
sþ.
fyrir árið 1956.

1. Frumvarp til fjárlaga [1. mál]

(Lagt fyrir Alþingi á 75. löggjafarþingi, 1955.)

I. KAFLI
Tekjur:

1. gr.
Árið 1956er ætlazt til, að tekjur ríkissjóðs verði svo sem talið er í 2.-5. gr.

og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar.

2. gr.
Áætlað er, að þessir skattar og tollar nemi:

1. Tekju- og eignarskattur, að meðtöldum tekjusk
2. Stríðsgróðaskattur .

Þar af hluti bæjar- og sveitarfélaga .

3. Vörumagnstollur .
4. Verðtollur .
5. Innflutningsgjald af benzíni .
6. Gjald af innlendum tollvörum .

7. Lestagjald af skipum .
8. Bifreiðaskattur .

9. Aukatekjur .
10. Stimpilgjald .
11. Vitagjald .
12. Leyfisbréfagjald .
13. Útflutningsleyfagjöld .

14. Söluskattur
15. Leyfisgjöld

kr. kr.

attsauka 91000000
9600000
4800000

4800000
95800000....... . 27000000....... . 155000000....... . 10000000....... . 9500000

201500000........ 300000
....... . 5500000

5800000........ 8400000..... ,. .. 13000000....... . 1700000
....... . 500000........ 500000

24100000........ 118000000........ 4500000

tals ... . . . 449700000Sam



3. gr.
Tekjur af rekstri ríkisstofnana eru áætlaðar:

A.
1. Rekstrarhagnaður landssímans .
2. - áfengisverzlunar .
3. - tóbakseinkasölu .
4. - ríkisprentsmiðju .
5. - ríkisbúa .

-;- Rekstrarhalli póstsjóðs .

Sundurliðun.
1. Póstsjóður.

I. Tekjur .
II. Gjöld:

1. Póststjórnarkostnaður .
2. Pósthúsið í Reykjavik .
3. Önnur pósthús .
4. Póstflutningar .
5. Önnur gjöld .
6. Fyrning af fasteignum .

Rekstrarhalli, færður á 3

2. Landssíminn.
I. Tekjur ............••.....................

II. Gjöld:
a. Til starfrækslu landssímans m. m.:

1. Kostn. við aðalskrifstofu landssímans
2. Ritsímastöðin í Reykjavik .
3. Loftskeytastöðin í Reykjavík .
4. Stuttbylgjustöðin í Reykjavík .
5. Bæjarsíminn í Reykjavík og Hafnar-

firði .
6. Birgðahúsið .
7. Ritsímastöðin á Akureyri .
8. Ritsímastöðin á Seyðisfirði .
9. Ritsímastöðin á ísafirði .

10. Símastöðin í Hrútafirði .
11. Símastöðin í Vestmannaeyjum .
12. Símastöðin á Siglufirði .
13. Til annarra símastöðva og eftirlits-

stöðva .-
b. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m.
e. Viðbót og viðhald stöðva .
d. Viðhald landssirnanna .
e. Framhaldsgjald .
f. Ýmis gjöld .
g. Fyrning á húsum og áhöldum : .
h. Vextir af lánum .

2

kr. kr.

............. .. 3778000

.............. •. 76000000............. .. 42700000

........... . 400000

....... . 48988
122926988

....... . 1434000

tals ... . . 121492988

........ . 13170000

....... . 600000....... . 6300000........ 3500000....... . 3300000

........ 900000

........ . 4000
14604000

. gr. A. . . . 1434000

.............. 50400000

2217000
5375000
550000

1180000

11000000
600000

1400000
710000
770000
485000
810000
810000

6550000
32457000

.............. •. 750000

.............. •. 2700000

.............. •. 8500000

.............. .. 250000

................ 300000

.......... .. 500000

.......... •. 605000

Sam



i. Almannatryggingar .
j. Atvinnuleysistryggingasjóður .

Fært á 3.

Eignabreytingar landssímans.
Út.

I. Afborganir af lánum og til húsakaupa
II. Til viðauka símakerfa, smærri efnis- og áhal

III. Til tal stöðva i báta og skip .
IV. Til loftskeytastöðva í skip .
V. Til nýrra landssimalina .

VI. Til notendasíma í sveitum að frádregnum sto
um .

VII. Til undirbúnings stuttbylgju sambandi við Ho
VIII. Til undirbúnings stuttbylgju sambandi við Bo

IX. Til stækkunar sjálfvirku stöðvarinnar í Reyk
X. Til útgáfu 50 ára minningar rits Landssíma Í

Fært á 20. gr. Út I. 2

3. Áfengisverzlun ríkisins.
I. Tekjur (brúttó hagnaður) .

II. Gjöld:
1. a. Grunnlaun með uppbót .

b. Verðlagsuppbót .

2. Kostnaður við áfengisútsölur .
3. Annar rekstrarkostnaður .
4. Tillag til gæzluvistarsjóðs .
5. Útsvar .

Verði lokun útsölu samþykkt á fjárha
samkv. 10. gr. áfengislaganna, skal sú rá
koma til framkvæmda 6 mánuðum eftir a
atkvæðagreiðslu' hafa verið tilkynnt rík
inni.

Fært á 3.

4. Tóbakseinkasala ríkisins.
I. Tekjur (brúttó hagnaður) .
II. Gjöld:

1. a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

2. Annar rekstrarkostnaður .
3. Útsvar .

Til útflutningsuppbótasjóðs

Fært á 3.

3

3. gr.

kr. kr.

.............. 480000
.. """ .. " . 80000 46622000

gr. A. 1 · · · 3778000

""" .. """ " 950000
dakaupa 1950000
"""" .. " " 200000
""" .......... 150000
.............. .• 550000
fngjöld-
.............. .. 2200000
rnafjðrð 600000
rgarnes 100000
[avík .

I
2700000

slands 200000

. og III. · · · I 9600000
I

I...... " ........ 86914798

1905192
1449606

3354 798
...... " ........ 760000
.............. .. 1500000
.............. .. 1500000
.............. 3800000
gsárinu

10914798

ðstöfun
ð úrslit

isstjórn-

gr. A. 2 · · · 76000000

................ 54405953

661617
494336 1155953

................ 1800 000

................ 2450000
5405953

49000000
................ 6300000

gr. A. 3 · · · 42700000



5. RikisútvarpU5.
I. Tekjur:

a. Afnotagjöld .
b. Aðrar tekjur .

II. Gjöld:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .
3. Aukavinna .

b. Útvarpsefni .
c. Skrifstofukostnaður .
d. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .
e. Til útvarpsstöðva .
f. Til hleðslustöðva, viðgerðarferða o. fl. .
g. Iðgjöld í Lífeyrissjóð og til Tryggingast

ríkisins ,
h. Vegna höfundalaganna .
i. Óviss útgjöld .
j. Bifreiðakostnaður .
k. Fyrning á húsum og vélum .

III. Rekstur viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju :
a. Tekjur .
b. Gjöld:

1. Laun:
a. Grunnlaun með uppbót 294840
b. Verðlagsuppbót 222351

2. Efni .
3. Annar kostnaður .

IV. Rekstur viðtækjaverzlunar:
a. Tekjur .
b. Gjöld:

1. Laun:
a. Grunnlaun með uppbót 220230
b. Verðlagsuppbót 165228

2. Annar kostnaður .

Til greiðslu á skuldum Þjóðleikhússins

Til framkvæmdasjóðs .

Aukið rekstrarfé rikisútvarpsins .

4

3. !tr.

kr. kr.

....... . 7600000

....... . 3500000
11100000

1823400
1330245
350000

3503645
........ 1850000
....... . 600000
....... . 520000
........ 1300000
....... . 300000
ofnunar
........ 210000
........ 400000
........ 150000
........ 125000
........ 140000

9098645
2001355

....... . 970000

517191
200000
250000

967191
2809

........ 1260000

385458
226542

61201)0

648000
........ 648000

2004164....... . 1000000

........ 1004164



6. Ríkisprentmiðjan Gutenberg.
I. Tekjur (prentvínna) .

II. Gjöld:
1. a. Laun starfsmanna:

1. Grunnlaun með uppbót 194510
2. Verðlagsuppbót 140744

b. Vinnulaun og aðkeypt vinna:
1. Grunnlaun 1360000
2. Verðlagsuppbót 992800

2. Efnivörur .
3. Vélarekstur og viðhald .
4. Annar kostnaður .
5. Fyrning .

Fært á 3.

7. Áburðarsala ríkisins.a. Laun:
1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

115680
86294

b. Annar kostnaður .

-i- Tekjur af vörusölu .

8. Grænmetisverzlun ríkisins.a. Laun:
1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

173520
129440

b. Annar kostnaður .

-i- Tekjur af vörusölu og fasteignum

9. Landssmiðjan.
I. Tekjur (ágóði af seldri vinnu. vörum o. fl.)

II. Gjöld:
1. Laun starfsmanna:

a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

2. Vextir .
3~ Fyrning" .
4. Annar kostnaður .
Aukið rekstrarfé Landssmiðjuunar .

5

3. gr.

kr. kr.

