
832. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1935 og við brtt. á þskj. 813.

I. Frá Guðbrandi tsberg.
1. Við 12. gr. 18.1. Nýr liður:

Til greiðslu sjúkrakostnaðar vegna Norðmannsins Morton
Myklebust ................................................................................................... 1875,55

Til vara: Til sjúkrahússins „Guðnianns minni“  Akureyri 1378,80
2. Við 14. gr. B. XVIII. 4.

a. í  stað „5000“  k e m u r ........................................................................ 13000
b. Við liðinn bætist aths.:

Þar af 10000 kr. til upphitaðrar sundlaugar á Akureyri 
(fyrsta greiðsla).

3. Við 15. gr. 29. Nýr liður:
Til Hallgríms Péturssonar, til útgáfu „Annáls 19. aldar“

40 kr. á hverja fullprentaða örk, allt að ......................................... 2000
II. Frá Jóni Ólafssyni og Pétri Magnússyni.

Við 16. gr. 1. (Atvinnubætur).
Fvrir „500000“ k e m u r ..........................................................................  400000

III. jFrá Guðbrandi ísberg.
Við 16. gr. 53. Nýr liður:

Til undirbúningsrannsókna vegna fyrirhugaðrar rafveitu fyrir 
Akureyri og nærliggjandi sveitir, % kostnaðar, allt að ................... 8000

IV. Frá Bjarna Ásgeirssyni og Pétri Magnússyni.
Við 18. gr. II. f. 22. (Jón Jónsson póstur).
Fyrir „200“  k e m u r ................................................................................  300

V. Frá Ásgeiri Ásgeirssyni og Magnúsi Torfasyni.
Við 18. gr. II. i. 69. Liðurinn orðist svo:

Til Sigríðar Gísladóttur, ekkju Kristjáns Kristjánssonar 
skjalavarðar Alþingis, 300 kr., og með hverju barni þeirra til 16 ára
aldurs 100 kr................................................................................................... 1200

VI. Frá Gísla Guðmundssyni og Bjarna Bjarnasyni.
Við brtt. 813, 9 (Við 22. gr. IV.).

A eftir orðunum „A ð lækka laun“ komi i stað þess, sem eftir er af 
meginmáli tillögunnar: (að meðtöldum launauppbótum) þeirra opinberra 
starfsmanna, sem hafa vfir 8000 kr., niður í 8000 kr. og að setja það skil- 
vrði fyrir greiðslu ríkisstyrkja og ábyrgðum til fyrirtækja og bæjar- 
eða sveitarfélaga, að þeir aðilar, sem stvrkur eða ábyrgð er veitt, greiði 
engum starfsmanni sínum meira en 8000 kr. árslaun. Ennfremur að fram- 
kvæma að öðru levti lækkun á launum þeirra manna, sem starfa hjá rík- 
inu og stofnunum þess, en taka ekki laun samkvæmt launalögum, enda sé 
sú lækkun tilsvarandi og gerð eftir sömu reglum og lækkun dýrtíðarupp- 
bótar á laun samkvæmt launalögum.

Ríkisstjórnin gerir þegar í stað ráðstafanir til, að lækkanir þessar 
komi svo fljótt til framkvæmda sem unnt er.


