
Ed. 964. Breytingartillögur
við frv. til I. um laun starfsmanna ríkisins.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

(LaunafIokkur ríkisins o. s. frv.). Málsliðurinn orðist svo:
Launaflokkarnir eru 15, og ákveðast laun í hverjum flokki þannig:
(I. flokkur). Liðurinn orðist svo:
I. flokkur 16000 16000
(L-XIV. flokkur verða lL-XV. flokkur). .
(XIII. flokkur, sem verður XIV. fl.)
Fyrir ,,:\000-4800" kemur 3300-- 4800

Launatölurnar í XIII. (XIV.) flokki breytast sam-
kvæmt þessu í öðrum greinum frumvarpsins.

4. 2. -- Þriðja efnismálsgr. orðist svo:
í VIII., IX. og X. (IX., X. og XI.) launaflokki árleg
hækkun 300 í 6 ár

5. 2. Eftir þriðju efnismálsgr. bætist við nýr liður:
Í XIII. (XIV.) launaflokki árleg hækkun .'300 í 5 ár

Þegar starfsmenn í XIII. (XIV.) launaflokki hafa
verið eitt ár á hámarkslaunum flokksins, skulu þeir
færast í XII. (XlH.) flokk og taka síðan aldurs-
hækkanir þess flokks.

6. :3. -- (Ráðherrar).
Fyrir ,,14000" kemur " ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 16000

1. Við 1. gr.

2. -- 1. -_._-

3. 1. -_ ..



7. Við 3. gr. a. Í stað ,,(Eftirlitsmaður sveitar- og bæjarfélaga
meðtalinn)" kemur:
(Eftirlitsmaður sveitar- og bæjarfélaga meðtal-
inn, einnig fulltrúar ríkisbókara og féhirðis, einn
hjá hvorum).

h. 9. lína ("Fulltrúar ríkisbókara og féhirðis með-
taldir)" fellur niður.

(Skrifstofustjórar sakadómara og lögreglustjóra).
Fyrir ,,6000-8400" kemur .
(Aðalféhirðir og aðalbókari tollstjóra).
Fyrir ,,6600-9000" kemur .
Aftan við þann lið komi tveir nýir liðir svolátandi:
Deildarstjórar hjá tollstjóra .
Fulltrúar II. flokks hjá tollstjóra .
(Tollvarðstjórar ). Liðurinn orðist svo:
Yfirtollverðir .
(Innheimtumenn tollstjóra).
Fyrir ,,4800-6000" kemur .
(Bæjarfógetar og sýslumenn).
Fyrir ,,9600" kemur .
(Skipaskoðunarmenn. )
Fyrir ,,5400--7200" kemur .
(Bifreiðaeftirlitsmenn) .
Fyrir ,,5400-7200" kemur .
(Forstöðumaður löggildingarstofu). .
Fyrir ,,60(}0-7800" kemur .
(Viðgerðarmenn í löggildingarstofu).
Fyrir ,,4800-6000" kemur .
(Landlæknir og yfirberklalæknir ). Verði tveir liðir,
er orðist svo:
Landlæknir .
Yfirberklalæknir ., .

19. -- 11.- Liðirnir "Héraðslæknar 10200" til "Héraðslæknar
. .. 4800-6600" aftur að .Landlæknisrttar!" orðist
svo:
Héraðslæknar í héruðum III. flokks ' .
Héraðslæknar í héruðum IT. flokks .
Héraðslæknar í héruðum I. flokks .

Ráðherra sá, er fer með heilbrigðismál, setur,
að fengnum tillögum landlæknis og Læknafélags ís-
lands, reglugerð um skiptingu læknishéraða í þrjá
flokka samkvæmt framansögðu, og skal við þá
flokkun einkum farið eftir fólksfjölda, samgöngum
og þéttbýli, með hliðsjón af því, hvar erfiðast hefur
reynzt að fá lækna í héruðin.

Reglugerð þessa skal endurskoða á fimm ára
fresti, enda skulu fjárlög jafnan bera með sér, hve
margir héraðslæknar eru í hverjum flokki.

- 15. -- Aftan við "Aðstoðarmenn 1. flokks í atvinnudeild"
koma tveir nýir liðir:
1. aðstoðarlæknir í rannsóknarstofu .
2. aðstoðarlæknir í rannsóknarstofu .

-- 15. - (Bóka- og skjalaverðir). Liðurinn orðist svo:
Bóka- og skjalaverðir og aðstoðarþjóðminjavörður.

8. 8. -

9. 8. -

10. 8. ---

ll. 8. -

12. 8. -

13. 9. -

14. 10. -

15. 10. ---

16. 10. -

17. 10. -

IR. ll. -

20.

