
Nd. 81. Nefndarálit
iim frumv. til 1. um leiKlingarhætur á Stokkseyri.

F rá  sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið og borið það samnn við gildandi lög um 
lendingarbætur á öðrum stöðum og átt tal við v itam álastjóra um málið. Að þvi 
loknu leggur nefndin til, að frv. verði sam þykkt með eftirfarandi

B.REYT INGl'M.
1. Við 3. gr. Aftan við greinina hætist: Land þetta má lendingarsjóður þó eigi 

selja.
2. Við ó. gr. Síðari málsliður gre inarinnar orðist svo: Skulu þeir kosnir hvert 

sinn að afloknum hreppsnefndarkosningum, og gildir kosning þeirra til loka 
kjörtímahils  hreppsnefndarinnar.

Alþingi, 19. marz 1942.

F in n u r  Jónsson, Sig. E. Hliðar, Gisli Guðmundsson,
form. fundaskr. frsm.

Jón ívarsson. Sigurður Kristjánsson.



Nd. 84. Breytingartillaga
við frv. til 1. um læknisvitjíinasjóði.

F rá  Gísla Sveinssyni.

1. Við 2. gr. Á eftir fyrstu  málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Þá eru læknisvitjanasjóðir löglega stofnaðir, er allar hreppsnefndir í læknis- 

héraði hafa gefið því samþykki sitt.
2. Á eftir 3. gr. komi ný gr., er verði 4. gr., svo hljóðandi:

Þeir hreppar, er n jó ta  læknisvitjanastyrks ú r  ríkissjóði samkvæmt ákvæð- 
um fjárlaga, enda sé eigi stofnaður læknisvitjanasjóður í hlutaðeigandi læknis- 
héraði, halda þeim styrk  þrá tt  fv r ir  ákvæði þessara laga.

Nd. 85. Fyrirspurn
til a tv innum álaráðherra  um  fram kvæm d þingsályktunar um athugun á byggingu 

"verksmiðju til vinnslu síldarlýsis.

F rá  F inni Jónssvni.

Hvað líður fram kvæm d þingsálvktunar þeirrar, er ég' flutti og Alþingi sam- 
þykkti árið 1939, um  að r ik isstjórnin  léti fa ra  fram  fu llnaðarathugun á því, hvort 
eigi mundi svara kostnaði að reisa hér á landi verksmiðju til þess að herða og hreinsa 
síldarlýsi? Hafi rannsókn þessi farið fram og leitt í ljós, að slík verksmiðja geti 
svarað kostnaði, hvað líður þá frum varpi því um byggingu verksmiðjunnar, sem 
gert var ráð fyr ir  í nefndri ályktun, að Lagt yrði fvr ir  Alþingi?

Nd. 86. Nefndarálit
um frv. til 1. um gerðardóm i kaupgjalds- og verðlagsmálum.

F rá  meiri hl. a llsherjarnefndar.

Frv. þetta er borið fram af rikisstjórninni til staðfestingar bráðabirgðalögum, 
sem út voru gefin 8. jan ú a r  þ. á. Samkvæmt forsendum bráðabirgðalaganna var aðal- 
tilefni þeirra það, að v innudeilur hófust um  s.l. áram ót í nokkrum  iðngreinum í 
Reykjavík, og voru aða lkröfur v innuseljenda uiii k ja rabæ tu r  í því fólgnar að fá all- 
verulegar grunnkaupshækkanir .  R íkisstjórninni virtist einsætt, að ef sú stefna yrði 
npp tekin að hækka grunnkaup, m undi dýrtíð aukast allverulega i landinu. Taldi 
rík isstjórnin  því brýna nauðsyn til bera að gera ráðstafanir með bráðabirgðalöguin 
samkvæmt 23. gr. s t jó rnarskrárinnar ,  sem takm örkuðu rétt til hæ kkunar  á grunn- 
]<aupi, jafnfram t þvi, sem kostað væri kapps um að halda verðlagi á nauðsynjavör- 
um í skefjum.

Meiri hl. allshn. fellst á, að þessi viðleitni r ík iss tjó rnarinnar til þess að draga 
ú r  aukinni dýrtíð og verðbólgu sé fyllilega réttmæt. Verðlagsvísitalan hefur ekki 
hækkað hinn síðasta mánuð, og virðist mega þakka það aðgerðum dómstóls þess, 
sem settur var á stofn með bráðabirgðalögunum. Ef frv. verður að lögum, er þeim 
aðeins skapaður ákveðinn aldur, því samkvæmt 12. gr. frv. falla lögin ú r  gildi í lok 
yfirstandandi árs. En þá ætti að vera fengin nægileg reynsla fyr ir  því, hvort lögin 
ná tilgangi sínum að hafa hemil á dýrtíðinni, svo liiin keyri eigi um þverbak.



Með sk írskotun til fram anskráðs leggur und irr i taður meiri lil. allshn. til, að 
i'rv. verði samþykkt. — Hins vegar vill m inni hl. (F J)  láta fella frv. og skilar senni- 
lega sérstöku nál.

Alþingi, 18. marz 1942.

Bergur Jónsson, Gísli Guðmundsson. Garðar Þorsteinsson. 
form., frsm.

.Tóh G M ö l l e r

Nd. 87. Frumvarp til laga
um breyting á löguin nr. 4ö 16. nóv. 1907, um skipun prestakalla.

Flm.: Steingrimur Steinþórsson, Pálmi Hannesson.

1. gr.
F y rir  liðinn „Viðvík: Viðvíkur, Hóla, Hofstaða og R ipursókn ir“ i XVII. tölulið*

1. gr. laganna kom a 2 nýir liðir:
a. Viðvík: Viðvíkur, Hofstaða og Rípursóknir. 
h. Hólar: Hólasókn.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Með frv. þessu er lagt til, að Hólar í H jaltadal verði gerðir að sérstöku presta- 

kalli. E r það eindregin ósk sóknarfólks þar, að svo verði gert, enda margt, sem madir 
með því.

Hólar eru í hugum allra Norðlendinga höfuðstaður íslenzkrar kristni þar, með 
sínum sögulegu ininningum og fornu fnegð, sem við staðinn er bundin. Þ a r  er ein 
clzta og fegursta k irk ja  landsins, fjö lm ennur skóli og margt ferðamanna, sem keinur 
þar jafnan. Telja má því víst, að nægilegt starfssvið sé þarna fy r ir  hen d i’handa staðar- 
]iresti, sem ekki hefði aðra prestsþjónustu á hendi, og m undi k irk jan  á Hólum þá 
verða nokkurs konar höfuðkirkja  héraðsins, sem m argir héraðsbúar sæktu til við 
liátíðleg tækifæri. Gæti það orðið til að skapa aukinn  áhuga meðal þeirra  um kirkju- 
legt starf, ef ve! væri á haldið og góðir kennimenn veldust þangað, eins og vænta 
má. —

Á því er enginn efi, að vanra 'ksla sú, sem átt hefur sér stað í k irkjulegu tilliti 
við slíka höfuðstaði k r is tn innar hér á landi undanfarið, hefur átt  sinn þátt í því 
sinnuleysi og þeirri deyfð, sem hvílt hefur yfir kris tn ihaldi þ jóðarinnar um skeið.

A þingi í fy rra  var sam þykkt þingsálvktun um að hefja undirbúning að endur- 
reisn k irknanna  í Skálholti og á Þingvöllum, og þá vafalaust með fulla endurreisn 
Jiessara staða í kristni þ jóðarinnar fyr ir  augum. Á Hólum er um bótum  á hinni fornu 
dóm kirkju  að verða lokið, og því ekkert því til fyrirstöðu, að þar verði hafið k irk ju- 
logt starf í samræini við þau skilvrði, sem þar eru nú þegar fyr ir  hendi.



Nd. 88. Frumvarp til laga
nm breyting á lögum nr. 57 29. des. 1937, um Iestrarfélög og kennslukvikmyndir. 

Flm.: Gísli Guðmundsson, Bergur Jónsson.

1- gr.
6. gr. laganna orðist svo:
Úthluta skal tekjum sjóðsins milli lestrarfélaga í réttu hlutfalli við innborguð 

félagsmannagjöld þeirra á árinu. •

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r  g e r  ð .
I lögum um Iestrarfélög og kennslukvikm yndir er ákveðið, að s ty rkur til lestrar- 

félaga megi ekki vera hærri en 2 kr. fy r ir  hvern félagsmann. Vegna verðlagsbrevt- 
inga getur þetta ákvæði mi eigi staðizt, og þykir rétt að fella það niður.

Nd. 89. Frumvarp Ijl hafnarlaga
fyr ir  Akranes.

(Eftir  2. umr. i Nd.)

1. gr.
Til hafnargerðar á Akranesi veitast ú r  ríkissjóði % kostnaðar, eftir áætlun, 

sem rik isstjórnin  hefur samþykkt, þegar fé er veitt til þess í fjárlögum, allt að 
kr. 480000 — fjögur hundruð og áttatíu  þúsund k róm ir — gegn % frá  hafnarsjóði 
Akraness. Með framlagi rikissjóðs teljast fjárveitingar þær, sem þegar hafa verið 
veittar í fjárlögum.

2. gr.
R íkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyr ir  hönd rikissjóðs allt að 

kr. 720000 —- sjö hundruð  og tuttugu þúsund k róna  — lán, er hafnars jóður Akra- 
ness kann að fá til hafnargerðarinnar,  gegn ábyrgð bæjarsjóðs, enda sé lánið tekið 
fyr ir  milligöngu Landsbankans, ef það er tekið erlendis. Tillagið ú r  ríkissjóði og 
ábyrgð ríkissjóðs er bundin því skilyrði, að yfirum sjón með verkinu og reiknings- 
hald sé falið manni, sein atv innum álaráðuneytið samþykkir.

3. gr.
Sérhver er skyldur að láta af hcrnli m annvirki og land, er þarl' til að gera höfn- 

ina, eða undir b rau tir  og vegi í þarfir  hafnarinnar, svo sem leyfa, að tekið verði i 
landi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, og þola þær eignakvaðir, 
óhagræði eða takm örkun  á afnotarétti, sem hafnargerðin  hefur í för með sér, allt 
gegn því, að fullar bæ tur komi fyrir. Náist ekki samkomulag uin bæturnar,  skulu 
þær ákveðnar með mati tveggja dómkvaddra inanna, að tilkvöddum báðum máls- 
aðilum. Kostnaðurinn við matið greiðist ú r  hafnarsjóði Akraness. Nú vill annar- 
hvor málsaðili ekki una  mati, og getur hann  heimtað yfirmat, en gera skal hann  
það innan 14 daga frá því að matsgerð er lokið. Yfirmatið skal fram kvæm t á sama 
hátt af 4 dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við vfirmatið greiðir sá, er þess hefur 
krafizt, ef matsupphæðinni verður ekki breytt meira en sem nem ur 10c/é af hinni 
ákveðnu endurgjaldsupphæð, ella greiðjst kostnaðiirinn ú r  hafnarsjóði Akraness,



4. gr-
H afnannerk i skulu vera: F rá  Vestriflasartá um  Syðriflasarenda í Þ jó tarsker 

og þaðan sjónhending á vestanverðan Sólmundarhöfða.

5 ’  g r -Meðfrain strandlengjunni umhverfis höfn ina m á ekki gera í sjó fram  neinu 
bryggju eða önnur m annvirki, né fylla upp eða dýpka út frá  landi, nema eftir til- 
lögum hafnarnefndar og með samþykki bæ jars t jó rnar  Akraness. Sá, sem vill gera 
eitthvert slikt m annvirki, skal senda hafnarnefndinni beiðni um það, og skal beiðn- 
inni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur,  ef með þykir þurfa  í tvennu lagi, og 
heldur hafnarnefnd  öðru eintakinu. Hafnarnefnd afgreiðir siðan málið til bæjar- 
stjórnar.

Sá, sem fengið hefur slíkt leyfi, skal skyldur að halda m annvirk inu  svo við, 
að engin hætta stafi af þvi.

Brot gegn þessari grein varða sektum, frá  20—500 lu\, og hafnarnefnd  getur 
látið nema bu rt  m annvirkið á kostnað eiganda.

6. gr.
Bæjarstjórn  Akraness hefur á hendi stjórn  hafnarm álefnanna und ir  yfirum sjón 

atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.

7. gr.
Fram kvæ m d hafnarm ála  og eftirlit með höfninni skal fela hafnarnefnd. í hafn- 

arnefnd  sitja 5 inenn. Skal nefndin kosin á sama hátt  og til sama tíma og aðrar fasta- 
nefndir, er bæ jars tjó rn  kýs. Heimilt er þó að kjósa í nefndina menn, er ekki eiga 
sæti í bæ jarstjórn.

8. gr.
Eigum hafnarsjóðs má aðeins v e r ja ' í  þ a rf ir  hafnarinnar .  Bæjarsjóður ábyrgist 

skuldir hafnarsjóðs, og bæ jars tjó rn  hefur ábyrgð á eignum hafnarinnar.

9. gr.
Bæjarstjórn  má ekki án leyfis ráðuneytisins selja eða veðsetja fasteignir hafn- 

arsjóðsins, eða kaupa n okkra r  ný ja r  fasteignir, taka stærri lán eða lán til lengri 
tíma en að þau verði borguð af tu r  af tek jum  þess árs, sem fer í hönd, né endur- 
nýja  slik lán eða fresta borgunartím anum , og ekki heldur gera nein þau m annvirki 
við höfnina, sem eru svo stórvaxin, að á rs tek ju rnar  hrökkvi ekki til að koma þeim 
í framkvæmd.

10. gr.
H afnars jóður á allt það land innan hafnargarðs, sern nú flý tur y fir  með stór- 

straumsflóði.
11. gr.

Til þess að standa straum  af kostnaði við byggingu og viðhald hafnarv irk ja  
og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar  er heimilt að innheim ta gjöld þau, er 
hér segir:

1. Árlegt gjahl af bryggjum og öðrum  inannvirkjum , sem gerð eru samkv. 5. gr.
2. Af skipum og bátum, er hafna sig á Akranesliöfn, og farm i þeirra:

a. Lestagjald.
b. Vitagjald.
c. Vörugjald. — Undanskildar skulu þó vörur jiær, er samkvæmt farm skrá 

skipsins eiga að fara til anna rra  hafna á landinu, ef þær eru ekki settar á 
land.

d. Bryggjugjald af skipuin, er leggjast við bryggjur hafnarinnar .



e. Festargjald  af skipum, sem nota festar hafnarsjóðs.
f. Allt að 1% af andvirði afla þeirra skipa og báta, sem heimili eiga í kanp- 

staðnum og leggja þar afla á land eða hafa þar uppsátur.
Gjökl þessi, sem og gjöld fyr ir  afnot af öðrum eignum hafnarinnar ,  skulu 

ákveðin í reglugerð, sem hæ jars tjó rn  Akraness semur og atvinnu- og samgöngu- 
málaráðunevtið staðfestir, og skal í henni ákveða, hver skuli greiða þau og inn- 
heimta.

Herskip og skemmliskip skulu undanjicgin gjöldum til hafnarinnar  samkvæmt 
tölulið 2 a, h og c.

12. gr.
Nú má álita, að tekjur af gjaldstofnum þeini, sem heimilaðir eru í 11. gr„ hrökkvi 

ekki fvrir  árlegum útgjöldum hafnarinnar ,  og getur þá hæjarstjórn , með sérstöku 
samþvkki atvinnumálaráðuneytisins fvr ir  hvert ár, ákveðið, að leggja megi auka- 
toll á aðflútningsgjaldskyldar og útflu tningsgjaldskyldar vörnr. Gjaldið má þó 
aldrei fara fram úr 4 C/  af tolli þeim, er greiða l>er í ríkissjóð. Gjald þetta innheimtir 
hafnarnefnd. Gjald þetta, sem og gjöldin samkv. 11. gr„ má taka lögtaki.

13. gr.
Reikningsá'r hafnarsjóðs er alinanaksárið.

14. gr.
F y rir  1. nóvemher ár hvert ber hafnarnefnd  að leggja ly r ir  bæ jars tjó rn  frum- 

varp til áæ tlunar um tek jur og gjöld hafnarinnar  á komandi ári. B æjarstjórn  skal 
hafa fnllsamið áætlunina fyr ir  lok nóvembermánaðar og semla hana síðan atvinnu- 
og samgöngumálaráðuneytinu til sam þykktar fyr ir  árslok, ásamt nauðsvnlegum 
skýringum á einstöku gjalda- og tekjuliðum.

15. gr.
Nú hefur bæ jars tjó rn  í hyggju einhverjar meiri há t ta r  aðgerðir við höfnina, 

cða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki atvinnumálaráðuneytis- 
ins þarf til, og skal hún þá senda ráðuneytinu sérstaka tillögu um það efni. Skal 
það gert svo tímanlega, að samþykki ráðuneytisins geti komið til áður en hún  lætur 
fjárhagsáætlun hafnarinnar  fara frá sér.

16. gi'.
Komi það í Ijós, þegar fram  á árið líður, að óumflýjanlegt sé að sinna ein- 

hverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjárhæðum, her 
hafnarnefnd að tilkynna það bæ jars tjó rn  í tæka tið. Fallist hún  á tillögur hafnar- 
nefndar, skal þegar leitað samþykkis ráðuneytisins til þess að víkja  nregi frá  áætl- 
uninni. F v rr  má ekki framkvæma verkið né stofna til tekjuhallans.

17. gr.
Við lok hvers reikningsárs, og ekki síðar en fyr ir  febrúarlok, skal hafnarnefnd 

gera reikning yfir tek jur og gjöld h afnarinnar  á hinu liðna ári, og efnahagsreikn- 
ing hennar. Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama hátt og reikninga 
hæjarsjóðs.

18. gr.
Að öðru leyti skal ákveða með reglugerð, er hæ jars tjó rn  semur og ráðuneytið 

staðfestir, allt það, _er lýtur að greiðri og hætlulausri umferð uni höfnina, góðri
reg lu 'og  öðru höfninni viðvíkjandi, er við jivkir eiga. 1 reglugerðinni má ákveða
sektir fyr ir  hrot gegn henni, 20 -1000 kr.

Sektir samkvæmt lögum þessum renna í hafnarsjóð,



19. gr.
Með mál þau, sem rísa  ú t  af brotum  gegn 5. gr. laga þessara og reglugerðum, 

sem settar verða samkvæmt þeim, skal fara sem alm enn lögreglumál.

20. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Ja fn fram t eru ú r  gildi nuinin lög nr. 04 8. sept. 

1931 og lög nr. 43 27. jún i 1941.

Nd. 90. Breytingartillaga
við frv. til laga um heimild fyr ir  rík iss tjórn ina  til að innheim ta skemm tanaskatt 
með viðauka ár in  1942 og 1943.

F lm . : Pétur Ottesen, F in n n r  Jónsson.

Aftan við 1. gr. frv. bætist ný  málsgrein:
Skattauki sá, er hér um ræðir og til fellur í Revkjavík, rennur í þjóðleikhús- 

sjóð, en sá hluti hans, er til fellnr í kaupstöðum  utan Reykjavikuri rennur í sér- 
s takan sjóð á hverjum  stað, og skal hverjum  þeirra sjóða varið til s ty rk tar  leik- 
starfsemi á staðnum. K ennslum álaráðherra setur með reglugerð nánari  ákvæði um 
sjóði þessa, stjórn þeirra og tilhögun, að fengnum tillögum hlutaðeigandi bæjar- 
stjórna.

Sþ. 91. Tillaga til þingsályktunar
um kaup  á h lu tabréfum  Útvegsbanka íslands h /f .

F lm.: Jóhann  Jósefsson, Bergur Jónsson, Sig. E. Hliðar, Sigurjón A. Ólafsson.

Alþingi á lyk tar að heimila r ik issljó rn inni að kaupa fvr ir  hönd ríkissjóðs af 
h inum  upprunalegu eigendum eða erfingjum  þeirra, ef þess er óskað, hlutabréf þau 
í Útvegsbanka íslands h /f ,  er keypt voru xneð hluta  af sparisjóðs- og innstæðu- 
skírteinainnstæðum í íslandsbanka, Jjegar hann  ha:tti störfum, við þvi verði, er 
r ik isstjórnin  telur hæfilegt, að athuguðum  öllum málavöxtum.

Á s t æ ð u r .
Tillögur, er miða í þá átt, er liér um ræðir, hafa oft verið bornar fram á Alþingi, 

þótt ekki hafi þa>r náð endanlegu samþykki þingsins. Enginn getur með réttum 
rökum  varið það, að þeir þegnar þjóðfélagisns, sem hér eiga hlut að máli, séu látnir 
færa þær fórn ir að hafa fjárm uni sína bundna um óákveðinn tíma í hlutabréfum  
Útvegsbankans án  þess sú h lutafjárcign gefi jieim nokkurn  arð. Rikið er aðaleig- 
andi þessa banka og ábyrgist það sparifé, sem landsmenn leg'gja á vöxtu í bank- 
ann. Áhrifa annarra  aðila en ríkisvaldsins gætir í engu að því er stjórn  bankans 
snertir. Virðist því þegar af þessnm ásta 'ðum réttmætt, að rikið kaup í h lutabréf 
þau, er um  ræðir.

Á siðasta þingi var þetta mál enn til meðferðar, og var þá leitað álits banka- 
ráðs og bankastjó rnar  Útvegsbankans uin það, hvort þessir aðilar teldu rétt, að 
ríkið keypti hlu tabréf þessi. í bréfi, dags. 20. maí 1941, létu þeir uppi svo hljóð- 
andi álit sitt:



„Stjórn Útvegsbanka íslands h / f  telur rétl, að athugað verði, á hvern hátt 
ríkið gæti leyst til sín öll h lu tabréf bankans, sem ekki eru ríkiseign, og mælir því 
með, að samþykkt verði á Alþingi ályktun, er heimili þessar fram kvæm dir.“

Var þetta samþykkt á sameiginlegum fundi bankaráðs og bankastjórnar.
Meiri hluti f járveitinganefndar Alþingis 1941 mælti með, að ' t i l l .  sú til þings- 

álvktunar, er lá fyr ir  þinginu um heimild til r ik iss tjó rnarinnar  til kaupanna, vrði 
samþykkt, en minni h lutinn vildi afgreiða málið með rökstuddri  dagskrá, er náði 
samþykki þingsins.

Dagskráin fer hér á eftir:
„í trausti  þess að r ík iss tjó rn in  láti fa ra  fram athugun á fram boðum  og verð- 

gildi h lutabréfa Útvegsbanka íslands h / f  og leggi fy r ir  næsta Alþingi tillögur 
sínar um, hvort rikissjóður skuli kaupa hlutabréf þau, er um ræðir í þingsálykt- 
unartillögunni, og með hvaða skilyrðum, ef til kemur, svo sem kaupverð, árlegt
framlag rikissjóðs til kaupanna og að keypt verði af þeim einum, er voru upphaf-
lega eigendur bréfanna, tekur þingið fyr ir  næsta mál á dagskrá.“

Af samþvkkt þessarar dagskrártillögu er það ljóst, að Alþingi, þ. e. a. 111. k. 
meirj hluti þess, vill láta r ík isstjórnina taka til a thugunar kaup  á hlutabréfum, 
og meiri hluti fjárveitinganefndar og m argir þingmenn aðrir  vildu strax gefa ríkis- 
stjórninni þá heimild, er flutningsinenn þáltill. fóru fram  á.

Ekkert hefur enn verið lagt fram á þingi, er bendi á, að hæstv. ríkisstjórn 
hafi látið framkvæma það, er Alþingi fól henni með sam þykkt dagskrártillögunnar. 
E r málinu þvi hreyft hér á nýjan  leik.

Hefur við flutning málsins í þetta sinn verið haldið því orðalagi á þingsálykt- 
unartillögunni, er meiri hl. háttv. fjárveitinganefndar vildi hafa og lagði til, að
samþykkt yrði á síðasta þingi.

Ed. 92. Frumvarp til laga
um  bréyting á lögum nr. 47 23. jún í 1932, um lækningaleyfi, um réttindi og skyldur 
kekna og annarra , er lækningaleyfi hafa, og uin skottulækningar.

F rá  allsherjarnefnd.

1. gr.
Aftan við 1. málsgr. 2. greinar laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Ráðherra er heimilt að gera það að skilyrði fyr ir  ó takm örkuðu lækningaleyfi, 

að um sækjendur hafi gegnt læknishéraði eða aðstoðarlæknisstörfum  hjá  héraðs- 
kekni allt að 6 mánuði að loknu námi.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

G r  e i n a r g e r ð .
Frv. þetta er flutt í samráði við landlækni og í sainbandi við afgreiðslu nefnd- 

ar inna r  á frv. á þskj. 80, um breytingar á lögum nr. 44 23. jún í  1932, um  skipun 
læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna. — Nánar í framsögu.



Ed. 93. Frumvarp til laga
iuii sölu jijóðjarðarinnar Hólins.

Flm.: Magmis Jónsson, Sigurjón A. Ólafsson.

1- gi’.
Rikisstjórninni heiinilast að selja bæjarsjóði Reykjavíkur jijóðjörðina Hólm í 

Seltjarnarneshreppi í Gullbringusýslu. Nánuiréttindi í landi Hólms eru umlanskilin.

Yerði ekki samkomulag niilli r ik iss tjó rnarinnar og ba*jarstjórnar Reykjavíkur 
uin kaupverð og greiðsluskilmála, skal mat til verðákvörðunar fara fram samkvæmt 
lögum nr. (il 14. nóv. 1917, en um greiðsluskilmála eins og venja var til við sölu þjóð- 
og k irk ju jarða , sbr. lög nr. .‘11 20. okt. 1905.

II. gr.
Lög Jiessi öðlasl Jiegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Reykjavikurba* er orðið nauðsvnlegt að fá aukið landrými til ræ k tunar  og ann- 

a rra  nota fvrir  bæjarbúa, og Hólmur er í næsta nágrenni bæ jarins og því vel til Jiess 
fallinn. Enn frem ur er það orðin knýjandi nauðsyn fyr ir  vatnsveitu bæjarins að af- 
girða stórt landsvæði umhverfis Gvendarbrunna, og verða 48 ha. af landi jarðar- 
innar innan Jieirrar girðingar. En girðingnna er óhjákvæmilegt að setja upp þegar 
á næsta vori, vegna auk innar um ferðar á þessum slóðum og þe irrar  hættu, sem af því 
s tafar fvr ir  vatnsból bæjarbúa.

Ed. 94. Frumvarp til laga
uin lendingarhætur á Stokkseyri.

(Eftir  2. iiinr. í Nd.).

1. gr.
Til Iendingarbóta á Stokkseyri skal ú r  ríkissjóði veittur helniingur kostnaðar, 

eftir áætlun, sem atvinnum álaráðuneytið hefur samþykkt, Jiegar fé er til þess 
veitt í fjárlögum, allt að 100 þús. k r„  gegn jafnm iklu  tillagi annars  staðar að. F jár- 
hæð þessi greiðist lendingarsjóði S tokkseyrar að ja fn r i  tiltölu og lendingarsjóður 
S tokkseyrar leggur fram til lendingarbótanna.

2. gr.
R ikisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fv r ir  hönd ríkissjóðs allt að 

100 Jnis. kr. lán, er hreppsnefnd S tokkseyrar k ann  að taka í innlendri lánsstofnun 
til lendingarbótanna. Lánsábyrgðin skal bundin  Jivi skilyrði, að uinsjón verksins 
og reikningshald sé falið nianni, er a tv innum álaráðuneytið telur til Jiess færan.

3. gr.
Eigendur S tokkseyrartorfu leggja fram, endurgjaldslaust, nauðsynlegt land til 

lendingarbótanna, uppsáturs, íveru- og' fiskhúsa, allt að 20 Jnis. fermetrum, svo og 
land undir  b rau tir  og vegi, er nauðsynlegir kunna  að þykja, enn frem ur grjót, möl



og öniuu’ jarðefni, og þola bótalaust þær eignakvaðir, óhagræði eða takm örkun  á 
afnotarétti, sem lendingarbæturnar hafa í för með sér. Land þetta má lendingar- 
sjóður þó eigi selja.

4. gr.
Meðfram strandlengjunni eða lendingarbótunum, el'tir því, er nánar  verður 

ákveðið í reglugerð, má ekki gera neitt m annvirki til lendingarbóta, né heldur 
halda þar úti bátum  til útgerðar, nema samþykki hreppsnefndar Stokkseýrar 
komi til.

Brol gegn þessum ákvæðum varða sektum, 1000— 10000 kr.

5. gr.
Framkvæind lendingarmála og eftirlit ineð lendingunni hafa d menn, er hrepps- 

nefnd Stokkseyrar kýs. Skulu þeir kosnir hvert sinn að afloknum  hreppsnefndar- 
kosningum, og gildir kosning þeirra til loka k jörtímabils hreppsnefndarinnar.

0. gr.
Eignum lendingarsjóðs má aðeins verja I þarfir  lendingarinnar. Hreppssjóður 

Stokkseyrar ábyrgist skuldir sjóðsins, og hreppsnefndin er ábyrg fyr ir  eignum 
lendingarinnar.

7. gr.
Hreppsnefnd má ekki án leyfis atvinnum álaráðuneytis ins selja eða veðsetja 

fasteignir lendingarsjóðs, kaupa ný jar fasteignir né taka lán til lengri tíma en svo, 
að þau verði greidd af tekjum  næsta árs, né endurný ja  slík lán, og ekki heldur gera 
m annvirki við lendinguna, svo stórvaxin, að á rs tek ju r  hrökkvi ekki til að koma 
þeim í framkvæmd.

8. gr.
Til þesS að standa straum  af kostnaði við byggingu og viðhald lendingarvirkj- 

anna og til árlegs rekstrarkostnaðar lendingarinnar er heimilt að innheim ta í lend- 
ingarsjóð Stokkseyrar allt að 6% af brúttóverði afla hvers báts, er haldið er úti 
til fiskveiða á Stokkseyri, vörugjald af vörum, sem flu ttar  eru í land eða ú r  landi 
innan takm arka Stokkseyrarhafnar, svo og önnur gjöld, er ákveðin kunna  að verða 
í reglugerð samkv. 12. gr.

Gjöld þessi má taka lögtaki, og ganga þau fvr ir  sjóveðum.

9. gr.
Reikningsár Iendingarsjóðs er almanaksárið.

10. gr.
F y rir  1. desembermánaðar á r  hvert ber stjórn  lendingarsjóðsins að seinja 

áætlun um tek ju r  og gjöld sjóðsins næsta á r  og senda hana atvinnum álaráðuneytinu 
til samþykkis.

11. gr.
F y rir  lok l 'ebrúarinánaðar á r  hvert skal stjórn  lendingarsjóðs gera reikning 

yfir tek jur og gjöld sjóðsins á liðnu ári. Reikninginn skal endurskoða og úrskurða 
á sama hátt og sveitarsjóðsreikninga.

12. gr.
í reglugerð, sein hreppsnefnd Stokkseyrar semur og atvinnumálaráðunevtið  

staðfestir, skal kveða á um allt það, er lý tur að stjórn lendingarsjóðs, viðhaldi 
lendingarbóta, umferð og góðri reglu í lendingunni, skipagjöld og báta og bryggju- 
gjöld og fleira, er þurfa  þykir.

í reglugerð má ákveða sektir fvr ir  brot geg'n henni, 20—10000 kr. Sektir renna 
í lendingarsjóð.



13. gr-
Eignir núverandi lendingarsjóðs Stokkseyrar renna í h inn  nýja lendingarsjóð, 

enda tekur hann að sér ábyrgð á skuldum hins.

14. gr.
Með inál út af brotum  gegn lögum þessum og reglugerðum, er settar kunna 

að Yerða samkvæmt þeim, skal fa ra  sem alm enn lögreglumál.

15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ákvæði um stundarsakir.
l'mlioð núverandi hafnarnefndar S tokksevrar gildir unz ný ja r  hreppsneíndar- 

kosningar á Stokkseyri hafa farið fram. Að þeim afstöðnum skal fara um kosn- 
ingu hafnarncfndar eins og segir í ó. gr. þessara laga.

Nd. 95. Breytingartillaga
við frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 81 28. júní 198ti, uni sveitarstjórnarkosningar.

F rá  Gisla Guðnnindssyni og Bergi Jónssyni.

Við 1. gr. Á eftir 8. málsgr. koini sérstök málsgr., svo hljóðundi:
Varamenn hreppsnefndarm anna, kosinna óhlu tbundnum  kosningum, taka sæti 

í þeirri röð, sem þeir eru kosnir.

Nd. 96. Þingsályktun
iini á rsskýrs lu r síldarverksmiðja ríkisins.

(Afgreidd frá Nd. 28. marz.)
Samhljóða þskj. 85.

Ed. 97. Frumvarp til laga
um framlenging á gildi laga nr. 88 7. maí 1928, um skattgreiðslu h / f  Eimskipafélags 
Islands.

F rá  fjárhagsnefnd.

1. gr.
Lög nr. 88 7. mai 1928, um skattgreiðslu h / f  Eimskipafélags íslunds, skulu gilda 

árin  1948 og 1944.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.



G r e i n a r  g e r  ð .
Frum varp  þetta er flutt eftir tilmælum fjármálaráðuneytisins, og eru einstakir 

nefndarmenn óbundnir uin einstök atriði þess. F rum varp inu  fylgdi eftirfarandi 
gre inargerð:

„Lög nr. 33 1928 mæla svo fyrir, að h / f  Eimskipafélag íslands skuli með ákveðn- 
um skilyrðum vera undanþegið eignar- og tekjuskatti  ár in  1929 og 1930, og er því 
veitt ívilnun á iitsvari fv r ir  sama tímabil.

Undanþága þessi frá  skattgreiðslum h efu r  síðan verið stöðugt framlengd og sið- 
ast fyr ir  ár in  1941 og 1942, með lögum nr. 93 1940.‘‘

Einn nefndarmanna, BSt, var fjarverandi sakir veikinda, þegar mál þetta var 
tekið til flutnings.

Ed. 98. Frumvarp til laga
um heimild handa ríkisstjórninni til að veita tannsmið Óla Baldri Jónssvni tann- 
Jækningaleyfi.

Flin.: Magmis Gíslason, Ingvar Pálmason, Jóhann  Jósefsson.

1. gr.
R ikisstjórninni skal heimilt að veita tannsmið Óla Batdri Jónssyni tannlækn- 

ingaleyfi.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Maður sá, er hér um ræðir, Óli Baldur Jónsson á Eskifirði, hefur stundað tann- 

ia 'kninganám í Þýzkalandi um 5 ára  skeið, fyrst  í Fachschule fiir Dentisten i Ham- 
borg frá 1934--1938 og síðan í eitt á r  í Lehrinstitu t fiir Dentisten í Dresden. Lauk 
hann prófi í báðum þessum skólum með góðum vitnisburði. Að nám i toknu starfaði 
hann sem fullgildur aðstoðarmaður á tannlækningastofu í Þýzkalandi í hálft ár, en 
hvarf þá heim til íslands og hefur siðan, með levfi heilbrigðisstjórnarinnar, lagt 
stund á tannsm íðar og haft aðsetur á Austurlandi. Hins vegar hefur honum  verið 
svnjað um leyfi til að stunda tann læ kn ingar: tanndrá t t  og tannviðgerðir, sökum þess, 
að skólar þeir, er hann  nam í þessi fræði í Þýzkalandi, hafa ekki verið v iðurkenndir 
af heilbrigðisstjórninni, en i lögum nr. 7/1929, um tannlækningar, er tannlækninga- 
próf í tannlæknaskóla, er v iðurkenndur er af heilbrig'ðisstjórninni, gert að skilyrði 
fyrir  rétti til að stunda sjálfstæðar tannlæ kningar hér á landi.

Hingað til m unu ekki aðrir  skólar en tannlæknaskólinn í Kaupm annahöfn 
hafa hlotið slíka viðurkenningu.

Nii er það vitað, að þeir, sem lokið hafa náini við fram angreinda skóla í Þýzka- 
landi, geta fengið full tannlæknaréttindi þar í landi, og þykir  þar með fengin trygg- 
ing fyrir, að Óli Baldur hafi öðlazt nægilega fræðslu og þekkingu í fræðigrein sinni. 
A hinn bóginn er mikill skortur á tannlæ knum  hér á landi, þar sem sum ir landsfjórð- 
ungar eru alveg tannlæknislausir, svo sem Austfirðingafjórðungur, en þar hyggst Óli 
Baldur að setjast að, ef honum  verður levft að fa ra  með tannlækningar. Hefur hann 
þegar unnið sér traust  fyr ir  tannsm iðar sínar, sem þykja bera vott um hagleik og 
vandvirkni. E r með þessu að nokkru  bætt ú r  vandkvæðum Austfirðinga á þessu 
sviði, en hitt er þó mikilsverðara, að þar sé búsettur fullkom inn tannlæknir, sem 
geti gert við tannskemmdir. Sýnist engan veginn rétt að láta ónotaða þá starfskrafta, 
sem fvrir  hendi eru, þegar þeirra er slík þörf sem raun  her vitni.



A það er einnig að líta, að m aður þessi hefur varið iniklum tíma og f já rm unum  
til-að  afla scr nauðsynlegrar þekkingar í fræðigrein sinni, og því ósanngjarn t að 
meina honum  að njóta ávaxtanna af iðju sinni.

Ed. 99. Breytingartillögur
xið frv. til 1. um hrevt. á 1. nr. 100 23. jún í 1930, um stýrim annaskólann í Revkjavík.

Frá  sjávarntvegsnefnd.

1. YTið 1. gr. Greinin falli niður.
2. Við 3. gr. Aftan við greinina bætist:

Aftan við sömu lagagr. komi ný málsgr., er orðist þannig:
Ráðherra er heimilt, að fengnum tillögum skólastjóra, að ákveða, að aðeins 

skuli kennd tvö af hinum  erlendu tungum álum  til farm annaprófs.

Ed. 100. Breytingartillögur
við frumv. til 1. um brevt. á 1. nr. 75 27. júní 1921, um stimpilgjald.

F rá  Magnúsi Gíslasyni.

í stað 1. gr. frv. koina tvær ný jar  greinar, svo hljóðandi (og brevtist greinatalan 
samkv. þ v í ) :

a. (1. gr.). 17. gr. laganna skal orða svo:
Með 2 c/c af fasteignamatsfjárha 'ð  fasteigna skal stimpla öll skjöl uin eigna- 

yfirfærslu  þeirra. Erfðafestubréf, sein veita rétt til sölu eða veðsetningar, skal 
stimpla sem afsalsbréf.

