
Ed. 839. Frumvarp til laga
um laun starfsmanna ríkisins.

(Eftir 2. umr. Ed.)

1. gr.
Launaflokkar ríkisins eru 14, og ákveðast laun hverjum flokki þannig:

2. gf.
Launahækkun eftir þjónustu og starfsaldri skal haga þannig:

V. og VI. launaflokki árleg hækkun . . . . . . . . . . .. kr.
VII. launaflokki árleg hækkun .
VIII.. IX., X. og XIII. launaflokki árleg hækkun .
XI. og XII. Iaunaf'lokki árleg hækkun .

Í XIV. luunaf'Iokk IW11Ia aðeins iðnkonur eflir 4 úra starf.
Nokkrir starfsmenn í V., VI. og VII. launaflokki taka hámarkslaun þessara flokka

frú upphafi.
Símvirkjar II. f'Iok k s og útvar-psvirkjur II. flokks (sbr. 18. og 22. gr.) flytjist

upp í T. starfsf'lokk, þegar er ttlskildu prófi er náð, og nái hámarkalaunum VIII.
Jlok ks þrem árum síðar, }lÓ eigi fyrr en sex árum eftir, að þeir hafa lokið sveinsprófi.

I. flokkur
ll.

III.
IV.

V.
VI.

VIL
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.

Byrjunarlaun
kr. 14000

12000
11100
10200

7200
G600
6000
6000
5400
4800
4800
4200
3000
3600

....................... ' .

3. gr.
Laun ráðherra og stjórnarráðsstarfsmanna ákveðast þannig:

Ráðherrar .
Skrifstofustjórar og nðulendurskoðandi rikisins .
Ríkisbókari og rfkisféhirðir .
Deildarstjóri i utunrf k isráðuneyfi .
Fulltrúar I. f'lokk s og skjalavðrður í utarirík isráðuneyti .
(Eftirlitsmaður sveitar- og hæjarfélaga meðtalinn.)
Fulltrúar II. flokks og aðstoðarmenn í utanríkisráðuneyti
(Fulltrúar ríkisbókara og féhirðis meðtaldir.)
Ráðuneytisbókarar og bókarar í rtkisf'járhtrzlu og bókhaldi
Húsverðir .
Bifreiðastjórar .
Sendimenn .
Hitarar II. flokks .
Hitarar III. flokks .

Hámarkslaun
kr. 14000

12000
11100
10200

9600
9000
8400
78(}()
7200
GGOO
6000
5400
4800
3600

600
400
:300
200

í 4 ál'.
6 ár.
(j ár.
(j ár.

Árslaun
kr. 14000

12000
11100
10200

7200- 9600

6600- 9000
6000- 7800
4800--- 6600
4800- 6000
4200- 5400
4200- 5400
3000- 4800



4. gr.

Sendiherrar Í London, Washington og Moskvu .
Sendifulltrúar og aðalræðismenn .
Sendiráðsr iínrar I. flokks og ræðismenn .
Sendiráðsr itarnr II. f'lokks,attachés og vararæðismenn .

5, gr.

Skrifstofustjóri Alþingis .
Fulltrúi í skrifstofu Alþingis I. flokks .
Fulltrúi Í skrifstofu Alþingis II. flokks .
Húsvörður Alþingis .

6. gr.

Hagstofustjóri .
Fulltrúi .
Bókarar , " .
Hitarar 1. flohks , .
Hitarar II. flokks .
Hitarar III. flokks " , , .

7. gr.

Hæstaréttardómarar .
Hæstaréttarritari .

