
Ed. 692. Breytingartillögur
við frv. til I. um laun starfsmanna ríkisins.

Frá fjárhagsnefnd.

1. Við 1. gr. b. (XIII. flokkur). .
Fyrir ,,3000-4800" kemur .

Hámarkstalan í XIII. launaflokki breytist S3.m-
kvæmt þessu í öðrum greinum frumvarpsins.
Þriðja efnismálsgrein orðist svo:
Í VIII., IX. og X. launaflokki, árleg hækkun
Eftir þriðju efnismálsgrein bætist við nýr liður :
Í XIII. launaflokki, árleg hækkun .
Síðasta málsgrein orðist þannig:

Í XIV. launaflokk koma aðeins iðnkonur eftir
4 ára starf.
Aftan við greinina bætist:
a) Nokkrir starfsmenn í V., VI. og VII. launa-

flokki taka hámarkslaun þessara flokka frá
upphafi.

b) Símvirkjar ll. flokks og útvarpsvirkjar II.
flokks (sbr. 18. og 22. gr.) flytjist upp i 1. starfs-
flokk, þegar er tilskildu prófi er náð, og nái há-
markslaunum VIII. flokks þrem árum siðar, þó
eigi fyrr en sex árum eftir, að þeir hafa lokið
sveinsprófi.

(Ríkisbókari óg ríkisféhirðir).
Fyrir ,,10200" kemur ,. 11100
Aftan við þann lið bætist nýr:
Deildarstjóri í utanríkisráðuneyti 10200
(Fulltrúar I. flokks).

Við liðinn bætist: og skjalavörður í utanríkis-
ráðuneyti.
(Fulltrúar II. flokks).

Þar við bætist: og aðstoðarmenn utanríkis-
ráðuneyti.
(Sendiherrar) .
Fyrir ,,111 00" kemur 12000
(Sendifulltrúar ). Liðurinn orðist svo:
Sendifulltrúar og aðalræðismenn 10200
(Aðalræðismaður í New York). Liðurinn falli
niður.
Tveir síðustu liðir greinarinnar orðist svo;
Sendiráðsritar I. flokks og ræðismenn 7200- 9600
Sendiráðsi-itarar II. flokks, attachés og vararæðis-

2. \'ið 2. gr.

3. 2.

4. 2.

·5. - 2. -

6. 3.

7. 3.

8. 3. -

9. - 3. -

10. 4.

ll. 4.

12. 4.

13. 4.

14. 4.
15. 5. -

] ti. 6. ----

luenn .
(Skrifstofustj óri Alþingis).
Fyrir ,,11100" kemur .
Tveir síðustu liðir greinarinnar orðist svo:
Bókarar .
Ritarar I. flokks .
Ritarar II. flokks .
Ritarar III. flokks .

17. 7. (HæstaréUarritari).
Fyrir ,,6000-7800" kemur .

18. 8. t stað "Toll- og skattritarar I. flokks" kemur:
Skattrltarar I. flokks og tollritarar .

19. 8. -- f stað "Toll- og skaUritarar II. flokks" kemur:
Skattritarar II. flokks, þar með taldir þeir

innheimtumenn hjá tollstjóra, er jafnframt gegna
skaUritarastörfum.

20. '-- 8. - (Skráningarstjóri). Liðurinn falli niður.
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21. Við 8. gr.

22. 8. -

23. 8. -

24. 8.

25. 8.

(Tollverðir) .
Fyrir ,,5400-7200" kemur .
(Bátsf'ormenn á tollbát) .
Fyrir ,,5400-7200" kemur .
(Ríkislögregluþjónar) .
Fyrir ,,5400-7200" kemur .
(Réttarritari borgardómara) .

Liðurinn falli undir "Ritarar I. flokks".
(Ritarar III. flokks).
Fyrir þennan lið koma þrír liðir, svolátandi:
Ritarar I. flokks .
Ritarar II. flokks .
Ritarar III. flokks .

26. _- 11. - Eftir "Aðstoðaryfirhjúkrunarkonur" kemur nýr
liður:
Ráðskonur í ríkisspítölum og yfirljósmóðir í
Landsspítala .

27. 11. -- (Umsjónarmaður Landsspítala) .
Fyrir ",4800-6000" kemur .

28. 11. - Eftir "Umsjónarmaður Landsspítala " kemur:
Ritari I. flokks .

29. 13. - (Biskupinn yfir Íslandi).
Fyrir ,,12000" kemur .

:~O. 13. - Eftir "Biskupinn yfir íslandi" kemur nýr liður:
Vígslubiskupar og dómprófastur í Reykjavík .,

:n. 14. -- Fyrsti liður orðist svo:
Prófessorar í læknisfræði, sem jafnframt eru
yfirlæknar við Landsspítalann, og forstöðumaður
rannsóknarstofu háskólans .