Með 1% af f járhæðinni skal stimpla skjöl um  eignayfirfærslu skipa.
Þegar fasteign eða skip er afsalað hlutafélagi, greiðist tvöfalt gjald. Þegar 

fasteign er lögð út ófullnægðum veðhafa, greiðist hálft gjald.
Ef giftingarvottorð er þinglesið sein heimild fyr ir  skipi eða fasteign, skal 

ekkert stimpilgjald greiða, nema ef endurgjakl er áskilið til meðerfingja eða 
annarra ,  því að þá skal re ikna stimpilgjald eftir endurgjaldinu.

Útdrætti ú r  skiptabókuro eða öðrum embættisbókum eða vottorð embættis- 
manna, félaga, stofnana eða einstakra manna, er sýna eigandaskipti að fasteign 
eða skipi, eða eru notuð sein afsöl, stimplast sem afsöl.

Undanskildir stimpilgjaldi eru þó ú td ræ ttir  ú r  skiptabók og önnur skjöl, er 
sýna eignayfirfærslu fasteigna, er lagðar hafa verið ú t  erfingjum  sem arfur, eða 
m aka upp í búshelming hans (lóðseðlar), enda sé eigi samhliða uni sölu eða um 
söluafsal að ræða.

b. (2. gr.). 18. gr. laganna skal orða svo:
Stimpilgjaldið fyr ir  öll heimildarbréf fyr ir  skipuin telst eftir því kaupverði, 

sem sett er á eignina í bréfinu, og teljast veðskuldir, sem kaupandi undirgengst, 
til kaupverðsins.



Ed. 101. Nefndarálit
um frumv. til hnfnarkiga fvr ir  Neskaupstað.

F rá  sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur borið frumvarpið saman við hafnarlög þau, er afgreidd hafa 
verið frá Alþingi hin  siðustu ár, og leggur til, að það verði samþ. með eftirfarandi

b r í : y t i n g u m .
1. Við 7. gr. Greinin orðist þannig:

Fram kvæm d hafnarm ála  og eftirlit rneð höfninni skal fela hafnarnefnd. í 
hafnarnefnd  eiga sæti 5 menn. Skal nefndin kosin á sama hátt  og til sama tíma 
og aðrar fastanefndir, er bæjars tjó rn  kýs. Heimilt er þó að kjósa í nefndina 2 
menn, er ekki eiga sæti i bæjarstjórn.

2. Við 15. gr. Orðin „sem kostur er á“ falli niður.

Alþingi, 23. marz 1942.

Ingvar Pálmason, Sigurjón A. Ólafsson, Jóhann  Þ. Jósefsson. 
form., frsm. fundaskr.

Nd. 102. Frumvarp til laga
iim breyting á lögum nr. 2fi 13. jan. 1938, um bændaskóla.

Flm.: Jö ru n d u r  Brynjólfsson, E irikur Einarsson, Helgi Jónasson, Gisli Sveinsson, 
Bjarni Bjarnason, Sveinbjörn Högnason.

1. gr.
1. gr. laganna orðist þannig:
Þ a r  til öðruvisi verður ákveðið, skulu vera þ r ír  skólar á landi hér, er veita 

bændaefnum nauðsynlega sérþekkingu til undirbúnings stöðu þeirra. Skal einn skól- 
inn vera á Hólum í Hjaltadal, annar á Hvanneyri í Borgarfirði og hinn þriðji á Suð- 
urlandsundirlendi.

Landbúnaðarráðuneytið  ákveður skólanum stað, að fengnum tillögum Búnaðar- 
félags íslands.

Skólarnir nefnast bændaskólar.

2. gr.
í stað orðanna „Við hvorn skóla“ i bv rju n  1. málsgr. 4. gr. laganna komi: Við 

hvern skólanna, og í stað orðanna „hvorum  skóla“ í 3. málsgr. sömu lagagr. komi: 
hverjum skólanna. — Enn frem ur komi i stað orðanna „í hvorum skóla“ í 1. málsgr.
5. lagagr.: í hverjum  skóla.

3. gr.
A eftir 13. gr. Iaganna komi ný grein, svo hljóðandi:

Sérákvæði um bændaskóla Suðurlands.
Eftir gildistöku laga þessara skal svo fljótt sem unnt er, þegar fé er veitt til 

]æss í fjárlögum, reisa bændaskóla Suðurlands.
Ef hentugt jarðna^ði skortir fy r ir  skólann, er ríkisstjórninni heimilt að kaupa



Þegtu’ kændaskóli Suðurlands tekur til starfa, skal hefja tilraunastarfsem i í sam- 
htindi við hann, eftir því sem unn t  er.

Sérstaka áherzlu skal leggja á eftirta ldar t i lraunir:
a. T ilraun ir  með kynbæ tur alidýra, einkanlega nautgripa og sauðfjár.
b. T ilraun ir  með jarðargróða og rannsókn á gæðum fóðurjur ta  með tilliti til fóður- 

gildis. Enn  frem ur skal rannsaka, á hvern hátt  hagkvæmast er og bezt að verka 
og geyma fóðurjurtir .

c. F óðurti lraun ir  búfjár, vetrarbeit sauðfjár í sambandi við k jarnföðurgjöf,  og 
sum arbeit m jó lkurkúa  á ræktuðu og óræktuðu landi.

d. Þ u rrk u n  lands, bæði með tilliti til ræ k tunar  og notagildis til beitar.

G r  e i n a r g e r ð .
Undanfarin á r  hefur aðsóknin að bændaskólunum  aukizt að kalla jafn t  og þélt. 

Það mun ekki f ja rr i  lagi, að orðið hafi að neita jafnm örgum  piltum  um skólavist 
og fengið hafa inngöngu i skólana, og hefur l)ó verið tekið á móti eins m örgum nein- 
endum eins og nokkur tök voru til. F y r i r  aldamót voru fjórir  búnaðarskólar  í land- 
inu ; nú eru þeir aðeins tveir, að vísu m un stærri hvor heldur en h in ir voru hver ein- 
stakur, en það litlir, að óviðunandi er. Bændacfnum landsins hefur aldrei verið meiri 
þörf á að fá fræðslu til undirbúnings starfi sínu en nú. Ber m argt til þess, og skal 
hér fátt eitt talið. Búnaðarhættir  hafa með þjóðinni breytzt allmjög hin síðustu ár. 
E r  nú allt önnur aðstaða til landbúnaðarfram leiðslu en áður. Sakir gerbreytts fyrir- 
komulags í viðskiptum með landbiínaðarframleiðslu er miklu vandasam ara en fyrr- 
um um hirðing og meðferð varanna, t. d. m jó lkur og m jó lkurafu rða  o. fl. o. fl. Krefst 
það m ikillar leikni og þekkingar í störfum. Bændaefnum landsins er "því hin mesta 
nauðsyn á að fá m argháttaða fra'ðslu og verklega æfing í ýmiss konar störfum í 
sýslan þeirra.

Þá ber og þess að gæta, að notkun véla við m argháttuð landbúnaðarstörf hefur 
aukizt mjög mikið og m un fara í vöxt frá þvi, sem er, á næstu tímum. En meðferð 
þeirra og hirðing krefur þekkingar og leikni til að fa ra  með þær svo að full not séu 
að við vinnuna og valdi ekki skemmdum á vélunum, sakir fákunnáttu  og hirðuleysis. 
Það verður því alls ekki um það deilt, að þörfin  á aukinni búnaðarfra 'ðslu  er brýn 
og aðkallandi.

Vera má, að sumir telji, að hagkvæmara væri að stækka bændaskólana á Hólum 
og Hvanneyri heldur en byggja ný jan  skóla, en þegar nánar  er að gætt, hyggjum vér, 
að slíkt væri mjög óhvggilegt. Ber á það að líta, að þar, sem þessar stofnanir starfa, 
þarf nðstaða þeirra að vera á þann veg, að möguleikarnir til ræ k tunar  og annarra  
fram kvæm da í þágu búnaðarins séu góðir. Nú hagar svo til á Hólum og Hvanneyri, 
að ræ ktunarskilyrði eru ekki sem bezt og takm örkunum  hundið, hvað mikið er hægt 
að vinna að aukinni ræktun. Þessir skólar eru líka það fjölmennir, að til þess að 
nem endur fái j)á allra nauðsynlegustu æfingu í verklegum störfum, þarf árlega að 
taka talsvert stórt nýtt land til ræktunar. Getur því tæpast hjá því farið, áður en 
langir t ím ar líða, að land skorti á þessum stiiðum til óhjákvæmilegra starfa fyrir  
piltana.

Er því sjálfsagt að reisa heldur skólann á nýjum  og góðum stað, þar sem skil- 
vrði eru góð til starfa fv r ir  stofnunina. Má og á það benda, að gróðurfar og veðrátta 
er m ismunandi í hinum einstöku landshlutum. En fvr ir  jiær sakir hentar  bezt, að 
t i lraunir  í kynbótum  búfjár  og ja rð ræ kt og ýmsum öðruin greinum landbúnaðarins 
fari fram í hinum ýmsu héruðum  landsins.

Suðurland hefur mikla þörf á þessari stofnun. E r það einna stærsta og mesta 
framleiðsluhérað landbúnaðarins, hefur sérstætt veðráttufar, og gróðurríki þess er 
talsvert á annan  veg en í öðrum héruðum. Þá eru m iklar ho rfu r  á, að fólki fjölgi 
i héraðinu, og það hefur meiri og betri skilyrði til þess, að býlum fjölgi að miklum 
m un frá því, sem nú er, heldur en nokkurt  annað landbúnaðarhérað landsins.



Allt þetta bendir til þess, að þjóðin hafi mikla þörf fyr ir  þessa stofnun og hún 
verði hvergi betur kom in heldur en á Suðurlandsundirlendinu.

Að öðru leyti þykir  ekki ástæða til að fjölyrða um málið, og það því síður, þar 
sem frumv. með greinargerð um þetta efni hefur áður verið borið fram.

Nd. 103. Frumvarp til laga
um verklegt nám kandidata  frá  Háskóla íslands.

Flm.: Sveinbjörn Högnason.

1. gr.
Kandidatar frá  Háskóla íslands skulu, að embættisprófi loknu, s tunda verklegt 

nám, a. m. k. um eins árs skeið, í fræðigrein þeirri, er þeir hafa  stundað, til að geta 
öðlazt rétt til embætta hjá ríkinu. Starfsleyfi þau, sem ríkið veitir, eða bundin  hafa 
verið við embættispróf hingað til, i hinum ýmsu fræðigreinum, skulu einnig sama 
skilyrði háð.

2. gr.
Um nánari tilhögun og fyrirkomulag náms þessa skal setja sérstaka reglugerð 

fyr ir  hverja deild háskólans fyr ir  sig. Reglugerðir þessar skulu settar af ráðherra , að 
fengnum tillögum viðkomandi háskóladeilda. Einnig skal leita álits biskups um nám 
guðfræðikandidata og álits landlæknis um nám Iæknakandidata, hversu því verði bezt 
og haganlegast fyr ir  koinið.

3- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r  e i n a r g e r  ð .
Nú á tímum er stöðugt verið að gera ineiri og meiri k rö fu r  til verklegs náms í 

öllum starfsgreininn svo að segja. Enda verður því ekki neitað, að ré tta r  og hag- 
kvæmar vinnuaðferðir hafa ekki minni þýðingu fyrir  á rangur starfanna, hver sem 
þau eru, heldur en fræðileg þekking. í raun  og veru skiptir það mestu máli, þegar 
út í lífið keinur, að inenn kunn i hin  réttu tök á viðfangsefnum sinum og hafi öðlazt 
nægilega leikni við að levsa þau af hendi.

F ram  hjá þessari staðrevnd getur rikið ekki gengið, er það ræ ður sér s tarfsmenn 
til mestu trúnaðars tarfa  sinna, og því vissulega timi kom inn til að setja lög um þessi 
efni, eins og m argar aðrar m enningarþjóðir hafa gert.

Það er ætlazt til, að nám þetta fari að mestu fram undir  leiðsögn starfandi 
embættismanna, sem til þess verða ta ld ir  hæfir, og allt fyrirkom ulag miðað við það, 
að kandidatarn ir  fái að kvnnast sem flestn af störfum þeim, er þeir ætla að takast 
á hendur.

Þá er einnig annað sjónarmið, sem hér kem ur til greina við slíka lagasetningu, 
sem hér er farið fram á. Þ rá t t  fv r ir  m ikinn fjölda kændidata, sem frá  háskólanum  
koma, eru hin ir mestu erfiðleikar á, oft og einatt, að fá menn til að setjast að eða 
þjóna embættum í dreifbýlinu i'iti uin sveitir landsins, og leita þeir heldur starfa í 
bæjunum, þótt engin þörf sé þ a r  fy r ir  þá. Má telja víst, að þetta stafi að einhverju 
leyti af því, að m argir þeir, sem útskrifast frá háskólanum, eru ókunnugir störfum 
og lifnaðarháttum til sveita og skortir  áræði til að hefja sjálfstætt starf þar, sem 
engrar aðstoðar eða leiðsagnar er að leita hjá em bættisbræðrum þeirra. En slíkt er 
allt auðveldara til að byrja  nieð þar, sem m argir starfa fvrir  í söniu grein.



Um leið og bæta má nokkuð ú r  þessum skorti á em bættism önnum  í dreifbýlinu 
með verklegu námi kandidatanna út af fyr ir  sig, er einnig sennilegt, að það hefði 
áh r if  í þá átt, að fleiri tækju  þar upp störf að nám inu loknu, og það bætti þannig 
nokkuð ú r  því öfugstrevmi, sem nú er i þessum efnum,

Að sjálfsögðu verður að haga námi þessu þannig, að það bindi kandidötum  sem 
rninnstar fjárhagslegar byrðar, og verður því ekki h já  því komizt, að ríkið veiti fé til 
þess, eftir því sem ástæður þykja til.

Nd. 104. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 54 27. jún í 1921, uin sölu á prestsmötu.

(Eftir  2. umr. í Nd.)

1. gr.
4. gr. laganna skal orða þannig:
Andvirði prestsmötu, sem þegar er seld eða seld verður, renni til k i rk n a  þess 

prestakalls, sem nau t hennar áður, og skiptist ja fn t  milli þeirra.
P restlaunasjóður greiðir tekjumissi þann, er viðkomandi prestur hefur af sölu 

jirestsmötu.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 105. Breytingartillaga
i ið  frv. til I. um Jendingarbætur á Stokksevri.

F rá  Eiriki Einarssyni.

Við 7. gr. Á eftir orðunum  „né taka lán“ komi: um fram  stofnlán samkvæmt 
heimild 2. gr.

Nd. 106. Nefndarálit
um frv. til laga um málflytjendur.

F rá  allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og leggur til, að það verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU.
Við 23. gr. A eftir orðunum  „D ómsm álaráðherra ákveður“ komi: að fengnum 
tillögum félags héraðsdóms- og hæstaréttarlögmanna.

Alþingi, 20. marz 1942. .

Bergur Jónsson, F innur  Jónsson, Garðar Þorsteinsson, 
form., frsm. fundaskr. með fyrirv.

Gisli Guðmundsson. Jóh. G. Möller.



Nd. 107. Þingsályktun
um vörzlu gripa ú r  Hólakirkju.

(Afgreidd frá Nd. 24. marz).
Samhljóða þskj. 65.

Nd. 108. Nefndarálit
um frv. til 1. um gerðardóm í kaupgjalds- og verðlagsmálum.

Frá  minni hluta allsherjarnefndar.

F rum varp i þessu var visað til a llsherja rnefndar Nd. Alþingis h inn  11. þ. m. Var 
það tekið fyr ir  á fundi hennar hinn 17. s. m. Lagði ég þá til, að það yrði sent til um- 
sagnar Alþýðusambands íslands og Vinnuveitendafélags Islands, en sú tillaga var 
felld með atkvæðum þriggja nefndarm anna (ÍIJ, GG og JGM) gegn mínu. E inn nefnd- 
arm aður (GÞ) var fjarverandi. Var frumvarpið síðan borið und ir  atkvæði, þar eð 
enginn óskaði að ræða það, og samþykkt að mæla með, að það næði fram  að ganga, 
með atkvæðum hinna sömu inanna gegn atkvæði undirritaðs.

Þ ar  ineð var lokið nefndarathugun í neðri deild Alþingis á þessu lagafrumvarpi 
til staðfestingar á bráðabirgðalögum, er varða lífsafkomu allra vinnandi karla og 
kvenna í landinu.

Eftir lagafrv. þessu skipar r ík isstjórnin  5 inenn i svonefndan gerðardóm, sem á 
að úrskurða um allar breytingar á kaupi, k jörum , hlutaskiptum  og þóknunum, sem 
greilt var eða gilti á árinu  1941. Grunnkaup má eigi hækka eftir meginreglu frum- 
varpsins, þó eigi séu útilokaðar brevtingar á því til sam ræm ingar og lagfæringar. 
ÖII verkföll og' verkbönn skulu bönnuð.

Þá er í frv. gert ráð fyrir, að rík isstjórnin  gefi út skrá um nauðsynjavörur, er 
eigi megi selja hæ rra  verði en í árslok 1941, og skrá yfir vörur, er eigi megi leggja 
meira á en gerðist á þeim tíma. Gerðardómurinn svonefndi skal þó ákveða breyting- 
ar  á verðlagi innlendra framleiðsluvara, sem á skránni eru, í samrauni við fram- 
leiðslukostnað þeirra, enn freniur er honum heimilt að ákveða brevtingar á verði ann- 
arra  vara, er ríkisstjórnin  ákveður um.

Farmgjöld má eigi hækka án samþykkis dómsins, og loks er honum heimilað að 
ákveða verðlag á innlendum iðnaðarvörum og taxta fyr ir  viðgerðir, smíði, saumaskaj), 
prentun og því um líkt í samræmi við álagningu á efnivöru og vinnulaun, og er þá 
ckkert eftir, sem hinir 5 vísu dómendur eigi mega ákveða taxta fyrir, nema ef vera 
skyldi ú tprjón  og hannyrðir.

Með bráðabirgðalögum þeim, er frv. þessu er ætlað að staðfesta, er 5 m önnum  
gefið úrskurðarvald  um það að banna alla kauphæ kkun  launastéttanna, en ríkis- 
stjórnin ákveður, hvað vörur þær, er þessar stétlir þurfa  að kaupa, skuli kosta. Þ ar  
sem vitað er, að hvorki í r ík isstjórn  né heldur í gerðardónm um  situr nokkur fulltrúi 
frá launastéttunum, en rik isstjórnin  hins vegar styðst við verzlunarvaldið, bæði 
heildsala, kaupm enn og samband ísl. samvinnufélaga, er þegar af þeirri ástæðu 
hætta á því, að h lu tu r launastéttanna og neytandans verði fvr ir  borð borinn, og um 
hitt meira hugsað, að skerða eigi álagningu á vörurnar. Þessi hefur einnig orðið fram- 
kvæmdin, það sem af er starfstíma þessarar stofnunar, svo sein síðar inun sýnt verða.

Skal nú fyrst athugað, hvernig lagasetning þessa hefur borið að höndum, og 
síðan frumvarpið sjálft í einstökum atriðum  og framkvæmd bráðabirgðalaganna.



Með lögum nr. 98 hinn 9. júlí 1941 voru ríkisstjórninni gefnar ým sar heimildir, 
scm Alþingi ætlaðist til, að notaðar vrðu til þess að halda niðri dýrtiðinni. Yoru lög 
])essi sett að undangenginni athugun sérstakrar þ ingnefndar lir þáverandi þrem 
stjórnarflokkum , og var alm ennur áhugi rík jandi meðal þ ingm anna fy r ir  því, að 
r ík isstjórnin  framkvæmdi lögin. Eigi bar hún þó gæfu til þess að gera það, heldur 
tók alveg öfuga stefnu og virtist vera eins konar kapphlaup  milli f jögurra  ráðherr- 
anna um það, hver þeirra ga>ti látið dýrtíðina aukast sem mest að sínuin hluta.

Eftirlit  með útsöluverði á vörum, svo og verðlagning á vöruuum, var rekið með 
sama sleifarlagi og verið hafði.

L andbúnaðarvörur voru stórha'kkaðar, en eigi verðbættar ú r ríkissjóði til þess 
að koma í veg fyr ir  vöxt dýrtíðarinnar, svo sem þó var heimild til.

Tollar á nauðsynjavörum  voru eigi lækkaðir eða afnum dir samkvæmt laga- 
hoimild.

Ekkert var gert af hálfu rík iss tjó rnarinnar til þess að halda niðri farmgjöld- 
unum.

Ríkisstjórnin lét þannig með öllu undir höfuð leggjast að fram kvæm a nokkuð 
])að, er Alþingi hafði falið henni að gera i dýrtiðarm álunum , þó með þeirri einu und- 
antekningu, að ])áverandi félagsmálaráðherra framkvæmdi húsaleigulögin.

Vegna þessarar vanrækslu r ík iss t jó rnarinnar  í dýrtíðarm álunum  óx dýrtiðin 
mjög hratt. Ríkisstjórnin var eigi þeim vanda vaxin að fram kvæm a það höfuðverk- 
efni, sem Alþingi hafði falið henni, og var því Alþingi kvatt saman til fundar hinn
13. okt. s.l. til þess að ráða fram ú r  dýrtíðarm álunum .

A þingi þessu lagði F ram sóknarflokkurinn  fram, svo sem kunnugt er, frum varp 
um að lagbanna hækkun kaupgjalds og lögbinda dýrtíðaruppbót og verð innlendra 
afurða. Þ ar  eð grunnkaup hafði ekki hækkað frá s tríðsbyrjun sem neinu nain, en 
dýrtíðin hins vegar fariö liraðvaxandi, var augljóst, að grunnkaupshæ kkun  var eigi 
orsök dýrtíðarinnar og frv. þetta því barátta  gegn kaupgjaldinn, en ekki dýrtiðinni.

Álþýðuflokkurinn lagði hins vegar fram l'rv. uin auknar  ráðstafanir til þess að 
lialda niðri dýrtiðinni. Var þar liert mjög á ákvæðum gildandi laga og borin frain 
nokkur merk nýma'li.

Sjálfstæðisflokkurinn og Komiministaflokkurinn lögðu ekkert til þessara mála.
F rum varp  Al])ýðuflokksins varð eigi útrætt, en frv. Fram sóknarflokksins  var 

fellt í neðri deild Alþingis hinn 7. nóv. 1941 með 14 atkv. gegn 12. Var þannig sýnt, 
að meiri hluti Alþingis var ])ví algerlega andvigur.

Sagði ríkisstjórnin ])á af sér, og \ i r t is t  horfa til vandræða. Fór svo fram um 
hríð, að engir fengust til þess að mynda nýja ríkisstjórn, og settist hún  þ á .a f tu r .  
Engar ný jar ráðstnfanir voru gerðar í dýrtíðarniálunum, en rík isstjórnin  fékk þungar 
ávítur hjá ýnisum ])ingniöimiim fvrir  aðgerðalevsi sitt í þeim, og lofaði hún nú að 
framkva'ina dýrtíðarlögin, er hún tók á ný við völdum. Forsæ tisráðherra  lét þess 
þó getið, að hann  teldi þau ófullna'gjandi, og lýsti yfir ábyrgðarleysi sínu í því sam- 
bandi. Sleit Al])ingi síðan, og fóru þingmenn hver heiin til sin.

Þ rátt  fyrir gefin lolorð leið svo fram uni áramót, að enn gerði ríkisstjórnin ekk- 
ert það í dýrtíðarm álunum , er Alþingi hafði falið henni að franikvæma. Hins vegar 
!ét Iandbúnaðarráðherra, sem jafn fram t er forsætisráðherra , enn hækka landbúnað- 
a rvörur í verði, eins og til þess að storka launastéttunum og undirs tr ika  ábyrgðar- 
levsi sitt á fram kiæ indarleysi hans á dýrtíðarlögunum, sem hann hafði þó tvívegis 
tckið við frá Al])ingi.

F jögur félög iðnaðaim anna í Revkjavík, sen) í Alþýðusambandinu eru, með alls 
um 500 nieðlimum, og tvö smáfélög, sem ekki eru í Alþýðusambandinu, höfðu sagt upp 
samningum sínum við atvinnurekendur. Flest þessara félaga höfðu eigi í fyrstu  gert 
ráð fyrir  að krefjast verulegrar hæ kkunar  á grnnnkaupi, en hin stöðuga hækkun 
dýrtíðarinnar í höndum rík iss tjó rnarinnar m un hafa brevtt h inum  upphaflegu á- 
formum og ýtt undir, að k röfur voru gerðar af þeirra hálfu um hæ kkun  grunnkaups. 
Þó voru þessar k rö fur eigi ha'rri en svo, að fullt útlit var fvrir, að samningar na'ð-



ust 11111 eða eftir á iam ótin  milli félaga þessara «g atvinnurekencla. Þá hélt forsætis- 
láðherra hina alkunnu nýársræðu sina. Boðaði hann  opinberar ráðstafanir gegn 
hækkun grunnkaups. Stöðvuðust samningar við það i bili, en þó eigi h já  öllum fé- 
lögunum.

Hinn 8. jan. 1942 gefa síðan 4 ráðherra r  af á í r ík isstjórninni út bráðabirgðalög 
um gerðardóm í kaupgjalds- og verðlagsmálum. Var með bráðabirgðalögum 
þessum lögfest bann við hæ kkun á grunnkaupi, þ rá tt  fyr ir  að Alþingi hafði fellt 
sams konar tillögur skönnnu áður. Þessi aðferð, að gefa út bráðabirgðalög, 
sem fóru þverlega í bág við nývfirlýstan vilja Al])ingis og eins ráðherrans í rikis- 
stjórninni, var hvort tveggja í senn Jiingræðisbrot og brot á samkomulagi þvi, sem 
gert var, þegar þjóðstjórnin var mynduð. Bráðabirgðalög þessi voru mjög sama efnis 
og Alþingi var nýbúið að fella og eigi neina rúm ur m ánuður þangað til Alþingi skyldi 
kvatt saman til reglulegs fundar á ný. Skerða þau ulgerlega rétt launastéttanna til 
þess að semja um kaup sitt og kjör, og munu engin dæini til þess í nokkru  þingneðis- 
landi, að hrapað sé að slíkuni ráðstöfunum með bráðabirgðalöguin, og það rétt eftir 
að Alþingi hafði fellt frumvarp sama efnis og rétt áður en þetta sama þing kem ur 
saman á ný. Virðist jiessi óþingræðislega aðferð hala  verið viðhöfð til þess að binda 
hendur liingmanna við gerðir ráðherra  sinna og flokksstjórna á milli þinga, áf því 
vonlaust hafi þótt að koina þessu máli fram á annan hátt. Slík vinnubrögð eru vitan- 
lega stórhættuleg öllu þingræði og lýðræði og stórlega vitaverð.

Lagafrumvarp þetta hefst á því, að ríkisstjórnin tilnefnir á menn í svonefndan 
gerðardóm. Xú mun |>að réttarfarsregla um gerðardóma, að tveir aðilar, sem eigi 
cru á eitt sáttir, tilnefna inenn í dóm, jafnmargn aðila hvor, til þess að túlka mál 
sitt frá báðum hliðum, en komi þeir sér eigi saman, útnefnir hlutlaus aðili oddamann 
í dóminn. Til þess að gerðardóm ur starfi, jiarf ágrciningur að vera fvr ir  hendi. Gert 
er ráð fyrir  m álsútlistun.og að dóm arar meti og virði allar málsástæður.

í frumvarpi þessu eru b ro tnar allar meginreglur 11111 skipan gerðardóms. Hér er 
það ríkisstjórnin, sem útnefnir alla dómarana, og eru ekki gerðar til þeirra neinar 
kröfur um sérþekkingu á högum aðila. Það er því rangt, þegar af þessum ástæðum, 
að nefna dóm þennan gerðardóm.

Dómurum er að vísu ætlað að vinna drengskaparheit að þvi, að þeir inuni vinna 
starf sitt eftir beztu vitund, en jafnfrain t er þeim fvrirskipað að fvlgja þeirri inegin- 
reglu. að eigi megi greiða hærra g runnkaup fyr ir  sams konar verk en greitt var á 
ár inu  1941. Þar mcð er þeiin í raun réttri bannað að meta málsástæður. Þeir mega 
ekki taka tillit til þess, þó að grunnlaun verkam annsins séu í rauninni of lág, þeir 
mega ekki meta greiðslugetu atvinnuvegarins. Hvað sem þessu hvoru tveggja liður, 
á grunnkaupið að vera óbrevtt. A þeiinan hátt er dóinnum beinlinis fyrirskipað að 
ganga á rétt launþcga.

Þá er fvrirskipað að leggja undir úrskurð dómsins allar breytingar á kaupi, 
kjörum, hlutaskiptum og þóknunum, og það alveg eins, j>ó að sainkoniulag sé uni 
þær milli a tvinnurekenda og launþega. Það er þannig ekki ætlazt til þess, að dónnir 
þessi úrskurði um ágreining, svo sem venja er uni gerðardóma, heldur sé hann  á 
verði fyrir atviniuirekendur og gæti þess, að þeir greiði ekki verkaniönnum og öðr- 
iun launþegum hærra kaup  en á árinu 1941, jafnvel [»ó að atv innurekendur sjálfir 
séu fúsir til þess. Er því einsætt, að gerðardóm urinn getur skapað ágreining milli 
launþega og atvinnurekenda um mál, scm þeir eru ásáttir um. Þeir, sem laun taka, 
og þeir, scm launin greiða, eru að sjálfsögðu betur færir um að meta, livers virði 
l in n an  cr og hvað a tvinnureksturinn þolir að borga, heldur en óviðkomandi menn. 
Þó eru jieir með lagafrv. þessu gerðir óm yndugir og ósjálfráðir gerða sinna. I sam- 
ræmi við ])að eru verkalýðsfélögin svipt verkfallsrélti, sem ])eim var löghelgaður 
á Alþingi 1938. Launasté tlirnar eru þannig sviptar öllu samningafrelsi uni kaup 
sitt og k jþr á mestu uppgangstímum atvinnuveganna. Hvað ínundi þá ])egar þrengir 
að, ef hinir sömu mættu ráða?

Þá er í frv. gert ráð fyrir, að ríkisstjórnin gefi út skrá vfir vörui', sem eigi



niegi selja ha 'rra  verði en þær voru seldar á ár inu  1941, en þess eigi getið, hvar á 
að taka misinuninn, ef vörurnar  eru seldar með tapi, og eigi heldur hver eigi að 
ú rskurða uin það. Enn frem ur er rík isstjórn  heimilað að gefa ú t  skrá yfir  vörur, 
sem eigi megi leggja meira á en gert var í árslok 1941, en ef sú álagning, sem þá 
var leyfð, á að haldast óbreytt, er hætt við, að lítill á rangur verði af þessari ráð- 
slöl'un, ef hiin ó að skoðast sem barátta  gegn dýrtiðinni. Ýmis ákvæði frv. við- 
víkjandi verðlagi gælu þó orðið til bóta, ef fram kvæm d væru af k ja rk i  og festu, 
en hvort tveggja hefur skort til þessa í fram kvæm d verðlagseftirlitsins. Ríkis- 
s tjórnin hefur lengi haft í öðrum lögum sams konar heimildir og hér eru gefnar, 
en ekki notað þær að neinu g'agni.

Þá fékk rík isstjórnin  með 1. nr. 48 hinn 9. júlí 1941 heimild til þess að hafa 
hemil á farmgjöldum, en hefur eigi fengizt til þess að nota hana. Með þessu frv. 
cr sú heimild færð ú r  höndum  rik iss tjó rnar og lögð í hendur hins svo nefnda gerð- 
ardóms, að vísu orðuð nokkuð ákveðnar en áður var, en þó fer það enn eftir vilja 
þeirra,. sem heimildina hafa, hvort h ún  kem ur að nokkru  gagni eða engu.

Þegar athugað er, að upp í frv. þetta hafa verið teknar heimildir, sem ríkis- 
s tjórnin hafði áðu r  í öðrum lögum og hefur eigi fengizt til að fram kvæm a, verður 
eigi komizt hjá að álíta, að það sé gert til þess að sýnast. Sama máli er að gegna 
um víðtæka heimild, sem stofnun þessari er veitt til þess að ákveða taxta fyrir  
viðgerðir, smíði, sauinaskap, p ren tun  og því um líkt. Allt er þetta svo margbrotið 
og vfirgripsmikið, að eigi er sennilegt, að fimm menn, sem allir hafa margvíslegum 
öðrum störfum að sinna, geti annað þessu, og sízt i áttina til verðlækkunar. Sú 
ráðstöfun að hafa f jó ra r  verðlagsnefndir, þar sem allt er gert í h jáverkum, og einn 
dómstól, sem á að úrskurða h jáverkastarf  hinna nefndanna í h jáverkum  sínum, 
sýnir átakanlegt alvöruleysi eða vonleysi r ík iss t jó rnarinnar  um, að nokkuð verði 
unnið að gagni af hennar hálfu  gegn dýrtíðinni.

F ram kvæm d bráðabirgðalaganna, sem þetta frv. á að staðfesta, er óræk sönnun 
fv r ir  því, er hér að fram an segir, og skal hún nú rakin  stuttlega eins og hún kem ur 
mér fyr ir  sjónir.

F ram kvæ m d þessi hefur verið tvenns konar:
1. Barátta gegn kauphækkun.
2. Eftirlit  með vöruverði.

Skulu hinu fyrra  nú gerð nokkur skil.
Svo sem áður segir, höfðu 4 félög iðnlærðra m anna innan Alþýðusambands- 

ins sagt upp snmningum sínum l’y r ir  áram ót og kröfðust g runnkaupshækkunar,  
enn frem ur 2 félög u tan Alþýðusainbandsins. Félög ])essi voru:

1. Bókbindarafélagið,
2. Félag járn iðnaðarm anna,
3. Hið íslenzka prentarafélag,
4. Klæðskerafélagið Skjaldborg.

Utan A lþýðusam bandsins:
1. Félag rafvirkja,
2, Félag skipasmiða.

Eftir nýársræðu forsætisráðherra slitnaði upp úr samningum við þessi félög, 
og hófst þá verkfall, nema hjá klæðskerasveinum, sem sömdu við atv innurekendur 
hinn 5. jan. um KFé ha 'kkun á grunnkau])i og' stytting' vinnuviku ú r  (50 stundum  í 
öl klst. Þessum sanngjarna samningi var siðar breytt af „gerðardóm num “.

Kjör hinna 4 Alþýðusambandsfélaga voru i höfuðatriðum  fyrir  áram ót sem hér 
segir fyr ir  fullkoinna iðnsveina:

P ren ta ra r :  A’élsetjarar kr. 115.30 á viku, aðrir  setjarar  og p ren ta rar  kr. 97.05. 
\  innustundir  48 á viku, sum arfrí 12 dagar, veikindafrí 12 dagar.

Bókbindarar: kr. 93.90 á viku, v innustundir 48, sum arfri og veikindafri hið sama 
og h já  prenturum.



Járn iðnaðarm enn: dagvinnutimi 8 stundir, g runnkaup  kr. 1.93, eða kr. 92.(54 á 
6 daga vinnuviku, sum arfri 6—-8 dagar, slysafrí 7 dagar.

Klæðskerasveinar: Vikukaup 90 krónur, v innustundir  (50, sum arfrí 8 dagar, veik- 
indafrí 12 dagar.

Námstími í öllum þessum iðngreinum er minnst 4 á r  og síðan lágt kaup  fvr ir  ný- 
sveina í 1 til 1 V& ár.

Hinn 8. janúar  settu f jó rir  ráðherra r  úr  ríkisstjórninni, svo sem kunnugt er, 
bráðabirgðalög i kaupgjalds- og verðlagsmálum. Voru verkföll þar bönnuð, og af- 
lýstu félögin þeim, en eigi hurfu  menn þó af tur  til vinnu.

A tvinnurekendur vildu flestir óhnir semja, en fengu því eigi ráðið fyr ir  bráða- 
birgðalögum rík iss tjó rnar um gerðardóm, og tók dómstóll þessi að dæma af iðnaðar- 
mönnum k jarabæ tur þær, er a tv innurekendur voru fúsir á að greiða og höfðu ýinsir 
þegar samið um.

Hófst þessi herferð á því að dæma af hinum lágt launuðu klæðskerasveinum 
grunnkaupshækkun, er nam h. u. b. 10((, og lengja vinnutíma þeirra úr ól stund á 
viku, er samið hafði verið um, upp i 54 stundir.

Sama gerræði var beitt gegn bókbindurum . Var dæmd af þeim h. u. b. 5,5c/< 
grunnkaupshækkun, en hins vegar levfðar n okkra r  aðrar  sinávegis k jarabætur.  Var 
bókstaf „gerðardómslaganna“ beitt gegn þessum lágt launuðu stéttum til hins ýtrasta.

Hins vegar var öðruin tökum tekið á Félagi já rn iðnaðannanna .  Það fékk stað- 
festa grunnknupshækkun, sem nam 12,2'5 af 1(5,(5cf ,  er samið hafði verið um. Mis- 
muninn, ca. 12 þús. krónur, greiddu meistarar í ellilaunasjóð félagsins. Fengu járn- 
iðnaðarmenn með „dómnuin" staðfestan samning um að breyta kaupi sínu ú r  dag- 
kaupi i vikukaup, kr. 100.00 á viku í grunnlaun, og vinnutíma staðfestan 8 stundir, 
svo sem áður var. Auk þess lengu þeir sum arfrí aukið úr 8 dögum í 14 og slvsavikur 
4 fvrir eina áður. Eftirvinna og næturvinna hækkaði i sama hlutfalli og dagvinna.

Ber sízt að telja eftir þessi úrslit, er félag já rn iðnaðannanna  náði, þó að þau 
stingi óneitanlega í stúf við ineðferð þá, er bókbindarar og klæðskerar fengu, og 
xerður eigi annað séð en „dóm urinn“ hafi í úrskurð i sínum inetið hina brýnu  þörf á 
því að fá leysta deilu járn iðnaðarm anna, þó að til þess sé að vísu engin heimild í 
bráðabirgðalögunum.

Þegar p ren ta rar  sáu, hvert stefndi ineð lagasetningu þessa og fram kvæm d henn- 
ar, neituðu þeir ölluin afskiptuin dómsins harðlega og sömdu uni sömu k jö r og þeir 
höfðu áður.