Árslaun
kr. 12000

10200
7200- 9600
6600- 9000

Árslaun
kr. 12000

7200- 9600
6600- 9000
4800- 6000

Árslaun
kr. 12000

7200-- 9600
6000- 7800
4800- 6000
4200-- 5400
3000-- 5400

Árslaun
kr. 14000

6600- 9000

8. gr.
Starfsmenn dómgæzlu, löggæzlu og tollgæzlu í Reykjavík hafa að

Sakadómarinn. horgardómarinn, borgarfógeti, tollstjóri og lög-
reglustjórinn í Reykjavík ,.............. kr. 12000

Fulltrúar I. flokks 7200- göOO
Skr if'stofustjórarsakadómara og lögreglustjóra 6(}00- 8400
Aðalféhirðir og aðalhókari tollstjóra 6600- 9000
Skattritarar I. flokks og toll ritarar 60'00- 7800
Skattritarar II. flokks, þar með taldir þeir innheimtumenn hjá

tollstjóra, er jafnframt gegna skaUritarastörfum : , .
Bókari í sk rif'stof'u lögreglustjóra .
Eftirlitsmaður með útlendingum .
Tollvarðstjórar , .
Tollyerðir '.
Bátsformenn ú tollbát .
Híkislögregluþjónar " .
Fangaverðir Í Reykjavík, lÍ Litla-Hrauni .
Gæzlumenn tl Litla-Hrauni .
Innheimtumenn tollstjóra ' .
Gjaldkeri hjá borgarfógeta .
Firmaskrásetjari hjá borgarfógeta ., , .
Gjaldkeri horgardómara .
Ritarar I. f'Iokks " ' .
Hitarar I I. flokks .
Ritarar III. flokks , .
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árslaunum:

5400- 7200
5400- 7200
5400- 7200
6000- 7800
6000- 7~00
6000- 7800
6000- 7800
6000-- 7800
5400- 7200
4800-- 6000
5400- 7200
5400- 7200
4200-- 5400
4800- 6000
4200---5400
3000- 5400



11. gr.
Starfsmenn heilbrigðisstjórnar og ríkisspítala hafa að árslaunum:

Landlæknir og berklayfirlæknir kr.
Yfirlæknar ú Vifilsstöðum, Kleppi, Kristnesi, Landsspítala .
Aðstoðarlæknar ú ríkissjúkrahúsum og berklayfirlæknis .
H éraðslæknar .
(Heilbrigðislæknar í Reykjavík og Akureyri.)
Héraðslæknar .
(Reykhóla-, Flateyjar-, Ögur-, Hesteyrar-, Reykjarfjarðar-, Höfða-

hverf'is-, Öxarfjarðar-, ÞistiIfjarðar-, Vopnafjarðar-, Hróars-
tungu-, Berufjarðar- og Síðuhéruðum.)

Héraðslæknar -- 7200- 9600
(Reykdæla-, Ftjótsdals-, Fáskrúðsfjarðar-, Hornafjarðar- og 1\1)'1'-

dalshéruðum. )
Héraðslæknar .
(Borgarf'[arðar-, Ólafsvikur-, Stykkishólrns-, Dala-, Bíldudals-, Þing-

eyrar-, Flateyrar-, Bolungavíkur-, Hólmavíkur-, Miðfjarðar-,
Hofsós-, Ólafsfjarðar-, Svarf'dæla-, Reyðarfjarðar-, Rangár-
og Grímsneshéruðum.)

Héraðslæknar í Vestmannaeyjum, Hafnarfirði, Ísafirði og á Siglu-
firði ---- 6,000--- 7800

Héraðslæknar 4800--- 6500
(Álafoss-, Akranes-, Borgarnes-. Patreksfjarðar-, BIönduós-, Sauð-

árkróks-, Húsavíkur-, Seyðisf'jarðar-, Norðf'[arðar-, Eyrar-
bakka- og Keflavíkurhéruðum.)

Landlæknisritari .
MatvælaeftirlitsfulItrúi héraðslæknis i Reykjavík .
Yfirhjúkrunarkonur í sjúkrahúsum með yfir 50 sjúklinga .

9. gr.

Bæjarfógetar og sýslumenn .
Skattamáladómari .
Lögreglustjórar í kauptúnum .
Fulltrúar 1. flokks .
Fulltrúar II. flokks .
Sýsluskrifarar I. flokks .
Hitarar III. flokks .

10. gr.
Eftirtaldir löggæzlu- og eftirlitsmenn hafa að árslaunum:

Skipaskoðunarstjóri .
Skipaskoðunarulenn .
Eftirlitsmaður véla og verksmiðja .
Aðstoðarmaður hans .
Eftirlitsmaður brunavarna .
Yfireftiditsmaður bifreiða .
Fulltrúi við bifreiðaeftirlit .
Bifreiðaeftirlitsmenn .
Forstöðumaður löggildingarstofu .
Viðgerðarmenn í löggildingarstofu .
Löggæzlumenn ú vegum .