........... .. 4550000

335254

2352800
2688054

.............. •. 815000

............. 140000

............... 418946

................ 88000
4150000

gr. A. 4 . . . 400000

201974
498026

700000
................ 700000

302960
547040

850000
................ 850000

............ 3720000

383400
276345

659745
................ 330000
................ 750000
................ 1690000
................ 290255

3720000



10. Tunnuverksmiðjur ríkisins.
I. Tekjur .

II. Gjöld:
1. Laun og skrifstofukostnaður .
2. Efniskaup (tunnustafir og járn) .
3. Verkalaun .
4. Annar kostnaður .

11. Innkaupastofnun ríkisins.
I. Tekjur af vörusölu .

II. Gjöld:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .
3. Annar kostnaður .

12. Ríkisbú.
a. A Bessastöðum.

1. Tekjur .
2. Gjöld .

b. A Hvanneyri.
1. Tekjur .
2. Gjöld .

c. A Hólum.
1. Tekjur .
2. Gjöld .

d. Á Reykjum (bú garðyrkjuskólans).
1. Tekjur .
2. Gjöld .

e. Á Vífilsstöðum.
1. Tekjur .
2. Gjöld .

f. f Kópavogi.
1. Tekjur .
2. Gjöld .

g. A Kleppi.
1. Tekjur .
2. Gjöld .

Fært á 3.

B.
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru áætlaðar

6

3. ~r.

kr. kr.

....... . 7067130

....... . 57400

....... . 4750000

....... . 1236000

....... . 1023730
7067130

....... . 320977

95760
65217

160977
....... . 50000
....... .. 110000

320977

........ 477000

....... . 472912
4088

........ 900000

....... . 897000
3000

........ 440000....... . 435000
5000

........ 330000........ 320000
10000

........ 704000

........ 695000
9000

........ 110000........ 98100
11900

........ 486000........ 480000
6000

gr. A. 5 . . . 48988

........ 10000



4. gr.
Tekjur af verðbréfum, bankainnstæðum, hlutafjáreign o. fl.

kr.kr.

40000
180000

1500000
263000

1. Vextir af veðdeildarbréfum Landsbanka Íslands .
2. Vextir af stofnfé Landsbanka íslands, 6% af 3 millj .
3. Aðrir vextir .
4. Arður af hlutafjáreign .

Samtals ... 1983000

5. gr.
Óvissar tekjur eru áætlaðar 4100000 krónur.

7



II. KAFLI

Gjöld:

6. gr.
Árið 1956eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru í 7.-19. gr.

7. gr.
Vextir af lánum ríkissjóðs eru taldir:

2526890
119912
25703

kr. kr.

1. Innlend lán .
2. Lán í dönskum krónum .
3. Lán i dollurum .

2672505Samtals ...

8. gr.
Kostnaður við æðstu stjórn landsins:

I. 1. Laun forseta íslands .
2. Risna .

kr. kr.

.............. 142740

.............. .. 70000
212740

.............. •. 160000

.............. .. 180000

.............. .. 300000

.............. .. 25000

tals ... . . . 877 740

II. Skrifstofa forseta í Reykjavík .
III. Bifreiðakostnaður .
IV. Forsetasetrið á Bessastöðum , .
V. Bessastaðakirkja .

Sam

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkisreikninga er veitt:

1. Til alþingiskostnaðar .
2. Til yfirskoðunar ríkisreikninga .
3. Fyrning á alþingishúsi .

kr. kr.

............. •. 5850000

.............. .. 50000

.............. .. 2797

tals " . . . . 5902797Sam

8



Til ríkisstjórnarinnar er veitt:
10. gr.

I. Stjórnarráðið:
1. Til ráðherra:

a. Laun:
1. Grunnlaun með uppbót ..
2. Verðlagsuppbót .

324000
178200

502200
80000b. Til risnu samkvæmt reikningi

c. 1. Húsaleiga forsætisráðherra
2. Húsaleiguuppbót .

3000
1260

4260
d. Ríkisráð 9000

2. Til ráðuneytanna:
a. Atvinnumálaráðuneytið, laun:

1. Grunnlaun með uppbót ..
2. Verðlagsuppbót .

174960
123559

298519
b. Dómsmálaráðuneytið, laun:

1. Grunnlaun með uppbót 412920
2. Verðlagsuppbót .......... 305925

718845
c. Félagsmálaráðuneytið, laun:

1. Grunnlaun með uppbót · . 307440
2. Verðlagsuppbót .......... 218106

525546
d. I. Fjármálaráðuneytið, laun:

1. Grunnlaun með uppbót · . 316620.
2. Verðlagsuppbót .......... 229322

545942
II. Endurskoðunardeild fjármálaráðu-

neytisins, laun:
1. Grunnlaun með uppbót · . 687780
2. Verðlagsuppbót .......... 504022

1191802
e. Forsætis- og menntamálaráðuneytið:

a. Laun:
1. Grunnlaun með uppbót 167940'
2. Verðlagsuppbót ....... 121590

289530
b. Fálkaorðari .............. 30000

319530
f. Samgöngumálaráðuneytið, laun:

1. Grunnlaun með uppbót · . 77760
2. Verðlagsuppbót .......... 52444

130204
g. Utanríkisráðuneytið, laun:

1. Grunnlaun með uppbót · . 340137
2. Verðlagsuppbót .......... 232227

572364

9

kr. kr.

595460



10. gr.

h. Varnarmáladeild utanríkisráðuneytis-
ins, laun:
1. Grunnlaun með uppbót ..
2. Verðlagsuppbót .

329160
129327

i. Viðskiptamálaráðuneytið, laun:
1. Grunnlaun með uppbót .. 127440
2. Verðlagsuppbót 90739

j. Aðrir starfsmenn, laun:
1. Grunnlaun með uppbót ..
2. Verðlagsuppbót .

66960
53424

lL Símakostnaður og burðargjöld
1. Annar kostnaður ráðuneytanna

3. Rikisféhirzla og ríkisbókhald:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót
2. Verðlagsuppbót .

558510
406154

964664
b. Annar kostnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 150000

4. Ýmis kostnaður:
a. Pappír, prentun og hefting ríkisreikn-

inga (áætlað) .
b. Til þess að gefa út stjórnartíðindi .
e. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðs-

húsinu og ráðherrabústað .
d. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráð-

herrabústað .

458487

218179

120384
520000

1500000

100000
225000

100000

II. Hagstofan:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót 479190
2. Verðlagsuppbót 355271

b. Aukaaðstoð .
c. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna .
d. Prentun eyðublaða .
e. Húsaleiga, hiti og ljós .
f. Annar kostnaður .

III. Utanríkismál:
1. Sendiráðið í Kaupmannahöfn:

a. Laun sendiherra og annarra starfs-
manna samkv. launalögum .

b. Laun starfsfólks utan launalaga .
c. Annar kostnaður .

10

271000
44000
75100

kr. kr.

2379

7119802

1114664

427379

834461
48300

115000
18000
80000

121000

390100

9257305

1216761



10.gr.

2. Sendiráðið í Stokkhólmi:
a. Laun sendiherra og annarra starfs-

manna samkv. launalögum .
b. Laun annarra starfsmanna .
c. Annar kostnaður .

3. Sendiráðið í London:
a. Laun sendiherra og annarra starfs-

manna samkv. launalögum .
b. Laun annarra starfsmanna .
c. Annar kostnaður .

4. Sendiráðið í Washington:
a. Laun sendiherra og annarra starfs-

manna samkv. launalögum .
b. Laun annarra starfsmanna .
c. Annar kostnaður .

5. Sendiráðið í París:
a. Laun sendiherra og annarra starfs-

manna samkv. launalögum .
b. Laun annarra starfsmanna .
c. Annar kostnaður .

6. Sendiráðið í Osló:
a. Laun sendiherra og annarra starfs-

manna samkv. launalögum .
b. Laun annarra starfsmanna , .
c. Annar kostnaður .

7. Sendiráðið í Vestur-Þýzkalandi:
a. Laun sendiherra samkv. launalögum
b. Laun annarra starfsmanna .
c. Annar kostnaður .

8. Sendiráðið í Moskva:
a. Laun samkv. launalögum .
b. Laun annarra starfsmanna .
c. Annar kostnaður .

9. Aðalræðismannsskrifstofan í New York:
a. Laun samkv. launa lögum .
b. Annar kostnaður .

10. Skrifstofa fulltrúa Íslands hjá NATO:
a. Laun samkv. launalögum .
b. Annar kostnaður .

308320
37482
96000

374885
123330
130000

489640
156970
88000

689682
122700
165000

284654
10282
60000

308320
37482

280000

660960
181970
314970

46700
44720

323800
55800

11. Ferðakostnaður .
12. Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á veg-

um utanríkisráðuneytisins .

11

kr. kr.

441802

628 215

734610

977 382

354936

625802

1157900

91420

379600
150000

500000



10. j:(r.

13. Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðste
vegum utanrikisráðuneytisins .

