirkjörstjórn í kjördæmi, þar sem kosið er h lu tbundnum  kosning- 
um, listi, er nafn manns stendur á, án þess að skriflegt leyfi hans fylgi, eða maður 
hefur skriflega leyft nafn sitt á fleiri listum en einum, og skal þá yfirkjörstjórn 
nema það nafn burt af listanum eða listunum. Hið sama gerir landskjörstjórn, ef 
henni berast landslistar með sömu ágöllum.

30. gr.
A framboðslista í kjördæmi, þar sem kosið er h lu tbundnum  kosningum, skulu 

að jafnaði vera tvöfalt fleiri nöfn frambjóðenda en kjósa á þingmenn í hvert skipti, 
en aldrei fleiri. Nú berst yfirkjörstjórn í slíku kjördæmi listi með fleiri nöfnum 
en tilskilið er, og' skal þá nema burtu  af listanum öftustu nöfnin, sem fram yfir 
eru tilskilda tölu.

Á landslista skulu vera nöfn frambjóðenda flokks í kjördæmum, þó eigi fleiri 
frambjóðenda úr neinu kjördæmi en þar á að kjósa þingmenn og' varaþingmenn.

Nú eru fleiri frambjóðendur af hálfu flokks í kjördæmi en þar á að kjósa þing- 
menn, og sker þá flokksstjórnin, sbr. 28. gr., úr því, hver eða hverjir þeirra skuli 
teknir á landslista. Á landslista skulu nöfn frambjóðendanna sett eftir stafrófsröð.

Stjórnmálaflokki er heimilt að láta fylgja landslista sínum til landskjörstjórn- 
ar skrá yfir frambjóðendur flokksins í k jördæm um  í þeirri röð, er flokkurinn 
óskar, að þeir hljóti uppbótarþingsæti.

Röðina á landslista að kosningu lokinni ákveður landskjörstjórn sainkvæint 
ákvæðum 128. gr.

Frambjóðanda í kjördæmi er heiinilt að afsala sér rétti til landslistasætis, enda 
tilkynni hann  það landskjörstjórn áður en framboðsfrestur fyrir landslista er lið- 
inn, sbr. 26. gr., og verður hann þá ekki tekinn á listann.

31. gr.
Það er ekki nauðsynlegt, að kjörgengi frambjóðanda sé sannað fyrir yfirkjör- 

stjórn eða landskjörstjórn, en Alþingi úrskurðar um kjörgengi þeirra, sem kosnir 
eru, ja fnfram t því sem það úrskurðar um, hvort nýkosnir þinginenn séu að öðru 
leyti löglega framboðnir og kosnir.

32. gr.
Nú deyr frambjóðandi, áður en kosning fer fram, en eftir að framboðsfrestur 

er liðinn eða á næstu þrem ur sólarhring'um, áður en framboðsfrestur cr liðinn, og' 
iná þá, ef þetta er frambjóðandi í kjördæmi, þar sem kosið er óhlutbundnum kosn- 
ingum, annar maður innan viku bjóða sig fram í hans stað, er fullur helmingur 
meðmælenda hins látna er ineðal meðmælenda hans, enda sé fullnægt öðrum al- 
mennum skilyrðum um framboðið. Ef um frambjóðanda á lista í kjördæmi, þar 
sem kosið er hlutbundnum  kosningum, er að tefla, má á sama hátt  setja mann í 
sæti hins látna á listanum, ef fullur helmingur meðinælenda listans krefst þess.



Nú deyr frambjóðandi í einmennings- eða tvímenningskjördæmi innan viku 
fyrir kjördag, og skal yfirkjörstjórn þá aflýsa kosningunni, en dómsmálaráðu- 
neytið stofna til kosninga á ný á þann hátt, sem mælt er í 135. gr. þessara laga.

VII. KAFLI 
Umboðsmenn.

33. gr.
Hver frambjóðandi í kjördæmi, þar sem kosið er óhlutbundnum kosningum, 

á rétt á að gefa einum manni eða tveimur í hverri kjördeild urnboð sitt til að gæta 
hagsmuna sinna við kosninguna á hinuin einstöku kjörstöðum. Á sama hátt má 
frambjóðandi gefa einum eða tveimur inönnum umboð til að vera fyrir sina hönd 
og í sama skyni viðstaddir, er talning atkvæða fer fram.