;~2. -- 14. --- (Dósentar). Liðurinn orðist svo:
Dósentar .

. Lektorar .
33. 14. (Háskólaritari).

Fyrir ,,6000--7800" kemur .
:l4. 15. Fyrir "deildarstjóri í atvinnudeild" kemur: deild-

arstjórar í atvinnudeild.
35. 15. --- Fyrsti liður "Forstöðumenn .... " fellur niður.
:l6. 15. - (Hjálparstúlkur o. s. frv.). Liðurinn fellur niður.

(Eru aðstoðarmenn II. flokks.)
:-\7 . 15. -"- Liðirnir ,,1. bókavörður landsbókasafns" og

"Bólw- og skjalaverðir" verði einn liður og orðist
svo:
Bóka- og skjalaverðir .

:38. - 16. - (Skólastjórar). Fimmta og sjötta málsgrein orðist
svo:
Skólastjórar við barnaskóla, þar sem eru 5-10
kennarar, og heimavistarbarnaskólastjórar .
Skólastjórar við barnaskóla, þar sem eru 1-,-4
kennarar .

39. - 16. - Síðasti upptalningarliður greinarinnar orðist svo:
Ritari II. flokks í fræðslumálaskrifstofu .
Ritari III. flokks .

40. - 16. - Siðasta málsgreinin orðist svo:
a) Árslaun barnaskóla stjóra og kennara eru mið-
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uð við 9 mán. kennslustarf, en lækka um %
hluta heildarlaun anna fyrir hvern mánuð, sem
kennslutíminn er skemmri.

h) Farkennarar, sem ekki hafa kennararéttíndi.
fá % af launum annarra barnakennara; miðað
við jafnlangan starfstíma.

e) Af grunnlaunum kennara og skólastjóra endur-
greiðist ríkissjóði % hluti úr bæjarsjóði og
14 hluti lll' sveitarsjóði viðkomandi skólahér-
aðs.

41. Við 17. gr. Liðurinn "Skólastjórar kennaraskóla" o.s.frv. orð-
ist svo: Skólastj órar kennaraskóla, stýrímanna-
skóla, vélskóla og búnaðarskóla .

42. - 17. - Tveir síðustu liðir greinarinnar verða fjórir liðir
og orðist svo:
Skólastjórar við húsmæðrakennaraskólann, íþrótta-
kennaraskólann, daufdumbraskólann og garðyrkju-
skóla .
Kennarar sömu skóla .
Skólastjóri við alþýðuskólann á Eiðum .
Kennarar skólans .

18. - (Útvarpsstjóri) .
Fyrir ,,11100" kemur .

18. - (Skrifstofustjórar útvarps og útvarpsráðs) .
Fyrir ,,7200-·9600" kemur .

18. - (Fréttastjóri) .
Fyrir ,,6600-9000" kemur .

- 18. - (Fréttaritarar).
Fyrir ,,6000-7800" kemur .

- 18. - Fulltrúar í skrifstofu útvarps og útvarpsráðs (tveir
liðir) .
Fyrir ,,6000-7800" kemur .

18. (Bókari í skrifstofu útvarps).
Fyrir ,,4800-6600" kemur .

20. Fyrsti liður orðist svo:
Vegamálastjóri, vita- og hafnarmálastjóri, húsa-
meistari ríkisins og skipulagsstjóri .

- 20. - (Kortagerðarmaður vegamálastjóra) .
Fyrir ,,5400-7200" kemur .

-- 20. -- (Kafari) .
Fyrir ,,4800-6000" kemur .

- 20. - (Ritarar III. flokks). Fyrir þennan lið koma tveir
liðir, er orðist svo:
Ritarar II. flokks .
Ritarar III. flokks .

- 21. - (Ritarar III. flokks). Liðurinn orðist svo:
Ritarar II. flokks .
Ritarar III. flokks .

22. Aftan við liðinn "Póslmálafulltrúi" o. s. frv. bæt-
ist: póstmeistari á Akureyri.

22. (Innheimtuféhirðir o. s. frv.).
Síðasta setningin: ,,(og póstmeistari á Akur-

eyri) ", falli niður.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.
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56. Við 22. gr. Liðurinn "Póstafgreiðslumenn" o. s. frv. orðist
þannig:
Póstafgreiðslumenn .

57. - 22. ~- Liðurinn "Næturverðir við landssímastöðina" o. s.
frv. orðist svo:
Næturverðir við landssímastöðina í Reykjavík og
á Akureyri; iðnaðarmenn og línumenn landssímans,
bréfberar í Rvík og á Akureyri, aðstoðarmenn I.
flokks og bifreiðarstjórar (hjá síma og pósti) og
teiknarar hjá landssíma' .

