
Nd. 12. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 71 28. nóv. 1919, um laun embættismanna.

Flm.: Sigurður Bjarnason.

1. gr.
14. gr. laganna orðist svo:
D ýralæknar hafa að byrjunar launum  3500 krónur, en launin hæ kka eftir hver 

5 á r  um 400, 300 og 300 kr. í þessari röð upp í 4500 kr.

2. gr.
Lög þessi öðlast þeg'ar gildi, og taka dýrakeknar laun samkvæmt þeim frá 

1. jan ú a r  1943.

G r e i n a r g e r ð .
Hér á landi eru nú slarfandi 5 dýralæknar. Eru 4 þeirra  embættisdýralæknar. 

Hafa þeir búsetu á þessum stöðum: 1 á Akureyri fyr ir  Norðurland, 1 á Eskifirði 
fvrir Austurland, 1 á Selfossi fvrir  Suðurlandsundirlendið og 1 í Borgarnesi fyrir  
Suð-Vesturland. í Revkjavik cr svo einn praktiserandi dýralæknir.

Það er af þessu auðsætt, að einn landshluti er sérstaklega illa staddur um not 
af dýralækni, sein sé Vestfirðir. Bændum í þessum landshluta er með öllu ókleift 
að nálgast dýrakekni, sem situr suður í Borgarnesi. Sú eina lausn, er til mála getur 
komið að fullnægi í þessuin efnum fyrir  Vestfirðinga, er búseta dýralæknis í lands- 
hluta þeirra sjálfum. í frv. því, sem hér er flutt, er lagt til, að laun dýralækna séu 
bækkuð nokkuð. Að sú leið er farin til þess að skapa aukna möguleika fyrir  Vest- 
firðinga til þess að fá dýralækni með búsetu á Vestfjörðum, bvggist á þeirri stað- 
revnd, að eins og kjörum  dýralækna nú er háttað, h lý tur að verða örðugt fvrir  
afskekkt bvggðarlög, þar sein samgöngur eru erfiðar á landi, að skapa dýralækni 
lífvænlegar tekjur. E r því hætt við, að slík bvggðarlög verði út undan  um afnot 
al' dýralækni. Hel'ur og sú orðið raun in  á um Vestfirði. Hækkun sú á byrjunar-  
launum, sem hér er lögð til, nem ur 1000 kr. frá því, sem nú er. Samkv. frv. þessu 
er lagt til, að hám arkslaun  dýralækna verði 4500 kr., eða 1000 kr. hæ rri  en nú er 
samkv. launalögunum.

Með þessari launahækkun eru skapaðir aukn ir  möguleikar til þess, að lands- 
hluti eins og Vestfirðir fái dýrakekni, sem hafi þar búsetu. Við annað verður heldur 
alls ekki unað. — Um þessa launahæ kkun dýra læ kna almennt m á segja, að hún  sé 
fjarri  því að vera ósanngjörn. D ýra læknar vinna þýðingarmikið starf í þágu annars 
aðalatvinnuvegar þjóðarinnar. En þeir hafa unnið þau samkv. lágum töxtum og 
fvr ir  lág laun frá hinu opinbera.

Við dýralæknisnám  erlendis m unu nú vera tveir ungir menn. Ber nauðsyn til 
þess fy r ir  íslenzkan landbúnað að tryggja sér s tarfskrafta  þeirra.

í lögum um dýralækna, nr. 24 1939, er ráð fy r ir  því gert, að embættisdýra- 
læknar skuli vera 6 hér á landi, en eins og áður er á drepið eru þeir nú aðeins 4. 
E r af því auðsætt, að breyting sú, sem hér er farið fram  á til þess að tryggja bænd- 
um sem víðast á landinu aðgang að dýralækni, getur aðeins valdið ríkissjóði sára- 
litlum útgjaldaauka.

Aðalatriði þessa máls er það, að með því er stefnt að því að tryggja framleið- 
endum nauðsynlega aðstoð sérmenntaðra m anna á sviði. annars  aðalatvinnuvegar 
þjóðarinnar. Frv. þetta er flutt samkv. beiðni m argra bamda í Isafjarðarsýslum.