3

Árslaun
kr. 9600

10200
6000 - 8400
7200- 9600
6600- 9000
6000,- 7800
3000-- 4800

kr. 10200
5400- 7200

l0200
6000-- 7800
6000- 7800
6000- 8400
6000-- 7800
540,0- 7200
6000- 7800
4800-- (iOOO
6000~ 7800

12000
11100
10200
11100

10200

6000- 7800

6000--- 7800
5400~ 7200
6000-- MOO



Aðstoðaryfirhjúkrunarkonur og yfirhjúkrunarkonur í sjúkrahús-
um með hærri en 50 sjúklinga .

Háðskonur í ríkisspítölum og yfirljósmóðir í Landsspítala .
Deildar-, röntgen-, skurðstofu- og næturhjúkrunarkonur .
Aðstoðarhjúkrunarkonur .
Skrifstofustjóri ríkisspítalanna .
Féhirðir .
Bókari II. flokks .
Umsjónannaour Landsspítala .
Hitari I. flokks : .
Ritarar IlT. flokks .
Bústjórur að Kleppi, Krtstnesi og Vif'ilsstööurn

12. gr.
Yfirdýrulæknir .
Dýra læknar .

1:3. gr.

Biskupinn yfir íslandi .
Vígslubiskupar og dómprófastur í Reykjavík .
Prófastar .
Sóknarprestar, söngmálastjóri þjóðkirkjuunar .
Hisk upsritnri .
Hitari III. flokks í skr-ifstofu hiskups .

14. gr.
Starfsmenn Háskóla íslands hafa að árslaunum:

Prófessorar í læknisfræði, sem jafnframt eru yfirlæknar við
Landsspita lunn, og forstöðumaður rannsóknarstofu háskólans

Aðrir prófessorar og háskó lnhók avðrður .
Dósentar .
Lektorar .
Hú sk ó la r itu ri .
Húsvörður .

15. gr.
Starfslllenn eftirtalinna vísindastofnana hafa að árslaunum:

Framkvæmdastjóri rannsók naráðs .
Deildarstjórar í atvinnu deild .
Sérfræðingar \ atvinnudeild .
,\ ðstoðuriuenn I. flokks i atvinnudeild .
Aðstoðannenn I. flokks í rannsóknarstofu .
Aðstoðarmenn II. flokks í rannsóknarstofu .
Gjaldkeri í atvinnudeilcl .
Húsvörður í atvinnudeild .
Hitari III. flokks í rannsóknarstofu .
Forstjóri veðurstofu .
Veðurfræðingar .
Loftskeytamenn .
Hitarar lll. flokks .
Yfirsafnaverðir .
(Landsbóku-, þjóðskjala- og fornminjaverðir.)
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kr. 6000~- 7800
6000- 8400
5400--- 72DO
480f)~ H60n

10200
6600~ 9000
5400-- 7200
4800- b600
4800- (iOOO
3000·~ 4800
G(}OO--- 7800

Árslaun
kr. 60DO--- 7800

5400-~ 7200

Árslaun
kr. 1400!\

9600
9000

6000-- MOH
- nooo--- 7800

300H-- 4800

kr. 14000
11100
10200

7200-- 9600
7200-- 9600
4800--- HOOO

kr. 102,00
10200

7200-~- 9600
6000-- 7800
(jOOO--- 7800
4800- 6000
4200--- 5400
4800~ ()O()O
:lOOO~ 4800

1020()
7200-- - 9600
6000~ 7800
:~OOO~- 4800

11100



Bóka- og skjala verðir
Húsvörður safnahúss

16. gr.