Af afskiptum dómsins af samningum annarra  félaga má nefna, að afnum in var 
með úrskurði nýum sam in grunnkaupshæ kkun  hjá verklýðsfélagi Vestmannaeyja og 
enn freniur 5(4 grunnkaupshækkun, er illa launuð stétt í félaginu Iðju á Akurcyri 
hafði náð samningum uni fyr ir  inilligöngu sáttasem jara ríkisins á Akureyri.

Aðalstarf dómsins hefur þannig verið að koma i veg fyrir, að láglaunamenn 
lengju hækkun á grunnkaupi.

Alls höfðu 7 félög með 700 meðlimum sagt u]ip samningum og farið frain á grunn- 
kaupshækkun af um 18000 manns, sem í Alþýðusambandinu eru. Setning bráða- 
hirgðalaganna hindraði að vísu grunnkaupshæ kkun  hjá hinuin veikari félögum, en 
siðan hala  ýmis félög tekið upp ný ja  aðferð. Þau gera enga sameiginlega samninga, 
og meðlimirnir ráða sig eins og hver getur bezt. Þetta gefst verkam önnum  vel til 
ha 'kkunar i þeim atvinnugreinum, þar sem eftirspurn  er eftir mönnuni til vinnu. 
Og á þennan hátt er þessi löggjöf sniðgengin af fjölda manns, sem hefur aðstöðu til 
þess. Þá er og vitað, að þótt bannað sé ineð bráðabirgðalögunum og þessu frv., ef 
að lögum verður, að hækka kaup  vinnufólks, þá m un það samt verða gert af þeim, 
cr telja sig hafa þörf fvrir  slika aðstoð.

Þessi lagasetning er þannig óframkvæinanleg gegn vilja verkalýðsins á jieim 
stöðum og í þeim atvinnugreinum, þar sem eftirspurn er eftir vinnuafli. Hins vegar 
eru viða um land staðir og atvinnuvegir, þar sem eftirspurnin  eftir vinnuaflinu er



ekki neitt veruleg. Þ ar  gilda sameiginlegir samningar um grunnkaup, og þar sem svo 
háttar, verður farið eftir þessari löggjöf. Hún mundi þannig skapa misrétti innan 
verkalýðssté ttarinnar og sérstaklega koma har t  n iður á þeim, sem hafa lægst laun 
og vonda aðstöðu, þar sem framhoð og ef tirspurn verða ráðandi um kaupgjaldið. Er 
framkvæmd bráðahirgðalaganna þessa alveg óræk sönnun. Hún er einnig óréttlát á 
þann veg, að hún  ákveður eingöngu tek ju r  launasté ttanna á sama tím a og tek ju r  ann- 
a rra  m anna eru eigi takm arkaðar með valdboði. Sem dýrtíðarráðstöfun kem ur hún 
ekki að haldi, þar eð ha*kkun grunnkaups er eigi orsök dýrtíðarinnar í landinu.

Þá er að athuga eftirlitið með vöruverðinu.
Um áram ótin  var gefin út skrá yfir vörur, sem ekki mætti selja hæ rra  verði en 

gert var síðast á ár inu  1941. Þá hefur og verið breytt nokkuð til læ kkunar álagningu 
á nokkruin vörutegundum. Samt hefur n iðurstaðan orðið sú, að ým sar vörur, sem 
bannað var að hækka, hafa hækkað í verði. Má glögglega sjá þetta á skrá þeirri um 
smásöluverð í Revkjavík í byrjun  jan ú ar  og bv rjun  marz 1942, sem birt  er hér á 
eftir. Úti iiin land hefur þessi m ism unur víða orðið eiin meiri; ef fylgt er þar álagn- 
ingarreglu „gerðardómsins“, m undu ým sar vörur hafa hækkað enn meira í verði.

Enn er fvlgt þeirri reglu að leyfa álagningu á vörur í hundraðshlutum . Því meira 
sem varan hæ kkar í verði í innkaupi, því meira sem farmgjöld og an n ar  kostnaður 
hækkar, þvi meira græðir sá, sem selur. Þ a r  er ekki reiknuð út dýrtíðaruppbót og 
grunnlaunin  ekki skorin við neglur. Þetta á sér stað um allar nauðsynjavörur, en 
þó í enn r íkara  mæli uin aðrar vörur, sein mikið er nú selt af og ekki koma beint inn 
í vísitöluna. Vöruumsetningin hefur aukizt og inargfnldazt, bæði að magni og' verði, 
en álagning er leyfð mjög hin sama í hundraðshlu tum  eins og jiegar verðið var lágt 
og umsetningin lítil. Samthnis hefur svo verið leyfð stöðug ha 'kkun innlendra afurða, 
en eigi verið tekin sú leið að verðbæta þær. Þá hefur frá hálfu r ík iss tjó rnarinnar 
eigi verið sinnt þeirri sjálfsögðustu, stærstu og réttlá tustu  dýrtiðarráðstöfun, sem 
fyrir  hendi var, þeirri að hækka gengi íslenzkrar krónu.

Á rangur hins óafsakanlega úrræðaleysis, undandrá t ta r  og sinnulevsis ríkisstjórn- 
a r inna r  í dýrtíðarm álunum  hefur orðið sá, svo sem kunnugt er, að dýrtíðarvísitalan 
hefur koinizt upp i 83 stig. Þetta gerist á sama tíma og aðrar rík iss tjó rn ir gera allt, 
sem í þeirra  valdi stendur, til þess að halda dýrtiðinni í skef jum. Má til dæmis nefna, 
að frá ó fr iðarbyrjun  hafði dýrtíðin vaxið í Rretlandi til 1. okt. s. 1. uin 26%, í Banda- 
r ík jum  N.-Ameriku um 8,8% og í Þýzkalandi um 5%.

Þ rá t t  fyr ir  allt umtal og skrif um nauðsyn framkvæmda í þessum m álum  hefur 
farið svo hörmulega hér sem raun  ber vitni uin.

Þegar rík isstjórnin  loks tekur rögg á sig, ræðst hún  ekki á dýrtiðina, heldur 
kaupgjaldið. Hjá henni snýst bará ttan  ekki gegn dýrtíðinni, heldur gegn launastétt- 
imum. Innflu tn ingur erlends gjaldeyris, sein kevptur er óeðlilega háu verði, hefur 
ásamt úrræðaleysi rík iss tjó rnarinnar í dýrtíðarm álunum  skapað ástand, sem áður 
en varir  veldur vandra?ðum. Óhemju auður hefur á skömmuin tíma salnazt á hendur 
ö rfárra  manna. í stað þess að taka þennan stríðsgróða og nota hann  til dýrtiðarráð- 
stafana og ja fn fram t leyl'a honum  að nokkru  levti að dreifast út á meðal almennings 
í hækkuðu kaupgjaldi og bættum kjö rum  ahnennings, hefur r ík isstjórnin  tekið upi> 
í frv. því, er ly r ir  liggur, þá óheillavænlegu stefnu að láta striðsgróðann halda áfram  
að renna til m illjóneranna með Jiví að banna almenningi að bæta k jö r sín, samhliða 
þvi sem verðlagseftirlit hennar er hik eitt og kák, sem eigi kem ur að gagni. Frv. það, 
er fyrir  liggur, miðar að |tví að lögfesla þessa stefnu, sem jafnvel á friðartím um  væri 
öréttlát og skaðleg, en á ófriðartímum  leiðir til glötunar.

Að framansögðu athuguðu leg'g ég til, að frv. þetta verði fellt.

Alþingi, 24. marz 1942.

F in n u r Jónsson.



Fylgiskjal.

Skrá yfir verðbreytingar á nauðsynjavörum, sem seldar eru í smásölu
í Reykjavík, samin eftir skýrslum  verðlagsnefndar.

rtsöinvprð risöluverð
])yrjun jan. 1bvrjun marz

1912 1912 llækkun Lækkun
Kindakjöt, nvtt ............... .............. 4,00 4,10 0,10 ,,
Nautakjöt, steik ............. .............. b,7í> 0,33 ,, 0,34
Nautakjöt, súpa ............. ...................  4,75 4,90 0,21 ,,
Kálfskjöt ............................ ...................  4,17 4,14 ,, 0,03
Saltkjöt .............................. ...................  4,18 4,52 0,34 „
Hangikjöt ......................... ...................  7,31 7,51 0,20 ,,
Kæfa .................................. ...................  7,02 8,83 0,91
Flesk, saltað ................... ...................  11,00 11,20 0,20 >>
Flesk, revkt ..................... ...................  14,25 14,04 0,39 >>
Fiskbollur ....................... ...................  2,43 2,73 0,30 ,,
Mjólkurostur ................... ...................  8,48 9,80 febr. 1,32 ,,
Egg ...................................... ...................  17,30 12,95 >> 4,35
Rúgmjöl ........................... ...................  0,05 0,02 „ 0,03
Hveiti ................................ ...................  0,70 0,07 ,, 0,03
Hafragrjón ....................... ...........; .. . 0,85 0,82 >> 0,03
Kartöflumjöl ................... 1,50 ,, 0,15
Hrísmjöl ............................ ...................  1,42 1,47 0,05 >>
Sagó .................................... ...................  1,88 1,92 0,04 > >
Hrísgrjón ..................... .. . ...................  1,45 1,39 >> 0,06
Matbaunir ......................... ...................  1,48 1,41 ,, 0,07
Strásvkur ......................... ...................  1,23 1,19 ,, 0,04
H vítasvkur ....................... ...................  1,25 1,38 0,13 >>

Kandís ................................ ...................  2,95 2,73 ,, 0,18
Kaffi, b rennt og malað ...................  5,54 5,57 0,03 >>

Kaffi, óbrennt ................. ...................  -‘3,42 3,41 ,, 0,01
Kaffibætir ......................... ...................  4,51 4,54 0,03 ,,
Kakaó ................................ ...................  5,99 0,00 0,07 >>

Te ................................'. . . . ...................  1,30 1,48 0,18 ,,
Brúnsápa ............................ ...................  3,07 3,00 0,07
Sólskinssápu ................... ...................  1,22 1,23 0,01 ,,
Þvottaefni ....................... ...................  0,95 1,13 0,18 ,,
Sódi .................................... ...................  0,71 0,70 0,01

Sþ. 109. Tillaga til þingsályktunar
11111 bi'iiargerð á Hólsá.

l ’lm.: Sveinbjörn Högnnson, Helgi Jónilsson.

Alþingi á lvk tar að skora á ríkisstjórnina, að hún láti á siunri kom anda gera brú 
á Hólsá inilli Vestur-Landevja og Þvkkvabæjar, og heiinilar fé úr ríkissjóði til þess.

G í' e i n a r g e r ð .
Eins og nú er koinið, eru sam göngurnar orðnar undirstaðan undir alhafnalifi og 

framteiðslustarfi sveitanna, og má segja, að þær sveitir, sem mjög eru afskiptar í þeim



efnum, séu sem óðast að verða óbyggilegar og leggjast í auðn, hversu góð sem skil- 
y rðin eru þar að öðru leyti. Fólksfæðin, sem nú er á flestum sveitaheimilum, á einnig 
sinn þátt í því að torvelda mjög búskap, þar sem erfitt er að ná til sæmilegs vega- 
sambands með afurðir sínar.

A Suðurlandsundirlendinu eru Vestur-Landeyjar — eða mikill h luti þeirra  a. 111. 
1<. — áreiðanlega ein sú sveit, sem langsamlega er afskiptust í þessu efni. E r sveitin 
þó góð frá n á t tú ru n n a r  hendi og mörg ákjósanleg skilyrði til búnaðar þar. — Vega- 
samband er þarna mjög ófullkomið, svo að oft teppast samgöngur rneð öllu, jafnvel 
m ánuðum  saman. Eru annars  vegar aðeins troðningar upp á aðalþjóðveginn hjá 
Hemlu, en hins vegar Hólsá, sem er ferjuvatn, ef revnt er að ná vegasambandi á 
Þvkkvabæjarveginn, sem er að m iklum  m un skenmira fyr ir  svðri hlu ta  sveitarinnar.

Biiendur á þessu sva'ði hafa nú séð, að erfitt verður að haldast þarna við, þótt 
lu ijarðir séu m argar ágætar, ef á þessu fæst engin hót ráðin hið bráðasta. Hafa þeir 
því sjálfir hafizt handa og sent áskoran ir  til þingsins uni, að þessu verði komið í verk 
nú á sumri koinanda, og bjóðast ja fn fram t til að leggja fram vinnu sjálfir í stóruin 
stíl og einnig sjá 11111 m ikinn hluta efnisins, ef örðugleikar eru á útvegun þess. En 
þctta tvennt er talið, að torveldi einkum nú slikar fram kvæindir sem hér um ræðir: 
Skortur vinnuafls og efnis.

Eins og nú er um fjárhagsafkomu ríkisins, verður að telja því fé heppilega varið 
nú á tíinum, sem fer til að tryggja það tvennt, að halda fólki áfram  við framleiðslu- 
störf í sveitunum og halda íslenzkmn v innukrafti  að umbótum á sínu eigin landi.

Ed. 110. Frumvarp til laga
uin lendingarbætur á Stokksevri.

(Eftir  :S. umr. í N d . /.

1. gr.
Til lendingarbóta á Stokksevri skal ú r  ríkissjóði veittur helmingur kostnaðar, 

eftir áætlun, sem atvinnum álaráðuneytið hefur samþykkt, þegar fé er til þess 
veitt í fjárlögum, allt að 100 þús. kr., gegn jafnm iklu  tillagi annars  staðar að. F jár- 
hæð þessi greiðist lendingarsjóði S tokkseyrar að ja fn r i  tiltölu og lendingarsjóður 
Stokksevrar leggur fram til lendingarbótanna.

2. gr.
R íkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyr ir  hönd ríkissjóðs allt að 

100 þús. kr. lán, er hreppsnefnd S tokkseyrar kann  að taka í innlendri lánsstofnun 
til lendingarbótanna. Lánsábyrgðin skal bundin því skilyrði, að um sjón verksins 
og reikningshald sé falið manni, er atvinnumálaráðuneytið  telur til þess færan.

3. gi'.
Eigendur Stokkseyrartorfu leggja fram, endurgjaldslaust, nauðsynlegt land til 

lendingarbótanna, uppsáturs, íveru- og fiskhúsa, allt að 20 þús. fermetrum, svo og 
land undir b rau tir  og vegi, er nauðsynlegir kunna að þykja, enn frem ur grjót, möl 
og önnur jarðefni, og þola bótalaust þær eignakvaðir, óhagræði eða takm örkun  á 
afnotarétti, sem lendingarbæturnar liafa í för með sér. Land þetta má lending'ar- 
sjóður þó eigi selja.

4. gr.
Meðfrain strandlengjunni eða lendingarbótunum, eftir því, er n án a r  verður 

ákveðið í reglugerð, má ekki gera neitt m annvirki til lendingarbóta, né heldur



halda þar úti bátum  til útgerðar, nema sainþykki hreppsnefndar Stokkseyrar 
komi til.

Brot gegn þessum ákvæðum varða sektum, 1000— 10000 kr.

5. gr.
Fram kvæm d lendingarmála og eftirlit með lendingunni hafa 3 inenn, er hrepps- 

nefnd Stokkseyrar kýs. Skulu þeir kosnir hvert sinn að af loknum  hreppsnefndar- 
kosningum, og gildir kosning þeirra  til loka kjörtímabils  hreppsnefndarinnar.

6. gr.
Eignum lendingarsjóðs má aðeins verja í þarfir  lendingarinnar. Hreppssjóður 

Stokkseyrar ábyrgist skuldir sjóðsins, og hreppsnefndin er ábyrg fyr ir  eignum 
lendingarinnar.

7. gr.
Hieppsnefnd má ekki án leyfis atvinnum álaráðuneytisins selja eða veðsetja 

fasteignir lendingarsjóðs, kaupa ný jar fasteignir né taka lán, uinfram  stofnlán sam- 
kvæmt heimild 2. gr., til lengri tíma en svo, að þau verði greidd af tekjum  næsta árs, 
né endurnýja slík lán, og ekki heldur gera m annvirki við lendinguna, svo stórvaxin, 
að árs tek ju r hrökkvi ekki til að koma þeiin i framkvæmd.

8. gr.
Til þess að standa straum  af kostnaði við byggingu og viðhald lendingarvirkj- 

anna og til árlegs rekstrarkostnaðar lendingarinnar er heimilt að innheim ta í lend- 
ingarsjóð Stokkseyrar allt að 6% af brúttóverði afla hvers báts, er haldið er úti 
til fiskveiða á Stokkseyri, vörugjald af vörum, sem flu ttar  eru í land eða ú r  landi 
innan takm arka S tokkseyrarhafnar, svo og önnur gjöld, er ákveðin ku n n a  að verða 
í reglugerð samkv. 12. gr.

Gjöld þessi má taka lögtaki, og ganga þau fy r ir  sjóveðum.

9. gr.
Reikningsár lendingarsjóðs er almanaksái H5.

10. gr.
F y rir  1. desembermánaðar á r  hvert ber stjórn lendingarsjóðsins að semja 

áætlun um tek ju r  og gjöld sjóðsins næsta á r  og senda hana atvinnum álaráðuneytinu 
til samþykkis.

11. gr.
F y rir  lok febrúarm ánaðar á r  hvert skal s t jórn  lendingarsjóðs gera reikning 

vfir tek jur og gjöld sjóðsins á liðnu ári. Reikninginn skal endurskoða og úrskurða 
á sama hátt og sveitarsjóðsreikninga.

12. gr-
í reglugerð, sem hrejipsnefnd Stokkseyrar semur og atv innum álaráðuneytið 

staðfestir, skal kveða á um allt það, er lýtur að s tjó rn  lendingarsjóðs, viðhaldi 
lendingarbóta, umferð og' góðri reglu í lendingunni, skipagjöld og báta  og bryggju- 
gjöld og fleira, er þurfa  þykir.

í reglugerð má ákveða sektir fyr ir  hrot gegn henni, 20—10000 kr. Sektir renna 
í lendingarsjóð.

13. gr.
Eignir núverandi lendingarsjóðs Stokkseyrar renna i h inn nýja lendingarsjóð, 

enda tekur hann að sér ábvrgð á skuldum hins.



14. gr.
Með niál út af brotum  gegn lögum þessum og reglugerðum, er seltar kunúa  

að verða samkvæmt þeiin, skal fara sem almenn lögreglumái.

15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gikli.

Akvæði um stundarsakir.
Uinboð miverandi hafnarnefndar S tokkseyrar gildir unz ný jar  hreppsnefndar- 

kosningar á Stokkseyri hafa farið fram. Að þeim afstöðnum skal fara um kosn- 
ingu hafnarnefndar eins og segir í 5. gr. þessara laga.

Ed. 111. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 81 23. jún í 1936, um sveitarstjórnarkosningar.

(Eftir  3. umr. í Xd.).

1. gr.
33. gr. laganna orðist þannig:
Hver framhoðslisti, .sem hlotið hefur bæ jarfu ll trúa  eða hreppsnefndarmenn, 

kosna hlu tbundnum  kosninguin, hcfur rétt til ja fnm argra  varam anna og aðalmanna, 
þó ekki færri en þriggja varam anna.

A'aramenn á hverjum  lista skal tilnefna á saina hátt  sem aðahnenn, þannig að 
jieir eru tilnefndir varamenn, sem hæstar a tkvæðatölur hafa næst á eftir hinum 
k jö rnu  aðalmönnum.

Varamenn taka sæti í bæ jars tjó rn  eða hreppsnefnd í þeirr i  röð, sem þeir eru 
kosnir, þegar bæ jarfu ll trúar eða hreppsnefndarm enn Jiess lista, sein þeir eru kosnir 
á, falla l'rá, flytjast burtu  eða forfallast á annan hátt frá að eiga sæti í bæ jarstjórn  
eða hreppsnefnd.

Varamenn hrejipsnefndarmannaj kosinna óhlutbundnum  kosningum, taka sæti 
í Jieirri röð, sem þeir eru kosnir.

Ef liæjarfulltrúi eða hreppsnefndarm aður forfallast um s tundarsak ir  vegna veik- 
inda eða annars, á hann  rétt á að láta varam ann taka sæti sitt á meðan.

\ Taram enn taka sæti í þeim nefndum  innan bæ ja rs t jó rnar  eða hreppsnefndar 
eða nefndum skipuðum af hæ jars tjó rnuiu  eða hreppsnefndum, er sá bæ jarfu ll trú i  eða 
hrejijisnefndarmaður sat í, er þeir laka sæti fvrir.

2. gr.
Lög jiessi öðlast þegar gildi og taka cinnig lil hæ jars ljó rnar-  og hrejijisnefiidar- 

kosninga, sem fram hafa farið frá árslokum 1941.

Nd. 112. Breytingartillaga
AÍð frv. lil I. um brevt. á vegalögum, nr. 101 19. jún í J933.

Erá Gisla Sveinssvni.

Við 1. gr. F ram an við greinina bælist:
Á eftir A. 11. í 2. gr. laga nr. 101/1933 bætist nýr liður:
Alftaversvegi ir : F rá  Jijóðveginimi við Skálmarbrú á Mýrdalssandi að Þvkkva- 

bæjarklaustri  i Alftaveri.



Nd. 113. Breytingartillaga
við frv. til lagíi um málflytjendur.

F rá  Garðari Þorsteinssyni,

Við 9. gr. ó. Eftir „háskóla ís lands“ komi: með 1. einkunn.

Sþ. 114. Tillaga til þingsályktunar
um brúargerð á Eldvatn í Meðallandi.

Flm.: Gísli Sveinsson.

Alþingi álvktai' að skora á r ík isstjórnina að láta á jjessu ári gera brú  á Eldvatn í 
Meðallandi og heimilar til þessa nauðsvnlegt fé ú r  ríkissjóði.

G r e i n a r g e r ð .
Eldvatnið í Meðallandi er á alfaraleið allra þeirra, er fara um fremri byggðir 

sveitanna milli Mýrdalssands og Skeiðarársands, hvort sem innsvcitismenn eru eða 
lengra að komnir. Meðallandið er nú einangraðasta sveitin í Skaftafellssýslu 
að því leyti, að sjálf þ jóðbraut Suðurlandsins liggur þar allfjarri, og verður því sem 
fyrst að hefjast handa um akfæran  veg þangað, til þess að koma sveitinni í lífrænt 
samgöngusamband við aðra hluta  héraðsins og þar með aðalflutningaleiðirnar.

Meðallandsvegur er nú þegar áætlaður, enda í tölu þjóðvega, og á þessu ári er 
veitt nokkurt fé til þess að hefja þar fram kvæm dir; einnig eru ráðgerðar sm ábrýr á 
þeim vegi, en í Meðallandi er Eldvatnið mesta ófæran og er nú farið á ferju. Tiltölu- 
lega aðgengilegt er þó að gera brú  á það vatnsfall á fleirum en einum stað. Rennur 
]>að um bvggðina sjálfa og er á hinni fyrirhuguðu Meðallandsbraut, en henni er ætlað 
hvort tveggja, að tengja þessa sveit við Skaftártunguna og Síðuna.

Áhugi er nú mikill í héraði, eins og gefur að skilja, fy r ir  góðri og skjótri lausn 
])essa mikilvæga samgöngumáls, svo sem einnig vegamálastjóra er kunnugt um. Nii 
þvkja vera ráð á framlögum til framkvannda í landinu, og má þá sízt gleyma því, 
sem er lvftistöngin undir  afkomu atvinnuveganna úti um byggðir landsins og lík- 
legast er til þess að halda sveitafólkinu við sitt, en það eru h inar nauðsynlegustu og 
sjálfsögðustu samgöngubætur, eins og á sér stað um vega- og' brúargerð ir  í Skafta- 
lellssýslu. Er ni'i og réttilega hent á, að búendur á þessum stöðum eru fúsir til þess 
að vinna að þessnm verkum, og óvenjulega mikill tr jáv iður berst einmitt á þessum 
tíma að landinu, sem sé hinn mikli viðarreki á fjörur, en allmikið af honum  er vel 
nothad't og næriækt til brúargerða þar evstra.

Ed. 115. Frumvarp til laga
um brevting á lögum nr. 100 23. júní 1930, um stýrim annaskólann í Reykjavík.

(Eftir  2. umr. í Ed.).

1. gr.
0. gr. laganna orðist þannig:
Til hins meira fiskim annaprófs útheimtist: Hið sama og til hins minna fiski- 

mannapról's og enn frem ur:



Stærðfræði (m u n n leg ) :
a. í reikningi: Notkun logaritma. Veldi og rót.
h. í f latarmálsfræði: Beinar línur. Horn. H ringurinn. M arghyrningur. Sporbaugur. 

Reglur um hliðar og horn  í þvíhyrningum  og samhliðungum. R étthyrndur þri- 
hyrningur. Einslaga og samfalla þríhyrningar. F la ta rm ál hrings og m arghyrn- 
inga. U ppdráttur og ú tre ikn ingur flatarináls einföldustu flata.

c. í þríhyrningafræði: Þekking á grundvallaratriðum  þvíhyrn ingafræðinnar og á 
útreikningi fla tra  ré tthyrndra  þrihyrn inga eftir henni.

d. í rúm fræði: Útreikningur rúmtaks, ferstrendings og sívalnings.

Siglingafræði (skrifleg og m u n n leg ) :
Þekking á himinhvolfinu og daglegri hreyfingu á bauganeti þess, á því að ákveða 

afstöðu himinhnatta , á sólinni og hreyfingu hennar.
Þekking á mælingu tímans og skiptingu hans.
Að kunna að finna ristíma, hágöngutíma og hvarftím a him inhnatta .
Þekking á hæðarleiðréttingum hiininhnatta og að kunna að finna breiddina af 

athugun sólar eða fastastjarna í hádegisbaug.
Þekking á sextanti og notkun  hans.
Að kunna  að finna misvísun eða segulskekkju af a thugun póls tjörnunnar.  Staðar- 

ákvarðanir  með radíómiðunum.
Að k u nna  að finna misvísun eða segulskekkju með v iks(am plitude)athugun 

sólar og við azim utathugun sólar eða stjarna.
Þekking á hallasegulskekkju.
Að búa til vaxandi kort.

S jómennska (munnleg, skrifleg og verk leg ) :
Hið sama og til hins m inna fiskim annaprófs og enn frem ur þekking á notkun 

alþjóðam erkjabókar og að geta lesið og gefið ljós- og hljóðrnerki eftir Morsestafrófi. 
íslenzka (skrifleg og m unnleg):

N okkru fyllri þekking en til m inna fiskimannaprófsins.

Danska (m u n n leg ) :
Að hafa lesið og' geta lagt út að m innsta  kosti 100 hls. í <S bl. broti, í lausu máli 

og ljóðum, sérstaklega um lif og störf sjómanna, og að geta talað dönsku nokkuð, 
einkum uni það, er snertir sjómennsku.

Enska (m unnleg):
Að hafa lesið og geta lagt út að ininnsla kosti 100 hls. í <S hl. hroti, einkum um 

sjömennsku, og geta talað ensku nokkuð, einkum um það, er gerist á sjó.

S jóréttur (m u n n leg u r) :
Nokkru fvllri þekking en til hins m inna fiskimannaprófs.

H júkrunarfræ ði (m u n n leg ) :
Að hafa fengið yfirlit y fir  það helzta, er stendur í Iækningahókum sjómanna, 

og sé einkum lögð áherzla á þessi atriði:
Hjálp í viðlögum við slysfarir og algengustu sjúkdóma.
Samræðissjúkdóma og varn ir  gegn þeim.
Næina s júkdóm a og' sóttvarnarreglur, sem skipum er skylt að hlýða.
Almennar heilbrigðis- og þrifnaðarreglur í skipum, hirðingu þeirra og umgengni, 

matvæli og fæði skipverja.

Vélfræði (m u n n leg ) :
Einföldustu atriði m ótorfræ ðinnar ásamt vfirliti v fir  algengustu vélar, notkun 

þeirra, umhirðu og eldsnevti.



Bókhald :
Að kunna það bókhald, er staðan útheimtir.
Auk þess sé nemendum skylt að hlýða á fyrir lestra í sjómennsku og veðurfræði.

2. gr.
Orðin „Að búa til vaxandi kort'* í kaf lanum  um siglingafræði í 7. gr. laganna 

falli burtu. Aftan við þennan kafla komi: Sigling eftir s tórbaug og stórbaugskort.

3. gr.
í stað orðanna „er segir í 1.—6. lið 12. gr. þessara laga“ komi: er segir í 1.—5. lið

12. gr. þessara laga.
Aftan við sömu lagagr. komi ný málsgr., er orðist jiannig:
Ráðherra er heimilt, að fengnum tillögum skólastjóra, að ákveða, að aðeins skuli 

kennd tvö af h inum  erlendu tungum álum  til farmannaprófs.

4. gr.
15. gr. laganna orðist þannig:
Við stýrim annaskólann skulu auk skólastjóra vera að jafnaði þ r ír  skipaðir kenn- 

arar, tveir aðstoðarkennarar í siglingafræði og tungum álakennari, og stundakenn- 
a rar  eftir þörfum.

Laun fastra kennara  við skólann skulu ákveðin í launalögum.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 116. Breytingartillaga
við frv. til 1. um brevt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

F rá  forsætisráðherra.

Við 1. gr. F ram an  við greinina hætist:
A eftir XIII. í löguin nr. 72 23. jún í 1936 kem ur nýr  liður:
Selstrandarnegur:  F rá  Kaldrananeshrep])svegi við Hálsgötugil út Selströnd, um 

Drangsnes og Bjarnarnes, að Kaldrananesi.

Fylgiskjal.

Kaldrananesi, 15. marz 1942.
Háttvirti herra  fo rsæ tis ráðherra !

Það verður með hverju árinu, sem líður, tilfinnanlegra, hversu erfitt oss veitir 
að koma í framkvæmd allra nauðsynlegustu umbótum á vegum þeim, er hreppnum  
að lögum er ætlað að sjá um. Nú liggur ríkisvegurinn innanfy r ir  Steingrímsfjörð 
norður í B jarnarfjörð  um Bala til Kaldbaksvíkur og áfram. Þ rá t t  fy r ir  þetta m un 
vera nál. 70 km. hinir svokölluðu hreppsvegir. Er víða óhægt að leggja veg á þeirri 
leið. Vegna staðhátta verður að halda við tveimur leiðum yfir  B jarnarfja rðarhá ls  og 
allri Selströnd innan frá Hálsgötugili með sjó fram út og norður að Kaldrananesi. 
Þá hefur ekkert verið hægt að sinna neinum umbótum á vegum fram  í dalina Goð- 
dal og Sunnudal, sem er þó aðkallandi nauðsyn. Því ærið eiga þeir dalabændur erfitt 
um aðdrætti. Væri þar full þörf um að bæta.

Það eru því tilmæli vor fyrir  hönd hreppsfélagsins, að þér fáið því til vegar kom- 
ið: að vegurinn frá  Hálsgötugili — þar sem ríkisvegurinn liggur norður  yfir Bjarn-



arfja rðarhá ls  — út Selströnd, um Drangsnes og B jarnarnes að Kaldrananesi, verði 
gerður að ríkisvegi.

Það, sem sérstaklega knýr oss til að biðja vður að skerast í þetta mál nvi, er eitt 
með fleiru, að verið er að reisa frvstihiis á Drangsnesi. Sömuleiðis ráðgerðar hafnar- 
hæ tur inn með Selströndinni. Vegna þessara fram kyæm da má vænta þess, að sii mikla 
iolksfjölgun, sem þarna á sér stað, haldist þar við eða jafnvel flvtjist líka að fólk. 
Það er eitt höfuðskilyrði þess, að þessi fvrirtæki dafni og þar með aukist lífsskil- 
yrði þess fólks, sem við þau er tengt, að góðar samgöngur skapist umhverfis þau, þó 
á landi sé. Hrep])sfélaginu verður ofviða að leggja í þá vegagerð, sem óhjákvæmileg 
er, ásamt umbótum og viðhaldi annarra  vega. Vegna kunnugleika yðar á s taðháttum 
þarna, þarf ekki frekari rökstuðning þessa máls. Væntum vér hins bezta með fram- 
gang þess.

í hreppsnefnd Kaldrananeshrepps.

Aíatth. Helgason. Ben. Benjamínsson. Árni Andrésson, Guðm. Jóhannsson.

Sþ. 117. Tillaga til þingsályktunar
um drykkjum annahæli.

Fhn.: Pétur Ottesen, Ingvar Pálmason, F in n u r  Jónsson, Þorsteinn Briein.

Alþingi á lyk tar að heimila r ík isstjórninni að verja á þessu ári allt að 150 þiis. 
k rónum  til s tofnkostnaðar drykkjum annahælis ,  i viðbót við ]iá sjóði, sem fvrir 
hendi eru og ætlaðir eru til s to fnunar slíks hælis.

G r e i n a r g e r ð .

Það getur engum blandazt hugur um það, að stofnun drykkjum annahælis  er 
liið mesta nauðsynjamál. Það niá í rauninni furðu gegna, hve þing og stjórn og 
allur ahnenningur hefur lengi daufheyrzt við þeim rödduni, sem uppi hafa verið 
bæði innan þings og utan um það, liver nauðsyn væri á því að hrinda þessu máli í 
framkvæmd. Guðriin Lárusdóttir, landskjörinn þingmaður, flulti á fjórum  þinguin 
i röð ýmist þ ingsályktunartillögur cða Iagafrumvörp iiin inálið. Fékk hún í eitt 
skijiti saniþvkkta þingsályktunartillögu, þar sem skorað var á r ík isstjórnina að 
beita sér fyrir  framkva'nidum í málinu, en þar við situr.

F y r i r  atbeina bindindisstarfsem innar í landinu hefur nú tekizt að vekja al- 
inennan áhuga fvr ir  málinu. Hafa bindindisfélögin beitt sér fyr ir  f jársöfnun í þessu 
skyni, sem þegar hefur borið allmikinn árangur, og spáir sú revnsla, sem hér er 
íengin, góðu 11111 framhaldandi fjáröflun með þessuin hætti. Þá hefur Jón Pálsson, 
fyrvverandi bankagjaldkeri,  sýnt þessu fyrir ta 'ki mikið vinarþel og áhnga á mál- 
inu með þeirri rausnarlegu gjiif, sein hann lét af hendi rakna í þessu skvni fvrir 
rúm u ári síðan. f ráði er, að ýmis félög, sem vinna að framgangi margháttaðra 
velferðarmála, haldi sameiginlega ráðstefnu á Þingvöllum á sumri komanda, meðal 
annars  í þvi skyni að vinna að framgangi þessa máls. Málið er því að þessu levti 
komið á góðan rekspöl.

Þar sem hér er um að ræða bót á þ jóðfé lags legu  Vandamáli, þá má h ið  opin-  
bera ekk i láta s inn  h lut eftir liggja. Að sjá lfsögðu  her að taka  þ akk sam lega  útréttri 
hönd  einstakra  m anna og fé laga til fram gangs þ essa  þarfa  m áls.

í þessari titlögu er lagt til, að ríkissjóður verji allt að 150 þús. krónuni á þessu 
ári til stofnkostnnðar drykkjum annahælis , til viðbótar við þá sjóði, sem fyrir



liendi eru og safnast kunna. Æ tlazt er til, að r ík iss tjó rn in  láti gera uppdrá tt  að 
hælinu og kostnaðaráætlun, ákveði stærð þess og fyrirkomulag.

Ýmis atvik geta legið til þess, að erfitt  reynist, að fu llur  skriður komist á fram- 
kvæmdir á yfirs tandandi ári. Væri þó und ir  öllum kringum stæðum  rétt og sjálf- 
sagt að festa kaup  á landi á hentugum stað til að reisa hælið á, þ a r  sem fyr ir  hendi 
væri jarðhiti og hæfilegt landrým i til ræ ktunarfram kvæ m da. Að því leyti sem fé 
það, er hér um  ræðir, yrði ekki notað til fram kvæm da á þessu ári, þá væri það lagt 
til h liðar í sérstakan sjóð, svo það gæti verið tiltækt, þegar betur byrjaði um  fram- 
kvæmdir.

Þegar lokið er við byggingu hælisins, verður að sjálfsögðu að setja reglur um 
tilhögun alla á rekstr i  þess og fyrirkomulagi, annaðhvort með lögum eða reglugerð.

Ed. 118. Frumvarp til laga
um  framkvæmd á IV. kafla kiga nr. 74 31. des. 1937, um alþýðutryggingar.

Flm.: B rynjólfur Bjarnason.

1. gr.
F rá  á rsby rjun  1943 skal Lifeyrissjóður íslands greiða fu llan  elli- og örorkulífeyri 

samkvæmt IV. kafla laga nr. 74 31. des. 1937, um  alþýðutryggingar (elli- og örorku- 
tryggingar), og nánari fvrirm æ lum  þessara laga.

2. gr.
Árlegur elli- og örorkulífeyrir  (grunnlífeyrir)  skal vera sem hér segir:
í Reykjavík: F y r i r  einstakling 1500 kr.; fy r ir  hjón 2200 kr.
í kaupstöðum : F y r ir  einstakling 1400 kr.;  fy r ir  h jón  2100 kr.
í kaup túnum  með yfir  300 íbiium: F y r ir  einstakling 1200 kr.;  fy r ir  hjón 1800 kr.
Annars staðar: F y r i r  einstakling 1000 kr.; fy r ir  h jón  1500 kr.
Lífeyririnn greiðist mánaðarlega, að viðbættri fullri verðlagsuppbót vegna þeirr- 

ar  hækkunar, sem orðið hefur á fram færslukostnaði síðan jan.—m arz 1939 samkvæmt 
vísitölu kauplagsnefndar.

3. gr.
Bæjar- og sveitarsjóðir greiða Lífevrissjóði íslands árlega upphæð, sem fæst með 

þvi að margfalda tölu þeirra gamalmenna og ö rv rk ja  í bæjar- eða sveitarfélaginu, 
sem rétt hafa til lífeyris samkvæmt IV. kafla  laga um alþýðutryggingar, með 44 hluta 
elli- og örorkulífeyris fvr ir  einstakling, að viðbættri fullri verðlagsupphót samkvæmt
2. gr.

R íkissjóður greiðir Lífeyrissjóði árlega jafnháa upphæð og bæjar- og sveitarfé- 
lögin samanlagt.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r  e i n a r  g e r ð .
Síðan lögin um  alþýðutryggingar gengu í gildi, hefur aðbúð gamalmenna og ör- 

v rk ja  aldrei verið eins óviðunandi og nú, er hin  m ikla breyting hefur orðið á þjóð- 
arhag landsm anna vegn s tyrjaldarinnar.  Aldrei hafa k jö r  þessa fólks verið jafn- 
bágborin, að svo miklu leyti sem kem ur til kasta  hins opinbera. Og aldrei hafa verið 
jafngóðar ástæður til að biia vel að þessu fólki og einmitt nú.



