
Sþ. 343. Breytingartillaga
við frv. til fjárlaga fy rir árið  1944.
F rá  Sigurði Thoroddsen, Sigurði E. H líðar, Jakob Möller, Jö ru nd i B rynjólfssyni

og Sigurði K ristjánssyni.
Við 18. gr. II. o. N ýr liður:
G uðm undur Pétursson  n u d d læ k n ir ......................................................................  2 000



3. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

4. Fyrirsögn  frv. o rðist svo:
F rum varp  til laga um einkaleyfi bæ jarstjó rna  og hreppsnefnda til upp- og 

i'itskipunar á vörum .
Alþingi, 4. nóv. 1943,

Sigurjón Á. Ólafsson, Þ ó roddur Guðm undsson. 
fundaskr.

Sþ. 346. Breytingartillögur
við brtt. á liskj. 296 og 316 [F járlög].

F rá  Steingrim i Aðalsteinssyni.
1. Við brtt. 316, 6 . b. (N ýr liður á eftir 12. gr. X. b. — S júkrahús á A kureyri). 

O rðin kostnaðar" falla  niður.
2. Við brtt. 296, 32. (Sam a sjúk rah ús). F y rir  m eginm ál liðarins („T il viðbygg- 

ingar . . . .  allt að“ ) kem ur: T il byggingar sjúk rahúss á Akureyri.

Nd. 347. Nefndarálit
um  till. til þál. um rannsókn  á olíufélögin og um olíuverzlunina.

F rá  1. m inni hl. a llsherjarnefndar.
Við und irritað ir m ælum  með tillögunni, eins og hún  liggur fy rir á þskj. 185, en 

áskiljum  okkur ré tt til að fylgja breytingartillögum , er fram  kunna að koma.
Alþingi, 4. nóv. 1943.

Sigurjón Á. Ólafsson, Þóroddur Guðm undsson. 
fundaskr., frsm .

Sþ. 348. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fy rir árið  1944.

F rá  Jónasi Jónssyni.
Við 15. gr. A. VIII. L iðinn skal orða svo:

I. Til skálda, rithö funda og listam anna:
1. Á sgrím ur Jónsson, listm álari ................................................ 3 000
2. Á sm undur Sveinsson, m yndhöggvari ............................... 3 000
3. Davíð Stefánsson, skáld ........................................................  3 000
4. Guðm undur F’riðjónsson, skáld ...........................................  3 000
5. G uðm undur Hagalín, skáld ..................................... ............  3 000
6 . G unnar Gunnarsson, skáld .................................................... 3 000



7. G uðm undur Kam ban, skáld ................................................ 3 000
8 . K ristm ann Guðm undsson, skáld .......................................  3 000
9. Jón  Stefánsson, listm álari .......................... ........................  3 000

10. Jóhannes K jarval, listm álari ................................................ 3 000
11. R íkarður Jónsson, m yndhöggvari .....................................  3 000
12. Tóm as Guðmundsson, skáld ...........................................  3 000
13. Jón  Leifs, tónskáld .................................................................  2 400
14. Magnús Ásgeirsson, skáld .................................................... 2 400
15. G unnlaugur Blöndal, listm álari .........................................  1800
16. F in n u r Jónsson, listm álari ..................................................  1800
17. Jakob Thorarensen, skáld ..................................... ..............  1 800
18. Jóhannes ú r Kötlum, skáld .................................................. 1 800
19. Þórbergur Þórðarson, r ithö fundur ...................................  1 800
20. H allgrím ur Helgason, tónskáld  .......................................... 1200
21. E linborg L árusdóttir, skáldkona ........................................ 1000
22. G uðm undur Daníelsson, skáld ............................................ 1 000
23. Jón  Magnússon, skáld ............................................................  1 000
24. K ristín  Sigfúsdóttir, skáldkona ............................................ 1 000
25. P é tu r Á. Jónsson, óperusöngvari ........................................ 1 000
26. Theodór . F riðriksson , rithö fundur ...................................  1000
27. Sigurður Jónsson, skáld, A rnarvatni .................................  1 000
28. U nnur B jarklind, skáldkona ................................................  1 000
29. G uðm undur Böðvarsson, skáld .......................................... 1 000
30. Guðm undur Ingi K ristjánsson, skáld ...............................  1 000
31. Þ órunn  M agnúsdóttir, skáldkona .....................................  1000
32. Steinn Steinarr, skáld .............................................................  1 000
33. Guðfinna Jónsdó ttir, skáldkona .......................................... 1 000
34. Sigvaldi Kaldalóns, tónskáld  ................................................  1 000
35. B jörgvin Guðm undsson, tónskáld  .....................................  1 000
36. Karl O. Runólfsson, tónskáld  ..............................................  1 000
37. Sigurður Skagfield, söngvari ..............................................  800
38. K ristinn Pétursson, listm álari ............................................ 800
39. Eggert Stefánsson, söngvari ................................................  800
40. Jóhann  Kúld, rithöfundur ....................................................  500
41. Jón  Þorsteinsson, A rnarvatni ............................................  500
42. Sigux-jón Friðjónsson, skáld ................................................  500
43. Svava Jónsdóttir, leikkona ..................................................  500
44. H alldór Helgason, skáld ......................................................... 500
45. Guðm undur K ristinsson, m yndskeri ...............................  300

II. V iðbótarfjárveiting sem uppbót á sty rk  ársin s 1943:
1. Á sgrím ur Jónsson .....................................................................  2 000
2. Davíð Stefánsson .......................................................................  2 000
3. G uðm undur Frið jónsson  ......................................................... 2 000
4. Guðm undur Hagalin ...............................................................  2 000
5. G uðm undur Kam ban ...............................................................  2 000
6. Jón  Stefánsson ..........................................................................  2 000
7. Jóhannes Kjarval .....................................................................  2 000
8 . R íkarður Jónsson ...................................................................... 2 000
9. Tóm as Guðm undsson ...............................................................  2 000

10. G unnlaugur Blöndal .................................................................  2 000
11. F inn u r .Tónsson .......................................................................... 2 000
12. Jakob Thorarensen .................................................................... 2 000
13. H allgrim ur Helgason .............................................................. 2 000
14. EHnborg L árusdóttir ...............................................................  2 000



15. U nnur B jarklind  ....................................................................... 2 000
1G. Sigurður Jónsson, A rnarvatn i .............................................  2 000
17. G uðm undur Böðvarsson ........................................................  2 000
18. Guðm undur Ingi K ristjánsson  .............................................  2 000
19. Guðfinna Jónsdó ttir ................................................................  2 000
20. Björgvin Guðm undsson ..........................................................  2 000
21. Sigvaldi Kaldalóns .....................................................................  2 000
22. Karl O. Runólfsson ................................................................... 2 000

Ed. 349. Nefndarálit
um  frv. til 1. um  lendingarbæ tur í Vogum í V atnsleysustrandarhreppi.

F rá  sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefur athugað frum varpið og borið það sam an við gildandi lög um  lend- 

ingarbæ tur fy rir önnur héruð og m ælir með því, að það verði sam þykkt með eftir- 
farand i

BREYTINGUM.
1. Við 3. gr. í  stað orðanna „sanng jarnar b æ tu r“ i 1. m álsgr. kom i: fu llar bætur.
2. Við 4. gr. Á eftir orðunum  „nem a sam þykki“ í 1. m álsgr. kom i: lendingarsjóðs- 

s tjó rn ar og.
3. Við 8 . gr. 1 stað „5% “ kom i: 6 %.
4. Við 12. gr.

a. Á eftir orðinu „Viðhaldi" i 1. m álsgr. kom i: lendingarbóta.
b. Á eftir orðunum  „reglu í lendingunni“ i 1. m álsgr. kom i: upphæð vörugjalds.
c. Á eftir orðunum  „brot gegn henni“ í 2 . m álslið 1. m álsgr. kom i: 20— 10000 kr.

Alþingi, 5. nóv. 1943.
Gísli Jónsson, Guðm. I. Guðmundsson, Ingvar Pálm ason. 

form., frsm . fundaskr.

Ed. 350. Nefndarálit
um  frv. til 1. um lendingarbæ tur á Stöðvarfirði.

F rá  sjávarútvegsnefnd.
Nefndin hefu r athugað frv. þetta og te lu r ré tt að fæ ra ákvæði þess til samræmis 

við nýafgreidd lög um hliðstæ ðar fram kvæ m dir. Leggur nefndin  til, að frv. verði 
sam þykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 3. gr. 1 stað orðanna „sanng jarnar b æ tu r“ i fy rri m álsgr. kom i: fu llar bætur.
2. Við 4. gr. Á eftir orðunum  „nema sam þykki“ í fy rri m álsgrein  kom i: lendingar- 

sjóðsstjó rnar og.
3. Við 8. gr. 1 stað „5% “ kom i: 6 %.
4. Við 12. gr. Síðari h lu ti g reinarinnar orðist sv o : . . . .  viðhaldi lendingarbóta, um-



ferð og góðri reglu i lendingunni, upphæð vörugjalds, báta- og bryggjugjöld o. fl. 
1 reglugerð m á ákveða um  sektir fv rir  b ro t gegn henni, 20— 10000 kr., og renni 
sektir í sveitarsjóð.

Alþingi, 5. nóv. 1943.
Gísli Jónsson, Guðm. í. Guðm undsson, Ingvar Pálm ason, 

form . fundaskr. frsm .

Nd. 351. Nefndarálit
um till. til þál. um  rannsókn  á oliufélögin og um olíuverzlunina.

F rá  2. m inni hl. a llsherjarnefndar.
Ég hef ekki getað orðið sam m ála m eðnefndarm önnum  m ínum  um  afgreiðslu 

þessa máls.
Ég get ekki fallizt á að afgreiða þingsályktun þessa óbreytta, en tel, að m álið sé 

þannig vaxið, að það beri að rannsaka  það gaumgæfilega. Þ jóð ina varðar m iklu, að 
verzlun með þessa nauðsynjavöru  sé rekin  á sem ódýrastan  og hagkvæ m astan h á tt 
og verðlagi á henni sé í hóf stillt. En ég sé enga ástæðu til þess, að við rannsókn  m áls- 
ins sé ekki farið  eftir venjujegum  reglum.

Ég legg til, að tillagan verði sam þykkt með eftirfarand i
BREYTINGU.

T illögugreinina skal orða svo:
Neðri deild Alþingis á ly k ta r að skora á rik iss tjó rn in a  að láta nú  þegar fram  fara  

gagngerða rannsókn  á þvi, hvort ský rslu r oliufélaganna til verðlagsnéfndar, dóm- 
nefndar i verðlagsm álum  og síðar til v iðskiptaráðs og r ik iss tjó rn arin n ar um  rekstu r 
féiaganna og um  verðlag á oliu og benzini, svo og ský rslu r þ e irra  til skattayfirvalda, 
séu ré ttar, og fy rirsk ipa  ré tta rran n só k n  i m álinu, ef ekki fást nægileg gögn með utan- 
ré tta rran n só k n  eða stjó rn inn i að þeirri rannsókn  lokinni þyk ir ástæða til.

Ja fn fram t felur deildin rík iss tjó rn in n i að u nd irbúa  i sam ráði við m illiþinga- 
nefnd í sjávarútvegsm álum  og leggja fy rir  Alþingi tillögur um  fyrirkom ulag  olíu- 
verzlunar hér á landi, er tryggi það, að notendur fái olíu og benzín með svo vægu 
verði sem unn t er.

Alþingi, 5. nóv. 1943.
Jö ru n d u r B rynjólfsson.

Ed. 352. Nefndarálit
um  frv. til 1. uni innheim tu skatta  og útsvara.

F rá  m inni hl. fjárhagsnefndar.
F járhagsnefnd  hefu r haft frv. j)etta lengi til a thugunar og ræ tt j)að á mörgum  

fundum , en að lokum  klofnaði hún  uin málið. Â ill m eiri h lu tinn  afgreiða frv. með 
íökstuddri dagskrá, en við u n d irritað ir teljum  rétt, að það nái fram  að ganga.

Frv . var sent borgarstjó ranum  i R eykjavik og to lls tjó ra  til um sagnar. Borgar- 
íita r i svaraði fy rir hönd borgarstjó ra , og leggur hann  með m álinu, þó að hann  æski 
r.okkurra brevlinga. Sama er að segja uin to llstjóra.



Minni h lu tinn  telur, að gera þurfi nok k rar brey tingar á frv., en sér þó ekki 
ástæðu til að bera fram  breytingartillögur, fy rr en séð er, hvort deildin fellst á til-
lögu m eiri h lu tans um að vísa m álinu frá  með rökstuddri dagskrá. Gangi frv. til 3.
umr., m un m inni h lu tinn  bera fram  nok k rar brtt.

Alþingi, 5. nóv. 1943.
Bernh. Stefánsson, H araldur Guðm undsson.

fundaskr., frsin.

Nd. 353. Frumvarp til laga
um  breyting  á hafnarlögum  fy rir Keflavik, nr. 23 26. febr. 1943.

F lm .: Ó lafur Thors.
1. gr.

F y rir  orðin „480000 — fjögur hundruð  og á tta tíu  þúsund k r.“ í 1. gr. laganna 
kem ur: 680000 — sex hundruð  og á tta tíu  þúsund  kr.

2. gr.
F y rir  orðin „480000 — fjögur hundruð  og á tta tiu  jn'isund k r.“ i 2. gr. laganna 

kem ur: 680000 — sex hundruð  og á tta tíu  þúsund kr.
3. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Á síðasta þingi voru sam þykkt hafnarlög  fy rir Keflavik, og var veitt til þess 

m annvirkis lir rík issjóði 480 þús. kr., en alls var áætlað, að kostnaður yrð i um 
1200 þús. kr. Var fé þetta ætlað til byggingar skjólgarðs, og er henni nú að m estu 
lokið. Hafa menn þar svðra nú ínikinn hug á að kom a upp bryggjum  innan  skjól- 
garðsins, enda er nauðsyn þess augljós. H efur v itam álastjó ri gert bráðabirgðateikn- 
ingar og kostnaðaráæ tlun  y fir fy rirhugaðar b ryggjur og telur, að þær m uni kosta 
um 500 þús. k r. E r í frv. þessu miðað við þá upphæð, og yrð i j)á aukið fram lag og 
ábyrgð rik issjóðs 200 þús. k r. hvo rt um  sig.

Á því er m ikil þörf, að frv. þetta nái fram  að ganga á þessu þingi, jíar eð ella 
m undu stöðvast a llar fram kvæ m dir á næ sta ári til m ikils hnekkis fy rir  alla útgerð 
i þessari stóru  verstöð.

Sþ. 354. Breytingartillaga
við till. til þál. um endurbæ tur á sím akerfinu i B arðastrandarsýslu .

F rá  Skúla Guðm undssyni.
í stað orðsins „B arðastrandarsýslu“ í tillögugreininni og fyrirsögn tillögunnar 

kom i: sveitum  landsins.



Sþ. 355. Breytingartillaga
við b rtt. á þsk j. 348. [F járlög].

F rá  Jónasi Jónssyni.
Við II. Nýr liður á e ftir tölul. 5.
G unnar G unnarsson ................................................................................................ 2 000

Ed. 356. Nefndarálit
um  frv. til 1. um ábyrgð rík issjóðs á tjóni, sem hlýzt af veru herliðs B andarik ja  Norð- 
ur-A m eríku hér á landi.

F rá  fjárhagsnefnd.
Nefndin m æ lir með frv. með eftirfarand i

. x • BREYTINGU.4. gr. frv. orðist þannig:
Nú hefu r sá, er tjón  beið, tekið við greiðslu skaðabóta frá  þeim, sem valdur var 

að tjóninu, og er þá ábyrgð rík issjóðs lokið, hvort sem hann  fékk fu llar bæ tur eða 
eigi.

B ótaskylda rík issjóðs gild ir ekki gegn vátryggjanda, er bæ tur hefu r greitt vegna 
tjónsins. T jónþoli getur eigi heldur k rafið  rík issjóð  bóta að svo m iklu leyti sem hann  
fær tjónið bætt af vátryggjanda.

Alþingi, 5. nóv. 1943.
Pétur M agnússon, Bernh. Stefánsson, B ryn jó lfur B jarnason. 

form., frsm . fundaskr.
H araldur Guðm undsson. Magnús Jónsson.

Ed. 357. Nefndarálit
nm frv. til laga um innheim tu skatta og útsvara.

F rá  m eiri h lu ta  fjárhagsnefndar.
Nefndin hefu r athugað frum varp  þetta gaum gæfilega á allm örgum  fundum , 

I)orið sam an við frv. um  sam a efni frá  síðasta Alþingi og athugað um sagnir to llstjó ra  
og skrifstofu  borgarstjó ra . H efur nefndin  ekki getað orðið ásátt um  afgreiðslu þess, 
og fer hér á eftir á lit m eiri h lu ta  nefndarinnar.

Nýmæli frum varpsins eru einkum  j)essi:
1. Ákveðið er, að tekju- og eignarskattur og fleiri gjöld til rik is  skuli greidd á  10 

gjalddögum.
2. Kaupgreiðendum  er gert að skyldu að halda eftir af kaupi jjeirra, er h já  þeim 

vinna, til lúkningar á gjöldum  þeim til rík isins, er i frv. greinir.
3. Sett er á stofn sérstök innheim tustofnun  rík isins með forstjó ra , er ráðherra  

sk ipar og hefu r laun eins og to llstjóri, og öðrum  starfsm önnum  eftir þörfum .
4. Innheim ta ú tsvara í Reykjavílt er tekin af bænum  og lögð und ir innheim tuskrif- 

stofuna og heim ilað að taka einnig með reglugerðarákvæði innheim tu fasteigna- 
gjalda.



5. Heimilað er að ákveða sania fyrirkoinulag í öðrum  kaupstöðum  og kauptúnuin  
með reglugerðarákvæðuin, svo og að fela hlutaðeigandi sveitarfélagi innheim t- 
una
Með ákvæðum  þeim, er talin  eru undir tölulið 1 og 2, er komið á líku fyrirkom u- 

lagi um  innheim tu tek ju- og eignarskatts eins og nú gildir um  innheim tu ú tsvara, að 
m innsta kosti í R evkjavík. H efur það reynzt þar hagkvæm t, og v irðist því ekkert á 
móti því að taka  j>að einnig upp, að þvi er snertir innheim tu h inna helztu beinu gjalda 
í rík issjóð. Væri hægt að gera það án an narra  breytinga, hvort sem því y rð i komið 
á með breytingu á lögunum  um tekju- og eignarskatt eða á annan  hátt. M undi m eiri 
lilu tinn  geta verið því m eðm æltur ú t af fy rir sig, enda þótt hann  geri ekki að svo 
kom nu tillögur iim jiað eða fyrirkom ulag þess. Væri eðlilegast, að um það lægju fy rir 
tiliögur to llstjóra, og varla gerlegt að afgreiða það öðruvísi.

Um tölul. 3 vill m eiri h lu tinn  taka  jiað fram , að hann  te lu r tvim æ lalaust, að 
kostnaðarauk i yrð i að því að setja á stofn sérstaka innheim tustofnun. Þ y rfti þar 
tvo dýra em bættism enn, fo rstjó ra  og féhirði, sem nú  eru  til, bæði við innheim tu 
íík isg jalda og bæ jargjalda, en ekkert jieirra em bætta yrð i lagt niður, þó að stofnun 
þessi yrð i sett á fót.

Um 4. og 5. lið litu r nefndin svo á, að hvo rt tveggja sé jafnóviðkunnanlegt, að 
svipta Reykjavík um ráðum  jafnm ikilvæ grar starfsem i sem innheim tu m eginþorra 
bæ jarteknanna, og hitt, að skapa Reykjavik þá sérstöðu, sem með þessu er gert. 
Hún ein á að láta af hendi innheim tuna. E n  i öðrum  bæ jum  á annað hvort að láta 
sitja  við það, sem er, eða, í reyndinni, að fela þeim innheim tuna alla, bæði fy rir  sig 
og ríkið.

V irðist sýnu nær, ef sam eina á innheim tu rík istekna og bæ jartekna, að fela alls 
staðar bæ junum  þessa innheim tu, ja fn t i R eykjavik sem annars staðar, eða gefa 
bæ junum  kost á að fá tek ju r sínar innheim tar af innheim tum önnum  rik isins.

Meiri hl. nefndarinnar getur því ekki fallizt á frum varp  jietta, eins og það er, en 
leggur til, að það verði afgreitt með svolátandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ.
Með því að ekki þyldr fæ rt að lögleiða frum varp  þetta í heild sinni, en þau ákvæði, 

sem lögleiða mætti, jjurfa frekari undirbúnings við en nú v innst tim i til að láta fram - 
k \æ m a, enda sennilega heppilegast að lögleiða þau sem breytingu á lögum um  tekju- 
og eignarskatt, teku r deildin fy rir næsta m ál á dagskrá.

Alþingi, 5. nóv. 1943.
Pétur Magnússon, Magnús Jónsson, B ryn jó lfur B jarnason.

form. frsm .

Sþ. 358. Nefndarálit
um till. til þál. um  kaup  á h lu tabréfum  Útvegsbanka íslands h /f .

F rá  1. m inni h lu ta  fjárveitinganefndar.
Nefndin hefur eigi orðið ásátt uin afgreiðslu till. F jó rir  nefndarm enn (PZ, JJ , 

SkG og Þ Þ ) v ilja  láta feila hana og skila sérstöku nál., einn nefndarm aður (IngJ) sat 
h já  við atkvæðagreiðslu, en við und irritað ir leggjum til, að till. verði sam þykkt með 
eftirfarand i

, , ,  BREYTINGU.J illgr. skal orða svo:
Með þvi að rík isstjó rn in  hefu r nú, að tilh lu tun  fjárveitinganefndar Alþingis, látið 

fram  fara  m at á h lu tabréfum  ÍJtvegsbanka íslands h / f  og n iðurstöður m atsins sýna,



að bréfin  standa ekki lægra en í nafnverði, á lyk tar Alþingi að fela rík iss tjó rn in n i að 
kaupa við nafnverði fv rir hönd rík issjóðs af h inum  upprunalegu eigendum  eða 
erfingjum  þeirra, ef þess er óskað, h lu tabréf þau í greindum  banka, er keypt voru 
með h lu ta  af sparisjóðs- og innstæ ðuskírteinainneignum  í íslandsbanka, þegar hann  
Iiætti störfum , enda greiðist bréfin  með rík issku ldabréfum  til 10 á ra  með 4%  ársvöxt- 
um.

Alþingi, 6 . nóv. 1943.
P étur O ttesen, F in n u r Jónsson, Þ óroddur Guðm undsson. 

form. frsm .
Lúðvík Jósefsson.

Ed. 359. Frumvarp til laga
um skólasetur og' tilraunastöð  í ja rð ræ k t á Reykhólum.

Flm .: Gisli Jónsson.

I. KAFLI 
Almenn ákvæði.

1. gr.
Reisa skal skóla og tilraunastöð  i ja rð ræ k t á Reykhólum  i A ustur-B arðastrand- 

arsýslu  sainkvæmt fyrirm æ lum  þessara laga.
Ríkið Ieggur jö rð ina  Reykhóla endurg jaldslaust og kvaðalaust, sam anber þó 2. gr., 

1il þessara stofnana, ásaint öllum  h lunn indum  og jö rðunum  G rund og Börm um , bú- 
peningi og réttindum  öllum, allt eins og þetta  er nú í eign rík isins. Skipting eigna, 
íé ttind a  og h lunn inda fer e ftir tillögu R eykhólanefndar til ráðuneytisins um  þetta 
atriði.

T ek ju r af eignuin þessum  renna til stofnananna í sam ræ m i við skiptingu þeirra 
írá  gildistöku þessara laga.

2 . gr.
Heim ilt skal rík iss tjó rn in n i að kaupa núverandi læ knisbústað á Reykhólum , 

ásam t landi því, er honum  fylgir, og leggja hvort tveggja und ir skólasetrið, enda sé 
áður fengið sam koinulag við héraðið um  byggingu nýs læ knisbústaðar og afhendingu 
til hans á nauðsynlegu landi ú r  jörðinni.

Skylt skal skólasetrinu  að afhenda endurg jaldslaust nauðsynlegar lóðir og h ita- 
afnot ú r  þeim h lu ta  ja rð arin n ar, sem setrinu  er a fhen tur samkv. 1. gr., til e f tirfa ra n d i:

1. Til sundlaugar.
'?.. Til heim avistarbarnaskóla.
3. T il prestsseturs.
4. Til saltvinnslu, ef rík ið  óskar siðar að gera tilrau n ir með h ana  á Reykhólum .

II. KAFLI
Um tilraunastöð  i ja rð ræ k t fy rir  Vesturland.

3. gr.
T ilraunastöð sú i ja rð ræ k t, sein um getur i 1. gr., skal re ist og rekin  sam kvæmt 

lögum nr. 64 7. maí 1940, um  rannsókn ir og tilrau n ir í þágu landbúnaðarins, Skal 
und irbúningur und ir rekstu r stöðvarinnar hafinn  nú þegar.



4. gr.
T ilraunastöðin  fær endurg jaldslaust það land og þau h lunnind i, sem henn i er 

skipt ú r landi Reykhóla samkv. 1. gr. E r tilrau n aráð i í ja rð ræ k t heim ilt að sem ja við 
ábúendur um  afhendingu landsins eða h lu ta  þess, ef nauðsynlegt þyk ir að taka  það, 
áður en ábúðartíin i þe irra  er á enda, en })á skal allt afhen t tilraunastöðinni, og hefur 
hún  eftir þann  tím a ein ráð y fir  landinu.

5. gr.
N iðurröðun allra  bygginga tilraunastöðvarinnar skal sam ræ m a við heildarskipu- 

lag staðarins.

III. KAFLI 
Um vinnuskóla.

6 . gr.
Skóli sá, sem um getur i 1. gr„ skal re istu r og rek inn  af rík inu  og vera ja fn t fy rir 

konur og karla. M arkmið hans er að veita þá kunnáttu , sem þeim  er nauðsynleg til 
þess að lifa og sta rfa  á sviði landbúnaðar, sm æ rri bátaútvegs og iðnaðar í sainbandi 
við búrekstur. Skólinn skal aðallega sta rfa  í 2 deildum : V erknáinsdeild k arla  og 
verknám sdeild kvenna.

7 .g r .
í verknám sdeild k arla  skal kenna:
A. Verklegt nám :
H agnýtustu aðferðir, sem þekk tar eru  á hverjum  tím a í fy rirm yndarbúskap  á 

sm æ rri býlum  og und ir þeim skilyrðum , er nem endur eru  líklegir til að búa við 
síðar. Auk j)essai-a alm ennu landbúnaðarstarfa  skal einnig kenna einföldustu undir- 
stöðuatriði í trésm íði, h irðingu og viðgerð rafvéla, já rn - og m álm sm íði, sements- 
steypu, sam setning og sundurlim un  búvéla, m eðferð þ e irra  og h irðingu. Skal kennsl- 
unni hagað þannig, að nem endur geti að lokinni skólavist taliz t búhagir og sjálfum  
sér nógir um  flest það, er lý tu r að viðhaldi og notkun  þ e irra  áhalda, sem notuð eru  við 
búskapinn. Nota skal við kennsluna vélar og áhöld af þ e irri gerð, sem henta má 
hverju  heim ili að eiga og ekki væri því ofviða í kostnaði.