Hverjum lísta, bæði frainboðslista í kjördæmum, þar sem kosið er hlutbundn- 
um kosningum, og landslista, skal fylgja til yfirk jörstjórnar eða landskjörstjórn- 
ar skrifleg tilkynning frá frambjóðendum listans eða, þegar um landslista er að 
tefla, frá stjórn þess stjórnmálaflokks, sem ber hann  fram, um  það, hverjir tveir 
menn séu umboðsmenn listans. Ef umboðsmenn listans eru ekki tilgreindir eða 
nauðsynjar hamla umboðsmanni, eru þeir, sem fremstir standa frambjóðenda á 
listanum, réttir  umboðsmenn hans. Þessir umboðsmenn gæta ré ttar lista þeirra, 
sem þeir eru fyrir, við skoðun og úrskurðun listanna. Þeir gefa þær upplýsingar 
um listana, er yfirkjörstjórn eða landskjörstjórn óskar. Þeim er heimilt að vera 
viðstaddir eða gefa öðrum umboð til að vera viðstaddir kosningar á h inum  ein- 
stöku kjörstöðum, talningu atkvæða og ú th lutun uppbótarþingsæta. Skyldir eru 
umboðsmenn að hlíta þeim fundarreglum, sem kjörstjórnir  setja.

34. gr.
Nú hefur stjórnmálaflokkur, sem þátt tekur í alþingiskosningum, ekki lands- 

lista í kjöri, og á hann  engu siður rétt á að hafa tvo umboðsmenn viðstadda, er 
úth lutun uppbótarþingsæta fer fram, til þess að gæta þar ré ttar  flokksins.

VIII. KAFLI 
Kosningaundirbúningur.

35. gr.
Allar kjörstjórnir skulu halda gerðabækur og bóka gerðir sínar.
Landskjörstjórn bókar nm viðtöku landslista og ráðstafanir og úrskurði þeim 

viðvíkjandi, samtölu atkvæða hinna einstöku stjórnmálaflokka og ú thlu tun upp- 
bótarsæta o. s. frv.; yfirkjörstjórnir mn viðtöku framboða, iitsending og viðtöku 
kjörseðla og bréfa, hvers konar úrskurði, talningu atkvæða, úrslit kosninga og 
annað þess há ttar;  undirk jörstjórnir um allt, sem fyrir er mælt í lögum þessum 
eða skiptir máli um kosningaathöfnina.

Dómsmálaráðuneytið lætur í té og löggildir gerðabælcur landskjörstjórnar ©g 
yfirkjörstjórna, en yfirkjörstjórnir láta í té og löggilda gerðabækur undirkjor- 
stjórna.

Dómsmálaráðuneytið lætur kjörstjórnuin í té enibættisinnsigli.
36. gr.

Dómsmálaráðuneytið heldur bók vfir utankjörfundarkjörgögn og bókar, hve 
mörg kjörblöð með umslögum það sendir hverjum sýslumanni og bæjarfógeta (í 
Reykjavík lögmanni), og tölusetningu þeirra (sbr. 44. gr.).



Sýslumenn og bæjarfógetar (í Reykjavík lögmaður) halda sams konar bækur 
og færa til bókar á sama hátt  utankjörfundarkjörgögn þau, er þeir láta frá sér til 
hreppstjóra og skipstjóra.

37. gr.
Yfirkjörstjórn skal tilkynna dómsmálaráðuneytinu væntanlega tölu kjósenda 

í kjördæmi sínu, jafnskjótt sem henni hefur borizt áætlun um það (sbr. 22. gr.) og 
eigi síðar en 6 vikum fyrir kjördag.

38. gr.
Þegar frestur sá er liðinn, sem ákveðinn er um framboð landslista, heldur 

landskjörstjórn fund á næsta degi, og skal umboðsinönnum listanna gefinn kost- 
u r  á að vera viðstaddir. Finnist þá gallar á framboðslista, skal hlutaðeigandi um- 
boðsmönnum gefinn kostur á að leiðrétta þá, og má veita frest í því skyni eftir því, 
sem tími og atvik leyfa. Séu gallar, er landskjörstjórn hefur bent á, ekki leiðréttir 
innan tilsetts frests, kveður hún upp úrskurð um það, hvort listi skuli fyrir það 
ógildur teljast. Verði ágreiningur innan landskjörstjórnar um urskurð, ræður afl 
atkvæða úrslitum.

