
Ed. 125. Frumvarp tH laga [10. mál]
um greiðslu verðlagsuppbótar á laun opinberra starfsmanna.

(Eftir 2. umr. í Ed.)

1. gr.
Frá 1. des. 1954 skal greiða verðlagsuppbót á laun opinberra starfsmanna sem

hér segir:
Á grunnlaun, sem eigi eru hærri en kr. 1830.00 á mánuði, að meðtalinni grunn-

uppbót, greiðist verðlagsuppbót samkvæmt kaupgjaldsvísitölu þeirri, sem um ræðir
í 2. gr., að viðbættum 10 stigum.

Á grunnlaun, sem hærri eru en kr. 1830.00 á mánuði, greiðist verðlagsuppbót
samkvæmt kaupgjaldsvísitölu að viðbættum 5 stigum, þó þannig, að á þann hluta
mánaðarlauna. sem umfram er kr. 2200.00, skal verðlagsuppbótin nema 23 af
hundraði.

Laun reiknuð samkvæmt 3. málsgr. þessarar greinar skulu aldrei vera lægri en
hæstu laun eftir 2. málsgrein, og skal því, ef þau eru lægri, hækka þau í sömu upp-
hæð og síðar nefnd laun nema.

2. gr.
Reikna skal kaupgjaldsvísitölu eftir vísitölu framfærslukostnaðar á þann hátt,

að eigi sé tekið tillit til þeirrar breytingar á hinni síðar nefndu, er á rót sína að
rekja til breytts verðs á landbúnaðarafurðum, "samkvæmt 4. gr. laga nr. 94 1947,
"Vegnahækkunar eða lækkunar á launum bónda og verkafólks hans, þeirrar, er leitt
hefur af greiðslu verðlagsuppbótar á kaup launþega síðan 1. maí 1950.

Kaupgjaldsvísitala reiknast eftir vísitölu framfærslukostnaðar 1. febrúar, 1. mai,
1. ágúst og 1. nóvember ár hvert, og gildir við ákvörðun verðlagsuppbótar á laun
næstu 3 mánuði, frá 1. marz, 1. júní, 1. september og 1. desember að telja.

3. gr.
Á lífeyri úr Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins, Lífeyrissjóði barnakennara.

Lifeyrissjóði hjúkrunarkvenna og Lifeyrissjóði ljósmæðra skal, auk 15% uppbótar
þeirrar, er tiðkazt hefur, greiða verðlagsuppbót eftir sömu reglum og greidd er á
laun starfsmanna ríkisins, að svo miklu leyti sem hún er ekki þegar innifalin
í lífeyrinum. Hlutaðeigandi lífeyrissjóður annast útborgun uppbóta þessara gegn
endurgreiðslu úr ríkissjóði og frá stofnunum þeim, er lífeyrisþeginn tók laun sín hjá.
Nú reynist ekki unnt að fá endurgreiðslu frá hlutaðeigandi stofnun, og endurgreiðir
rikissjóður þá hlutaðeigandi lífeyrissjóði þann hluta, er stofnuninni bar að greiða.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru jafnframt úr gildi felldar 6. gr. laga nr. 22

1950 og 3. málsgr. 1. gr. laga nr. 105 1951, svo og önnur ákvæði, sem fara kunna i
bága við þessi lög.