B. Bóklegt nám : Helztu und irstöðuatrið i í alm ennum  landbúnaðarnám sgreinum , 
svo og íslenzka, stærðfræði, eðlisfræði, d ráttlis t, heilsufræ ði, bókhald  og söngur.

Bóklega nánrið skal fyrst og frem st miðað við þ a rf ir  verknám sins.
8 . gr.

Nám stim i verknám sdeildar ka rla  er 3 m issiri, tveir vetur og eitt suinar.
Nem endur deildarinnar eru sk jid ir  til að taka  þátt í h inum  alm ennu landbún- 

aðargreinum , bóklegu nám i og íþróttuin, en auk þess í nám i sam kvæm t 2 . m álsgrein
7. greinar, að m innsta kosti í tveim  þeirra  nám sgreina, er þ a r getur, enda segi þeir 
til þess, er þeir sæ kja um  skólavist.

9. gr.
í verknám sdeild kvenna skal kenna:
A. Verklegt nám :
H agnýtar aðferðir í m atartilbúningi, m eðferð og geym slu búsafurða, með tilliti 

til þe irra  skilyrða, sem nem endur siðar kom a til að búa við, fatagerð, vefnaði, 
isaum um , prjón i, h irðingu og nýtni fata og um gengni alla um  hús og heim ili.

B. Bóklegt nám : Sam anber 7. gr. B-lið.
Kennslutím i er 1 ár.

10. gr.
í báðum  deildum  skólans skal kenna sund og að rar a lm ennar íþ róttir.



11. gr-Auk þ e irra r kennslu, sem ákveðin er með 7.—10. gr., sku lu  báðar deild ir skól- 
ans halda nám skeið fy rir  alm enning. Ráðuneytið setur reglugerð um  inntökuskil- 
yrði, p róf og annað, sem tilhey rir rekstri skólans og eigi er tekið fram  í lögum  þessum .

12. gr.
V innuskólinn skal reka búskap á þeim h lu ta  jarðanna, sem honum  er lá tinn  í 

té. Skal búskapurinn  rek inn  með jieim m yndarskap  og á þann  hátt, að h ann  sé til 
eftirbrey tn i fy rir bæ ndur landsins. Stefnt sé að því að kom a á fót og reka eitt eða 
lle iri kennslubú, og sé stærð þeirra  og rekstu r m iðaður við þau sldlyrði, sem nem- 
endur eru liklegir til að búa við síðar.

Skólinn skal ja fn an  vera á varðbergi fy rir  nýjunguin  í búnaðarháttum  og hag- 
nýta sér þær.

13. gr.
Y firstjórn  skólans skal vera i höndum  fim m  m anna skólaráðs. Skal það skipað 

af landbúnaðarráðuneytinu  eftir tilnefningu jjessara aðila: B únaðarsam bands Vest- 
fjarða, B únaðarsam bands Dala- og Snæfellsnessýslna, sýslunefndar A ustur-Barða- 
strandarsýslu  og h reppsnefndar R eykhólahrepps, — en ráðuneytið  sk ipar þann 
fim m ta, og er hann  form aður ráðsins. Skal ráðið skipað til fjögu rra  á ra  i senn. Ber 
það ábyrgð á rekstri skólans gagnvart rík iss tjó rn in n i og gerir tillögur um  breytingar 
og endurbæ tur og allt annað, er lý tu r að rekstri skólasetursins og hagnýtingu jarða  
og h lunninda.

14. gr.
R áðuneytið sk ipar skó lastjó ra og kennara. Skulu laun þeirra  vera í sam ræm i 

við laun skó lastjó ra  og kennara an n arra  h liðstæ ðra stofnana.

IV. KAFLI 
Ákvæði til bráðabirgða.

15. gr.
Gerðar séu nú þegar ráðstafan ir til þess að leysa jö rð ina  Reykhóla ú r  ábúð, svo 

að allt jarðnæ ði og öll h lunnind i séu stofnuninni til fu llra  afno ta eigi síðar en í 
fardögum  1945.

16. gr.
Gera skal nú þegar sk ipulagsuppdrátt að skólasetrinu  og byggingum  öllum. Að 

því loknu skal hafizt handa um  byggingu skólahúss og bústaða forstöðum anns og 
kennara, sam fara nauðsynleguin v innustörfum  og peningshúsum , svo að skólinn geti 
starfað sem fyrst. Þ a r til þessi und irbúningur er fram kvæ m dur, m á eigi gera neinar 
byggingar á jö rðinni frá  því, sem nú er, nem a í sam ráði við nefnd þá, er um  getur í 
17. gr.

17. gr.
Þ ar til ráðn ir hafa verið forstöðum enn fy rir stofnunum , sk ipar ráðuneytið  5 

m anna nefnd til þess að standa fy rir þessum  m álum  og aðstoða það með a llar fram - 
kvæm dir

N efndinni er heim ilt að senija við ábúendur um al'hendingu landsins eða h lu ta  
þess, ef nauðsynlegt þykir að taka það, áður en ábúðartim i þ e irra  er á enda.

18. gr.
Fyrirhugað þjóðvegastæði um land Revkhóla skal valið í sam ráði við nefnd þá, 

sein um getur í 17. gr.
19. gr.

Lög Jjessi öðlast þegar gildi.



G r e i n a r g e r ð .
Um 1. gr.

M arkmiðið með stofnun skóla og tilraunastöðvar á R eykhólum  er að auka verk- 
þekkingu og verktæ kni h já  þeim, er stunda b ú rek stu r til sjávar og sveita eða v inna 
að störfum  í þágu þessara atvinnugreina.

Valið á jö rð inn i Reykhólum , ásam t þrem  jörðum , er henni fylgja, til þessarar 
starfsem i, byggist aðallega á þrem  ástæðum :

1. H inum  m iklu og góðu skilyrðum , er jö rð in  hefu r til að fullnæ gja k rö fum  og 
þörfum  slíkra stofnana.

2. A lm ennri þörf og m argítrekuðum  óskuin um, að á V esturlandi og einkum  á Vest- 
fjarðak já lkanum  verði komið upp m enningarm iðstöð til eflingar lífsafkom u og 
til endurbóta á starfsaðstöðu jiess fólks, er jjar býr til sveita og við sjó.

3. N auðsyn þess og alm ennum  v ilja  þeirra  héraða, sem næst staðnum  liggja, að 
R eykhólar séu endurre istir með þeim  m yndarbrag , er sé við hæ fi sögulegrar 
m inningar þessa höfuðbóls frá  landnám stíð og langt fra in  á aldir.
Þ a r  sem gert er ráð fyrir, að sto fnan ir þessar fái kvaðalaust þessar eignir rik is- 

ins til um ráða, er það byggt á því, að með þessu séu þeim  tryggð þau þróunarskil- 
yrði, að unn t verði í fram tíð inn i að ná þeim  m arkm iðum , sem þeim  eru  sett.

Það er gert ráð fyrir, að þessar tvæ r stofnan ir séu hvor fy rir sig sjálfstæ ðar í 
rekstri og stjó rn  með algerlega aðskildum  fjárhag, enda þótt jjeim báðum  sé ætlað 
að vinna að skyldum  m arkm iðum . E r því hér gert ráð fy rir ákveðinni skiptingu 
eigna, ré ttinda  og h lunn inda eftir tillögu, er R eykhólanefnd hefu r gert, að lokinni 
rannsókn á m álinu í heild og einstökum  atriðum .

T ek ju r a lla r af eignarhlutum , afhentum  h vorri stofnun um  sig, er æ tlazt til, að 
renni til þe irra  fram kvæm da, er v inna þarf til að grundvalla og byggja upp jjessar 
stofnanir, og síðar, þegar þæ r eru  að fullu  reistar, til eflingar rekstri jieirra.

Um 2. gr.
Auk þess, að ja rð irn a r  eru  í ábúð, uppsegjanlegri með árs  fy rirvara , að því er 

tekur til Reykhóla, en B arm ar í lífstíðarábúð og G rund leigð á erfðaleigu, þá hefur 
læknishéraðið um ráð y fir  22,9 ha. af landi og á þ ar læ knisbústað á stað, er ekki 
sainrým ist fyrirhuguðum  fram kvæm dum  eftir frum varp inu . Þ a r  sem læknisbústað- 
urinn  er ófullnæ gjandi án stórfelldra endurbóta og viðbyggingar, van tar t. d. nauð- 
synlegar sjúkrasto fu r, m óttökuherbergi sjúklinga og nægilega rúm góðan stað fy rir 
lyfjabúð, skal bent á, að eðlilegust væri bygging nýs læ knisbústaðar og héraðið fengi 
með þeirri byggingu lóð og nauðsynleg h itaré ttind i. Stærð lóðarinnar æ tti ekki að 
þurfa  að fara  y fir 1 ha. af ræ kthæ fu landi, auk húslóðarinnar.

Þá álízt rétt, að i lögum  þessum  finn ist takm örkuð  heim ild til a íhendingar lóða 
og h itaafno ta  til ákveðinna aðila, til sundlaugar, sem jjegar er í undirbúningi, að 
ungm ennafélög byggi á staðnum . F> ekki æ tlazt til, að þau lóðarréttind i nái til m eira 
lands en nauðsynlegt er fy rir  grunnstæ ði sundlaugar, búningsherbergi, sólböð og 
an narra  m annvirk ja, er íþ ró tta fu lltrú i á lítu r nauðsynlegt, að fylgi lauginni. *

Til heim avistarbarnaskóla  er æ tlazt til, að landstæ rðin  nægi til g runnlóðar og 
leikvalla. Landstæ rð til þessa æ tti ekki að þu rfa  að vera y fir  2 ha.

Þ a r sem gefin hefu r verið með lögum heim ild til að fly tja  prestssetrið  frá  Stað 
til Reykhóla, þyk ir sjálfsagt að taka  tillit til þ e irra r ráðstö funar. H ins vegar er ekki 
u nn t að gera þessa ráðstö fun  á þeim  grundvelli, að p restu r rek i búskap, og y rð i því 
að brey ta launakjö rum  i sam ræm i við h in a r b rey ttu  aðstæður. H ins vegar y rð i að telja  
sjálfsagt, að lóðarstæ rð sé þannig, að p restu r geti h aft garðræ kt til heim ilisþarfa og 
ræ k tunarland  fy rir eina eða tvæ r kýr, en 2—3 ha. m undu fullnæ gja þessum  þörfum .

Þá er skipulagsnefnd atv innum ála gerði sínar tillögur árið  1936, er í þeim  bent 
á m öguleika til saltvinnslu ú r sjó á Reykhólum  og að til þessa rek s tra r yrð i notaður 
jarðh iti staðarins. Það þyk ir ekki ré tt að ganga fram  h já  því að halda opinnni að-



stöðu til tilrau n ar um þessar fram kvæm dir. E nda er þess að vænla, að slík saltvinnslu- 
stöð yrði reist við sjó, a llf ja rri bvgginguin heim a á jörðinn i, og ætti því á engan hátt 
að þurfa  að raska því skipulagi, er þar verður sett.

Um 3. gr.
Samkvæmt löguni nr. 04 7. maí 1943, uin rannsókn ir og tilrau n ir i jtágu landbún- 

aðarins, er gert ráð fyrir, aulc þriggja an narra  stöðva, einni tilraunastöð  i ja rð ræ k t 
á Vesturlandi. Nú þegar er fullnægt ákvæðum  þeirra  laga um  val staðarins á Reyk- 
hólum  fy rir stöðina og í tillögum  R eykhólanefndar fullnægt krö fum  til þess land- 
rým is, er stöðin þarf að fá að dómi tilraunaráðs jarð ræ k tar.

Um verksvið, stofnun og rekstu r stöðvarinnar er þegar ákveðið i jjeim lögum, 
þ arf þvi eigi i þessum  lögum nein sérákvæði varðandi þennan þátt í uppbyggingu 
staðarins.

Þ ar sein hér þarf að öllu levti að bvrja  frá  g runni á ræ ktuðu  landi, án jjess að 
fy rir hendi séu byggingar, er nauðsynlegt, að und irbún ingur h efjist strax. Þvi fy rr 
i'æst árangur af starfi hennar, enda jjótt gera megi ráð fyrir, að byrjað  verði á tilraun- 
um  í sm æ rri stil og stöðin verði látin  byggja sjálfa  sig upp með aðstoð b úrekstrar, á 
svipaðan hátt og gert hefu r verið í gróðrarstöðvunum  á A kureyri og Sáinsstöðmn.

Um 4. gr.
Það er í lögunum  um  rannsókn ir og tilrau n ir  í þágu landbúnaðarins gert ráð 

fyrir, að rik ið  reki tilraunastöðvarnar sem sérstakar stofnanir, og með tilliti til jiessa 
sett ákvæði iim, að rík inu  sé heim ilt að leggja R eykhólaland und ir jiessa starfsem i. 
Jafn fra in t þyk ir ré tt að gefa tilraunaráð i jarð ræ k tar, er fer með jjessi m ál á vegum 
rík iss tjó rnarin n ar, heim ild til að sem ja við ábúendur um, að v inna megi að undir- 
búningi, svo sem frainræ slu, vegagerð og bvggingum  nú þegar, ef cinhver frestu r 
yrði á, að ábúð yrð i sleppt lausri, enda m unu ábúðarsam ningar þannig, að í þeim  er 
tilsk ilinn  ákveðinn uppsagnarfrestur, er valdið gæti óþægileguin töfum  á nauðsvn- 
legum fram kvæm dum .

Um 5. gr.
Ákvæði g re inarinnar miða að j)ví, að tryggð sé með fy rirfram  ákveðnu skipulagi 

í’y rir  alla uppbyggingu staðarins sam felld, listræ n og hagkvæm  heild í byggingarstíl 
og n iðurröðun byggðarinnar á Reykhólum .

Um G. gr.
Skólanum  er ætlað að vera verknám sskóli k a iia  og kvenna, þar sem lögð er aðal- 

áherzla á að gera nem endur að sem starfhaífustuin m önnum , hvort heldur þeir kom a 
!il síðar að fást við rekstu r eða vinna að störfum  við búskap í sveit og við sjó, og sé í 
j>ví sainbandi lögð áherzla á, að nem endur verði búhagir og geti sjá lfir leyst alhliða 
störf af hendi, er kom a fv rir við jjau skilvrði, er a llu r alm enningur i jiessum atvinnu- 
greinum  á við að búa.

Enda j)ótt gert sé ráð fy rir tveim aðskildum  verknám sdeildum  k a iia  og kvenna, 
j)á verður náið starfssam band m illi deildanna, einkum  að þvi er viðkem ur starfi og 
nám i við hin fyrirhuguðu kennslubú samkv. 12. gr.

Um 7. gr.
Hér eru aðeins dregnar yzlu m arkalinu r viðvikjandi viðfangsefnum  nám sins. Það 

ber sérstaklega að leggja alla áherzlu á liina hagnýtu  verkkennslu , starfsaðferð irnar 
kenndar og skýrðar og við kennsluna rak in  þau grundvallaratrið i, er hafa  áh rif á, 
að rctt vei'klag og verkleikni náist. Þessi kennsla á að ná tií h inna sm æstu ja fn t sem 
stæ rstu starfa, er inna þarf af höndum  á venjulegu búi. Öll venjuleg bústö rf verða 
kennd og iðkuð und ir stjó rn  kcnnaranna. Ja fn fram t vrði nem endum  og kennd verk- 
stjó rn  og' reikningshald venjulegs búrekstrar.



F y rir  u tan  kennslu h inna daglegu slarfa, j)á fa ri fram  verkleg kennsla í vinnu- 
stofum  skólans í jDessuin greinum :

í trésm íði: EinföJdustu und irstöður í tréskurði, húsagerð, húsgagnagerð, báta- 
smiði og áhaldasm iði allri.

í já rn - og m álm sm iði: E inföldustu  und irstöður i eldsiniði, rennism iði, sögun, 
m álm steypu, logsuðu og koparsm iði.

í sem entssteypu: E inföldustu  und irstöður i b löndun sem entssteypu og gerð hol- 
steina, viliursteina, sem entshellna og húsa.

H irðing og viðgerð rafvéla: Öll undirstöðuatrið i i meðferð og h irð ingu  rafvéla, 
lagningu raflagna og h irðingu raftæ k ja  allra.

í vélasm iði: E inföldustu  und irstöður i sam setningu og sundurliinun  búvéla, 
hvers konar sem þær eru, fastar og lausar, m eðferð þ e irra  og hirðing.

Þessari kennslu yrð i þannig fy rir komið, að þátttaka nem enda færi e ftir vali 
j>eirra sjá lfra  í sam ráði við kennslulið skólans, eftir því hver a trið i verknám sins 
cru ta lin  þýðingarm est að jjekkja inn  á vegna fram tíðarsta rfa  og aðstöðu nem andans. 
Og a llir  verða að taka  e inhverjar tvæ r þessara greina, ásam t aðalverknám inu.

E kkert æ tti að vera til fyrirstöðu, að ákveðið verði með reglugerð, að auka- 
nem endur vrðu teknir, er aðeins legðu stund á jjessar iðngreinar sérstaklega. Við 
allt verknám ið sé lögð áherzla á, að kennslan  sé sniðin e ftir viðfangsefnum  daglegs 
lifs á heim ilum .

Kennsla í bóklegu búnaðarnám i sé miðuð við alm enn undirstöðuatrið i jarðyi’kju, 
gai'ði’æ ktar, a lm ennrar búfjá rræ k tar, a lifuglaræ ktar, svína- og loðdýraræ ktar, bú- 
véla- og verkfæ rafræ ði, búnaðarhagfræ ði, und irstöðuatrið i uin vörugæðam at búsaf- 
u rða og búreikningahald . Öll þessi kennsla sé m iðuð við, að nem endur nái betri tök- 
um  á verknám inu og geti notið þess sein bezt.

Um 8 . gr.
N ám stim inn er gert ráð fy rir, að b y rji að haustinu , t. d. 1. október, og sé tveir 

vetur og eitt sum ar. Þ ar sem bóklega kennslan  og vinna i v innustofunum  fellur aðal- 
lega á vetrarm ánuðina, þá þyk ir ekki fæ rt að h afa  nám stím ann skem m ri, svo að 
verkkennslan  geti að fullu  notið sin. Það verður og að te lja  sjálfsagt, að þá tttaka  í 
öllum  aðalnám sgreinum  sé fast ákveðin, j)ó að gefið sé frjá ls t að velja  m illi þe irra  iðn- 
greina, er grundvalla og eru náið tengdar alm ennum  búrek stri við sjó og í sveit.

Um 9. gr.
Við verknám  kvenna sé lögð áherzla á að kenna öll alm enn heim ilisstörf, svo 

sem m eðferð og geymslu m atvæla, hagný tar aðferðir i m atartilbúning i, eins og ætla 
má, að m eðalheim ili hafi aðstöðu til að haga m ataræ ði sinu. Þ a r  sé og kennd meðferð 
m jó lkur og tilbún ingur algengustu m jó lkurafurða. V erkkennsla fari fram  í tóvinnu 
að því leyti, sem h ún  getur verið heim ilisstörf. Þæ r tak i og þátt í verknám i alm enns 
landbúnaðar að því leyti, sem ætla má, að störfin  geti fallið und ir verksvið kvenna, 
að þvi er viðkeinur ræ k tun  ja rð a r og um hirðu búfjár.

Bóklega nám ið yrði með reglugerð ákveðið með hliðsjón  af þátltöku  kvenna í 
verknám inu.

Um 10. gr.
Þ arf ekki skýringa við.

Um 11. gr.
Með ákvæði gre inarinnar er stefnt að því, að að rir en þeir, sem stunda fast nám  

í skólanum , geti notið j)ar fræ ðslu urn skem m ri tím a i ákveðnum  verkefnum . Sem 
helztu verkefni slik ra  sty ttri nám skeiða m á benda á garðyrk ju , alinenna ja rðyrk ju , 
m ja ltir  og m jólkurm eðferð, m atreiðslu, saum a og vefnað, viðgerð á fatnaði. Verkefni 
og fyrirkom ulag nám skeiðanna yrði ákveðið með reglugerð.



Uni 12. gr.
Stofnunin reku r búskap á jö rðinni með fullu  tilliti til verknám sins. En m arkm iðið 

með búrekstrinum  er ja fn fram t að afla skólanum  tekna, bæði af búrekstrinum  sjálf- 
um  og hlunnindum  ja rð arin n ar. Þó að fvrst i stað y rð iað  s ty ð ja s tv ið þ en n an b ú rek s t-  
u r við verkkennsluna, ber að stefna að því, að stofnunin  koini upp tveim ur eða fleiri 
kennslubúuin, er væru bvggð upp með sjálfstæ ðum  rekstri, en verkefnum  væri skipt 
m illi búanna. Má i þvi’sam bandi bcnda á sem eðlilega verkaskiptingu, að t.d. eitt búið 
styddist við sjávargögn og h lunnind i, jiannig að kennsla þess væri sniðin eftir þörf- 
um þeirra, sem síðar kom a til að vinna að búrekstri á h lunninda- og ú træ ðisjörðum . 
Kenndi það allt viðvikjandi hagnýtingu vergagna, sjávarfangs og h lunninda, auk 
nauðsynlegs landbúskapar sem stuðningsfram leiðslu. E itt búið sniðið fy rir  alm enn- 
nn landbúskap á jörð, er lieí'ði bæði ræ ktun  og beitarafnot, þar sem aðalbúgreinar 
væru nautgrip ir, sauðfé, h ross og garðræ kt.

Þ rið ja  kennslubúið væri byggt á fullkom num  ræ ktunarbúskap , þar sem auk 
ahnennra búgreina væri höfð kornræ kt, garðræ kt, alifuglaræ kt, loðdýra- og svina- 
rækt.

Stærð a llra  kennslubúanna sé ekki stæ rri en svo, að tak i til m eðalskilyrða. A 
kennslubúunum  vinna nem endur að öllum  störfum  til skiptis allt frá  v ikadrengsstarfi 
u])p til þess að hafa bústjó rn  á hendi, og á þennan hátt lögð áherzla á alhliða þ já lfun  
jjeirra i þvi sm æsta sem stæ rsta, er búinu viðkem ur.

Koinist þessi verkaskipting á, þá verður an nar b úrekstu r sto fn u narin n ar rekinn  
m eir með þeim m arkm iðum  að hagnýta h in  m iklu skilyrði ja rð a rin n a r og h lunnindi 
hennar og sem kennslu tæ ki fy rir  stæ rri rekstu r.

Um 13. gr.
Y firstjórn  skólans er byggð upp með tilliti til þess, að þeir aðilar, er tilnefna 

menn i skólráðið, séu af svæði þvi, er skólinn á að vera m enningarm iðstöð fyrir. 
En þar sem skólinn er rík issto fnun , þyk ir sjálfsagt, að það ráðuneyti, er fer með 
’andbúnaðarm ál, skipi form ann skólaráðsins.

Um 14. gr.
Þ arfnast ekki skýringa.

Um 15. gr,-
Vegna jjess að jö rð in  er í sam ningsbundinni ábúð, er bráðabirgðaákvæ ðið nauð- 

synlegt.
Um 16. gr.

Verði frum varpið  að lögum, er nauðsynlegt, a'ð föstu skipulagi sé komið á um, 
hvernig stofnunin  verður byggð upp. Þó að stofnuninni sé ætlað að byggjast upp á 
lengri tíina, þarf j)að að gerast eftir föstu skipulagi, sem i öllum  aðaldráttum  er fy rir- 
fram  ákveðið.

Það verður að telja  sjálfsagt, að eigi séu gerð föst m annvirki frekar en orðið 
er, áður en gengið hefu r verið frá  skipulagningu. Nú þegar eru á staðnum  tvö var- 
anleg ibúðarliús, læ knisbústaður og annað íbúðarhús, sein er i smíðum, þannig sett, 
að ekki er líklegt, að þau geti sam ræm zt þeim byggingum, er re istar yrðu  á staðnum  
til fram búðar fy rir skólann.

l Tin 17. gr.
Það er nauðsynlegt, m eðan skólaráð er ekki skipað, að fram kvæ m danefnd vinni 

að undirbúningi m álsins, er yrði skipuð af ráðunevtinu, þar til föst skipan kem st á 
fram kvæ m dastjórn skólans.

Um 18. gr.
Bilfær akvegur næ r ekki til Reykhóla, en verið er að vinna að lagningu vegarins. 

Væntanlega yrði hagkvæm t að sam eina vegagerð þessa um land Reykhóla land-



þurrk im  þeirri, er þ a r vcrður að frainkvæm a, og þyk ir þvi ré tt að h afa  þetta hráða- 
birgðaákvæði til að tryggja, að veginum  verði valinn hagkvæ m ur staður um  land 
Reykhóla með tilliti til fv rirhugaðra fram kvæm da.

Um 19. gr.
Þ arfn ast ekki skýringa.

Fylgiskjal I.
Álit og tillögur Reykhólanefndar.

I.
Sam kvæmt ályktun  Alþingis frá  12. apríl 1948 voru  und irritað ir, með b réfi at- 

vinnu- og sam göngum álaráðuneytisins, dagscttu 30. jú li s. 1. ár, skipaðir i nefnd til að 
gera nákvæ m ar athugan ir og tillögur um  fram tiðarnot ja rð a rin n a r Reykhóla sem 
skólaseturs og tilraunastöðvar fv rir Vesturland.

Form aður nefndarinnar kvaddi hana til fundar að Reykhólum  3 7. ágúst s. I., 
eftir að h afa  haft fund með m eiri h lu ta  nefndarinnar i R eykjavik, þar sem athuguð 
voru þau gögn, er lágu fy rir varðandf málið.

N efndin skoðaði jö rðina og kynn ti sér staðhæ tti alla og skilvrði ja rðarinnar, 
auk jiess sem hún  við þessar a lhugan ir studdist við þær rannsókn ir, m æ lingar og upp- 
dræ tti, er Búnaðarfélag íslands hafði látið gera að tilh lu tan  forsæ tisráðherra  1940—41.

N efndin hóf störf sin a ftu r h inn  12. septem ber s. 1. og hefu r k ynn t sér rækilega 
<")I1 gögn m álsins, er komið hafa  fram  i Alj)ingi, heim a i héraði, á búnaðarþing i og 
annars staðar. H efur hún  haldið fundi, þar sem allir þæ ttir m álsins hafa  verið teknir 
til athugunar og um ræðu, svo og unnið ú r þeim gögnum, er nefndin  aflaði við at- 
hug'un ja rð a rin n a r sjá lfrar. V isast um  jjau atrið i til m eðfylgjandi u pp d rá tta r Bún- 
aðarfélags íslands og lýsingar á jö rðinni, er uppdræ ttinum  fylgir.

