996. Frumvarp

Nd.
lan laun

starfsmanna

til laga

ríkisins.
(Eftir

:3. umr.

í Ed.)

1. gr.
Launaflokkar

ríkisins

eru Iu, og ákveðast

laun í hverjum

flokki

Byrjunar-laun

I. flokkur
II.
III.
IV.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

••••••••••••••

0"0

•••••••••••••••••••••

kr. 16000
15000
14000
12000
11100
10200
7200
6600
6000
6000
5400
4800
4800
4200
3300
3600

þannig:
Hámarkslaun

kr. ]6000
15000
14000
12000
11100
10200
9600
9000
8400
7800
7200
6600
6000
5400
4800
3600

2. gr.
Launahækkun
eftir þjónustu
og starfsaldri
skal haga þannig:
Í VII. og VIII. launaflokki
árleg hækkun
kr. 600 í 4:ír.
Í IX. launaflokki
árleg hækkun
400 í 6 ár.
i X., XI. og XII. launaflokki
árleg hækkun
300 í 6 ár.
Í XIII. og XIV. launaf'lokki
árleg hækkun
200 í 6 ár.
Í XV. launuf'lokk i árleg hækkun
300 í 5 ár.
Þegar starfsmenn
í XV. launaflokki
hafa verið eitt ár it hámarkslaunum
flokksins, skulu þeir færast í XIV. flokk og taka síðan aldurshækkanir
þess flokks.
í XVI. launaflokk koma aðeins iðnkonur eftir 4 ára starf.
Nokkrir
starfsmenn
í VII., VITI. og IX. launaflokki
taka hámarkslaun
þessara
flokka frá upphafi.
Símvírkjar
II. flold,s oglHvarpsvirl,jar
II. flokks (sbr. 18. og 22. gr.) flytjist
upp í I. starfsf'Iokk,
þegar er filskildu
prófi er náð, og nái hámarkslaunum
X.
Ilokks þrem árum síðar, þó eigi fyrr en sex árum eftir, no þeir hafa lokið sveinsprófi.

3. gr.
Laun ráðherra og stjórnarráðsstarfsmanna
ákveðast þannig:
Ráðherrar
.
Skrifstofustjórar
og aðalendurskoðandi
ríkisins
.
Ríkisbókari
og ríkisféhirðir
.
Deildarstjóri
í utanríkisráðuneyti
.
Fulltrúar
I. flokks og skjalavörður
í utanríkisráðuneyti
.
(Eftirlitsmaður
sveitar- og bæjarfélaga
meðtalinn,
einnig fulltrúar ríkisbókara
og féhirðis, einn hjá hvorum.)
Fulltrúar
II. flokks og aðstoðarmenn
í utanríkisráðuneyti
Ráðuneytisbókarar
og bókarar í ríkisfjárhirzlu
og bókhaldi
Húsverðir
.
Bifreiðastjórar
.
Sendimenn
.
Ritarar II. flokks
.
Ritarar
Ill. Ilokk s
.

4. gr.
Sendiherrar
í London, Washington
og Moskvu
Sendifulltrúar
og aðalræðismenn
Sendiráðsritarar
I. flokks og ræðismenn
Sendiráðsritarar
ll. flokks, attachés og vararæðismenn

Árslaun

kr.

kr. 6600- 9000
6000·- 7800
4800- 6600
4800-- 6000
4200- 5400
4200-- 5400
3300-- 4800
Árslaun

.
.
.
.

kr.

.
.
.
.

kr.