14. Til upplýsinga- og kynningarstarfsemi .
15. Til kaupa á kvikmynd fyrir sendiráð tsl

lendis til landkynningar .
16. Til kjörræðismanna .
17. Kostnaður við alþjóðaráðstefnur á vegum

en utanríkisráðuneytisins og annar ut
kostnaður .

kr. kr.

fnum á
.............. .. 600000
.............. •. 70000
ands er-
.............. .• 35000
.............. .. 17400
annarra
anfarar-
.............. •. 300000

7454167

tals ... . . . 17928233Sam

12



11. gr.
Til dómgæzlu, lögreglustjómar, kostnaðar við opinbert eftirlit, skatta- og

tollainnheimtu o. fl. er veitt:

b. Aukavinna .
e. Ljós, hiti, ræsting og húskostnaður .
d. Annar kostnaður .

kr. kr.

... 354240

... 212023
566263

................. .. 10000

................. 170000

.................. .. 135000

................. .. 55000
936263

· . 375000
... 278783

653783
............... . 225000
................ . 70000

948783

·. 318600
·. 225656

544256
.......... 60000
.......... 45000

649256

· . 461400 I
·. 336608

798008
......... . 184000
......... . 80000
.......... . 310000

1372008

· . 360972
·. 263409

624 381
......... . 75000
................. .. 180000
.................... 100000

979381
Ii:

·. 88980
·. 65396

154376

A. Dómgæzla og lögreglustjórn.
1. Hæstiréttur:

a. Laun:
1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Risna dómsforseta .
c. Útgáfa hæstaréttardóma .
d. Annar kostnaður .
e. Til viðgerða á dómhúsinu .

2. Borgardómaraembættið i Reykjavik:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .
c. Annar kostnaður .

3. Borgarfógetaembættið í Reykjavík:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .
c. Annar kostnaður .

4. Sakadómaraembættið í Reykjavik:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .
e. Til kaupa á bifreið .
d. Annar kostnaður .

6. Lögreglustjóraembættið í Reykjavik:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

6. Lögreglustjóraembættið á Keflavíkurflugvel
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

13



b. Hiti, ljós og ræsting .
c. Annar kostnaður .

7. Embætti sýslumanna, bæjarfógeta og lögreglustj
Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Skrifstofukostnaður :
1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .
3. Annar kostnaður .

Frá Tryggingastofnun ríkisins

c. Eínkennísbúníngar héraðsdómara .
d. Viðhald embættisbústaða .

8. Laun hreppstjóra:
a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

9. Lögreglukostnaður:
a. Ríkislögreglan í Reykjavík:

1. Laun lögregluþjóna :
a. Grunnlaun með uppbót
b. Verðlagsuppbót .

955755
700436

2. Álag á næturvinnu og aukavinna .
3. Einkennisfatnaður og tryggingar .
4. Bifreiðakostnaður .
5. Æfingaskáli og gufubaðstofa .
6. Kostnaður vegna kvenlögreglu .
7. Áhöld, námskeiðskostnaður o. fl. .

b. Ríkislögreglan á Keflavíkurflugvelli:
1. Laun lögregluþjóna :

a. Grunnlaun með uppbót... .. 837450
b. Verðlagsuppbót 624720

2. Álag á næturvinnu .
3. Einkennisfatnaður .
4. Bifreiðakostnaður og tryggingar .
5. Fæðisstyrkur lögreglumanna .
6. Annar kostnaður .

c. Ríkislögreglan á Akureyri, Hafnarfirði og Si
1. Laun lögregluþjóna :

a. Grunnlaun með uppbót 140400
b. Verðlagsuppbót 103295

14

1t. ~r.

kr. kr.

........ 120000

........ 75000
349376

óra utan

874800
613750

1 488550

2066340
1520245
1430000
5016585
700000

4316585
....... . 50000
....... . 300 uoo

6155 135

....... . 577000

....... . 421210
998210

1656191
220000
1700QO
420000
25000
15000
85000

2591191

1462170
162000
136500
300000
281400
50000 2392070

glufirði:

243695



2. Einkennisfatnaður og tryggingar .
3. Álag á næturvinnu .

d. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Siglufirði .
e. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Raufarhöfn
f. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Seyðisf

Vopnafirði .
g. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Þórshöfn .
h. Kostnaður við sumarlöggæzlu á Húsavík ..
i. Til löggæzlu í Vestmannaeyjum á vetrarver
j. Kostnaður við löggæzlu í Sandgerði á vertí
k. Hluti ríkissjóðs af lögreglukostnaði í Reyk
l. Til kaupa á talstöðvum í bifreiðar .

m. Ýmis annar löggæzlukostnaður .

10. Til kostnaðar við Iandhelgísgæzlu
11. Til hegningarhúsa og vinnuhæla :

a. Hegningarhúsið í Reykjavík:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót 114480
b. Verðlagsuppbót 84053

2. Annar kostnaður .

(Þar af fyrning kr. 1144.)
-+- Framlag Reykjavíkurbæjar

b. Vinnuhælið á Litla-Hrauni:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót 254880
b. Verðlagsuppbót 187349

2. Annar kostnaður .

(Þar af fyrning kr. 806.)
-+- Tekjur .

C. Til rekstrar vinnuhælts að Kvíabryggju ..
d. Fangaklefar lögreglustöðvariunar i Reykja

kostnaður .
e. Kostnaður við önnur fangahús .

12. Til byggingar fangahúsa .
13. Kostnaður við sakamál og lögreglumál .

--;- Endurgreiddur málskostnaður .

14. Til fangahjálpar, samkv. ákvörðun dómsmálar
15. Kostnaður við siglingadóm samkvæmt lögum
16. Laun sjó- og verzlunardómsmanna .
17. Kostnaður við störf setu- og varadómara .

15

11. !tr.

kr. kr.

25000
22000

290695
.............. .• 60000

.............. 25000
irði og
.............. .. 50000
................ 15000
................ 15000
tíð .... 20000
ðum ... 20000
javík .. 1660000
................ 35000
................ 400000

7573956
................ 11500000

198533 I250000 I
448533

224266
224267

442229
550000

992229

221000
771 229

.............. .• 275000
vik, lh

.............. .. 34 745

................ 50000
1355241

................ 500000

................ 750000

................ 250000
500000

áðherra 60000
................ 70000
................ 100000
............... 150000



18. Kostnaður við félagsdóm:
a. Laun félagsdómsmanna .
b. Annar kostnaður .

19. a. Laun sáttamanna i vinnudeilum:
1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

b. Annar kostnaður .

20 .Kostnaður við útgáfu lagasafns

Samtals

B. Opinbert eftirlit.
1. Skipaskoðun ríkisins:

a. Laun:
1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Þóknun til skipaskoðunarmanna, sem ekk
föstum launum úr ríkissjóði (áætlað) .

c. Ferðakostnaður .
d. Annar kostnaður .

+ Tekjur .

2. Öryggiseftirlit ríkisins:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Þóknun til skoðunarmanna, sem ekki taka f
úr ríkissjóði (áætlað) .

e, Annar kostnaður .

+ Tekjur '"

3. Bifreiðaeftirlit ríkisins:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Annar kostnaður .

+ Tekjur .
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11. 11T'.

kr. I kr.

....... . 60000

........ 10000
70000

17250
3967

21 217........ 50000
71 217

........ 4000UO

A. " . . . . 34738826

266228
191492

457720
i eru á
....... . 83000
....... . 350UO
....... . 50000

625720
....... . 210000

415 720

187920
137970

32;5 890
öst laun...... . 45000
...... . 150000

520890
........ 520 8~0

465120
341951

807071
...... . s:0000

1 377 071
....... 1377 071



11. gr.

kr. kr.

157680
126475 284155

........ 1400UO
424 155

....... . 2UO000
224155

217800
103976 321 776

....... . 40000
jóðs ... 60000
........ 120000

541776
........ 541 776

59400
40020 99420

........ 140000
239420

627243
122000

8000

10000
30000

250000
1047243

52315
170000
35000

257315
100000 157315

4. Löggildingarstofan:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Annar kostnaður

-+- Tekjur .

5. Eftirlit með skipulagi bæja og sjávarþorpa:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Ferðakostnaður við eftirlit .
e, Mælingarkostnaður, helmings þátttaka ríkiss
d. Annar kostnaður .

-+- Tekjur .

6. Matvælaeftirlitið :
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Annar kostnaður .

7. Kostnaður við mat á afurðum:
a. Fiskmat:

1. Laun:
a. Grunnlaun með uppbót 363800
b. Verðlagsuppbót 263443

2. Skrifstofukostnaður .
3. Kostnaður við eftirlit með fiskaðgerð

o. fl. samkvæmt 12. gr. laga um fiskmat
frá 5. apríl 1948 .

4. Kostnaður við tilraunir með nýjar verk-
unaraðferðir samkv. 15. gr. sömu laga .

5. Kostnaður við námskeið fiskmatsmanna
6. Ferðakostnaður .

b. Sildarmat:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót 30240
b. Verðlagsuppbót 22075

2. Tímakaup matsmanna .
3. Annar kostnaður .

-+- Tekjur .