21.

6600- 9000

7200- 9600

6600- 9000
6000- 8400

6000- 8400

4800- 6600

11100

6000- 7800

6000-- 7800

6000- 8400

4800~ 6600

14000
12000

10200
7200- 9600
6000'--- 7800

10200
7200- 9600



22. Við 16. gr. (Skólastjórar við barnaskóla, þar sem eru 1-·4
kennarar).
Fyrir ,,6000-8400" kemur .

2:3. -- 19. -- Fyrstu tveir liðir verði þrír liðir, er orðist svo:
Skattstjóri í Reykjavík .
Skattstjórar utan Reykjavíkur og skrifstofustjóri

skattstofu Reykjavíkur .
Skrifstofustjóri ríkisskattanefndar .
Aftan við "Skrifstofustjóri vegamálastjóra" kemur nýr
liður:
Féhirðir vegamálastjóra 6000- 8400
Liðurinn "Mælingamaður vegamálastjóra" orðist svo:
Landmælingamenn vegamálastjóra.
(Kortagerðarmaður vegamálastjóra) . Liðurinn falli
niður.
(Talsimakonur ). Liðurinn orðist svo: Talsímakonur og
ritarar II. flokks.
Aftan við liðinn "Póstafgreiðslumenn" bætist nýr
liður:
Næturvörður við landssímastöðina í Reykjavík. . . . .. 5400- 7200
(Næturverðir við landssímastöðina o. s. frv.). Orðin
"í Reykjavík og" falla niður, og orðið "Næturverðir"
breytist Í: Næturvörður.
(Ritarar II. flokks i tóbakseinkasölu). Liðurinn orðist
svo:
Ritarar II. flokks i tóbakseinkasölu og Afengisverzlun.

31. - 26. - Tveir fyrstu liðir greinarinnar verði einn liður, sem
orðist svo:
Forstjórar 10200

32. - 26. - (Aðstoðarmenn o. s. frv.). Liðurinn orðist svo:
Aðstoðarmenn í vöruhúsi áhurðar- og grænmetisverzl-
unar, útvarpsvirkjar II. flokks hjá viðtækjaverzlun og
bifreiðastjóri grænmetisverzlunar 4800- 6000

33. 27. - (Síldarmatsstjóri og freðfisksmatsstjóri).
Fyrir ,,8400" kemur 9000

34. 37. - Greinin orðist svo:
Um leið og lög þessi taka gildi, skulu niður falla hvers konar greiðslur fyrir auka-

störf, sem rétt er að telja til aðalstarfsins, aðrar en fyrir óhjákvæmilega yfirvinnu,
svo og greiðsla skrifstofufjár embættismanna, sem ætlað hefur verið til launa starfs-
fólks, er lög þessi taka til.

Ríkisstjórnin, bandalag starfsmanna ríkis og bæja og hæstiréttur tilnefna einn
mann hver í nefnd, sem skal úrskurða um, hver aukastörf rétt sé að telja til aðalstarfs
og hver beri að launa sérstaklega. Ráðherra setur reglur um greiðslu fyrir yfirvinnu,
að fengnum tillögum B.S.R.B. og forstöðumanns stofnunar þeirrar, sem í hlut á.

Lögmælt innheimtulaun sýslumanna, bæjarfógeta og hliðstæðra embættismanna
af verðtolli, stimpilgjaldi, skipagjöldum. lífeyrissjóðsgjöldum og iðgjöldum slysa-
trygginganna skulu renna að hálfu til ríkissjóðs. Hinn hluti innheimtulaunanna skal
renna að hálfu til hlutaðeigandi embættismanns, en að hálfu í sérstakan sjóð, sem
fjármálaráðuneytið varðveitir og vera skal til tryggingar því tjóni, er hlutaðeigandi
embættismenn kunna að verða fyrir vegna innheimtustarfsins, og til þess að greiða
beinan kostnað, er á þá kann að falla í sambandi víð það. Ráðherra setur nánari
reglur um sjóðinn.

Héraðslæknar og prestar taka greiðslur fyrir embættisverk samkvæmt gjald-
skrám, er hlutaðeigandi ráðherrar setja. Í gjaldskrá héraðslækna skal setja sérstök
ákvæði um afslátt, þegar sjúkrasamlag annast um greiðslu. Gjaldskrár þessar skal
endurskoða, þegar ástæða þykir til, í fyrsta sinn þegar eftir gildistöku laga þessara.

24. ---- 20. -

25. 20. -

26. 20.

27. 22.

28. 22.

29. - 22. -

30. - 25. -

8400

11100

10200
72<J0- 9600


