
Ed. 701. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 10 4. apríl 1939, um gengisskráningu og ráðstafaöir 
í þvi sambandi.

F rá  Brynjólfi Bjarnasyni.

1. Við 2. gr. Greinina skal orða svo:
2. gr. laganna skal orða svo:
Skipa skal fimm m anna nefnd, einn eftir tilnefningu hæstaréttar, og sé hann 

formaður, einn eftir tilnefningu Alþvðusambands íslands, annan eftir tilnefn- 
ingu Landssambands stéttarfélaganna og tvo eftir tilnefningu Vinnuveitendafé- 
lags íslands. Nefnd þessi skal gera yfirlit y fir fram færslukostnað í Reykjavík 1. 
dag hvers m ánaðar frá ársbyrjun 1939, eftir grundvallarreglum, sem nefndin 
setur að fengnum tillögum Hagstofu Islands. Komi í ljós, að meðaltalsframfærslu- 
kostnaður í Reykjavík á mánuði, eftir marzmánuð 1939, hafi hækkað miðað við 
m eðalframfærslukostnað mánuðina janúar—marz 1939, skal gildandi kaupgjald 
verkafólks og sjómanna hækka frá byrjun næsta mánaðar, sem nem ur þeirri 
hækkun á framfærslukostnaði, sem orðið hefir. Gildir það kaup sem samningur 
milli atvinnurekenda og stéttarfélaga, nema annaðhvor aðili vilji hafa annað 
kaupgjald. Skal hann þá tilkynna það innan m ánaðar frá gildistöku þessara laga, 
ella gildir það sem samningur til þess tíma, sem ákveðinn hefir verið um samn- 
ingstímalok í hlutaðeigandi vinnusamningum eða viðurkenndum töxtum, og með 
sömu reglum um uppsagnarfresti og siðara áframhald, er þar greinir. Séu engir 
samningar eða taxtar fyrir hendi, né séu sérstaklega þar um gerðir, skal samn- 
ingstímabil þetta teljast eitt ár frá 1. janúar að telja, og framlengist um eitt ár í 
senn, nema sagt sé upp með eins m ánaðar fyrirvara. Kaupgjald fastráðinna 
manna, sem hafa m inna en 450 króna kaup á mánuði, eða sem svarar 5400 króna 
árstekjum , í Reykjavík og tilsvarandi lægra annarstaðar á landinu, skal hækka 
eftir sömu reglum og kaupgjald verkafólks og sjóm anna samkvæmt þessari 
grein. — Ríkisstjórnin setur sérstakar reglur um framkvæmd þessa ákvæðis.

Við ákvörðun kaups samkvæmt þessari grein skal sleppt broti úr eyri, ef það 
nær ekki hálfum, en annars hækka í heilan eyri.

Kostnaður við nefnd þessa, þar á meðal þóknun til nefndarmanna, greiðist 
ú r ríkissjóði, eftir ákvörðun ráðherra.

2. Við 3. gr. Greinina skal orða svo:
3. gr. laganna skal orða svo:
Heimilt er, með samþykki ríkisstjórnarinnar, að greiða sjómönnum á ófrið- 

artímum sérstaka stríðsáhættuþóknun og kaupa handa þeiin sérstaka stríðs- 
tryggingu. Áhættuþóknun þessi tekur ekki hækkunum eða lækkunum samkvæmt 
lögum þessum.

3. Við 4. gr. Greinina skal orða svo:
Á eftir 3. gr. laganna komi 3 nýjar greinar, svo hljóðandi:

a. Rikisstjórninni er heimilt að hækka meðalmeðlög af hálfu barnsfeðra með
óskilgetnum börnum, eins og þau eru ákveðin með auglýsingu atvinnumála-
ráðuneytisins frá 27/ okt. 1937, i samræmi við aukinn framfærslukostnað á 
tímabilinu frá gildistöku þessara laga til 14. maí 1940.

b. Slysa- og dánarbætur, ellilaun og örorkubætur samkvæmt lögum um alþýðu- 
tryggingar, nr. 74 31. des. 1937, skulu hækka hlutfallslega við aukinn fram- 
færslukostnað frá 1. jan. 1940, samkvæmt 2. gr. þessara laga.

c. Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða í reglugerð verðlagsuppbót á laun þeirra 
embættismanna og annara starfsm anna ríkisins, svo og starfsm anna ríkis- 
stofnana, sem ekki falla undir ákvæði 2. gr., enda fari laun þessara manna 
ekki fram úr 8000 kr.