17



11. str.

Samta

kr. kr.

16200
11825

28025

24120
17607

41727

9000
2070

11070
....... . 100000

I
1385380

....... . 12000

........ I 12000

28080

I
20659

48739
....... . 50000

98739

23760
18152

41912
....... . 5000

46912
....... . 148000....... . 25000

ls B. ... . . . 2607326

ta.

3324300
125000
160000
120000
655000

4384300

c. Laun kjötmatsmanna:
1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

d. Laun ullarmatsmanna :
1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

e. Laun lýsismatsmanns:
1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

f. Ferðakostnaður matsmanna .

8. Kostnaður við vörumerkjaskráningu .
9. Eftirlit með opinberum sjóðum .

10. Kostnaður við eftirlit á vegum:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Annar kostnaður .

11. Eftirlit með sparisjóðum:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Ferðakostnaður .

12. Húsaleigueftirlit .....••.....................
13. Kostnaður við embættiseftirlitsferðir .

C. Kostnaður vegna innheimtu tolla og skat
I. Tollar:

a. Tollstjóraembættið i Reykjavik:
1. Laun tollstjóra og annarra starfsmanna:

a. Grunnlaun með uppbót 1906350
b. Verðlagsuppbót 1417950

2. Lausavinna .
3. Húsaleiga, ljós og hiti .
4. Símakostnaður og burðargjöld .
5. Annar kostnaður .

18



11. gr.

b. Tollgæzla:
1. Í Reykjavík:

a. Laun tollgæzlumanna:
1. Grunnlaun með uppbót 1286975
2. Verðlagsuppbót 948474

--- 2235449
300000
20000
70000

650000

b. Húsaleiga, ljós og hiti .
c. Símakostnaður .
d. Kostnaður við tollbáta .
e. Annar kostnaður .

2. A Keflavíkurflugvelli:
a. Laun tollgæzlumanna:

1. Grunnlaun með uppbót 263700
2. Verðlagsuppbót 195341

459041
35100
20000
84000
75000

b. Einkennisfatnaður .
c. Hiti og ljós .
d. Fæðisstyrkur tollvarða .
e. Annar kostnaður .

3. Utan Reykjavíkur og Keflavíkurflug-
vallar:
a. Laun tollgæslumanna:

1. Grunnlaun með uppbót 305190
2. Verðlagsuppbót 224296

529486
b. Annar kostnaður ..... . . . . . . . . . . . . . . 350000

II. Skattar:
a. Ríkisskattanefnd:

1. Laun nefndarmanna og annarra starfs-
manna:
a. Grunnlaun með uppbót 179520
b. Verðlagsuppbót 88619

268139
2. Annar kostnaður 68000

b. Skattstofan í Reykjavík:
1. Laun skattstjóra og annarra starfsmanna:

a. Grunnlaun með uppbót..... 863640
b. Verðlagsuppbót 640748

--- 1504388
2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting 310ÚOO
3. Tímavinna 800000
4. Annar kostnaður 280000

2894388
-+- Hluti bæjarsjóðs Reykjavíkur af
kostnaðinum. .. .. 550000
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kr. kr.

3275449

673141

879486

336139

2344388

9212376



e. Skattstofur utan Reykjavíkur .
d. Undirskattanefndir .
e. YfirskaUanefndir .
f. Millimatskostnaður .

Samtal

D. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekst
Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl. i þágu s
ráðsins og opinberra embætta .

Samtal

20

11.gr.

kr. kr.

....... . 875000

........ 990000

....... . 350000

........ 575000
5470527

s C. ... . . . 14682903

ur.
tjórnar-
........ 675000

sD. ... . . . 675000



12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

74880
48705

123585
........ 40000

163585

2110950
1504825

3615775
........ 20000

3635775
aráð .. 70000

5560124
950000
120000

4450000
11080124
6675000

4- 405124

I

1877733
585600

1390000
3853333
2900000
953333

635556
317777

I. Landlæknisembættið:
a. Laun landlæknis og skrifstofumanns :

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Annar kostnaður

II. Héraðslæknar:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

2. Símakostnaður og burðargjöld .

III. Kostnaður við framkvæmd laga um lækn

IV. Ríkisspítalar:
A. Landsspítalinn:

1. Laun:
a. Grunnlaun með uppbót 3276278
b. Verðlagsuppbót 2347846

5624124
-i- Hlunnindi 64000

2. Matvörur .
3. Ljósmæðraskólinn .
4. Annar kostnaður .

-i- Tekjur .
Rekstrarhalli

B. Fæðingardeild Landsspítalans:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót 1094790
b, Verðlagsuppbót 815943

1910733
-i- Hlunnindi 33000

2. Fæðiskostnaður .
3. Annar kostnaður .

-i- Tekjur .

-;.. Hluti Reykjavíkurbæjar af rekstrar-
halla .

Rekstrarhalli -

21



12. jlr.

C. Hjúkrunarkvennaskóli íslands:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót 297111
b. Verðlagsuppbót 222672

519783
2. Fæðiskostnaður 150000
3. Annar kostnaður 200000

D. HeilsuhæIið á Vífilsstöðum:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót 1694424
b. Verðlagsuppbót 1252896

2947320
-7- Hlunnindi 500(}OO

--- 2447320
2. Matvörur 1100000
3. Annar kostnaður 1450000

4997320
-7- Tekjur 2847000

Rekstrarhalli

E. Heilsuhælið á Kristnesi :
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót 639268
b. Verðlagsuppbót 464337

1103605
-7- Hlunnindi 138605

965000
2. Matvörur 450000
3. Annar kostnaður 397000

1812000
950000-7- Tekjur

Rekstrar halli

F. Geðveikrahælið á Kleppi:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót 2748737
b, Verðlagsuppbót 2022177

4770914
-7- Hlunnindi .. _~.. . . . . . .. 485000

-~- 4285914
2. Matvörur 1700000
3. Annar kostnaður 1840000

7825914
6770000-7- Tekjur

Rekstrarhalli ... ----
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kr. kr.

2150320

862000

1055914



12. gr.

G. Holdsveikraspítalinn í Kópavogi:
1.' Laun:

a. Grunnlaun með uppbót 134800
b. Verðlagsuppbót 98500

233300
+ Hlunnindi 27300

2. Matvörur .
3. Annar kostnaður .

Rekstrarhalli

206000
40000
70000

H. Fávitahælið í Kópavogi:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót 727325
b. Verðlagsuppbót 541101

1268426
+ Hlunnindi 135000

1133426
2. Matvörur 290000
3. Annar kostnaður 250800

1674226
1235000+ Tekjur

Rekstrarhalli ... ----

I. Fávitahælið á Kleppjárnsreykjum:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót 256300
b. Verðlagsuppbót 190700 .

447000
+ Hlunnindi 62460

2. Matvörur .
3. Annar kostnaður .

+ Tekjur

384540
108000
65000

557540
520000

Rekstrarhalli ... ----

J. Blóðbankinn.
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót 140900
b. Verðlagsuppbót 104400

2Mi300
2. Aunnarkostnaður 121000

366300
+ Tekjur 160000
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kr. kr.

316000

439226

37540

206300
1----1 10659984



V. Til berklavarna:
a. Styrkur til berklasjúklinga (áætlað) .
b. Styrkur samkv. 19. gr. laga 66/1939 ..
c. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .
3. Aukaþóknun .

d. Sýklarannsóknir .
e. Annar kostnaður .

VI. Styrkur til sjúklinga samkv. lögum nr. 78/
ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla

VII. Rekstrarstyrkur til sjúkrahúsa samkv. [ö
VIII. Styrkur til heilsuverndarstöðva í kaupstöðu

tvöföldu framlagi annars staðar að:
a. Reykjavík .
b. Aðrir kaupstaðir .

Skilyrði fyrir styrknum er það, að heilsu
stöðvar reki berklavarnastarfsemi undir y
og eftirliti berklayfirlæknis ríkisins og ha
um sínum öllum eftir reglum, er heilbrigðis
samþykkir.

IX. Styrkur til læknisbústaða, sjúkraskýla og
húsbygginga, annarra en ríkis- og fjórðung
húsa .

X. Til byggingar fjórðungssjúkrahúss á Aku
XI. Til heilbrigðisstofnana í Reykjavík .

XII. Til héraðshjúkrunarkvenna .
XIII. Til fávitahælis í Skálatúni, byggingarstyrk
XIV. Til ónæmisaðgerða:

a. Samkvæmt lögum nr. 36/1950 .
b. Til bólusetningar gegn mænusótt .

XV. Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum sóttvar
nr. 34 12. apríl 1954 .

XVI. Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum laga nr.
um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdó

XVII. Til lækningaferða sérfræðinga .
XVIII. Laun kynsjúkdómalæknis :

a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .
c. Annar kostnaður .

XIX. Til læknisvitjanasjóða samkv. lögum nr. 5
1942 .

XX. Til norrænu lyfjaskrárnefndarinnar .
XXI. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með

skólum .