Það er því vissulega tími til þess kominn, að Lifeyrissjóður íslands verði látinn 
koma til fullra  framkvæmda og gam alm ennunum  og ö ry rk ju n u m  tryggður skilyrðis- 
laus ré ttur til ákveðins lífeyris. Og lífevririnn verður að vera svo hár, að þeim, sem 
hans nýtur, sé að m innsta kosti með ý tras ta  sparnaði gert kleift að fram fleyta lífinu. 
A nnars eru tryggingarnar kák eitt. Og það eru þær með því fyrirkomulagi, sem nú 
er á þeim.

Með frv. þessu er lagt lil, að mjög veruleg breyting verði á öllu tryggingakerfinu. 
Þegar lögin um alþýðutrvggingar voru sett, voru elli- og örorku trvgg ingarnar hugs- 
aðar fyrst og fremst sem persónutrygging, þar sem ætlazt er til, að h in ir  tryggðu 
kosti trygginguna að mestu sjálfir, en njóti þó stuðnings hins opinbera. Með þessu 
ínóti verður tryggingin hvorki fugl né fiskur. F y r i r  þeirri kynslóð, sem nú  er komin 
á fullorðinsár, verður að sjá með sérstökum hætti. Reynslan hefur nú  þegar sýnt, 
hvers virði sú forsjá er. Iiitt  hefur revnslan lika sýnt, að þeir, sem greiða iðgjöld 
frá 16 á ra  aldri, geta ekki vænzt þess að fá boðlegan lífeyri í ellinni sam kvæm t þeim 
reglum, sem ellitryggingin er byggð á. Það fyrirkomulag að safna sjóðum, sem ætlazt 
cr til, að standi undir  tryggingunni í fjarlægri framtíð, er svo óheppilegt, að það ber 
tafarlaust að hverfa frá því með öllu.

Með þessu frv. er ætlazt til þess, að horfið verði af þessari b rau t  og elli- og ör- 
orkutryggingarnar færðar í það horf, að þær verði fyrst og fremst þjóðfélagstrygg- 
ingar, bo rna r  uppi af þjóðfélagsheildinni og með ákveðnum og skýlausum  þjóðfé- 
lagslegum réttindum til handa þeim, sem þeirra  eiga að njóta. Það er að vísu nauð- 
synlegt, að nokkur sjóðssöfnun eigi sér stað, ekki til þess að standa und ir  trygging- 
unni í f jarlægri framtíð, þegar sjóðurinn kann  að vera orðinn einskis virði, heldur 
ti! þess að nægilegur varasjóður sé jafnan  fv r ir  hendi.

Fram lög ríkissjóðs og bæjar- og sveitarsjóða eru að vísu allhá samkvæmt frumv. 
þessu, eins og nú standa sakir nokkuð hátt á þriðju milljón króna, að viðbættri verð- 
lagsuppbót frá hvorum aðila. En með þvi ætti lika að vera séð fyr ir  frainfærslu alls 
þess fólks. sem hlut á að máli. Er þá að athuga, hvort tek ju r  lifeyrissjóðs inundu 
nægja til að standa undir skuldhindingum hans og fyr ir  hæfilegri aukningu sjóðsins. 
Það liggur í hlu tarins eðli, að úr þessu getur reynslan ein skorið. En þessar tek jur 
ættu að nægja til þess að greiða í lífeyri upphæð, sem svarar þvi, að allt að 70f( 
allra örvrk ja  og gamalmenna 67 ára  og eldri fengju gieiddan fullan lífeyri, eins og 
n ánar  m un skýrt i framsögu. A á runum  1937— 1939 fengu aðeins 59,7%—62,6% gam- 
alm ennanna nokkurn  styrk, og mikill meiri hluti þeirra aðeins lítils há t ta r  glaðning 
samkv. 1. lið 80. gr. alþýðutryggingalaganna. Svo virðist því, sem þessar tek ju r  ættu vel 
að nægja. Hins vegar er sjálfsagt, að tækifærið sé notað til þess að safna sem mestu 
i sjóð, þegar f járhagur hins opinbera og þ jóðarhagurinn yfirleitt stendur með blóma. 
En að sjálfsögðu verður að endurskoða ákvæðin um tekjuhliðina iafnskiótt og 
reynsla er fengin.

Ed. 119. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 7-1 31. des. 1937, um alþýðutrvggingar.

Flm.: Rrynjólfur Bjarnason.

1- gi’-
I stað „50“ í 1. tölul. 65. gr. laganna komi: 15.

2. gr.
í stað „5000 kr. fy r ir  einhleypan og 10000 kr. fyr ir  h jó n “ í 1. málsgr. 67. gr. lag- 

anna komi: 10000 kr. fy r ir  einhleypan og 20000 kr. fy r ir  hjón.



3. gr.
í stað i síðasta málsl. 69. gr. laganna komi: %■

4. gr.
70. gr. laganna falli n iður frá og með orðunum : „Biðtimi telst . . . “ o. s. frv.

5. gr.
72. gr. laganna oi-ðist svo:
T ek jur atvinnuleysissjóða skulu vera sem hér segir:

1. Þeir, sem hafa sjóðfélaga i atvinnuleysissjóði i þ jónustu  sinni, skulu greiða í at- 
vinnuleysissjóð uþphæð, sem er ja fnhá  og 6% af heildarupphæð þeirra  vinnu- 
launa, er þeir hafa greitt félögum í sjóðnum. A flahlutur og hvers k o n a r  greiðslur 
í öðru en peningum fy r ir  unn in  verk teljast vinnulaun.

2. Ríkissjóður greiðir árlega til a tvinnuleysissjóðanna 50 k ró n u r  á hvern félaga 
sjóðsins, að viðhættri fullri verðlagsuppbót samkvæmt visitölu kauplagsnefndar 
vegna þeirrar hæ kkunar  á framfærslukostnaði, sem orðið hefur frá  meðalfram- 
færslukostnaði m ánuðina jan.—m arz 1939.

3. Bæjar- og sveitarsjóðir greiða árlega til atvinnuleysissjóðanna í bæjar- eða sveit- 
arfélaginu upphæð, sem nem ur helmingi framlags ríkissjóðs samkv. 2. tölul.

4. Iðgjöld, er sjóðfélagar kunna  að greiða samkvæmt sam þykktum  sjóðanna.
5. Auk framlagsins samkv. 2. tölul. greiðir ríkissjóður til atvinnuleysissjóða þeirra, 

sem stofnaðir verða á á runum  1942 og 1943, eða hafa verið stofnaðir áður, 0 
m illjónir kr. hvort árið, og skiptist sú upphæð milli s jóðanna í sömu hlutföllum 
og ríkissjóðsframlagið samkv. 2. tölul.
S tjórnir atvinnuleysissjóða innheimta gjöld þau, er a tv innurekendum  ber að 

greiða samkv. 1. tölul., samkvæmt nánari  reglum, sem settar ku n n a  að verða í sam- 
þykktum  eða með samningum milli félaga verkam anna og atvinnurekenda. Skylt er 
a tvinnurekendum  að láta stjórnum  atvinnuleysissjóða í té allar þær skýrslur, sem 
krafizt er og nauðsynlegar eru til að ákveða lögboðin gjöld þeirra til sjóðanna.

6. gr.
a. í stað „1. ap ríl“ í 3. málsgr. 73. gr. laganna komi: 1. desember.
b. Siðasti málsl. sömu lagagr. orðist svo: Sjóðir, sem stofnaðir verða á ár inu  1942, 

skulu þó njóta fullra réttinda samkvæmt lögum þessum, þegar er þeir hafa til- 
kynnt stofnun sína, og njóta framlags ú r  ríkissjóði og bæjar- eða sveitarsjóði 
fyr ir  árið 1942 samkv. 2. og 3. tölul. 72. gr.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Ivaflinn um atvinnuleysistryggingar í lögum um alþýðutryggingar hefur verið 

algerlega dauður bókstafur og m un verða, svo lengi sem honum  er ekki gerbreytt. 
Hann er gott dæini um það, hvernig löggjöf á ekki að vera. Það hefur verið leitað 
til flestra verkalýðsfélaga í landinu og spurzt fyrir, hvort þau óskuðu áð hagnýta 
sér þessa löggjöf. Ekkert þeirra  hefur gert það. Öll hafa þau komizt að þeirri niður- 
stöðu, að það svaraði ekki kostnaði. Þessi löggjöf er því beinlínis einskis virði. Það 
er því alveg augljóst, að annaðhvort á að nema þennan óskapnað ú r  lögum eða breyta 
honum, svo að um raunverulegar atvinnuleysistryggingar sé að ræða.

Lagasetning þessi var þó á sínum thna  v iðurkenning á nauðsyn þess, að atvinnu- 
leysistrvggingar yrðu í lög leiddar. Að ekki var gert betur, var afsakað með slæmum 
fjárhag ríkisins og atvinnurekenda. Ekki dugir sú afsökun lengur. Nú er afkorna 
í ikissjóðs og atvinnurekenda betri en dæmi eru til áður. Það er til meira en nóg fjár-



niagn, meira að segja slíkt óhemju fjárm agn í vörzlu e instakra manna, að það veldur 
alvarlegum tru flunum  á öllu hagkerfi þ jóðarinnar.

Varla m un neinn trevstast að mæla á móti því, að hið m ikla fjármagn, sem nú er 
aflað, beri að nota til þess að mæta erfiðleikum kom andi ára, eftir því sem unn t er, 
og að það beri að leggja það í sjóði til að ráða bót á atvinnuleysi k reppuáranna. Þarf  
])á að gera hvort tveggja, að hafa nóg fjárm agn handbæ rt til þess að ráðast í víðtæk- 
ar opinberar framkvæmdir, þegar einkaframleiðslan er dregin sam an vegna m innk- 
andi gróðamöguleika, og að tryggja menn með lögum gegn afleiðingum atvinnulevsis- 
ins.

Sjálfsagt er að gera sér ljóst, að ekki er hægt að gera sér hugm ynd um  það, á 
þessum tímum fallveltisins og öryggisleysisins i a tv innum álum  og þjóðfélagsmálum, 
hvers virði slikir sjóðir verða að stríðinu loknu. En þrá tt  fy r ir  það er jafnm ikils  um 
vert, að tækifærið sé notað til að fá viðurkennda þá skýlausu ré tta rk rö fu  verka- 
manna, að þeir séu trvggðir gegn atvinnuleysi á kostnað þeirra  aðila, sern bera á- 
bvrgð á því, að þeim er meinað að vinna sér fv r ir  lífsviðurværi.

Ekki eru fvr ir  hendi nægileg' gög)i til þess að gera 'áæ tlun  u m  tek ju r  atvinnuleys- 
issjóðanna samkvæmt frumv. þessu. En á á ru n u m  1942 og 1943 ættu þær, að öllu ó- 
breyttu, ekki að verða minni en 10 millj. kr. hvort árið, ef þátt takan  verður almenn, 
sem ekki er að efa, að verða mundi, ef frv. vrði að lögum.

Ed. 120. Frumvarp til laga
iim eignarnámsheimild fvr ir  Siglufjarðarkaupstað á heitum uppsprettum  í Skútu- 
dal í Siglufirði.

Flm.: Bernharð Stcfánsson, E inar Arnason, Erlendur Þorsteinsson.

1. gr.
Siglufjarðarkaupslað er heimilt að taka eignarnámi heitar uppspre ttu r  í Skútu- 

dal í Siglufirði ásamt nauðsynlegu landi fyrir  gröft og boran ir  til v irk junar  við upp- 
spretturnar.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r  e i n a r  g e r  ð .
Frum varp  þetta var flutt á aðalþingi 1941 eftir beiðni b æ jars t jó rnar inna r  á Siglu- 

firði, og hefur núverandi bæ jarstjóri óskað eftir, að það yrði flutt nú. Ástæður voru 
teknar fram í greinargerð og fylgiskjölum, sem þá fylgdu frv. (þskj. 181 á aðalþingi 
1941). Þyk ir  na'gja að vísa til þess, er þar korn fram.

Ed. 121. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. a 1. nr. 52 27. jún í 1941, um ráðstafanir til loftvarna og ann- 
ai ra varna gegn hættum af hernaðaraðgerðum.

F rá  allsherjarnefnd.

Nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins.

Alþingi, 28. marz 1942.

Sigurjón A. Ólafsson, Ingvar Páhnason, Magnús Gíslason.
form. fundaskr., frsm.



Ed. 122. Nefndarálit
um frv. til laga um sölu k irk ju ja rð a rin n ar  H vanneyrar í Siglufirði.

F rá  allsherjarnefnd.

Mál þetta hafði nefndin til meðferðar á vetrarþinginu 1941. Fylgdi því þá all- 
ýtarleg greinargerð frá bæ jars tjó rn  Siglufjarðar ásam t meðmælum dómsmálaráðu- 
neytisins. Nefndin lagði þá til, að frv. vrði samþykkt eins og það er flutt nú, og er 
afstaða hennar um það óbreytt, og leggur hún enn til, að það verði samþykkt.

Þingm. Vestm. (JJós)  hefur borið fram breytingartillögu við frv., þess efnis, að 
ríkisstjórninni verði einnig heimilað að selja V estmannaeyjakaupstað jarðir, lóðir 
og lendur þær i Vestmannaeyjum, sem eru ríkiseign.

Nefndin getur ekki lagt til, að breytingartillaga þessi verði samþykkt. Að vísu 
eru nefndannenn á einu máli um það, að kaupstöðum, kaup túnum  og sjávarþorpum  
sé það stór nauðsyn, að allt það land, sem þau þurfa  að nota, sé eign hins opinbera, 
þ. e. rikis eða sveitarfélags. Hitt er álitamál, hvort heppilegra er, að landið og lóð- 
irnar séu eign ríkisins eða viðkomandi sveitarfélags, og geta verið um það atriði 
skiptar skoðanir. Virðist nefndinni, að þetta koini mjög til a thugunar einmitt að því 
er snertir Vestmannaeyjar. F ram  hafa komið raddir  uni það, að meðferð og ráðstöfun 
lands og lóða i kaupstöðum og kaup túnum  hafi í ýmsum tilfellum verið mjög óheppi- 
leg, svo ekki sé kveðið fastar að orði, og hefur verið á það bent, að slíkt eigi sér 
stað, hvort sem landið er eign ríkisins eða sveitarfélagsins. Þetta atriði er full þörf 
á að rannsaka og gera t i lraun  til úrbóta, ef hægt er.

Þá skal það tekið fram, að þar eð Vestmannaeyjar allar eru eign ríkisins, verður 
tillaga þm. Vestm., eins og hún  er orðuð, ekki skilin á annan veg en þann, að með 
þessari breytingartillögu, ef samþ. vrði, væri r ík isstjó rn inni heimilað að selja Vest- 
m annaeyjakaupstað allar eyjarnar, en það mál er með öllu óundirbúið og órannsakað, 
enda óvíst, að V estm annaeyjakaupstaður sé viðhúinn þeim kaupum . Sé það hins 
vegar tilætlun flm., að bæ rinn  kaup i ákveðnar lóðir og lendur úr  eigninni, þá virðist 
nefndinni, að það verði að tilgreina í heimildarlögunum, hverja r  þær lendur óg lóðir 
eru, svo Alþingi geti verið ljóst, hvað það er, sem það er að heimila sölu á. Sala Vest- 
mannaeyja, eða einstakra lóða og lendna ú r  þeim, er ekki með öllu hliðstæð sölu 
Hvanneyrar í Siglufirði, og' virðist því óviðeigandi að tengja s líkar sölur saman með 
einfaldri og lítið rökstuddri brevtingartillögu, án þess að Alþingi gefist kostur gauin- 
gæfilegrar a thugunar á því, hvort Vestmannaeyjar skuli vera áfram  eign ríkisins eða 
verða eign Vestmannaeyjakaupstaðar. Verður því þó ekki neitað, að slík ákvörðun 
er stórt og mjög athyglisvert mál. L itur nefndin svo á, að heimild til sölu lands eða 
landspildna í Vestmannaevjum verði að koma fram sem sérstakt lagafrumvarp, en 
ekki sem breytingartillaga við annað inál.

Nefndin telur því rétt, að flin. taki a f tu r  hrtt. jiessa, að öðrum kosti leggur nefnd- 
in til, að brtt. verði felld.

Alþingi, 21. marz 1942.

Sigurjón A. Ólafsson, Ingvar Pálmason, Magnús Gíslason,
form. fundaskr., frsm.



Sþ. 123. Tillaga til þingsályktunar
um  brúargerð ir  á Miðá og Hörðudalsú í Dalasýslu.

Flm.: Þorsteinn Briein, Þorsteinn Þorsteinsson.

Alþingi á lyk tar að skora á r ik isstjórnina að láta á þessu ári gera b rú  á Miðá hjá 
Leirm úla og b n i  á Hörðudalsá í Dalasýslu og heimilar til þess nauðsynlegt fé ú r  rík- 
issjóði.

G r  e i n a r  g e r  ð .
Miðá og Hörðudalsá eru mestu fa rar tá lm ar á Skógarstrandarvegi, e inkum  Miðá, 

er tvær sveitir eiga y fir  að sækja til læknisvitjana og verzlunarviðskipta í Búðardal. 
E ru  ár  þessar oft ófærar, einkum vor og haust, þegar mest er að í ly tja  að og frá. Hin 
síðustu á r  hafa þessir fa rar tá lm ar orðið enn tilfinnanlegri en áður, með því að nú eru 
teknar upp stöðugar ferðir tvisvar í viku hverri, þegar fæ rt  er y fir  á r  þessar með 
flutning til sinjörsamlagsins í Búðardal. En á smjörsamlaginu byggjast afkomuvoiiir 
þessara byggðarlaga nú, er sauðfjárstofn er að miklu failinn vegna fjársýkinnar.

Þótt Miðá sé meira og hiettulegra vatnsfall, verður reglubundnum  ferðum eigi á 
lcomið nema brú koini einnig á Hörðudalsá. En  skam m t er á milli, og fram kvæm d 
verksins mundi auðveldari og kostnaðanninni,  ef b rý rn a r  eru  báðar gerðar sain- 
sumars. E r þá hægt að nota sama tim bur til steypugerðar og sparnaður á flutningi 
v innutækja  allra og á ferðakostnaði smiða og tím a þeirra.

F y r ir  strið hafði vegamálastjóri gert kostnaðaráæ tlun  u m  brúargerð ir  þessar. 
Kostnaður verður að visu allmiklu meiri nú, en þó sízt tilfinnanlegri, þegar litið er á 
afkomu ríkissjóðs.

Auk þessa er hér ó það að líta, að óvíst er, hvenær kostnaður læ kkar og hitt, 
eigi síður, að nokkuð er til þess vinnandi, að búendur þeir, er við mesta samgöngu- 
örðugleika eiga að etja, flýi ekki í burtu  frá  erfiðleikunum, áður en b rý rn a r  ern 
gerðar.

Ed. 124. Frumvarp til laga
iirn brevting á lögum nr. 62 30. des. 1939, um  tollskrá o. fl.

Flm.: E rlendur Þorsteinsson, Sigurjón Á. Ólafsson.

1. gr.
Á to llskránni í 1. gr. laganna eru gerðar þessar breytingar:
I. I stað 30% og 50% verðlolls í 8. kafla (1—39) komi alls staðar: 8%.

II. Nr. 17 í 25. kafla orðist svo:
17 Sement ........................................................................................................  tollfrjálst

III. Nr. 57, 58 og 60 í 28. kafla orðist svo:
57 — nauðsynlegustu lyf samkvæmt skrá, staðfestri af fjár-

m álaráðherra  .....................................................................................  tollfrjáls
58 — önnur .................................................................................................... to llfrjáls
60 Baðlyf ........................................................................................................  tollfrjáls

IV. Nr. 3— 5 í 36. kafla orðist svo:
3 — sólaleður og bindsólaleður ....................   to llfrjálst
4 — vatnsleður .............................................................................................  to llfrjálst
5 — annað ......................................................................................................  to llfrjálst



V. Nr. 1 í 37. kafla hljóði svo:
1 Leðurstykki, tilsniðin, en ekki frekar unnin, ót. a., svo sem
sólar, hæ lkappar og aðrar þvilíkar vörur ............................................. tollfrjáls

VI. Nr. 12 og 15 í 39. kafla orðist svo:
12 — gólfdúkar .............................................................................................  tollfrjálsir
15 - sólar og hælar ...................................................................................  tollfrjálsir

VII. Nr. 1—3, 9— 11, 15, 18, 2 1 -2 2 ,  28—30, 34, 39—40 og 53 í 40. kafla 
orðist svo:
 1  p lankar og bitar, ót. a .................................................................  tollfrjálsir
 2 ------------ borð óunnin  ..................................................................................  tollfrjáls
3 — - borð, hefluð og plægð ..................................................................  tollfrjáls
9 — beyki ...................................................................................................  tollfrjálst

10 — birki og h lvm ir..................................................................................... tollfrjálst
11 —.... askur ..................................................................... .............................  tollfrjáls
15 --- krossviður og aðrar Iímdar plötur t„gabon“ ) ........................ tollfrjáls
18 brúnspónn í s tykkjum ......................................................................  tollfrjáls
21 - - tunnustafir,  tunnuhotnar og tunnusvigai ................................  tollfrjálst
22 — spons ...................................................................................................   • tollfrjálst
28 — síldartunnur ......................................................................................... to llfrjálsar
29 — k jö t tunnur og Ivsistunnur .............................................................  to llfrjálsar
30 — aðrar ..................................................  to llfrjálsar
34 Tígulgólf (parketstafir  og plötur), einnig úr öðrum efnum . . tollfrjálst
39 - - húsalistar, ót. a ...................................................................................... tollfrjálsir
40 — þéttilistar á glugga ............................................................................  tollfrjálsir
53 A rar ..............................................................................................................  to llfrjá lsar

VIII. Nr. 1—2 og 5 í 41. kafla orðist svo:
1 Korkplötur, óunnar ................................................................................. to llfrjálsar
2 Korkmylsna  .............................................................................................  tollfrjáls
5 Pressaðar korkplö tur með eða án bindiefna til e inangrunar . .  to llfrjálsar 

IX. Nr. 2—4 i 44. kafla orðist svo:
2 Þakpappi og anna r  pappi borinn asfalti, biki, t jö ru  eða tjöru-

olíum, einnig í sambandi við önnur efni ........................................  tollfrjálst
3 Veggpappi .................................................................................................... tollfrjáls
4 Gólfpappi ......................................................................................................  tollfrjáls

X. Nr. 3—10 og 13 í 54. kafla orðist svo:
3 (Skófatnaður) ú r  leðri og skinni, ót. a ................................................  tollfrjáls
4 — ú r  vefnaði, flóka, sefi, strái, ót. a., einnig þótt h ann  sé með

leðursólum .............................................................................................  tollfrjáls
5 - - ú r  leðri með trébotnum .................................................................... tollfrjáls
(> — (úr kútsjúk) stígvél ..........................................................................  tollfrjáls
7 -------  skóhlífar .........................................................................................  to llfrjálsar
 8  annar  ................................................................................................ tollfrjáls
9 — með kátsjúk- eða leðursólum og yfirh lu ta  ú r  s t r i g a ...............  tollfrjáls

10 — tréskór .........................................................................  .' . to llfrjálsir
1 3  annar  ................................................................................................ tollfrjáls

XI. Nr. 2, 15, 17— 18, 2 1 - 2 2  og 25 í 58. kafla orðist svo:
2 — þakhellur ...............................................................................................  to llfrjálsar

15 — pípur og pípuhlu tar ..........................................................................  to llfrjálst
17 — vegg- og gólfflögur, svo og þakhellur og þakplötur .............  tollfrjálsar
18 — pípur og pípuhlu tar ..........................................................................  tollfrjálst
21 — húsalistar, einnig í sambandi við önnur el’ni............................ tollfrjálsir

* 22 — vegg- og gólfflögur, svo og aðrar plötur ú r  gipsi til bygg-
ingar o. þ. h ...........................................................................................  tollfrjálsar

25 — þakhellur og aðrar hellur og flögur, ót..... a .............................  tollfrjálsar



XII. Nr. 1—2 og 4—5 í 59. kafla orðist svo:
1 Múrsteinn, venjulegur ................................................................ ............ to llfrjáls
2 Þakste inar ....................................................................................................  to llfrjá ls ir
4 P ípur og pípuhlu tar .................................................................................  to llfrjálst
5 Vegg- og gólfflögur .................................................................................  to llfrjá lsar

XIII. Nr. 5—6 og 13— 14 í 60. kafla orðist svo:
5 (Rúðugler) iitað .......................................................................................  to llfrjálst
6 — ólitað ......................................................................................................  to llfrjálst

13 Vegg- og gólfflögur .................................................................................  to llfrjá lsar
14 Þilfarsgler, götugler (fortovsglas) og annað þess konar  gler,

einnig þótt það sé í járn- eða s te in l ím su m g erð  ,.............  to llfrjálst
XIV. Nr. 1—21 í 63. kafla orðist svo:

1 Óunnið já rn  í k lum pum  ....................................................................  to llfrjálst
2 Stál- og’ já rnsvarf  .....................................................................................  to llfrjálst
3 J á rn  og stál í stöngum ..........................................................................  to llfrjálst
4 P rófíl já rn  alls konar, ót. a .................................................................... to llfrjálst
5 Svartar já rnp lö tu r  ...................................................................................  to llfrjá lsar
6 — þak járn  (h á ru já rn )  ........................................................................... tollfrjálst
7 — aðrar ........................................................................................................  to llfrjálsar
8 Blikk alls konar .....................................................................................  to llfrjálst
9 (Vír) 2— 10 mm. að gildleika (í þvermál) ....................................... tollfrjáls

10 — grennri en 2 nnn. (í þvermál) .....................................................  tollfrjáls
11 Gjarðajárn  .................................................................................................. tollfrjálst
12 (Já rn -  og stálpípur) galvanhúðaðar .................................................  to llfrjá lsar
13 — nikkelhúðaðar og k róm aðar ........................................................  to llfrjá lsar
14 — vatnslásar .............................................................................................. to llfrjá ls ir
15 — pipugerðarmót .....................................................................................  tollfrjáls
16 — annað ............................................................................ .......................  to llfrjálst
17 (Þ ak ren n u r)  ú r  galvanhúðuðu já rn i  .................................................. tollfrjálsar
18 — aðrar ....................................................................................................... ; tollfrjálsar
19 (Stólpar) g irð ingarstaurar, ót. a ............................................................. to llfrjálsir
20 — aðrir  ........................................................................................................  to llfrjálsir
21 Já rnb rau ta r te ina r  og' skiptispor og h lu tar  til þ e i r r a .....................  to llfrjálsir

XV. Nr. 1 í 64. kafla  orðist svo:
1 Kopar og koparblöndur, óunnið í k lum pum  eða sem duft . . . .  tollfrjáls 

XVI. Nr. 1 í 65. kafla orðist svo:
1 Nikkel, nikkelblöndur, óunnið í klumpum, svo og d u f t   tollfrjálst

XVII. Nr. 1 í 66. kafla orðist sv o :
1 Alúminíum og alúminíum blöndur, óunnið í klum pum, svo

og duft ..........................................................................................' . ............ tollfrjálst
XVIII. Nr. 1 í 67. kafla orðist svo:

1 Blý og blýblöndur, ót. a., óunnið í klumpum, svo og blýspænir tollfrjálst 
XIX. Nr. 1 í 68. kafla orðist svo:

1 Zink og zmkblöndur, óunnið í klumpum, svo og zinkduft . . . .  to llfrjálst  
XX. Nr. 1 í 69. kafla orðist svo:

1 Tin og tinblöndur, óunnið í klumpum, svo og d u f t ...................  tollfrjálst

2. gr.
Aftan við c-lið í „Ákvæði um stundarsak ir"  koini: Þó skal til 1. júli 1943 ein- 

ungis innheim ta verðtoll af andvirði varanna  koininna um  borð i skip á útflutnings- 
höfn.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.



G r e i n a r g e r ð .
í frv. þessu er gert ráð fyrir, að felldur verði n iður tollur á ým sum  nauðsynja- 

vörum, svo sem öllu byggingarefni, ji. e. sementi, timbri, steypujárni, húsapappa, 
gólfdúkum o. f 1., efni til skógerðar, skófatnaði, lvfjum, já rn i  til iðnaðar og nokkr- 
um fleiri vörum.

Þá er gert ráð fyr ir  verðtollsla 'kkun á nýjuin og þu rrkuðum  áviixtum. Með 
breytingu við c-lið í „ákvæði um s tundarsak ir“ er gert ráð fvrir , að ekki verði inn- 
heim tur neinn verðtollur af flutningsgjöldum og vátryggingariðgjölduin til júní- 
loka 1943. í þetta frv. eru hins vegar ekki teknar tillögur um niðurfelling tolla af 
skönnntunarvörum, þ ar  sem þær eru undanþegnar tolli í frv. því, sem þm. Alþfl. í 
neðri deild flvtja um ráðstafanir gegn dýrtíðinni.

Þegar núgildandi lög um tollskrá voru til afgreiðslu og um ræðu á Alþingi 1939, 
var á það bent af flm. þessa frv., að um væri að ræða m iklar  breytingar til hækk- 
unar  á tollum frá því, sem verið hafði. Ja fn fram t var á það bent, að tek ju r  ríkis- 
sjóðs af tollum samkv. to llskránni væru miðaðar við m innsta  innflu tn ing tollvara, 
sem verið hafði um langt skeið. Var það þá þegar augljóst, að tolltekjur m undu 
með auknum  innflutningi stóraukast frá því, sem verið hafði. Eimiig var bent á 
óréttmæti þess að taka verðtoll af farmgjöldum, sein fóru ört hækkandi af styrj- 
aldarástæðum. Fengust að lokum heimildarákvæði inn í lögin, þess efnis, að eigi 
skyldi innheimta verðtoll af hækkuðu flutningsgjaldi vegna s tyrjaldarorsaka. Þessi 
heimild hefur þó aldrei verið notuð, heldur innheim tur verðtollur að fullu af hinni 
gífurlegu aukningu farmgjaldanna.

Fulltrú i Alþfl. í milliþingan. þeirri, er fjallaði um þessi mál, var einnig þeirrar 
skoðunar, að um m ikla tollahækkun va>ri að ræða. Lagði hann  því til, að tollar allir 
væru lækkaðir um  20%, en um  léið væri heimilað, ef sérstaka nauðsyn bæri til, 
að hækka tollana um  25% fyrir  eitt á r  í senn. Ja fn fram t þessu lagði hann  til, að 
lækkaðir yrðu að m un tollar á brýnustu  nauðsynjavörum. Þessar tillögur voru 
einnig f lu ttar á Alþingi, en náðu þá eigi samþykki. Reynslan hefur nú sýnt, að allt 
var rétt, sem sagt var um þessi mál. Hafa tolltekjur rikissjóðs m argfaldazt á sein- 
asta ári.

Með þeim breytingum, sem felast í þessu frv., er þó ekki farin  sú leið að lækka 
tollana almennt, heldur teknar n okkra r  helztu nauðsynjavörur og felldur n iður 
nlveg tollur af þeim, eða lækkaður að miklum  mun.

Það er ljóst, að í baráttunni gegn dýrtíðinni, sem nú er mest talað um og allir 
þykjast vilja vera aðilar að, m unu tollalækkanir vera eitt öflugasta vopnið, eins 
og síðar m un að vikið. Hefur þetta beinlínis verið viðurkennt af löggjafanum með 
sam þykkt núgildandi heimildarlaga um ráðstafanir gegn dýrtíðinni, þ a r  sem ein 
grein þeirra gerir ráð fyr ir  niðurfelling tolla á nokkrum  nauðsynjavörum.

E inhverjir  kunna  að andæfa frv. þessu vegna tek ju rýrnunar,  sem það muni 
hafa í för með sér fyr ir  ríkissjóð. Flm. telja, að þá rý rn n n  eigi og muni rík issjóður 
fá bætta á annan  hátt, t. d. með auknuni tekjuni af tekju-, eignar- og stríðsgróða- 
skatti.

Eins og nú há tta r  til, eru tek justofnar ríkissjóðs aðallega þrenns konar.

1. Beinir skattar, þ. e. tekjuskattur, eignarskattur, s tríðsgróðaskattur o. fl.
2. T ek ju r af fyr ir tæ kjum  ríkissjóðs.
3. Tolltekjur, þar með talin gjöld af innlendum tollvörum.

Flm. þessa frv. telja, að rikið eigi sem mest að afla sér tekna með allríflegum 
tekjuskatti og stríðsgróðaskatti af hátekjum, en tollaálögum eigi að vera stillt mjög 
í hóf, brýnustu  nauðsynjavörur undanþegnar livers konar tolli, en ým sar munaðar- 
vörur og óþarfi því ríflegar tollað.

Allir virðast sammála um, að ein aðalorsök sívaxandi dýrtíðar sé aukin  eða það, 
sem almennt er kallað fölsk kaupgeta. Þ yk ir  því rétt að athuga nokkuð, hvort fram-



nngreindir tekjustofnar rikissjóðs og ákvörðun þeirra getur haft nokkur uhrit  á 
þessa auknu  kaupgetu og þá hvers konar.

Það er yfirlýst stefna s t jó rnm álaflokkanna á Alþingi, að þær tekjur, sem rík- 
issjóður kann  að fá fram  vfir  það, sem hann þarfnast  til nauðsynlegra útgjalda, 
skuli annað tveggja nota til þess að vinna gegn dýrtíðinni (þ. e. verðbæta vissar 
vörutegundir) eða leggjast í sérstakan sjóð til no tkunar  síðar, að styrjö ld inni lok- 
inni, er búast má við verðhruni. Þ a r  sem gera verður ráð fvr ir  þvi, að auknum  
tekjum  ríkissjóðs af ým sum  fyrir tæ kjum  hans verði ráðstafað eins og að fram an 
greinir, geta þær á engun hátt  orðið til þess að auka kaupgetuna, en yrðu  vitanlega 
til þess, ef ágóðinn rynni til e instakra m anna  eða félaga. H æ kkun beinu skattanna 
á hátekjum, þ. e. hæ kkun tek juskatts  og stríðsgróðaskatts, m un tv ímadalaust ná 
þessu tvennu, fv r s ta : auka tek ju r ríkissjóðs stórlega, annað: mikill hluti há- 
teknanna vrði tekinn ú r  umferð og hundinn  í sérstökum dýrtiðarsjóði. Hækkun 
tollanna hefur alveg þveröfug áhrif. Mcð þeim aðferðum, sem nú tíðkast uin álagn- 
iugu, er verzlunarhagnaður cinnig tekinn af tollum sao sem öðruin kostnaði. Tolla- 
ha*kkun skapar þvi meiri gróða hinna ýinsu milliliða og evkur kaupgetuna. Nú 
kann  einhver að segja, að ef sú leið verður farin að taka háa skatta af hátekjum, 
verði útkonnm sú sania. Svo er þó alls ekki. í fyrsta lagi er ekki ha*gt að gera ráð 
fvrir, að nokkru  sinni verði gengið svo langt í skattaálögum, að allur gróði verði 
tekinn, og hlý tur því alltaf eitthvað að verða eftir í umferð al' álagningu á háa tolla. 
1 öðru lagi hefur aukin  peningavelta ávallt i för með sér nokkra  aukna kaupgetu. 
Það er þess vegna óumdeilanlega rétt, að tolla lækkanir eru óbrigðult vopn í bar- 
áttunni g'egn dýrtíðinni. E r því jafnaugljóst og víst, að hækkaðir tollar valda auk- 
inni dýrtíð. Þess vegna verður að vænta þess, að þessu tollalækkunarfrv. verði tekið 
með v eh i ld  og skilningi af þeim, sem í raun  og veru vilja eitthvað gera til þess að 
ham la gegn sívaxandi dýrtíð.

Eins og' áður getur í greinargerð þessari, er lagt til, að byggingarefni verði toll- 
frjálst. Gevsimikil þörf er nú á bvggingu ný rra  húsa. Hitt er vitað, að allt efni, sem 
til þarf, hefur hækkað mjög í verði, auk hins gífurlega flutningskostnaðar, sem 
hefur margfaldazt siðan styrjöldin hófst. Niðurfelling tolla ætti að hafa allveruleg
áhrif  til lækkunar, þar sem óeðlilega h ár  tollur er nú á þessum vörum.

Þá er lagt til, að felldur verði n iður tollur af lyfjum og lyfjavörum. Sú tolla- 
la 'kkun mundi að mestu koma sjúkrasam lögunum  til góða, en flest þeirra  eiga í vök 
að verjast fjárhagslega, þ rá tt  fv r ir  sihækkandi iðgjöld. Allir niunu nú sam m ála 11111, 
að tilgangi sinum geta þau því aðeins náð, að þau verði fjárhagslega sjálfstæð.

Lagt er til, að felldur verði n iður tollur á efni til skógerðar og á tilbúnum 
skófatnaði. Sá tollur er mjög tilfinnanlegur, enda verðlag á skófatnaði ú r  hófi fram. 
Fhn. hafa ekki lagt til, að felldur vrði n iður tollur á vefnaðarvörum, þar sem þeir 
líta svo á, að meginhluti þeirra koini undir  sérákvæði ÞS. gr. laga um  tollskrá, en 
sá tollur er eigi mjög tilfinnanlegur.

Lagt er til, að verðtollur á nýjum  ávöxtum og þurrkuðum  verði lækkaður ú r  
30% og 50% í 8%. Allir vita, hversu gengið hefur með sölu hinna nýju  ávaxta, er 
koinu hingað fyrir  skemmstu. Vegna dýrleika, sem verðtollurinn á sinn mikla þátt í,

. hefur fátækt fólk alls ekki efni ó að kaupa þessa hollu og nauðsynlegu vöru handa 
börnum  sínum.

Loks er lagt til, að felldur verði n iður tollur af smiðajárni og öðru því, er með 
l>arf til viðgerðar skipa og ýmiss konar þungaiðnaðar. Þvk ir  sjálfsagt, að þessi
iðnaður fói slíka ívilnun, þar sem slikar viðgerðir, fram kvæm dar erlendis, eru ótoll-
aðar með öllu.

