
Ed. 263. Frumvarp til laga
um bráðabirgðabrevting  n o k k u rra  laga.

(E ftir 2. um r. í Ed.).

1. gr.
1. F ram kvæ nid laga nr. 50 10. nóv. 1913, um  að landssjóður leggi Landsbankanuin  

til 100 þús. k r. á ári næ stu 20 ár, er frestað til á rsloka 1941.
2. T ek ju r eftir lögum nr. 56 31. m aí 1927, um  skem m tanaskatt og þjóðleikhús, renna 

í rik issjóð til á rsloka 1941.
3. T ek ju r eftir lögum nr. 58 8. sept. 1931, um  einkasölu á tóbaki, skulu  renna i rík- 

issjóð til á rsloka  1941.
4. Fram kvæ m d an n a ra r og þ rið ju  gre inar laga nr. 45 10. nóv. 1913, um  bjargráða- 

sjóð íslands, er frestað til ársloka 1941.
5. K ennslueftirlit það, sem ræ ðir um  í 6.—8. gr. laga nr. 35 19. m ai 1930, fe llu r bu rt 

til á rsloka 1941.
6. Fram kvæ m d c-liðar í 8. gr. laga nr. 84 6. jú lí 1932, um  b ifre iðaskatt og fleira, 

er frestað  til ársloka 1941.
7. R íkisstjó rn inni er heim ilt að fresta til á rsloka 1941 fram lögum  sam kvæm t 5. gr. 

laga nr. 34 19. jú n í 1933, um  breyting á lögum nr. 84 6. jú lí 1932, um  bifre iðaskatt 
og fleira, til þeirra  kaupstaða og verzlunarstaða, sem ekki leggja tilsk ilinn  h lu ta  
á móti rik isfram laginu  og fram kvæ m a ekki m alb ikun  á á rin u  1941.

8. Á ú rinu  1941 leggur rík issjóður ekki fram  til ræ k tunarsjóðs íslands þann  h lu ta 
útflu tn ingsgjalds, sem ræ ðir um  í 12. gr. Iaga nr. 63 28. jan . 1935.

9. A árinu  1941 læ kkar fram lag rik issjóðs til bvggingar- og landnám ssjóðs, sbr. 
3. gr. laga nr. 76 11. jú n í 1938, um  75000 kr.

10. Á árinu  1941 skal frestað fram kvæm d 5. gr. laga nr. 98 19. jú n í 1933, um læknis- 
héraða- og prestakallasjóði. Þó skulu á árinu  renna 5000 kr. í prestakallasjóð.

11. Á árinu  1941 fe llur n iður s ta rf gengisnefndar og launagreiðsla til hennar, saman- 
ber lög nr. 48 4. jú n í 1924 og lög nr. 9 27. maí 1925.



12. Á á rin u  1941 skal ekki verja hæ rri fjárhæ ð ú r  rik issjóð i til b ú fjá rræ k ta r, sain- 
anber lög nr. 32 1931, en 70000 kr. L andbúnaðarráðherra  ákveður í sam ráði við 
B únaðarfélag íslands, hvernig þessum  sparnaði verði náð.

13. A árinu  1941 leggur rík issjóður ekki fram  m eira en 1000 k ró n u r til bókasafna 
prestakalla, sbr. lög n r. 17 7. jú lí 1931.

14. Á á rin u  1941 leggur rík issjóður ekki hæ rra fram lag til sýsluvegasjóða en það, 
sem ákveðið er til m óts við 4%%« ú r  héruðum , sbr. lög nr. 102 19. jú n í 1933.

15. Árið 1941 skulu ekki vera launað ir p rófdóm endur við rík isskó lana eða skóla, er 
n jó ta  rík issty rks, nem a við em bæ ttispróf í háskólanum  og b u rtfa ra rp ró f í 
m enntaskólunum , kennaraskólanum , stýrim annaskólanum , vélstjóraskólanum , 
siglingafræ ðinám skeiðum  og vélgæzlunám skeiðum .

16. Á árinu  1941 leggur rík issjóður fram  25000 kr. til verkfæ rakaupasjóðs.
17. Á árinu  1941 m á ekki greiða m eira en allt að 100000 kr. til fiskim álasjóðs samkv. 

13. gr. tölul. 1 laga nr. 75 31. des. 1937.
18. Heim ild sú til að greiða vaxtastyrk  af fasteignaveðslánum  bænda, stofnlánum  

til frystihúsa, m jó lku rbúa o. f 1., sem veitt er sam kv. 4. gr. 1. n r. 79 frá  19. jún í 
1933, og lögum um  brevting á þeim lögum, nr. 91 frá  3. m aí 1935, skal ú r  gildi 
felld fy r ir  árið  1941. Þó skal rík issjóður greiða til ræ k tunarsjóðs 1% af jarð- 
ræ k tarb réfum  þeim, sem eru í eigu annara  en B únaðarbanka íslands.

19. F resta  skal fram kvæ m d 1.—6. gr. 1. nr. 33 1. febr. 1936, um  ferðaskrifstofu  
rik isins, en gjald það, sem innheim t er sam kvæm t 7. gr., skal renna i ríkissjóð. 
Heim ilt er rík isstjó rn inn i er verja  svipaðri fjárhæ ð ú r rik issjóð i til að bæ ta að- 
búð á gististöðum  og auka hreinlæ ti á ferðam annaleiðum .

20. F ram kvæ m d laga nr. 31 9. jan . 1935, um  eftirlit með opinberum  rekstri, er frest- 
að til ársloka 1941, og fe llur n iður umboð ráða þeirra, sem um  ræ ðir í lögum 
þessum.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan ú a r 1941.