.
.
.
.
.

kr.
12000
-- 7200-.9600
_. 6000- 7800
4800- 6000
4200--· 5400
3300- 4800

.
.

kr.
15000
6600- 9000

5. gr.
Skrifstofustjóri
Alþingis
Fulltrúi í skrifstofu Alþingis I. flokks
Fulltrúi í skrifstofu Alþingis II. flokks
Húsvörður
Alþingis

8. gr.
Starfsmenn
dómgæzlu,
löggæzlu og tollgæzlu í Reykjavík
Sakadómarinn,
borgardómarinn,
borgarfógeti,
tollstjóri
og
reglustjórinn
í Reykjavík
Fulltrúar
I. flokks
Skrifstofustjórar
sakadómara
og lögreglustjóra
Aðalféhirðir
og aðalbókarf tollstjóra
Skattritarar
I. flokks og tollritarar
SkaUritarar
II. flokks, þar með taldir þeir innheimtumenn
tollstjóra, er jafnframt gegna skattritarastörfum
Bókari Í skrifstofu
lögreglustjóra
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720066004800-

12000
9600
9000
6000

Árslaun

7. gr.
Hæstaréttardómarar
HæstaréUarritari

12000
10200
7200- 9600
6600- 9000
Árslaun

6. gr.
Hagstofustjóri
Fulltrúi
Bókarar
......•...............................................
Ritarar I. flokks
Ritarar II. flokks
Ritarar
Ill. flokks

16000
12000
11100
10200
7200- 9600

Árslaun

hafa að árslaunum:
lög. kr.
12000
.
7200- 9600
.
6000-- 8400
.
6600-- 9000
.
6000- 7800
hjá
.
5400- 7200
.
5400- 7200

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

kr. 5400-60006000600060006000-54004800540054004200-48(}(}~
42003300--

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

.
.
.
.
.
.
.

kr.

11100
10200
6000--- 8400
7200-- 9600
6600~ 9000
600(}~ 7800
3300- 4ROO

10. gr.
Eftirtaldir
löggæzlu- og eftirlitsmenn
hafa að árslaunum:
Skipaskoðunarstjóri
_
Skipaskoðunarmenn
Eftirlitsmaður
véla og verksmiðja
'
Aðstoðarmaður
hans
Eftirlitsmaður
brunavarna
Yfireftirlitsmaður
bifreiða
Fulltrúi
við bifreiðaeftirlit
BifreiðaeftirJítsmenn
Forstöðumaður
löggildingarstofu
Viðgerðarmenn
í löggildingarstofu
Löggæzluruenn
ú vegum

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

kr.

10200
7200
10200
6000- 7-800
6000- 7800
6000- 8400
fl()OO- 7800
5400~ 7200
6000- 7800
4800-- 6000
6000~ 7800

Eftirlitsmaður
meðutlendingul11
Tollvarðstjórar
Tollverðir
Bátsformenn
á tollbát
Ríkislögregluþjónar
Fangaverðir
i Reykjavík, á Litla-Hrauni
Gæzlumenn it Litla-Hrauni
Innheimtumenn
tollstjóra
Gjaldkeri hjá borgarfógeta
Firmaskrásetjari
hjá borgarfógeta
Gjaldkeri borgardómara
,
Ritarar I. flokks
Ritarar II. flokks
Ritarar III. flokks
9. gr.

Árslaun

5400--

ll. gr.
Starfsmenn heilbrigðisstjórnar
og ríkisspítala
hafa að árslaunum:
Landlæknir
kr.
Yfirberklalæknir
.
Yfirlæknar á Vífilsstöðum, Kleppi, Kristnesi, Landsspítala
.
Aðstoðarlæknar
ríkissjúkrahúsum
og berklayfirlæknis
.
Héraðslæknar
.
(Heilbrigðislæknar
i Reykjavik og Akureyri.)
Héraðslæknar
í héruðum
III. flokks
.
Héraðslæknar
í héruðum II. flokks
.
72006000-Héraðslæknar
í héruðum I. flokks
.
Ráðherra sá, er fer með heilbrigðismál,
setur, að fengnum tillögum landlæknis og Læknafélags Íslands, 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 i héruðin.
á

