
Ed. 316. Frumvarp til laga
um verðlagsuppbót á laun embættismanna og anna rra  s tarfsm anna ríkisins og 
ríkisstofnana.

F rá  fjárhagsnefnd.

1. gr.
Greiða skal verðlagsuppbætur á laun embættisinanna og anna rra  starfsm anna 

ríkis og r ikisstofnana og á eftirl-aun og styrktarfé samkvæmt 18. gr. fjárlaga ú r  
ríkissjóði, samkvæmt fyrirmælum  þessara laga.



Heimilt er lífeyrissjóðum embættismanna, barnakennara  og ljósmæðra að 
greiða verðlagsuppbót á lifeyri á sama hátt. Rikissjóður endurgreiðir lifeyrissjóð-
unum  upphæðir þær, er þeir greiða samkv. ákvæðum þessum.

2. gr.
Hagstofan, eða aðrir, ef lög ákveða svo, gerir yfirlit  uin breytingar á fram- 

færslukostnaði í Reykjavík 1. dag hvers mánaðar, miðað við meðalverðlag mán- 
uðina jan ú ar—m arz 1939.

Vísitölu þessa skal leggja til grundvallar við ú treikning verðlagsuppbótar fyrir  
hvern mánuð.

gr.
Verðlagsuppbótin skal neina fullri hæ kkun vísitöiunnar, miðað við grund- 

völlinn jan ú a r—m arz 1939 ( =  100). Uppbót greiðist þó ekki af þeiin hluta launa,
sem er fram yfir  650 kr. á inánuði.

4. gr.
Nú tekur m aður laun, eftirlaun eða fasta þóknun fyrir  fleira en eitt starf eða 

h já  fleiri r íkisstofnunum  í senn, og skal þá re ikna uppbótina af launum saimui- 
lögðum og skipta hlutfallslega á þá aðila, sem launin greiða.

5. gr.
Verðlagsuppbótin greiðist á launin að viðbættri þeirri dýrtíðaruppbót, sem nú 

er greidd samkvæint lögum.
6. gr.

Verðlagsuppbót greiðist einnig á skrifstofufé og embættiskostnað, sem embættis- 
og starfsmönnum er greitt ú r  rikissjóði, að undanskilinni húsaleigu og húsaleigu- 
styrk.

7. gr.
Greiða skal verðlagsuppbót á styrki þá, sem greiða ber samkv. löguin nr. 33 

1940, uni héraðsskóla, lögum nr. 60 1938, uin húsmæðrafræðslu  i sveitum, lögum 
nr. 48 1930, um gagnfræðaskóla, svo og á styrki til iðnskóla.

Rikissjóður og hlutaðeigandi bæ jars jóður greiða hvor um sig sömu verðlags- 
uppbót á þann styrk, sem þeim ber að greiða viðkomandi skóla, og greidd er em- 
bættis- og starfsmönnuni ríkisins þann tíma, sem skólarnir starfa.

8. gr.
Hámarksákvæði niðurlags 3. gr. gilda ekki uni greiðslur samkvæmt 6. og 7. gr.

9. gr.
Verðlagsuppbótin greiðist m ánaðarlega eftir á.

10. gr.
Rísi ágreiningur út af ákvörðun og greiðslu verðlagsuppbótar samkv. löguin 

Jiessum, sker fjárn iá laráðherra  ú r  til fulliiaðar. Heimilt er ráðherra  að setja reglu- 
gerð uin nánari fram kvæm daralrið i þessara laga.

11. gr.
Ákvæði laga þessara gilda frá á rsbvrjun  1942. Eru jafnfram t ú r  gildi fallin lög 

nr. 8 1941 og lög nr. 60 1941.

G r e i n a r g e r ð .
Frv. þetta er flutt eftir tilmælum fjárm álaráðherra ,  en nefndarinenn áskilja 

sér óbundnar hendur um  einstök atriði inálsins. F rum varp inu  fylgdu svolátandi 
a thugasem dir:



Frv. þetta er að öllu verulegu samhljóða gildandi lögum m n verðlagsuppbætur, 
nr. 8 1941. Aðalbreytingin er sú, að samkvæmt frv. skal greiða verðlagsuppbætur á 
skrifstofufé og embættiskostnað, sem embættis- og starfsm önnum  er greitt ú r  ríkis- 
sjóði, þó að undanskilinni húsaleigu eða húsaleigustyrk. Þyk ir  breyting þessi, eins 
og á stendur, óhjákvæmileg, þar eð allur em bættisrekstur er nú miklum  m un  dýr- 
ari en áður.

Að öðru leyti hefur frv. engar efnisbreytingar að geyma frá núgildandi lögum 
og fram kvæm d þeirra.

Rétt þykir, fv r ir  samra>mis sakir, að taka hér upp ákvæði laga nr. 60 1941 um 
verðlagsuppbætur á styrki til héraðsskóla, húsm æðraskóla og gagnfræðaskóla. í 
fram kvæm dinni hafa téð lög einnig náð til iðnskóla, og eru þeir þess vegna teknir 
upp í frv.

Þá er fellt n íður háinarksákvæði 3. gr. laganna að því er snertir  uppbæ tur á 
skrifstofufé, embættiskostnað og styrki til skóla.

Orðalag 7. gr. laganna hefur ekki þótt alls kostar Ijóst, og er það þvi í 9. gr. 
frv. fært í skýrara form, niðurlag 7. gr. fellt burt, sbr. 2, mgr. 2. gr. Efnisbrevtingu 
er hér enga um að ræða.

Gert er ráð fyrir, að ákvæði laga þessara gildi frá 1. jan. 1942. Hins vegar þykir 
ekki ástæða til að lakm arka gildi laganna fram  í tímann, svo seni gert er í núgild- 
andi lögum.