kr. 7200- 9600
4800 6000

Árslaun
12000
10200

7200-- 9600
9600

Fræðslumálastjóri kr
Skólastjórar við barnaskóla, þar sem eru fleiri en 20 kennarar
Fulltrúar fræðslumálastjóra, íþróttafulltrúi, námsstjórar .
Skólastjórar við barnaskóla, þar sem eru 10-20 kennarar .
Skólastjórar við barnaskóla, þar sem eru 5-10 kennarar, og heima-

vistarbarnaskólastjórar 9000
Skólastjórar við barnaskóla, þar sem eru 1--4 kennarar. . . . . . . . . . (jOOO- 8400
Barnakennarar _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6000-- 780()
Hitari II. flokks í fræðslumálaskrifstofu :... 4200- 5400
Hitari III. flokks ;)000- 5400

Árslaun barnaskólastjóra og kennara eru miðuð við 9 mán. kennslustarf, en
lækka um ~{)hluta heildarlaunanna fyrir hvern mánuð, sem kennslutíminn er
skemmri.

Farkennarar. sem ekki hafa kennararéttindi, fá- :% af launum annarra barna-
kennara, miðað við jafnlangan starfstíma.

Af grunnlaunum kennara og skólastjóra endurgreiðist ríkissjóði % hluti úr bæj-
arsjóði og % hluti úr sveitarsjóði viðkomandi skólahéraðs.

17. gr.
Skólastjórar og kermurnr menntaskóla og sérskóla hafa að árslaunum:

Rektorar (skólameistarar) kr.
Menntaskólakennarar .. , _. . . .
Skólastjórar kennaraskóla, stýrimannuskóla, vélskóla og búnaðar-

skóla .
Kennarar sömu skóla _..
Húsverðir kennaraskóla, stýrimannaskóla og menntaskóla .
Skólastjórar við húsmæðrakennaraskólann, íþróttakennaraskólann,

dauf'dumbraskólann og garðyrkjuskóla .
Kennarar sömu skóla .. _ .
Skólastjór-i við alþýðuskólann á Eiðum .
Kennarar skólans _..

18. gr.
S!arfsmenn við rfkisútvarpið hafa að árslaunum:

Útvarpsstjóri _ .
Sk .f t f'ust iórs . t . .ð'. ~l S O. ?~jorar u varps og utvarpsra s .
}-réttastjóri .
Aðalf'éhirðir .
Hljómsveitarstjóri _ .
Forstöðumaður viðtækjasmiðju .
Stöðvarverðir á Eiðum, Vatnsenda, aðalmagnaravörður, þulir .
Fréttaritarar : ..
Útvarpsvirkjar I. flokks .
Fulltrúi í skrifstofu útvarpsráðs .
Fulltrúi í skrifstofu útvarps .
Bókari í skrifstofu útvarps .
Afgreiðslumaður og bókari viðtækjasmiðju .
Gæzlumaður plötusafns, afgreiðslumaður auglýsinga, iðnaðarmað-,

ur, afgreiðslumaður viðtækjasmíðju .
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11100
7200- 9600

10200
6600- 9000
4800- 6000

9600
fiOOO- 8400

9000
6000- 7800

kr. 12000
9fiOO

7200- 9600
6000-- MOO
600Q.-- 8400
(jOOO- R400
6000- 8400
6000- 8400
6000- 7800
6000- 8400
6000·- 8400
5400- 7200
5400- 7200

4800- 6600



Innheimtumenn, útvarpsvirkjar II. flokks .
Hitarar II. flokks .
Hitarar IlL flokks .

19. gr.
Starfsmenn skattheimtu hafa að árslaunum:

Skattstjórar .
Skrifstofustjóri skattstofu Reykjavíkur og ríkisskattanefndar .
Fulltrúar í skattstofu Reykjavíkur .
Bókarar í skattstofu Reykjavíkur og hjá ríkisskattanefnd I. flokks
Bókarar í skattstofu II. flokks : .
Hitari í skattstofu II. flokks .
Hitari í skattstofu III. flokks .