58. -- 22. --- (Húsverðir landssímans o. s. frv.): Liðurinn orð-
ist svo:

Húsverðir landssímans í Reykjavík og pósthússins
í Reykjavík, síurvirkjar II. flokks, ritarar I. flokks,
sendimenn símans og varðstjórar við langlínu-
miðstöð .

59. 22. (Ritarar II. flokks og yf'ír sendlar ). Liðurinn fellur
niður.

60. 22. Síðasti málsliður verður tveir liðir, er orðist svo:
Talsímakonur .
Ritarar III. flokks .

61. - 23. -- (Forstjóri).
Fyrir ,,12000" kemur .

62. - 23. - (Skrifstofustjóri).
Fyrir ,,7200-9600" kemur .

G3. -- 23. --- (Ritarar III. flokks). Liðurinn orðist svo:
Ritarar II. flokks .
Ritarar III. 'flokks .

64. ~- 24. - (Forstjórar landssmiðju og ríkisprentsmiðjunnar
Gutenbergs) .
Fyrir ,,10200" kemur .

65. -- 25. Tveir fyrstu liðir orðist svo:
Forstjórar og lyfsölustjóri .
Útsölustjóri í Reykjavík .

66. 25. -- Liðurinn "Bókarar III. flokks " orðist svo:
Bókarar III. flokks í úfengisverzlun og tóbaks-
einkasölu .

1)7. -- 25. "Ritarar III. flokks í tóbakseinkasölu" falla niður
(eru bókarar III. flokks).

68. -- 25. "Útsölustjórar ... " og "Útsölustjóri á Seyðisfirði"
(tveir liðir) verði einn liður, el' orðist svo:
Útsölustjórar áfengisverzlunar á Akureyri, ísafirði,
Vestmannaeyjum, Siglufirði og Seyðisfirði ....•.

69. 25. CIðnmeyjar). Liðurinn orðist svo:
Iðnkonur, er unnið hafa 4 ár .

70. 26. (Forstjórar). Liðurinn orðist svo:
Forstjóri áburð ar- og grænmetisverzlunar ríkisins
Forstjóri viðtækjaverzlunar ríkisins .

71. 26. (Gjaldkeri áburðar- og grænmetisverzlunar).
Fyrir ,,5400-7200" kemur .

72. 27. Greinin orðist svo:
Fiskimatsstjóri .
Yfirfiskimatsmenn .
Sildarmatsstjóri og freðfisksmatsstjóri .
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73. Við 28. gr. (Skógræktarstjóri) .
Fyrir ,,9600" kemur .

30.~36. gr. Greinarnar falli niður.
37. ~ Fyrsti liður orðist svo:

Skólastjórar gagnfræðaskóla með yfir 200 nem-
endur .
Skólastj órar gagnfræðaskóla með 125~200 nem-
endur .

76. - 39. --- Greinin orðist svo:
Laun stundakennara skulu vera 80 % af árlegum byrjunar-

launum fastra kennara við þá skóla, sem þeir starfa við, miðað
við fullan kennslustundafjölda hjá báðum, og taki stundakenn-
arar aldurshækkanir eftir sömu reglu og fastir kennarar.
Greinin fellur niður.
Í stað orðanna "svo sem húsaleigu" í fyrri málsgrein kemur: svo
sem jarðarafnot, húsnæði.
í stað orðsins "húsaleigu" í síðari málsgrein kemur: húsnæði.
Greinin fellur niður. (Í staðinn kemur bráðabirgðaákvæði).
Fyrir "semja" kemur: fjalla.
Greinin fellur niður. et staðinn kemur bráðabirgðaákvæði).
Fyrir ,,1. jan. 1945" kemur: 1. apríl 1945. Greinin færist fram
fyrir næstu grein it undan (bráðabirgðaákvæði).

84;-- . - 48. - Bráðabirgðaákvæði orðist svo:
a. Þar til sett hafa verið lög um réttindi og skyldur embættis-

manna og starfsmanna hins opinbera, skal ríkisstjórnin setja
með reglugerð ákvæði um vikulegan vinnutíma starfsmanna
ríkisins í sem fyllstu samræmi við það, sem gildir í hverri
starfsgrein í árslok 1944.

b. Ráðningu starfsmanna skal einnig þennan tíma hagað á sama
hátt og verið hefur hjá hlutaðeigandi stofnunum.

c. Launauppbætur greiddar árið 1944 skulu einnig greiðast á ár-
inu 1945, þar til lög þessi öðlast gildi.

85. Við skipun í starfsflokka og flutning. milli launaflokka skulu konur að öðru
jöfnu hafa sama rétt og karlar.

86. Allar svigatölur í frv., er merkja starfsmannafjölda, og spurningarmerki falla
niður.
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