N efndin te lu r ekki ástæðu til að rek ja  forsögu þess verkefnis, er hér liggur fyrir, 
en vill aðeins benda á, að eftir að rikið  kevpti Reykhóla, kom u fram  eindregnar 
k rö fu r og ásko ranir frá  hreppsnefndum  og sýslunefndum  i V estfirð ingafjórðungi svo 
og frá  Breiðfirðingafélaginu i R evkjavík um  stofnun skólaseturs á Reykhólum . Jafn- 
fram t þessu lágu þegar fy rir tillögur frá  B únaðarfélagi íslands um, að rik ið  ráðstaf- 
aði ekki jö rð inn i í varanlega ábúð, svo að opnum  sé haldið  þeim inöguleika, að á 
staðnum  verði kom ið á fót skólastarfsfcmi svo og tilraunastöð  vegna jarð ræ k tar. Bún- 
aðarsam band V estfjarða tók  eindregið i sam a streng með áskorun  til rik isstjó rnar- 
innar, dags. 11. maí 1942. Á l)ingi 1943 bar form . j)essarar nefndar, Gísli Jónsson  al- 
þingismaðiu', fram  fnm ivarp  um  stofnun skóla að Revkhóliun. E ftir  að landbúnað- 
arnefnd hafði fengið umsiign fr;t'ðsluinálastjóra og s tjó rn ar B únaðarfélags tslands 
og síðar loks frá  búnaðarþingi tillögu um, að sam hliða h inn i fvrirhuguðu  skólastarf- 
semi eftir frum varp inu  verði komið upp landbúnaðartilraunastöð  fv rir  V estfirði á 
Reykhólum , ])á bar hún  fram  í sam einuðu Alj)ingi tillögu j)á5 er leggur fy rir  skipan 
nefndarinnar og hvert verkefni sé fy rir  hana lagt.

Mcð hliðsjón af þvi, sem hér er rakið  af gangi m álsins, j)á litu r nefndin  svo á, að 
sam einað AIj)ingi hafi jjegar lýst v ilja  sínum  um, að þessar tvæ r stofnanir, skóli og 
tilraunastarfsem i, fái afnot Reykhóla, ef að dóini nefn d arinn ar jö rð in  álizt hafa  
skilyrði fy rir  hendi til þess, að þæ r verði þ a r settar, en auk {)essa beri nefndinni að 
gera tillögur uin skiptingu á afnotum  ja rð a rin n a r m illi þessara fyrirhuguðu  stofnana.

Þ ar sem þ ingsályktunartillagan, sem skipan nefndarinnar er byggð á, er kom in 
fram  á Alþingi og sam þykkt þar sem afleiðing af rökstuddri dagskrá, cr Alþingi sam- 
þykkti 1(). m arz 1943, svo h ljóðandi:

„í trau sti j)css, að fram  verði lá tinn  fara  hið bráðasta  ý tarlegur undii’búningur 
að lagasetningu um  fram tiðar m enningarstarfsein i á Reykhólum  og á þann h á tt fáist 
öruggur grundvöllur und ir þá starfsem i, þá leiðir deildin h já  sér frekari afgreiðslu 
m álsins.“



Þá hefu r ncfndin, cftir að form aður liafði um það ræ tt við landbúnaðarnefnd, 
sainið frum varp til Jaga uni slvólastarfsemi þá, er hér um ræðir, þar sem áliveðið er 
starfssvið og starfsha^ttir sJvólans.

V arðandi h inn  þátt verliefnisins, tilraunastarfsen iina, gildir nokkuð öðru máli, 
þar sem tilraunastarfsem i sú, er hér verður gert ráð fy rir  nú þegar, er álvvörðuð með 
lögum nr. 64 frá  7. mai 1940, og leiðir þvi af sjálfu  sér, að h inni fyrirhuguðu  tilrauna- 
stöð verði Jvomið upp og hún  starfræ kt á grundvelli þe irra  laga, enda liggur þegar 
ív r ir  álit og tillögur tilraunaráðs ja rð ræ k tar, þar sem á Reykhóla er bent sem álit- 
Jegastan stað á V esturlandi fy rir jiessa starfsem i. Af þeim ástæðum  te lu r nefndin  eklvi 
þörf fy rir neina sérstaka Jagasetningu eða frekari ákvarðanir um  starfstilhögun 
þ e irra r stofnunar.

If.
Samkvæmt þeim athugununi, er nefndin hefu r gert á sk ilyrðum  og aðstöðu á 

jö rðinn i Reykhólum , þá er nefndin  sam m ála uin að leggja til, að R eykhólar, ásam t 
Grund, Hvannahlíð, B arm ahlið og jö rð inn i Börmum, verði tek n ir ósk ip tir til skóla- 
starfsem i og tilraunastöðvar í ja rð ræ kt, er rekin  verði sam kvæm t lögum  nr. 64 7. maí 
1940, og skip tist jö rðin  m illi jiessara tveggja starfsþátta  sam kvæm t I. og II. tölulið 
þessara tillagna.

I. T ilraunastöðin  fái til u inráða land, sem afm erld  er á rneðfyJgjandi uppdræ tti 
i austanverðri landareign Reylihóla. T akm arlíast það af núverandi vegi með fjalls- 
Iilíð, að austan  af Jandam erkjum  Miðhúsa, að sunnan  af sjó og að vestan af 
G rundará n iður m óts við N áttliaga og þaðan bein Jina í Langavatn. Landinu 
ly lg ja þau h itaréttind i, sem i því eru, en ef rannsókn  Jeiðir i ljós, að þau séu ófull- 
nægjandi fy rir  starfsem ina, j)á sé þörf stöðvarinnar fy rir  h ita  fullnægt frá  einhverj- 
um af heim ahverum  ja rð arin n ar. Auk þess séu lagðar til tilrau n astö ð varin n ar 1—3 
eyjar, ef þess verður þörf vegna sérstak ra  tilrauna.

II. ÖIIu öðru Iandi ja rð a rin n a r með gögnuin og gæðum sé ráðstafað  til skóla- 
starfsem i, þannig:

1. Að ríldð kom i upp og rel<i vinnuskóla, er hafi eftirta lin  höfuðm arlvinið:
a. Að efla vinnuþelíliingu Jvvenna og k arla  á sviði landbúnaðar, sinæ rri báta- 

lítvegs og iðnaðar, er g rundvallar jiessar a tv innugreinar.
b. Að veita alm enna bóklega alþýðufræ ðslu i j)eim undirstöðugreinum , sem 

nauðsynlegar eru fy rir verklega nám ið.
c. Að reka þann búskap til lands og sjávar á jö rð inn i Reykhólum , er þvi höfuð- 

bóli hæfi og nauðsvnlegur er til að verkkennsla i þessum  atv innugreinum  
geti farið  fram .

Þessum  m arkm iðum  sé náð með bóklegri og verklegri fastakennslu, svo og 
með sty ttri nám skeiðum  fy rir alm enning varðandi a tv innugreinarnar.

2. H eim avistarbarnaskóla verði ætlað land og h itaafno t. S tarfsem i barnaskólans 
yrð i sam ræm d annarri skólastarfsem i á Reykhólum . H ann hefði afno t af leik- 
völlum, sundlaug, vinnustofum  og íþ róttahúsi sam eiginlega með vinnuskólanum .
V iðvíkjandi þessum  tillögum  nefndarinnar skal sérstaklega tekið fram :
Jörð in  R eykhólar hefu r m örg þeirra  skilvrða, er gera hana hæ fa til, að þ a r rísi 

app m enningarstofnanir, er hafi þau m arkm ið, er tillögu rnar gera ráð fy rir. Söguleg 
rök  svo og lega ja rð arin n ar m iðsvæðis á V esturlandi m æla með þvi, að jö rð in  verði 
tekin  til jjessara afnota.

L andrým i ja rðarinnar, þegar með eru  talin þau býli, sem í tillögunni eru nefnd 
og hafa  fylgt Reykhólum  að fornu  og nýju, er mikið. R æ ktunarsk ily rð i eru góð. 
Ja rð h iti er m ikill og liggur vel við til n o tkunar á jieim stað, er aðalbvggingar stofn- 
u narin n ar yrðu settar. Það virðist ]>vi sjálfsagt og nauðsynlegt, að nú þegar verði 
gerðar þær ráðstafanir, að um rædd eign verði levst ú r jicim ábúðarböndum , er kunna 
að vera fy rir hendi, svo scm með því, að gerðar verði nú l)cgar nauðsvnlegar ráð- 
stafan ir til að losa jörðina sjálfa svo og býlin Grund og Barm a ú r ábúð og semja við



nuverandi ábúendur uxn, að b yrja  megi á nauðsynlegum  fram kvæm dum , þó að ábúð- 
artim i þ e irra  væri ekki ú trun n in n  eða ef d rá ttu r  yrð i á, að ábúðinni yrð i sleppt lausri.

Það skal og á það bent, að læknishcraðið hefu r sam ning um  landafnot á Reyk- 
hólum  uin 22,9 ha af landi, sem bæði vegna stæ rðar sinnar og legu verður að telja  
nauðsynlegt, að engin ábúðarhöft hvíli á. Byggður h e fu r verið  læ knisbústaður á 
jjessu landi, á stað, er ekki getur sam rým zt þ>ví skipulagi, er gera m á ráð fyrir, að 
þ arna  verði kom ið á um  byggingar staðarins.

L itu r nefndin  svo á, að nauðsyn beri til, að samið verði um  brey tingu  á þessu, 
j)ó að h ins vegar la;knissetrinu að sjálfsögðu verði æ tluð hæfileg lóð fy rir  ibúð læknis, 
sjúk rasto fu r, lyfjabúð og aðrar byggingar, sem læ knishéraðinu eru  nauðsynlegar fy rir 
læ kni sinn. En vitanlega verður n iðurskipan  þeirra  bvgginga og staðarval fy rir  lóð- 
ina að vera í góðu sam ræm i við það skipulag, er lagt verður til g rundvallar við upp- 
bvggingu staðarins.

Við ákvörðun nefndarinnar um land fy rir tilraunastöð ina  hefu r nefndin  haft 
h liðsjón  af rannsókn  tilraunaráðs ja rð ræ k tar, er fó r fram  1942 um  staðarvalið  og 
hver landstæ rð sé nauðsynleg. H eildar landstæ rðin  innan  þ e irra  ta lunarka , er í til- 
lögunni eru tilgreind, er 164 ha, þ a r af sam fellt, ræ ktanlegt land 95 ha. Það þ y k ir nauð- 
synlegt að tryggja stöðinni h itaréttind i, er hún  þarf vegna rek s tra r síns, þvi þó Kötlu- 
laug sé í landi þessu, þá hefu r engin rannsókn  farið  fram  um  það, hvort h ún  m uni 
geta fullnægt þörfinni. Þ a r sem að rar tilraunastöðvar í landinu h afa  eklci aðstöðu til 
rannsóknar á viðfangsefnum , sem eru sérstæð fy rir  b ú rek stu r í eyjum , þyk ir ré tt að 
gera ráð fyrir, að stöðin fái um ráð y fir nokkru  landi í eyjum  ja rð a rin n a r til tilrau n a  
um  þessi sérstæðu atriði. Þ á  m á og á það benda, að ef til ra fv irk ju n a r kem ur fy rir 
staðinn, j)á ætti að tryggja tilraunastöð inni þátttöku  i fram kvæ m dinni og afnotum  
hennar. Þá  leggur nefndin  til, að h in  væntanlega skólastofnun fái um ráð y fir öllu 
öðru landi ja rð a rin n a r svo og h lunn indum  hennar. E r það gert með tilliti til þess, að 
tryggt sé, að skólastarfsem i sú, er þarna  yrð i rekin, h afi eðlileg þ róunarskilyrð i. En 
sam hliða Jj v í  sé stofnuninni lögð sú skylda á herðar að hagnýta landsny tjar og gagn 
ja rð a rin n a r með m yndarlegum  búrekstri. Það er nauðsvnlegt að tryggja þetta a trið i 
sérstaklega, þegar um  verknám sstofnun er að ræða, sem ætlað er að fást við fjöl- 
j>ætt verkefni innan  tveggja aðalfram leiðslugreina þ jóðarinnar.

S tofnunin byggir ))vi búskap  sinn og hagnýtingu ja rð a rin n a r að öðrum  þræði 
með sjónarm ið verkkennslunnar fy rir  augum , en að h inum  þræ ði með tilliti til þess, 
að bú rek stu rin n  sé fjárhagslegur stuðningur þeim  m arkm iðum , er skólastarfsem in 
stefn ir að.

Gert er ráð fyrir, að næ sta nágrenni staðarins sé gefinn kostu r á að kom a upp 
beim avistarbarnaskóla á Reykhólum , sem yrði sér rekinn, þó að æ tlazt sé til, að þar 
geti verið nokkur sam vinna, sérstaklega um  afnot kennslu tæ kja  eins og leikvalla, 
sundlaugar, iþ róttahúss og vinnustofa fy rir hagnýtt verknám , og í sam bandi við þess- 
ar nám sgreinar einnig notið sömu kennslukrafta  og vinnuskólinn.

Það h afa  verið uppi radd ir um, að prestssetrið , sem hefu r verið á Stað á Reykja- 
nesi, verði flu tt að Reykhólum . Nefndin telur, að þ a r sé um  eðlilega ráðstöfun  að 
ræða, að prestssetri yrði fenginn staður á Reykhólum , en ja fn fram t skal á það bent, 
að ekki yrði um j)að að ræða, að því gæti orðið látið i té land til b ú rekstrar. Yrði að- 
eins að ræða um byggingarlóð með tiltölulega lítilli ræ ktunarlóð  um hverfis.

Það m á gera ráð fyrir, að skólastarfsem inni gæti verið stuðningur að n jó ta  starfs- 
k rafta  p restsins og að hann  gæti á þann  h á tt borið uppi í launuin  fy rir kennslu 
það, sem b úrek stu r annars gæti veitt honuin.

Reykjavík, 16. septem ber 1943.
Gisli Jónsson, Aðalsteinn E iríksson, Pálm i E inarsson. 

fonnaður. ritari.
Jú lius B jörnsson. Jóhann  Jónasson.

T il atv innu- og sam göngum álaráðuneytisins.



Fylg iskjal II.
Lýsing ja rð a rin n a r Reykhóla.

f. LAND REYKHÓLA.
Heim aland Reykhóla er um  1600 ha að m eðtöldum  þeim  hjáleigum , er lagðar 

hafa  verið und ir jörðina, en þær eru A ustur-G arðar, R únkhús og F jósakot svo og 
ineð hýlinu Grund, sem nú er í sérstak ri ábúð (erfðaleiguábúð). Auk þess fylgir 
jö rð inn i B arm ahlíð við B erufjörð og H vannahlíðar í Þorskafirði, sem eru að flatar- 
jnáli 11111 700—800 hektarar.

Tún. Innan  túngirð ingar Reykhóla eru 26,8 ha, og af því landi er ræ ktað tú n  8,4 
ha. Af þessu tún i hafa  bæ ndurnir, er á jö rðinni búa, afnot af 7,2 ha, en læknishéraðið 
hefu r um ráð y fir 1,2 ha. Býlið G rund hefu r innan  sinnar túngirð ingar 5,2 ha, og eru 
af þvi fu llræ ktað ir 2,3 ha. Sam tals er því ræ ktað land á jö rð inn i 10,7 ha.

Af heim alandi ja rð arin n ar er fjalllendi rúm ir 1000 ha., en landið neðan Reykja- 
nesfjalls er 560 ha, j)ar af næ r u pp d rá ttu r B únaðarfélags íslands y fir  260 hektara.

E ngjar og ræ ktanlegt land ja rð a rin n a r er 242,7 ha. Land þetta er })ýfðar og greið- 
fæ rar m ýrar, og er allt þetta land m jög votlent, en liggur y firle itt vel fy rir  fram ræ slu.

Beitiland ja rð a rin n a r neðan við hið m ælda landsvæði er að fla tarm áli 320 ha. 
Þetta land er ca. að hálfu  leyti gróið land, m ý rar og sjávarfitja r, en að öðru leyti 
ógrónir h rau n h ó lar og holt. Landið er létt til vetrarbeitar, en sum arhagar eru j)ar 
sæmilegir fy rir h ross og sauðfé, en lakari fy rir nautgripi.

E y jar og hólm ar, er tilheyra jö rð inn i og landsny tjar og h lunn ind i eru af, eru 
86 að tölu. N ytjar af eyjunum  eru  slægjur, sum ar- og vetrarbeit. H lunnindi af eyj- 
imiim eru varp, dúntekja, selveiði og kofnatekja.

II. LANDSNYTJAR.
1. H eyskapur. T ún ja rð a rin n a r gaf af sér í búskapartíð  B jarna  Þ ó rðarsonar að 

meðtöldu G rundartúni 500 hestburði af töðu, en sam kvæm t skýrslum  til fasteigna- 
m ats 1932 gefur })að af sér 800 hestburði.

E ngjaheyskapur var i búskapartíð  B jarna í 30 á r að m eðaltali 2000 hestburð ir 
heim reiddir af votabandi, er svara æ tti til 1000 hesta heyskapar af þ u rru  heyi. Hin 
síðari á r er ú theysafli ta linn  450 hestburð ir og þá væntanlega aðeins notað það bezta 
af engjunuin. H eyskapur í eyjum  hefu r aldrei verið notaður til fulls, en talið var af 
B jarna Þórðarsyni, að þar m æ tti hevja 500 hesta af töðu og melgresi.

2. Beitaraðstaða. í eyjum  er útbeit ágæt fy rir sauðfé og hross. Var alið þ a r skurð- 
arfé fram an af vetri, m eðan stórbú var rekið á Reykhólum . og er talið, að i þeim  
eyjum, er bezt liggja við, sé ganga fy rir  80— 100 fjá r  og 30 hross og að þessi fénaður 
gangi þ a r af í flestum  vetrum .

3. H lunnindi. Þau  eru fyrst og frem st dún tek ja  og selveiði.
D úntekjan var að m eðaltali 90 pund á á ri þau 30 ár, er B jarni Þ órðarson  bjó á 

Reykhólum . H ám ark dúntek ju  var 110 pund. H in síðari á r hefu r dún tek jan  ekki verið 
ta lin  nem a 45—60 pund.

Selveiði. Meðaltal selveiði er talið 80 kópar, en talið er, að h in  síðari á r  hafi sel- 
veiðin m innkað, svo að þetta m eðaltal hafi h in  síðustu á r  verið 40—50 kópar.

K ofnatekja var talin  í m eðalári 3000, en h e fu r ekki verið stunduð neitt verulega 
h in  siðustu ár.

Hrognkelsaveiði er töluverð á jörðinni, en iitræ ði er ekki talið inn fjarðar, en all- 
langt til sóknar á fiskim ið ú t i Breiðaflóa. Þó er algengt, að lúða gangi inn  á firði á 
sum rin, en sú veiði hefu r ekki verið stunduð frá  jörðinni.

ítök  þau, sem Reykhólum  fylgja, eru þessi: H álfu r reki á a llri jö rð inn i Sandnesi 
i Steingrim sfirði og enn fren iu r 24 m anna sölvatekja á Saurbæ jarfjörum .

Kvaðir. P restsm ata hvílir á jörðinni, 11 fjó rðungar srnjörs til sóknarprestsins.
Jarðhitasvæ ði er í næsta um hverfi túnsins, en þó mest í suðvestur jað ri þ e irra r



hæðar, er túnið stendur á. En hitasvæðið næ r þó væntanlega y fir stæ rra  svæði en 
sýnilegt er. T il þess bendir Kötlulaug, sem er norðaustan  við G rundará, og E inasti- 
hver, sem er suðaustur frá  tún inu  i h rau n in u  upp af Langavatni. í  landinu eru 5 
hverir, sem sjóðandi vatn er í. H itastig þeirra  er 80—100° C. Auk þess eru laugar og 
fm æ rri uppsprettuaugu, 16 að tölu, er h afa  h itastig  frá  30—60° C.

Sam kvæmt rannsóknum  verkfræðings, Höskulds B aldvinssonar (Á lit og tillögur 
skipulagsnefndar atv innuinála), er vatnsm agn hitasvæ ðisins 30 litr/sek ., og te lu r hann  
ja fnaðarh ita  85° C. á jiessu vatnsm agni, er gæfi 5,6 m illj. h itae in /k lst.

R afvirk junaraðstaða. Tvær á r  falla ofan af R eykjanesfjalli. Ö nnur, G rundará, 
tilhey rir öll jörðinni. Hún er frem ur vatnslítil, en vatnsm agnið tiltölulega jafn t. Það 
liggja ekki fy rir  a thugan ir um vatnsafl hennar eða v irk junaraðstöðu .

Úr H eyjardal fellu r önnur á, er hefu r upptök sín í landi Reykhóla. E r í þe irri á 
v irk junaraðstaða  i landareign ja rð a rin n a r H öllustaða, og sam kvæm t m æ lingu m un 
mega fá þar v irk junaraðstöðu  með 80—90 m etra fallhæð, en vatnsm æ lingar h a fa  ekki 
verið gerðar á ánni.

B arm ahlíðin er skógi vaxin, en auk þess er land þetta m jög gróðursæ lt og gæti 
þvi verið héraðsprýði, ef j:>að nyti fu llra r friðunar og skógurinn  væri h ir tu r  og rækt- 
aður. Hér er um allvíðáttum ikið landsvæði að ræða, er verður m jög fy rir  beitarör- 
tröð vegna jiess, hve landgott jiar er, einkum  jjó vor og haust, j)egar búfé er í heima- 
högum.

Sam kvæmt álitsgerð Búnaðarfélags íslands er talið, að um  260 ha af landi jarð- 
a rin n ar sé m jög vel til ræ k tu n ar fallið, en auk þess megi te lja  vel nothæ f til ræ k tunar 
m inna sam felld svæði í beitilandi ja rð arin n ar. Skilyrði til kartöflu - og korn ræ k tar 
eru m jög sæmileg.

Það er sérstök ástæða til að taka  fram , að af h inu  ræ k tunarhæ fa  landi, þá hefu r 
Iæknishéraðið föst leiguum ráð y fir 21,7 ha  og auk þess 1,2 ha ræ ktaðs lands. Á svæði 
þessu er nokkur h lu ti ja rðhitans, en er þó undansk ilinn  leigu að öðru en því, er þarf 
vegna upph itunar læ knisbústaðarins. Land þetta liggur þannig, að allt m ýrlendið 
vestan Skarðs- og R eykhólatúns getur Jd v í aðeins orðið ræ st fram , að fram ræ sla fari 
sam hliða fram  á landi því, er læknishéraðið hefu r til urnráða.

Ed. 360. Frumvarp til laga
um  breyting á I.—III. kafla laga um alþýðutryggingar.

F rá  heillirigðis- og félagsm álanefnd.
F rá  1. jan ú ar 1944 falla  ú r  gildi I.—III. kafli (1.—45. gr.) laga nr. 74 31. des. 

1937, um  alþýðutryggingar, 1.— 15. gr. laga nr. 92 1940, a-, b- og e-liðir 1. g reinar 
og 2. gr. laga n r. 56 1941, lög n r. 94 1942 og lög nr. 53 1943, en frá  sam a tím a kom a 
í gildi e ftirfarand i ákvæði.

I. KAFLI 
Alm enn ákvæði.

1. gr.
A lþýðutryggingar teljast sam kvæm t lögum þessum :

1. Slysatryggingar.
2 . S júkratryggingar.
3. Elli- og örorkutryggingar.
4. A tvinnuleysistryggingar.

2 . gr.
Stofnun sú, er annast tryggingarnar, h e ilir  T ryggingastofnun rík isins. Þegar 

tryggingarnar kom a iil fram kvæm da, verða þær, hver um  sig, sjálfstæð deild í



tryggingastofnunínni og hafa þ ar aðskilinn  fjárhag. Engin deildanna ber ábyrgð á 
skuldbindingum  an narrar.

3. gr.
T ryggingastofnun rik isins hefu r heim ili og varnarþ ing  i Reykjavik, en um- 

boðsm enn annars staðar }>ar, sem jiörf k refu r.
4. gr.

R ik isstjó rn in  hefu r y firum sjón  með starfsem i T ryggingastofnunar rik isins og 
setur reglugerðir eftir lögum þessum.

5. gr.
Heimilt er að fela Tryggingastofnun rik isins fram kvæ m dastjórn  skyldra opin- 

berra  stofnana, svo sem Sam ábyrgðar íslands, sbr. lög n r. 23 1921, og B runabóta- 
félags íslands, sbr. lög nr. 73 4. jú li 1942. Skal hver stofnun h afa  sérskilinn  fjár- 
hag, og fer að öðru  leyti uin stjó rn  jieirra e ftir þvi, sein ákveðið er í lögum þeirra  
og reglugerðum .

6. gr.
R áðherra ræ ður fo rstjó ra  T ryggingastofnunar rík isins. H ann ræ ður og deildar- 

stjóra, e ftir jjvi sem þörf k refur, svo og yfirlæ kn i trygg ingasto fnunarinnar og trygg- 
ingafræðing, ef fo rstjó ri eða d e ildarstjó rar eru það ekki, að fengnum  tillögum  for- 
stjórans. Fela m á sam a deildarstjó ra  forstöðu fleiri en e innar deildar. F o rstjó rin n  
stjó rn ar stofnuninni i sam ræm i við lög, reglugerðir og erindisbréf, er honum  verður 
sett. H ann afgreiðir m ál í sam ráði við hlutaðeigandi deildarstjó ra , en ber sjá lfu r 
ábyrgð á ákvörðunum  og úrskurðum .

Laun fo rstjó ra  T ryggingastofnunar rík isin s og an n arra  fastra  starfsm anna 
skulu ákveðin í launalögum , en jiangað til svo er gert, ákveður ráðh erra  launin.

L ifeyrissjóður íslands og slysatrvggingarsjóður greiða saineiginlega % h lu ta  
af öllum kostnaði við T ryggingastofnun rik isins, og ákveður ráðherra, hvernig 
kostnaðurinn  skip tist m illi þe irra  á hverjum  tím a. R ikissjóður greiðir fy rs t um  
sinn % h lu ta  kostnaðarins; en leggja iná þann kostnað á deild ir tryggingastofn- 
u narinnar, ef fæ rt jiykir.

7. gr.
Ráðherra skipnr 5 manna tryggingaráð. Sk ipar hann  form ann  ráðsins án til- 

nefningar og aðra nefndarm enn  eftir tilnefningu fjögurra stærstu  þ ingflokkanna.  
Skal leitazt við að ná  sam kom ulagi um , að tilnefn ingu  sé hagað þannig , að einn 
m eðlim ur tryggingaráðs verði trygg ingarfræ ðingur eða hagfræ ðingur og an nar 
lögfræ ðingur. Á sam a h á tt  sku lu  sk ipaðir f im m  varam enn . R áðh erra  ákveður 
þóknun tryggingaráðs.

F o rs tjó ri s tjó rn a r T rvggingastofnun  rík isins, i sam ráði við tryggingaráð, und ir 
y l'írstjó rn  ráðh erra , sam kvæ m t n án ari ákvæ ðum  í reglugerð. T ryggingaráð i er 
skvlt að h a fa  e ftirlit með þvi, að stofnunin  sta rfi i sam ræ m i við lög og reglugerðir. 
T iyggingaráð  leggur fu lln að arú rsk u rð  á a lla r k rö fu r um  slysa-, s jú k ra - og ö rorku- 
bæ tur og ellilífeyri (e llilaun ), svo og um  greiðslu iðgjalda, að svo m ik lu  leyti sem 
ágreiningur er um . Skal trvggingaráð tak a  öll slík m ál fyrir og að ja fn að i kveða 
upp ú rsk u rð  in n an  30 daga frá  því að það fékk  m álið til m eðferðar. Nú sæ ttir 
a n n a r hvor aðili sig ekki við ú rsk u rð  tryggingaráðs, og m á þá bera m álið und ir 
dóm stólana.