í 2. gr. er lagt til, að verðtollur verði innheim tur einungis af andvirði varanna 
kominna í skip á útflutningshöfn, en ekki af flutningsgjaldi og' vátryggingarið- 
gjaldi. Ekki er þó ætlazt til, að þetta verði föst regla, heldur gildi aðeins um ákveð- 
inn thna, eða til 1. júlí 1943. Kæmi þá að sjálfsögðu í gildi að nýju  heimild laganna 
um að innheimta ekki verðtoll af hæ kkun farmgjalda af s tyrjaldarástæðum , en



með því heimildarákvæði hei'ur löggjaiinn viðurkennt, að rétt sé, þegar sérstaklega 
stendur- á, að víkja frá hinni almennu reglu laganna, að innheimta toll af eif-verði 
varanna, þ. e. verði þeirra kom inna á ákvörðunarstað.

Nánar í framsögu.

Nd. 125. Frumvarp til Iaga
uni breyting á löguin nr. G 9. jan. 1905, uin tek juskatt  og eignarskatt.

F rá  meiri hluta fjárhagsnefndar.

1. gr.
rsta og önnur málsgrein G. gr. laganna hljóði þannig 
ittgjakl þeirra, sem uni ra*ðir í 1. gr.

ky
Sk 

þannig:
Ef hinn skattskvldi hluli teknaniia

2. gr.

*r undir 11)00 kr.
Af 1000 2000 kr. greiðist 10 kr. af 1000 kr. og 2
- - 2000 - 3000 - - 30 ------ 2000 - - 3

3000 4000 60 -  — 3000 — — 4
4000-- 5000 100 -  — 4000 — - 5

- - 5000— 6000 1 5 0 -------- 5000 — -  G
— 6 0 0 0 -  7000 - - 210 -------- 6000 — — 7
— 7000— 8000 — — 280 -------- 7000 — — 8
— 8000— 9000 — 360 -------- 8000 — — 9
— 9000—10000 — 450 -------- 9000 — — 10
— 10000 12000 - - 550 — — 10000 — — 11^2
— 12000— 14000 — 780 -------- 12000 — — 13

14000-17000 — 1040 -------- 14000 — —  15
— 17000-20000 — 1490 -------- 17000 — — 17

20000—25000 — 2000 -------- 20000 — — 18
— 25000—30000 — 2900 -------- 25000 — -  19
— 30000 40000 3850 --------- 30000 — 20

40000—50000 — 5850 -------- 40000 — — 21
— 50000—60000 — — 7950 -------- 50000 — — 22

í a- og c-lið G. gr., reiknast

greiðisl af honuni l ' í .
c af afganginum

2. málsliður 1. málsgr. d-liðar í 7. gr. laganna orðist svo:
Til arðs af hlutabréfum  telst auk  venjulegrar arðsútborgunar, ú thhituð fríhluta- 

bréf og sérhver önnur afhending' verðinæta til h luthafa, er telja verður sem tekjur 
af hlutaeign þeirra í félaginu, enn freniur ú th lu tan ir  við félagsslit um fram  upphaf- 
lcgt h lutafjárframlag, þ. e. nafnverð hlutabréfanna, og' skiptir ekki máli í því sam- 
bandi, fyrir  hvaða verð þau hafa verið seld og keypt.

_3. gr.
Síðasti málsl. 4. málsgr. 8. gr. laganna l'alli niður.
I stað G. og síðustu málsgr. söinu lagagr. k o m i :
Félög þau og stofnanir, er um ræðir i 3. gr. a, mega draga frá tekjum  sínum 5 (ú 

af innborguðu hlutafé eða stofnfé.
Ef nokkuð af ársarði þessara félaga er lagt í varasjóð, er sú upphæð undanþegin 

tekjuskatti og skal koma til f rád rá t ta r  við ákvörðun skattskyldra tekna, þó eigi hærri 
fjárhæð en sem nem ur \r, einum fimmta — af hre inum  tekjum  félags, áður en tekju- 
skattur, s triðsgróðaskattur og útsvar,. sem greitt hefur verið á árinu, er dregið fra



tekjunum. Hjá þeim af þessum íélögum, seiu hafa sjávarútveg sem aðalatvinnu- 
rekstur, og félögum, sem samkvæmt lögum geta ekki ú thlutað varasjóði sínum við 
félagsslit, sbr. t. d. 3. gr. 1. nr. 46 13. júní 1937, m á þó draga frá tek junum  varasjóðs- 
tillag, sem nem ur M — einum þriðja — af hre inum  tek jum  félags, áður en tekju- 
skattur, stríðsgróðaskattur, sam vinnuskattur og útsvar, sem greitt hefur verið á ár- 
inu, er dregið frá tekjunum.

Arðjöfnunarsjóði, eftirlaunasjóði og aðra sjóði, sem ekki eru beinlinis ætlaðir 
til að tryggja rekstur fyrirtækisins sjálfs, má ekki telja sem varasjóð.

Ef nokkurr i  fjárhæð ú r  varasjóði, sem m vndaður er eftir 1. jan. 1941, er síðar 
varið til ú th lu tunar  til h luthafa, ráðstafað til e inkaþarfa  þeirra  á beinan eða óbeinan 
hátt  eða varið til annars  en þess að mæta hre inum  rekstrarha lla  fyrirtækisins, skal 
telja þá fjárha»ð að viðbættum 20' < — tuttugu af hundraði — til skattskyldra  tekna 
á því ári. Nú er einhverri fjárhæð ú r  varasjóði, sem m yndaður var fy r ir  1. janúar  
1941, varið á þann hátt, er að fram an greinir, og skal þá telja nf, þe irra r  fjárhæðar 
til skattskyldra tekna félagsins á því ári. Það telst ráðstöfun á fé varasjóðs samkvæmt 
framansögðu, ef félag, sem ný tur  eða notið hefur h lunninda vegna framlags í vara- 
sjóð, ver einhverju af eignum sinum með eftirgreindum hætti:

a. Veitir hluthöfum, stjórnendum  félags eða öðrum lán í peningum eða öðrum  vcrð- 
mætum, sem ekki eru beinlinis viðkomandi rekstri  félagsins.

h. Veitir hluthöfum, s tjórnendum  félags eða öðrum nokkur fríðindi, beint eða 
óbeint, um fram  arðsú th lu tun  og venjulegar eða eðlilegar launagreiðslur. 

c. Kaupir eign óeðlilega háu verði að dómi skattanefndar. Skal þá skattanefnd meta, 
hvert verð geti talizt hæfilegt. Mismun hins raunverulega kaupverðs og mats- 
verðs skattanefndar telst ráðstafað ú r  varasjóði, og ú th lu tun  arðs ú r  félaginu, 
ef keypt hefur verið af hluthafa.
Nú hefur félag, sem myndað hefur varasjóð, ráðstafað fé á einhvern þann  hátt, 

sein greinir í a—c-liðum, og fellur það þá til skattgreiðslu samkv. 9. málsgr. þessarar 
greinar, þó eigi hæ rri  fjárhæð en nem ur varasjóði í lok skattársins. Skal þá miða við 
þá lánsfjárupphæð, sem útistandandi er uin á ram ót af lánum, er veitt voru á árinu, 
að viðbættu meðaltali þeirra lána, er veitt hafa verið og greidd á skattárinu  samkv. 
a-lið, heildarupphæð veittra h lunninda á skattárinu samkv. b-lið, og m ism un mats- 
verðs og kaupverðs eigna samkvæmt c-lið. Þó ná ákvæði a—b og c-liðar ekki til þeirra 
upphæða, sem íslenzk útgerðarfélög áttu í varasjóði samkvæmt efnahagsreikningi 31. 
des. 1939, að því leyti sem þau ganga lengra en takm arkan ir  um ráðstafan ir  á fé 
varasjóðs, sem giltu samkvæint lögum nr. 6 9. jan. 1935 og lögum nr. 39 12. febr. 1940.

Nú rý rn a r  varasjóðseign félags, og skal þá telja, að sá hluti varasjóðs, sem til 
var 1. jan. 1941, eyðist á undan  þeim sjóði, er síðar myndaðist, sbr. þó 62. gr.

Nú hrökkva h re inar á rs tek ju r  félags að viðbættri þeirri hreinni eign, sem fé- 
lagið á um fram  varasjóð og hlutafé, eigi fyrir  skatt- og útsvarsgreiðslmn og því 
varasjóðstillagi, sem undanþegið er skattgreiðslu samkv. lögum þessum, og er þá 
heimilt að taka þá fjárhæð, sem á vantar, úr varasjóði.

4. gr.
g-liður 10. gr. laganna hljóði þannig:
Eignarskatt,  sem greiddur hefur verið á árinu.

5. gr
í stað a—c-liða í 12. gr. laganna komi:

a. I Reykjavik:
F y r i r  einstakling ........................................

— hjón .....................................................
— hvert barn  ........................................

kr. 900.00 
— 1800.00 
— 700.00



b. Annars staðar á  la n d in u :
F yrir  einstakling     — 900.00

— hjón ......................   — 1800.00
— hvert barn    — 6001.00

F rád rá t tu r  veitist fy r ir  þau börn, sem ekki eru fullra 16 ára  i b y r ju n  þess al-
ínanaksárs, þegar skattur  er á lagður. Hér með teljast s tjúpbörn, k jö rbö rn  og fóst-
urbörn, sem ekki er greitt meðlag með. F y rir  aðra skylduómaga, sem skattgreiðandi 
hefur á framfæri sínu, veitist sami f rád rá t tu r  og fy r ir  börn. Hafi h inn  framfærði 
tekjur, lækkar frád rá t tu r inn  sem þeim nem ur og fellur burt, ef tek juupphæðin nem- 
ur lögleyfðum óm agafrádrætti eða meiru.

6. gr.
a. Upphaf 14. gr. laganna verði þannig:

Af skuldlausri eign skal árlega greiða skatt  sem hér seg'ir:
Ef eignin er yfir 10000 kr., en und ir  15000 kr., greiðist af henni 1%C.
Af 15000—30000 kr. greiðist 15 kr. af 15000 og 2%0 af afgangi.
Af 30000—40000 kr. greiðist 45 kr. af 30000 og 3%0 af afgangi.

b. í stað „5000“ kr. í niðurlagi 14. gr. laganna komi: 10000 kr.

7. gr.
F y rri  málsgr. e-liðar 19. gr. laganna orðist svo:
Hlutabréf skulu talin með nafnverði, ef hlutaféð er óskert, en annars  með hlut- 

fallslegri upphæð, miðað við upphaflegt hlutafé.

8. gr.
a- og b-liðir í 30. gr. laganna hljóði þannig:

a. í kaupstöðum og kauptúnum , sem eru hreppur fvr ir  sig', skal greiða skattanefnd 
2%, en annars s taðar á landinu 4% af þeirri upphæð, sem skattu rinn  nemur. 
Þó skal borgunin  ekki fara fram ú r  20 kr. og ekki vera minni cn 14 kr. fyrir 
hvern starfsdag nefndarmanns.

b. Yfirskattanefndarm enn u tan  Revkjavíkur íá 15 k rónur á dag og ferðakostnað. 
Borgun til form anna telst þó innifalin  í embættislaunum þeirra.

9. gr.
Aftan við 31. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Óheimilt er að slíta félagi og ú th lu ta  eignum þess fyrri en opinberir skattar af 

tekjum þess og eignum hafa að fullu verið greiddir fv r ir  allan starfstíma félagsins.

10. gr.
Síðari málsliður 2. málsgr. 34. gr. laganna orðist svo:
Komi síðar í ljós, að áætlun hefur verið of lág eða skattþegni hefur ekki verið 

gert að greiða skatt af öllum tekjum  sínum og eignum, er heimilt að re ikna skatt 
gjaldanda að nýju, þó ekki lengra af tur  í t im ann en 5 ár.

11. gr.
Aftan við 2. málslið 45. gr. laganna komi ný r  málsliður, svo hljóðandi:
Nú er skattur  eigi greiddur fy r ir  næstu áram ót eftir að h ann  var á lagður, og 

skal þá greiða 1% dráttarvexti fy r ir  hvern mánuð eða brot ú r  mánuði, sem greiðsla 
dregst frá þeim áramótum.

12. gr.
I stað 55. gr. í VI. kafla laganna komi 9 ný ja r  greinar, er verða 55.—63. gr., svo 

hljóðandi:



(55. gr.) A meðan vísitala kauplagsnefndar er hærri en 110, miðað við grunn- 
töhina 100 í jan .—marz 1939, skal tek jnskattu r  einstaklinga, heimilisfastra hér á 
landi, re iknaður þannig:

Hreinar tek jur gjaldanda skal margfalda með 100 og deila útkom unni með 
meðalmánaðarvísitölu skattársins. Við ákvörðun hre inna tekna skal tekjuhæðin  
deilanleg með 50, en því sleppt, sem er fram  yfir. Meðalvísitala þessi skal jafnan  
vera heil tala, og er minni hluta  en V2 sleppt, en V2 eða m eira  hækkað.

F rá  þeirri tek juuppha’ð, er þannig fæst, skal dreginn persónufrádrá ttu r  sam- 
kvæmt ákvæðum 12. gr.

Þegar upphæð tekjuskatts  hefur verið fundin  samkv. reglum 6 gr., skal 
margfalda hana með meðalvísitölunni og deila ú tkom unni með 100.

Ofangreind ákva^ði gilda um þá einstaklinga, er hafa eigi hæ rri  h re inar 
tek ju r en kr. 15000.00, eftir að þær hafa verið lækkaðar á fram angre indan  hátt. 
Af hærri tekjum  en hér greinir skal tek juskattu r  re iknaður samkv. 0. gr. óbreyttri, 
en tek juskattu rinn  síðan lækkaður um sömu fjárhæð og skattívilnunin hefur 
numið h já  þeim gjaldendum með sama frádræ tti  eftir 12. gr., er hafa í h re inar 
tek jur kr. 15000.00, eftir að þær hafa verið lækkaðar samkvæmt framangreindri 
reglu.
(56. gr.) Nú ný tu r  félag, 'e r  um getur í 3. gr. a og hefur sjávarútveg sem aðal- 
a tvinnurekstur, h lunninda vegna framlags í varasjóð samkv. ákvæðum 8. gr„ og 
skal þá 50cr af því fé, er það leggur í varasjóð, ráðstafað á þann  hátt, að það 
sé lag't á sérstakan reikning í hanka eða kevpt fvr ir  það opinher verðbréf og 
þau falin hanka til geymslu. Nefnist sá hluti varasjóðsins nýbyggingarsjóður, og 
gilda um  hann þær reglur, er grcinir í 57. —60. gr. Áskilinn hluti af varasjóðstil- 
laginu skal lagður I nýbvggingarsjóð á því sama ári, sem varasjóðstillagið er 
ákveðið, en séu vanefndir á því að einhverju eða öllu levti, skal greiða í ríkis- 
sjóð 20r) af þeirri fjárhæð, er til vantar.

Af fé nýbvggingarsjóðs má ekki meira en :iri h lu tar  vera innstæða á bið- 
reikningi í erlendri mvnt, sbr. lög nr. S2 9. júlí 1941, nema með sérstöku leyfi 
nefndar þeirrar, er um getur í 59. gr. Getur nefndin veitt levfi til þess, að meira 
en að ofan greinir sé á hiðreikningi, ef aðili sýnir fram  á, að hann  geti ekki lagt 
féð fram á annan  hátt vegna þess, að fé varasjóðs hafi verið notað til að greiða 
skuldir fyrirtækisins.
(57. gr.) Útgerðarfélag ráðstafar sjálft því fé, er það hefur lagt í nýbyggingar- 
sjóð, en því má eingöngu verja til aukningar og en d urný juna r  á framleiðslu- 
tækjum  á sviði útgerðar, annaðhvort með nýhyggingum innanlands eða með 
kaupum  frá öðrum  löndum. Þó er heimilt að verja fé nýbyggingarsjóðs til að 
greiða tap á litgerð, ef aðrar eignir hrökkva ekki til fy r ir  því, en áður en það 
er gert, skal það tilkynnt nefnd þeirri, er um ræðir í 59. gr., og lætur hún þá að- 
ila vita, hvort hún  telur slíka ráðstöfun í samræmi við lög þessi.

Sé fé nýhyggingarsjóðs veðsett eða því ráðstafað á einhvern annan hátt en 
að fram an greinir, uni lengri eða skemmri tíma, skal greiða af því tekjuskatt 
ja fnháan  þeim skatti, sem hefði orðið að greiða af fénu, þegar það var lagt fyrir, 
ef það hefði þá verið skattskylt.
(58. gr.) Útgerðarfélag lætur fylgja með skattfram tali  sínu vfirlýsingu frá hlut- 
aðeigandi banka um það, hve mikið fé sé gevmt þar í nýbyggingarsjóði, og yfirlit 
um þær breytingar, sem kunna að hafa orðið á innstæðu sjóðsins síðan hann  var 
myndaður. Enn frem ur vottorð um, að á fé þessu hvíli engar kvaðir.
(59. gr.) Þriggja m anna nefnd sú, er skipuð var samkv. g-lið (61. gr.) 4. gr. laga 
nr. 9 5. maí 1941, skal hafa eftirlit með því, að fylgt sé fyrirm ælum  laga þessara 
um ávöxtun og ráðstöfun á fé nýbvggingarsjóðs, svo og fyrirm ælum  laga nr. 9 
5. maí 1941, um ávöxtun og ráðstöfun á því fé, sem lagt var i nýbyggingarsjóð 
á árinu  1941.

Skattánefndir skulu senda nefnd þeirri, er hér um ræðir, skýrslu um fram-



lög í nýbyggingarsjóð og innstæðu hvers fyrirtækis, svo fljótt sem unn t  er, eftir 
að upplýsingar um það bárust  þeim í hendur. Um hver áram ót skulu þau fyrir- 
tæki, er fé eiga í nýbyggingarsjóði, senda nefndinni skýrslu  um  ráðstöfun þess 
fjár, er þau hafa tekið ú r  s jóðnum á liðnu ári.

Nú telur nefndin vafa á þvi, að fé ú r  nýhyggingarsjóði hafi verið varið sam- 
kvæmt ákva*ðum laga þessara, og skal hún þá tafarlaust  ti lkynna það stjórn við- 
komandi litgerðarfélags. Nefndin skal siðan ú rsku rða  uni það, hvort greiða skuli 
skatt af fénu samkv. síðari málsgr. 57. gr., og tilkynna það skattanefnd og eig- 
anda sjóðsins.

Úrskurðum nefndarinnar má skjóta til r ik isskattanefndar til fullnaðarúr- 
skurðar, sbr. þó 2. málsgr. 41. gr. Sé ágreiningur innan nefndarinnar,  getur minni 
hlutinn einnig skotið honum  til ú rsku rða r  rík isskattanefndar.

Þóknun fvrir  störf nefndarinnar greiðist ú r  ríkissjóði.
f. (60. gr.) Nú hefur innstæða i nýbyggingarsjóði verið notuð samkvæmt fvrir- 

mælum laga þessara, og telst þá sú eign til varasjóðs h já  viðkomandi félagi.
g. (61. gr.) E instaklingar og sameignarfélög, er s tunda sjávarútveg sem aðal- 

a tvinnurekstur, mega draga frá skattskyldum tekjum  sínum þær fjárupphæðir, 
er þau leggja í nýbyggingarsjóð af ú tgerðartekjum  sínum, þó eigi hæ rri  fjár- 
hæð en sem nem ur 20% af hreinum  árs tek jum  þeirra af útgerð áður en tekju- 
skattur, s tríðsgróðaskattur og útsvar, sem greitt hefur verið á árinu, er dregið 
frá tekjunum, enda sé tekjum  af útgerðinni haldið greinilega aðskildum frá 
öðrum tekjum  gjaldanda. Um ávöxtun og ráðstöfun þessa f jár  gilda ákvæði 
þessara laga, eftir því sem við á.

h. (62. gr.) Sá hluti af tekjum  félags árið 1940, sem undanþeginn var skattgreiðslu 
árið 1941 vegna tapsfrádrá tta r  samkv. ákvæðum j-liðar (64. gr.) 4. greinar laga 
nr. 9 5. maí 1941, skal leljast til varasjóðs, og má nota þann hluta varasjóðsins 
til að mæta hre inum  rekstrarha lla  félagsins, að svo miklu leyti sein aðrar eignir 
þess, þar með talin önnur eign í varasjóði, h rökkva ekki til að jafna  rekstrar- 
hallann. Sé nokkru  af þessu fé varið til annars  en að fram an greinir, skal greiða 
tekjuskatt  af 60% þeirrar  fjárhæðar, er þannig er varið ú r  sjóðnum, jafnháan  
þeim skatti, sem hefði orðið að greiða af fénu, þegar það var lagt fvrir, ef það 
hefði þá verið skattskvlt.

i. (63. gr.) Heiinilt er ráðherra  að breyta tímaákvÖrðunum og frestum þeim, er 
um ræðir í IV. kafla laganna, eftir því, sem þörf krefur, við álagningu 
skatts 1942.

13. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til fram kvæm da við álagningu tekjuskatts 

og eignarskatts á ár inu  1942, miðað við tek ju r ársins 1941. Ja fn fram t eru ú r  gildi 
num in  lög nr. 9 5. maí 1941, um breyting á lögum nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt 
og eignarskatt.

G r e i n a r g e r ð .
Frum varp  jietta er flutt af meiri h lu ta  fjárhagsnefndar, eftir ósk r ik isstjórnar- 

innar. F lutningsmenn áskilja sér rétt til að fly tja  tillögur um breytingar á einstök- 
um atriðum frv., eða fvlgja hreytingartillögum, sem fram  kunna að koma.

i\íeð frumvarpi þessu er lagt til, að sú breyting verði gerð á núgildandi skatta- 
lögmn, að við ákvörðun skattskyldra tekna verði ekki leyft að draga greiddan tekju- 
skatt og útsvör frá tekjum, en í þess stað verði settur ný r  skattstigi.

I löggjöf um álagningu beinna skatta má í þessu efni greina milli tvenns konar 
ólíkra aðferða. Önnur aðferðin er sú, að skattstiginn er ákveðinn hærri, en hins 
vegar er skattgreiðendum leyft að draga frá tekjum  sínum þá skatta, sem þeir greiða, 
áður en skattur  er re iknaður a f  tekjunum. Með hinni aðferðinni er skattstiginn 
hafður lægri, en ekki leyft að draga greidda skatta frá tekjunum . Með öðrum orð-



um : Skattskyldu tek ju rnar  eru þá hærri, en skattstiginn lægri. Skatturinn reiknaSur 
íneð lægri hundraðstölu, en af hæ rri  tekjuupphæð.

N ágrannaþjóðir okkar fylgja ýmist fyrr  nefndu eða síðar nefndu reglunni. T. d. 
gildir fyrri reglan í Daninörku. I>ar eru greiddir skattar dregnir frá tekjununi, áður 
en ska t tu r  er reiknaður. En í Noregi er höfð síðar nefnda aðferðin og skatts tigarnir 
miðaðir við það.

Hér á landi var síðar nefnda reglan tekin upp, þegar tekjuskattslögin voru upp- 
liaflega sett. En  árið 1923 var þessu breytt, og síðan hefur sú regla gilt hér á landi, 
að skattgreiðendum er leyft að draga frá tckjum  sínum útsvör og skatta, sem þeir 
greiddu á skattárinu, áður en skattur  er á lagður. Sá hluti af tek jum  m anna, sem fer 
til að greiða ú tsvör og skatta, er því skattfrjáls. Af þeim tekjum, sem þá eru eftir, 
hefur síðan orðið að reikna skatla eftir þeim m un hæ rri  skatta- og útsvarsstigum.

Þó að hægt sé að telja hvorri þeirri aðferð, sem hér hafa verið nefndar, ýmis- 
legt til gildis, má fullyrða það, að þeirri reglu, sem nú gildir hér á landi, að leyfa frá- 
d rá tt  á greiddum sköttum og hafa gjaldstigana þeim m un hærri,  fylgir sá galli, að 
einstaklingar og fyrirtæki, sem hafa ó jafnar eða breytilegar tek jú r  frá  ári til árs, 
bera hlutfallslega miklu hæ rri  skatta en hinir, sem hafa ja fn a r  og stöðugar tekjur. 
Núgildandi skatt- og ú tsvarsstigar koma þyngst niður, ef svo vill til, að m enn hafa 
háar tek ju r  eitt ár, en lágar tek ju r  bæði árið á undan  og árið eftir. Þá hafa menn að- 
eins lágar skattgreiðslur til þess að draga frá tek jum  hátekjuársins, og skattarnir, 
sem á eru lagðir vegna hátekjuársins, dragast frá lágu tek junum  árið eftir.

Til þess að skýra nánar  það, sem hér hefur verið fram  tekið, m á taka eftirfar- 
andi dæmi úm  skattgreiðslur tveggja einstaklinga.

A. hefur 100 þús. kr. í h re inar tek ju r  eitt ár. Hann hefur engar skattgreiðslur til
að .draga frá  þeim tekjum, og her honum  þá að greiða í tek juskatt  og stríðsgróða-.
skatt, eftir núgildandi skattstigum, samtals kr. 37270.00. E ftir  þeim reglum, sem farið 
var eftir við álagningu litsvara i Rcykjavík 1941, hefði þessi m aður átt að greiða í út- 
svar kr. 31675.00, eða samtals i skatta og útsvar kr. 68945.00.

B. hefur 100 þús. króna tek ju r  í tvö ár, hvort árið eftir annað. Af tekjuni fyrra 
ársins þarf  hann  að greiða jafm nikið og A. í skatta og útsvör, eða samtals kr.
68945.00. Þessa upphæð má hann  síðan draga frá tekjum  síðara ársins, og þarf  þá að- 
eins að greiða skatt og ú tsvar af kr. 31050.00, sem verður samkvæmt fyrr  nefndum 
álagningarstigum kr. 13839.00. (T ek juska ttu r  kr. 6774.00 og ú tsvar kr. 7065.00). Af 
200 þús. kr. tekjum  samtals bæði árin þarf  því B. að greiða alls í ú tsvar og skatta kr.
82784.00, eða rúmlega 41% af tekjunum til jafnaðar. En eins og áður er sýnt, þarf A. 
að borga um það bil 69% af ja fnháum  árstekjum  í útsvar og skatta, af því að hann
hafði þessar háu  tek ju r aðeins í eitt ár.

Þessi m ism unur stafar af því, að skattaálögur m anna eru nú háðar því hvoru 
tveggja, hverja r  á rs tek ju r  þeirra eru og hverja r  þær hafa verið næsta á r  á undan. Sé 
hins vegar horfið að þeirri aðferð að skattleggja tek ju r  m anna án tillits til greiddra 
skatta, eins og lagt er til í þessu frumvarpi, verða hin álögðu gjöld eingöngu bundin 
við tek ju r  skattársins, án nokkurs  sam bands við önnur ár. Þá verður skattgreiðslan 
þannig, að tveir menn með sönui tek ju r og sömu fjölskylduástæður, hverja r  sem þær 
eru, greiða ja fnháan  tekjuskatt, hverja r  sem tek ju r þeirra  hvors um sig hafa verið 
næsta á r  á undan.

Tæplega verður um  það deilt, að eins og atvinnulifi okkar er háttað, er óeðli- 
legt að búa við skattalöggjöf, sem krefst þyngstra  fórna  af þeim gjaldþegnum, sem 
hafa áhættumestan a tv innurekstur og' óvissar eða ó jafnar tek ju r frá  ári til árs. Engin 
rök virðast liggja til þess, að menn með óvissar og ó jafnar tek ju r  eigi að bera hlut- 
tallslega miklu þyngri skatta en hinir, sem hafa ja fna r  og stöðugar tekjur.

Ef^sú breyting á skattalögunum, sem gert er ráð fy r ir  í frv. þessu, verður sam- 
þykkt, er afnumið það ósainræmi í skattgreiðslum, sem leiðir af m isjöfnum  skatta- 
frádrætti.

Þá skal bent á það, að einmitt nú er þannig ástatt  í þjóðfélaginu, að sérstök



ástæða er til að gera þessa breytingu á skattalögunum. Árið 1940 voru tek ju r m argra 
einstaklinga og félaga mjög háar, sérstaklega h inna stærri atv innufyrir tækja. Af því 
leiddi það, að skattgreiðslurnar voru háa r  árið 1941. Verði skattalögunum ekki 
breytt, koma þessar háu skattgreiðslur til f rád rá t ta r  tekjum  ársins 1941, áður en 
skattur er á þær lagður, og mundi það valda stórkostlegri rý rn u n  á skattatekjum  
ríkisins árið 1942 og fella undan  skatti m ikinn hluta  af stríðsgróðanum 1941. E r hér 
tekið dæmi, sem sýnir, hver áhrif  sú skattalagabreyting, sem hér eru gerðar tillögur 
um, muni hafa á skattgreiðslu tek juhárra  fyr ir tæ kja  á þessu ári. Tekið er t. d. út-
gerðarhlutafélag, sem hefur 200 þús. kr. innborgað hlutafé og hafði í h re inar tek jur
árið 1940 kr. 600000.00. Félagið dregur frá  tek junum  5% af hlutafénu, kr. 10000.00, 
en leggur eftirstöðvar teknanna, 590 þús. kr., í varasjóð, og er helm ingur þeirrar  upp- 
hæðar undanþeginn skatti. Skattskyldar tek ju r  félagsins eru því 295 þús. kr., og 
skattgreiðslur þess árið 1941 sem hér segir:

Tekjuskattur  ......................................................................  kr. 112980.00
Stríðsgróðaskattur ...........................................................  — 59250.00
Útsvar ca..................................................................... — 100000.00

Samtals kr.  272230.00

Sé gert ráð fyrir, að þetta félag hafi af tur  600 þús. kr. ágóða árið 1941, áður en 
skattar og útsvar er greitt, og leggi í varasjóð 315 þús. kr., sem eftir verður af gróð- 
anum, þegar búið er að greiða ú tsvar og skatta og 5% af hlutafénu, ætti félagið að 
greiða í skatta árið  1942 eftir núgildandi skattalögum (Skattskyldar tek ju r  þá kr. 
160250.00):

Tekjuskatt ............................................................................. kr. 59080.00
Stríðsgróðaskatt ..................................................................  — 14812.50

Samtals kr. 73892.50

Ef hins vegar þetta frum varp  verður samþykkt, ásam t frum varp i til laga uin 
stríðsgróðaskatt, sem er lagt fyr ir  Alþingi samhliða þessu frv., og skattar reiknaðir 
samkvæmt þeim árið 1942, m undu skattskyldar tek ju r  félagsins verða kr. 393300.00 
og skattarn ir  verða sem hér segir:

T ek juskattu r ......................................................................  kr. 83476.00
Stríðsgróðaskattur ............................................................ — 172044.00

Samtals kr. 255520.00

Þetta dæmi ætti að nægja til að sýna það, að þessi tvö skattafrum vörp  miða að 
því að auka skatta af háum  tekjum  á ár inu  1942.

Ö nnur aðalbreytingin á skattalögunum, sem fólgin er í frum varpi þessu, snertir 
varasjóðshlunnindi félaga.

Samkvæmt þeim skattalögum, sem nú gilda, hafa félög, sem um getur í 3. gr. a. 
og b. (hlutafélög, samvinnufélög), getað dregið frá tekjum  sínum helming þeirra 
upphæða, er þau lögðu i varasjóð af árs tek jum  sinum, þegar skattskyldar tek jur 
voru fundnar. Aðalreglan hefur verið sú, að til þess að njóta  þessara hlunninda, hafa 
félögin lagt allar hre inar á rs tek ju r  s ínar í varasjóð. Eins og þegar hefur verið lýst, 
er i þessu frum varpi gert ráð fy r ir  þeirri breytingu á skattalögunum, að hætta að 
draga greiddan tek juskatt  og ú tsvar frá  tek junum  áður en skattur er á þær lagður. 
í samræmi við þá breytingu er hér lagt til, að framvegis verði aðeins ákveðinn hluti 
af árstekjum  félaganna undanþeginn skattgreiðslu, með því skilyrði, að sá hluti tekn- 
anna sé lagður í varasjóð. Breytingin er í því fólgin, að í stað þess að áður var helm- 
ingur af varasjóðstillaginu undanþeginn skatti, án tillits til þess hve mikið af heildar-



tek junum  var lagt í varasjóð, er nú allt varasjóðstillagið skattfrjálst, svo frainar- 
lega sem það fer ekki fram úr ákveðnum hluta af árs tek junum  (V-, og V3 af tekj- 
u 1111111).

Um einstakar greinar frumvarpsins skal tekið fram það, er hér fer á eftir:

Um 1. gr.
í þessari grein er nýr skattstigi. Eir hann  lægri en sá, er nú gililir, og er lækkunin 

gerð með tilliti til þe irrar  breytingar, sem ákveðin er í 4. gr. frv., að hætt verði að 
draga greiddan tek juskatt  og út'svar frá tek junum  áður en ska ttu r  er á þær lagður.

Um 2. gr.
Þessi grein er aðeins til þess að skýra nánar  eitt ákvæði í 7. gr. skattalaganna, 

sem er það, að með orðunum  „upphaflegt h lu tafjá r fram lag“ í nefndri grein, sé átt 
við nafnverð hlutabréfanna.

Um 3. gr.
Hér eru ákvæði uni varasjóði félaga. E r þar lagt til, að skattfr já ls t varasjóðs- 

tillag þeirra verði mismuiiandi inikill hluti af tekjunum , eftir þvi, hver atvinnu- 
rekstur þeirra er, og hvernig heimilt er að ráðstafa varasjóðunum. Félög, er um ræðir 
í 3. gr. a. (hlutafélög, sanilagshlutafélög og önnur félög með takm arkaðri  ábyrgð), 
sem ekki hafa sjávarútveg að aðalatvinnu, fá samkv. frum varp inu  skattfrjá lst  vara- 
sjóðstillag, er nem ur Vs af hreinum árs tek jum  áður en tek juskattur,  stríðsgróða- 
skattur og útsvar, sem greitt hefur verið á árinu, er dregið frá tekjunum. Hins vegar 
er ákveðið í frumvarpinu, að þau af þessum félögum, er hafa sjávarútveg sem aðal- 
a tvinnurekstur, fái skattfrjá lst  varasjóðstillag, er nemi V3 af hre inum  árstek jum  
þeirra áður en tekjuskattur, s tríðsgróðaskattur og útsvar, sem greitt hefur verið á 
árinu, er dregið frá  tekjunum . Virðist það eðlilegt, að félög, sem hafa sjávarútveg að 
aðalatvinnu, fái hhitfallslega hærra varasjóðstillag en önnur félög', er hafa áhættu- 
minni rekstur. E r með þessu viðurkennd meiri þörf þeirra félaga, sem hafa sérstak- 
lega áhættusam an atvinnurekstur, til að safna fé í varasjóði. Þá þykir  og rétt að láta' 
sams konar ákvæði gilda um félög, sem samkvæmt lögum geta ekki úthlutað vara- 
sjóðum sinum við félagsslit (t. d. samvinnufélög), þannig að þau hafi skattfrjálst 
varasjóðstillag, er nem ur ) 3 af hreiniim árstekjum  áður en tekjuskattur,  striðsgróða- 
skattur, sam vinnuskattnr og útsvar, sem greitt hefur verið á árinu, er dregið frá 
tekjunum.

Það ákvíeði þessa frv., að skattfrjá ls  varasjóðstillög félaga skuli iniðast við 
hre inar á rs tek ju r  þeirra áður en skattar  og útsvör, sem greitt hefur verið á árinu, er 
dregið frá  tekjunum, er sett til þess að tryggja það, að félögin geti ávallt lagt ákveðinn 
hluta af hreinum rekstrartek jum  sínum í varasjóð, án tillits til þeirra-skatta, sem þau 
þurfa árlega að borga af fyrra  árs tekjum.

Enn frem ur eru í þessari grein fvrirmæli um það, á hvern hátt eigi að skattleggja 
varasjóðsinnstæðu, ef hún er notuð til einkaþarfa hlu thafa á beinan eða óbeinan hátt, 
eða varið til annars  en þess að ma>ta hreinum  rekstrarhalla  fyrirtækisins. E r í þessu 
sambandi gerður gre inarm unur á því, hvort varasjóðirn ir voru m yndaðir fyr ir  1. jan. 
1941, þegar aðeins nokkur hluti varasjóðstillagsins var skattfrjáls, eða síðar, eftir að 
ákvæði þessa frv. eru gengin í gildi. Einnig eru ákvæði um það, hvað teljist ráðstöfun 
á fé varasjóðs. Akvæðin í a- og b-liðum (>. mólsgr. eru óbrevtt frá því, sem ákveðið 
var í lögum nr. 9 ó. maí 1941, en breyting hefur verið gerð á c-lið þessarar málsgreinar.

í siðustu málsgr. 3. gr. er ákveðið, að ef h re inar á rs tek ju r félags, að viðbættri 
þeirri hreinni eign, sem félagið á um fram  varasjóð og hlutafé, hrökkva eigi fyrir  
skatt- og útsvarsgreiðshun og því varasjóðstillagi, sem undanþegið er skattgreiðslu 
samkv. frumvarpinu, skuli heimilt að taka þá fjárhæð, er á vantar, ú r  varasjóði. Fé- 
lögin niunu yfirleitt hafa lagt allar h re inar á rs tek ju r  s ínar á undanförnuni árum  í 
varasjóð, til þess að geta notið varasjóðshlunnindanna. Með þeirri breytingu á skatta-



lögunum, sem hér er gert ráð fyrir, geta félögin ekki dregið tek juskatt  og útsvör, er 
þau greiddu á ár inu  1941, frá tek jum  þess árs. E r  því liklegt, að mörg félög skorti 
laust fé til greiðslu á þessum gjöldum og þurfi að nota heimildina.

Um 4. gr.
Með tilvísun til þess, sem áður er frá  skýrt, er hér lagt til, að sú breyting verði 

gerð á g-lið 10. gr. laganna, að aðeins e ignarskattur komi til f rád rá t ta r  tekjum áður 
en skattur er á þær lagður.

Um 5. gr.
Akvæði þessarar greinar eru óbreytt frá  því, sem sam þykkt var á síðasta reglu- 

iegu Alþingi, sbr. 3. gr. laga nr. 9 5. maí 1941.

Um 6. gr.
Hér er lagt til, að e ignarskattur verði eigi re iknaður öðrum  en þeiin, sem hafa 

yfir 10 þúsund k róna  skuldlausa eign, í stað 5 þús. kr. áður, og auk  þess gert ráð 
íy r ir  lítils há tta r  lækkun á eignarskattinum  af eignum innan  við 20 þús. krónur.

Um 7. gr.
Með þessari grein er komið í veg fy r ir  þá tvísköttun á eign í hlutafélögum, sem 

áður hefur átt  sér stað.
Um 8. gr.