3

7200'
7800
7800
7800
7800
7800
7200
6000
7200
7200
5400
6000
5400
4800

14000
12000
11100
10200
11100
10200
9600
7800

Reglugerð þessa skal endurskoða
á fimm ára fresti, enda skulu
fjárlög jafnan bera með sér, hve margir héraðslæknar
eru í hverjum flokki.
Landlæknisritari
.
Matvælaeftirlitsfulltrúi
héraðslæknis
í Reykjavík
.
Yfirhjúkrunarkonur
í sjúkrahúsum
með yfir 50 sjúklinga
.
Aðstoðaryfirhjúkrunarkonur
og yfirhjúkrunarkonur
í sjúkrahúsum með færri en 50 sjúklinga
.
Ráðskonur
í ríkisspítölum
og yfirljósmóðir
í Landsspítala
.
Deildar-, röntgen-,
skurðstofuog næturhjúkrunarkonur
.
Aðstoðarhjúkrunarkonur
.
Skrifstofustjóri
ríkisspítalanna
:
.
Féhirðir
.
Bókari II. flokks
.
Umsjónarmaður
Landsspítala
.
Ritari I. flokks
.
Hitarar lll. flokks
.
Háðsmaður
i Kristneshæli
.
Bústjórar
á Kleppi og Víf'ilsstöðum
.

kr. 600054006000--

ÖOOO- 7800
6000- 8400
5400-- 7200
4800- 6600
10200
6600- 9000
5400- 7200
4800-- 6600
4800---- (iOOO
3300 ..-- 4800
6000-- 8400
(jOOO- 7800

12. gr.
Yfirdýralæknir
Dýralæknar

Árslaun

.
.

kr. (jOOO- 7800
5400- 7200

.
.
.
.
.
.

10'.

13. gr.
Biskupinn yfir Íslandi
Vígslubiskupar
og dómpróf'astnr
í Reykjavík
Prófastar
Sóknarprestar,
söngmálastjóri
þjóðkirkjunnar
Biskupsrltar!
Ritari III. flokks í skrifstofu
biskups
14. gr.
Starfsmenn
Háskóla íslands hafa að árslaunum:
Prófessorar
í læknisfræði,
sem jafnframt
eru yfir læknar
Landsspítalann
og forstöðumaður
Rannsóknarstofu
háskólans
Aðrir prófessorar
og háskólabókavörður
Dósentar
Lektorar
Háskólaritari
Húsvörður
15. gr.
Starfsmenn
eftirtalinna
vísindastofnana
hafa að árslaunum:
Framkvæmdastjóri
rannsóknaráðs
Deildarstjórar
í atvinnudeild
Sérfræðingar
í atvinnudeild
Aðstoðarmenn
I. flokks í atvinnudeild
1. aðstoðarlæknir
í rannsóknarstofu
2. aðstoðar-læknir
í rannsóknarstofu
Aðstoðarmenn
I. flokks í rannsóknarstofu
Aðstoðarmenn
II. flokks í rannsóknarstofu
Gjaldkeri í atvinnudeild
:
Húsvörður
í atvinnudeild
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7800
7200
8400

Árslaun

við
..
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Iu'.

1400(1
9600
9000
6000-- 8100
6000- 7800
:~300-- 4800

BO()O

11100
10200
7200-- 9600
7200- 9600
4800- HOOO

kr.

10200
10200
7200- 9600
6000-- 780D
10200
7200--· 9600
60(}0- 7800
4800- 6000
4200- 5400
4800- 6000

Hitari IIr. flokks í rannsóknarstofu
"
Forstjóri
veðurstofu
Veðurfræðingar
Loftskeytamenn
•...............................................
Hitarar III. flokks
Yfirsafnaverðir
(Landshóka-,
þjóðskjalaog fornminjaverðir.)
Bóka-· og skjalaverðir
og aðstoðarþjóðrninjavðrður
Húsvörður
safnahúss

.
.
.

kr. ;J30()--4800

.
.

10200
7200-- 9600
6000- 7800
3300- 4800
11100

.
.