R eikningar trygg in g asto fnu n arinn ar sku lu  endurskoðað ir á sam a h á tt sem 
reikningar rík issto fnana.



II. KAFLI 
Slysatryggingar.

8 . gr.
Hlutverk slysatryggingadeildar Tryggingastofnunar rikisins er að tryggja gegn 

shjsum þá, sem sky l t  er að tryggja sa m kvœ m t lögum þessum . E nn  fr em u r  að ann- 
ast frjálsar slysatryggingar, sem i lögunum greinir og ráðherra ákveður nánar um  
m eð leglugerð.

9. gr.
H eim ilt er a tv innurekendum  að skipa ö m anna nefnd  til jiess að gæ ta hags- 

m una sinna gagnvart slysatryggingunni, svo sem  við skip tingu  i áh æ ttu flo k k a  og 
ákvörðun iðgjalda. I nefnd inn i eiga sæ ti: einn fu lltrú i fy rir gufusk ipaútgerð , sem 
Félag islenzkra botnvörpuskipaeigenda skipar, tveir fy rir vélbáta- og róðrarbá ta - 
ú tgerð, sem Fiskifélag Islands skipar, einn fy rir sk ipaafgreiðslu  og hafnarv innu , 
sem V erzlunarráð  íslands skipar, og einn fy rir verksm iðjuiðnað , sem Landssam - 
band iðnaðarm anna  skipar.

E f stofnaður verður a lm ennur fé lagsskapur m eðal a tv innurekenda í vélbáta- 
og róð rarbátaú tgerð , sk ipaafgreiðslu  og verksm iðjuiðnaði, fe llu r kosning fu lltrúa  
þessara  a tv innugreina  und ir hann . Nefnd þessi getur gert tillögur um  sk iptingu 
i áhæ ttu flokka  og uxn iðgjaldagreiðslu, og er skylt að leita  álits h ennar, áður en 
ákvörðun er tek in  um  þau efni. E nn  frem ur hefxxr nefndin  ré tt til að velja einn 
m ann  til þess að fy lg jast með rekstri slysatrygg ingarinnar. Sam a ré tt h e fu r og 
A lþýðusam band íslands. Báðir jiessir m enn h afa  aðgang að öllum  skjölunx slysa- 
trygg ingarinnar, og er skylt að veita þeim  alla r upplýsingar, sem þeir óska, við- 
v ík jand i fram kvæ m d trvgg ingarinnar, enda er þeim  heim ilt að sæ kja  trygginga- 
ráðsfundi, er þeir fjnlla um  m ále fn i slysatryggingarinnar.

10. gr.
Skylt er að tryggja gegn slysum  samkvænxt ákvæ ðum  jiessara laga:

1. S jóm enn þá, er hér g rein ir:
a. Farm enn, fiskim enn og aði'a sjóm enn, er lögskráðir eru  á islenzk skip.
b. F isk im enn  og farm enn  á ró ð rarbá tu m  og vélbátm n, nxinni en 12 snxál., er 

stunda fiskveiðar og hvers kon ar flu tn inga.
2. V erkam enn og starfsnxenn, sem vinna fy rir  kaup i i þeim  atvinnugreinunx,

sem hér eru  ta ld a r:
a. Ferm ing  og afferin ing skipa og báta, svo og vöruhxxsavinna, vöruflu tn- 

ingar í sam bandi við það, hvers konar b ifre iðastjó rn  og s tjó rn  aflvéla við 
jarðvinnslu .

b. V inna í verksm iðjum  og verkstæ ðum , þar nxeð ta lin  gas- og rafm agnsfram - 
leiðsla, v inna í sláturhxisum , m jó lkurbúum  og rjóm abúum , nám ugröftu r, 
b jargsig , fiskverkun , ísvinna og v inná við raflagn ir.

c. Hxisabyggingar, bæði snxiði n ý rra  h úsa  og v iðbæ tur og b rey tingar á eldri 
hxisunx. Undanjxegin jxessum ákvæ ðum  eru titihús i sveitum , sem byggð 
eru úr torfi og grjóti, önnur en heyhlöður, svo og viðbætur og breytingnr 
húsa i sveitum , nemn um  meiri háttnr aðgerðir sé að ræðn.

d. Vegagerð, brúagerð, hafnagerð , vitabyggingar, sím alagningar og símavið- 
gerðir, svo og v inna við vatnsleiðslur, ra fo rku le iðslu r og gasleiðslur. E nn  
frenxur sku lu  tryggðir liérnðslæknnr, skipnðnr Ijósmæðnr,  hafnsögum enn, 
lögreglujjjónar, to llþ jónar, v itaverð ir og starfsnxenxx við vita, só tarar, póstar 
og slökkvilið og að rir þess h á tta r  starfsmenxx, ráð n ir að opinberri tilh lu tun .

e. Skipasm iði, skipaviðgerðir, skipaviðhald og varðstaða á sk ipum  við bryggju, 
i höfn  eða i lægi, bátasm íði, bátaviðgerðir.

f. Þvottalnísastörf og ræsti- og hreingerningarvinna i skólum , s júkrahúsum ,



sa m ko m u h úsu m , k ir k ja m ,  verksm ið jum , verkstæ ðum , veitingahúsum,  
verzlunum, sk r i fs to fu m  og sk ipum .

g. E ldhússtörf i s júkra hú su m , heimavistarskólum, veitingahúsum og veit- 
ingastofum.

h. Sendisveinastörf.
Nú slasast m að ur eða b íður liftjó n  við b jö rgun  eða tilrau n  til b jö rg u n ar m anns 

í lífsháska, skal h an n  þá, eða e ftir lá tn ir  vandam enn hans, eiga ré tt til slysabóta 
e ftir sömu reglum  sem slysatryggðir m enn.

11. gr.
Það er sk ilvrði fy rir tryggingarskyldu  þeirra , sem nefnd ir eru  í 2. tölulið

10. gr„ að starfið  sé rekið  fy rir  re ikning  rík is  eða sveitarfélags, eða einstaklings 
eða félags, sem hefu r það að atv innu . Þó fellur þar undir sm ið i nýrra  húsa og 
verulegar breytingar á eldri húsum , þar m eð  talin u tanhússm áln ing  og önnur þau  
verk, sem við þarf að nota verkpall eða stiga, þótt það sé f r a m k v æ m t fyr ir  reikn-  
ing manna, sem ekk i  hafa húsasm iði að atvinnu.

Tryggingin nær til sendistarfa i þágu tryggingarskylds a tvinnurekstrar og þess 
tíma, er fer til að fara frá og til vinnu, enda sé aðeins um  að ræða nauðsynlegar  
ferðir milli vinnustaðar og heimilis eða matstaðar, sem farnar eru samdægurs.

S jóm enn  eru tryggðir fyrir  s lysum  á sjó á tryggingartímabilinu, eða þegar 
þeir eru i landi, annaðhvort við s törf i þarfir útgerðarinnar eða fyr ir  sjálfa sig, 
i erindum, er leiðir beint af starfi þeirra sem sjómanna.

Tryggingin sam kv. 10. gr. 2. tölul. næ r ekki til s tarfsfó lks í sk rifsto fum  eða í 
búð nem a að })ví leyti, sem það v in nu r að tryggingarskyldum  störfu in  u tan  skrif- 
stofu eða búðar.

Nú tek u r m aður að sér trygg ingarskylt verk í ákvæ ðisvinnu, og ber h an n  þá 
ábyrgð á, að verk am en nirn ir séu tryggðir. Sé trygg ingarskylt verk tekið  i ákvæðis- 
vinnu af félagsskap eða hóp m anna, er verkið vinna, te lja s t þeir þá og tryggingar- 
skyldir og bera sameig'inlega ábyrgð á iðgjaldagreiðslunni.

N ú annast bijggingameistari húsagerð i t im avinnu, og ber hann  þá ábyrgð 
á iðgjaldagreiðslu, enda er honum  heim ilt að kre fja  húseiganda um  upphæ ð slysa- 
tnjggingagjalda.

A tvinnurekendur, svo og rík i eða sveilarstjó rn , bera ábyrgð á því, að þeir séu 
tryggðir, sem trygg ingarskyld ir eru  sam kvæ m t lögum  þessum , enda sé starfið  
rekið fy rir þ e irra  reikning.

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

a tv innurekstu r, sem h ann  er tryggður í.
T il slysa te ls t hvers konar fingurm ein  og handarm ein , er m enn fá  við sjó- 

m ennsku, fiskvinnu, slá tu rh ú sav in nu  og aðra þá vinnu, sem k u n n  er að því að 
vera hæ ttu leg  á þennan  há tt, enda kenn i m enn m einsins fy rst á m eðan þeir stunda 
vinnuna, eða in n an  þess tím a, er re k ja  megi o rsak ir j)ess til hennar.

Sam a gildir um  aðra a tv innusjúkdóm a, eftir þvi sem n á n a r verður ákveðið 
i reglugerð.

13. gr.
Þegar slvs ber að hönduni, sem æ tla má, að greiða beri bæ tur fy rir sam kvæint 

lögum þessum , skal fo rráðam aður fy rirtæ k isins senda ta fa rlau s t, og eigi síðar 
en innan  2 ínánaða, tilkvnningu  um  slysið í þvi form i, sem slysatryggingin sk ipar 
fvrir um, til lögreg lustjóra eða um boðsm anns hans, er siðan sendir tilkynninguna 
áfrain  til lögreglustjóra. E f lögreglustjóri á litu r, að slvsið veiti ré tt til bóta frá  
slysatryggingunni, sendir h an n  tilkynn inguna áfram  til slysatryggingarinnar, 
ásam t öðrum  nauðsynlegum  upplýsingum . Ef atvik að slysinu eru óljós eða mál 
ófullnæ gjandi npplýst, eða ef ástæða er til að æ tla, að slysið liafi o rsakazt af



h irðuleysi eða af lélegum ú tbúnaði, eða slysatryggingin óskar jjess einhverra 
ástæ ðna vegna, skal lögreglustjóri halda ré tta rp ró f í m álinn. Því aðeins ber að 
tak a  til g reina og senda til slysatrygg ingarinnar k rö fu r um  bæ tur fy rir slys, er 
verða við a tv innurekstu r, sem "heimilt er að tryggja i fr já ls r i tryggingu, að trvgg- 
ingar hafi verið beiðzt og iðgjöld verið greidd fy rir fram .

Heim ilt er að taka til greina tilkynningar, sein berast, eftir að fv rrn efn d ur 2 
m ánaða fres tu r er liðinn, ef sannað er, að tilkynnand i á ekki sök á d ræ ttinum .

E f sá, sem átti að tilkynna slys, hefu r v an ræ k t það, skal það eigi vera því 
til fyrirstöðu , að sá, seni fy rir slysi varð, eða e ftir lá tn ir  vandam enn hans, geti gert 
k rö fu r til bóta, ef jjað er gert, áður en á r er liðið, frá  því að slysið varð.

Nú missir slnsnðtir maður rétt til slijsnbótn fijrir vnnrtckslu ntvinnurekandn  
að tilkynna  slys, sem :vtln má, að þó hefði verið bótaskylt. Ber þá hlutaðeigandi  
ntv innurekandi ábijrgð á slijsnbótum gagnvart h in um  slnsaða, eftir söm u regliim  
<>g i-l'.jsntryggingin m und i hafa greitt, ef hún  hefði bætt slysið. Heimilt er þó slysa- 
tryggingunni að bivta slys, sem þnnnig er ástntt um, og öðlast hún  þá rétt hins  
slasaða gngnvart ntvinnurekandn.

14. gr.
Ja fn sk jó tt og slysatryggingunni h afa  borizt næ gar upplýsingar um  slys og 

annað, sem til greina kem ur uin ákvörðun bóta, ú rsk u rð a r hún, hvort bæ tur skuli 
greiðast sam kva'in t Jögum jjcssum , og ákveður b æ tu rn ar. E f uin m eiðsl er að ræða, 
eru  b æ tu rn ar fyrst ákveðnar til b ráðabirgða (dagpen ingar), þ a r til læ kningu  er 
lokið og m aðurinn  getur farið  að stunda v innu sína a ftu r, eða s já  má, hve m ikið 
hann  hefu r m isst af v innuþreki sínu. F u llnað arú rsku rðu r skal j)ó kveðinn upp, 
áður en ár er liðið, nem a læ knir trygg ingarinnar te lji þörf á frekari d ræ tti.

15- gr-Eigi h inn  tryggði ré tt til slvsabóta á h endur m anni eða stofnun, skal hann, 
ef h ann  k re fs t slysabóta frá  slysatryggingunni, fram selja  henni ré tt sinn  til bót-
anna, ef h ún  óskar jjess. Nú eru greiddar h æ rri bæ tur en fram lögðum  slysabótum
nem ur, og fær h inn  tryggði þá j)að, sem fram  yfir er.

1(5. gr.
Valdi slysið meiðslum, skal slvsatryggingin greiða bætur, sein hér segir:
Ef m eiðslin valda sjúk le ika  og v innu tjón i Jengur en 10 daga, j)á skal greiða 

j)eim, sem fy rir slvsinu varð, læ knishjálp, frá  þvi að slysið vildi til, þar með talin  
nauðsynleg sjúk rahúsv ist, og Bi  h lu ta  ly fja  og um búðakostnaðar u tan  sjúk rah úss, 
en að fullu  i s júk rah úsi, svo og dagpeninga frá  þeim  tím a, er siðar segir, þangað
til h ann  verður v innufæ r eða ú rsk u rð u r er felldur um  varan lega örorku, eða m að-
urinn  deyr, þó ekki lengur en 6 m ánuði. D agpeningar eru  7.50 kr.  á dag. Þó mega 
þeir aldrei fara  fram  ú r % a f dagkaupi m annsins við þá atv innu , er h an n  hafði, 
þegar slysið varð. Dagpeninga skal aldrei greiða fyr ir  fy rs tu  7 dagana eftir að hinn  
slasaði varð óvinnufær. Haldi h inn slasaði óbreytlu kaupi, er sé a. m . k. ja fnhá tt  
dagpeningunum , fyr ir  sama tima og þeir eru greiddir, á a tv innureknndi rétt til að 
fá þá fyr ir  þann tima, er hann greiðir h in u m  slasaða kaup.

Nú er h inn slasaði sjúkra tryggður, og sér þá samlag hans h onum  fyr ir  sjúkra-  
hjálp sam kv. 1. méúsgr., nð dngpeningum undan teknum , en slysntryggingin endur- 
greiðir snmlnginu kostnaðinn.

U tgerðarm anni skal skylt að trygg ja  gegn aukaiðg jald i áh æ ttu  j>á vegna slysa, 
sem bótaskyld eru sam kvæ m t lögum þessum  og hann  ber sam kvæ m t 27. og 28. gr. 
laga n r. 41 19. m ai 1930, og ber slvsatryggingunni þá að greiða h inum  slasaða, auk 
slysabóta sam kv. 1. tölul. g reinar þessarar, fu llt kaup  eða h lu t i eina viku frá  af- 
skrán ingardegi að te lja .



17. gr.
Valdi slysið varanlegri örorku, ska l greiða þeim, sem  fy r ir  þvi varð, örorku- 

lifeyri til dauðadags eða örorkubætur i einu lagi. Örorkulifeyrir ska l  vera 1200 kr. 
á ári, e f h inn  slasaði verður vegna styssins algerlega ófær, að dóm i trygginga- 
yfir læknis, til nokkurrar v innu þaðan i frá (alger ævilöng örorka 100%), og læ kka  
hlutfallslega, ef s tarfsorkutapið  er m inna. Sé orkutapið  m inna  en 50%, er trygg- 
ingunni heim ilt  að greiða h in um  slasaða örorkubætur i einu lagi, sem  jafngilda  
lífeyri hans, sa m k v æ m t reglum, er ráðuneytið  setur, að fen g nu m  tillögum trygg- 
ingaráðs.

N ú er örorka hins slasaða m ctin  50% eða meiri, og ska l þá greiða honum , auk  
iifeyris sam kv . 1. málsgr., bætur og lifetjri vegna þeirra, sem  voru á fram fæ ri hans, 
þegar sltgsið bar að höndum , eftir söm u reglum og dánarbætur sam kv . 18. gr. Sé 
örorkan alger og ævilöng, ska l greiða fu llan lifeyri og bætur, en sé starfsorku-  
tapið m inna, læ kka  upphæðirnar um  2% fyr ir  hvert 1%, sem vantar á fulla örorku, 
og falla niður, ef orkutapið  nær e kk i  50%.

Örorkubætur greiðast ekki, e f orkutapið er m etið  m inna  en 15%>. 
Slysatryggingin getur, hvenæ r sem h ún  telur ástæðu til, látið endurmeta  orku-  

tap lifeyrisþega, og breytast þá lifeyrisgreiðsliir sa m kv æ m t niðurstöðu matsins.

18. gr.
Valdi shjsið dauða innan eins árs frá þvi er það bar að höndum , ska l greiða 

dánarbætur, sem hér segir:
1. I ik k ja  eða ekk il l  h ljóta kr. 3000.00. Sé ekk ja  eða ekk il l  y fir  50 ára eða hafi  

iapað 50% eða meira af s tarfsorku  sinni, greiðist auk  þess lifeyrir til dauða- 
dags kr. 960.00 á ári, m iðað við 100% örorku eða 67 ára aldur. L ifeyrisupp-  
hæðir læ kka  um  2% fyr ir  hvert 1%, sem vantar á fulla örorku, eða 6% fyrir  
Iwert ár eða brot úr ári, sem á vantar, að hlutaðeigandi sé 67 ára.

2. Barn, sem er á fram fæ ri  e ftirlifandi foreldris, fæ r  750.00 kr .  li feyri á ári, þar  
til það er fullra 16 ára. Nú deyr barnið fyr ir  þann tima, og falla þá lifeyris- 
greiðslur niður.

3. Barn, sem var á fram fæ ri hins látna og á e kk i  e ftirlifandi foreldri, fæ r 1200.00 
kr. lifeyri á ári eftir söm u reglum og i 2. tölulið.

4. Barn tjfir 16 ára aldur, sem var á fram fæ r i hins látna vegna örorku, þegar 
slysið bar að höndum , fæ r dánarbætur, m in n s t  1000.00 kr. og allt að 3000.00 
kr., eftir þui, að hve m ik ln  leyti það nau t stuðnings hins látna við fráfall hans. 
Pó greiðast ekk i  örorkubætur, ef orkutapið  n em u r m inna  en 15%.

5. Foreldri h lý tu r  m in n s t  1000.00 kr. dánarbætur og allt að 3000.00 kr. eftir þvi, 
að hve m ik lu  leyti það nau t  stuðnings hins láina við fráfall hans.

6 . Systkini h ins látna, sem voru á fram fæ ri hans, þegar slysið vildi til, h ljó ta  
dánarb æ tu r á sam a h á tt og bðrn.
E k k ja  eða ekkill, sem ekki var sam vistum  við hið lá tn a  og ekki á fram fæ ri 

]>ess, h lý tu r engar dánarb æ tur. Ivona, sem býr sam vistum  með m anni án  þess að 
vera gift honum , hefu r sam a ré tt til dánarbó ta  og eiginkona, ef h ú n  h efu r fæ tt 
honum  barn  eða þau verið sam vistum  sam fleytt í 18 m ánuði. Sam a gildir um 
karlm ann , sem býr sam vistum  við koriu án þess að vera k v æ n tu r henni.

Um fóstu rbörn  og fóstu rfo re ld ra  gildir sam a og iim börn  og foreldra, að full- 
nægðum  sömu skilyrðum . B arn  te lst h afa  verið á fram fæ ri föðurins, þótt það fæð- 
ist að honum  látnum .

F rá  dánarbótum , sem greiddar skulu  vandam önnum , skal d raga þæ r ö rorku- 
bætur, er g reiddar h afa  verið sainkvæ m t 17. gr. vegna sama slyss. Lifeyrisgreiðslur, 
sem inntar hafa verið af hendi, kom a ekk i  til frádrqttar.



19. gr.
Bæ tur og lífeijri sa m kv æ m t 16.— 18. gr. ska l greiða m eð  verðlagsuppbót sam- 

k v æ m t vísitölu kauplagsnefndar eftir nánari ákvörðun tryggingaráðs. Þó er slysa- 
tryggingunni aldrei sky l t  að greiða hærri verðlagsuppbót á lifeyri en samsvarar
visitölunni á þeim tíma, sem slysið bar að höndum .

Slysatryggingin greiðir e kk i  bætur fyr ir  slys, sem stafa af ófriði eða styrj-  
aldaraðgerðum.

Meðan greiddar eru bætur fyr ir  stríðsslys sam kv . lögum nr. 66 7. m ai 1940, 
um  stríðsslysatryggingu sjómanna, ska l þó greiða þeim, sem verða fyr ir  striðs- 
slijsi, og vandam önnum  þeirra það, sem á ka nn  að skorta, að bætur striðsslysa- 
injggingarinnar n em i ja fnhárri upphæð til hvers aðila og slysabætur sa m kv æ m t  
lögum þessum  eða samanlagðar bætur sam kv . a lþýðutryggingalögunum og striðs- 
slysabætur, eins og þær hefðu orðið, áður en lög þessi öðlast gildi.

20. gr.
Til þess að s tandast ú tg jö ld  slysatrygg ingarinnar sku lu  jxeir, er tryggingar- 

skylda m enn h afa  í þ jó nu stu  sinni, greiða iðg'jöld fy rir alla ]>á, sem þeim  er skylt
að tryggja, og m á ekki fæ ra g jöldin  þeim , sem tryggðir eru, til ú tg jalda. Iðgjalda-
upphæ ðina ber að m iða -við slysahæ ttuna. E ftir  slysahaittunn i skal sk ip ta  þeiin 
störfum  og starfsgreinu in , sem falla und ir trygginguna, í flokka, og fy rir hvern  
flokk skal ákveðin sérstök iðgjaldsupphæ ð. S tarfs tím in n  er ta lin n  í vikum , og 
te ls t v ikan eining við iðg jaldaákvörðun . Sé um  tim av innu  að ræða, te lja s t 48 k lst. 
i viku. Skal við ákvörðun  iðg ja ldanna h afa  það fy rir augum , að þau  sam anlögð 
hrökkvi fy rir þeim  bótum , sem slysatryggingunni ber að greiða.

Skipverjar te lja s t i þ jó nu stu  ú tgerðarm anns, þó að þeir tak i a flah lu t í stað 
kaups.

Um skip tingu  i áhæ ttu flokka  og iðg jaldagrundvöllinn  fy rir hvern  flokk skal 
ákveðið með reglugerð, er s tjó rn arráð ið  setur, og ber að endurskoða h an a  5. hvert 
ár. Þó getu r stjó rn arráð ið  hvenæ r sein er, þegar ástæ ða þyk ir til, gert brey tingar 
á sk ip tingunn i i áhæ ttu flokka  og á iðgjöldum .

E f a tv in nu fy rirtæ k i næ r y fir starfsem i, er te ls t til m ism unandi áhæ ttu- 
flokka, re ik n ast iðgjöldin  sérstaklega fy rir hvern  h lu ta  fy rirtæ k isins, e ftir iðgjald i 
þess áhæ ttuflokks, sem það h ey rir undir. Þó getur slysatryggingin, ef e rfitt er að 
halda þessu aðgreindu, ákveðið m eðaliðgjald  fy rir a llt fv rirta jkið eftir iðgjöldum  
þeirra áhæ ttu flokka , sem það telst til.

21 . gr.
Iðgjöld sjóm anna, sem tryggðir eru  sam kv. 10. gr. 1., re ik n ast e ftir tim a  jjeim, 

sem sjóm aðurinn  er lögskráður eða ráð inn  til, og te ls t í v ikuin  frá  lögskráning- 
ardegi eða þeim  degi, er h an n  kom  í sk iprúm .

Um leið og lögskráning fer fram , skal sk rán in g arstjó ri gera sérstaka  skrá 
v fir tryggingarskylda skipverja, h verja  stöðu sem þeir h a fa  á sk ip inu. Ú tgerðar- 
m aður greiðir sk rán in g arstjó ra  iðgjöldin, um  leið og lögskráning  fer fram .

Þegar form aður á vélbát eða róð ra rb á t (sbr. 10. gr. 1.) hefu r ráðið sk ipverja 
sina, skal h ann  ja fn sk jó tt senda um boðsm anni tryggingarinnar  eða bæ jarfógeta 
(í R eykjavík lög reg lustjó ra), jiar sem b á tu rin n  er gerður út, sk rá  y fir sk ipverjana  
ásam t iðgjald i þvi, er greiða ber, en um boðsm aður  sendir sk rán a  og gjaldið  til 
lögreglustjóra.

Ú tgerðannenn  ró ð rarbá ta  og vélbáta, m inni en 5 sm álestir, greiða aðeins 7/m 
a f iðgjaldi þvi, sem  ákveðið er fy rir þá, en það, sem á v an ta r fu llt iðgjald, greiðist 
ú r rík issjóði. S k rán in garstjó ri sendir slysatryggingunni sk rá r  þæ r, sem nefndar 
eru  í 2. og 3. m álsgr. g re inar þessarar, sem fylgiskjöl með ársre ikn ing i sinum . 
H ann  skal og standa skil á iðg jö ldunum  sam kvæ m t n án a ri fyrirm æ lum  stjó rn ar- 
ráðsins.



Afallin slysatrvggingariðgjöld  hvíla sein lögveö á sk ip inu.
L ögreg lustjóra ber í in n heim tu lau n  3% a f skipum , sem skráð  er á, og 6 % af 

róðrar- og vélbátum , sem eru  m inni en 12 lestir, nem a öðruvísi sé um  sam ið. Þar, 
sem lögreglustjóri fe lur um boðsm anni s inum  innheim tu  slysatryggingargjalda, 
gengur helm ingur innheim tu launa  til hans.

22 . gr.
Nú forfa llast slvsatryggður skipverji, og gengur ó tryggður m aður í sliiprúm  

lians, og skal þá skylt að tryggja þann  slupverja, svo sem að fram an  greinir, m eðan 
liann er i j)vi sk iprúm i, jx') aldrei skem ur en eina viku. Iðg jald  fy rir forfallaðan  
skipverja m á endurgreiða fy rir jiað, sem eftir er af ráðn ingartim anum , enda hafi 
m aðurinn  gengið lír sliipriim inu.

Ú tgerðarm aður eða form aður róð ra rbá ta  eða vélbáta, m inni en 12 sm álestir, 
getur með leyfi sk rán in g arstjó ra  tryggt ákveðna tö lu  sk ipverja, ef sérsta lia r ástæð- 
ui' gera þess þörf.

Ú tgerðarm aður eða sk ipstjó ri tilkynn ir ta fa rlau s t sk rán in g a rs tjó ra  m anna- 
skiptin , og ábyrgist ú tgerðarm aður iðgjaldagreiðslu.

23. gr.
Sérhver forráðam aður a tv in nu fy rirtæ k is eða starfræ kslu , sem nefnd  er i 10. gr. 