24

12. gr.

kr. J kr.

....... . 5617600

....... . 10000

131640
82116
18000

231 756
....... . 70 ono
....... . 90000

6019356

1936. um
(áætlað) 12632800
gum ... 2000000
m, gegn

....... . 500000

....... . 500000
1000000

verndar-
firstjórn
gi störf-
stjórnin

sjúkra-
ssjúkra- I....... . 2000 ono
reyri .. 500 ono
....... . 1 ooo 000
....... . 75000
ur .... 60000

....... . 40000

....... . 200000
240000

narlaga,
....... . 50000
66/1933,
ma .... 25000
........ 25000

....... . 30132

....... . 21 9~6

....... . 5000
57128

9 4. júlí
....... . 30000
........ 5000
alþýðu-
........ 20000



XXII. Kostnaður vegna laga nr. 27/1945, um e
rottum .

XXIII. Til ýmissa heilbrigðisráðstafana .
XXIV. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs
XXV. Styrkur til ýmissa sjúklinga, eftir úthlutu

ingarráðs, gegn % hlutum framlags frá Tr
stofnun ríkisins .

XXVI. Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra (áæ
XXVII. Til athugunar á starfs getu og endurþjálf

aðra .

25

12. gr.

kr. kr.

yðing á
....... . 60000
........ 4000
........ 12000
n trygg-
ygginga-
....... . 100000
tlað) .. 600000
un fatl-....... . 20000

tals ., . . . . 141064628Sam



13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

A. Vegamál.
I. Stjórn og undirbúningur vegagerða :

1. Laun:
a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

2. Ferðakostnaður verkfræðinga og til aðst
mælinga .

-;- Fært á ýmis verk af ferðakostnaði og
verkfræðinga .

3. Annar skrifstofukostnaður .

II. Þjóðvegir :
a. Til nýrra akvega .
b. Viðhald .
c. Til endurbyggingar þjóðvega .

III. Brúargerðir .
IV. Til endurbyggingar gamalla stórbrúa .
V. Fjallvegir .

VI. Til áhalda:
1. Til verkfærakaupa .
2. Til kaupa á vegavinnuvélum .
3. Til bókasafns verkamanna .

VII. Til sýsluvega :
1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að
2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 102/19

VIII. Til ræktunarvega .
IX. Til steyptra og malhíkaðra vega í kaupstö

verzlunarstöðum af bifreiðaskatti .
X. Til ferjuhalds .

XI. Styrkur til a~ halda uppi byggð og gistingu
ferðamönnum .

XII. Til verkstjóranámskeiðs .
XIII. Til fyrrverandi vegaverkstjóra og til vegaver

ekkna, eftir tillögum vegamálastjóra .
XIV. Iðgjald til slysatryggingar .
XV. Gjöld samkv. lögum nr. 16/1943,um orlof verk

XVI. Fyrning áhaldahúss .

Samtal
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kr: kr.

874840
636177

1511 01i
oðar og....... . 475000

1986017
launum
....... . 350000

1686017
....... . 450000

2086 017

....... . 11060000

....... . 24000000

....... . 800000
35860000

....... . 5250000

....... . 1500000

....... . 800000

....... . 100000

....... . 500000

....... . 6000
606000

........ 275000
33 '" . 1 850000

2125000
....... . 68000
ðum og
....... . 100000
....... . 3000

handa....... . 50000
........ 10000
kstjóra-........ 20000
....... . 250000
amanna 1000000
....... . 5000

s A. .. . . . . 49783017
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III. Ferðaskrifstofa ríkisins:
1. Skrifstofukostnaður :

a. Laun:
1. Grunnlaun með uppbót
2. Verðlagsuppbót .

243000
176687

kr.

I

kr.

........ .- III500000

.............. 1 700000
ferðum

Iði fyrir I
Iags- og

báta, ef
fir 1000
sé sam-
Skipaút-
ni, enda
ers þess
tal', sem
ð flytja

en skil-
afkomu

r varan-
æði, svo
og hann

419687
40000
36000
90000

585667
.............. . 250000
.............. . 45000
.............. . 15000
.............. . 20000
.............. . 10000
............... 5000

930687
............... 650000

.............. . 280687

.............. . 80000

s B. . . . 13280000

B. Samgöngur.
I. Skipaútgerð ríkisins .

II. Til flóabáta og vöruflutninga .
Skipaútgerð ríkisins hefur yfirumsjón með

flóabáta, sem fara eftir fastri áætlun. Skilyr
greiðslu styrksins er, að fyrir liggi efnah
rekstrarreikningur 1954 frá útgerð þessara
styrkupphæð til þeirra það ár hefur numið y
kr. Ferðaáætlun 1955 og flutningsgjaldsskrá
þykkt af póst- og símamálastjórninni og
gerð ríkisins og reikningar ársins sendir hen
athugi hún, hversu rík sé þörf á ferðum hv
báts, er styrks nýtur úr ríkissjóði. Skip og bá
njóta styrks úr ríkissjóði, eru skyldir til a
póst endurgjaldslaust, sé þess krafizt.

Eigi skal styrkurinn greiddur að fullu, fyrr
ríki hafa legið fyrir Skipaútgerð ríkisins um
hlutaðeigandi báta á styrktímahilinu, þeirra e
legum samgöngum halda uppi á ákveðnu sv
að sýnt sé, að styrksins hefur verið þörf, eins
var ákveðinn.

b. Aukavinna .
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .
d. Annar kostnaður .

2. Landkynning .
3. Kostnaður á Keflavíkurflugvelli .
4. Hóteleftirlit .
5. Upplýsingaskrifstofa á Akureyri .
6. Minjagripir .
7. Áhöld .

+ Tekjur .

Rekstrarhalli greiddur úr sérleyfissjóði ....

IV. Til umbóta við Geysi .

Samtal

27



C. Vitamál og hafnargerðir.
I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála :

1. Laun:
a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

-:- Hluti af launum verkfræðinga o. fl.
færður á hafnir .

2. Annar skrifstofukostnaður .
3. Ferðakostnaður og fæðispeningar .

II. Laun vitavarða :
a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .
c. Aukagæzla og aðstoð .

III. Rekstrarkostnaður vitanna :
a. Vitaskipið .
b. Vitarnir .

IV. Viðhald og endurbætur vitanna .
V. Sjómerki og viðhald sæluhúsa .

VI. Til áhalda .
VII. Fyrning .

VIII. Til hafnarmannvirkja og lendingarbóta .
IX. Til hafnarbótasjóðs samkvæmt lögum .

Samtal

D. Flugmál.
I. Stjórn flugmála:

Skrifstofukostnaður :
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót 456960
2. Verðlagsuppbót 286687

b. Aukavinna .
c. Annar kostnaður .

-:- Endurgreitt vegna alþjóðaflugþjónustu

II. Reykjavíkurflugvöllur :
1. Lendingarstjórn:

a. Laun:
1. Grunnlaun með uppbót 116640
2. Verðlagsuppbót 86116

b. Annar kostnaður .

28
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kr. kr.

638640
465617

1104257

320000
784257

....... . 165000

....... . 25000
974257

....... . 280000

....... . 204400....... . 65000
549400

....... . 1100000........ 1200000
2300000

........ 325000........ 120000

........ 550000........ 60000

....... . 6760000........ 1955000

s C... , . . . 13593657

743647
50000

350000
1143647

nnar .. 230000
913647

202756
100000

302756
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2. Slökkviliðsdeild :
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót 174960
2. Verðlagsuppbót 128363

b. Aukavinna .
c. Annar kostnaður .

3. Sjóflughöfn o. fl.:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót
2. Verðlagsuppbót .

90720
66386

157106
b. Annar kostnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40000

4. Vélaverkstæði:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót 62640
2. Verðlagsuppbót 45727

b. Laun vélvirkja og tímakaupsmanna ..
c. Efni og varahlutir .
d. Benzín og olíur .
e. Annar kostnaður .

303323
70000
50000

108367
450000
275000
200000
60000

1093367
-:- Seld vinna og akstur 1000000

5. Trésmíðaverkstæði:
a. Laun trésmíða og aðstoðarmanna .
b. Efni og verkfæri .
c. Annar kostnaður .

-:- Seld vinna .

300000
100000
40000

440000
400000

6. Viðhald og varðveizla mannvirkja:
a. Laun verkstjóra:

1. Grunnlaun með uppbót 34560
2. Verðlagsuppbót 25229

59789
b. Laun verkamanna 550000
c. Efni, aðkeypt vinna, viðgerðir o. fl. .. 1000000
d. Malbikun flugbrauta 400000

7. Rafmagnsdeild :
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót 32400
2. Verðlagsuppbót 23652

56052
b. Annar kostnaður . . . . . . . . . . . . . 50000

8. Annar kostnaður .

29

kr. kr.

423323

197 106

93367

40000

2009789

106052
350000

3522393
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III. Keflavikurflugvöllur:
1. Skrifstofukostnaður :

a. Laun:
1. Grunnlaun með uppbót
2. Verðlagsuppbót .