7200-- 9600
4800- 6000

16. gr.
Árslaun
12000
Fræðshunálastjóri
kr.
10200
Skólastjórar
við barnaskóla,
þar sem eru fleiri en 20 kennarar
7200- 9600
Fulltrúar
fræðslumálastjóra,
íþróttafulltrúi,
námsstjórar
.
9600
Skólastjórar
við barnaskóla,
þar sem eru 1(}-20 kennarar
.
Skólastjórar
við barnaskóla, þar sem eru 5-10 kennarar, og heimavistarbarnaskólastjórar
9000
Skólastjórar
við barnaskóla,
þar sem eru 1---4kennarar
8400
Barnakennarar
6000- 7800
Ritari II. flokks í fræðslumálaskrifstofu
4200- 5400
Hitari III. flol,ks
3:300--4800
Árslaun barnaskólastjóra
og kennara eru miðuð við 9 mán. kennslustarf,
en
lækka um ;-6 hluta heildarlaunanna
fyrir hvern mánuð,
sem kennslutíminn
el'
skemmri.
Farkennarar.
sem ekki hafa kennararéttindi.
fá % af launum annarra barnakennara, miðað við jafnlangan
starfstíma.
Af grunn launum kennara og skólastjóra endurgreiðist
ríkissjóði 113 hluti úr bæjarsjóði og ~ hluti úr sveitarsjóði
viðkomandi
skólahéraðs.
17. gr.
Skólastjórar
og kennarar menntaskóla
og sérskóla hafa að árslaunum:
Rektorar (skólameistarar)
kr.
11100
Menntaskólakennarar
.
.
7200- 9600
Skólastjórar
kennaraskóla,
stýrirnannaskóla,
vélskóla og búnaðarskóla
.
10200
Kennarar sömu skóla
.
6600- 9000
Húsverðir kennaraskóla,
stýrimannaskóla
og menntaskóla
.
4800- 6000
Skólastjórar
við húsmæðrakennaraskólann,
íþróttakennaraskólann,
daufdumbraskólann
og garðyrkjuskóla
.
9600
Kennarar sömu skóla
.
6000- 8400
Skólastjóri við alþýðu skólann á Eiðum
.
9000
Kennarar skólans
.
6000- 7800
18. gr.
Starfsmenn við ríkisútvarpið
hafa að át-slaunum :
Útvarpsstjóri
Skrifstofustjórar
útvarps og útvarpsráðs
Fréttastjóri
Aðnlféhirðir
Hljómsveitarstjór-i
Forstöðumaður
viðtækjasmiðju
Stöðvarverðir
á Eiðum, Vatnsenda, aðalmagnaravörður,
Fréttaritarar
OtvarpsYirkjar
I. flokks

5

þulir

.
.
.
.
.
.
.
.
.

kr.

12000
9600
7200- 9600
6000----8400
6000- 8400
6000- MOO
6000'- 8400
6000- 8400
6000- 7800

Fulltrúi
í skrifstofu
útvarpsráðs
Fulltrúi í skrifstofu útvarps
Bókari í skrifstofu
útvarps
.
Afgreiðslumaður
og bókari viðtækjasmiðju
.....................•
Gæzlumaður plötusafns,
afgreiðslumaður
auglýsingu, iðnaðarmaður, afgreiðslumaður
viðtækjasmiðju
Innheimtumenn,
útvarpsvirkjar
II. flokks
Ritarar ll. flokks
Ritarar III. flokks

19. gr.
Starfsmenn
skattheimtu
hafa að árslaunum:
Skattstjóri
í Reykjavík
Skattstjórar
utan
Reykjavíkur
og skrifstofustjóri
Reykjavíkur
Skrifstofustjóri
ríkisskattanefndar
Fulltrúar í skattstofu Reykjavíkur
;
Bókarar í skattstofu Reykjavíkur
og hjá ríkisskattanefnd
Bókarar í skattstofu II. flokks
Hitari í skattstofu II. flokks
Ritari í skattstofu
III. flokks
>

.
.

kr. 6(}00- 8400
- 6000·- 8400
. - 5400- 7200'
5400- 7200

4800- 6600
4800-- 6000
4200--':5400
3300- 4800

.
.
.
.

.

11100

kl'.

skattstofu

•••••••••••••••••

I. flokks

720060006000540042003300~

.
.
.
.
.