kr. 4800- 6000
4200- 5400

- 3000-- 4800

kr. 10201)
7200- 9600
6000- 8400
6000- 7800
5400-- 7200
4200- 5400
3000- 4800

20. gr.
Starfsmenn vegamála, vita- og hafnarmála og byggingarmála hafa að

launum:
Vegamálastjóri, vita- og hafnarmálastjóri, húsameistari ríkisins og

skipulagsstjóri kr.
Verkfræðingar .
Húsameistarar (skipulagsnefnd meðtalin) .
Húsameistarar skipulagsnefndar (aðstoðarmaður) .
Skrifstofustjóri vegamálastjóra .
Mælingamaður vegamálastjóra .
Bókari og féhirðir vita- og hafnarmálastjóra .
Birgða- og efnisverðir vega- og vitamála .
Bókari II. flokks vegamálastjóra .
Kortagerðarmaður vegamálastjóra .
Aðstoðarmaður birgðavarðar vita- og hafnarmálastjóra (kafari) ..
Ritarar II. flokks .
Ritarar III. flokks .

21. gr.
Starfsmenn við rafmagnseftirlit hafa að árslaunum:

Forstöðumaður .
Verkfræðingur .
Rafvirkjar .
Hitarar II. flokks .
Ritarar III. flokks .

22. gr.
Starfsmenn pósts og síma hafa að árslaunum:

Póst- og símamálastjór-i .
Yfirverkfræðingur landssímans, skrifstofustjóri landssímans, skrif-

stofustjóri póstmála, bæjarsimastjórirm í Reykjavík, ritsíma-
stjórinn í Reykjavík, póstmeistarinn í Reykjavík .

Póstmálafulltrúi, aðalbókari landssímans, aðalgjaldkeri landssím-
ans, umdæmisstjórarnir á Akureyri, Borðeyri. Ísafirði, Siglu-
firði, Seyðisfirði, símastjórinn í Vestmannaeyjum og verkfræð-
ingar, póstmeistari á Akureyri .

Innheimtuféhirðir landssímans, fulltrúar I. flokks á póststofunni i
Reykjavík, umsjónarmaður sjálfvirku símastöðvarinnar í
Reykjavík, símafræðingur, símastjórinn í Hafnarfirði .

6

árs-

12000
7200- 9600
7200-- 9600
6600-- 9000
7200- 9600
72000- 9600
6000- 8400
6000- 8400
5400- 7200
6000- 8400
4800- 6600
4200- 5400
3200-- 5400

kr. 11100
7200-- 9600
6000- 7800
4200-- 5400
3000-- 5400

kl'. 14000

10200

- 7200- 9600

- 6600- 9000



Aðalteiknari landssímans, efnisvörður landssímans, eftirlitsmaður
með langlínuafgreiðslu, eftirlitsmaður með viðbót og viðhaldi
stöðva, varðstjórar við stuttbylgjustöðvar, ritsímavarðstjórar,
verkstjórar á verkstæðum landssímans, fulltrúar II. flokks hjá
pósti og síma .

Símritarar og loftskeytamenn I. flokks, símaverkstjórar, bókarar,
gjaldkeri í aðalskrifstofu landssímans, bréfr-itari í aðalskrif-
stofu landssímans, verkstjóri í endurskoðunardeild landssímans
og símvirkjar I. flokks .

Póstafgreiðslumenn .
Næturverðir við landssímastöðina í Reykjavík og á Akureyri,

iðnaðarmenn og línumenn landssímans, bréfberar í Rvík og
á Akureyri, aðstoðarmenn I. flokks og bifreiðastjórar (hjá síma
og pósti) og teiknarar hjá landssíma .

Húsverðir landssímans í" Reykjavík og pósthússins í Reykjavík,
símvirkjar ll. flokks, ritarar I. flokks, sendimenn simans og
varðstjórar við langlínumiðstöð .

Talsímakonur .
Ritarar III. flokks .

23. gr.
Starfsmenn Skipaútgerðar ríkisins hafa að árslaunum:

Forstjóri .
Skrifstofustjóri .
Aðalbókari og aðalféhirðir .
Afgreiðslustjóri og innkaupastjóri .
Verkstjóri við skipaafgreiðslu .
Bókari I. flokks .
Bókarar ll. flokks .
Ritarar II. flokks .
Ritarar Ill. flokks .

24. gr.
Starfsmenn við iðnaðarfyrirtæki ríkisins hafa að árslaunum:

Forstjóri landssmiðju og ríkisprentsmiðjunnar Gutenberg .
Skrifstofustjórar .
Féhirðir landssmiðju .
Bókarar landssmiðju I. flokks .
Bókarar landssmiðju II. flokks .
Ritarar Gutenbergs III. flokks .