2 ., slval, þegar fy rirtæ k ið  tek u r til s tarfa , senda um boðsm anni tryggingarinnar (i  
R eykjav ik  aðalskrifsto funni) t i lkynningu  samlvvæmt fyrirm ynd, er slvsatryggingin 
gerir, með öllum  þeim  upplýsingum , sem nauðsynlegar eru til þess að áæ tla  ið- 
gjaldagreiðslu  þess. E ftir  þe irri áæ tlun  slial iðgjaldið  g reitt og in n heim t fy rir fram . 
Sömuleiðis skal senda tilkynningu , ef fy rirtæ k ið  verður fy rir verulegum  breyt- 
ingum , er m áli geta skipt, að því er trygginguna snertir. H reppstjó ri sendir lög- 
reg lustjó ra  tilkynn ingar þessar, en lögreg lustjó rar gera sam kvæ m t þeim  sk rá  y fir 
öll tryggingarslcyld fyrirtæ k i, en annað e in tak  tilky n n ing an na  senda þeir slysa- 
tryggingunni. Starfsm enn  ska l telja tryggða frá þeim tima, er tryggingarskyld vinna  
fyr ir tæ kis  hefst.

F orráðam önnum  fyrirtæ k is eða s ta rfræ kslu , er um  getur i 10. gr. 2., er skylt 
að gera sk rá  ijfir star fs fó lk  sam kvæ m t v innubókum  fyrirtæ k isins, i þvi form i, 
sem slysatryggingin m æ lir fy rir  um . Sam rit af sk rám  j)essum  sendist um boðsm anni  
tnyggingarinnar ( i  R ey k ja v ik  aðalskrifs to funni)  fyr ir  1. febrúar ár hvert, og ska l  
miða hið endanlega iðgjald við þær. Umboðsmaður sér um  innhe im tu  iðgjaldanna  
og stendur sk i l  á þeim, eftir nánari ftjrirmælum i reglugerð. í  innheim tu laun  ber að  
greiða 6%.

Nú v anræ k ir fo rráðam aður fy rirtadds eða s ta rfræ kslu  að senda tilkynn ingar 
eða sk rá r þær, sem um  getur í 1. og 2 . m álsgr., fy rir  tilse ttan  tim a, og skal þá 
áæ tla iðgjöldin  svo ríflega, að ekki sé h æ tt við, að þau  séu se tt læ gri en þau eiga 
að vera, og ef vanræ ksla  er ítrekuð , skulu  jiau ákveðin að m in n sta  kosti 50 af 
hundrað i h æ rri en æ tla  m á, að þau h afi í ra u n  og veru  á tt að vera.

ÖIl iðgöld til slysatrygg ingarinnar h afa  lög taksrétt.
Umboðsmaður tryggingarinnar getur, ef honum  þyk ir  ástæða til eða slysa- 

tryggingin óskar þess, látið  ran n sak a  v in n u sk rá r og bæ kur fy rirtæ k isins, til þess 
að fullvissa sig um, hvað fy rirtæ k in u  beri að greiða i iðgjöld.

H eim ilt er slysatrvggingunni að tak a  að sér innheim tu  iðg jalda i R eykjavik 
að nokkru  eða öllu leyti.

24. gr.
Nú er vanræ k t að tilky n na  tryggingarskyldan  a tv in n u rek stu r eða greiða ið- 

gjöld fy rir fram  sam kvæ m t 21., 22. og 23. gr. fy rir tryggingarskylda m enn, og 
skulu j)eir þó ja fn t te lja s t slysatryggðir sam kvæ m t lögum þessum , en h lutáðeig- 
andi a tv innurekand i slval skyldur að greiða slysatryggingunni fim m föld iðgjöld 
þau, sem vangoldin eru, og enn frem ur hefu r slysatryggingin  ré tt til endurgreiðslu



á  bótum  þeim, sem hún kann  að greiða vegna slysa, sem h in ir  ótryggðu, en trygg- 
ingarskyldu  m enn verða fyrir, og auk  þess skal a tv in nu rek and i sæ ta sektum .

N ú er tryggingarskylt verk fra m k v æ m t fyr ir  reikning m anns, sem e k k i  liefur  
slíka star fsem i að atvinnu, sbr. síðari málsl. 1. málsgr, 11. gr., og gilda þá á- 
kvæ ði 23. gr. og þessarar greinar nm  skýrslur, t i lkynn ingarsky ldu  og viðurlög fyrir  
vanrækslu, eftir þvi sern við getur átt. Séu færðar sönnur á, að óviðráðanlegar 
orsakir hafi  valdið því, að eigi var u nn t  að tilkynna, hvenæ r tryggingarskylt verk  
var hafið, t. d. e f nauðsynlegar eru viðgerðir á h ú su m  i ofviðri, ska l ek k i  beita 
viðurlöqum.

25. gr.
H eim ilt er a tv innurekendum  að trygg ja  s já lfa  sig og verkafólk, sem ekki er 

tryggingarskylt, með tryggingarskyldu  verkafó lki sínu, en segja verða þeir til þess, 
þegar trygging er tilky n n t eða endurný juð . Sam a ré tt  h a fa  þeir, sem stu n d a  eða 
reka  e inhverja  þá atv innu  eða störf, sem ekki eru  tryggingarskyld  sam kv. 11 . gr. 
Slík frjá ls  trygging er þó því aðeins leyfð, að h ú n  sé til ákveðins tim a og á nafn, 
og því aðeins gild, að h ú n  h afi verið tilk y n n t og iðgjöld greidd fy rir  fram . E f um 
er að ræ ða tryggingu við óskyld og m isjafn lega áhæ ttusöm  störf, sem ekki er hægt 
að aðgreina og skipa i sérstaka  áhæ ttuflokka, m á ákveða fy rir  slik s tö rf meðal- 
talsiðgjöld  fy rir h verja  viku tryggingartím abilsins.

26. gr.
H eim ilt er slysatryggingunni að tak a  að sér frjá lsa  tryggingu á einstökum  

m önnum , og næ r það einnig til þe irra , sem tryggðir eru  í skyldutryggingu. Skal 
þá ja fn a n  gefa ú t sé rs tak t v á trygg ingarsk irte in i fy rir hvern  einstakling . Slik trygg- 
ing getur einnig náð til greiðslu dagpeninga i sjúkdóm um . Ja fn fra m t veitist slysa- 
tryggingunni heim ild  til að slysatryggja  farþega í e inkabifreiðum , sem bifreiðalög 
ná ekki yfir. T ryggingastofnunin  leiti endurtrygginga á þeim  h lu ta  af áhæ ttu, 
sem fer fram  yfir það h ám ark , er tryggingin  te lu r fæ rt að ta k a  í eigin ábyrgð. 
R áðherra  ákveður með reglugerð alla n án a ri tilhögun á tryggingu þessari.

III. KAFLI 
Um sjúkratryggingar.

27. gr.
Sjúkrasaxnlög sam kvæ m t lögum  þessum  eru  trygg ingasto fnan ir, sem  h afa  

það hlutvex-k að trygg ja  sam lagsm önnum  sjú k ra h já lp  og uppbót á fjá rhagstjón i, 
sem  veikindi valda.

28. gr.
K aupstað ir þeir, sem  n ú  eru  og síðar k u n n a  að verða í land inu , skulu, hver 

ixm sig, vera sé rs tak t sjúkrasam lagssvæ ði. Ákveða m á í reglugerð, að sam lags- 
svæði k aup staðar skuli, auk  lögsagnaruxxidæmisins, ná  y fir tiltek in  svæði í grennd 
við hann . Sbr. þó 29. gr. 2. m gr.

R áðherra  sk ipar fo rm ann  sam lagsins og varafo rm ann , e ftir tillögum  trygg- 
ingaráðs, en b æ ja rs tjó rn  kýs til v iðbótar 2 eða 4 m enn í s tjó rn  og ja fn m arg a  til 
vara, eftir því sem  b æ ja rs tjó rn  ákveður. Skal kosning þ e irra  ja fn a n  fa ra  fram  
eftir h v e rja r b æ jars tjó rnark osn in gar.

29. gr.
I h reppum  u tan  sjúkrasam lagssvæ ða k aup staðan n a  skal fa ra  fram  atkvæða- 

greiðsla um  það, hvort stofna skuli s júk rasam lag  i h reppnum , ef h reppsnefnd in  
ákveður eða fim m ti h lu ti k jósenda æ sk ir þess. H reppsnefnd  an n as t atkvæða- 
g reiðsluna á sam a h á tt og sv e itarstjó rn ark osn ing ar. S tofna skal sjúk rasam lag  í 
h reppnum , ef m eiri h lu ti þe irra , sem k osn ingarré tt h a fa  í m álefnum  sveitarfé-



lagsins, greiðir atkvæði með þvi. Nú næ st m eiri h lu ti a tkvæ ða með því að stofna 
sjúkrasam lag , án þess þó að sá m eiri h lu ti sé m eira  en helm ingur atkvæ ðisbæ rra 
m anna i h reppnum , og skal þá fa ra  fram  atkvæ ðagreiðsla á ný in n an  fjögurra  
vikna, og ræ ð u r þá ein fa ldu r m eiri h lu ti g reiddra atkvæ ða ú rslitum . Sé fellt að 
stofna sjúkrasam lag , getur atkvæ ðagreiðsla ekki farið  fram  á ný  fy rr  en að ári 
liðnu.

Sama samlag getur náð til fleiri sveilarfélaga en eins innan sama læknis-  
héraðs eða ja fnve l til allra sveitarfélaga innan læknishéraðsins. E innig  m á  láta 
hluta sveitarfélags fglgja sjúkrasam lagi nágrannasveitarfélags. Á kveðu r  ráðherra, 
að fengnum  tillögum hlutaðeigandi sveitarstjórnar og stjórnar Trgggingastofnunar  
rikisins. ijfir hvaða svæði hvert s júkrasamlag sku li  ná.

30. gr.
Nái s júk rasam lag  aðeins lil eins h repps, skal s tjó rn  þess sk ipuð 2 eða 4 m önn- 

um, kosnum  af hreppsnefnd , er einnig kýs ja fn m arg a  varam enn . Kosning í stjó rn  
skal ja fn a n  fa ra  fram  eftir h v e rja r  sve itars tjó rn ark osn ing ar. S tand i fleiri h rep p ar 
en einn að sjúkrasam lag i, sku lu  þeir leggja til einn m ann  hver i s tjó rn  sam lagsins, 
kosna af h reppsnefndum , en stand i ta la  s tjó rn a rm an n a  þá á stöku, skal h repps- 
nefnd  þess hrepps, sem fleiri eða flesta h e fu r trygg ingarskylda m eðlim i, k jó sa  2 
m enn. R áðherra  sk ipar form enn og varafo rm enn  eftir tillögum  tryggingaráðs.

Nú er nýr lireppur Iagður til áður stofnaðs sjúk rasam lags, og það veldur því, 
að an nar h rep p u r h e fu r fleiri m enn i s tjó rn  en honum  ber sam kvæ m t þvi, sem 
hér var sagt. F alla  þá n ið u r um boð s tjó rn a rm an n a  þess h repps, og skal h repps- 
nefnd k jósa  m ann  eða m enn á ný, svo að stjó rn  sam lagsins verði ré tt  skipuð.

31. gr.
Sjúkrasamlögin  lúta öll y firstjórn  Tryggingastofnunar rikisins, sem  he fur  eftir- 

lit með  þvi, að þau starfi i sam ræ m i við lög, reglugerðir og sa m þ ykk tir ,  og fylgist  
með, að alls sparnaðar sé gætt í reks tr i  þeirra. Ska l  setja sérstaka reglugerð um  
stjórn og star fsem i sjúkrasamlaganna, þar sem gefin sén nánari fyr irm æ li  um  
eftirlit Tryggingastofnunar rikisins með  rekstr i  þeirra, um  starfsmannahald , launa- 
greiðslu, st jórnarfundi, samninga við lækna og aðra, bókhald o. a., sem lýtur að 
rekstri þeirra og sambandi við Tryggingastofmin ríkisins, og u m  innbyrðis við- 
skip t i samlaganna. Heimilt er að setja hverju  e instöku samlagi reglur um  starfs- 
mannahald og launagreiðslur, eftir því sem við á á h ver ju m  stað, að fengnum  
lillögum samlagsstjórnar.

Ákveða ska l i sa m þ y k k tu m  um  sk ipun  endurskoðenda sjúkrasamlaganna.  
Tryggingastofnun rikisins ákveður þókn u n  stjórnenda, er greiðist úr samlags- 
sjóði.

S a m þ ykk t ir  sjúkrasamlaga sku lu  staðfestar af ráðherra, að fengnum  til- 
lögum Tryggingastofnunar ríkisins.

32. gr.
Þ ar, sem sjúkrasam lög  eru  stofnuð, hefu r sérhver m aður, k a rl eða kona, eldri 

en 16 ára  og yngri en 67 ára, sem á löglieimili á sam lagssvæ ðinu, ré tt  og skyldu 
til að trygg ja  sig í sam laginu, enda sé h ann  ekki ha ld inn  alvarlegum , langvinn- 
um, v irkum  sjúkdóm i, og fer uni þetta  eftir n án a ri ákvæ ðum  i reglugerð. Á sama  
hátt er m önnum , sem dvelja á samlagssvæðinu eða stunda  þar a tv innu  lengur en 
sex m ánuði og ekk i  eru i samlagi annars staðar, heim ilt að tryggja sig i samlag- 
inu með sömu ré tt indum  og sky ldu m  og þeir, sem eiga þar lögheimili. Þó nær sú 
trygging ek k i  til f jö lsky ld u  mannsins, ef hún  dvelnr utan samlagssvæðis.

Þeir, sem haldnir eru alvarlegum, langvinnum, v irkum  sjúkdóm i,  eiga rétt á að 
tryggja sig gegn öðrum óviðkomandi s jú kd ó m u m . Menn 67 ára og eldri eiga rétt 
á tryggingu með söm u sk i lyrðum  og aðrir, en eru ek k i  tryggingarskyldir.



33. gr.
í sam þykktum  sjúk rasam laga  skal tekið  fram , h verra  ré ttin d a  sam lagsm enn 

n jó ta. Æ tið skal þó sjúk rasam lag  veita þá h já lp  vegna veikinda, sem h ér er ta lin :
1. A lm enn læ knish já lp  h já  tryggingalæ kni, þ. e. læ kni, sem sam lagið h e fu r sainið 

við eða T ryggingastofnunin  fy rir þess hönd, að fu llu  I s jú k ra h ú s i og að 
% h lu tu m  h já  sam lagslæ kni sjúk lingsins á um söm dum  v innu tim a læ knisins, 
og að % h lu tum , ef sjúk lin g u rinn  v itja r  an n ars  læ knis en sam lagslaíknis 
síns, enda séu slíkar v itjan ir  heim ilaðar í sam þykktum  sam lagsins eða i sam n- 
ingum  jiess við læ kna. L æ knish já lp  fa ri fram  í v ið talsstofu  læ knis, sé sjúk ling- 
u rin n  ferðafæ r og' hæ gt að kom a þvi við.

2. L y f  og umbúðir, sem Trgggingastofnun rikisins legfir samlögiinum að greiða, 
ska l greiða að fiillu i s júkrahúsi .  Utan s júkrahúss  ska l greiða að fu l lu  fyr ir  þau  
lyf, sem s júk l ing u m  er, að dóm i samlagslæknis, l ifsnauðsyn að nota að stað- 
aldri, og að % fyr ir  önnur nauðsynleg lyf, en he im ilt  er að takm arka  frekar  
greiðslur fyr ir  ly f  að öðru leyti. Tryggingastofnun rikisins lætur gera skrá  
um  þá ly fja flokka , sem um  ræðir hér að framan.

3. Ókeypis vist eftir ráði samlagslæknis i sjúkrahúsi ,  sem samlagið h e fu r  samið  
við, eða Tryggingastofnun rikisins fyr ir  hönd  þess.

'i. Fæðingarstgrk, er eigi sé lægri en kr. 40.00, auk verðlagsuppbótar. E nn  frem ur  
er s júkrasam lögum  sky l t  að greiða dvalarkostnað sæ ngurkvenna i s júkrahúsi  
eða fæðingarstofnun, sem samlögin hafa samið við, ef samlagslæknir telur það 
nauðsynlegt vegna heilsu ko nu  eða barns eða af öðrum k n ý ja n d i  ástæðum, 
enda greiðist þá ekk i  fæðingarstgrkur.

ö. Röntgenm yndir  og röntgenskoðun greiðist að sa m k væ m t taxta, er heil- 
brigðisstjórnin ákveður.

6. S júkrasam lögum  er he im ilt  að ákveða í sa m þ y k k tu m  s inum  að tryggja  gegn 
sérstöku  iðg jald i þeim  m eðlim um  sínum , sem jjess óska, dagpeningagreiðslu, 
er j)eir verða óvinnufæ rir sökum  veikinda, svo og' að ákveða slika dagpeninga- 
tryggingu fyr ir  alla m eðlim i sina. N ánari reglur uin dagpeningatryggingu skal 
se tja  í sam þykktum , og m á bið tím i eigi vera skem m ri en ein vika, frá  því er 
h inn  tryggði varð óvinnufæ r eða h æ tti að tak a  laun.
H eim ilt er að ákveða í sam þykktum  sjúk rasam lag a  v ið tæ kari h já lp  en hér er 

talin , þ a r á m eðal fulla læ knish jálp , læ knisaðgerð ir h já  öðrum  en tryggingarlæ kni, 
tann læ kningar, s ty rk  upp í ú tfa ra rk ostn að , kostnað  við læ knisv itjun , h jú k ru n a r-  
kostnað  u tan  sam þykktra  s jú k rah ú sa  o. s. frv.

34. gr.
Að ja fn að i sku lu  sam lagsm enn ekki eiga ré tt  til s ty rks fv rr en 6 m ánuð ir 

eru  liðn ir frá  þeim  tim a, er trygging þ e irra  hófst með iðgjaldagreiðslu , en heim ilt 
er þó að ákveða an nan  bið tim a i sam þykktunum .

í sam þvkktum  er og heim ilt að ákveða, að fólk, sem flyzt inn  og ú t af sam- 
lagssvæði og verður j)ar tryggingarskylt, fái dregið sam an b ið tim a sinn frá  fleiri 
en einni dvöl, enda líði ekki y fir tiltek inn  tim a á m illi.

S júkrasam lög  greiða ekki sjúk rak ostn að , sem skylt er að greiða sam kv. sótt- 
varnalögum  eða öðrum  sérstökum  lögum.

35. gr.
Sjúkrasam lögum  er heim ilt  að setja á stofn  og reka sjúkrahús, lækninga- 

stöðvar (po lyk lin ikur)  og lyfjabúðir, enda séu ákvæði þess efnis i sa m þ y k k tu m  
hlutaðeigandi samlags og fu llnæ gt reglum, er heilbrigðisstjórnin setur um  rekstur  
slikra stofnana.



36. gr.
Leita skíd staðfestingar T rygg ingasto fnunar rík isin s á sainn ingum  sjúk rasam - 

laga við læ kna, ly fjabúð ir og s jú k rah ú s um  greiðslur til fu llnæ gingar á ákvæð- 
um  33. gr.

T rvggingastofnun rík isin s er heiinilt, i sam ráði við landlæ kni, að sem ja fyrir 
sjúkrasam lög  um  slikar greiðslur, ef h lu taðeigandi sam lag óskar þess. N áist ekki 
sam kom ulag, eða að svo m ik lu  leyti sein ósam ið verður, er s tjó rn  sjúk rasam lags 
heim ilt að greiða læ knish jálp , lvf og an n an  s júk rak ostn að  m eðlim um  sam lags- 
ins eftir reglum , sem T ryggingastofnun  rik isin s setur, jafnvel jíótt slik greiðsla 
nægi ekki til að slanda straum  af öllum  kostnaði, er an n ars  leiðir af ákvæ ðum
33. gr.

37. gr.
B örn sam lagsm anna, yngri en 16 ára, sem eru  á fram fæ ri þeirra , fá sömu 

Jijálp í veikindum  og foreldri á ré tt til, að dagpeningum  undan teknum .
38. gr.

S júkrahúsv is t  sa m kvæ m t .‘13. gr. 3. lið fyr ir  samlagsmann, sem veikist af al- 
varlegum, langvinnum s júkdóm i,  sbr. I. nr. 78 1936, um  rik is fram fæ rslu  s júkra  
manna og örkumla, ska l ek k i  greiða lengur en 5 v ikur  vegna þess s júkdóm s.  
Sama gildir um  þá samlagsmenn, sem veikjast eða eru haldnir af ellikröm  
eða öðrum sl ikum  krankleika .

Nú hefur tryggður maður notið s júkrahús-  eða hælisvistar vegna alvarlegs, 
langvinns s júkdóm s, sem fellur undir lög nr. 78 1936, og n ý tu r  hann  þá ekk i  
hlunninda þannig, að hann fái greidda sjúkrahúsv is t  eða meiri háttar læknishjálp  
vegna þess s júkdóm s. Nánari ákvæði um  fra m k v æ m d  þessarar greinar ska l setja  
með reglugerð.

39. gr.
Nú vill samlagsmaður leita sér læknishjálpar utan samlagssvæðis, og er sam-  

lagsstjórn þá heim ilt að greiða kostnað af þeirri læknishjálp, enda sæ k i samlags- 
maður um  það fyr ir  fram  til samlagsins og fái m eðm æ li trúnaðarlæknis eða sam- 
higslæknis, ef enginn er sérstakur trúnuðarlæknir.

E f  tryggður m nður, sem er á ferðalagi eða dvelur utan um dæ m is  sjúkrasam -  
lags sins, veikist eða verður fyr ir  slysi og n ý tu r  þar s júkrahjálpar, á hann  rétt  
til s júkrastgrks  frá sjúkrasamlagi sínu, en þó eigi hærri en ef hann  hefði verið 
á samlagssvæðinu, sbr. þó 3. málsgr.

Nú dvelur tryggður m aður m ánuð eða lengur á sam lagssvæði an n a rs  sam - 
lags, og skal h an n  jjá, ef h an n  þ a rfn a s t s jú k rah já lp a r , snúa sér til s júk rasam lags 
dvalarstaðarins. L æ tu r j)að honum  i té bráðabirgðam eðlim ssldrte in i, sem veitir 
honum  full m eðlim sréttindi, að und an tek in n i dagpeningatryggingu, m eðan h ann  
dvelur á sam lagssvæðinu, enda standi h ann  í sk ilum  með iðgjald  sitt. S júkrasam - 
lag, sem veitir slík b ráðab irgðaréttind i, á en d u rk rö fu ré tt á h endur þvi sam lagi, 
sem h lu taðeigandi er m eðlim ur i, á jjeim kostnaði, sem það h efu r h a ft h ans vegna. 
Ber þvi og að taka  við m ánaðarlegum  iðgjaldagreiðslum  frá  honum  til sam lags 
hans, til þess að ré ttin d i hans falli ekki n iður. Um greiðslur fy rir slika bráðabirgða- 
m eðlim i til lækna, h Tfjabúða, s jú k rah ú sa  og an n arra , sem lá ta  s jú k ra h já lp  i té, fer 
eftir sömu reglum  og gilda uin greiðslur fy rir að ra  m eðlim i sam lagsins. Sam a m áli 
gegnir uin erlenda rik isborgara, enda jjótt jxeir hafi dvalið skeinur en 1 m ánuð á 
sam lagssvæðinu, ef svo er ákveðið i sam ningum , sem gerðir h a fa  verið sam kvæ int 
89. gr. jiessara laga.

Börn snmlagsmanna, sem eru á ferð, dvelja eða eiga heimili utan samlags- 
svæðis foreldra sinna, eiga rétt til s júkrahjálpnr, sbr. 37. gr., á sama hátt og að 
framan greinir. Sé annað foreldranna sjúkratryggt, en h it t  ekki, greiðist hálfur  
.sjukrakostnaður,



Komi jiað i ljós, að eitt eða fleiri sjúkrasam lög  verði fy rir óeðlilega n iik lum  
kostnaði, beinuin  eða óbeinum , vegna bráðabirgðaraeðlim a, skal heim ilt að setja  
reg lur um  endurgreiðslu  á slikuin  kostnað i með jö fnuð i á m illi sam laganna.

T ryggingastofnun rík isin s se tu r n án a ri reg lu r um  fram kvæ m d þ essa ra r greinar.
40. gr.

Nú flyzt trygg ingarskyldur m aður, sein er tryggður i sjúkrasam lag i, búferlum  
i um dæ ini an n ars  sjúkrasain lags, og verður h an n  j)á trygg ingarsky ldu r þ a r og 
öðlast full ré ttin d i i því sam lagi án b iðtim a. H afi h an n  g re itt iðg jald  fy rir  fram  
til sainlags þess, er h an n  var m eðlim ur i, fy rir lengri tíina  en einn m ánuð, skal 
sá h lu ti fy rirfram greiðslunnar, er fellu r á tíinan n  e ftir flu tn ing inn , ganga til jiess 
sam lags, er við honum  tekur. T ryggingastofnun  rik isin s getu r sett n án a ri reglur 
um flu tn ing  m eðlim a m illi sjúk rasain laga , þ a r á m eðal um  slíka flu tn inga s jú k ra  
m anna.

41. gr.
Nú er sam lagsm aður einnig slysatryggður sam kv. Jögum jiessum , og greiðir 

sam lagið þá læ knish já lp  og að ra  s jú k rah já lp  h ans vegna sam kv. 16. gr. 1. tölulið 
laganna, að und an tek nu m  dagpeningum .

Sjúki'asamlagið á rétt á að fá  endurgreiddan þann kostnað, sem a f þessu leiðir. 
Fcr nni endiirgreiðsluna eftir reglum, sem Trijggingastofnun rikisins setur.

Eigi h in n  tryggði að öðru  leyti ré tt  til slysabóta á h end u r skaðabótaskyldum  
m anni eða stofnun, skal hann , ef h an n  k re fs t s jú k ra sty rk s , fram selja  hlu taðeig- 
andi sjúk rasam lag i ré tt  sinn  til bótanna. Nú greiðast h æ rri bæ tur en fram lögðum  
sjú k rasty rk  neinur, og fær h in n  tryggði þá það, sem fram  yfir er, og ja fn a n  skal 
h ann  fá þæ r bæ tur, sein greiddar eru  vegna þ ján ing a  eða líkam slýta, eða að ra r 
siíkar m iskabæ tur.

42. gr.
Ákveða skal í sainjjykktum  sjúk rasam lags upphæ ð iðg jalda trygg ingarskyld ra  

raanna. Skulu þau ákveðin með j)að fy rir augum , að h e ild a rtek ju r sam lagsins 
nægi til þess að standa straum  af sku ldbind ingum  þess.

Iðgjöldin  greiðast fy rir fram , eftir þvi sem n án a r verður ákveðið i sam þykktuin .
í sam þykktum  sjúk rasam laga skal se tja  sérákvæ ði um  iðgjaldaupphæ ð ungl- 

inga á a ld rinum  16— 21 árs, sein dvelja á heim ili e fnalausra  foreld ra og h afa  ekki 
sjá lfstæ ðar te k ju r. Skal gefa e ftir iðgjöld þessara  unglinga, ef sam anlagðar te k ju r  
fjö lsky ldunnar eru und ir vissu Iágm arki, sem ákveðið sé i sam þykktunum .