Hér er lagt til, að kaup fyr ir  skattanefndarstörf verði hækkað nokkuð frá því, 
sem verið hefur.

Um 9. gr.
Réttara þykir að setja slíkt ákvæði um  það, að óheimilt sé að slíta félagi og út- 

h lu ta  eignum þess fy rr  en skattar og útsvör af tekjum  þess og eignum hefur verið að 
fulJu greitt.

Um 10. gr.
Með þessari breytingu er skýrt kveðið á um það, að heiinilt sé að re ikna skatt 

gjaldanda að nýju, um allt að 5 á r  a f tu r  í timann, ef það kem ur í ljós, að hann  hafi 
ekki greitt skatt af öllum tek jum  sínum og eignum, og skiptir ekki máli í því sam- 
bandi, hvort skattur hefur verið ákveðinn eftir eigin framtali gjaldanda eða ekki.

U n i ' l l .  gr.
Hér er lagt til, að drá ttarvextir  af sköttum verði hækkaðir frá því, sem nú er, ef 

skattarnir eru ekki greiddir fyr ir  næstu árarnót eftir að þeir falla í gjalddaga. Þessi 
hæ kkun á drá ttarvöxtunum  er ákveðin í þeim tilgangi að hvetja g jaldendur til að 
greiða skattana á réttum tíma, þótt eigi sé leyft að draga greidda skatta frá tekjum, 
áður en skattur er á þær lagður, eins og áður var.

Um 12. gr.
a. (55. gr.) Greinin er óbreytt frá því, sem nú gildir, að öðru leyti en því, að hér er 

lagt til, að allt að 15000 kr. tek ju r  verði „um reiknaðar“ í stað 12000 kr. áður. Er 
Jiessi breyting gerð vegna þeirrar  hæ kkunar  á hre inum  tekjum, sem orsakast
af því að nú er ekki heimilt að draga frá þeim greidda skatta og útsvör.

h. (56. gr.) Hér er ákveðið, að félag, er hefur sjávarútveg sem aðala tvinnurekstur 
og ný tu r  h lunninda vegna framlags í varasjóð samkv. 3. gr. frumvarpsins, skuli 
leggja í nýbyggingarsjóð 50% af varasjóðsframlaginu. í lögum nr. 9 5. maí 1941 
yar nýbyggingarsjóðsféð 40% af varasjóðstillaginu, og er því hér nokkur 
hæ kkun á framlögum í nýbyggingarsjóð.

c.—f. (57.—60. gr.) Hér eru tekin upp óbreytt ákvæðin um nýbyggingarsjóð ú r  lög-
um nr. 9 5. maí 1941, sem ætlazt er til, að verði áfram  í gildi.

g. (61. gr.) í þessum lið er ákveðið, að einstaklingar og sameignarfélög, er stunda



sjávarútveg sem aðalatvinnurekstur, geti dregið frá skattskyldum tekjum  % af 
h re inum  árstekjiun af litgerð, gegn því að leggja þá upphæð í nýbyggingarsjóð.

h. (62. gr.) Ákvæði þetta er tekið ú r  lögum nr. 9 ö. maí 1941, þar sem til þess er 
ætlazt, að það verði áfram  í gildi.

i. (63. gr.) Þarfnast  ekki skýringa.

Um 13. gr.
Um leið og frum varp  þetta verður að lögum, falla ú r  gildi lög nr. 9 ö. maí 1941, 

þar sein öll þau ákvæði í þeim lögum, sem rétt þykir að séu áfram  i g'ildi, hafa verið 
tekin í þetta frumvarp.

Nd. 126. Frumvarp til laga
um stríðsgróðaskatt.

F rá  meiri h lu ta  fjárhagsnefndar.

U gr.
Auk þess skattgjalds, sem ákveðið er í 6. gr. laga nr. 6 9. jan. 1935, um  tekju- 

skatt og eignarskatt, skal leggja á og innheimta sérstakan stríðsgróðaskatt samkvæmt 
eftirfarandi reglum:

Ef skattskyldar tek jur nema 45000—60000 kr., greiðist 3% af þvi, sem er um- 
fram 45000 kr.

Af 60000— 75000 'kr. greiðist 450 kr. af 60000 kr. og' ()c/c af afganginum.
— 75000—100000 1350 -  - -  75000 --------  10--------
- -  100000—125000 -  3850   100000   20--------
— 125000— 150000 - 8850   125000   30--------
— 150000— 175000 — - 16350   150000   42 - —
— 175000—200000 — — 26850   175000   55-------- —
— 200000 og þar y fir  — 40600 — 200000   68-------- —

2. gr.
S tríðsgróðaskattur skal lagður á og innheim tur um leið og tekju- og eignar- 

skattur, og af sömu aðilum. R íkissjóður greiðir hlutaðeigandi sveitarfélagi 45% af 
þeim striðsgróðaskatti, sem þar er á lagður og innheimtur, þó aldrei hæ rri  fjárhæð en 
sem nem ur 40% af áætluðum útsvörum  í sveitarfélaginu á því ári.

3- gr-
Rikissjóður greiðir 5 (í -  f i mm af hundraði — af stríðsgróðaskatti, sem inn-

heim tur er eftir lögum þessum, til sýslufélaga og þeirra  bæjarfélaga, er engan skatt 
fá samkvæmt 2. gr. Fé þessu skal skipt i hlutfalli við þann tekjuskatt,  sem tilfellur 
í viðkomandi sýslu- og bæjarfélögum.

4. gr.
Meðan ákveðið er í lögum, að greiða skuli 90% — níutíu  af hundraði — samtals 

í tekjuskatt og striðsgróðaskatt af skattskyldum  tekjum  yfir 200 þús. k rónur, er 
óheimilt að leggja tekjuútsvör á þann hluta af hre inum  tekjum  gjaldenda, sem er um- 
fram 200 þús. krónur.

5. gr.
Lög þessi öðlast. þegar g'ildi og koma til fram kvæm da við álagningu skatta á 

ár inu  1942, miðað við tek ju r ársins 1941. Ja fn fram t eru ú r  gildi num in lög nr. 10
5. maí 1941, um striðsgróðaskatt.



G r e i n a r  g e r ð .
Frum varp  þetta er flutt samkvæmt ósk rík iss tjó rnarinnar ,  en flutningsmenn 

þess áskilja sér rétt til að flytja breytingartillögur við einstök atriði þess, eða fylgja 
brtt., sem fram kunna að koma.

í 1. gr. frv. er ákveðinn stríðsgróðaskattstigi, og er óþarft að skýra þá grein 
nánar. í  2. gr. er ákveðið, að í’ikissjóður greiði hlutaðeigandi sveitarfélagi 45% af 
þeim stríðsgróðaskatti, sem þar er á lagður og innheimtur, þó ekki hæ rri  upphæð 
en sem nem ur 40% af áætluðum útsvörum  í sveitarfélaginu á þvi ári. I núgildandi 
lögum um stríðsgróðaskatt er hluti sveitarfélaganna af skattinum ákveðinn 40% , og 
er hann samkvæmt þessu hæ kkaður um 5%. Er það einkum vegna þeirrar  hækk- 
unar  á skattstiganum, sem ákveðin er í frumvarpinu, en með henni eru möguleikar 
sveitarfélaganna til ú tsvarsálagningar nokkuð skertir.

í 3. gr. er ákveðið, að 5% af stríðsgróðaskattinum skuli renna til sýslufélaga og 
þeirra bæjarfélaga, sem engan stríðsgróðaskatt fá samkvæmt ákvæðum 2. gr.

Loks eru í 4. gr. frv. fyrirmæli um það, að meðan ákveðið er, að greiða skuli sam- 
tals 90% af skattskyldum tekjum vfir 200 þús. kr. í tek juskatt  og stríðsgróðaskatt, 
sé óheimilt að leggja tekjuútsvör á þann hluta af hre inum  tekjiim gjaldenda, sem er 
um fram  200 þús. kr.

Með samþykkt þessa frumvarps eru felld úr gildi lög nr. 10 5. mai 1941, mn 
stríðsgróðaskatt.

Nd. 127. Tillaga til þingsályktunar
um undirbúning lög’gjafar mn reka og rekarétt.

Flm.: Gísli Sveinsson.

Neðri deild Alþingis á lyk tar að skora á r ík isstjórnina að Iáta undirbúa fvrir 
næsta þing nýja löggjöf um reka og rekarétt  á íslandi.

G r e i n a r g e r ð .
ÖIl lagaákvæði um reka og rekarétt hér á landi, þau er eigi er að finna í vog- 

rekakafla strandlaganna, nr. 42/1926, eru nú næsta gömul orðin og sum með því 
elzta í íslenzkri löggjöf (aðallega í Jónshók 1281). Að ým su levti er þetta að vonum, 
því að um hlunnindi og fasteignaréttindi ber að hal'a stuðfastar reglur, þótt þær 
vitaskuld geti ekki orðið ævarandi án viðeigandi endurbóta, eftir því sem tím ar líða 
og aðstæður allar breytast. Aðalgallinn á þessum reglum hefur  um  hríð verið sá, að 
þær hafa verið uin of sundurlausar og óskýrar, svo að crfitt liefur reynzt og stund- 
um ókleift að kom ast að viðunanlegum niðurstöðum, er öllum aðilum gæti hæft. 
Hefði því fyrir  löngu þurft gleggri ákva*ða og samra*mingar í þessari grein, jiótt enn 
hafi engin gangskör verið að því ger.

En nú hafa þessir ágallar orðið sérstaklega áherandi og lítt viðráðanlegir vegna 
hins geysimikla og óvenjulega sjóreka af öllum tegundum, sem borizt hefur hér 
víða á land og fvlgir um brotum  geisandi s tyrjaldar á höfum úti. Að sumu Ieyti er 
hér um algerlega nýtt viðhorf að ræða, sem beinlínis krefst endurskoðunar á hinum 
gömlu ákvæðum og venjum, og er þessi þáltill. fy r ir  því fram borin. En til þessa má 
eigi kasta höndum, og er þess að vænta, að ríkisstjórnin sinni þessu máli hið fvrsta 
og neyti þar aðstoðar m. a. h inna lærðustu lögfræðinga við Hæstarétt og Háskóki 
íslands.



JL. I ' i

Nd. 128. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 108 9. okt. 1941, urn byggingar- og landnámssjóð.

F rá  landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og leggur til, að það verði sam þykkt óbreytt.
Þó hafa nefndarm enn óbundnar hendur um  það ákvæði í 2. gr. frv., að heimilt 

sé að greiða hærri byggingarstyrk til ábúenda jarða, sem verða fy r ir  stórtjóni 
af völdum húsbruna.

Alþingi, 26. marz 1942.

Bjarni Ásgeirsson, Jón  Pálmason, Steingr. Steinþórsson, 
form. fundaskr. frsm.

Pétu r  Ottesen. H. Guðmundsson.

Nd. 129. Nefndarálit
um frv. til 1. urn rafveitur ríkisins.

F rá  iðnaðarnefnd.

Nefndin hefu r  orðið sammála um að leggja til, að frv. verði snmþykkt með 
þessum

BREYTINGUM:
1. Við 4. gr. Greinin orðist svo:

Rafveitur ríkisins mega ekki reisa, kaupa  eða taka á leigu orkuver eða 
orkuveitu, nem a undangengnar rannsókn ir  og nákvæm ar áætlanir sýni, að 
virkin muni gefa þær tekjur, sem nægja fyr ir  öllum rekstrarkostnaði, þar með 
taldir vextir og afborganir stofnkostnaðar, eða nægilegt fé hafi verið veitt til 
v irk janna á annan hátt. Þá skal og, ef um  er að ræða fleiri en eitt orkuver eða 
orkuveitu í senn, það orkuver eða orkuveita ganga fvr ir  um framkvæmd, sem 
áætlanir sýna, að ber sig betur fjárhagslega.

E nda  þótt áætlanir sýni, að rekstrarhalli muni verða fyrstu  ár in  á orku- 
veitu, skal h ún  talin með veitum Jieim, sem bera sig fjárhagslega, ef hún  sam- 
kvæmt áæ tlun rafveitustjóra hcfur skilyrði til þess að vinna sig upp síðar og 
endurgreiða sam ansafnaðan rekstrarha lla  fyrstu áranna.

2. Við 7. gr. í  stað orðanna „afborganir lána“ í 2. málsgr. komi: hæfilegar afborg- 
an ir  lána, miðað við fyrningu.

3. Við 12. gr. Á eftir 1. málslið gr. komi nýr málsliður, svo h ljó ð an d i:
Um alla veiði í slíkum fallvötnum skal hann  leita tillagna veiðimálastjóra.

4. Við 13. gr. Upphaf gr. orðist svo:
Ráðherra  getur sett reglugerð um nánari  fram kvæm d laga þessara, þar á 

meðal um :
Alþingi, 30. marz 1942.

Emil Jónsson, E iríkur Einarsson, Bjarni Ásgeirsson. 
form., frsm. fundaskr.

Pálmi Hannesson. Jóh. G. Möller.



Nd. 130. Frumvarp til laga
um málflytjendur.

CEftir 2. umr. í Nd.)

Suinhljóða þskj. ló, ineð þessari lirevtingu:
23. gr. h ljóðar svo:
Dómsmálaráðherra ákveður, að fengnum tillögum félags héraðsdóms- og hæsta- 

réttarlögmanna, hvort inálfly tjandastarf er samrimanlegt öðru opinberu starfi. Ef 
það mezt ósamrímanlegt, skál málflytjandi afhenda dóm sm álaráðuneytinu levfi sitt, 
ef því er að skipta, meðan svo er ástatt.

Ed. 131. Frumvarp til hafnarlaga
fyrir Neskaupstað.

(Eftir 2. uinr. í Ed.)

E gr.
Til hafnargerðar í Neskaupstað veitist ú r  ríkissjóði % kostnaðar, eftir áætlun, 

sem rik isstjórnin  hefur samþykkt, þegar fé er veitt til þess í fjárlögum, allt að 
kr. 300000.00 — þrjú  hundruð  þúsund k rónur - -  gegn % hlutum  frá hafnarsjóði 
Neskaupstaðar.

2. gr.
Ríkisstjórninni veitist hehnild til að ábyrgjast fyr ir  hönd ríkissjóðs allt að kr. 

450000.00 — fjögur hundruð  og fiinmtíu þúsund k róna  — lán, er hafnars jóður Nes- 
kaupstaðar kann  að fá til hafnargerðar. Framlagið ú r  ríkissjóði og ábyrgð þessi er 
bundin því skilyrði, að yfirum sjón  með verkinu og reikningshaldi sé falin manni, sem 
atvinnumálaráðuneytið samþvkkir.

3. gr.
Sérhver er skyldur að láta af hendi m annvirki og land, er þarf til að gera höfnina, 

eða undir b rau tir  og vegi í þarfir  hafnarinnar ,  svo sem leyfa, að tekið verði í landi 
hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, og þola þær eignakvaðir, óhag- 
r:vði eða takm örkun á afnotarétti, sein hafnargerðin  hefur í för ineð sér, allt gegn 
því, að fullar bæ tur komi fyrir. Náist ekki samkoinulag um hæ turnar,  skulu jiær 
ákveðnar ineð mati tveggja dómkvaddra manna, að tilkvöddum báðum málsaðiluin. 
Kostnaðurinn við matið greiðist ú r  hafnarsjóði Neskaupstaðar. Nú vill annar  hvor 
málsaðila ekki una mati, og getur hann  heimtað yfirmat, en gera skal hann  það innan 
14 daga frá því að matsgerð er lokið. Yfirmatið skal fram kvæm t á sama hátt  af 4 
dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefur krafizt, ef 
matsupphæðinni verður ekki breytt meira en sem nem ur 10') af hinni ákveðnu end- 
urgjaldsuppha'ð, ella grciðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði Neskaupstaðar.

4. gr.
Hafnarm erki skulu ákveðin af a tv innuniálaráðherra, að fengnum tillögum 

hafnarnefndar Neskaupstaðar.

5. gr.
Meðfram strandlengjunni umhverfis höl'nina má ekki gera í sjó l'rani neina 

hryggju eða önnur m annvirki, né fylla upp eða dýpka út frá  landi, nema eftir tillög- 
uin hafnarnefndar og með samþykki bæ jars tjó rnar Neskaupstaðar. Sá, sem vill gera



eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarnefndinni beiðni um það, og skal beiðninni 
fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur,  ef með þykir  þurfa  í tvennu lagi, og heldur 
hafnarnefndin  öðru einlakinu. Hafnarnefnd afgreiðir siðan málið til bæ jars tjó rnar .

Sá, sem fengið hefur slikt leyfi, skal skyldur að halda m annvirk inu  svo við, að 
engin hætta stafi af því. Þessi ákvæði gilda og um þær bryggjur og önnur m annvirki, 
sem þegar hafa verið gerð á hafnarsvæðinu.

Brot gegn þessari grein varða sektum frá 20—500 kr., og hafnarnefnd  getur látið 
nema burtu  mannvirkið  á kostnað eiganda.

Nú hefur bryggja eða annað m annvirk i í sjó fram  legið ónotað 5 á r  samflevtt, og 
er þá hafnarnefnd  heimilt að taka það burt, án endurgjalds til eiganda.

6. gr.
B æjarstjórn  Neskaupstaðar he íu r á hendi stjórn hafnarm álefnanna undir yfir- 

umsjón atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.

7. gr.
Fram kvæ m d hafnarm ála  og eftirlit  með höfninni skal fela hafnarnefnd. í 

hafnarnefnd  eiga sæti 5 menn. Skal nefndin kosin á sama há tt  og til sama tima og 
aðrar fastanefndir, er bæ jars tjó rn  kýs. Heimilt er þó að k jósa í nefndina 2 menn, er 
ekki eiga sæti í bæ jarstjórn.

8. gr.
Eignum hafnarsjóðs má aðeins verja i þarfir  hafnarinnar .
Bæjarsjóður ábyrgist skuldir hafnarsjóðs og bæ jars tjó rn in  hefur ábyrgð á eig- 

um og fé hafnarinnar.

9. gr.
Bæjarstjórnin  má ekki án leyfis ráðuneytisins selja* eða veðsetja fasteignir hafn- 

arsjóðsins, eða kaupa n okkra r  n ý ja r  fasteignir, taka  stærri lán eða lán til lengri tíma 
en að þau verði borguð af tu r  af tek jum  þess árs, sem í hönd fer, né endurný ja  slík 
lán eða fresta  borgunartím anum , og ekki heldur gera nein þau m annvirk i við höfn- 
ina, sem eru svo stórvaxin, að á r s tek ju rn a r  hrökkvi ekki til að kom a þeim í fram- 
kvæmd.

10. gr.
Hafnars jóður á allt það land við höfnina, sem nú flý tur y fir  með stórstraumsflóði.

11. gr.
Til þess að standa strauni af kostnaði við byggingu og viðhald hafnarv irk ja  og 

til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar  er heimilt að innheim ta gjöld þau, sem hér 
seg ir :

1. Árlegt gjald af bryggjum og öðruin m annvirk jum , sem gerð eru  samkv. 5. gr.
2. Af skipum og bátum, er hafna sig á höfn Neskaupstaðar, og farm i þeirra:

a. Lestargjald (hafnargja ld).
b. Vitagjald.
c. Vörugjald. — Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt fa rm skrá  skips- 

ins eiga að fara  til an n a rra  hafna á landinu, ef þær eru  ekki settar á land.
d. Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar .
e. Festargjald frá  skipum þeim, er nota fe s ta r 'hafnarinnar .
Gjöld þessi sem og gjöld fy r ir  afnot af öðrum  eignum hafn ar in n ar  skulu ákveðin 

í reglugerð, sem hafnarnefnd  Neskaupstaðar seinur og atvinnu- og samgöngumála- 
ráðuneytið staðfestir.

Herskip og skemmtiskip skulu undanþegin gjöldum til ha fn ar in n ar  samkvæint 
tölulið 2. a. og b.



12. gr.
Nú niá álíta, að tek jur af gjaldsto ínum  þeim, sein heimilaðir eru í 11. gr., hrökkvi 

ekki fyrir árlegum útgjöldum hafnarinnar ,  og getur þá hafnarnefndin , með sérstöku 
samþykki atv innum álaráðuneytisins fyr ir  hvert ár, ákveðið, að leggja megi aukatoll 
á aðflutningsgjaldskyldar og útflutningsgjaldskyldar vörur. Gjaldið m á þó aldrei fara 
fram ú r  4 CÍ af tollum þeim, er greiða ber í ríkissjóð. Gjald þetta innheim tir hafnar- 
nefnd.

Þetta gjald sem og gjöldin samkvæmt 11. gr. má taka lögtaki.

13. gr.
Reikningsár hafnarsjóðs er almanaksárið.

14. gr.
F y rir  1. nóvember á r  hvert her hafnarnefnd  að leggja fyr ir  hæ jars tjó rn  frum- 

varp til áætlunar um tek ju r  og gjökl hafnarinnar  á  kom andi ári. Bæjarstjórn  skal 
hafa fullsamið áætlunina fyr ir  lok nóvem berm ánaðar og senda hana síðan atvinnu- 
og samgöngumálaráðuneytinu til sam þykktar fyr ir  árslok, ásamt nauðsynlegum skýr- 
ingum á einstökum gjalda- og tekjuliðum.

15. gr.
Nú hefur bæjars tjó rn  í hyggju einhverjar meiri há t ta r  aðgerðir við höfnina, eða 

hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþvkki atvinnumálaráðuneytisins þarf 
til, og skal hún þá senda ráðuneytinu sérstaka tillögu um  það efni. Skal það gert svo 
tímanlega, að samþykki ráðunevtisins geti komið til, áður en hú n  lætur fjárhags- 
áætlun hafnarinnar  frá sér fara.

16. gr.
Komi það í ljós, þegar fram  á árið líður, að óumflýjanlegt sé að sinna einhverj- 

um aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram ú r  áætluðum fjárhæðum , ber hafnarnefnd  
að tilkynna það bæ jars tjó rn  í tæka tíð. Fallist h ún  á tillögur hafnarnefndar,  skal 
þegar leitað samþykkis ráðuneytisins til þess að víkja megi frá áætluninni. F v rr  má 
ekki framkva'ina verkið né stofna til tekjúhalluns.

17. gr.
Við lok hvers reikningsárs, og ekki síðar en fy r ir  lok febrúarm ánaðar,  skal hafn- 

arnefnd  gera reikning y fir  tek ju r og gjöld h afnarinnar  á liðna ár inu  og efnahags- 
reikning hennar. Reikningana skal endurskoða og ú rskurða  á sama hátt  og bæjar- 
reikninga.

18. gr.
Að öðru leyti skal ákveða með reglugerð, er hafnarnefnd  semur og ráðuneytið 

staðfestir, allt það, er lýtur að greiðri og hættu lausri umferð um höfnina, góðri reglu 
og öðru höfninni viðvikjandi, er við þvkir eiga. I reglugerðinni má ákveða sektir 
fyrir  b rot gegn henni, 20— 1000 kr.

Sektir samkvæmt löguin þessum renna í hafnarsjóð.

19. gr.
Með mál þau, er rísa út af brotum  á lögum þessum og reglugerðum, er settar 

verða samkvæmt þeim, skal fara sem alinenn lögreglumál.



Nd. 132. Frumvarp til laga
um vörugjald fy r ir  A kureyrarkaupstað.

Flm.: Sigurður E. Hlíðar.

1. gr.
Bæjarstjórn  A kureyrarkaupstaðar er heimilt að ákveða hæ kkun  A núverandi 

vörugjaldi, samkv. 8. gr. 1. nr. 62 3. nóv. 1915, uin allt að 100%, enda gangi sú hækk- 
un óskipt til greiðslu á byggingarkostnaði s júkrahúss  Akureyrar.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar giidi og gilda til ársloka 1914.

G r e i n a r g e r  ð .
Bæjarstjórn A kurevrar hefur á i'undi sínum 17. felir. s. 1. sam þykkt svofellda 

á ly k tu n :
„Bæjarstjórn A kurevrar i’er lrain á, að hið háa Alþingi sainþykki að heimila 

Akureyrarbæ  að hækka vörugjald af aðfluttuin og útfluttum  vöruin, allt að 100% 
frá því, sem nú er, enda gangi hæ kkunin  óskipt til greiðslu á hvggingarkostnaði 
s júkrahúss  A kureyrar.“

F y r ir  skönnnu var hafin bygging nýs spítala á Akureyri. Var bvggt hús, sern á 
að verða hluti af fram tíðars júkrahúsi á Akureyri. Nýr spítali, sem fullnægir kröfum  
tímans, kostar sennilega talsvert á aðra m illjón króna, og þótt s ty rkur fáist til hans' 
ú r  ríkissjóði, eins og til anna rra  spitala, þá er ekki hægt að ætlast til, að lítill bær 
eins og Akureyri beri mestallan kostnað við s júkrahús, sem sjúklingar sækja til úr 
ölluin landsfjórðungum, en svo er nú um þennan spítala, og vrði þó enn meira, ef 
reist yrði nýtt s júkrahús með nýtízku sniði.

Það hefur á undanförnum  áru in  reynzt m iklum  erfiðleikum bundið að afla nægra 
tekna í sjóði flestra bæ ja hér á landi.

Að vísu hefur nokkuð raknað úr með þetta 11111 stund í þeim bæjum, sem mikil 
útgerð er stunduð í. En þetta nær ekki til Akureyrar. Helztu tek ju r  bæ janna hafa 
verið útsvörin.

Mikill hluti ú tsvaranna hefur í flestum bæjum verið lagður á verzlun og iðnað 
ba'janna, sum part sem tekju- og eignaútsvör, sum part sem rekstrarútsvör.

A Akureyri er þetta ekki hægt, vegna þess að mikill hluti þessa reks trar  er rek- 
inn af sainvinnufélögum, er njóta sérréttinda um útsvarsgreiðslur. Þetta hefur orðið 
til þess, að annan  verzlunar- og iðnrekstur hefur tæplega verið lagt eins mikið á eins 
og ella inundi. N iðurjöfnunarnefnd hefur t. d. ekki séð sér fært að leggja há rekstrar- 
útsvör á nokkurn  hluta verzlunar og iðnaðar, þegar meira en helm ingur slíks rekstr- 
ar í bænuin ber engin rekstrarútsvör.

Þegar þess er gætt, að hér er annars  vegar að ræða 11111 b rýna  þörf á nýtízku 
sjúkrahúsi, ekki aðeins fyrir  Akureyrarbæ, heldur og fyrir  nálægar sveitir, jafnvel 
tjórðung landsins og vel það, en hins vegar eru fjáröflunarleið ir bæ jarsjóðs fáar og 
tek jurýrar,  þá virðist sú ósk bæ ja rs t jó rnar inna r  uin heimild til vörugjaldshækkunar 
í þessu augnamiði vera sanngjörn og á fyllstu rökum  reist.

Vörugjaldshækkun sú, sem hér er farið fram á, svarar til rekstrarú tsvara  á verzl- 
an ir  í bænum, og væri því eðlilegt, að h ún  rvnni beint í bæjarsjóð.

V örugjaldsaukning þessi er svo litil, að hennar gætir ekki í vöruverði, nema á 
einstaka vörutegund, cn því hefur verið haldið fram, að með henni sé verið að skatt- 
leggja sveitirnar, sem verzla við Akureyri, og með tilliti til þess fer bæ jars tjórn in  
fram  á, að féð renni til byggingar spítalans, sem er stofnun, er sveitirnar nota mjög 
mikið, en A kureyrarbær verður að standa straum  af.



Arið 1940, en það er síðasta árið, sem re ikningar liggja fy r ir  um, nám u vöru- 
gjöld á Akureyri samtals kr. 54237.91. Gjöldin miðast við þunga, en ekki verð, svo að 
húast má við, að þau verði svipuð næstu ár  eins og' 1940.

Spítalamál A kureyrar er ekkert kappsm ál eða hagsm unam ál e instakra m anna 
eða stétta, heldur standa allir bæ jarhúar  að því, hverjum  flokki sem nefnast, og líta 
nú á það sem hið allra brýnasta  úrlausnarefn i bæjarfélagsins.

Sþ. 133. Tillaga til þingsályktunar
um áfengismál.

Flm.: Pétur Otteseiij Ingvar Pálmason, Sigurjón A. Ólafsson, Þorsteinn Briem.

Alþingi á lyk tar að skora á r ík isstjórnina:
1. Að hvika í engu frá  þeirri ákvörðun, sem rík isstjórnin  tók á s. 1. ári um  lokun 

áfengisverzlana ríkisins, og láta nú þegar n iður falki a llar  þær tilslakanir, sem 
gerðar hafa verið í þessu efni, og verði þeirri fram kvæm d eigi breytt án sam- 
þykkis Alþingis, meðan erlent herlið dvelur í landinu.

2. Að vinna að því við s tjórn ir þeirra  ríkja, sem herlið er komið frá  hingað til 
lands, að komið verði í veg fyr ir  öll vínútlát til íslendinga frá herliðinu.

G r e i n a r g e r  ð .
Því yar mjög fagnað af öllum ahnenningi í landinu, þegar rík iss tjó rn in  sýndi 

þá rögg af sér á s. 1. ári að loka vínbúðum  ríkisins. Sú ákvörðun er talandi vottur 
um  gerhygli hennar á þeim háska, sem þjóðinni er bú inn  af vínflóðinu, hún  ber og 
vott um einlæga viðleitni til þess að bægja þessari hættu  frá  bæ jardyrum  hennar. 
Allir velunnarar bindindis og hvers konar öryggisvarðveizlu í landinu hljóta að færa 
ríkisstjórninni þakkir og viðurkenningu fyr ir  þá stefnu í þessum málum, sem hún 
markaði með Iokuninni. En svo sem af líkuin má ráða hefur það valdið sárum  von- 
brigðuin, að r ík isstjórnina skuli nú upp á siðkastið hafa hrak ið  nokkuð af leið þeirrar 
göfugu og giftusömu ákvörðunar, sem lýst er hér að framan. Það var strax upp úr 
á ram ótunum  síðustu, sem fyrsta ógæfusporið var stigið.

Síðan hefur í gegnum bakdyr vínbúðanna, sem áður var hespa og lás fyrir, runnið 
með vaxandi fallþunga allstríður v instraum ur inn í samkvæmislíf höfuðstaðarins og 
víðar. Þetta hefur skeð með þeiin sorglega hætti, að rikisstjórnina, sem hér hefur 
glapizt sýn, hefur hent það slys að veita undanþágur uin vínútlát til no tkunar  í sam- 
kvæinum. Með þessu by rja r  undanhaldið, og svo tekur flóttinn við frá hinum  góða og 
hrósverða ásetningi. Nú er sem sé svo komið, samkvæmt skýrslum, sem við flutn- 
ingsmenn þessarar tillögu höflun í höndum, að i viðbót við straum inn, sem flýtur inn 
í samkvæmislífið, þá hafa ýmsir meiri há tta r  broddborgarar koinizt upp á það kram- 
búðarloftið h já  r ík isstjórninni að fá bakdyra  megin vín til eigin neyzlu á heimiluin 
sínum og til risnu þar.

Þessum m álum  er því þannig komið nú, að Alþingi ber skylda til að leggja fram 
Ifð sitt og k ra f la  til þess að hið góða og lofsverða áform rík iss tjó rnarinnar ,  sem lýsti 
sér í algerri lokun vínbúðanna, fái af tur að njóta  sin. Útrétt hönd Alþingis, hófteg og 
vinsamleg bending' og aðvörun ú r  þeirri átt  ætti að geta læknað og uppræ tt  þá veilu í 
skapgerð r ik isstjórnarinnar,  sem hefur valdið þessari undanlátssemi. Að þessa lýtur 
fvrri liður tillögunnar.

Uin síðari liðinn er það að segja, að það er vitað, að einstakir menn í setuliðinu 
fá flutt til landsins ineð íslenzkum skipum og skipuin, sem eru á vegum islenzkra



skipafélaga, n iiklar vinbirgðir og, að því er tal-ið er, að m eira eða m inna leyti keyptar 
fyrir  milligöngu islenzks m anns eða m anna i verzlunarstétt. G runur liggur á, — og í 
suinum tilfellum eru fyr ir  þvi sannanir  að frá  þessum flutningum stafi vinútlát 
lil íslendinga.

Það er til þess ætlazt, að rík iss tjó rn in  gangi vasklega fram  í því og geri til þess 
allt, sem unn t er, að komið verði í veg fy r ir  þetta ósæmilega og hættulega hátterni.

Ed. 134. Breytingartillögur

við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 44 23. júní 1932, um skipun læknishéraða, verksvið 
landlæknis og störf héraðslækna.

b'rá Bjarna Snæbjörnssyni.
Við frvgr.

a. I stað „300“ i 2. málsgr. komi: 500.
1). Aftan við grcinina bætist: enda séu nauðsynleg lyf og læknisverkfæri fyrirliggj- 

andi í héraðinu, og skiptist ágóðinn af lyfjasölunni að jöfnu inilli lyfjaeiganda 
og viðkomandi læknis. Hafi um sækjandi uni héraðslækniseinbætti gegnt að- 
stoðarlæknisstarfi, skal tekið tillit til þess við veitingu embættisins.

Nd. 135. Breytingartillaga
A’ið  frv. til laga uni málflytjendur.

F rá  Jóh. G. Möller og Gísla Guðmundssvni.

Við 9. gr. Niðurlag gre inarinnar orðist svo:
Maður, sem hefur verið hæstaréttardómari, prófessor í löguin, dómari i Reykja- 

vík, bæjarfógeti eða dóinsmálaráðherra, er undanþeginn ákvæðum 7. tölul. 1. málsgr.

Ed. 136. Frumvarp til laga
um inálflytjendur.

(Eftir  3. uinr. í Nd.).

I. KAFLI 
Almenn ákvæði.

1. gr.
Héraðsdóms- og hæstaréttarlögmenn eru opinberir sýslunarinenn og hafa skyldur 

og réttindi samkvæmt þvi, ineðal annars  þagnarskyldu uin það, er aðili t rú ir  þeim 
fyrir  í starfa þeirra.

2. gr.
F y r ir  flutning gjafsóknar- og gjafvarnarm ála skal ákve*v m álflytjanda laun 

ine’ð dómi i aðalmálinu.



Héraðsdónis- og hæstaréttarlögm anni er rétt að áskilja sér hæfilegt endurgjald 
fyrir  störf sín, þar á meðal hluta af fjárhæð máls, og hæ rra  endurgjald, ef m ál vinnst, 
en ef það tapast. .

Loforð um sýnilega ósanngjarnt endurgjald fyr ir  m álflu tn ingsstarf er ekki skuld- 
hindandi.

3. gr.
Rétt er héraðsdóms- eða hæstaréttarlögm anni að taka sér fulltrúa, hvern þann 

sem lokið hefur embættisprófi í lögum, er 21 árs að aldri, hefu r  óflekkað mannorð, er 
lögráður og hefur forræði f já r  sins. Dómi þeim, er í h lu t  á, skal t i lkynnt um  töku 
fulltrúans.

4. gr.
Nú sækir héraðsdóms- eða hæstaréttarlögm aður eða fulltrúi þeirra  dómþing fyr ir  

aðila, og skal hann  þá talinn  hafa umboð til, nem a annað sé sannað.
í málflutningsumboði felst, nema öðruvísi sé mælt, heimild til að fram kvæm a 

sérhvað það, sem venjulegt er til flutnings sliks máls fy r ir  dómi. Umbjóðandi er 
bundinn við m álflu tn ingsathafnir og yfirlýsingar um boðsm anns síns bæði um forms- 
og efnisatriði máls, enda þótt hann  hafi takniarkað umboð gagnaðila sínum í óhag. 
Ef um bjóðandi hefur takm arkað  umboð gagnaðila sínum í hag, er takm örkun in  bind- 
andi fyr ir  um bjóðanda sem m álflutningsyfirlýsing fy r ir  dómi.

Skipun stjórnvalds eða dóm ara til að fly tja  mál felur í sér ré tt  og skyldu til að 
gera allt það, sem venjulegt er, heppilegt eða nauðsynlegt til þess að kom a máli fram 
og til að ná sem heppilegustum m álalokum  fyr ir  aðila með öllum löglegmn hætti.

5. gr.
Aðila er jafnan rétt að fara s jálfur með mál sitt fy r ir  dómi, ef hann  er löghæfur 

til að ráðstafa sakarefninu. Lögráðam aður fer með mál þeirra, sem geta ekki sjálfir 
farið með það samkvæmt framansögðu. Nú hefur slikur m aður engan lögráðanda, 
og getur dómari þá skipáð honum  fyrirsvarsm ann í því máli. S tjórnendur félags 
eða stofnunar l'ara, einn eða fleiri, með mál þeirra.

Ef aðili máls er einstakur maður, getur hann  ja fn an  látið fræ ndur sína að feðga- 
tali eða niðja, m aka sinn, systkini sín, tengdaforeldri eða tengdabarn, stjúpforeldri 
eða stjúpbarn, k jörforeldri eða k jö rbarn  fara með mál fy r ir  sig.

Ef mál er rekið fyr ir  héraðsdómi í Revkjavík eða á Akureyri og aðili fer ekki 
s jálfur með mál sitt eða lögmæltur fy f irsvarsm aður eða venzlamaður samkvæmt áður 
sögðu, skal hann  fela meðferð þess héraðsdóms- eða hæstaréttarlögmanni, og tekur 
þetta einnig til skipta-, fógeta- og uppboðsgerða, eftir ákvörðun dómara, ef sækja þarf 
þar mál eða verja með líkuin hætti og fyr ir  venjulegum dómi. í greindum kaupstöð- 
uni iná m aður ekki ella flytja mál annars  m anns í hans eða sjálfs sin nafni, nema 
hann  standi í áður nefndu sambandi við aðila eða sé héraðsdóms- eða hæstaréttar- 
lögmaður. Með sömu takm örkunum  hafa hæstaréttarlögm enn einkarétt  til málflutn- 
ings fyr ir  hæstarétti.

DómsmáJaráðherra getur, að fengnum tillögum héraðsdómara, ákveðið, að fyrir- 
mæli 3. málsgr. um m álfly tjendur í Reykjavík og á A kureyri skuli og taka til anna rra  
kaupstaða, þar sem ekki er neinn hörgull héraðsdómslögmanna.