10200
9600
8400
7800
7200
5400
4800

20. gr.
Starfsmenn
vegamála, vita- og hafnarmála
og byggingarmála
hafa að árslaunum:
14000
Vegamálastjóri
kr.
12000
Vita- og hafnarmálastjórt,
húsameistari
ríkisins og skipulagsstjóri
7200- 9600
Verkfræðingar
.
7200-- 9600
Húsameistarar
(skipulagsnefnd
meðtalin)
.
6600- 9000
Húsameistarar
skipulagsnefndar
(aðstoðarmaður)
.
7200- 9600
Skrifstofustjóri
vegamála st jóra
.
6000- 8400
Féhirðir
vegamála st jóra
7200-- 9600
Landmælingamenn
vegamálastjóra
.
6000- 8400
Bókari og féhirðir vita- og hafnarmálastjóra
.
6000- 8400
Birgða- og efnisverðir vega- og vitamála
5400- 7200
Bókari II. flokks vegamálastjóra
.
4800- 6600
Aðstoðarmaður
birgðavarðar
vita- og hafnarmálastjóra
(kafari) ..
4200- 5400
Hitarar II. flokks
.
:i300- 4800
Ritarar III. flokks
:
.
>

>

••••••••••••

•••••••••••••••••••••••

21. gr.
Starfsmenn
við rafmagnseftirlit
Forstöðumaður
Verkfræðingur
Rafvirkjar
Ritarar II. flokks
Ritarar III. flokks

hafa

að árslaunum:
.
.
.
.
>

7200-600042003300-

••••••••••••••••••

22. gr.
Starfsmenn pósts og síma hafa að árslaunum:
Póst- og símamálastjóri
.
Yfirverkfræðingur
landssímans,
skrifstofustjóri
landssímans,
skrifstofustjóri
póstmála, bæjarsímastjórinn
í Reykjavík, ritsímastjörinn í Reykjavík; póstmeistarinn
i Reykjavík
.

6

kr.

kr.

11100
9600
7800
5400
4800

14000
10200

Póstmálafulltrúi,
aðalbókari landssímans.
aðalgjaldkeri
landssímans, umdæmisstjórarntr
á Akureyri, Borðeyri. ísafirði, Siglufirði, Seyðisfirði, símastjórinn
í Vestmannaeyjum
og verkfræðingar, póstmeistari
á Akureyri
. kr. 7200- 9600
Innheimtuféhirðir
landssímans,
fulltrúar I. flokks á póststofunni
í
Reykjavík,
umsjónarmaður
sjálfvirku
símastöðvarinnar
í
Reykjavík, símafræðíngur, símastjórinn
í Hafnarfirði
. .- 660.0- 90.00
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 .:
~
. - 6000- 8400
Simritarar
og loftskeytamenn
I. flokks, símaverkstjórar,
bókarar,
gjaldkeri
í aðalskrifstofu
landssímans,
bréfritari
í aðalskrifstofu landssímans, verkstjóri í endurskoðunardeild
landssímans
6000- 7800
og símvirkjar
I. flokks
.
60.00- 7800
Póstafgreiðslumenn
'
.
Næturvörður
við Iandssímastööina
í Reykjavík
.
5400-- 7200
Næturvörður
við landssímastöðina
á Akureyri,
iðnaðarmenn
og
línumenn landssímans,
bréfherar
í Reykjavík og á Akureyri,
aðstoðarmenn
I. flokks og bifreiðarstjórar
(hjá síma og pósti)
og teiknarar
hjá landssíma
. - 4800- 6600
Húsverðir landssímans
í Reykjavík
og pósthússins
í Reykjavík,
símvirkjar
n. flokks, ritarar I. flokks, sendimenn símans og
4800- 600.0
varðstjórar
við langlínumiðstöð
.
4200-- 5400
Talsímakonur
og rifarar II. flokks
.
33.00- 4800
Ritarar III. flokks
.

Starfsmenn Skipaútgerðar
ríkisins
Forstjóri
Skrifstofustjóri
Aðalbókari
og aðalféhirðir
Afgreiðslustjóri
og innkaupastjóri
Verkstjóri
við skipaafgreiðslu
Bókari I. flokks
Bókarar ll. flokks
Ritarar II. flokks
Ritarar III. flokks

23. gr.

hafa að árslaunum:

.

