
16. Við 20. gr.
a. Fyrsti og annar liður verða einn liður, svolátandi:

Vegamálastjóri, vita- og hafnarmálastjóri og húsameistari ríkisins .... 13000.
h. Nýr liður á eftir:

Yfirverkfræðingar, skipulagsstjóri ug skrifstofustjóri vegamála .... 10200.
e. Fjórða og fimmta lið skal orða SYO (að óbreyttum launatölum) :

1. Húsameistarar J. flokks.
2. Húsameistarar IT. flokks.

d. Sjötti liður (Skrifstofustj. vegaruálastjóra ) fellur niður.
e. í stað áttunda liðar koma tveir liðir, svo hljóðandi:

1. Land- og sjómælingamenn 1. flokks 7200---9600.
2. Land- og sjómælingamenn II. flokks 6000-8400.

f. A eftir tíunda lið (Birgða- og efnisverðir ) kemur nýi· liður:
Aðalverkstjórar vega, vita og hafna .... 6000L-7800.

g. Tólfta lið (Aðstoðarmaður o. s. frv.) skal orða svo:
Hafari vitamálastjóra ... 5400--7200.

17. Við 22. gr. Greinina skal orða svo:
Starfsmenn pósts og síma hafa að árslaunum:
1. Póst- og símamálastjóri kr. 14000
2. Yfirverkfræðingur 11100
a. Skrifstofustjóri landssímans, skrifstofustjóri póstmála,

bæjarsímastjórinn í Reykjavik, rit simastjórinn í Reykja-
vík, póstmeistarinn í Reykjavik 10200

4. Póstmálaf'u lltrúi, aðalbókari landssímans, aðalgjaldkeri
landssímans, umda-misstjórarriir á Akureyri, Borðeyri, Ísa-
firði, Siglufirði og Seyðisfirði og verkfræðingar ........- 7200- 9600

a. Innheimtuféhirðir landssímans, fulltrúar I. flokks í póst-
stofunni Í Reykjavík, umsjónarmaður sjálfvirku slmastöðv-
arinnar Í Reykjavík, símafræðingar og símastjórinn Í Vest-
mannaeyjum 6600--- 9000

(). Símastjórínn í Hafnarfirði, stöðvnrstjórarnir á stutt-
bylgjustöðinni í Gufunesi og it Vatnsenda, birgðastjóri
landssímans í Reykjavík, fulltrúar II. flokks, aðalteilmari,
ritsimavarðstjórar, verkstæðisverkstjórar og verkstjórar
bæjarsíma Reykjavíkur -- 6000- 8400

7. Sirnr-itarar I. flokks, loftskeytamenn I. Ilokk s, símvirkjar
I. flokks, póstafgreiðslumenn í Reykjavik I. flokks, iðnað-
armenn I. flokks, efnisvörður landssímans, linuverkstjórar,
bókarar, hréfritari aðalskrifstofu og umsjónarmaður bíla
landssímans _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 6000--- 7800

8. Simritarar n. flokks, símvirkjar II. flokks, loftskeytamenn
II. flokks, iðnaðarmenn II. flokks, teiknarar, línumenn I.
flokks, póstafgreiðslumenn II. flokks í Reykjavík, bréfberar 4800-- (i(jon

9. Aðstoðarmenn, Iinumenn II. f'lokks, bílstjórar, ritarar J.
flokks og varðstjóri við langHnumiðstöð 480(}- 6000

10. Talsímakonur og ritarar ll. flokks 4200-- 5400
11. Ritarar III. flokks _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3300-- 4800

Með reglugerð, sem ráðherra setur að fengnum tillögum póst- og símamála-
stjórnarinnar, skal, eftir því sem við verður komið, ákveða laun símastjóra á
1. fl. B. og 2. fl. stöðvum fyrir rekstur stöðvanna svo og laun póstafgreiðslu-
manna, sem ákvæði þessarar greinar ná ekki til. Launin séu ákveðin þannig, að
þessir starfsmenn fái hlutfallslega sömu laun og aðrir, sem nefndir eru í þessari
grein, miðað við þau störf, er þeir hafa með höndum.



18. Við 23. gr.
a. Fyrsti liður (Forstjóri). Fyrir ,,14000" kemur: 13000.
b. Fjórði og fimmti liður verða einn liður, svo hljóðandi:

Afgreiðslusljóri, innkaupastjóri og verkstjóri við skipaafgreiðslu .... 6000
-8400.

19. Við 25. gr. Fjórtándi liður (Útsölustjórar úfengisverzlunar o. s. frv.). Fyrir
,,9600" kemur: 6000--8400.

20. Við 26. gr.
a. Sjöundi liður skal hljóða svo (að óbreyttum launatölum) :

Bókari III. flokks og útvarpsvirkjar II. flokks hjá viðtækjaverzlun, afgreiðslu-
maður og iðnaðarmaður.

b. Úr næsta lið fal~a orðin "útvarpsvirkjar II. flokks hjú viðtækjaverzlun".
21. Við 30. gr.

a. A eftir fimmta lið kemur nýr liður:
Skólastjórar húsmæðraskóla .... 8400.

h. Texta sjöunda liðar skal orða svo:
Kennarar héraðsskóla og hilsmæðraskóla .

e. Fyrir töluna ,,7" í næstu mgr. kemur: 9.
~2. Við 32. gr. Greinina skal orða svo:

Laun stundakennara skulu ákveðin með reglugerð, er kennslumálaráðherra
setur, og vera sem næst 80% af launum fastra kennara við þá skóla, er þeir starfa
við, miðað við fullan kennsJustundafjölda hjá báðum.

23. Við 3'1. gr. Annan málsl. síðari málsgr. skal orða svo: Húsnæði ráðherra og risnu-
fé, sem ákveðið er í fjárlögum, telst ekki til embættislauna.

24. Við 37. gr.
a. Úr fyrstu málsgr. falla burt orðin "aðrar en fyrir óhjákvæmilega yfirvinnu".
h. Síðari málsl. 2. málsgr. ("Ráðherra setur .. ,. sem í hlut á.") fellur niður.

25. Málsliðina í :1.--28. og 30. gr.; sem við launatölur eru tengdir, skal tölusetja
framhaldandi töluröð innan hverrar greinar (shr. 17. hrtt. hér að framan).