6. gr.
Ef héraðsdóms- eða hæstaréttarlögm aður inissir einhvers h inna alm ennu skil- 

yrða til að fá leyfi til málflutnings, eða fullnægir ekki skilyrðum þessara laga um 
skrifstofu eða búsetu, hefur hann  fyrirgert rétti þeim, er leyfið veitir, meðan svo er 
ástatt. Ef héraðsdóms- eða hæstaréttarlögm aður hefur verið sektaður þrisvar sam- 
kvæmt 188. gr. laga nr. 85 23. jún í 1936, eða ef s t jórn  félags héraðsdóms- og hæsta- 
réttarlögmanna leggur einróma til, að ákveðinn félagsmaður verði sviptur leyfi vegna 
tiltekinna, óviðurkvæmilegra athafna í starfi sínu, getur dóm sm álaráðherra  tekið af



honum  leyfi til málflutnings um stundarsakir , eða að fullu og öllu, ef m ik lar sakir 
eru. Leita skal áður álits dóms þess, er h lu t á að máli.

Nú hefur héraðsdóms- eða hæstaréttarlögm aður verið sviptur leyfi til málflutn- 
ings, og getur hann  þá borið málið undir  dómstóla með venjulegum hætti og að 
stefndum dóm sm álaráðherra af hálfu rikisvaldsins.

7. gr.
Héraðsdóms- og hæstaréttarlögm enn skulu hafa með sér félag, og kem ur stjórn 

jjess fram  fyrir  þeirra hönd gagnvart dóm urum  og s tjó rnarvöldum  í málum, er stétt- 
ina varða. Samþykktir og gjaldskrá félagsins skulu lagðar fy r ir  dómsmálaráðherra, 
sem staðfestir þær eða synjar staðfestingar.

8. gr.
Stjórn fclags héraðsdóms- og hæ staréttarlögm anna ber að hafa eftirlit með, að 

félagsmenn fari að lögum í s tarfa  sinum og ræki skyldur sinar með trúm ennsku  og 
samvizkusemi. Stjórn félagsins hefur ú rskurðarva ld  um  endurgjald fy r ir  málflutn- 
ingsstarf, ef ágreiningur um það er horinn  undir  hana.

Stjórn félagsins ber að hafa eftirlit með þeim, er búa sig und ir  að verða héraðs- 
dómslögmenn. Dómsmálaráðuneytinu ber að leita um sagnar s t jó rnar félagsins, áður 
en það veitir leyfi til málflutnings fy r ir  héraðsdómi.

Stjórn félagsins getur veitt einstökum félagsmönnum ám inningar og gert þeim á 
hendur allt að 5000 k róna  sekt til stvrktarsjóðs félagsins fy r ir  framferði í starfa 
þeirra, er telja má stéttinni ósamboðið.

Ú rskurð ir fé lagsstjórnarinnar samkvæmt þessari grein sæta kæ ru  eftir 199. gr. 
laga nr. 85 23. júní 1936.

II. KAFLI 
Um hæstaréttarlögmenn.

9. gr.
D óm sm álaráðherra getur veitt leyfi til málflutnings fyr ir  hæstarétti hvevjum 

j)eim, sem
1. er 30 ára  gamall,
2. er lögráður og hefur forræði f jár  síns,
3. hefur óflekkað mannorð,
4. hefur íslenzkan ríkisborgararétt,
5. hefur lokið embættisprófi í lögfræði í háskóla íslands eða jafngildu prófi í öðr- 

um háskólum samkvæmt íslenzkum lögum,
6. hefur verið héraðsdómslögmaður í 3 á r  samtals, eða um jafnlangan tíma gegnt 

embætti eða stöðu, sem lagapróf þarf  til,
7. hefur sýnt það með flutningi 4 mála, og sé eitt þeirra  að m innsta  kosti opinbert 

mál, að hann  sé að dómi hæ staréttar hæ fur til að vera hæstaréttarlögmaður. Eng- 
inn  má þreyta raun  þessa oftar en þrisvar, og' skal hann, áður en hann  gerir það, 
leggja fyr ir  dóminn vottorð dóm sm álaráðherra um  það, að hann  fullnægi öðrum 
lögmæltum skilyrðum til að verða hæstaréttarlögmaður.
Maður, sem hefur verið hæstaréttardómari, prófessor í lögum, dórnari í Reykja- 

vík, bæjarfógeti eða dómsmálaráðherra, er undanþeginn ákvæðum 7. töluliðs
1. inálsgr.

1 0 - 81’ -

Áður en m anni sé veitt leyfi til málflutnings fyr ir  hæstarétti, skal hann  heita 
því skriflega og að viðlögðum drengskap, að h ann  skuli ræ k ja  rneð triimennsku og 
samvizkusemi þau málflutningsstörf, sem honum  verða falin.



n. gr.
F yrir  levfi til málflutnings fyrir  hæstarétti skal greiða 1000 kr. í rikissjóð.

12. gr.
Hæstaréttarlögmenn skulu hafa skrifstofu í Reykjavík og vera búsettir þar eða 

í grennd við borgina.
Skylt er þeim að inna sjáffir af hendi þau störf fy r ir  dómi, er aðilar hafa falið 

þeim; þó er þeim rétt að fela þau öðrum hæstaréttarlögmanni, ef nauðsyn krefur. 
Þegar mál er flutt skriflega eða ef hæ staréttarlögm aður getur eigi sótt s já lfur  þing 
sakir skyndilegra nauðsynja, er honum  og rétt að senda fu lltrúa sinn í sinn stað til 
að taka frest eða leggja fram skjöl.

13. gr.
Skylt er hæstaréttarlögm önnum  að flytja opinber mál, er forseti skipar þá til 

að sækja eða verja. Önnur mál er þeim eigi skylt að taka  að sér fy r ir  hæstarétti.
Nú óskar sökunautur í opinberu máli eða gjafsóknar- eða gjafvarnarhafi sér 

skipaðan ákveðinn hæstaréttarlögmann, og skal honum  þá skipaður sá maður, nema 
einhverjar sérstakar ástæður mæli gegn þvi.

III. KAFLI 
Um héraðsdómslögmenn.

14. gr.
Dómsmálaráðuneytið getur veitt levfi til málflutnings fy r ir  héraðsdómi hverjum  

þeim, sem
1. er 25 ára  gamall,
2. er lögráður og hefur forræði f jár  sins,
3. hefur óflekkað mannorð,
4. hefur íslenzkan ríkisborgararétt,
5. hefur lokið embættisinófi i lögfræði í háskóla íslands eða jafngildu prófi í öðr- 

um háskóluin samkvæmt íslenzkum lögum,
6. hefur sýnt það með flutningi 4 munnlega flu ttra  mála, að hann  sé hæ fur til að 

vera héraðsdómslögmaður. Enginn má þreyta rau n  þessa oftar en þrisvar, og skal 
hann, áður en hann  gerir það, leggja fy r ir  dóm ara vottorð dómsmálaráðuneyt- 
isins um það, að hann  fullnægi öðruin lögmæltum skilyrðum  til að verða héraðs- 
dQinslögmaður.
Dómsmálaráðherra setur prófdóm endur til að dæma um m álflu tningsraun sam- 

kvæmt 1. málsgr. Héraðsdómari ákveður þóknun fyrir  þetta starf, og greiðist hún  ú r  
ríkissjóði.

15. gr.
Áður en m anni sé veitt leyfi til m álflutnings fyr ir  héraðsdómi, skal hann  heita 

því skriflega og að viðlögðum drengskap, að hann  skuli ræ kja  með trúm ennsku  og 
samvizkusemi þau málflutningsstörf, sem honum  verða falin.

16. gr.
F v rir  levfi til málflutnings fyr ir  héraðsdóini skal greiða 100 kr. í ríkissjóð.

17. gr.
Héraðsdómslögmönnum er heimilt að fara með mál fy r ir  héraðsdómi hvar sem 

er á landinu.
18. gr.

Héraðsdómslögmönmim er skylt að flytja þau opinber mál og gjafsóknar- og 
gjafvarnarmál, sem þeim verða falin, þar í kaupstað, sem þeir hafa skrifstofu, eða



þar í grennd, enda hafi þeir opna skrifstofu á tilteknum  stað og tilkynni dóm ara það. 
Annars ráða þeir þvi sjálfir, hvaða málflutn ingsstörf þeir taka  að sér.

Nú óskar aðili, er skipa skal talsmann, að fá sér skipaðan ákveðinn héraðsdóms- 
lögmann, og skal þá veita honum það, nema einhverjar sérstakar ástæður mæli á 
móti því.

Ef mál er flutt niunnlega, ber héraðsdómslögmanni að gera það s já lfur; þó er 
honfim rétt að fela það öðrum héraðsdóms- eða hæstaréttarlögmanni, ef nauðsyn 
krefur. A nnars er héraðsdómslögmanni heimilt að láta fu lltrúa sinn flytja mál fyrir  
dómi.

IV. KAFLI
Um málflutningsmenn.

19. gr.
Ef mál er rekið u tan  þeirra kaupstaða, er e inkaréttur héraðsdóms- og hæstarétt- 

arlögm anna næ r til, getur aðili falið hverjum  lögráða manni, sem hefur óflekkað 
inannorð og alm ennan andlegan þroska, meðferð máls síns.

20. gr.
Málflutningsmenn verða að sanna umboð sitt, ef það er vefengt. Hafi þeir lokið 

embættisprófi í lögfræði, mega þeir ganga í félag héraðsdóms- og hæstaréttarlög- 
manna, en hvorki hafa jieir atkvæðisrétt um  sam þykktir  eða g jaldskrá félagsins né 
kosningarrétt  eða kjörgengi í stjórn  félagsins.

21. gr.
Félög eða stofnanir, sem hafa embættisgenga lögfræðinga í fastri þ jónustu  sinni, 

geta látið þá fara mcð mál sín fyr ir  héraðsdómi hvar sem er á landinu.

22. gr.
Ef m álflutningsm aður sætir seklum samkvæmt 188. gr. laga nr. 85 23. jún í  1936 

eða reynist óhæfur til málflutnings vegna vankunnáttu , getur héraðsdómari, þar sem 
m álflutningsm aður er búsettur, tekið af honum  heimild til að fa ra  með mál í umboði 
anna rra  fyr ir  fullt og allt eða um stundarsakir , en bera má hann  málið und ir  dóm- 
stóla með venjulegum hætti og að stefndum dómara þeim, er í h lut á.

V. KAFLI 
Ýmis ákvæði.

23. gr.
D óm sm álaráðherra ákveður, að fengnum tillögum félags héraðsdóms- og hæsta- 

réttarlögmanna, hvort m álfly tjandastarf er samríinanlegt öðru opinheru starfi. Ef 
það mezt ósamrímanlegt, skal m álflytjandi afhcnda dóm sm álaráðuneytinu leyfi sitt, 
ef því er að skipta, meðan svo er ástatt.

24. gr.
Lögfræðingar jieir, er stundað hafa málflutning að staðaldri frá 1. jan ú ar  1937, 

skulu hafa rétt til að þreyta m álflu tningsraun samkvæmt 9. gr., enda hafi þeir fengið 
löggildingu til málflutnings fyr ir  héraðsdómi fvr ir  1. janiíar 1942.

25. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
F rá  sama tíma eru eftirfarandi lagaákvæði ú r  gildi felld:



Lög nr. 112 18. m aí 1935, III. kafli, um  m álflutningsm enn fy r ir  hæstarétti, lög 
nr. 85 23. jún í 1936, V. kafli, um  m álflvtjendur, og lög nr. 3 11. jan. 1940, um breyt- 
ing á þeim lögum.

Nd. 137. Frumvarp til laga
um rafveitur ríkisins.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
R íkisstjórninni er heimilt að setja á stofn og starfræ kja  rafveitur, er vera skulu 

eign ríkisins og reknar  sem fjárhagslega sjálfstætt fyrirtæki, með sérstöku reikn- 
ingshaldi, undir  um sjón  atvinnumálaráðuneytisins. Stofnunin skal heita: Rafveitur 
rikisins.

2. gr.
Rafveitur ríkisins skulu hafa það verkefni að afla almenningi i landinu raforku  

með því að vinna hana sjálfar, kaupa eða taka við henni frá  orkuverum  eða öðrum 
orkuveitum, veita orkunni um hreppa, sýslur eða stærri landshluta  og selja hana 
eða afhenda raforkuveitum  í kaupstöðum, kaup túnum  eða öðrum  innanhéraðs orku- 
veitum eða orkuveitufclögum, er stofnuð eru  til þess að taka  við orkunni og veita 
henni til neytenda innan  héraðs eða á félagssvæði.

Rafveitur ríkisins geta einnig gerzt meðeigandi í o rkuverum  og orkuveitum  ann- 
a r ra  eða tekið þær á leigu og s tarfrækt þær, eða tekið þátt í s tarfræ kslu  þeirra  eftir 
sérstökum samningi.-Rafveitum ríkisins er heimilt að selja ra fo rku  beint til neyt- 
enda á þeim stöðum, þar sem innanhéraðsorkuveita  eða orkuveitufélag er ekki til, 
eða annars staðar með samþykki innanhéraðsveitunnar eða orkuveitufélags.

3. gr.
Til þess að hafa á hendi forstöðu fy r ir  rafveitum ríkisins skal atvinnumálaráð- 

herra  skipa franikvæmdarstjóra, er vera skal rafmagnsverkfræðingur, og kallast 
hann  rafveítustjóri ríkisins. Ráðherra setur honum  erindisbréf.

A tvinnum álaráðherra skipar aðra starfsmenn rafveitna ríkisins, að fengnum til- 
lögum rafveitusljóra, eftir því sern ákveðið kann  að verða í reglugerð.

4. gr.
Rafveitur rikisins mega ekki reisa, kaupa eða taka  á leigu orkuver eða orkuveitu, 

nema undangengnar rannsókn ir  og nákvæ m ar áæ tlanir sýni, að v irk in  m uni gefa þær 
tekjur, sem nægja fyr ir  öllum rekstrarkostnaði, þar með tald ir vextir og afborganir 
stofnkostnaðar, eða nægilegt fé hafi verið veitt til v irk janna  á annan  hátt. Þá skal 
og, ef um  er að ræða fleiri en eitt orkuver eða orkuveitu í senn, það orkuver eða 
orkuveita ganga fvr ir  um framkvæmd, sem áætlanir sýna, að ber sig betur fjár- 
hagslega.

Enda þótt áætlanir sýni, að rekstrarhalli  niuni verða fyrstu  á r in  á  orkuveitu, 
skal hún talin rneð veitum þeim, sem bera sig fjárhagslega, ef h ún  samkvæmt áætlun 
rafveitustjóra hefur skilyrði til þess að vinna sig upp síðar og endurgreiða saman- 
safnaðan rekstrarhalla  fyrstu áranna.

5. gr.
Rafveitustjóri gerir, að undangengnum  nauðsynlegum rannsóknum  og athug- 

unum, tillögur til r ík iss tjó rnarinnar um  það, í hvaða fram kvæm dir skuli ráðizt til 
orkuvinnslu og orkuveitu. H ann gerir nauðsynlegar kostnaðaráæ tlan ir um þær, at- 
hugar skilyrði fy r ir  o rkukaupum  og orkusölu og gerir nákvæ m ar áæ tlanir um  vænt-



anlegar tek ju r og gjöld af virkjunuin, til þess að séð verði, hvort  þau fullnægja skil- 
y rðum  4. gr. Að því er tekur til vatnsvirkja  fram kvæm ir þó va tnam álaráðunautur 
ríkisins nauðsynlegar mælingar og gerir kostnaðaráæ tlanir og annan  undirbúning  
að þeim, nema öðruvísi verði ákveðið. Vegamálastjóri er fyrst um sinn vatnamála- 
ráðunau tur rík iss tjó rnarinnar ,  og skulu mælingar þessar, kostnaðaráæ tlan ir og an n a r  
undirbúningur fram kvæm dar af honum  og fastlaunuðum  verkfræðingum vegamála- 
skrifstofunnar, án sérstaks endurgjalds, eftir því sem þeim vinnst tími til frá öðrum 
störfum. Kostnað allan við þessar rannsóknir , svo og við annan  undirbúning, skal 
greiða ú r  rikissjóði, eftir því sem fé er veitt í því skyni. Þó er rafveitum ríkisins 
heimilt, með samþvkki ráðherra, að verja fé af tekjuafgangi sínum til s líkra rann- 
sókna að svo mikhi leyti, sem honum  hefur ekki verið i’áðstafað á annan  hátt. Ef 
ráðizt er í framkvamidirnar, skal þessi undirbúningskostnaður ta linn  með stofn- 
kostnaði þeirra.

Nú telur atvinnum álaráðherra , að fengnum tillögum rafveitustjóra, ré tt að reisa 
ný orkuver eða koma upp nýjuin orkuveitum, eða að festa kaup á slíkum m annvirkj- 
um, og Ieitar hann  þá til þessa samþykkis Alþingis og gerir ja fn fram t tillögur um 
það, á hvern  hátt  f jár  til þeirra fram kvæm da skuli aflað. Tillögum sínum til Al- 
þingis lætui' r ik isstjórnin  fylgja nákvæm ar áæ tlanir um  væntanlegar tek ju r  og gjöld 
af þessum virkjum, sbr. 8. og 9. gr.

(i. gr.
Nú er ákveðið að reisa ra forkuver eða koina upp raforkuveitu, og hefur þá raf- 

veitustjóri stjórn þeirra framkvæmda. Að því er tekur til vatnsvirkja  annast vatna- 
m álaráðunau tur  ríkisins fram kvæm d verksins. Að öðru leyti ákveður atvinnumála- 
ráðuneytið nánar  verkaskiptingu milli þeirra.

»

7. gr.
Atvinnumálaráðuneytið setur, að fengnum tillöguin rafveitustjóra, gjaldskrá 

um raforkusölu frá rafveitum ríkisins.
Tekjuin rafveitna ríkisins skal \a r ið  til greiðslu rekstrarkostnaðar h inna ein- 

stöku raforkuvirkja , þar með talið stjórn, gæzla, viðhald, vaxtagreiðslur og hæfi- 
legar afborganir lána, miðað við fyrningu. Afgangurinn leggist í sérstakan sjóð, raf- 
veitusjóð ríkisins, er rafveitustjóri varðveiti undir  yfirum sjón  atvinnuinálaráðu- 
neytisins.

8. gr.
Rafveitusjóði rikisins skal varið til aukningar raforkuveitum  og eflingar raf- 

orkuvinnslu og raforkunotkun, sbr. 5. gr.

9. gr.
Rafveitustjóri skal árlega gera efnahags- og rekstrarre ikning  rafveitna ríkis- 

ins, svo og kostnaðarreikning fy r ir  þau virki, sem eru i smíðum, enn frem ur skýrslu 
um starfsemina, og senda atv innum álaráðuneytinu. Hann skal og árlega gera fjár- 
hagsáætlun fyr ir  næsta á r  og senda ráðuneytinu svo snemma, að fylgt geti fjárlaga- 
frum varpi til Alþingis. í fjárhagsáætlun skal taka upp tillögur um lántökur, fjár- 
veitingar og önnur fjárframlög, sbr. á. gr.

10. gr.
Setja skal reglugerðir um rekstur innanhéraðsveitna, sem kaupa raforku  frá 

rafveitum ríkisins, og gja ldskrár um  raforkusölu  frá  þeim. í reglugerðunum skulu 
vera ákvæði um rekstrarfyrirkom ulag  og tilhögun veituvirkja, til þess að tryggja 
rafveitum ríkisins greiðslu fy r ir  orku þá, sem þær selja, svo og til þess að stuðla 
að aukinni ra fo rkuno tkun  og góðri hagnýtingu orkunnar.  A tvinnumálaráðuneytið 
staðfestir reglugerðir Jiessar og gjaldskrár, að fengnum tillögum rafveitustjóra og



rafmagnseftirlits ríkisins, og sam ræm ir reglugerðir og g ja ldskrár h inna einstöku 
raforkuveitna, eftir þvi sem þörf þykir.

11. gr.
Rafveitustjóri skipar fyr ir  um reks tu r  raforkustöðva ríkisins, sem starfræ ktar 

eru við skóla eða aðrar opinberar s tofnanir ríkisins, nem a reks tu r inn  sé falinn þess- 
um stofnunum sérstaklega.

12. gr.
Rafveitustjóri ríkisins hefur um sjón með þeim fallvötnum, sem eru  í eign ríkis- 

sjóðs, heldur skrá yfir  þau og annast nauðsynlegt bókhald  í sambandi við þau. Um 
alla veiði í slíkum fallvötnum skal hann  leita tillagna veiðimálastjóra. Rafveitu- 
stjóri gerir í samráði við vatnam álaráðunaut tillögur ti l  r ík iss tjó rnarinnar  um kaup 
á vatnsréttindum, sem hann  telur nauðsvnlegt, að ríkið eignist.

13. gr.
Ráðherra getur sett reglugerð um nánari fram kvæm d laga þessara, þar á með- 

al u m :
1) stjórn og fjárre iður rafveitna ríkisins, re ikningshald, fvrningu og greiðslur 

í rafveitusjóð, svo og um  skýrslugerðir rafveitustjóra;
2) starfsm annahald  og verkaskiptingu starfsmanna, svo sem ákvæði, er lúta að 

því að aðgreina undirbúning, byggingu og rekstu r í sérdeildir, un d ir  stjórn raf- 
veitustjóra, þegar þess verður þörf;

3) önnur atriði viðvíkjandi starfrækslu  veitnanna, kaupum  og sölu á ra fo rku ;
4) eftirlit með og afskipti af m álum  innanhéraðsveitna, sbr. 10. gr.

14. gr.
Rísi ágreiningur milli rafveitna ríkisins og kaupenda ra fo rku  frá  orkuverum  

þeirra út af samningum, sem gerðir eru samkvæmt þessum lögum, geta aðilar komið 
sér saman um að leggja hann  undir  ú rskurð  gerðardóms þriggja dóm kvaddra manna.

15. gr.
Fy rs t  uin sinn er forstöðum aður rafmagnseftirlits  ríkisins rafveitustjóri, og er 

hann ja fn fram t ráðunau tu r  r ik iss tjó rnarinnar í raforkum álum .

16. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 138. Breytingartillaga
við frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 108 9. okt. 1941, um  byggingar- og landnámssjóð.

F rá  Haraldi Guðmundssyni.

Við 2. gr. Næstsíðasta málsgrein f'alli niður.

Ed. 139. Lög
um  breyting á lögum nr. 52 27. jún i 1941, um ráðstafanir til loftvarna og annarra  
varna gegn hættum af hernaðaraðgerðum.

(Afgreidd frá Ed. 7. apríl.)
Samhljóða þskj. 12.



Ed. 140. Frumvarp til laga
um  lendingarbætur í Skipavík.

Flm.: Herm ann Jónasson.

1. gr.
Til lendingarbóta i Skipavík, Kaldrananeshreppi, Strandasýslu, skal ú r  ríkissjóði 

veittur helm ingur kostnaðar, eftir áætlun, sem atvinnum álaráðuneytið  hefur  sam- 
jiykkt, þegar fé er til þess veitt i fjárlögum, allt að 60 þús. kr., gegn jafnm iklu  tillagi 
annars  staðar að. F járhæ ð þessi greiðist lendingarsjóði Kaldrananeshrepps að jafnri 
tiltölu og lendingarsjóður Kaldrananeshrepps leggur fram  til lendingarbótanna.

2. gr.
R ikisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fy r ir  hönd ríkissjóðs allt að 60 

þúsund k róna  lán, er hreppsnefnd K aldrananeshrepps kann  að taka  í innlendri láns- 
s tofnun til lendingarbótanna. Lánsábyrgðin skal bundin  því skilyrði, að umsjón 
verksins og reikningshald sé falið manni, er a tv innum álaráðuneytið te lur til þess 
íæran.

3. gr.
Sérhver er skyldur að láta af hendi m annvirki og land, er þarf til að gera lend- 

ingarbæturnar, eða undir  b rau tir  og vegi í þarfir  þeirra, svo sem leyfa, að tekið verði 
í landi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, og þola þær eignakvaðir, 
óhagræði eða takm örkun á afnotarétti, sem lendingarbæturnar hafa í för með sér, 
allt gegn þvi, að fullar bæ tur komi fyrir. Náist ekki samkomulag um  bæ turnar,  skulu 
þær ákveðnar með mati tveggja dómkvaddra manna, að tilkvöddum báðiun málsaðil- 
um. Kostnaðurinn við matið greiðist ú r  lendingarsjóði Kaldrananeshrepps. Nú vill 
annar  hvor málsaðili ekki una maíi, og getur hann  heimtað yfirmat, en gera skal 
hann  það innan 14 daga frá því að matsgerð er lokið. Yfirmatið skal framkv<æmt á 
sama hátt  af 4 dómkvöddum mönnum. Ivoslnaðinn við yfirmatið greiðir sá, er þess 
hefur krafizt, ef matsfjárhæðinni verður ekki breytt meira en sem nenntr 10% af 
hinni ákveðnu endurgjaldsfjárhæð, ella greiðist kostnaðurinn  ú r  lendingarsjóði Kald- 
rananeshrepps.

4. gr.
Frainkvæm d lendingarmála og eftirlit með lendingunni hafa þ r ír  menn, er 

lireppsnefnd Kaldrananeshrepps kýs. Skulu þeir kosnir  hvert sinn að afloknum 
hreppsnefndarkosningum, og gildir kosning þeirra til loka kjörtím abils  hreppsnefnd- 
ar innar. Hreppsnefnd Kaldrananeshrepps fer með fram kvæm d þessara rnála, unz 
hreppsnefndarkosningar fara næst fram.

5. gr.
Eignum lendingarsjóðs má aðeins verja í þarfir  lendingarinnar. Hreppssjóður 

Kaldrananeshrepps ábvrgist skuldir sjóðsins, og hreppsnefndin er ábyrg fvrir  eign- 
um lendingarinnar.

6. gr.
Hreppsnefnd má ekki án levfis atv innum álaráðuneytisins selja eða veðsetja fast- 

eignir lendingarsjóðs, kaupa ný ja r  fasteignir eða taka lán til lengri tirna en svo, að 
þau verði greidd af tekjum næsta árs, né endurnýja  slík lán, og ekki heldur gei’a 
m annvirki við lendinguna, svo stórvaxin, að á rs tek ju r  hrökkvi ekki til að koma 
þeim í framkva'ind.

7. gr.
Til þess að standa s traum  af kostnaði við bvggingu og viðhald lendingarvirkj- 

anna og til árslegs rekstrarkostnaðar lendingarinnar er heimilt að innheimta í lend-



ingarsjóð Kaldrananeshrepps allt að 6% af hrúttóverði afla livers báts, cr haldið er 
úti til fiskveiða ú r  Skipavik, vörugjald af vörum, sem flu ttar  eru í land eða ú r  landi 
innan takm arka Skipavíkurlendingar, svo og önnur gjöld, er ákveðin kunna  að verða 
í reglugerð samkvæmt 11. gr.

Gjöld þessi má taka lögtaki, og ganga þau fyr ir  sjóveðum.

8. gr.
Reikningsár lendingarsjóðs er almanaksárið.

9. gr.
F y rir  1. dag desem bennánaðar á r  hvert ber stjórn lendingarsjóðs að semja áætl- 

un um tekjur og gjöld sjóðsins næsta á r  og senda hana atvinnum álaráðuneytinu til 
samþykktar.

10. gr.
F y rir  lok febrúannánaðar  á r  hvert skal stjórn  lendingarsjóðs gera reikning yl'ir 

tekjur og gjöld sjóðsins á liðnu ári. Reikninginn skal endurskoða og ú rskurða  á sama 
hátt og sveitarsjóðsreikninga.

11. gr.
í regiugerð, sem hreppsnefnd Kaldrananeshrepps seniur og atvinnum álaráðu- 

neytið staðfestir, skal kveða á um allt það, er lýtur að stjórn lendingarsjóðs, viðhaldi 
lendingarbóta, mnferð og góðri reglu í lendingunni, báta- og brvggjugjöld og fleira, 
ef þurfa  þykir.

í reglugerð má ákveða sektir fyr ir  brot gegn henni, 20 10000 kr. Sektir renna
i lendingarsjóð.

12. gr.
Með mál út af brotum  gegn lögum þessum og reglugerðum, er settar kunna að 

verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lögreglumál.

13. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
F rá  ýmsum stöðum á Selströnd í Strandasýslu, einkum utanverðri ströndinni, 

eru stundaðar fiskveiðar á vélbátum. Steingrírnsfjörðurinn s jálfur er fiskisæll, og 
auk  þess er þaðan gott að sækja til ýmissa h inna beztu fiskimiða á Húnaflóa. A Sel- 
s trönd hefur myndazt allmikil byggð og nokkru  fé verið varið til m annvirk ja  þar. 
Nokkuð hefur verið gert að því að rækta þarna land, þótt það sé frem ur illa til rækt- 
unar  fallið. Þótt útgerð hafi aukizt allverulega á þessum slóðuin, hefur það háð at- 
v innurekstrinum, að engin örugg bátahöfn er við Selströnd, einkum kem ur það til- 
finnanlega að sök í suðaustan átt. Rátar frá Selströnd verða að hætta fiskveiöum 
snemma á haustin, þegar veðrátta tekur að versna, og geta ekki hafið sjósókn eins 
snemma að vorinu og ef örugg bátahöfn  væri fvrir  hendi. Fiskveiðar eru oft arðvæn- 
legastar á þessum slóðum að vetrinum, þegar f iskur gengur inn í Steingrímsfjörð. Þá 
er hins vegar illt eða oft ómögulegt að stunda veiðar vegna hafnleysisins. E r því 
augljóst, að afkoma þeirra, sem stunda fiskveiðar frá Selströnd, er ótrvggari, þrátt 
fvrir  góð fiskimið, eji vera mundi, ef þar væri örugg höfn.

F y rir  alllöngu siðan hefur vitamálasljóri eftir ósk minni atbugað hafnarm ál Sel- 
strendinga. Að órannsökuðu máli lék m önnum  nokkur hugur á að gera lendingarbót í 
svonefndu Gautshamarsbæli, og voru veittar til þessa 7 þús. kr. í fjárlögum. Einnig 
liafði verið talað um að gera lendingarbætur í Hafnarhólmi. Yið rannsókn á þessum 
inálum (sjá fskj. I) koin ótvírætt í Ijós, að svonefnd Skipavík, er liggur miðja vega 
inilli Gautshamarsbælis og Hafnarhólms, mundi bezt fallin til bátahafnar.



En þegar þessi rannsókn var hafin, voru þeir peningar, er veittir höfðu verið til 
nmbóta í Gautshamarsbæli, látnir ónotaðir, í fullri vissu um  það, að fé m undi ekki 
síður fást til lendingarbóta eftir að nákvæm rannsókn  hefði farið fram  á því, hvar 
heppilegast væri að framkvæina þa*r. Skipavík hefur verið m;eld og gerðir upp- 
d ræ ttir  að fyrirhuguðum  m annvirkjum , er gera þarf til þess að höfnin  verði öruggt 
a thvarf fyr ir  báta. Svo sein á li tssk ja!■ vitamálastjóra, sem prentað er hcr sem fylgi- 
skjal, ber með sér, er nálega allt efni, sem þarf  til þessarar lendingarbótar, íslenzkt.

Á s. 1. ári fór enn á ný fram rannsókn á hafnarskilyrðum  á Selströnd, og fylgir 
hér með bréf v itam álastjóra og verkfræðings þess, er a thugunina fram kvæm di (fskj. 
II og III).

Það er rétt að geta þess alveg sérstaklega, að þessari bátahöfn í Skipavík er ætl- 
að að verða til hagsbóta fyr ir  þá, sein þegar hafa tekið sér bólfestu þarna á strönd- 
inni, en aðalaukning litgerðarinnar í framtíðinni ætti að verða frá  B jarnarfirð i (Kald- 
rananesi) og Hóhnavík. í nágrenni Skipavíkur eru ræktunarsk ilyrð i f rem ur slærn, en 
í B jarnarfirð i af tur á móti góð. Þ ar  geta þeir, sem fiskveiðar stunda, liaft allveru- 
legan stuðning af landbúnaði.

Mál þetta hefur verið óvenjuvel athugað og undirbúið. Yænti ég því, að frv. 
hljóti greiða og’ góða afgreiðslu á Alþingi.

Fylgiskjal I.

YITAMÁLASTJÓRINN
Reykjavík, 23. febrúar 1940.

Skipavík hjá Gautshamri, Selströnd. V arnargarður fy r ir  bátalegu.

Meðfylgjandi uppdrá ttu r  sýnir vfirlitsm ynd af aðstöðunni í Skipavík. Víkin er 
dáhtill pollur, varin  á þrjá  vegu. Að norðan liggur lágt, flatt nes, óbvggt enn sem 
komið er. Að austan  gengur ú t  í f jörðinn grjóttangi, sem næ r upp ú r  sjó, einnig um 
flóð, og vestur ú r  grjóttanganuin langur grandi, sem liggur í kafi um flóð, en er að 
mestöllu leyti upp úr sjó um stórstraum sfjöru.

Legan inni á pollinum er því að mestu leyti varin  fy r ir  öllum áttum  nema suð- 
vestan. Útsynningurinn stefnir næ rri  þvert y fir  fjörðinn, og þó að aðdragandinn til 
ö ldum yndunar sé ekki mjög langur, um  7 km., þá næ r v indurinn  sér svo vel á þessari 
átt, að pollurinn er talinn ófær sem bátalega að vetrarlagi.

Það hefur því verið tekið til a thugunar að byggja varnargarð  út frá  norðurland- 
inu og skapa þannig bátalegu, sem varin  er í öllum áttum. Svo óvenjulega vill til, að 
þarna  er stæði fy r ir  133 m. langan garð, þar sem dýpi um  fjö ru  er að meðaltali ekki 
y f ir  1 m. Þennan  garð má bvggja nær eingöngu ú r  grjóti, og með því þversniði, sem 
sýnt er á uppdrætti, kostar hann  aðeins 21 þúsund krónur, miðað við það stríðsverð, 
sem nú er.

í  skjóli þessa garðs inundi verða öruggt legusvæði fy r ir  að ininnsta kosti þrjá  
stóra vélbáta (lig'gjandi við botnfestar) og nokkra  minni báta, auk  þess sem allur 
pollurinn m undi n jó ta  nokkurs  góðs af garðinum.

G arðurinn gæti verið fyrsti áfangi af stærri v irk jun  síðar meir. Eins og sést á 
uppdrætti, liggur í framlengingu hans boði með tveggja m etra dýpi, en milli boðans 
og g'arðendans er djúpt sund. Ef garðurinn  yrði á sínum tím a fram lengdur ú t  á hoð- 
ann og ef byggt væri ofan á grandann það, sem á vantar, að hann  standi upp ú r  uiii 
flóð, þá væri þarna m ynduð fullkoinin skipakví með m jóu innsiglingaropi. Upp- 
d rá ttu rinn  sýnir, að svo mikið aðdýpi er meðfram grandanum , að aðeins örfáir 
m etrar  eru ú t  á hafskipadýpi. Það hefur enn ekki verið gerð nein gagngerð a thugun 
á þessari hlið málsins, en það liggur í augum uppi, að þarna  Iiggja ým sir inöguleikar, 
og s taðurinn er þess verður, að þeir séu rannsakaðir  t i l  hlítar.



Fylgiskjal ll.

VITAMÁLASTJÓRINN
ReykjavíU, 9. okt. 1941.

Samkvæmt bréfi yðar, herra  forsætisráðherra, dags. 2. l'. m., hef ég á ný látið 
athuga hafnarskilyrðin  á Selströnd. Hefur sú athugun leitt í ljós, að ekki muni þar 
fást öllu heppilegri staður en Skipavikin. Skrifstofan hefur áður gert tillögur um, 
hvernig hagað skuli m annvirkjagerð þar, og leyfi ég mér að vísa til þess. Auk þess læt 
ég hér með fylgja álitsgerð Axels Sveinssonar verkfræðings, sem hefur framkvæmt 
mælingar á þessum stöðum og er þeim m anna kunnugastu r hér á skrifstofunni. Ég hef 
enn fremur, samkvæmt bréfi yðar, átt tal um þetta mál við Jens Hóhngeirsson, og 
eru tillögur þessar gerðar í samráði við hann.

Virðingarfyllst 

Emil Jónsson.

'I'il forsætisráðherra, Reykjavik.

Fvlgiskjal III.

Lendingarbætur á Selströnd.

Þegar velja skal stað fy r ir  bátahöfn á u tanverðri Selströnd, þá tel ég það alveg 
tvimælalaust, að Skipavík hafi bezt skilyrði frá  n á t tú ru n n a r  hendi. Pollur inn  inni á 
víkinni er varinn á þ r já  vegu. Að norðan liggur landið, að vestan gengur nes fram í 
l jörðinn og suðaustur ú r  því liggur grandi, sem er að mestu upp ú r  sjó um  fjöru, og 
þar sem flóðhæðin er mjög lítil þarna, aðeins rúm ir  tveir metrar, þá ver þessi grandi 
vikina fyrir  öllu, sem heitið getur brim  ú r  þeirri átt.

En vikin er opin fyr ir  suðvestan átt, þar leggur inn innfjarðarö ldu  með 7 km. 
aðdraganda og gerir víkina ófæra fyr ir  bátalegu. En svo heppilega vill til, að einmitt 
þvert á þessa stefnu gengur út grynni með aðeins eins rnetra dýpi 130 m etra  fram, 
og meira að segja í fram haldi af grynninu er boði með 2XA in. dýpi, og þá er aðeins 
eftir m jótt innsiglingarsund inn á pollinn í víkinni, jiegar skjó lgarður væri kominn 
fram á boðann. Ef enn frernur væri hlaðinn eða steyptur garður fram grandann, þá 
væri kom inn þarna fullkomlega lokaður pollur, og bryggja út frá grandanum  þyrfti 
ekki að hafa nema 10 m. landgang til þess að flutningaskip gætu lagzt að í góðu veðri.

Aðrir staðir, sem til álita gætu koinið, eru Gautshamarsbæli og H afnarhóhnur.
Rryggjuna í Gautshamarsbæli iná stækka svo, að lítil vöruskip geti lagzt að, og 

jafnfram t auka að nokkru  varið fyr ir  smærri báta, en um virkilega bátahöfn þar 
getur tæplega orðið að ræða, nema þá með mikluin kostnaði.

Að Hafnarhólmi má án efa gera höfn fyr lr  m ikinn bátal'jölda, en aðeins fvrir 
smærri báta, því að svæðið er allt grunnt. Þ a r  er þegar, án þess að nein m annvirki 
komi til, sæmilega öruggt lægi fyrir  fáeina báta.

