
Ed. 78. Frumvarp til laga
um  verðlagsuppbót á laun em bæ ttism anna og an n a rra  starfsm anna rík isins og ríkis- 
stofnana.

(E ftir 2. um r. í Ed.).

1. gr.
Greiða skal verðiagsuppbæ tur á  laun em bæ ttism anna og an n a rra  starfsm anna 

rík is  og rík isstofnana og á eftirlaun  ú r  rík issjóði, sam kvæm t fyrirm æ lum  þessara 
laga.

2. gr.
H agstofan, eða aðrir, ef lög ákveða svo, gerir y firlit uin brey tingar á fram fæ rslu- 

kostnaði í R evkjavík 1. dag hvers m ánaðar, m iðað við m eðalverðlag m ánuðina jan ú ar 
—m arz 1939.

Vísitölu þessa skal leggja til g rundvallar við i'itreikning verðlagsuppbótar fyrir 
hvern  m ánuð.

3. gr.
V erðlagsuppbótin skal nem a fu llri hæ kkun v ísitö lunnar, m iðað við grundvöll- 

inn  jan ú a r—m arz 1939 ( =  100). Uppbót greiðist þó ekki af þeim h lu ta  launa, sem 
er íram  y fir 650 kr. á mánuði.

4. gr.
Nú tek u r m aður laun, eftirlaun  eða fasta þóknun fv rir  fleira en eitt s ta rf eða 

h já  fleiri rík isstofnunum  í senn, og skal þá re ikna  uppbótina a f  launum  sam an- 
lögðum og skipta hlutfallslega á þá aðila, sem launin  greiða.

5. gr.
V erðlagsuppbótin greiðist á launin  að viðbæ ttri þeirri dýrtíðaruppbót, sem nú 

er greidd sam kvæm t lögum. Nú fylgja em bætti eða starfi h lunnindi, svo sem leigu- 
laus bústaður, fr ítt ljós og hiti, og greiðist þá ekki uppbót á slík h lunnindi. Sama 
er að segja um húsaleigustvrki, skrifstofufé eða em bæ ttiskostnað, sbr. þó 6. gr., að 
því er við á.

6. gr.
Em bæ ttis- og starfsm önnum , sem fá greitt skrifstofufé eða em bæ ttiskostnað ú r 

rik issjóði, er heim ilt að greiða starfsfólki sinu verðlagsuppbót, sam kvæm t þeim 
reglum , er að fram an greinir, gegn endurgreiðslu lír rik issjóði eftir reikningi, sem 
fjárm álaráðherra  úrskurðar.

7. gr.
V erðlagsuppbótin greiðist eftir á fy rir  hvern m ánuð og m iðast við vísitölu fram - 

fæ rslukostnaðarins 1. þess m ánaðar.

8. gr.
Rísi ágrein ingur ú t af ákvörðun  og greiðslu verölagsuppbótar samkv. lögum 

þessum, sker fjá rm álaráð h erra  ú r  til fullnaðar. Heim ilt er ráðherra  að setja reglu- 
gerð um nánari fram kvæ m daratrið i þessara laga.

9. gr.
Ákvæði laga þessara gilda frá á rsb y rju n  1941. E ru  ja fn fram t ú r gildi fallin  lög 

nr. 77 frá 1940.