Sé 'listi úrskurðaður ógildur, skal eftirrit af úrskurðinum  þegar afhent hlut- 
aðeigandi umboðsmanni eða umboðsmönnum, ásamt eftirriti af listanum, sem 
ræ kur er ger.

39. gr.
Þegar úrskurðað er, hverjir landslistar verði í kjöri, merkir landskjörstjórnin 

þá með bókstöfum, A, B, C o. s. frv., eftir þeirri röð, er heiti stjórnmálaflokkanna, 
sem listana bjóða fram, verða í, er þeim er raðað í stafrófsröð.

Því næst gerir landskjörstjórnin þegar í stað ahnenningi kunna landslistana með 
auglýsingu í útvarpi og í Lögbirtingablaðinu, þannig að greindur er bókstafur 
hvers lista og nöfn frambjóðendanna á hverjum lista í stafrófsröð. Þess skal getið 
sérstaklega, ef frambjóðandi hefur afsalað sér rétti til landslistasætis, sbr. 30. gr. 
Jafnfram t skal þess getið, hvort stjórnmálaflokkur hefur notað heimild 4. málsgr.
30. gr., og skráin birt.

40. gr.
Jafnframt því, sem landslistar eru auglýstir samkv. ákvæðum 39. greinar, 

sendir landskjörstjórn öllum yfirkjörstjórnum, svo og öllum hreppstjórum, sýslu- 
mönnum og bæjarfógetum (í Reykjavik lögmanni) í landinu skriflega tilkynningu 
um landslista og lætur fylgja tilkynningunni nægilega mörg eintök af landslistun- 
um prentuðum  þannig, að festa megi upp eitt eintak á hverjum kjörstað og i 
hverjum  kjörklefa.

Listana skal prenta alla á sama blað, hvern við annars hlið, í röð eftir bók- 
stöfum sínum, en greina þá sundur með strikum. Fyrir ofan hvern lista skal standa
bókstafur hans og neðan við bókstafinn: L i s t i .......................flokksins. Þar fyrir neðan
skal prenta nöfn frambjóðenda listans í stafrófsröð og með eins stórum bókstöf- 
um, að minnsta kosti, og' nöfn frambjóðenda á kjörseðlum við éihlutbundnar 
kosningar.

41. gr.
• Þegar frestur sá er liðinn, sem ákveðinn er um framboð í kjördæmum, halda 

yfirkjörstjórnir í þeim kjördæmum, þar sem kosið er h lu tbundnum  kosningum, 
fund á næsta virkum degi og taka framboðslistana til meðferðar og lirskurðar í 
samræmi við það, sem mælt er í 38. gr. uin landslistana.

42. gr.
Þegar listar í kjördæmi, þar sem kosið er h lu tbundnum  kosningum, hafa verið 

úrskurðaðir, merkir yfirkjörstjórn þá með bókstöfum á sama hátt og landslistar



hafa verið merktir, og skal þess gætt, að listi hvers stjórnmálaflokks sé m erktur 
sama bókstaf og landslisti flokksins við sömu alþingiskosningar.

Nú eru fleiri en einn listi boðnir fram fyrir sama stjórnmálaflokk í kjördæmi, 
þar sem kosið er hlutbundnum kosningum, og skal þá merkja þá: A, AA . . . ,  B, 
BB . . . ,  C, CC . . ., o. s. frv. eftir þeirri röð, sem þeir berast í til k jörstjórnar.

Listi, sem boðinn er fram utan flokka, er merktur bókstaf í áframhaldandi 
stafrófsröð á eftir flokkslistum.

Síðan gerir yfirkjörstjórn þegar í stað almenningi kunna listana með aug- 
lýsingu í útvarpi og Lögbirtingablaði og auk þess framboðslista í Reykjavik í dag- 
blöðum þar á þann hátt, að greindur sé bókstafur hvers lista og nöfn frambjóð- 
enda á hverjum lista í réttri röð.

43. gr.
Yfirkjörstjórnir í kjördæmum, þar sem kosið er óhlutbundnum kosningum, 

taka á sama tíma sem í 41. gr. segir til meðferðar og úrskurðar framboð hinna 
einstöku frambjóðenda þar. Séu gallar á framboði, þar á meðal ef vantar yfirlýs- 
ingar samkv. 27. gr., sem ætla má, að hefðu átt að fylgja framboði, skal tilkynna 
það hlutaðeigandi frambjóðanda og gefa honum kost á að leiðrétta þá, í samræmi 
við það, sem fyrir er mælt um galla á listum.