104760
73775

178535
b. Annar kostnaður 125000

2. Lendingarstjórn:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót 463560
2. Verðlagsuppbót 340490

804050
b. Annar kostnaður 250000

1054050
1018000-7- Endurgreiðsla samkv. samningi

3. Flugumsjón:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót .. , 329520
2. Verðlagsuppbót 240116

569636
b. Annar kostnaður . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 150000

4. Flugvélaafgreiðsla :
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót 564240
2. Verðlagsuppbót 414725

978965
b. Laun afgreiðslumanna 815000
c. Annar kostnaður 300000

2093965
-7- Endurgreiðsla samkv. samningi 840000

5. Flugvélaviðgerðardeild :
a. Laun flugvélavirkja .
b. Efni og annar kostnaður .

550000
50000

600000
Áætlaðar tekjur af viðgerðum á erlend-
Ulll flugvélull1 600000

6. Tryggingargjöld .
7. Viðhald húsa og rekstur rafstöðva .
8. Annar kostnaður .

IV. Aðrir flugvellir og sjóflughafnir .

30

kr. kr.

303535

36050

719636

1253965

40000
250000

50000
2653 186

800000



V. Innanlandsflugstjórn :
1. Suðursvæði:

a. Laun:
1. Grunnlaun með uppbót .,. 129600
2. Verðlagsuppbót 94608

b. Annar kostnaður .

2. Nort'iursvæt'ii:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót .. , 93420
2. Verðlagsuppbót 68357

b. Annar kostnaður .

3. Öryggisgæzla:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót 107820
2. Verðlagsuppbót 81291

b. Annar kostnaður .

VI. Rekstur fjarskiptastöðva .
VII. Loranstöðin á Reynisfjalli .

-;- Alþjóðatillag, 95% .

VIII. Ferðakostnaður og mælingar flugvalla .....
IX. Kostnaður við alþjóðaflugmálastofnunina 0

málaráðstefnur :
1. Framlag til ICAO .
2. Ferðakostnaður .

X. Þjálfun starfsmanna i flugvallarekstri .....
XI. Styrkir til námsmanna og starfsemi áhugam

XII. Loftferðaeftirlit :
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót 98280
2. Verðlagsuppbót 69926

b. Þóknun til Air Registration Board .
c. Annar kostnaður .

-;- Tekjur .

XIII. Alþjóðaflugþjónustan :
1. Flugumferðarstjórn .
2. Fjarskiptaþjónustan .
3. Veðurþjónustan .

-;- Alþjóðatillag, 88% .
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kr. kr.

224208
25000

249208

161777
45000

206777

189111
17000

206111
662096

....... . 350000....... . 1090350

....... . 1035832
54: 518

........ I 25000
g flug-

........ 60000

....... . 80000
140000

........ 100000
anna .. 60000

168206
90000
50000

308206
....... . 15000

293206

....... . 1015000

....... . 6440640

....... . 3 498 000
10953640

......... Q 639 203
1314437



XIV. Framlag til I. G.A. O. vegna veðurathugana
Norður-Atlantshafi .

Tekjur af flugvöllum eru áætlaðar:
1. Af Reykjavíkurflugvelli .
2. Af Keflavíkurflugvelli .
3. Af öðrum flugvöllum .

Samtal
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kr. kr.

skipa á
....... . 270000

11158483

....... . 1 100000

....... . 6000000

....... . 100000
7200000

sD. ... . . . 3958483
I



kr. kr.

u hans:
95760
65217 160977

....... . 12000

....... . 10000

....... . 25000

....... . 10000

....... . 24000
241977

3414960
2526738
-- 5 941 6~8

....... . 600 ono

....... . 40000
prests-

....... . 600000

....... . 40000
prests-

rðabóta-
reitt úr
....... . 120000
ppgjafa-
m .... 75000
gr. laga
....... . 100000

7516698

....... . 32400

....... . 23652

....... . 2400
58452

ngmála-
....... . 25000
........ 8000
kna til
....... . 200000
....... . 3500
ðkirkju 7500
um nr.
....... . 500000
anda .. 25000
....... . 2000000
....... . 150000

----- ----
s A. ... . . 10736127

14. gr.
Til kirkju- og kennslumála er veitt:

A. Kirkjumál.
I. Biskupsembættið:

1. Laun biskups og starfsmanna á skrifstof
a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

2. Ljós og hiti í biskupsbústaðnum .
3. Risna .
4. Annar skr-ifstofukostnaður .
5. Ferðakostnaður biskups .
6. Húsaleiga biskups .

II. Embætti sólmarpresta og prófasta:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

2. Embættiskostnaður presta .
3. Sima- og frimerkjakostnaður presta .
4. Til endurbóta á gömlum íbúðarhúsum á

setrum .
5. Húsaleigustyrkur presta .
6. Prestmötuandvirði, úttektarkostnaður á

setrum, vextir af seldri prestmötu, ja
greiðslur, girðingar o. fl., sem áður var g
prestlaunasjóði (áætlað) .

7. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir u
prestar og prestsekkjur njóta samkv. lögu

8. Til greiðslu á hempum presta samkv. 24.
nr. 38/1954 .

III. Til söngmálastjóra þjóðkirkjunnar:
1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .
3. Ferðakostnaður .

IV. Til eflingar kirkjusöngs samkv. ráðstöfun sö
stjóra .

V. Húsaleiga vegna söngskóla þjóðkirkjunnar
VI. Til greiðslu álags vegna afhendingar kir

safnaða .
VII. Til að gefa út ársskýrslu þjóðkirkjunnar ..

VIII. Til styrktar málgagni fyrir hina íslenzku þjó
IX. Framlag til kirkjubyggingasjóðs samkv. lög

43/1954 .
X. Árgjöld þjóðkirkjunnar til alþjóðakirkjusamb

XI. Til framkvæmda í Skálholti .
XII. Kostnaður vegna Skálholtshátíðar 1956 .

Samtal
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B. Kennslumál.
I. a. Háskólinn:

1. Laun kennara og annarra starfsmanna:
a. Grunnlaun með uppbót 1516652
b. Verðlagsuppbót 928429

2. Til risnu háskólarektors .
3. Húsaleigustyrkur háskólarektors .
4. Hiti, ljós og ræsting .
5. Til tannlækningastofu .
6. Til rannsóknarstofu i lyfjafræði .
7. Til rannsóknarstofu í heilbrigðisfræði .
8. Til stundakennslu og landmælinga .
9. Til áhaldakaupa læknadeildar .

10. Til námskeiða og heimsókna erlendra vís-
indamanna .

11. Til rannsóknarstofu í handlæknisfræði ..
12. Námskeið í uppeldis- og kennslufræðum
13. Til verklegrar kennslu í meinafræði og

sýklafræði .
14. Til vísindastarfsemi .
15. Til námskeiðs í stjórnarframkvæmdarétti
16. Fasteignagjöld og tryggingar .
17. Prófkostnaður .
18. íþróttakennsla .
19. Ýmis útgjöld .

b. Tilraunastofa háskólans á Keldum:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót 327570
b. Verðlagsuppbót 238705

2. Annar kostnaður .

kr. kr.

2445081
10000
24000

315000
22000
7000
7000

210000
20000

30000
20000
40000

17000
50000
10000
40000

150000
30000

190000

566275
700000

12116275
-:- Tekjur 850 000

II. Til styrktar íslenzkum námsmönnum:
a. Til styrktar íslenzkum námsmönnum erlendis
b. Framlag til námslána .
e. Framlag til Lánasjóðs stúdenta .
d. Til leiðbeiningaskrifstofu' um nám erlendis,

samkvæmt nánari ákvörðun menntamálaráðu-
neytisins .

Við úthlutun námsstyrkja ber að taka tillit til
mismunandi náms- og dvalarkostnaðar í löndum,
þar sem námsmenn dvelja.

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að þeir, sem
styrks njóta, inni af hendi að loknu námi minnst
5 ára þjónustu i þágu landsins, ella endurgreiði
þeir styrkinn.
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13500
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416275
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2. Annar kostnaður .

kr. kr.

270360
198083

- 468443
....... . 216000

684443

746280
544113

1290393
....... . 653000
........ 215000
........ 110000
........ 35000
........ 3000
........ 5000
........ 47000
....... 10000
....... 3000....... 55000....... 4107

2430500

489240 I356315
- 845555

...... . 390000

...... . 220000

...... . 90000

...... . 15000

...... . 5000

...... . 3000

...... . 10000

....... 3000

....... 55000
llaskóla 20000
....... 2794

---- 1659349

212760
152614

365374
....... 120000
....... 93000
....... 12000
....... 6000....... 10000....... 2000

III. Fræðslumálastjóraembættið :
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

IV. Menntaskólinn í Reykjavík:
a. Föst laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Stundakennsla .
c. Hiti, ljós og ræsting .
d. Viðhald húsa og áhalda .
e. Náms- og húsaleigu styrkir .
f. Styrkur til bókasafns skólans .
g. Styrkur til bókasafnsins íþöku .
h. Til prófdómara .
i. Vegna kostnaðar við skólastjórn .
j. Námsferðir .
k. Annar kostnaður .
l. Fyrning .