43. gr.
Greiði trygg ingarskyldur m aður ekki iðgjald  sitt á gjalddaga, skal honum  

þó gefinn frestu r, 14 dagar i kaupstöðum , en einn m án uð u r u tan  kaupstaða, til að 
greiða gjaldið, án  þess að ré ttu r  hans skerð ist við það. Þegar sá fres tu r er liðinn, 
fcllur ré ttu r  h ans til s jú k ra s ty rk s  n iður, en j)ó skal honum  heim ilt á næ stu  6 
m ánuðum  að greiða áfallin  gjöld, og öðlast h an n  þá full ré ttin d i a f tu r  frá  þeim 
iim a, er gjaldið er greitt. Greiðist iðgjaldið síðar, öðlast h an n  ré ttin d i sem nýr 
ineðlim ur, sbr. 34. gr. laganna.

44. gr.
Vangoldin iðgjöld innheim ta  b æ ja rs tjó rn ir  og sv e itars tjó rn ir h já  g jaldanda 

eða þeiin, sem ábyrgð bera á greiðslunni (sbr. j)ó 86 . g r.).
Heim ilt er s tjó rn  sjúk rasam lags eða bæ jar- eða sveitarstjó rn , sem lagt hefur 

fran i iðgjöld sam kv. 46. gr., að k re fja s t þess af a tv innurekanda, sem tryggður 
m aður v in nu r h já , að h a n n  hald i ógotdnum  iðgjöldum  h ans og k onu  h ans eftir 
af kaup i h ans eða gagnkvæ m t og greiði það til sjúk rasam lagsins eða bæ jar- eða 
sveitarsjóðs. Aldrei m á j)ó halda eftir i þessu skyni hæ rri upphæ ð en neinur 10%



af kaupi. Ó hlýðnist a tv innurekand i þessu, þ rá tt fy rir tilkynningu , má innheim ta  
iðgjah-ið h já  honum  með lögtaki, ef á þarf að halda.

45. gr.
Ú tgerðarm aður skal greiða sjúkrasam lagsiðg jö ld  trygg ingarskyld ra, lögskráðra 

sjóm arm a, enda tak i j)á sjúkrasam lag ið  á sig áh æ ttu  þá, sem á ú tg erð arm ann i hvílir 
sam kv. 27. og 28. gr. laga nr. 41 19. m aí 1930, að svo m iklu  leyti sem h ú n  fellur 
sam an við h lunn ind i þau, sem sam lagið veitir sam kvæ m t sam þykktum  sinum .

46. gr.
Sveitarsjóðir greiða iðgjöld þ e irra  m anna, sem eru á föstu  sveitarfram fæ ri.
E innig er ré tt, að greidd séu ú r  sveitarsjóði iðgjöld a n n a rra  þ e irra  m anna, sem 

fy rir fá tæ k ta r sak ir h afa  ekki getað staðið i sk ilum  um  iðgjöld sín, og fer uin 
jjessar g reiðshir eftir reglum , sem sv e itars tjó rn  skal se tja  og stað festa r eru  af ráð- 
herra . I'áöiinei/tið sem ur fg r irm yn d  að s l iku m  reglum til leiðbeiningar.

Gjaldið te lst ekki sveitarsty rku r, en endurgreið ist, ef ástæ ður leyfa.
47. gr.

R ik issjóður og h lu taðeigandi sveitarsjóður greiða, hvor um  sig-, í sjóð sjúk ra- 
sam laga 33% af hun d rað i greiddra iðgjalda, þó ekki y fir 12 kr. á ári fy rir hvern  
tryggðan m ann.

H ám ark þetta  breytist i sam ræ m i við visitölu kauplagsnefndar i lok hvers  
ársfjárðungs.

Tillög rík issjóðs og sveitarsjóða greiðast ársfjó rðungslega eftir á og m iðast 
i hvert sinn  við greidd iðgjöld á næ sta  ársfjó rð u n g i á undan .

Þó ska l þeim  samlögum utan kaupstaðanna, sem  innheim ta  iðgjöldin i einu  
lagi fyr ir  hálft  eða heilt ár, greitt tillagið i sam ræ m i við það.

48. gr.
Nú þyk ir sýnt, að sjóður s júk rasam lags nægi ekki til að standa strau m  af 

skuldbindingum  sam lagsins, og skal þá s tjó rn  þess snúa sér til T rygg ingasto fnunar 
rík isin s og leita aðstoðar h en n ar til að ré tta  við hag sam lagsins. Ja fn fra m t skal 
stjó rn in  gera ráð s ta fan ir til au k in n ar tek ju ö flu n a r eða að dregið sé ú r  h lunn ind - 
um  þeim, sem sam lagið veitir. Þó m á aldrei skerða J>au lágm arksré ttind i, er um  
getur i 33. gr. (sbr. þó 36. g r.).

49. gr.
Heim ilt er r ík iss tjó rn in n i, að fengnum  tillögum  frá  T rygg ingasto fnun  rík is- 

ins, að stofna jö fnu n ars jó ð  sjúk rasam laga. Sjóði þessum  skal aflað tek n a  á þann  
h á tt, að v in nu k aup en d ur greiði a llt að einum  af h un d rað i um sam inna v innu launa, 
eftir þvi sem n án a r verður ákveðið i reglugerð. Tillagið tii jö fnu n ars jó ð s skal að- 
eins lagt á i j)eim bæ jarfélögum  eða hreppum , þ a r sem sjúk rasam lag  er stofnað. 
Nú er stofnað sjúkrasain lag , eftir að jö fn u n a rs jó ð u r s júk rasam lag a  er stofnaður, 
og skal þá leggja sam svarand i g jald  á v innu launagre iðslu r í h reppnum , sem svarar 
til þess, að s júk rasam lag  hefði verið þ a r  frá  upphafi, þó með tilliti til greiðslna, 
er farið  h afa  fram  ú r jö fn u n ars jó ð i s júk rasa in lag a  áður, e ftir  þvi sem ákveðið 
verður í reglugerð, j)ó aldrei y fir 1%% gjald  i upphafi.

Jö fn un arsjó ð i skal s tjó rnað  a f T rygg ingasto fnun  rik isins. Úr jö fnu n ars jó ð i 
m á greiða sty rk  til e in stak ra  sjúk rasam laga, sem orðið h a fa  fy rir svo m iklum  
útgjöldum  vegna veikinda sam lagsm anna, að sjóðir þ e irra  h rö k k va  ekki til. V eittan 
sty rk  skal sjúkrasam lag ið  endurgreiða jö fn u n ars jó ð i að há lfu  á næ stu  fiinin ár- 
um, með hæ kkun iðgjalda, ef með þarf, eða an n a rri tek juöflun .



50. gr.
Nú er heim avistarskóli l'yrir fólk y fir 16 á ra  a ldu r sta rfan d i í sveitarfélagi, 

þ a r  sem eígi h e fu r verið stofnað sjúkrasa in lag , og er þá rá ð h e rra  heim ilt, ef m eiri 
h lu ti nem enda óskar þess og T rygg ingasto fnun  rík isin s m æ lir m eð þvi, að ákveða, 
að j)ar skuli stofna skó lasjúkrasam lag , enda sé við sto fnun  þess fullnæ gt eftir- 
farand i sk ily rðum :

1. Samlag'ið nái að ja fn að i y fir einn  skóla. Þó m ega tveir eða fleiri skó lar innan  
sam a sveitarfélags vera um  samlag'ið.

2. A llir nem endur skólans, sem eigi h a fa  ré tt  til s jú k ra h já lp a r  sem  m eðlim ir 
a n n a rra  sjúk rasam lag a  og eigi eru  h a ld n ir  alvarlegum , langvinnum , v irkum  
sjúkdóm i, h a fa  ré tt og skyldu ti l 'a ð  vera i sam laginu.

3. M eðlim atala sam lagsins sé eigi læ gri en 40 og dvalartím i nem enda eigi 
skem m ri en 6 m ánuðir. L ág m ark sré ttind i séu þau, sem grein ir í 33. gr. 1.— 3. 
og 5. tölulið.

4. Trygging nem enda næ r aðeins til kennslu tím abilsins, og eru  iðgjöld þeirra  
m iðuð við, að þeir öðlist ré ttin d i án  b íðtím a. E f nem andi verðu r að hverfa 
ú r skólanum  vegna veik inda eða er veikur, þegar skó lanum  er slitið, er sam- 
lagsstjó rn  þó heim ilt að greiða s júk rak ostn að  fy rir  h an n  a llt að einum  m ánuði.

5. N ánari ákvæði skal se tja  í sam þykkt sam lagsins, sem  ráð h e rra  staðfestir, að 
fengnum  tillögum  trj'gg ingasto fnunarinnar.
Nú er skólasam lag stofnað sam kvæ m t því, er að fram an  segir, og greiðir þá 

rík iss jó ðu r fram lag í sjóð sam lagsins, er nem ur 66%%0 g reiddra iðg jalda frá  nem- 
endum , sem b ú se ttir  eru  u tan  hreppsins, og 331/,3% af iðgöldum  a n n a rra  sam lags- 
m anna.

Sveitarsjóður greiðir i sjóð sam lagsins upphæ ð, er nernur 33Yz% af iðgjöldum  
sam lagsm anna b ú se ttra  í h reppnum . F ram lag  rík issjóðs og sveitarsjóðs m á þó 
aldrei fa ra  fram  ú r 12 k rónum  á ári frá  hvorum  aðila fy rir hvern  sam lagsm ann, 
að viðbættri verðlagsvísitölu, sbr. 17. gr.

51. gr.
I kaupstöðum  og hreppum , þ a r sem sjúkrasam lög  h afa  verið stofnuð sam - 

kvæ m t þessum  lögum  og sta rfan d i er skóli eða skólar fy rir fólk y fir 16 á ra  aldur, 
sem búsett er u tan  sjúkrasam lagsum dæ m isins, enda sc þess óslíað af eigi fæ rri 
en 20 slík ra  nem enda, skal se tja  i sam þykkt h lu taðeigand i sam lags sérákvæ ði 11111 
iðg jaldagreiðslur slík ra  u tan hérað sm an na  og m iða iðgjald ið  við það, að þeir öðl- 
ist ré ttin d i án  b iðtím a. Tryggingin nái aðeins til þ e irra  s já lfra  og aðeins til þess 
tím a, er þeir dvelja á skólastaðnum . Fram lag' rík issjóðs til sam lagsins vegna þess- 
a ra  nem enda skal vera  66 %% af iðg jaldagreiðslu  þeirra , en sveitarsjóður greiðir 
ekkert þeirra  vegna.

52. gr.
Bráðabirgðaákvæði.

Á úrinu 19Í4 ska l fara fram  atkvæðagreiðsla i öllum þeim  sveitarfélögum, þar 
sem eigi hafa verið s to fnuð  sjúkrasamlög, um  það, hvort stofna sku li  s júkrasam -  
lög. Um þessar atkvæðagreiðslur, svo og um  atkvæðagreiðslur, er síðar kg n n u  
að þurfa  að fara fram, vegna þess að tilskilinn meiri h lu ti  næst eigi i fgrri at- 
kvæðagreiðslu, fer að öðru legti eftir 29. gr. laganna.

G r e i n a r g e r ð .
F rum varp  þetta er flu tt sam kvæm t tilm ælum  forsæ tisráðherra  og samið af milli- 

jiinganefnd, er falið var að endurskoða alþýðutryggingalögin. N efndarm enn hafa 
óbundin atkvæði 11111 einstök atrið i frv. Fer greinargerð m illiþ inganefndarinnar hér á 
eftir.



Samkvæmt ályktun  Alj)ingis 21. m aí 1942 skipaði félagsm álaráðherra, Jóhann 
Sæmundsson, í m arzm ánuði 1943 eftirtalda m enn í nefnd til þess að endurskoða 
alþýðutryggingalögin:

H arald  Guðmundsson aljxm., og var hann ja fn fram t sk ipaður form aður nefnd- 
arinnar,

B rynjólf B jarnason alþm.,
K ristin  B jörnsson lækni,
B rynjólf Stefánsson forstjó ra ,
Eggert P. Briem forstjó ra ,
Jens Hólm geirsson skrifstofustjó ra.
Þegar nefndin hóf störf sin, tilkvnnti Eggert P. Briem, að hann gæti eigi tekið 

þátt í nefndarstörfunum . Vann hann því ekkert í nefndinni.
Um verkefni nefndarinnar segir m. a. svo í sk ipunarbréfinu :
. . .  „Endurskoðun alþýðutryggingalaganna æ tlast ráðuneytið  til, að verði fvrst 

og frem st m iðuð við:
1. Að reyna að bæta ú r göllum á Iögunum, sem kunna að hafa komið í Ijós við 

fram kvæm d þeirra.
2. Að gerðar verði j)ær brey tingar á lögunum , sem nauðsynlegar kunna  að þykja 

með tilliti til núverandi sty rja ldarástands. Þ y k ir í því sainbandi rétt, að nefndin 
tak i sérstaklega til a thugunar tillögur þær, sem felast í m eðfylgjandi lagafrum - 
vörpum , sem visað hefur verið frá  Alþingi með rökstuddum  dagskrám .

3. Að leitast við að gera tillögur nefndarinnar svo ú r garði, að fram kvæ m d lag- 
an na  verði sem einföldust og re k s tra rk o stn að u r við h ana  sem m in n stu r að 
fæ rt þyk ir.“
Svo sem hér er greint, var nefndinni falin  endurskoðun laganna innan  ákveðins 

ram m a. N efndinni var og kunnugt um, að ráðunevtið  hafði falið jirem ur sérfræð- 
ingum  að athuga fjárhagsgrundvöll und ir heildartryggingar í sam felldu, víðtæku 
kerfi. E r nefnd inn i og ljóst, að stefna ber að því að b rey ta  skipulagi trygginganna 
í það ho rf svo fljó tt sem verða m á, því að bersýnilegt er, að eftir því sem trygginga- 
greinum  fjölgar, verður fram kvæm d þeirra  erfiðari og þyngri i vöfum , þegar mis- 
m unandi reglur eru  um  ré ttin d i og iðg jaldagreiðslur. E n  af ástæ ðum  þeirn, er hér 
hafa  verið greindar, ta ld i nefnd in  jiað ekki sitt verkefni að gera tillögur um  grund- 
vallarbrey tingar á tryggingalögunum .

Á fy rsta  fundi sinum  sam þykkti nefndin að leita álits ým issa opinberra aðila 
um breytingar á tryggingalögunum . Voru í því skyni send bréf til: 

a llra  sjúkrasam laga, 
a llra  bæ jarstjó rna  og hreppsnefnda,
A lþýðusam bands Islands,
B únaðarfélags íslands,
Félags islenzkra atvinnurekenda, 
landlæknis,
Læknafélags R eykjavikur,
Læknafélags íslands og 
M æ ðrastyrksnefndar.
Send voru ú t til þessara aðila hátt á þ rið ja  hundrað  bréf. Nálega sextiu svar- 

bréf b áru st nefndinni, og var reynt að hagnýta þau við endurskoðun laganna, eftir 
þvi sem hægt var. Þá fékk nefndin  einnig til a thugunar tillögur fu lltrúafundar 
s júk rasam laganna, sem hald inn  var i R eykjavik seint i jú n i s. 1.

N efndin lét gera skýrslu  um  öll dauðaslys á land inu  á rin  1936— 40 og athugaði 
m öguleika á því að tak a  upp í lögin ákvæði um  b æ tu r vegna dauðaslysa alm ennt. 
F rá  þvi var þó horfið, þ a r eð tjóst varð, að trau ð la  var hægt að fella slikar brevt- 
ingar inn  í núverandi skipulag trvgginganna.

Þá ræddi nefndin nokkuð uin barnatryggingar i því formi, að greiddir yrðu 
iastir uppeldisstvrkir til þeirra fjölskvldna, þar sein fleiri en 2 -3 börn á óinaga-



nldri eru  á frarafæ ri söm u fyrirv innu . En með því að ekki voru  fy rir hend i nauð- 
synlegar upplýsingar og an n a r óm issandi und irb ú n in g u r þess m áls, ta ld i nefndin  
ekki fæ rt að bera fram  um  það ákveðnar tillögur.

A thuganir nefndarinnar á IV. og VI. kafla laganna (elli- og örorkutryggingar 
og um  ellilaun og örorkubæ tur) leiddu til þ e irra r niðurstöðu, að ý tarlegri upp- 
lýsingar en nú eru fy rir  hendi séu nauðsynlegar, áður en hægt er að ganga til fulls 
frá  endurskoðun á jjeim köflum  og tak a  ákvarðanir um, hvort n n n t sé nú  þegar, 
eða hvenær, að taka  upp fastar lifeyrisgreiðslur, nægilegar til sóm asam legs fram - 
færis, sam kvæm t ákveðnum  reglum  í lögum. Nefndin hefu r þvi til bráðabirgða 
kom ið sér sam an um að leggja til, að gerðar séu þæ r brey tingar á ákvæðum  um 
fi'amlag rík issjóðs til ellilauna og örorkubóta, seni g rein ir i sérstöku frum varpi, 
en sam kvæ m t því er gert ráð  fy rir, að rík iss jó ð u r og T rygg ingasto fnun  rík isin s 
greiði 50% ellilauna og ö rorkubóta in n an  v issra  tak m ark a , i stað 30% í II. flokki, 
sem nú er, og að núverandi skipting á I. og II. flokk falli n iður.

N efndin gerir ráð fy rir  að ganga síðar frá  heildartillögum  og endurskoðun 
þessara kafla, að fengnum  nánari upplýsingum .

N efndin ræddi allm ikið um stofnun atvinnulevsissjóðs með fé því, sem lagt var 
sérstaklega til alþýðutrygginganna með löguin um dýrtíðarráðstafan ir frá  1943, og 
um  tek ju ö flu n  slikum  sjóði til handa. E nn  þá  h e fu r nefnd in  þó ekki kom ið sér sam - 
an  um  frum varp  um  jjetta  efni. Var sú skoðun og r ik ja n d i í nefndinni, að torvelt 
væ ri að ganga frá  fram búðarlöggjöf um  atv innu leysistryggingar eða endurskoðun  
þess k afla  laganna, sem um  j>ær fja lla r, fy rr en fy rir lægi a thugun  sérfræ ðinga 
þeirra , er áður getur, á fjárhagsgrundvelli heildartrygginga.

Helztu brey tingarnar, sem nefndin  gerði á þeim h lu ta  trvggingalaganna, sem 
h ú n  lauk  við að endurskoða, eru  e ftirfa ran d i:
A . Við k aflann  um  slysatryggingar. Lagt er til:

að fjölgað verði nokkuð tryggingarskyldum  starfsgreinum .
að dánar- og ö ro rkubæ tur vegna slysa verði hæ kkaðar upp í það að nem a rúm - 
lega sam anlögðum  heildarbótnm  stríðsslysatryggingarinnar, að lifeyri undan- 
teknum , og slysabótum  alþýðutryggingalaganna, eins og þæ r hafa  reynzt að 
m eðaltali. H ins vegar hefu r bótagreiðslum  til e instakra aðila verið b rey tt m jög 
verulega, bæ tur til barna  og ö ry rk ja  mjög hæ kkaðar og lífeyrisgreiðslur teknar 
upp í stað einnar bótagreiðslu, þegar um slíka aðila er að i’æða. Gert er ráð fyrir, 
að slysatryggingin nái fram vgis ekki til stríðsslysa að öðru leyti en segir í 19. gr. 
frum varps nefndarinnar úm sam band slysatryggingarinnar og striðsslysatrygg- 
ingar sjóm anna.
að með hliðsjón af alm ennri g runnlaunahæ kkun verði dagpeningagreiðslur 
hæ kkaðar upp í k r. 7.50.

B. Við kaflann  um sjúkratryggingar. Lagt er til:
að svokallaðir hátekjum enn hafi sömu tryggingaréttindi og að rir sjúkrasam lags- 
m eðlim ir.
að takm örkun  á réttindum  til sjúkrah iisv istar fy rir sjúklinga, sem veik jast af 
öðrum  sjúkdóm um  en þeim , sem um  ræ ðir í lögum  um  rik isfram fæ rslu , eða elli- 
k röm  og þess háttar, verði n iður felld.
að sjúk rahúsré ttind i sjúklinga með langvarandi sjúkdóraa og ellikröm  talcmark- 
ist við 5 vikur, en það svarar til þess sjúkrahúsvistartím a, sem sjúkrasam lög- 
unum  hefu r borið að greiða fy rir  slika sjúklinga sam kvæm t m eðaltalsreglunni, 
sem um  það gildir skv. 33. gr. alþýðutryggingalaganna, sbr. lög um brey tingar á 
þeim  lögum, nr. 92 14. maí 1940.

í  sam bandi við þetta m á og getu þess, að fy rir tilh lu tun  nefndarinnar er nú 
flu tt á Alþingi frum varp  um breytingar á ríkisfram fsprslu sjúk ra  m anna og ör- 
kum la, sem tryggir það — ef að lögum verður —, að rik issjóður greiði sam kvæmt 
þeim  lögum allt að % h lu ta  sjúk rahúsv ista r þess fólks, er ekki getur fengið legu- 
kostnað sinn greiddan frá  sjúkrasam lögunum . U ndantekningar frá  þessu verða



þó: fólk með ellikröm  og sjúklingar, sem af efnahagsástæ ðum  eru ekki úr- 
skurðaðir sty rkþurfi sam kvæm t rik isfram fæ rslu lögunum .
að lifsnauðsynleg lyf, sem nota þarf að staðaldri u tan  sjúkrahúss, greiðist að 
fullu  af sjúkrasam lögunum . Hins vegar hald ist heim ild T ryggingastofnunar rík- 
isins til þess að takm arka greiðslu fy rir  önnur lyf.
að sjúkrasam lögunum  sé ekki skylt að greiða alm enna læ knishjálp  nem a að % 
hlutum . Hins vegar er þeiin heim ilt að greiða slika læ knishjálp  að fullu, eins og 
verið hefur.
að sjúkrasam lögin  greiði fæ ðingarstyrki að upphæð 40 kr. að viðbæ ttri verð- 
lagsuppbót.að sjúkrasam lögin  greiði kostnað við röntgenm yndir að Vs. 
að fram lög rík is, bæ ja og hreppa til sjúkrasam laga hækki ú r 25% i 33%% af 
greiddum  iðgjöldum , en takm ark ist þó við 12 kr. á ári fy rir  hvern samlagsmeðlim, 
auk verðlagsuppbótar, eins og verið hefur.
Allmikið var irni það ræ tt í nefndinni, hvort lögbjóða skyldi nú þegar sjúkra- 

tryggingar um  land allt. Með hliðsjón af þeim svörum , er nefndinni bárust um þetta 
atrið i frá  hreppsnefndum  og fleiri aðilum , ákvað nefndin  að leggja til: 
að á næ sta ári fari fram  atkvæðagreiðsla í öllum  sveitarfélögum , þ a r sem eigi hafa 
verið stofnuð sjúkrasam lög, um það, hvort stofna skuli þar sjúkrasam lög.

Skal nú vikið að einstökum  greinum  frum varpsins, eftir því sem ástæða liykir til.

I. KAFLI 
Um 1.—6. gr.

Allar g re inarnar eru efnislega sam hljóða 1.—6. gr. laganna.
Um 7. gr.

Gert er ráð fy rir  að fjölga i tryggingaráði ú r þ reinur upp í fim m  m enn og að 
fres tu r tryggingaráðs til þess að ú rsk urð a  m ál lengist ú r  14 dög'um upp í 30 daga. 
Að öðru leyti er greinin sam hljóða 7. gr. laganna.

II. KAFLI
Um 8 . gr.

Rétt þótti að skilgreina í stu ttu  m áli í by rju n  kaflans h lu tverk  slysatrygginga- 
dsildarinnar, þar sem það er hvergi gert sérstaklega í lögunum . Efnisbrevting  er 
engin.

Um 9. gr.
E r efnislega sam hljóða 21. gr. laganna.

Um 10. gr.
Svarar efnislega til fy rri h lu ta  8 . gr. laganna, með þeim breytingum , að fjölgað 

er nokkuð tryggingarskyldum  starfsgreinuan. Gert er ráð fyrir, að nú sé slysatryggt 
- -  auk þess, er 8 . gr. te lu r upp, — fólk, sem v innur eldhússtörf á opinberum  stöð- 
um, ræ stiv innu i k irk jum , sjúkrahúsum  o. fl. Enn frem ur séu tryggðir héraðslæ knar 
og skij>aðar ljósm æður. Þ á  er og lagt til, að a lla r húsabyggingar i sveitum  séu 
tryggingarskvldar, nema um sé að ræða útihús, sem bvggð eru ú r to rfi og grjóti.

U m  11. gr.
Svarar efnislega til síðari h lu ta  8 . gr. laganna, en við er þó bætt nokkrum  nauð- 

synlegum  ákvæðum, aðallega vegna fjö lgunar trvggingarskyldra starfa, sbr. 10. gr. 
frum varpsins.



Um 12. gr.
E r sam hljóða þrem ur fyrstu  m álsgr. 9. gr. laganna.

Um 13. gr.
E r efnislega sam hljóða 17. gr. laganna, með þeirri viðbót, að atv innurekandi er 

gerður ábyrgur fy rir bótaskyldu slysi, ef hann  vanræ kir að tilkynna það. Þó er 
slysatryggingunni heim ilað að bæta þannig fyrnd  slys, en þá öðlast hún  um  leið 
rijtt h ins slasaða m anns gagnvart atv innurekanda.

Um 14. og 15. gr.
E ru  efnislega sam hljóða 17. og 19. gr. laganna.

Um 16., 17. og 18. gr.
Samkv. reynslu  undanfarinna á ra  læ tur næ rri, að m eðalbæ tur frá  slysatrygg- 

ingunni og striðsslysatryggingafélaginu, að lífeyri undanteknum , hafi num ið saman- 
lagt um  28000 krónum  fv rir hvert dauðaslys. E ru  tillögu rnar um  dánarbæ tur mið- 
a5ar við það, að m eðalupphæð þeirra  verði nálægt þessari upphæð, en j)ó nokkru  
hæ rri, aðallega vegna ekkjulifeyrisins, sem erfitt er að áætla, hversu m iklu getur 
num ið. Bótum til barna  á óm agaaldri er b rey tt í lífeyri og þær hæ kkaðar ú r 100 
krónum  á ári í 750 k ró n u r á ári, auk verðlagsuppbótar, ef barnið  á foreldri á lífi, 
en ú r 200 krónum  í 1200 k ró n u r á ári, ef jiað er m unaðarlaust. E kkjubæ tu r eru 
óbreyttar, sé ekkjan  yngri en 50 ára  og fullvinnandi. En sé hún eldri eða öryrki, 
skal auk bótanna greiða henni lífeyri. B a'tur til foreldra er gert ráð fyrir, að hækki 
ú r 500— 1500 k rónum  upp í 1000—3000 k rónur, hvort tveggja auk verðlagsuppbótar, 
og tilsvarandi til an narra  aðstandenda.

H ám ark örorkubóta slysatryggingarinnar er nú, miðað við vísitölu 250, 15000 
k rónur, en stríðsslysatryggingafélagsins 22000 k rónur, eða sam tals 37000 k rónur 
fv rir 100% örorku. 1 stað þessara bóta er lagt til, að greiddur verði fy rir fulla örorku 
örorkulífeyrir, 1200 kr. á ári, með verðlagsuppbót, en læ kkar hlutfallslega eftir því, 
sem örorkan  er minni. Auk þess sé greiddur lífey rir og bæ tur til aðstandenda, ef 
örorkan  er y fir 50%.