25. gr.
Starfsmenn við áfengisverzlun og tóbakseinkasölu ríkisins hafa að

Forstjórar og lyfsölustjóri kr.
Útsölustjór-i í Reykjavík .
Skrifstofu stjórar .
Lyfjafræðingur .
Aðalbókarar og aðaÍféhirðar .
Bréfritarar .
Sðlumenn .
Birgðavörður tóbakseinkasölu .
Afgreiðslumenn tóbakseinkasölu .
Innheir +umaður tóbakseinkasölu .
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kr. 6.000- 840.0

6000- 7800
6000- 78.0.0

- 4800- 66.00

48.0.0----6.0.00
4200- 540.0
300.o-~ 5400

kr. 1400.0
102.00

660.0-- 900.0
6000-- 8400
6000~ 7800
6.000- zsoo
5400-- 720.0
42.0.0- 54.0.0
3.00.0- 54.0.0

kr. 111.00
660.0- 9000
600.0- 84.0.0
60.0.0-- 780.0

- 5400- 72.0.0
:~.ooo---48.00

árslaunum:
11100
1.020.0

(j,öOO'--- 900{)
66.0.0- 9.0.00
6.00.0- 8400
ÖOOO- 780.0

- 54.oO~ 720.0
6000- 78.0.0
48.o.oL- 1)600
4800- 6.0.00



Bókarar III. flokks í tóbakseinkasölu og áfengisverzlun .
Hitarar II. f lokks í tóbakseinkasölu .
Hitarar Ill. flokks í tóbakseinkasölu og áfengisverzlun .
Útsölustjórnr áfengisverzlunar á Akureyri, ísafirði, Vestmanna-

eyjum, Siglufirði og Seyðisfirði .
Aðalverkstjóri í birgðahúsi áfengisverzlunar .
Aðstoðarverkstjóri í birgðahúsi áfengisverzlunar .
Aðstoðarmenn i hirgðahúsi áfengisverzlunar , .
Bifreiðarstjórar , .
Iðnkonur, er unnið hafa 4 ár .
Verkstjóri tóhaksgerðar .
Blöndunarmaður tóbaksgerðar .
A ðstoðurmenn .

kr. 48.00--- 66.0.0
42(}0- 540.0
:~OOO- 4800

9600
6000-· 840.0
5400~- 7200
480.0- 600.0
4800-- 6.000

3600
5400-- 720.0
480.0- 660.0
480.0- 6.01).0

26, gr.
Starfsmenn. áburður- og grænmetisverzlunar ríkisins og viðtækjaverzlunar rík-

isins hafa að árslaunum:
Forstjóri áburður- og grænmetisverzlunar ríkisins ., .
Forstjóri viðtækjnverzlunor ríkisins , , .
Skrifstofustjórar .
Útvarpsvirki I. flokks .
Sölumenn , .
Gjaldkeri áhurðar- og grænmetisverzlunar , .
Verkstjóri áhurðar- og grænmetisveralunar .
Bókari III. flokks hjú viðtækjaverzlun, afgreiðslumaður og iðnaðar-

Hlað lll' .....•...............•..... , ..................••....

Aðstoðarmenn i vöruhúsi áhurðar- og grænmetisverzlunar og út-
varpsvirkjar II. flokks hjú viðtækjaverzlun .

Hitarar III. flokks , , , ..

27. gr.

F'isk imutssl.jóri , .
Yfirfiskimalsmenn .
Síldarmatsstjóri og f reðf'Isk stuatsstjóri .

28. gr.

Skógræktarstjóri .
Snndgræöslustjórt ' .
Skógarverðir .
Loðdýra nl' Ida rrúð IIna ut lll' ...............•.....................

29. gr.