24. gr.
Starfsmenn
við iðnaðarfyrirtæki
ríkisins
Forstjóri
landssmiðju
og rtkisprentsmiðjunnar
Skrifstofustjórar
Féhirðir
landssmiðju
Bókarar landssmiðju
I. flokks
Bókarar landssmiðju
II. flokks
Ritarar Gutenhergs III. flokks

Starfsmenn við áfengisverzlun
Forstjórar
og lyfsölustjóri
Útsölustjóri
Í Reykjavík

.
.
.
.
.
.
.
.
.

hafa að árslaunum:
Gutenberg
.
.
.
.
.
.

25. gr.
og tóbakseinkasölu

7

ríkisins

kr.

1400.0
102.00
66.00-- 9000
6.00.0- 8400
6.000- 7800
6000- 7800
5400- 7200
4200- 54.00 '
3300- 4800

kr.

11100
6600~ 9000
60.0.0- 8400
60.0.0- 7800
54.00'--7200
3300- 4800

hafa að árslaunum:
kr.
11100
.
10200

Skrifstofustjórar
Lyfjafræðingur
:
Aðalbókarar
og aðalféhirðar
Bréfr'itarar
Sölumenn
Birgðavörður
tóbakseinkasölu
Afgreiðslumenn
tóbakseinkasölu
Innheimtumaður
tóbakseinkasölu
Bókarar III. flokks í tóbakseinkasölu
og áfengisverzlun
Ritarar II. flokks í tóbakseinkasölu
og áfengisverzlun
Hitarar III. flokks í tóbakseinkasölu
og áf'engisverzlun
Útsölustjórar
áfengisverzlunar
á Akureyri,
ísafirði,
Vestmannaeyjum, Siglufirði og Seyðisfirði
Aðalverkstjóri
í birgðahúsi áfengisverzlunar
Aðstoðarverkstjóri
í birgðahúsi áfengisverzlunar
Aðstoðarmenn
í hirgðahúsi áfengisverzlunar
Bifreiðarstjórar
Iðnkonur, er unnið hafa 4 ár
Verkstjóri
tóbaksgerðar
Blöndunarmaður
tóbaksgerðar
i\ ðstoðarrnenn

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

kr. 6600-

9000
6600- 9000
6000- 8400
0000- 7800
5400~ 7200
6000- 7800
4800'--6600
4800- 6000
4800- 6600
4200- 5400
3300~~~4800
9600
8400
7200
6000
6000
3600
5400- 7200
4800- 6600
4800- 6000

.
.
.
.
.
.
.
.
.

6000-~
5400~
48004800-

26. gr.
Starfsmenn
áhurðar- og grænmetisverzlunar
r ikisins og viðtækjaverzlunar
ríkisins hafa að árslaunum:
10200
Forstjórar
. kr.
9000
Skrifstofustjórar
.
6000'--7800
Útvarpsvirki
I. flokks
.
5400- 7200
Sölumenn
.
6000~-~7800
Gjaldkeri áburðar- og grænmetisverzlunar
.
5400- 7200
Verkstjóri
áburður- og grænrnetisverzlunar
.
Bókari III. flokks hjá viðtækjaverzlun,
afgreiðslumaður
og iðnaðarmaður

.

4800'--6600

Aðstoðarmenn í vöruhúsi áburð ar- og grænmetisverzlunar,
útvarpsvirkjar II. flokks hjá víðtækjaverzlun
og bifreiðarstjóri
græn-

metisverzlunar
III. flokks

4800- ()OOO
3300~- 4800

.

Hitarar

.

27. gr.
F'iskirnatsstjóri
Yfirfiskimatsmenn
Síldarmatsstjóri
og freðfisksmatsstjóri

Árslaun

.
.
.

kr.

.
.
.
.

kr.

28. gr.
Skógræktarstjóri
Sandgræðslustjóri
Skógarverðir
Loðdýraræktarráðunautur

.