E rfitt er að áætla, hve m iklu jiessi ha 'kkun nernur, en gera verður ráð fyrir, að 
hún  nemi a. rn. k. jafnm iklu  og hæ kkun dánarbótanna. Þá er enn frem ur lagt til, 
nð dagpeningar verði hæ kkaðir um 50%, upp í kr. 7.50 auk verðlagsuppbótar.

Til þess að standast j)ennan aukna kostnað verður að sjálfsögðu að hækka 
iðgjöldin verulega um fram  það, sem jjau hækka og hafa orðið að hæ kka vcgna aukn- 
ingar dýrtiðarinnar og slvsahættu á hverjum  tím a. T elur nefndin  líklegt, að grunn- 
iðgjöld iðn tryggingarinnar þurfi að 4—5-faldast, en grunniðgjöld sjóm annatrygg- 
ingarinnar þurfi að hæ kka nokkru  nieira, a. m. k. sexfaldast, ef frum varpið  verður 
að lögum. Iðgjöld sjóm annatryggingarinnar eru nú 6 k rónur á viku, en inundu 
samkv. fram ansögðu j)urfa að hæ kka um  4—5 k rónur. Iðgjöld í aðalflokkum  iðn- 
tryggingarinnar eru nú frá  0.70—2.70 k ró n u r á viku, cn m undn samkv. fram ansögðu 
þurfa að hækka um 0.60—2.00 k rónur.

Um 19. gr.
H entara þótti að hafa ákvæði um verðlagsbæ tur í einni grein en að láta slik 

ákvæði fylgja með ákvörðun um  einstakar bótagreiðslur. Ekki þótti fa>rt, ef bæ tur 
eru hæ kkaðar sam kvæmt 17. og 18. gr„ að láta slysatrvgginguna bera áhæ ttu  af stríðs- 
slysum, enda hefur reynslan sýnt, að vegna slikra trygginga þarf að gera sérstakar 
ráðstafanir, þegar landið er á ófriðarsvæði. Hins vegar þótti ré tt að rýra  ekki trygg- 
ingu þeirra  m anna, sem nú cru trvggðir ba'ði hjá slysatrvggingunni og striðsslysa- 
tiyggingafélaginu.

Uin 20. og 21. gr.
E ru  í m eginatriðum  sam hljóða 12. og 13. gr. laganna.



Um 22. gr.
E r efnislega sam hljóða 14. gr. laganna, að því undanteknu, að heim iluð er endur- 

greiðsla iðgjalda fy rir  forfallaðan  skipverja, jxótt forfö llin  stafi af bótaskvldu slvsi.
Um 23. gr.

E r efnislega sam hljóða 15. gr. laganna, sbr. og lög nr. 92 14. m aí 1940.
Um 24. gr.

F y rri m álsgrein er efnislega sam hljóða 16. gr. laganna, sbr. og lög nr. 92 14. m aí 
1940. Síðari m álsgreinin, sem er ný, sk ilgrein ir tilkynningarskyldu  um  tryggingar- 
skyld verk og viðurlög við vanræ kslu á lilkynningu, þegar sérstaklega stendur á.

Um 25. gr.
E r efnislega sam hljóða tilsvarandi m álsgrein i siðari h lu ta 8 . gr. laganna og

20 . gr.
Um 26. gr.

E r efnislega sam hljóða síðuslu m álsgrein i 8 . gr. laganna.

III. KAFLI
Um 27. gr.

E r sam hljóða 22. gr. laganna, jió með jieirri breytingu, að fellt er n iður ákvæði 
um réttindaskerðingu þeirra  sjúkrasainlagsm eðlim a, sem fara y fir ákveðið tekju- 
hám ark.

Um þessa breytingu voru sk ip tar skoðanir innan  nefndarinnar. Meiri hluti 
hennar féllst þó á að fella nefn t ákvæði ú r  gildi, enda er það í sam ræ m i við ein- 
riíma sam þykktir fu lltrúafu n dar sjúkrasam laganna, er hald inn var 23.—25. jú n í s. 1. 
Auk þess hefur reynslan  sýnt, að ákvæði þetta veldur talsverðum  erfiðleikum  við 
fvamkvæmd sjúkratrygginganna.

Um 28. gr.
E r efnislega sam hljóða 25. og 26. gr. laganna, sbr. og lög nr. 92 14. m aí 1940.

Um 29. gr.
E r efnislega sam hljóða 27. gr. laganna.

Um 30. gr.
E r efnislega sam hljóða 28. gr. laganna, sbr. og lög nr. 92 14. m aí 1940.

Um 31. gr.
Hér eru  sam einuð í eina grein helztu ineginatriðin  um  stjó rn  og rekstu r sjúkra- 

sam laganna og eftirlit T ryggingastofnunar rik isins með þeim. Flest þessi a trið i eru 
tilfæ rð ú r  öðrum  greinum  laganna, einkum  29. gr. T elja verður eðlilegt, að jiessi 
atrið i séu öll i einni og sömu grein.

Um 32. gr.
Að efni til svarar greinin til 23. gr. laganna, þó með þeirri breytingu, að trygg- 

ingarskylda er bundin  við lögheimili, í stað búsetu eða atv innudvalar i 6 m ánuði. 
H ins vegar hafa aðkom um enn, er dvelja á samlagssvæði eða stunda þar atvinnu 
lengur en sex m ánuði, ré tt til að tryggja sig í sam lagi dvalarsvæðisins, enda séu þeir 
ekki i samlagi annars staðar. Þessi réttind i ná jxó ekki til fjö lskyldunnar, nem a 
hún  dvelji lika á samlagssvæðinu.

Með hliðsjón af fenginni reynslu um þessi ntriði verður að telja þessar breyt- 
ingar réttm æ tar.



Um 33. gr.
Að efni til svarnr greinin til 30. gr. líiganna. Þó hafa verið gerðar á henni a(l-

m iklar breytingar, og eru þessar helztar:
L Greiðsluskylda sjúkrasam laganna á alm ennri Uuknishjálp utan sjúkraln iss er nú 

takm örkuð við r!í, h lu ta kostnaðar, í stað fu llrar greiðslu. H ins vegar er sam- 
lögunum  heim ilt að greiða slíka k rkn ish já lp  að fullu, eins og verið hefur.

Þess skal getið, að uin jietta a trið i voru sk ip tar skoðanir innan  nefndar-
innar. Minni hluti nefndarinnar vildi láta gildandi ákvæði uin þetta standa
óbreytt, en m eiri h lu tinn  vildi reyna jiessa breytingu, í von um, að hún  gæti
dregið eitthvað ú r lítt nauðsynlegri aðsókn nokkurs h lu ta  sjúkrasam lagsm eðlim - 
anna að sam lagslæknunum . R evnslan ein getur ú r jiví skorið, hvort þær vonir 
ræ tast.

2. L ífsnauðsynleg lyf, sem að dómi sam lagslæknis jiarf að nota að staðaldri u tan  
sjúkrahúss, greiðast að fullu af sam lögunum , i stað greiðslu að % hlutum . Hins 
vegar helzt óbreytt heim ild T ryggingastofnunar rík isins til jjess að takm arka 
greiðslur á öðruni lyfjum .

3. Skylt er að greiða fæ ðingarstvrki, eigi lægri en 40 kr. auk verðlagsuppbótar.
E nn frem ur er aukin  nokkuð greiðsluskylda sam laganna frá  því, sem verið 
hefur, á dvalarkostnaði sæ ngurkvenna i sjúkrahúsum .

4. Skylt er að greiða röntgenm yndir og röntgenskoðun að !«, sarnkv. taxta, er
heilbrigðisstjórnin  setur.
Auk þessa er sam lögunum  heim ilað að veita m eðlim um  sínum  nokkur frekari 

h lunnindi en verið hefur.
Þess m á geta, að nokkuð af j)eim auknu hlunnindum , sem hér hafa verið talin, 

hafa sum  samlögin veitt, án jjess að jjeim bæri lagaskylda til.
Um 34. gr.

E r sam hljóða tilsvarandi m álsgrein i 30. gr. laganna.
Um 35. gr.

Hér er sjúkrasam lögunum  veitt heim ild til að stofna og starfræ kja  sjúkrahús, 
læ kningastofur og lyfjabúðir.

V erður að telja  heim ild þessa fyllilega réttm æta, jxegar þess er gætt, hve mikil 
viðskipti samlögin hafa við þessar stofnanir, einkum  þær siðastgreindu.

Um 36. gr.
Sam hljóða 31. gr. laganna.

Um 37. gr.
Sam hljóða 1. m álsgr. 32. gr. laganna.

Um 38. gr.
Um efni þessarar g reinar visast til inngangs greinargerðar þessarar, þar sem 

ræ tt er um sjúkrahúsré ttind i sjúklinga með langvarandi sjúkdóm a og ellikröm .
Um 39. gr.

E r efnislega að m estu sam hljóða 38. gr. laganna, sbr. og lög nr. 92 17. inaí 
1940. Orðalag er þó fy llra  og skýrara  um viss atriði, svo sem reynsla um þau hefur 
bsnt til, að nauðsynlegt væri.

Um 40. gr.
E r sam hljóða 39. gr. laganna, sbr. og lög nr. 92 17. m aí 1940.

Um 41. gr.
E r efnislega sam hljóða tveim ur fyrstu  m álsgr. 40. gr. laganna, sbr. og lög nr. 

92 17. m aí 1940.



Um 42. gr.
E r efnislega sam hljóöa 1. m álsgr. 34. gr., 1. m álsgr. 37. gr. og 2. m álsgr. 32. gr. 

Iaganna.
Um 43. gr.

E r efnislega sam hljóða 43. gr. Iaganna.
Um 44. gr.

E r efnislega sam hljóða 42. gr. laganna.
Um 45. gr.

E r sam hljóða 3. m álsgr. 40. gr. laganna, sbr. og lög nr. 92 17. m ai 1940.
Um 46. gr.

E r efnislega sam hljóða tilsvarand i h lu ta  af 37. gr.
Um 47. gr.

E r efnislega sainhljóða 35. og 44. gr. laganna, svo og b-lið 1. gr. laga n r. 56 27. 
jún í 1941, að því undanteknu, að fram lög ríkis, bæ ja og h reppa til sjúkrasam laganna 
hækka ú r  25% upp i 33y3% af greiddum  iðgjöldum , en tak m ark ast þó við 12 k r. á 
á ri fy rir hvern  sam lagsm ann, auk verðlagsuppbótar, eins og nú er. Sérstök athugun, 
byggð á ineðlim atölu sjúkrasam laganna um s. 1. áram ót og iðgjöldum  i septem ber s. 1., 
hefur leitt i ljós, að þessi breyting  hefu r i för með sér kostnaðarauka fy rir  rík issjóð 
annars vegar og sveitar- og bæ jarsjóði h ins vegar, sem nem ur ca. k r. 106000 fy rir 
livorn.

Um 48. gr.
Efnislega sam hljóða 36. gr. laganna, sbr. og lög nr. 92 17. m aí 1940.

Um 49. gr.
Sam hljóða 45. gr. laganna.

Um 50. gr.
E r að efni til sam hljóða 29. gr. laganna, sbr. 7. gr. laga nr. 92 17. m ai 1940, að 

öðru leyti en því, að greinin  er færð til sam ræm is við áður gerðar b rey tingar í frum - 
varpi þessu, sjá greinargerð um  27. og 47. gr. frum varpsins.

Um 51. gr.
E r sam hljóða 4. inálsgr. 30. gr. laganna, sbr. b-lið 8. gr. laga n r. 92 17. m aí 1940.

Um 52. gr.
Uin efni hennar visast til þess, sem sagt er um  sam a m ál i n iðurlag i inngangs 

að greinargerð þessari.

Ed. 361. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 92 19. m aí 1941, um viðauka við og breyting  á lögum  nr. 74
31. desem ber 1937, uin alþýðutryggingar.

F rá  heilbrigðis- og félagsm álanefnd.
1. gr.

C-liður 1. gr. laganna orðist svo:
L ifeyrissjóður Islands greiði 50% — fim m tiu af hundraði — af heildarupphæ ð 

ellilauna og örorkubóta samkv. 80. gr. alþýðutryggingalaganna, að frádregnum  úthlu t- 
uðum  vöxtum ellistvrktarsjóða, enda nem i upphæð ellilauna eða örorkubóta eigi 
iægri upphæð en 120 k r„  að viðbæ ttri verðlagsuppbót til hvers einstaklings.



2 . gr.
í  stað orðanna „sem er um fram  % h lu ta  af tillagi lífeyrissjóðsins" í 4. gr. laganna 

kom i: sem er um fram  tillag  hans.
3. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. jan ú a r 1944 og kom a til fram kvæ m da við ú th lu tun  á þvi 
á r i fy rir  árið  1945.

G r e i n a r g e r ð .
F rum varp  þetta  er f lu tt sam kvæm t tilm æ lum  fo rsæ tisráðherra  og sam ið af m illi- 

þinganefnd, er falið var að endurskoða alþýðutryggingalögin. N efndarm enn hafa 
óbundin atkvæði um  einstök atrið i frv. F e r greinargerð m illiþ inganefndarinnar hér á 
eftir.

Samkv. alþýðutryggingalögunum , 79. gr., skal L ífeyrissjóður ís lands árlega leggja 
iram  til ellilauna og örorkubóta upphæð, sem sam svarar k r. 52.50 fy rir  h vert gamal- 
m enni y fir  67 á ra  aldur, eða ca. 430 þús. k ró n u r. Upphæð þessari skyldi sk ip t m illi 
sveitarfélaganna e ftir ákveðnum  reglum , en aldrei skyldi kom a í h lu t nokkurs sveitar- 
félags h æ rri upphæð en það sjá lft lagði fram  ú r  sveitarsjóði i sam a skyni.

Það kom  b rá tt í Ijós, að upphæð þessi h rö k k  skam m t, þegar sveitarfélögin al- 
m ennt tóku upp ellilaunagreiðslur sam kvæm t lögunum  og hæ ttu  að veita gam alm enn- 
um og ö ry rk jum  fátæ krastyrk . H undraðsh lu ti L ifeyrissjóðs af heildarupphæ ð elli- 
launa og örorkubóta fór stöðugt læ kkandi e ftir  því, sem sveitarfélögin hæ kkuðu 
fram lög sin, og kom st n iður fy rir 25% — einn fjó rða  h lu ta  — heildarupphæ ðar II. 
flokks fy rir stríð.

Þegar svo dýrtið in  tók  að m agnast og ellilauna- og örorkubótagreiðslur af þeim 
sökum  h lu tu  að stórhæ kka, var bersýnilegt, að hundraðsh lu ti L ífeyrissjóðs m undi 
enn lækka stórkostlega, ef ákvæðum  þessum  væ ri eigi breytt.

Alþingi 1941 ákvað þvi, að m eðan d ýrtiðarv ísita lan  væ ri 110 stig eða hæ rri, skyldi 
L ífeyrissjóður íslands greiða 30 % af heildarupphæ ð ellilauna og ö ro rkubóta  i II. 
flokki, innan  þeirra  takm arka, er lögin setja, en rik issjóður skyldi endurgreiða sjóðn- 
um þann  h lu ta  af fram lagi hans, sem yrð i um fram  tillag sjóðsins.

Samkv. skýrslum  um  ú th lu tun  ellilauna og ö ro rkubó ta fy rir  y firstandand i á r er 
veitt í þessu skyni ré tt um  4% m illjón  króna. Af þessari upphæð greiða sveitarfélögin 
rúm lega 3 m illj. króna, en fram lag trygg ingasto fnunarinnar og rik issjóðs og vextir 
ellisty rk tarsjóðanna nem a um  1 m illj. 400 þús. krónum , þar af er aukafram lag  ríkis- 
sjóðs nálægt 800 þús. k rónur.

í frv. jiessu er lagt til,.að  fram lag L ífeyrissjóðs íslands verði hækkað upp í það 
hám ark, sem upphaflega var gert ráð fy rir  i lögum, þ. e. 50% af heildarupphæ ð elli- 
launa og örorkubóta, innan  þeirra  takm arka, er i 80. gr. 2 . segir, og að núverandi 
skipting í I. og II. flokk falli n iður. Ja fn fram t er lagt til, að ákvæði séu sett um  lág- 
tnark þeirra  upphæða, sem L ifeyrissjóður tek u r þá tt í að greiða, og þyk ir hæfilegt að 
m iða lágm arkið við 120 kr. auk verðlagsuppbótar, sem svarar n okkurn  veginn til 10% 
— eins tíunda h lu ta  — hám arksupphæ ðar samkv. 80. gr.

Ekki er unn t að segja fy rir með vissu, hve endurgreiðsla rik issjóðs til Lífeyris- 
sjóðs samkv. 2. gr. hæ kkar mikið, ef frv. verður að lögum. F er það e ftir því, hversu 
sveitarfélögin leggja m ikið fram . Sé m iðað við upphæð ellilauna og örorkubóta á 
þessu ári, ca. 4^2 m illj., og gert ráð fyrir, að hún  hefði verið greidd af aðilum  eftir 
ákvæðum  frv., hefði aukafram lag rik issjóðs orðið ca. 1600 þús. kr., i stað ca. 800 þús. 
kr. samkv. gildandi lögum.

Gera m á ráð fyrir, ef frv. verður að lögum, að h lu tu r  gam alm enna og ö ry rk ja  
verði gerður nokkru  betri en nú er, enda sá tilgangur frum varpsins. M undi þá fram - 
lag rík issjóðs aukast í sam ræm i við heildarhæ kkun  ellilauna og örorkubóta.



Það skal fram  tekið, að nefndin  gerir eigi ráð fy rir, að fyrirkom ulag það, sem í 
frv. greinir, verði til fram búðar. Æ tlazt er til, að það gildi aðeins, þar til lagafyrirm æ li 
verða sett um  fasta r lifeyrisgreiðslur eftir ákveðnum  reglum . E r það von nefndar- 
innar, að hún  geti skilað tillögum  um  það efni á næ sta ári.

Nd. 362. Nefndarálit
um frv. til 1. um  breyt. á jarðræ ktarlögum , nr. 54 4. jú lí 1942.

F rá  m inni h lu ta  landbúnaðarnefndar.
L andbúnaðarnefnd hefu r eins og fy rr klofnað um afstöðu til þessa deilum áls. Við 

u nd irritað ir fu lltrúa r S jálfstæ ðisflokksins í landbúnaðarnefnd  leggjum  til, að frum - 
varpið verði sam þykkt, þar sem við teljuni því betra, því fy rr  sem þessi 17. gr. jarð- 
ræ ktarlaganna er n iður felld.

Meiri h lu ti nefndarinnar, B jarni Ásgeirsson, Emil Jónsson og Sigurður Guðnason, 
vill fella frum varpið með dagskrártillögu.

Alþingi, 5. nóv. 1943.
Jón  Pálm ason, Jón Sigurðsson. 

fundaskr., frsm .

Ed. 363. Frumvarp til laga
um æ ltaróðal og erfðaábúð.

(E ftir 3. um r. í Nd.).
Sam hljóða þskj. 120, með þessum  breytingum :
23. gr. h ljóðar svo:
Nú deyr það h jónanna, er óðalsréttinn  erfði, barn laust, enda hafi h jó n in  ekki 

tekið k jö rbarn , og hafa  þá næstu erfing jar ré tt til að taka við óðali, þó ekki fy rr  en 
að 2 á rum  liðnum  frá  andláti óðalseiganda.

Slíti óðalseigandi og kona hans sam vistum , heldur það h jónanna óðalinu, sem 
erl'ði Jjað

28. gr. h ljóðar svo:
Nú vill eigandi æ ttarjarðar, samkv. a-lið 2G. gr., selja jörðina, og skal hann  þá 

bjóða hana fyi’st n iðjum  sinum  til kaups og ábúðar, svstk inum  sínum  og afkom endum  
þeirra, fv rir fasteignam atsverð, að viðbættu m atsverði Jieirra um bóta, er gerðar hafa 
vei’ið á jöi’ðinni, eftir að fasteignam at hefu r farið  franx. Vilji þessir aðilar ekki kaupa 
eða geti jxeir ekki uppfvllt jjau skilyrði, sem sett eru  í 29. gr., skal hann  auglýsa jörð- 
ina í Lögbirtingablaðinu til kaups fy rir  aðra æ ttm enn, sexn eru afkom endur i 1.—3. 
lið einhvers þess af æ ttinni, er á tt hefur jörðina. Hafi enginn gefið sig fram  innan  
6 nxánaða frá  b irtingu  auglýsingarinnar eða ekki getað uppfy llt þau skilyrði, sem 
sett eru  i 29. gr., er jarðeiganda frjá ls t að selja jö rðina hæstbjóðanda.

29. gr. h ljóðar svo:
Söluverð æ tta rja rðar, er fellur undir a-lið 26. gr., til æ ttm enna skal ekki fara  

yl'ir fasteignam atsverð ja rð a rin n a r á hverju in  tíma, að viðbættu m atsverði umbóta,



er í'erðar h a ia  verið á jörðinn i, e ftir að ja rðam at hefu r farið  fram , og ekki hafa  
verið m etnar. En krafiz t getur jarðareigandi þess, að kaupand i greiði honum  jarð- 
arverðið að fullu  við u n d irsk rift kaupsam nings, að frádregnum  áhvílandi veð- 
skuldum . Nú er æ ttarjö rð  leigð til ábúðar, og h afa  þá æ ttm enn forgangsrétt að ábúð- 
inni, eftir sömu reglu og þegar um  kaup  er að ræða sam kv. 28. gr. F e r þá um  leigu- 
m ála e ftir ákvæðum  35. gr.

30. gr. liljóðar svo:
H eim ilt er jarðareiganda, sem búið hefu r 10 á r  eða lengur á eignarjörð  sinni, og 

að fengnu skriflegu sam þykki m yndugra erfing ja  sinna og lánardro ttna , að gera 
með vottfestum  gerningi eftirgreindar ráðstafan ir fy rir  jö rð inn i:

Að jö rð in  erfist samkv. V, kafla  laga þessara, um  ráðstö fun  æ ttaróðals og erfðir, 
og að söluverð hennar fari aldrei y fir fasteignam atsverð að viðbættu m ati ú ttek tar- 
m anna á endurbótum  á jörðinni, eftir að fasteignam atið fór fram , og að frádregnum  
% jarðabó tastyrknum  á þær um bæ tur. Gernig þennan skal innfæ ra í veðm álabók 
sýslunnar.

38. gr. h ljóðar svo:
Meðan sam a æ tt heldur jö rðinni, skal afgjaldið ekki hæ kka. Þegar við jörð  tek- 

u r ný ætt, skal afgjaldið m iðast við þágildandi fasteignam at á landi, húsum  og m ann- 
v irkjum , er landeigandi á. Þó getur hvor aðili k rafiz t m illim ats fasteignainatsnefndar, 
ef liðin eru 3 á r eða ineira, frá  því að siðasta fasteignam at fór fram .

40. gr. h ljóðar svo:
Þegar ábúendaskipti m illi æ tta  verða á jörðum , sem byggðar eru  e ftir lögum  þess- 

um, skal fa ra  fram  ú ttek t af lögskipuðum  úttek tarm önnum . Ú ttektarinenn m eta öll 
hús. Skal m atið miðað við kostnaðarverð  h úsanna á þeim  tim a, er m atið fór fram , að 
frádreg inni eðlilegri fyrningu. Þ eir skulu m eta sér þau hús, er þeir telja, að ekki séu 
nauðsynleg fy rir venjulegan bú rek stu r á jö rðinn i, ef nok k u r eru.

Þegar búið er að draga frá  þau hús, með tilsvarand i m ati, sem jarðareigandi á á 
jörðinni, enda fullnægi þau að notagildi þeim  húsum , er ábúandi tók  við, skal viðtak- 
andi skyldur að kaupa það af húsum , sem þá er eftir, við m atsverði. Lán þau, sem 
þá kunna að hvíla á jö rð inn i og ábúanda ber að standa straum  af, skal viðtakandi 
taka að sér. Nú nem ur áhvilandi lán h æ rri upphæð en m atsverði húsa  þeirra , er frá- 
farandi á, og skal hann  þá eða bú hans greiða m ism uninn þá þegar til viðtakanda.

Um hús þau, sem ekki te ljast nauðsynleg vegna b ú rek stra r á jö rðinni, fer eftir 
sam kom ulagi, en náist ekki sam kom ulag, fer um  þau hús e ftir ákvæðum  ábúðar- 
laganna.

48. gr. h ljóðar svo:
Jarð ir, sem seldar eru sam kvæm t 47. gr., skulu  seldar fy rir  það verð, sem 

eftirgjald þeirra  segir til um, miðað við 3%  vexti, og greiðast að fullu  við afsal,
F ari sala fram  á jörðum  þessum, e ftir að þæ r h afa  verið gerðar að æ ttaróðulum , 

á rík issjóðu r forkaupsrétt á þeim fy rir  fasteignam atsverð.

Nd. 364. Frumvarp til laga
um  breyting  á lögum  nr. 57 29. des. 1937, um  lestrarfélög og kenuslukvikm yndir, 
og lögum nr. 75 1942, um  breyting á  þeim  lögum.

(E ftir 2. um r. i Nd.).
1. gr.

2. gr. laga nr. 57 29. des. 1937 skal orða svo:
R íkissjóður greiðir árlega k r. 50000.00 — fim m tiu þúsund k ró n u r — i styrkt- 

arsjóð  lestrarfélaga, sem er und ir stjó rn  fræ ðslum álastjóra.



Skem m tanaskatt skal innheim ta með 15% álagi, og sku lu  tveir þ rið ju  h lu ta r 
álagsins renna til kennslukvikm yndasafns, en þ rið jun g ur þess til sty rk tarsjóðs 
lestrarfélaga. Um innheim tu álagsins fer sam kvæm t lögum  um  skem m tanaskatt.

2. gr.
4. gr. sömu laga skal orða svo:
S tyrku r til lestrarfélags er bund inn  því skilyrði, að fy rir  liggi y firlýsing hrepps- 

nefndar i þeim  hreppi, þar sem félagið starfar, um  að h rep p u rin n  eða sýslan styrki 
félagið með a. m. k. ja fn h á rri upphæð og því verði ú th lu tuð  sem aðalstyrk  ú r  styrk t- 
arsjóði lestrarfélaga fy rir  það ár, sem um  er að ræða.

3. gr.
Meginmál 3. gr. laga nr. 75 1942 skal orða svo:
Ú thluta skal tek jum  sjóðsins m illi Iestrarfélaga h lu tfallslega eftir tek jum  þeirra, 

og m á greiða hverju  þeirra  fjárhæ ð, sem nem ur allt að helm ingi af sam anlögðum  
félagsm anna- og afnotagjöldum  og styrk  ú r  hrepps- og sýslusjóði. Þó rná eigi greiða 
neinu félagi h æ rri fjárhæ ð en sem svarar 10 k r. á heim ili og 4 k r. fy rir  hvern  þann 
félagsinann, sem er um fram  tölu heim ilanna og árgjald  hefu r greitt.

Enn frem ur m á veita lestrarfélagi aukasty rk , ef tek ju r sjóðsins leyfa, og skal 
miða hann við bókakaup félagsins, ú tlán  bóka og aðra aðstöðu.

4. gr.
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella m eginm ál þ e irra  og laga nr. 75 

1942 inn  í texta laga nr. 57 1937 og gefa þau iit svo breytt.
5. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. jan . 1944.

