
Nd. 237. Nefndarálit
um frv. til 1. um heimild fyrir rík isstjórnina og ríkisstofnanir til að greiða eftirlaun, 
er sérstaklega stendur á um.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið og sent það fjárveitinganefnd til umsagnar. 
Hefur íjárveitinganefndin tjáð sig samþykka efni frv. Fjárhagsnefnd telur rctt, að 
fruinvarpið verði afgreitt óbreytt að efni til, en vill breyta nokkuð formi þess. Legg-
ur nefndin til, að frum varpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Stjórn Landsbanka íslands veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjáns-

dóitur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. árlega.
Stjórn Búnaðarbanka íslands veitist heimild til að greiða árlega eftirlaun, sem 

hér segir
a. Til Önnu Kiemensdóttur, ekkju Tryggva Þórhallssonar bankastjóra, 25% af 

launum manns hennar sem aðalbankastjóra Búnaðarbankans og dýrtíðarupp- 
bót að auki.

b. Til Aðalbjargar Albertsdóttur, ekkju Þorsteins Sigurgeirssonar bankagjald- 
kera, 1000 kr. og til tveggja barna hennar innan 16 ára aldurs, 300 kr. til hvors.

c. Til Ólafiu BjarnadótUir, ekkju Þórðar Sveinssonar bókara, 1800 kr.

Stjórnum bankanna er heimilt að borga uppbætur á þessar greiðslur eftir sömu 
reglum, sem gilda um uppbótargreiðslur á laun starfsm anna bankanna á hverjum
tima.

Ríkisstjórninni er heiinilt að greiða árlega eftirlaun, svo sem hér greinir, og 
farist fjárhæðirnar á rekstrarreikning Skipaútgerðar ríkisins. 
a. Til Þóru Beck, ekkju Þórólfs Becks skipstjóra. eftirlaun eftir svipuðum regl- 

um sem Eimskipafélag Islands greiðir ekkjum  skipstjóra sinna.
1). Til Ólafíu Gísladóttur, ekkju Vilhjálms Þorsteinssonar stýrimanns, eftirlaun 

eftir svipuðum reglum sem Eimskipafélag íslands greiðir ekkjum  stýrimanna 
sinna.

c. Til Sigurðar H jálm arssonar stýrimanns 600 kr. og söinu uppbót, sem rikis- 
sjóður greiðir á sams konar greiðslur á hverjum  tima.
2. Við 2. gr. Greinin falli niður.

Alþingi, 21. okt. 1943.

Ásgeir Asgeirsson, Skúli Guðmundsson, Jón Pálmason, 
form. frsm. fundaskr.

Áki Jakobsson. Jakob Möller.

Fylgiskjal.

ALÞINGl
Bréf fjárveitinganefndar.

Reykjavik, 11. okt. 1943.
í tilefni af bréfi fjárhagsnefndar Nd., dags. 17. f. m„ viðkomandi þvi, að skipað 

sé með sérstökum lögum eftirlaunagreiðslum rikisstofnana, sem verið hafa á 23. 
gr. fjárlaga, })á vill fjárveitinganefnd taka fram, að hún er því samþvkk fyrir sitt 
ievti, að sú tilhögun verði á þessu höfð.

F. h. l'jáveitinganefndar.
Pétur Ottesen.

Páll Zóphóníasson.
Fjárhagsnefnd neðri deildar.