V. Menntaskólinn á Akureyri:
a. Föst laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Stundakennsla .
c. Hiti, ljós og ræsting .
d. Viðhald húsa og áhalda .
e. Námsstyrkir .
f. Til bóka og áhalda .
g. Til bókasafns nemenda .
h. Vegna kostnaðar við skólastjórn .
i. Námsferðir .
j. Annar kostnaður .
k. Til kaupa á handriti af sögu Möðruva
l. Fyrning .

VI. Menntaskólinn á Laugarvatni:
a. Föst laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Stundakennsla .
c. Húsnæði, ljós, hiti og ræsting .
d. Prófkostnaður .
e. Námsstyrkir .
f. Vegna kostnaðar við skólastjórn .
g. Námsferðir .

35



h. Til bókakaupa .
i. Annar kostnaður .

VII. Kennaraskólinn:
1. a. Föst laun:

1. Grunnlaun með uppbót 335520
2. Verðlagsuppbót 240249

b. Stundakennsla .
e, Hiti, ljós og ræsting .
d. Bækur og áhöld .
e. Námsstyrkir .
f. Viðhald húsa og áhalda .
g. Húsnæði utan skólans .
h. Annar kostnaður .
i. Fyrning .

2. Handíðadeild :
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót 97200
2. Verðlagsuppbót 70956

b. Stundakennsla .
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .
d. Annar kostnaður .

VIII. Stýrimannaskólinn:
a. Föst laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót _._._

b. Stundakennsla .
e, Hiti, ljós og ræsting .
d. Til áhaldakaupa .
e. Til námskeiða utan Reykjavíkur og ve

manna á varðskipum ríkisins .
f. Annar kostnaður .

IX. Vélstj öraskólinn :
a. Föst laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Stundakennsla .
c. Til verklegrar kennslu .
d. Hiti, ljós og ræsting .
e. Til að semja og gefa út kennslubæku
f. Annar kostnaður. " .

X. Sjómannaskólahúsið :
a. Húsvarzla og reikningshald:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .
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....... . 5000

....... . 35000
648374

575769
174000
50000
5000

15000
20000
85000
40000
1332

966101

168156
30000
75000
20000

293156
---- 125925

I
166320
120333

286653--
........ 220000
........ 110000........ 15000
gna yfir-
........ 60000
........ 30000

72165

198720
143985

342705........ 220000
........ 15000......... 120000
r ...... 10000
......... 75000

78270

28800
21024 49824

14. zr.

7

3

5
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3. Garðyrkjuskólinn á Reykjum:
a. Föst laun:

1. Grunnlaun með uppbót
2. Verðlagsuppbót .

108000
82575

kr. kr.

....... . 404 ono

....... . 30000

....... . 8392
492216

310000
65000

375000
117216

I

I
223288
50000
35000
80000
25000
60000
15000

75000
30000

870
594158

286653
55000
50000

100000 ~,

25000
1000

150000
5000

95000
10000

883
778536

190575
40000

50000
50000
3(}000

b. Annar kostnaður .
c. Opinber gjöld .
d. Fyrning .

Endurgreiddur kostn. af hita og ræstingu
Húsaleiga .

XI. Búnaðarkennsla :
1. Bændaskólinn á Hólum:

a. Föst laun:
1. Grunnlaun með uppbót 129600
2. Verðlagsuppbót 93688

b. Stundakennsla .
c. Til verklegs náms .
d. Hiti, ljós og ræsting .
e. Til verkfærakaupa .
f. Til viðhalds .
g. Til kennsluáhalda .
h. Til viðhalds og endurbóta á leik-

fimishúsi .
i. Annar kostnaður .
j. Fyrning .

2. Bændaskólinn á Hvanneyri:
a. Föst laun:

1. Grunnlaun með uppbót 166320
2. Verðlagsuppbót 120333

b. Stundakennsla .
c. Til verklegs náms .
d. Hiti, ljós og ræsting .
e. Til verkfærakaupa .
f. Til verkfærasafns .
g. Viðhald .
h. Til kennsluáhalda .
i. Til framhaldsdeildar .
j. Annar kostnaður .
k. Fyrning .

b. Hiti, ljós og ræsting .
e. Til kennsluáhalda og verkfæra-

kaupa .
d. Viðhald skólahúsa .
e. Til garðyrkjutilrauna .
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f. Til jarðborana .
g. Annar kostnaður .
h. Fyrning .

40000
20000

678

XII. Iðnfræðsla:
Til iðnskólahalds samkvæmt lögum

XIII. Verzlunarskólar o. fl.:
a. Til Verzlunarskóla Íslands .
b. Til Samvinnuskólans .
c. Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda

XIV. Almenn barnafræðsla:
1. Laun kennara í föstum skólum:

. a. Grunnlaun með uppbót 12916000
b. Verðlagsuppbót 9860000

2. Laun farkennara :
a. Grunnlaun með uppbót 1200000
b. Verðlagsuppbót 980000

3. Til aukakennara og stundakennslu .
4. Til kennslueftirlits :

a. Námsstjórar:
1. Laun:

a. GrunnI. með uppbót 138240
b. Verðlagsuppbót 100912

239152
2. Annar kostnaður. .. ... 110000

349152
b. FræðslufulItrúinn í Reykjavík:

1. Laun (% laun):
a.GrunnI. með uppbót 17280
b. Verðlagsuppbót .... 12614

29894
2. % skrifstofukostnaðar . 60000

89894

kr. kr.

421 253
1 793947

1572646

300000
100 UUO

5000
405000

22776000

2180000
100 UOO

439046
5. Til framkvæmdar sundskyldu i barnaskólum

samkvæmt tillögum íþróttafulltrúa 686 000
6. Styrkur til byggingar barnaskóla. íbúða fyrir

skólastjóra og kaupa á skólabílum 4 150000
7. Til fyrrv. barnakennaraettír till. fræðslumála-

stjóra ............................•.......•. 60 000
8. Ráðskonukaup við heimavistarskóla:

a. Grunnlaun 306000
b. Verðlagsuppbót 229000
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9. Endurgreiðsla á * rekstrarkostnaðar barna-
skólanna (áætlað) .

10. Styrkur til tímaritsins "Menntamál" gegn því,
að ritið sé sent öllum skólanefndarformönnum
ókeypis .

ll. Styrkur til tímaritsins "Heimili og skóli" .
12. Gjöld skv. 112. og 113. gr. laga um almanna-

tryggingar .
13. Til kennaranámskeiða .

XV. Gagnfræðamenntun :
1. Til alþýðuskólans á Eiðum:

a. Laun:
1. Grunnlaun með uppbót
2. Verðlagsuppbót .

179281
130270

309551
70000
95000

5000
7500

60000
693

b. Til verklegs náms og aukakennslu
c. Hiti, ljós og ræsting .
d. Til kennsluáhalda .
e. Til viðhalds á íbúðum kennara .
f. Annar kostnaður .
g. Fyrning .

2. Til héraðs- og gagnfræðaskóla :
a. Grunnlaun með uppbót 6026362
b. Verðlagsuppbót 4387849
e. Hluti ríkissjóðs af öðrum rekstrar-

kostnaði og stundakennslustyrkur . 4650000

3. Styrkur til byggingar gagnfræða- og héraðs skóla
4. Til námsstjóra við framhaldsskóla:

a. Grunnlaun með uppbót 74520
b. Verðlagsuppbót 51700

126220
30000

196000
c. Annar kostnaður .
d. Kostnaður við fjármálaeftirlit .

5. Til námskeiða fyrir gagnfræðaskólakennara ..
6. Til Snörragarðs í Reykholti .
7. Til Skallagrímsgarðs í Borgarnesi .
8. Til unglingafræðslu eftir tillögum fræðslumála-

stjóra .
9. Til handíðaskólans :

a. Laun skólastjóra:
1. Grunnlaun með uppbót 36700
2. Verðlagsuppbót 25725

62425
b. Annar kostnaður 45000

10. Til námsflokka undir eftirliti fræðslumála-
stjórnarinnar .

11. Til útgáfu námsbóka fyrir gagnfræðaskóla '"
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kr. kr.

3 750 000

15000
5000

250000
12000

1---- 34952046

5,47744 I

15064211
2000000

352220
15000
10000

5000

45000

107425

72000
10000

18228600
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XVI. Upp í vangoldin ríkisframlög vegna barna- og
gagnfræðaskólabygginga .

XVII. Húsmæðrafræðsla :
1. Til húsmæðraskóla :

a. Grunnlaun með uppbót 1002240
b. Verðlagsuppbót 739433
e, Hluti ríkissjóðs í öðrum rekstrar-

kostnaði 700000

2. Til byggingar húsmæðraskóla .
3. Til húsmæðrakennaraskólans:

a. Laun:
1. Grunnlaun með uppbót 92640
2. Verðlagsuppbót 67943

b. Stundakennsla og aðstoð .
c. Annar kostnaður .