Ef frambjóðandi hefur dáið og annar boðið sig fram  í hans stað, samkv. 
heimild og að fullnægðum skilyrðum 32. gr., skal hlutaðeigandi yfirkjörstjórn 
tafarlaust tilkynna það dómsmálaráðuneytinu, sem birtir framboðið í útvarpinu 
og tilkynnir það öllum yfirkjörstjórnum, svo og öllum hreppstjórum, sýslumönn- 
um og bæjarfógetum (í Reykjavik lögmanni).

44. gr.
Dómsmálaráðuneytið lætur 1 té kjörseðla þá, ásamt fylgibréfum og umslög- 

um, er þar til heyra og notuð verða við atkvæðagreiðslu utan kjörfunda.
Kjörgögn þessi skal dómsmálaráðuneytið afgreiða svo tímanlega, að þau geti 

verið komin i hendur kjörstjóra utan kjörfunda 4 vikum fyrir kjördag.

45. gr.
Kjörgögn til atkvæðagreiðslu utan kjörfunda skulu vera þannig gerð:
Kjörseðill, fylgibréf og stofn skulu vera samföst á einu kjörblaði, en aðgreind 

með riflínum. Kjörblöð skulu vera lir haldgóðum pappír, með mismunandi lit við 
hverjar kosningar, og svo þykkum, að skrift verði ekki greind í gegnum hann, þó 
að borið sé upp við birtu. Stofn og fylgibréf saina kjörblaðs skulu auðkennd sömu 
tölu, og öll kjörblöð, sem notuð eru við hverjar almennar kosningar um land allt, 
tölusett áframhaldandi tölum. Hver 10 kjörblöð skulu vera heft saman. Kjörseðill- 
inn  skal vera alveg auður, brotinn í miðju og jaðra r  hans Jímbornir, svo að hon- 
um megi loka eins og spjaldbréfi. Jaðra rn ir  skulu aðgreindir frá sjálfum seðlin- 
um með riflínum, svo að auðvelt sé að rífa þá frá og opna þannig seðilinn. Á fylgi- 
bréfinu skulu vera vottorð kjósenda og kjörstjóra. Kjörblað skal vera svipað þessu:

Nr.......................
kaus ............................................................................................................... ............................

(Nafn og föðurnafn kjósanda.)
(Staður, dagsetning og ár.)

h j á ......................................................................
(Staða.)«9110000 O 9  O 0 O O ð O t O O O I O O O O O O ð O I O I O ð O O



N r.......................
Ég undirritaður, sem á heima

(Heimili, hreppsnafn eða kaupstaðar.)
og vegna fjarveru get ekki sótt kjörfund á kjörstað mínum, legg það undir dreng- 
skap minn og mannorð, að ég þvingunarlaust, aðstoðarlaust, í einrúmi og án þess 
að nokkur maður hafi séð, hef útfyllt viðfestan kjörseðil og límt hann  aftur. Á 
sama há tt  lýsi ég því yfir, að ég hef engan annan kjörseðil frá mér sent og hef ekki 
kosið annars staðar.

(Staður, dagsetning og ár.)
(Undirskrift kjósanda.)

Að .........................................................
(Fullt nafn kjósanda.)

(Heimili kjósanda.)
hafi undirskrifað fylgibréfið, sem er rétt dagsett, og að þar umgetinn kjörseðill sé 
útfylltur aðstoðarlaust og í einrúmi, vottar undirritaður.

(Embættisstaða vottorðsgefanda og heimili.)
Vitundarvottar
(Embættisstimpill nægir ekki.)

(Nafn.)
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Umslögin skulu gerð úr þykkum, mislitum pappír, hæfilega stór utan um fylgi-

bréfið og kjörseðilinn, eftir að kjörseðlinum hefur verið lokað, og fylgibréfið með
lionum áföstum einbrotið saman. Þau skulu tölusett sömu tölum og kjörblöðin, og 
hverju 10 blaða hefti fylgja 10 umslög með sömu tölum.

46. gr.
Sýslumenn og bæjarfógetar (í Reykjavík lögmaður) senda nægilegar birgðir utan- 

kjörfundarkjörgagna til annarra kjörstjóra, hver í sínu umdæmi, og færa hverja send- 
ingu til bókar samkv. 36. gr.

Forðast skal að láta óviðkomandi sjá kjörgögnin.