Árslaun

29. gr.
Eftirlitsmaður
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10200
9flUO
6000- 7800
8400
Árslaun

kr.

sparisjóða

10200
5400- 7200
8400

6600

30. gr.
Skólastjórar og kennarar gagnfræða- og héraðsskóla hafa
Skólastjórar gagnfræðaskóla með yfir 200 nemendur
" . . ..
Skólastjórar gagnfræðaskóla
með 125-200 nemendur
Skólastjórar gagnfræðaskóla með undir 125 nemendur
Skólastjórar héraðsskóla með yfir 75 nemendur
Skólastjórar héraðsskóla með undir 75 nemendur
Kennarar gagnfræðaskólanna
Kennarar héraðsskólanna
Allt miðað við minnst 7 mánaða kennslutíma.
Ákvæði þessarar greinar um laun einstakra skólastjóra
ekki til framkvæmda, fyrr en hlutaðeigandi skólanefnd hefur
því samþykka.
31. gr.
Heilsuverndarhjúkrunarkonur
hafa að árslaunum

að árslaunum:
10200
.. . .. kr.
9600
.
9000
.
9600
.
9000
.
6000-- 8400
.
60007800
. og kennara koma þó
með ályktun tjáð sig

kr. 6000-

7800

32. gr.
Laun stundakennara
skulu vera 80% af árlegum byrjunarlaunum
fastra kennara við þá skóla, sem þeir starfa við, miðað við fullan kennslustundafjölda
hjá báðum, og taki stundakennarar
aldurshækkanir
eftir sömu reglu og fastir kennarar.
33. gr.
Á grunnlaun samkvæmt lögum þessum skal greiða verðlagsuppbót
er á hverjum tíma samkv. útreikningi kauplagsnefndar.

eins og hún

34. gr.
Þegar einhver hluti launa er greiddur í fríðu, svo sem jarðarafnotum,
húsnæði, ljósi, hita, fæði og öðru, skulu þessi hlunnindi metin árlega af yfirskattanefnd í því umdæmi, sem launþegi er búsettur í, og matsverðið dregið frá heildarlaunum.
Ákvörðun yfirskattanefndar
má skjóta til ríkisskattanefndar,
sem fellir fullnaðarúrskurð 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 launaflokka
jöfnu hafa sama rétt og karlar.

skulu konur

að öðru

37. gr.
Um leið og lög þessi taka gildi, skulu niður falla hvers konar greiðslur fyrir
aukastörf,
sem rétt er að telja til aðalstarfsins,
aðrar en fyrir óhjákvæmilega yfirvinnu, svo og greiðsla skrifstofnfjár
embættismanna, sem ætlað hefur verið til launa
starfsfólks, er lög þessi taka til.
Ríkisstjórnin,
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja og hæstiréttur tilnefna einn
mann hvert 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 i
hlut á.
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Lögmælt innheimtulaun
af verðtolli. stimpilgjaldi,
skipagjöldurn,
lífeyrissjóðsgjöldum og iðgjöldum slysatryggingarinnar
skulu hér eftir renna í ríkissjóð.
Endurgreiða
skal starfsmanni
útlagðan kostnað vegna starfs hans eftir reikningi, er ráðherra samþykkir.
Ef fjárhagsleg
áhætta fylgir starfi embættismanns,
skal árlega greiða honum
hæfilegt áhættu fé samkvæmt reglugerð, er ráðherra setur.
Héraðslæknar
og prestar taka greiðslur
fyrir embættisverk
samkvæmt gjaldskrám, er hlutaðeigandi
ráðherrar
setja. t 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.
38. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numinn II. kafli laga nr. 71 28. nóv. 1919, um
laun embættismanna,
launaákvæði
laga nr. 75 28. nóv. 1919, um skipun barnakennara og laun þeirra, svo og öll önnur lagaákvæði, er fara í bága við lög þessi.
Lög þessi öðlast

gildi 1. apríl

39. gr.
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 vinnutíma starfsmanna
ríkisins í sem fyllstu samræmi við það, sem gildir í hverri starfsgrein 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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