Ef'tlrlitsmnður sparisjóða

kr. 102.0.0
960.0
90.00

(iOO(}- 780.0
54.00- 720.0
6.000'-- 7800
54.0.0-- 7200

4800-- eeen

48.0.0- 60.00
aooo- 4800

Árslaun
kr. 102.00

5400-- 72.0.0
8400

Árslaun
k r. 10200

9{iO.o
{jOOO-- 7800

84.00

kr.
Árslaun

660.0

30. gr.
Skólastjórar og kennarar gagnfræða- og héraðsskóla hafa að árslaunum:

Skólastjórar gagnfræðaskóla með yfir 200 nemendur " . . . . .. . .. kl'.
Skólastjórar gagnfræðaskóla með 125-200 nemendur .
Skólastjórar gagnfræðaskóla með undir 125 nemendur .
Skólastjórar héraðsskóla með yfir 75 nemendur .
Skólastjórar héraðsskóla með undir 75 nemendur , ..
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1020.0
9600
9000
9600
'000



Kennarar gagnfræðaskólanna .
Kennarar héraðsskólanna , .

Allt miðað við minnst 7 mánaða kennslutíma,

kr. 6000- 8400
6000- 7800

31. gr.
Heilsuverndarhjúkrunarkonur hafa að árslaunum kr. 6000- 7800

32. gr.
Laun stundakennara skulu vera 80% af árlegum byrjunarlaunum fastra kenn-

ara við þá skóla, sem þeir starfa við, miðað við fullan kennslustundafjölda hjá báð-
um, og taki stundakennarar aldurshækkanir eftir sömu reglu og fastir kennarar.

33. gr.
Á grunnlaun samkvæmt lögum þessum skal greiða verðlagsuppbót eins og hún

er á hverjum tíma samkv. útretkningl kuuplagsnefndar.

34. gr.
Þegar einhver hluti launa er greiddur í fríðu, svo sem jarðarafnotum, hús-

næði, ljósi, hita, fæði og öðru, skulu þessi hlunnindi metin árlega af yfirskatta-
nefnd í því umdæmi, sem launþegi er búsettur í, og matsverðið dregið frá heildar-
launum.

Ákvörðun yfirskattanefndar má skjóta til ríkisskattanefndar, sem fellir fulln-
aðarúrskurð í málinu. Sé um að ræða risnu eða húsnæði ráðherra, skal ákveða þar
um í fjárlögum til viðbótar ráðherralaunum. Með reglugerð skal ákveða, hverjir
ríkisstarfsmanna skuli fá ókeypis einkennisfatnað.

35. gr.
Við samning reglugerða samkv. lögum þessum svo og við endurskoðun þeirra

skal jafnan gefa Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja kost á að fylgjast með og
fjalla fyrir hönd félaga sinna um ágreiningsatriði þau, sem upp kunna að koma.

36. gr.
Við skipun í starfsflokka og flutning milli launa flokka skulu konur að öðru

jöfnu hafa sama rétt og karlar.

37. gr.
Um leið og lög þessi öðlast gildi, skulu niður falla hvers konar greiðslur fyrir

aukastörf', sem unnt er að telja til aðalstarfs. aðrar en fyrir nauðsynlega yfirvinnu,
svo og innheimtulaun þau, aukatekjur og skrifstofufé embættismanna, sem ætlað
var til greiðslu starfslauna þess fólks, sem nú er tekið í launalög.

38. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numinn JL kafli laga nr. 71 28. nóv. 1919, um

laun embættismanna, launaákvæði laga nr. 75 28. nóv. 1919, um skipun barna-
kennara og laun þeirrn, svo og öll önnur lagaákvæði, er fara í bága við lög þessi.

:39. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. apríl 1945.

40. gr.
Bráðabirgðaákvæði.

Þar til sett hafa verið lög um réttindi og skyldur embættismanna og starfsmanna
hins opinbera, skal ríkisstjórnin setja með reglugerð ákvæði um vikulegan vinnu-
tíma starfsmanna ríkisins í sem fyllstu samræmi við það, sem gildir í hverri starfs-
grein í árslok 1944.

Ráðningu starfsmanna skal einnig þennan tíma hagað á sama hátt og verið
hefur hjá hlutaðeigandi stofnunum.

Launauppbætur greiddar árið 1944 skulu einnig greiðast á árinu 1945, þar til
lög þessi öðlast gildi.
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