Á báðum þessum stöðuin, Bæli og Hafnarhólini, hefur talsverðu verið kostað til 
að skapa aðstöðu til útgerðar, þar standa bæði bryggjur og fiskhús. Vegalengdin frá 
Hafnarhólmi út í Bæli er aðeins 1200 metrar, og Skipavík liggur þar mitt á milli. 
Öruggt bátalægi í Skipavík mundi því, auk þess að vinna upp nýtt athafnasvieði þar, 
óhjákvæmilega verða athvarfshöfn fyr ir  Bælis- og H afnarhólm sbáta og þannig leiða 
til þess, að l'ull not yrðu að m annvirk junum , sem þar eru fyrir, sem enn þá koma ekki 
nema að hálfum notum, vegna h innar  sifelldu hættu, sem bátarn ir  eru í. Góð akbraut 
þennan stutta spotta m undi tengja þessa þ rjá  staði i eina atvinnuheild.



Ef ráðgert væri að byrja  á skjólgarði í Skipavík á komandi vori, þá veitti ekki 
af að byrja  þegar í stað að huga að undirbúningi við öflun nauðsynlegra vinnutækja.

Reykjavík, 1. okt. 1941. 

Axel Sveinsson.

Ed. 141. Tillaga til þingsályktunar
uin rannsókn  á kostnaði við að byggja brim brjó t  við Húsavíkurhöfn.

Flm.: Jónas Jónsson.

Efri deild Alþingis á lyk tar að skora á rík iss tjó rn ina  að fela vitamálaskrifstof- 
unni að gera athuganir og kostnaðaráætlun uin byggingu b rim brjó ts  við Húsa- 
víkurhöfn. Síðan verði á rangur rannsóknarinnar  lagður fyr ir  Alþingi.

F y r ir  nokkrum  áruin  var byggð vönduð steinbryggja á Húsavík, og er hún  til 
mikils gagns við afgreiðslu skipa og báta. En  meðan ekki er hlaðinn skjólgarður á 
grynningum  norðvestanvert við höfnina, verður oft erfitt  að vinna að skipaafgreiðslu 
við bryggjuna, því að norðvestankyljan  frá  Skjálfandaflóa nær að bryggjunni báð- 
um  megin. Auk þess hafa bátar  Húsvíkinga þar mjög lítið skjól að haust- og vetrar- 
lagi. Skjólgarðurinn á að hlífa bryggjunni og skapa öryggi fy r ir  bátaflota Húsvík- 
inga innan  við bryggjuna og garðinn.

Húsvíkingar hafa sýnt alveg óvenjulegan dugnað við að ræ kta  land sér til hags- 
bóta samhliða sjósókninni. En öryggisleysi bátanna stendur í vegi fy r ir  því, að út- 
gerð í kaup tún inu  geti vaxið eins og skilyrði leyfa að öðru leyti.

Sameinað Alþingi heimilar r ík isstjó rn inni að kaupa  nú  þegar fy r ir  ríkisins hönd 
eftir ta ldar jarðeignir í Ölfusi, ef unn t er að ná viðunandi kau p sam n in g u m :

a. Landeign Kaupfélags Árnesinga í Hveragerði, með jarðhitaréttindum .
b. Land ja rða rinnar  Vorsabæjar vestan Varm ár að landam erkjum  Öxnalækjar og 

að b ra ttanum  neðan við Kamba, svo og land allt, með hitaréttindum, sem liggur 
vestan Varmár, milli núverandi landeignar Kaupfélags Árnesinga og ríkiseignar- 
innar  Reykjakots að brekkuró tum  norður  frá  Kömbum.

c. Landblett Gísla Björnssonar, svo kallað Ekrubarð, báðum megin við þjóðveginn 
ofan við efri b rúna  á Varmá.

F y r i r  n o k k ru m  á ru m  keypti ríkið fimm ja rð ir  i Ölfusi, aus tan  V arm ár, þ r já r  
af þeim með ja rðh ita .  G arðyrk juskólinn  hefur  nú tvær af þessum  jörðum, Reyki 
og Reykjahjáleigu, en skólasel m enntaskólans er í Reykjakoti. H inar tvær jarð- 
i rn a r  eru  í ábúð sömu bæ nda og þegar þær voru keyptar. A landsvæði þvi, sem er

G r e i n a r g e r ð .

142. Tillaga til þingsályktunar

Flm.: Jónas Jónsson.

G r e i n a r g e r ð .



á milli garðyrk juskólans og menntaskólaselsins, eru ágæt skilyrði fyrir  s júk rahús  
og l íknars tofnanir  í m örgum  deildum. Eru  allar l íkur til, að auk  þess megi fá mik- 
inn  jarðh ita  til an n a rra  a lm enningsnota úr því landi, sem ríkið á nú í Ölfusi.

Um sama leyti og ríkið keypti landið aus tan  Varm ár, eignaðist M jólkurbú 
Ölfusinga allmikið landsvæði og h ita ré tt ind i vestan ár innar,  gegnt núverandi garð- 
yrkjuskóla. Þ a r  var reist m jó lku rbú  fyr ir  sveitina, er s tarfaði í no k k u r  ár. A sama 
tím a tók að aukas t  byggð á þessu landi m jó lkurbúsins , og fyrr  en varði var komið 
þar allmikið þorp. S um part  var þetta beint landnám , og settust  a l lm argar fjöl- 
skyldur að í Hveragerði við s jálfstæ ða iðju, en að no k k ru  leyti byggðist Hveragerði 
m önnum  ú r  Reykjavík, sem gerðu sér þ ar  sum arheim ili ,  bæði til hressingar og 
heilsubótar. Á allra  síðustu á ru m  hefu r  aðsókn aukizt mjög að Hveragerði. F ram  
að þessu hefur mest verið byggt á landi m jólkurbúsins, en auk  þess á landblettum, 
sem aðr ir  eiga í n ánd  við hverasvæðið. Allra s íðustu m ánuðina  hefur  verið rekið 
mjög óheilbrigt f já rb ra ll  ineð sum t af eignum e ins takra  m an n a  á þessum  stað, 
smáblettir, ef til vill ja rðh ita laus ir ,  seldir h æ rra  verði en heilar ja rð ir  í sveit.

F y r i r  no k k ru  þótti bæ ndum  austan  fjalls sér h en ta ra  að sam eina s ta rf  beggja 
m jó lku rbúanna  á Selfossi, en h æ tta  m jó lkurv innslu  í Hveragerði. Kaupfélag Ár- 
nesinga eignaðist þá húseignir, lönd og h i ta ré tt ind i M jólkurbús Ölfusinga. S tjórn  
kaupfélagsins hefur  fengið skipulagsnefnd rík isins til að skipuleggja Hveragerði 
og hafa  eftirlit með byggingarm álum  þorpsins. Með því hefur  m iklu  verið bjargað, 
því að nýbyggðin í þorpinu er skipideg. En hver verður að b jarga  sér s já lfu r ineð 
hita, vatn  og frárennsli .  Leggja m arg ir  í að bora eftir ja rðh ita ,  hver fyr ir  sig'. Veld- 
ur það óþarfri eyðslu og tilkostnaði. Ja rð h it in n  m undi no tast  m argfalt  betur, ef 
skipulegar h italeiðslur lægju um  jxirpið. Þó verður eyðslan m ik lu  meiri, þegar 
komið er ú t  fyr ir  hið eiginlega jarðhitasvæði, þ a r  sem landverðið er nú  að kom ast 
upp ú r  öllu valdi, en vafasam t um  ja rðh itann .  Að m innsta  kosli er h an n  þ ar  ekki 
fáanlegur nem a með in ik lum  tilkostnaði.

Ef þessi tillaga næ r sam þykki Alþingis, nnindi r ík iss t jó rn in  leitast við að ná 
heppilegum kaupsamningum  við Kaupfélag Árnesinga, og er það megineignin. 
Auk þess við eiganda ja rð a r in n a r  V orsabæjar um  nokkuð af landi þe irra r  jarðar,  
og enn um  n o kkra  landbletti k ringum  goshverinn Grýtu og sléttlendið frá  þeim 
hver inn  að Reykjakotslandi. Gisli B jörnsson, fyrrverandi eigandi Reykjaeignar- 
innar,  tók  u n d an  við söluna lítinn blett vestan Varinár, í því skyni að geta búið þar. 
ef h an n  yrði að f ly tjast ú r  s ínum  gainla bústað, eftir að spítali tæki til s ta rfa  á 
R eykjum . Nú hefu r  þjóðvegur verið lagður yfir þennan  blett, og væri sanng jarn t,  
að ríkið eignaðist hann , eins og nú  er komið.

Það m á te lja  alveg öruggt, að á næ stu  á rum  vex bvggðin í Hveragerði h röðum  
skrefum. E n  ef m argir verða landeigendur, verður m argsk ip t ábyrgð og forsjón. 
Mun nýbyggðin verða óþarflega dýr og í m olum  u m  sameiginlegar fram kvæm dir.  
Úr þessu verður ekki bæ tt nem a með því, að ríkið eignist allan ja rð h i tan n  á þessu 
hverasvæði og það land, sem sýnilega er auðvelt að nota til þéttbýlis. Með því móti 
er hæ gt að fu llnota ja rð h i tan n  með skipulegum borunum , og er erf i tt  að spá fyrir  
fram, hve m ikil not m á hafa  af þeim dulda krafti.

F rá  Hveragerði og vestur að Ö xnalæ kjarlandi er hálfgróin  h raunbreiða , lítt 
notuð eins og nú  hagar til. Á stöku stað sjást merki um  ja rð h ita  á þessu svæði, en 
vel má vera, að dýrt  verði að ná  honum . En með þeim hita, sem l ikur eru  til, að fá 
megi í Hveragerði, m und i mega byggja allt þetta  h raun lend i  og hafa  þ a r  garðræ kt 
u nd ir  þaki og und ir  beru lofti. Hér er þess vegna um  að ræ ða m ikla  atvinnum ögu- 
leika, auk þess sem vel gæti farið svo, að jarðhit inn  vrði leiddur til heimilisnota i 
væntanlegt landnám  austar  í Ölfusinu.

Mér er kun n u g t  um, að sum ir af áh r ifam önnum  R eyk jav iku rbæ jar  álita, að 
landkaup þau, sem hér ræðir um, geti haf t  verulega þýðingu fyr ir  höfuðstaðinn. 
ekki sízt eftir stríðið, þegar dregur úr bráðabirgðaatv innu y firs tandand i  tíma. 
Hygg ég, að kalla megi landkaup  þessi mikilsvert þjóðmál, bvort heldu r  litið er á 
hagsm uni héraðanna  aus tan  fjalls eða höfuðstaðarins.



Ef svo skyldi i'ara, m ót von, að ekki næðist sainkom ulag við eigendur um- 
ræ d d ra  eigna, m undi verða að flytju á næsta  þingi f rum varp  um  eignarnám s- 
heim ild í þessu skyni.

Ed. 143. Nefndarálit
uni frv. til 1. 11111 lirevt. á 1. nr. 7<S 11. júní 1938, uin eftirlit með skipum.

l 'rá  sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefur haft mál Jielta til meðferðar á nokkrum  fundum  og horið það 
saman við gildandi lög og enn freinur þá reglugerð um hleðslu og eldsnevtisforða 
skipa, er sett var i by rjun  jan ú ar  1941.

I>á hal'ði nefndin einnig tal af forráðam önnum  Skipaútgerðar rikisins og Eim- 
skipafélagsins, aðallega um flutning eldfimra efna á farþegaskipum og þilfars- 
flutninga að vetrarlagi. l Tm þetta sama og enn frem ur um reglur fyr ir  hleðslu 
skipa sainkv. fram angreindri reglugerð ræddi nefndin við skipaskoðunarstjó ra  og 
þá inenn, er af ráðuiieytinu voru skipaðir til að semja skrá uin hleðsluborð skip- 
anna og eldsnevtisforða samkvæmt sömu reglugerð.

Nefndin telur rétt, að hreinlætiseftirliti á skipum, eins og segir í 1. gr. frv., sé 
komið á. Henni er það að vísu ljóst,- að lagareglur um  hreinlæti hæði til sjós og 
lands koma að litlu haldi, ef viljann vantar til góðrar umgengni h já  þeim, sem 
hlut eiga að máli á hverjum  slað. Hins vegar er það ljóst, að bæði hið opinbera 
og einstaklingar eiga að taka höndum  sam an til að auka hreinlæti og hollustu 
bvarvetna á landi hér, og þá ekki sizt þar, sem matvæli fyr ir  almenning eru geymd 
eða framreidd.

N okkur viðleitni á daglegu eftirliti af þessu tagi er nú hafin  hér í Revkjavík, 
og virðist þá eðlilegt, að hreinketiseftirliti á skipum vorum sé líka komið á.

Vegna þess, að þörf þótti á því vera, eftir að ófriðurinn hófst og siglingar til 
Bretlands með isvarinn fisk færðust í aukana, gaf rík iss tjó rn in  ú t  reglugerð í 
byrjun  árs 1941 um  hleðslu og eldsneytisforða skipa, er flytja isvarinn fisk til 
Bretlands á ófriðartimum, eins og áður segir. E r  m. a. í reglugerðinni ákveðið, að 
öll skip, sein í þessum förum eru, hafi ákveðið hleðsluborð á vetrarferðum, eða frá
15. okt. til 1. apríl. Reglugerðin m un sérstaklega hafa verið sett vegna þess, að 
mörg dæmi urðu þess, að skipin, einkum hin smærri, væru hlaðin af lítilli fyrir- 
hyggju, og það þótt um hávetur væri.

Var samkv. þessari reglugerð þrein n iönnum  falið af hálfu  ráðherra  að gera 
skrá yfir þau skip, er tiL greina kæmu í þessu efni, og eftirlit með ákvæðum reglu- 
gerðarinnar falið skipaskoðunarstjóra  eða trúnaðarm önnum  hans.

Það er líklegt, að ákvæði þessarar reglugerðar hafi lagt nokkurn  hemil á þá 
takm arkalitlu  óforsjálni, er gætti i hleðslu sum ra fiskflutningsskipanna, og vissu- 
lega eru þau ákvæði til mikilla bóta, ef þeim er framfylgt, en það veltur að sjá'.f- 
sögðu allt á eftirliti hins opinbera.

Nefndin átti ý tarlegar viðræður við þá, er upphaflega voru af ráðuneytinu 
skipaðir til að ákveða hleðsluborð og eldsnevtisforða skipanna, og einnig við 
skipaskoðunarstjóra, en undir hans uinsjá er fram kvæm d reglugerðarinnar.

í þeinr viðræðum koin m. a. í ljós, að reglugerðin hefur í fram kvæm dinni ekki 
náð tiL botnvörpuskipanna, en nefndin telur ekki rétt, hvorki samkv. orðalagi 
reglugerðarinnar né af öðrum ástæðum, að það sé látið afskiptalaust með öllu, hvað 
mikið slík skip eru hlaðin í ferðum sínum landa á inilli.

Því frem ur er nú ásta'ða til þess, að hleðsla bo tnvörpuskipanna sé nú undir 
frekara eftirliti en verið hefur, þegar yitað er, að fiskurinn  er nú flu ttu r  afhöfð-



nður, en fa rm ur skipanna, þegar þau eru fyllt með afhöfðuðum fiski, er að dómi 
allra, sem til þekkja, m iklum  m un  þyngri heldur en ef haldið væri gamla laginu 
og höfuðin látin fylgja bolnum. Meðal annars  af þessum ástæðum lítur nefndin 
svo á, að nauðsynlegt sé, að botnvörpuskipin, eins og önnur skip, hliti setturn 
reglum um hæfilegt hleðsluborð. Hins vegar lí tur nefndin svo á, að fengnum upp- 
lýsingum, að ekki sé fært að láta ákvæði L undiinasam þykktarinnar uni hleðslu- 
merki ná til allra þeirra skipa, sem 11111 ræðir í frv.

Nefndin veit, að benzinflutningar með farliegaskipum voruni á þilfari hafa 
átt sér stað, og eins hitt, að á sunuim þeirra hafa verið gerðar ráðstafan ir  með því 
að nota strigaábreiður til að draga ú r  hættu þeirri, er stafa kann  af óvarlegri með- 
ferð elds. H ún veit einnig, að mikil vandkvæði kunna  á því að revnast að afnema 
slika flutninga á farþegaskipunum. Þau vandkvæði eru þó eigi svo vaxin, að áliti 
nefndarinnar, að hún  geti fallizt á, að áfram haldandi sé benzín flutt með farþega- 
skipunum, sem hafa stundum  mörg hundruð  farþega innanborðs. Hefur nefndin 
hér einnig þá auknu hættu fyr ir  augum, sem af benzinflutningi og af flutningi 
annarra  eldfimra efna gæti stafað í yfirstandandi ófriði.

Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að frv. sé samþykkt með eftir- 
töldum

BREY'riNGUM.
1. Við 2. gr, Greinin orðist þannig:

A eftir 2. málsgr. 31. gr. laga nr. 7<8 II. jún í 1938, 11111 eftirlit með skipum, 
koini ný málsgr., svo hljóðandi:

Uin öll skip, sem samkvæmt framansögðu eru undanskilin  því að hafa 
hleðslumerki, en flytja farm  milli íslands og an n a rra  landa eða eru í vöru- 
flutningum milli hafna  innanlands, skal í reglugerð, er ráðherra  setur, ákveða, 
hve mikið hleðsluborð, mælt í sentimetrum, hvert þeirra skuli hafa sem minnsta 
hleðsluborð. Skulu öll ákvæði laga þessara um hleðslumerki og skírteini þar 
að lútandi, er varða þau skip, sem að lögum er skylt að hafa hleðslumerki, 
vera hin sömu, þar sem þau eiga við, að því er snertir  hleðsluborð og hleðslu- 
borðsskírteini þeirra skipa, er hafa skulu ákveðið m innsta  hleðsluborð sam- 
kvæmt þessari grein.

2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
A eftir 37. gr. laganna kem ur ný grein, er verður 38. gr., svo hljóðandi:
Á farþegaskipum í innan- og utanlandssiglingum skal óheimilt að flytja 

í fa rm rúm i eða á þilfari benzin eða önnur eldfim efni, sem geta valdið 
sprengingu.

Á öðrum skipum skal með reglugerð ákveða, hvernig skuli 11111 slíkan 
farm búið, svo sem m innst hætta stafi af.

Alþingi, 9. apríl 1942.

Ingvar Pálmason, Sigurjón Á. Ólafsson, Jóhann  Þ. Jósefsson, 
form. (með fvrirvara).  fundaskr. frsm.

Ed. 144. Nefndarálit
um frv. til 1. 11111 brevt. á 1. nr. 112 9. okt. 1941, um lax- og sihmgsveiði.

F rá  landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. þetta og rætt um það við fisk iræ ktarráðunaut og 
sent það veiðimálanefnd til umsagnar. Hafa ráðunau turinn  og veiðimálanefndin lagt 
eindregið með því, að frv. verði samþykkt óbreytt.



Landbúnaðarnefnd vill mæla nieð því, að frv. verði sam þykkt ineð þessari

BREYTINGU.
Við 1. gr. í stað orðanna „og sýslunefnd mælt ineð“ komi: og sýslunefnd mælt 

með henni eða bæjarstjórn, ef veiðin er úti fy r ir  bæjarlandi.

Alþingi, 9. apríl  1942.

Þorst. Þorsteinsson, Erl. Þorsteinsson, Páll Zóphóníasson. 
form., frsm. fundaskr.

Nd. 145. Þingsályktun
tini undirbúning löggjafar uin reka og rekarétt.

(Afgreidd frá Nd. 9. apríl.)

Samhljóða þskj. 127.

Ed. 146. Framhaldsnefndarálit
um frumv. til 1. nm íþróttaskóla íslands.

F rá  m enntamálanefnd.

Eftir  að Jóhann  Jósefsson hafði tekið sæti i menntamálanefnd, tók hún málið að 
nýju  til meðferðar. Fékk h ú n .á  fund sinn Guðmund Kr. Guðmundsson, formann 
íþróttaráðsins; Benedikt G. Wáge, form ann íþróttasam bandsins; Erling Pálsson, 
varaform. I. S. 1., og Jón Þorsteinsson íþróttakennara. Ræddi nefndin málið ýtarlega 
við þessa menn. Gáfu þeir allir m ikilsverðar upplýsingar um  ýmis atriði. Voru allir 
þessir íþróttaleiðtogar mjög h lynntir  þvi, að málið næði fram  að ganga á þessu þingi, 
en óskuðu að geta rætt það bæði í stjórn I. S. í. og félagi íþ ró ttakennara í Reykjavík. 
Hafa nú komið rökstudd meðinæli með frv. frá báðum þessum aðilum, og fylgja þau 
með þessu áliti.

E inn af nefndarm önnum  (BSt) var fjarstaddur, er málið var tekið til meðferðar 
að nýju, en hin ir nefndarm ennirn ir  komu sér saman um að mæla með því, að frv. 
verði samþ. ásamt brtt. á þskj. 54, með eftir farandi

BREYTINGUM.
1. Við brtt. 54, 3. B. A eftir orðinu „líkamsfræði“ komi: kennslufræði.
2. Við brtt. 54, 6. í stað orðanna „og 3. maður, er kennslum áíaráðuneytið tilnefnir“ 

koini: og þriðji maður, annaðhvort læknir eða fo rustum aður i íþróttamálum, til- 
nefndur af kennslum álaráðherra.

Alþingi, 9. apríl 1942.

Jónas Jónsson, Jóhann  Jósefsson, 
form., frsm. fundaskr.



Fylgiskjal I.

IÞRÓTTASAMBAND ÍSLANDS (í. S. 1.)
Reykjavík, 4, april 1942.

Til m enntam álanefndar efri deildar Alþingis.

Hr. form. Jónas Jónsson, alþm., Reykjavík.
Vér höfum haft til a thugunar frum varp  til Laga um  íþró ttakennaraskóla íslands, 

er þér hafið sent oss til umsagnar. Höfum vér ræ tt frum varpið  á nokkrum  fundum 
og leyfum oss hér með að senda yður álit vort.

Stofnun íþróttakennaraskóla hér á landi er að vorum  dómi hið mesta nauð- 
synjamál fyrir  líkamsmenningu landsmanna, og þá fyrst og fremst fy r ir  íþróttakenn- 
ara  og þjálfkennara í h inum  ýmsu íþróttagreinum, sem þar eiga að geta fengið full- 
gilda íþróttamenntun. Þá má og gera ráð fyrir, að mikill sparnaður verði að því i 
framtiðinni, að íþró ttakennarar vorir geti fengið sem fullkom nasta  íþróttam enntun 
hérlendis, þó að vísu megi gera ráð fy r ir  því, að einhverjir íþ ró ttakennarar fari u tan  
til framhaldsnáms eða háskólanáms í iþróttum.

Á síðari árum  hefur það háð nokkuð starfsemi sambandsfélaga íþróttasam bands 
íslands (í. S . !.), hve fátt hefur verið af velmenntuðum þjá lfkennurum  t. d., sem gætu 
farið víða um landið til námskeiðahalds h já  hinum  ýmsu félögum, er íþróttir iðka. 
En með þessu frumvarpi, ef fram  næ r að ganga, yrði ráðin bót á þessum þjálfkenn- 
araskorti, þar sem gera má ráð fyrir, að m argir ungir íþróttam enn vildu læra til h litar 
ým sar séríþróttagreinir, svo að þeir vrðu fullfærir að kenna íþróttam önnum  og þjálfa 
þá eftir réttum reglum.

Sama máli má raunar  segja að gegni um iþró ttakennara  almennt, er á hinum 
fyrirhugaða skóla ættu að fá þá fullkomnustu i jnóttam enntun, sem hér yrði völ á, 
og ætti þá að vera tryggt, að nægilega m argir íþ ró ttakennarar bættust við til starfa 
í h inum  ýmsu skólum landsins.

Af þeim ástæðum, er að fram an getur, erum vér því eindregið fylgjandi, að fyrir- 
hugaður iþróttakennaraskóli íslands verði stofnsettur sem allra  fvrst og s tarfræ ktur 
af ríkinu, eins og frumvarpið gerir ráð fyrir.

Vér teljum, að skólinn eigi að stofnast og starfa þar, sem bezt skilyrði eru fyrir  
hendi, jafnt um kennaraval sem íþróttam annvirkja  (fimleikahús, leikvangur, sund- 
laug o. s. frv.), og gerum vér ráð fyrir, að slikur íþróttakennaraskóli yrði í framtíð- 
inni í höfuðstað landsins, eins og önnur a'ðstu m enntase tur vor, þegar öll skilyrði 
fyr ir  skólann eru orðin betri en þau nú eru. í því sambandi má geta þess, að setuliðin, 
sem hér eru, hafa lagt undir  sig hið fyrirhugaða íþróttahverfi vestan und ir  Öskju- 
hlíðinni, þar sem ýmsum íþró ttam annvirk jum  var ákveðinn staður í framtíðinni.

Eins og sakir standa m un eigi vera völ á heppilegri stað fy r ir  iþróttakennara- 
skóla íslands en að Laugarvatni, eins og 1. gr. frum varpsins gerir ráð fyrir, sérstak- 
Iega þar sem og gert er ráð fvrir, að uni heimavistarskóla sé að ræða. Verður þó ekki 
hjá því komizt að gera þar ým sar umbætur, svo skólinn fái strax í by rjun  sem full- 
komnastan aðbúnað fyr ir  nem endur sína. Það þarf að stækka sundlaugina, sem þar 
er, eða byggja aðra nýja, s tækka fimleikahúsið og byggja góðan leikvöll fyr ir  fr já lsar 
íþróttir og ýmsa lcnattleika; en nægilegt landrými er fyrir  þessi m annvirk i þar eystra, 
svo sem kunnugt er.

Þá viljum vér benda á, hvort ekki sé heppilegra og farsælla í framtíðinni að hafa 
námstíinann lengri fyr ir  iþró ttakennarana en gert er ráð fy r ir  í frum varp inu  (4. gr.), 
t. d. að nám stíminn yrði 2 ár, þ. e. tvisvar sinnum 9 mánuðir, en að námstími þjálf- 
kennaranna í hinum ýnisu iþróttagreinuin verði 9 mánuðir, eins og fh itningsmaður 
frumvarpsins gerir ráð fvrir. Þá álítum vér nauðsynlegt að hafa fasta kennara  skól- 
ans a. m. k. fjóra (þa r  af einn kvenkennara),  vegna þess hve nám sgreinar skólans 
verða m argar (sbr. 3. gi\), því gera má ráð fvrir, að erfitt verði að fá nægilega marga



stundakennara  við skólann austur á Laugarvatni, nema með æ rnum  kostnaði. Teljum 
vér því heppilegra að hafa strax i bv rjun  fastakennarana fjóra.

Lm fram tíðars tjó rn  skólans virðist oss æskilegast að hafa þriggja m anna  nefnd, 
eins og 7. gr. frv. ákveður, en að nefndin verði þannig skipuð: íþ ró ttafu ll trú i  ríkisins 
sé form aður hennar, annar  m eðstjórnandi sé t ilnefndur af íþróttakennarafélagi ís- 
lands, en hinn þriðji m aður s t jó rnarnefndar skólans af íþ ró ttasam bandi íslands, og 
er það vegna hinna væntanlegu þ já lfkennara  áhugamanna.

Þá viljum vér vekja athygli á því, að mjög vel þarf  að vanda til reglugerða þeirra, 
sem 5. gr. frv. gerir ráð fyrir, að settar verði.

Að lokum viljum vér geta þess, að sambandsfélög í. S. í. eru nú 121 að tölu með 
yfir  lö þúsund félagsmenn viðsvegar um  landið. Leggja sambandsfélög vor stund á 
ým sar íþróttir, eins og 5. gr. meðf. laga í. S. í. sýnir. Væntum vér, að mörg félaganna 
neyti h innar bættu aðstöðu, ef skólinn verður stofnaður, og sendi áhugam enn sína 
þangað til náms, og kenni þeir síðan félögum og þjálfi, hver i sínum heimahögum, 
því fæst félaganna hafa fasta íþróttakennara, svo sem fy rr  segir.

Vér erum  flutningsinanni þakk lá tir  fyr ir  frum varp  þetta og vænturn, að háttv irt  
Alþingi, er nú situr, samþykki frumvarpið  með þeim breytingum, sem hér er farið 
l'ram á, að gerðar verði.

Virðingarfyllst.

f. h. íþ róttasam bands íslands

Ben. G. Wáge, E rlingur Pálsson. F rím ann  Helgason. 
forseti I. S. í.

Sigurj. Pétursson. Þ. Magnússon.

Fylgiskjal II.
Reykjavík, 9.—4. 1942.

Herra alþingismaður Jónas Jónsson.
Samkvæmt ósk yðar hefur frum varp  til laga um  íþró ttakennaraskóla íslands 

verið til umræðu á almennum fundi í iþróttakennarafélagi íslands 7. apríl 1942 í 
Reykjavík.

F u ndurinn  fly tur yður sínar beztu þakk ir  fyr ir  flutning þessa fruinvarps og ann- 
an undirbúning málsins.

F undurinn  samþykkti að láta í ljós eftirfarandi álit sitt á frum varp inu:
1. Vér erum sam þykkir því, að væntanlegum íþró ttakennaraskóla sé valinn staður 

að Laugarvatni, þar eð enginn staður m un fullnægja betur k röfum  um  skilyrði 
til íþróttanáms en Laugarvatn. Vér viljum þó leggja sérstaka áherzlu á, að nauð- 
synlegt er, að varið sé allmiklu fé til bygginga á iþ ró ttam annvirk jum  á Laugar- 
vatni, svo sem íþróttavallar, sundlaugar og um bóta á íþróttasal. Þessar um bætur 
þarf að hefja nú þegar í sum ar og ljúka eins m iklu og auðið er fvr ir  komanda 
haust.

2. Verksvið hins fyrirhugaða skóla h lý tur að verulegu leyti að miðast við núverandi 
þarfir  skóla í samræmi við okkar staðhætti og kennslu í iþróttafélögum.

3. Skólanum er ætlað að starfa í þrem deildum.
a. Ivennaradeild.

Til þeirrar  deildar verður að vanda þegar frá by rjun  og stefna að því 
inarki, að þeir einir stundi þar náin, sem hlotið hafa kennaram enntun, lokið 
stúdentsprófi eða hlotið aðra menntun, sem telja m á jafngilda. Kennsluna 
sjálfa verður að miða sem mest við þær kröfur, sem aðrar þjóðir gera til slíkra 
stofnana, er reknar  eru í sama tilgangi, og svipaða timalengd.

b. Ö nnur deild skólans, sem miðast við áhugamenn, h lý tu r  að verða nokkuð 
með öðru sniði. Inntökuskilyrði væg, t. d. eins vetrar  nám  við héraðsskóla. 
Kennslu i deildinni verður að miða við undirbúningsþroska og því nauðsyn-



legt að kenna fleiri nám sgreinar en þær, sem heyra beint und ir  íþróttanám, 
t. d. íslenzku, íslenzk fræði o. fl. B urtfa rarp róf ú r  þessari deild verður því 
að vera í öllum atriðum  vægara, enda gefur það ekki réttindi til kennslu við 
skóla, hcldur verði starfssvið slíkra kennara  íþróttakennsla hjá ungmenna- 
og íþróttafélögum.

c. I þriðja lagi haldi skólinn styttri námskeið fyrir  íþróttamenn, er löngun hafa 
til að öðlast tækni í einhverri íþróttagrein til hlítar. Slika kennslu þurfa  að 
annast þeir beztu menn, sem völ er á til kennslu í hverri grein. Þessi deild 
setur hvorki inntökuskilyrði eða gefur kennsluréttindi.

4. Skólinn skal rekinn að öllu leyti á kostnað rikisins. En þar sem íþró ttasam band
íslands hefur farið þess á leit, að það fái að tilnefna einn m ann  í skólanefnd,
óskum vér, að iþróttakennarafélagið fái að gera slíkt hið sama.

5. Námsgreinar skólans skulu vera:
a. I bóklegum fræðum : Liffærafræði, lífeðlisfræði, fimleikafræði, sálar- og 

uppeldisfræði, þ jálfunarfræði, hollustu- og sjúkdómafræði (þar teljast undir 
hreinlæti, bindindisfræði, íþróttalíf og íþróttasam keppni), leikreglur.

b. I verklegum fræðum : Fimleikar, íslenzk glíma, sund og dýfingar, fr já lsa r  úti- 
íþróttir, knattspyrna, knattleikir, leikir, skíðafimi (sveiflur, ganga, stökk), 
skautafimi og skautalejkir, t. d. bandv, þ já lfunarnudd  og sjúkraleikfim i að 
því er við kem ur hryggskekkju.

Róður og siglingar eru íþróttagreinar, sem lítið eru æfðar hér á landi og 
litlar líkur eru til, að verði teknar upp sem nám sgreinar við skólana í ná- 
inni framtið, og m ættu þvi falla n iður að sinni sem skyldunámsgreinar.

Vér teljum mál þetta mjög þýðingarmikið fy r ir  iþróttalegt uppeldi h innar  ís- 
lenzku þjóðar og álítum, að með því að sam þykkja þetta frum varp  væri stigið stórt 
skref í rétta átt. Eigi að vera mögulegt að fram kvæm a íþróttalögin frá  1939, er bráð- 
nauðsynlegt, að komið verði upp íþróttakennaraskóla hér á landi, er bætt geti ú r  mjög 
aðkallandi þörf fyr ir  íþróttakennara víðsvegar um land. Vér vonum því fastlega, að 
hið háa Alþingi sjái sér fært að afgreiða frum varp þetta sem lög á yfirstandandi þingi.

Virðingarfyllst.

F y rir  hönd íþróttakennarafélags íslands 

Benedikt Jakobsson.

Til hr. alþingismanns Jónasar  Jónssonar.

Fylgiskjal III .

SAMBANDSSTJÓRN U .M .F .  í.
Reykjavík, 10. apríl 1942.

Sambandsstjórn Ungmennafélags Islands inælist nijög eindregið til þess við hið 
háa Alþingi, að ef svo verður ákveðið í lögum um íþróttaskóla, sem Alþingi fja llar 
nú um, að einhverjum frjá lsum  félagssamtökum sé veittur ré ttu r  til að nefna fulltrúa 
í skólanefnd íþróttaskólans, þá sé Ungmennafélagi íslands veittur slíkur réttur.

Tibnæli jiessi leyfum vér oss að styðja með eftirfarandi rökum :
1. í gildandi íþróttalögum er Ungmennafélagi íslands veittur jafn  ré ttu r og 

íþróttasambandi íslands um ih lutun í stjórn íþróttamála landsins og ráðstöfun og 
afnot íþróttasjóðs.

2. Sambandsfélög U. M. F. í., sem nú  eru á annað hundrað, hafa með höndum 
mjög mikinn hluta íþ ró ttastarfsem innar í dreifbýli landsins, sveitum og smærri 
þorpum. Yfirgnæfandi meiri hluti héraðsmóta í íþróttum er á vegum U. M. F. !., auk



þess sem það heldur landsmót af og til. Og jiað hefur að staðaldri í þ jónustu  sinni 
nokkra  íþróttakennara.

3. Allverulegur hluti íþ ró ttakennara  þeirra, sem tokið hafa kennaraprófi  i skóla 
Björns Jakobssonar að Laugarvatni, hefur starfað í þ jónustu  U. M. F. 1., t. d. sjö þann 
vetur, sem nú er að enda.

Virðingarfyllst 

F y rir  sanrbandsstjórn U. M. F. í.

Daníel Ágústínusson, 
ritari.

Til m enntam álanefndar efri deildar Alþingis.

Sþ. 147. Tillaga til þingsályktunar
um menntaskólann í Reykjavík.

Flm.: Pálmi Hannes^on.

Alþingi á lyk tar að fela r ík isstjórninni að láta und irbúa  og leggja fyr ir  næsta 
reglulegt Alþingi tillögur um fram tiðarhúsakost og hentugan stað fy r ir  menntaskól- 
ann  í Reykjavik, og sé í því sambandi sérstaklega rannsakað, hvort ekki sé tiltæki- 
legt að flvtja skólann að Skálholti í B iskupstungum.

G r e i n a r g e r ð .
Menntaskólahúsið við Lækjargötu var reist árið 1845. Það er því eitt elzta hús í 

hænum og langelzta skólahús á landinu. Að vísu var það forkunnargott á sinni tíð, 
enda mjög til þess vandað, en, eins og vænta má, er það nú orðið úrelt mjög og 
.óhentugt til skólahalds fvrir  m argra  hlu ta  sakir, svo að ekki verður við unað til fram- 
búðar. H lýtur því að því að reka áður en langt líður, að reisa verði ný tt hús handa 
skólanum, og sýnist sanngjarnt, að það verði fullgert árið 1946, en þá verða liðin 
100 á r  frá þvi, er skólinn fluttist til Reykjavíkur frá  Bessastöðum. — Þykir  því eigi 
mega dragast lir þessu að hefja þann  undirbúning, sem nauðsynlegur er, áður en 
húsið verður reist, því að margt kem ur þar til álita og þó í fy rsta  lagi skólastaðurinn.

í öndverðu fvlgdi skólahúsinu allt land milli Bókhlöðustígs og Amtmannsstígs 
upp að Þingholtsstræti. En síðar var tekið að selja lóðarskákir af landi þessu, og var 
því eigi létt fyrri  en komið var fast að skólahúsunum  sjálfum. Ja fn fram t var bannað 
að byggja á túninu n iður frá skólahúsinu, og hefur skólinn þess rau n a r  lítil not, því 
að útlit bæ jarins heimtar, að því sé haldið í sæmilegri rækt. A þennan hátt hefur 
þrengt svo að skólanum, að varla er við hlítandi, og kem ur ekki til mála að reisa ný 
skólahús á lóð hans við Lækjargötu, jafnvel þó að rifin  væru þau hús, sem nú 
standa þar.

Nú er Reykjavík með úthverfum  sinum orðin svo stór, að ekki er auðvelt að finna 
þar óbyggðan stað með nægilegu landrým i fy r ir  skólann og þannig settan, að nem- 
endur hvaðanæva i'ir bænum geti sótt þangað með sæmilega auðveldu móti. Að 
m innsta  kosti m undi sá staður to rfund inn  innan  H ringbrautar, enda hefur ekki verið 
séð fyrir  honum  í skipulagi bæjarins. í nám unda við flugvöllinn verður skólinn varla 
reistur, en ef setja á hann  n iður utarlega í bænum  eða utanvert við hann  að austan  
eða vestan, m un verða að hafa þar heimavist fyr ir  u tanbæ jarnem endur og þá bæjar- 
nemendur, sem lengst eiga til að sækja. Nú getur naum ast orkað tvímælis, að heima-