Ed. 365. Breytingartillaga
við frv. til 1. um heilsuhæ li fy rir  d rykkjum enn.

Flm .: B jarni Benediktsson.
Við 2. gr.
Svigarnir falli niður.

Ed. 366. Nefndarálit
um  frv. til 1. um breyt. á 1. n r. 97 9. jú lí 1941, um  ófriðartryggingar.

F rá  sjávarútvegsnefnd.
Frum varp  þetta er samið af m illiþinganefnd i sjávarútvegsm álum  1943 og flu tt 

af sjávarútvegsnefnd Nd. F rum varp inu  fylgdi greinargerð frá  m illiþinganefndinni, 
þar sem gerð var grein fjo-ir nauðsyn jiess að skylda eigendur a llra  islenzkra skipa, 
sem eingöngu stunda veiðar við strendur landsins og flu tn inga hér við land í jiágu 
inn lendra aðila, enda sé ekki um  strandferðask ip  rik isins að ræða, til að tryggja 
skipin h já  Ó friðartryggingunni. H efur sjávarútvegsnefnd athugað frv., borið það 
sam an við lögin og orðið sainm ála um  að m æla með, að frv. verði sainþ. óbrevtt.

Alþingi, 8 . nóv. 1943.
Gísli Jónsson, Guðm. í. Guðm undsson, Ingvar Pálm ason. 

form. fundaskr., frsm .



Sþ. 367. Nefndarálit
um  till. til þál. um  auknar fjö refnarannsóknir.

F rá  fjárveitinganefnd.
F járveitinganefnd  er þvi eindregið meðmælt, að bæ tt verði og aukin  skilyrði 

a tv innudeildar háskólans til fjö refnarannsókna, eins og farið  er fram  á í tillögunni. 
Leggur nefndin  til, að j)etta verði gert með þeim  hæ tti:

1. Að teknar verði upp í fjárlög  næ sta árs 50 þús. k ró n u r í þessu skyni, og m un 
nefndin  bera fram  brey tingartillögu um  þetta við fjá rlfrv . við 3. um r.

2. Að rík iss tjó rn in n i verði heim ilað að greiða i þessu augnam iði 50 þús. kr. á 
y firs tandand i ári.
Leggur fjárveitinganefnd j)ví til, að þ ingsályktunartillagan  verði sam j)ykkt ineð 

])essari
BREYTINGU:

Tillgr. orðist svo:
/ilþingi á lyk tar að heim ila r ik iss tjó rn in n i að greiða ú r rík issjóði á þessu ári 

allt að 50 þús. k ró n u r til þess að bæta og auka skilyrði a tv innudeildar háskólans 
til fjö refnarannsókna.

Alþingi, 6. nóv. 1943.
P étu r Ottesen, 

form., frsm. 
Ingólfur Jónsson. 
Jónas Jónsson.

Páll Zópbóniasson, F in n u r Jónsson. 
fundaskr.

Þorst. Þorsteinsson. Skúli Guðmundsson. 
Lúðvik Jósefsson. Þóroddur Guðmundsson.

Nd. 368. Nefndarálit
um frv. til erfðalaga.

F rá  a llsherjarnefnd .
Nefndin hefu r ræ tt þetta frv. við hæstv. félagsm álaráðherra og sent það til 

um sagnar lagadeildar háskólans. E r álitsgerð deildarinnar prentuð sem fylgiskjal 
með nál. þessu.

N efndin er sam dóm a hæstv. félm rh. um  j)að, að b rý n a  nauðsyn beri til endur- 
skoðunar erfðalaganna. Hún lítu r einnig svo á, að ré tt sé stefn t með því að tak- 
m arka erfðarétt veg'na skyldleika við nákom nari æ tting ja en nú er að lögum, j)ótt 
sk ip tar séu skoðanir um það, hvar h in  ný ju  m örk skuli setja. Þ á  te lu r nefndin 
það ákvæði frv. til bóta, að láta fjárm uni, sem enginn á erfðaré tt til, renna að m estu 
leyti i e llisty rk tarsjóð i og sjóði til uppeldis og m enntunar ungm enna í stað rík is- 
sjóðs, eins og nú er. H ins vegar þu rfa  ým is atrið i í m áli þessu frekari a thugunar 
við, og vill nefndin  um j)að vísa til um sagnar lagadeildar.

Að þessu athuguðu te lu r nefndin  rétt, að fram  fari ý tarlegri und irbúningur 
þessa m áls með það fy rir aug'um, að n iðurstöður þ e irra r a thugunar verði sem fyrst 
lagðar fy rir Alþingi. Leggur nefndin  því til, að frv. verði afgr. með svofelldri



RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ. 
í trausti þess, að hæstv. r ík iss tjó rn  láti fram  fara  gagngera endurskoðun erfða- 

löggjafarinnar og leggi j)ær n iðurstöður fy rir Alþingi eins fljó tt og unn t er, teku r 
deildin fy rir næsta m ál á dagskrá.

Alþingi, 2. nóv. 1943.
Garðar Þorsteinsson, S igurjón Á. Ólafsson, G unnar Thoroddsen, 

form . fundaskr. frsm .
Jö ru n d u r B rynjólfsson. Þ ó roddur Guðm undsson.

FylgiskjaL 

HÁSKÓLI ÍSLANDS
R eykjavik, 8 . okt. 1943. 

A llsherjarnefnd neðri deildar Alþingis hefu r með b réfi 16. f. m. sent lagadeild 
háskólans til um sagnar frum varp  til erfðalaga.

M eginbreytingar þær, sem frum varpið  felur í sér frá  gildandi erfðalögum , eru 
þessar:

1. R éttur m anna til a rfs vegna skyldleika er takm arkaður við nákom nari ætt- 
ingja en nú h afa  erfðarétt.

2. B reytt er reglum  þeim, sem gilt h afa  um erfðasam band k jö rfo re ld ra  og k jö r-
barns og k jö rb arns og holdlegra foreldra  þess og æ ttingja.

3. Horfið er frá  þeirri reglu að láta yfirgefinn  a rf hverfa a llan  til rík isin s og ný
skipun á því gerð, hversu með hann  skuli fa ra  (sbr. 24. gr. frv .).
Að því er varðar fram angreind ným æli frum varpsins, vill deildin benda á eftir- 

greind atrið i:
Um 1. Það verður að te ljast eðlilegt og réttm æ tt, eftir því hvernig æ ttartengsl- 

um  og æ ttartilfinn ingum  m anna alm ennt er háttað  nú á tím urn, að takm arka lög- 
erfð ir við n ánari æ tting ja en nú standa lög til. Það er að sjálfsögðu álitam ál, hvar 
setja skuli takm örk in  fv rir æ ttingjaerfðum . T elur deildin það t. d. o rka tvím ælis, 
bvort ré tt sé að ú tiloka afkom endur systk ina frá  lögarfi, eins og frum varp ið  gerir. 
H ins vegar te lu r deildin það ekki a thugavert að fella n iður erfðaré tt h liðargreina 
eftir afa og önnnur og langafa og langöm m ur og ú tiloka langalangafa og -öm m ur 
og h liðarg reinar jie irra  algerlega frá  arfi.

Um 2. Það verður að te ljast m jög hæpið, að heppilegt sé að æ ttleiðsla hafi í 
för með sér slit á öllu erfðasam bandi m illi k jö rb arns og holdlegra foreldra þess og 
æ ttingja, svo sem ákveðið er í 3. gr. frum varpsins. Áður en æ ttleiðsla með slikum  
verkunum  færi fram , virðist eðlilegt, að reynt vrði að m eta, hvo rt æ ttleiðslan yrði 
k jö rbarn i til fjárhag'slegs hagræ ðis eða óhagræðis, en oftast m undi ómögulegt að 
í>já slíkt fyrir. Þá er það álitam ál, hvort erfðasam bandi k jö rfo re ld ra  og k jö rbarns 
er haganlegast fy rir  komið með ])eim hætti, sem frum varpið  ákveður.

Um 3. Nýmæli jjetta m un vera til bóta.
Ö nnur ákvæði frum varpsins en þau, sem að um ræ ddum  ným æ lum  lúta, eru 

að efni og orðfæ ri næstum  óbreytt frá  eldri ákvæðum. E r orðalag sum ra þessara 
ákvæða vart i sam ræm i við nútím a m álvenjur. Má í j)vi sam bandi m eðal annars 
benda á 12. gr. frv. V irðist æskilegt, að slík t orðalag sé lagfæ rt til sam ræm is við 
m álfar nú, jxó að efni ákvæ ðanna væri ekki raskað. A nnars cr það athugandi, hvort 
ekki sé rétt, í sainbandi við b rey tingar þæ r á erfðalöggjöfinni, sem fyrirhugaðar 
eru i frum varpinu, að endurskoða efni suinra þeirra  ákvæða, er frum varpið  hefu r 
látið haldast óbreytt. Það er t. d. álitam ál, hvort ekki sé ré tt að takm arka  skyldu- 
a rf frekar en gert hefu r verið og enn er gert (19. gr. frv .), hvo rt ekki sé ástæða til



að breyta að einhverju  leyti reglunum  um  form  arfle iðslusk rár (20. gr. frv .) og 
hvort ekki vœri tím abæ rt að heim ila að leggja frekari höm lur á um ráð skylduarfs 
en nú  er gert í 24. gr. laga nr. 57 frá  1921, svo að nokkur ati’iði séu nefnd.

Að því athuguðu, seixx hér að fram an  er sagt, te lu r deildin æskilegt, að nefnd 
lögfræðinga verði falið að endurskoða erfðalöggjöfina ý tarlega og gera siðan til- 
lögur um  brey tingar á henni eins fljó tt og u n n t er.

F. h. laga- og hagfræ ðisdeildar H áskóla íslands.
G unnar Thoroddsen.

Til a llsherjarnefndar neðri deildar Alþingis.

Sþ. 369. Fjáraukalög
fy rir árið 1940.

(Afgreidd frá  Sþ. 9. nóv.).
Sainhljóða þskj. 333.

Nd. 370. Nefndarálit
um  till. til þál. unx rannsókn  á olíufélögin og um  olíuverzlunina.

F rá  3. m inni hl. a llsherjarnefndar.
N efndin hefu r ekki orðið sam m ála um afgreiðslu þessa m áls. S igurjón Á. Ólafs- 

son og Þóroddur G uðm undsson nxunu v ilja  sam þykkja tillöguna óbreytta, en Jö r- 
und u r B rynjólfsson, G arðar Þorsteinsson  og G unnar T horoddsen v ilja  bera franx 
breytingartillögu við efni hennar, en erxi þó ekki sam m ála innbyrð is um  orða- 
lag hennar.

Jö ru n d u r B rynjólfsson sk ilar því sérstöku nefndaráliti og G arðar Þorsteins- 
son og G unnar T horoddsen einnig sérstöku áliti.

T illaga sú, sem h ér liggur fyrir, er borin  fraxxi i tveim ur liðum, í 1. lagi, hvort 
Alþingi eigi að fy rirsk ip a  opinbera rannsókn, j>. e. sakam álsrannsókn, á  oliufélögin 
i sam bandi við a) ský rslu r og skjöl, sem V iðskiptaráði h afa  verið fengin í hendur 
af olíufélögunum , og b) skattafram töl þeirra, og i 2. lagi, að m illiþinganefnd i 
sjávarxxtvegsmálunx leggi fy rir  Alþingi tillögur um  löggjöf um  olíuverzlunina, sem 
tryggi, að notendur fái oliu og benzin sem ódýrast.

N efndinni hefxir borizt b réf frá  v iðsk ip tam álaráðherra, dags. 28. okt. s. 1., þar 
sem hann  tjá ir  nefndinni, „að ráðuneytið  hafi ritað  V iðskiptaráði 16. þ. m. og óskað 
þess, að látin  yrði fara  franx jxegar í stað rannsókn  á því, hvo rt olíxxsölufélögin hér 
hafi fengið ineiri hagnað af vörusö lunni en þeinx er heim ilað ^am kvæm t þeim  út- 
reikningLim, sem lagðir eru til g rundvallar fy rir  verðlaginu.“

A llsherjarnefnd hefu r kallað fy rir sig verðlagsstjóra, h e rra  Sveinbjörn F inns- 
son. Upplýsti h ann  fy rir  nefndinni, „að rannsókn  fæ ri nú fram  af hendi verðlags- 
eftirlitsins með aðstoð löggilts endurskoðanda um  olíum álin. Væri rannsókn  þessi 
ekki iangt á veg kom in, en verið væri að athuga öll gögn í m álinu frá  þvi fyrsta. 
P2nn hefu r ekkert franx komið, er bendi til þess, að neitt saknæ m t sé fy rir  hendi“ .

F járm álaráð herra  hefu r lýst því y fir  við form ann nefndarinnar, G arðar Þor- 
sleinsson, og tekið það fram  i ræ ðu á  Alþingi, að hann  teldi, að á þessu stigi rnáls- 
ins la‘gi ekki fy rir tilefni til sakam álsrannsóknar.



Afe þessum  upplýsingum  fengnum  er m eiri hl. nefn d arinn ar sam m ála um, að 
eklvi geti komið til greina, að Alþingi fy rirsk ip i sakam álsrannsókn. T eljum  við 
u nd irrilað ir, að stjó rn in  hafi þegar gert það í þessu m áli, sem ré tt var, sem sé að 
fela V iðskiptaráði rannsókn  m álsins, sem samkv. lögum um  verðlag getur k rafizt 
a llra upplýsinga h já  viðkom andi aðilum , er það kann  að óska. Að jjeirri rannsókn  
lokinni er j)að að sjálfsögðu dóm sm álaráðherra að ákveða. hvort sakam álsrann- 
sókn skidi fa ra  fram  eða ekki.

U ndirritaður m inni hl. nefn d arinn ar getur ekki fallizt á, að ré tt sé, að Alþingi 
geri ályktíinir um  það, að rannsökuð  séu sérstaklega skattafram tö l þeirra, er hér 
eiga h lu t að m áli, sem sé oliufélögin.

Skattavfirvöldin  hafa  gagnvart j)eim — eins og öðrum  skattþegnuin — fullan  
rétt á að skoða bæ kur þ e irra  og eiga að geta fylgzt með fram tali þeirra. E kki er 
vitað, að skattayfirvöldin  hafi sérstaklega to rtrygg t þessa aðila né neitt það hafi 
komið fram , sem gefi tilefn i til, að þ e irra  fram töl séu rannsökuð. E f eitthvað slikt 
væri fram  komið, væri það skattay firvaldanna og síðar dóm sm álaráðherra að 
hefjast lianda.

Á efni síðari liðar tillögunnar getum  við fallizt, en viljum  þó b rey ta  orðalagi 
hans.

Samkvæmt ofanrituðu  leggjum  við til, að tillagan verði sam þykkt með eftir- 
farandi

BREYTINGUM.
T illögugreinin orðist þannig:
Alþingi á lyk tar að skora á rík iss tjó rn in a  að gera eftirfa rand i ráðstafan ir:

1. Láta halda áfram  til h líta r  jjeirri rannsókn, sem falin  hefu r verið V iðskipta- 
ráði, á verðlagsgrundvelli oliu og benzíns og á því, hvo rt olíufélögin hafi fengið 
m eiri hagnað af vörusölunni en þeim  var heim ilt.

2. U ndirbúa i sam ráði við m illiþinganefnd í sjávarútvegsm álum  og leggja fy rir 
Alþingi svo fljó tt sem unn t er tillögur um  fyrirkom ulag  o liuverzlunar hér á 
landi, er tryggi það, að notendur fái olíu og benzin með svo vægu verði sem 
unn t er.

Alþingi, 9. nóv. 1943.
G arðar Þorsteinsson, G unnar Thoroddsen. 

form., frsm .

Ed. 371. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyting  á ábúðarlögum , n r. 87 19. jún í 1933.

F rá  landbúnaðarnefnd.
Með frv. þessu er til þess ætlazt, að löggjafinn ré tti h lu t þeirra  leiguliða, sem 

greiða landsku ldir i h lunnindum . Það er upplýst, að á þeim  m iklu  verðbólgutim - 
um, sem nú eru, h afa  sum ar landskuldir, sem þannig eru greiddar, num ið m jög 
háum  upphæ ðum  í k rónu tali miðað við m atsverð ábýlisjarðar.

Nefndin lítu r hins vegar svo á, að ekki sé hægt með lagaboði að ógilda eldri 
ábúðarsam ninga, og því auðsætt, að lagasetning um  þetta efni m undi aðeins ná til 
þeirra  ábúðarsam ninga, sem gerðir yrðu  eftir g ildistöku laganna, en ekki bæta 
ú r ])eirri þö rf líðandi stundar, sem flu tn ingsm aður frv. v irð ist sérstaklega hafa  
í huga. N efndinni er það ljóst, að jafnvel þótt ekki verði með lagasetningu breytt 
fyrirm æ lum  eldri ábúðarsam ninga, þá geti þó verið þörf á að breyta ábúðarlögun- 
um vegna þeirra, seni fram vegis taka ja rð ir  til ábúðar. En slík breyting  ætti vafa-



laust að taka  til fleiri a triða  en þess, sem í frv. felst. Væri t. d. sjálfsagt, að jafn- 
fram t því, sem tek iiar væru til athugunar b rey tingar á ábúðarlögunum , að þvi er 
við kem ur greiðslu landskulda í h lunnindum , væri einnig athugað um  landsku ldir 
og kúgildaleigur, sem greiddar eru í öðrum  landaurum , svo sem k indum  og sm jöri 
svo og k indafóðrum  og jafnvel v innu (sbr. og prestsm ötu).

Nefndin sneri sór til Búnaðarfélags íslands og bað um  ým sar upplýsingar við- 
v ík jandi landskulduin, sem greiddar eru í öðru  en peningum . Af svari félagsins 
og upplýsingum , sein n. bárust ja fn fram t frá  dóms- og k irk jum álaráðuney tinu , 
verður það augljóst, að jiótt sæmilega auðvelt v irð ist að afla glöggra upplýsinga 
um  leigum ála jDeirra jarða, sem eru í eign h ins opinbera, er m jög örðugt að fá sams 
konar v itnesk ju  um jarðeign ir e instakra  m anna.

Nefndin telur, að vel þurfi að und irbúa b rey tingar á ja fn fy rirfe rðarm ik lum  
lagabálki sem ábúðarlögin eru og ekki séu lík u r til þess, að sá u nd irbún ingur geti 
farið  fram  á þessu þingi. Leggur n. þvi til, að frv. verði afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ.
Þ a r sem telja  verður fullvíst, að frv. þetta, þótt að lögum  yrði, næði eigi þeim 

tilgangi sínuin að bæta k jö r  þ e irra  leiguliða, sem nú greiða jarðarafg jö ld  i h lunn- 
indum , og þ ar sem brey tingar á ábúðarlögunum  þurfa  vandaðan undirbúning, sem 
ekki er líklegt, að fáist á þessu þingi, te lu r deildin ekki ástæðu til frekari afgreiðslu 
frv. nú og teku r fy rir næ sta m ál á dagskrá:

Alþingi, 9. nóv. 1943.
Páll H erm annsson, E irík u r E inarsson, Þorst, Þorsteinsson. 

form ., frsm . fundaskr.
H. Guðm undsson. K ristinn  E. Andrésson.

Nd. 372. Breytingartillaga
um frv. til laga um  iðnskóla.

F rá  Áka Jakobssyni.
Við 18. gr.
í stað „iðnaðarm annafélaginu“ í 2 . málsl. 1. mgr. g re inarinnar kom i: iðnráðinu.

Nd. 373. Frumvarp til laga
um olíugsym a o. fl.

(Lagt fy rir  Alþingi á 62. löggjafarþingi, 1943.)
1. gr.

R ík isstjó rn inn i er heim ilt að taka  á leigu, kaupa eða láta byggja hæfilega stóra 
olíugeym slustöð fv rir  b rennsluo líu r á hentugum  stað i landinu til aðalbirgða- 
geymslu.

Sömuleiðis er rík isstjó rn inn i heim ilt að taka á leigu, kaupa eða láta  byggja 
tanksk ip  af hæfilegri stærð til flutnings á b rennsluolíum  m eðfram  ströndum  
landsins.

Tæki þessi getur rik iss tjó rn in  leigt sam bandi olíusam laga, sem fullnæ gja skil- 
yrðum  4. greinar, eða látið annast vekstur þeirra  fy rir  reikning ríkissjóðs.



2 . gr.
R ík isstjó rn inn i er heim ilt að s ty rk ja  sam vinnufélög og þau olíusam lög og félög 

útgerðarm anna, er fullnæ gja skilyrðum  4. gr., til jiess að kom a upp eða kaupa olíu- 
geyma i verstöðvum  landsins.

3. gr.
Aðstoð rik iss tjó rn arin n ar m á veita með beinum  sty rk  og með lánum . H ám ark 

styrks skal vera Vg af byggingarkostnaði eða kaupverði. Lán mega vera allt að 50% 
af byggingarverðinu eða kaupverðinu, og skal það veitt ú r fiskveiðasjóði íslands, 
þegar ráðherra  hefu r ákveðið styrk  til fyrirtæ kisins. F iskveiðasjóður veitir þessi 
Íán gegn fyrsta  veðrétti í oliugeym um  ásam t tilheyrandi m annvirk jum . V extir skulu 
vera 4%. U m sagnar F iskifélags íslands og v itam álastjó ra  skal leitað um  stærð og 
stað fv rir olíustöðvar, áður en ráðherra  ákveður styrk  eða lán er veitt.

4. gr.
Skilyrði fy rir því, að olíusam lög eða félög ú tgerðarm anna verði aðnjótandi 

þeirra réttinda, sem þessi lög greina, er, að öllum  útgerðarm önnuin, útgerðarfé- 
lögum og öðrum  félögum, sem eru  verulegir notendur brennsluolíu , sé heim il 
þátttaka í þeim, að þau skipti arði af rekstri o líusö lunnar i h lu tfalli við viðskipti 
hvers félags og að hver félagi hafi aðeins eitt atkvæði.

Skilyrði fy rir því, að sam band oliusam laga verði aðnjótandi ré ttinda  þessara 
laga, er, að félögum  jjeim, sem nefnd eru  i 2 . gr., sé heim il þ á tttak a  og að sam- 
bandið sé i g rundvallaratriðum  rekið sam kvæm t ákvæðum  þessarar greinar.

5. gr.
Hætti e itthvert félag að fullnæ gja skilyrðum  4. gr. eða ef félag sta rfræ k ir ekki 

olíustöð sina, þá er ráðherra  heim ilt að endurheim ta veittan  sty rk  og ú rskurða 
veitt lán þegar fallið i gjalddaga. Oliugeymi, sem veittu r hefu r verið s ty rk u r til 
eða lán, sam kvæm t lögum  þessuin, m á ekki selja nem a að fengnu leyfi ráðherra, 
og skulu j)á félög á staðnum , þ e irra r tegundar sem nefnd eru i 2 . gr., h afa  forgangs- 
ré tt til kaupa, og að jieiin frágengnum  hlutaðeigandi bæ jar- eða hreppsfélag.

6. gr.
Ef þörf krefur, getur ráðherra  leyft, að sam band oliusam laga, sam vinnufélög, 

olíusam lög eða félög ú tgerðarm anna taki lóðir eða lóðarréttind i eignarnám i, til þess 
að reisa á olíugeym a og nauðsynleg m annvirk i í sam bandi við rekstu r þeirra. Enn 
frem ur er ráðherra  heim ilt, e ftir að hafa fengið um sögn Fiskifélags íslands og vita- 
m álastjóra, að ákveða, að rík iss tjó rn in  taki leigunám i eða eignarnám i oliugeyma, 
sem eru í eign einstaklinga eða félaga, og fram leigja þá eða selja sam bandi olíu- 
samlaga, olíusam lögum , sam vinnufélögum  eða félögum  útgerðarm anna, ef með þeim  
hætti verður ta lin  nást hagkvæ m ari dreifing  á brennsluoliu  til landsm anna.

7. gr.
A tv innum álaráðherra getur sett nánari ákvæði i reglugerð um allt, sem lý tu r 

:ið fram kvæm d jiessara laga.
8 . gr.

Lög þessi öðlast liegar gildi.

A t h u g a s e m d i r  v i ð I a g a f r u m v a r p þ e 11 a :
Það sk ip tir m iklu máli fy rir sjávarútveginn og alla j)á, sem b rennsluo liu r nota, 

að verzlun með jiessa vöru sé sem hagfelldust og ódýrust.



E itt m eginskilyrði til þess, að svo geti orðið, er, að byggðir séu olíugeym ar 
í sem allra  flestum  verstöðvum  landsins og að séð verði fy rir  ódýrum  flu tn ingum  
olíunnar að þessum  geymum.

Af ým sum  ástæðum  þyk ir nauðsynlegt, að jiað opinbera h já lp i til að kom a 
þessu í fram kvæm d.

Frum varp  þetta, ef að lögum verður, á að skapa grundvöll til þess, að útvegs- 
m enn og að rir o líunotendur geti i sainstarfi sjá lfir annazt dreifingu oliunnar, sem 
vafalaust verður ódýrast og m undi gera o líuverzlunina stórum  hagkvæ m ari en nú  er.

Nd. 374. Tillag:a til þingsályktunar
um starfsm annaskrá  rik isins.

Flm .: Skúli Guðm undsson.
Neðri deild Alþingis á lyk tar að fela r ík iss tjó rn in n i að láta p ren taða starfsm anna- 

skrá rík isins fylgja frum varp i til fjárlaga  á r hvert.

G r e i n a r g e r ð .
S tarfsm annaskrá rík isins var pren tuð  með frum vörpum  til fjá rlaga  á árunum  

1936—1939, en siðan hefu r það ekki verið gert. Á starfsm annask ránn i kom  fram  
ákveðinn eða áæ tlaður fjöldi starfsm anna h já  rik in u  og rík issto fnunum  og y firlit um 
laun þeirra. E r hentugt að hafa  slík t y firlit með fjárlagafrum varp inu  og til sam an- 
bu rð ar við reikninga rík isins og rík issto fnana eftir árið. E r því lagt til, að starfs- 
m annaskráin  verði b irt með fjárlagafrum vörpum  h ér eftir.

Nd. 375. Breytingartillögur
við frv. til laga um  iðnskóla.

F rá  Skúla Guðm undssyni.
Við 5. gr.

a. Á eftir orðunum  „%  af rik in u “ bæ tist inn  í: e ftir þvi sem fé er veitt til i fjár- 
lögum.

b. Orðin „endurbæ tur og aukningu" falli n iður.

Nd. 376. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 39 7. ap ril 1943, um  húsaleigu.

F rá  m inni hl. heilbrigðis- og félagsm álanefndar.
N efndin hefu r eigi getað orðið einhuga um  afgreiðslu þessa m áls. Vill m eiri hl. 

samþ. frv. með töluverðum  breytingum . M inni hl. te lu r eigi ré tt að afgreiða m álið 
að svo stöddu af þeim  sökum , er hér g rein ir nánar. Nefndin hefu r á tt ta l við núv. 
form . og varaform . húsaleigunefndar og enn frem ur fyrrv. form . nefndarinnar, og 
hafa  j)eir a llir  lagt til, að frv. nái eigi að ganga fram  né nein breyting  verði gerð, 
eins og sak ir standa að m innsta kosti, á skipun nefn d arinn ar né skipting starfa  innan


