
Nd. 1206. Breytingartillögur
við frv. til I. um laun starfsmanna ríkisins.

Frá fjárhagsnefnd.

1. Við 8. gr. Greinina skal orða svo:
Starfsmenn dómgæzlu, löggæzlu og tollgæzlu hafa að árslaunum:

1. Borgardómari, borgarfógeti, lögreglustjóri, sakadómari og
tollstjóri í Reykjavík kr.

2. Bæjarfógetar, sýslumenn og skattamáladómari .
3. Fulltrúar I. flokks .
'1. Aðalféhirðir og aðalbókari tollstjóra .
5. Skrifstofustjórar lögreglustjóra og sakadómara í Reykja-

vík og lögreglustjórar í kauptúnum 6000- 8400
6. Fulltrúar II. flokks 600(}- 8400
7. Skattritarar I. flokks, tollritarar og sýsluskrifarar . . . . . 6000- 7800
8. Tollverðir og bátsformenn á tollbát -6000- 7800
9. Ríkislögregluþjónar 6000- 7800

10. Fangaverðir í Reykjavík og á Litla-Hrauni 6000'- 7800
ll. Skattritarar II. flokks, þar með taldir þeir innheimtumenn

hjá tollstjóra, er jafnframt gegna skattritarastörfum ....
12. Bókari í skrifstofu lögreglustjóra og eftirlitsmaður með út-

lendingum .

12000
10200

7200- 9600
6600- 9000

5400- 7200

5400- 7200



13. Gæzlumenn á Lítla-Hrauni .
14. Gjaldkeri og firmaskrásetjari hjá borgarfógeta .
15. Innheimtumenn tollstjóra .
16. Gjaldkeri borgardómara .
17. Ritarar I. flokks .
18. Ritarar II. flokks .
19. Ritarar III. flokks .

2. Við 9. gr. Greinin fellur niður, og breytist greinatalan sam-
kvæmt því.

3. Við 11. gr. Á eftir áttunda lið (Héraðslæknar í héruðum I.
flokks) kemur nýr liður:
Aðstoðarlæknar héraðslækna, sbr. lög nr. 52/1942 9600

4. "Við 15. gr.
a. Seytjánda lið skal orða svo:

Landsbóka-, þjóðskjala- og þjóðminjaverðir 11100
h, Fyrir "aðstoðarþjóðminjavörður" í næsta lið kemur: að-

stoðarmaður þjóðminjavarðar.
5. Við 16. gr. Næsta málsgr, á eftir launaákvæðaliðunum (Árslaun

barnaskólastjóra o. s. frv.) fellur niður.
6. Við 20. gr.

a. Á eftir fyrsta lið kemur nýr liður:
Skipulagsstjóri 12000

b. Úr næsta lið fellur orðið "skipulagsstjóri".
7. Við 22. gr. Greinina skal orða svo:

.Starfsmenn pósts og síma hafa að árslaunum:
1. Póst- og simamálastjórl 14000
2. Yfirverkfræðingur og skrifstofustjóri landssímans, skrif-

stofustjóri póstmála, bæjarsímastjórinn í Reykjavík, rit-
símastjórinn í Reykjavík og póstmeistarinn í Reykjavík 10200

Á meðan yfirverkfræðingur landssímans starfar jafn-
framt sem yfirverkfræðingur útvarpsins, skal greiða hon-
um 11100kr. árslaun.

3. Póstmálafulltrúi. póstmeistarinn ú Akureyri, aðalbókari
landssímans, aðalgjaldkeri landssímans, umdæmisstjórarn-
ir á Akureyri, Borðeyri. Ísafirði, Siglufirði og Seyðisfirði,
símastjórinn í Vestmannaeyjum og verkfræðingar - 7200- 9600

4. Innheimtuféhirðir landssímans, fulltrúar I. flokks, um-
sjónarmaður sjálfvirku simastöðvarinnar í Rvík, símafræð-
ingar og símastjórinn í Hafnarfirði - 6600-- 9000

5. Varðstjórarnir á stuttbylgjustöðinni i Gufunesi og á Vatns-
enda, birgðastjóri landssímans í Reykjavík, efnisvörður
landssímans, fulltrúar II. flokks, aðalteilmari, ritsímavarð-
stjórar, verkstæðisverkstjórar og verkstjórar bæjarsíma
Reykjavikur - 6000-- 8400

ti. Sínu-itarar I. flokks, loftskeytamenn I. flokks, simvirkjar
I. flokks, póstafgreiðslumenn í Reykjavik I. flokks, iðnað-
armenn I. flokks, Iínuverkstjórar, bókarar, bréfritari aðal-
skrifstofu og umsjónarmaður bíla landssímans - 6000- 7800

7. Símritarar II. flokks, símvirkjar II. flokks, loftskeytamenn
II. flokks, iðnaðarmenn II. flokks, teiknarar, línum enn 1.
flokks, póstafgreiðslumenn II. flokks og bréfberar í Rvík 4800·- 6600

8. Línumenn II. flokks, bílstjórar, ritarar 1. flokks, varðstjóri
við langlínumiðstöð og sendimenn símans Í Reykjavík .... 4800- 6000

kr. 5400--- 7200
5400- 7200
4800- 6000
4200- 5400
4800- 6000
4200- 5400
3300- 4800



9. Talsímakonur og ritarar II. flokks .
10. Ritarar III. flokks .

kr. 4200~ 5400
- 3300- 4800

Með reglugerð, sem ráðherra setur að fengnum tillögum póst- og 'símamála-
stjórnarinnar, skal, eftir því sem við verður komið, ákveða laun símastjóra á
I. fl. B. og II. fl. stöðvum fyrir rekstur stöðvanna svo og laun póstafgreiðslu-
manna, sem ákvæði þessarar greinar ná ekki til. Launin séu ákveðin þannig,
að þessir starfsmenn fái hlutfallslega sömu laun og aðrir, sem nefndir eru í þess-
ari grein, miðað við þau störf, er þeir hafa með höndum.

8. Við 30. gr.
a. Næstsíðasti launaliður (Kennarar gagnfræðaskólanna).

Fyrir ,,6000---8400" kemur; 6600-9000.
b. Niðurlagsmálsgr. ("Allt miðað við" o. s. frv.) fellur niður.

9. Við 31. gr. Á eftir greininni kemur ný grein (verður 31. gr.), svo hljóðandi:
Árslaun kennara samkv. 15., 16. og 29. gr. og barnaskólastjóra eru miðuð við

9 mánaða kennslutíma minnst, en lækka um * hluta heildarlaunanna fyrir hvern
mánuð, sem kennslutíminn er skemmri.

10. Við 37. gr.
a. Fyrir orðin "lífeyrissjóðsgjöldum og iðgjöldum slysatryggingarinnar" i 3.

málsgr, kemur: og lífeyrissjóðsgjöldum.
b. 5. málsgr, skal orða svo:

Bæjarfógetar, sýslumenn og tollstjórinn í Reykjavik fá gjald af innheimt-
um ríkissjóðstekjum sem hér segir:

1. Af 100 þús. kr. greiðist 1 %
2. 100-500 þús. kr. greiðist yl! %
3. 500~1000 þús. kr. greiðist % %
4. 1--5 millj. kr. greiðist 1%0
5. 5--10 millj. kr. greiðist yl! %0
6. 10 millj. kr. og þar yfir greiðist .' % %0

e. Annar málsl. 6. málsgr, orðist svo: Um leið og gjaldskrá er sett fyrir héraðs-
lækna, skal semja við Læknafélag íslands um afslátt, þegar sjúkrasamlag
annast greiðslu.