4. Til námsstjóra:
a. Grunnlaun með uppbót .. ,
b. Verðlagsuppbót .

34560
25228

59788
c. Annar kostnaður 15000

XVIII. Til íþróttamála:
1. Til íþróttakennaraskóla ríkisins:

a. Laun:
1. Grunnlaun með uppbót 66000
2. Verðlagsuppbót 47099

b. Stundakennsla .
c. Til námskeiða fyrir íþróttakennara
d. Íþróttatæki .
e. Ræsting .
f. Lagfæring íþróUavalla .
g. Kostnaður vegna stofnunar heima-

vistar .
h. Annar kostnaður .

160583
20000
50000

113099
30000
15000
5000
7000

105000

45000
40000

2. Til íþróttasjóðs .
3. Til íþróttasambands íslands til þess að hafa

fastráðinn framkvæmdastjóra .
4. Laun Olafs Pálssonar til eftirlits með sund-

kennslu og til prófdómarastarfa :
a. Grunnlaun með uppbót.. 10266
b. Verðlagsuppbót 5954

5. Laun Lárusal' Rist, sundkennara :
a. Grunnlaun með uppbót 7800
b. Verðlagsuppbót 4524

40

kr. kr.

2441 673
740 UOO

230583

74788

360099
1 200000

40000

16220

12324

1200000

3487044
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6. Til íþróttaskóla Sigurðar Greipssonar
7. Til ferðakennslu í íþróttum .
8. Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir
9. Vegna undirbúnings undir þátttöku íslendinga

í Olympiuleikunum 1956 .

XIX. Til kennslu heyrnar- og málleysingja:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

124320
90752

2. Fæðiskostnaður .
3. Kaup starfs stúlkna .
4. Til áhaldakaupa .
5. Annar kostnaður .
6. Fyrning .

XX. Til matsveina- og veitingaþjónaskóla .
XXI. Kostnaður við barnaverndarráð .

XXII. Til blindrastarfsemi .
Ríkisstjórnin skipti styrknum milli Blindra-

vinafélagsins og Blindrafélagsins.
XXIII. Til Kristjáns Geirmundssonar til að setja upp fugla

fyrir náttúrugripasafnið og skóla .
XXIV. Til Hallgríms Helgasonar, tónskálds, til að safna

íslenzkum þjóðlögum og gefa þau' út:
a. Styrkur .
b. Ferðastyrkur .

XXV. Til Menningar- og fræðslu sambands alþýðu .
XXVI. Til Skáksambands Íslands .

XXVII. Til menningarsjóðs Blaðamannafélags Íslands ..
XXVIII. Til Alþýðusambands Íslands .

XXIX. Til rannsókna á þroskastigi íslenzkra skólabarna:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót 36720
b. Verðlagsuppbót 25725

2. Annar kostnaður .
3. Útgáfukostnaður .

XXX. Til styrktar erlendum námsmönnum í Íslenzkum
skólum, skv. ákvörðun menntamálaráðuneytisins

XXXI. Til lektors í íslenzku við Oslóarháskóla .
XXXII. Til Hermanns Pálssonar lektors við Edmborgar-

háskóla .
XXXIII. Til Snorra Sigfússonar, fyrrv. námsstjóra. til að

starfa að sparifjáröflun í skólum .

Samtals B. ...

kr. kr.

20000
350UO
5000

100000

215072
115000
10000U

8000
100000

1352

10500
2000

62445
33000
50000

1 788643

539421
220 UUO

70 UOO
30000

4500

12500
5000

20000
10000
75000

145445

110000
10000

10000

8300

78843448

41
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Til bókmennta, lista og vísinda er veitt:

A. Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarf
I. Landsbókasafnið :

1. Laun:
a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

2. Til bóka-, tímarita- og handritakaupa
bands .

3. Til Þorsteins Konráðssonar .
4. Til þess að semja og prenta skrá um
5. Til árbókar .
6. Til samningar og prentunar íslenzkra

skrár .
7. Ýmisleg gjöld .

II. Þjóðskjalasafnið:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

2. Til bókbands, bóka- og handritakaup
umbúnaðar skjala .

3. Ýmisleg gjöld .

III. Þjóðminjasafnið:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

2. Til aðstoðar, tímavinnu, til þess að
gripi, til áhalda og aðgerðar safngrip
og ritfanga .

3. Til rannsókna og ferðakostnaðar .
4. Til sjóminjasafns .
5. Til viðhalds gamalla bygginga .
6. Til hljómplötusafns .
7. Til uppsetningar Þjóðminjasafns .
8. Til rekstrar hússins .
9. Til örnefnasöfnunar .

IV. Listasafn ríkisins:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

2. Annar kostnaður .
3. Til kaupa á erlendum listaverkum ..
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kr. kr.

semi.

298440
217077

515517
og bók-

I
....... . 220000
....... . 1200
handrit 5000 I........ 20000

II' bóka-
....... . 15000
........ 30000

806717

172080
123152
-- 295232

a og til
........ 18000
........ 10000

323232

157960
108673
-- 266633

útvega
a, bóka
........ 130000........ 12000
........ 3500........ 90000........ 5000........ 65000........ 175000........ 30000

777133

34560
25228

59788
........ 30000........ 15000

104788
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V. Náttúrugripasafnið:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

168300
119755

2. Til kaupa á náttúrugripum og uppsetningar
dýra .

3. Til kaupa á bókum .
4. Til kaupa á safnahirzlum, áhöldum og tækjum
5. Til rannsókna og ferðakostnaðar .
6. Til fuglamerkinga .
7. Til útgáfu á Acta naturalia islandica .
8. Ýmis gjöld .

VI. Til Hins íslenzka náttúrufræðifélags .
VII. Safnahúsið:

1. Laun dyravarðar :
a. Grunnlaun með uppbót 21600
b. Verðlagsuppbót 17636

2. Til hita, ljósa og opinberra gjalda .
3. Til viðhalds, áhalda og ræstingar •.........
4. Ýmis gjöld .
5. Til girðingar um lóð Safnhússins .
6. Fyrning .

VIII. a. Framlög til bókasafna samkvæmt lögum nr.
42/1955, um almenningsbókasöfn:
1. Til bæjar- og héraðsbókasafna .. 560000
2. Til sveitabókasafna og lestrarfé-

laga 400000
3. Til bókasafna skóla og annarra

opinberra stofnana 70000

b. Styrkir til bókasafna og lesstofa:
1. Til iðnbókasafns í Reykjavík 2500
2. Til bókasafns í Flatey 1250
3. Til sýslunefndar V.-ísafjarðarsýslu

vegna bókasafns Síghvats Gríms-
sonar, enda sé það geymt hjá hér-
aðsskólanum að Núpi 1250

4. Til kaupa á bókum handa kon-
unglega bókasafninu i Stokkhólmi 1000

5. Til lestrarfélags kvenna í Reykja-
vik............................. 3000

6. Til lesstofu sjómannaheimilis á
Siglufirði 5000

7. Til lesstofu sjómannafél. Reykja-
víkur........................... 3750

8. Til lesstofu sjómannaheimilis á
Raufarhöfn 4000

43

kr. kr.

288055

12000
8000

35000
20000
5000

12000
38000

39236
65000
45000
27000

100000
4188

1030000

418055
15000

280424
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9. Til sjómannalesstofu K. F. U.M. í
Vestmannaeyjum .

10. Til sjómannalesstofu í Höfn í
Hornafirði .

11. Til sjómannalesstofu á Akranesi .
12. Til sjómannastofu í Reykjavík ..

1200
2000

20000

e, Til byggingar bókasafna og lesstofa

IX. Styrkir til bókaútgáfu o. fl.:
1. Til Hins íslenzka bókmenntafélags. til útgáfu

fornbréfasafns og annarra rita .
2. Til Þjóðvinafélagsins .
3. Til útgáfunefndar handrita .
4. Til Fornleifafélagsins .
5. Til Sögufélagsins til þess að gefa út alþingis-

bækur, landsyfirréttardóma o. fl. .
6. Til Hins íslenzka fræðafélags til útgáfustarf-

semi, enda verði á árinu haldið áfram útgáfu
jarðabókarinnar .

7. Til Fornritaútgáfunnar .
8. Til útgáfustarfsemi Þjóðvinafélagsins og

menningarsjóðs, til útgáfu íslendingasögu ..
9. Til bókaútgáfu menningarsjóðs, til útgáfu

nýrrar Íslandslýsingar .
10. Til að safna gögnum og semja rit um Íslenzka

þjóðhætti við sjávarsíðuna samkvæmt ráð-
stöfun Fiskifélags íslands .

11. Til rímnafélagsins, til útgáfustarfsemi
12. Til Vísindafélags íslendinga, til útgáfu rita ..
13. Til Björns Th. Björnssonar til að semja mynd-

listarsögu íslands fyrir siðaskipti .
14. Til Halldórs Halldórssonar dósents til þess að

rannsaka Íslenzk orðtök .
15. Til Magnúsar Más Lárussonar prófessors til

þess að rannsaka íslenzka kirkjusögu .
16. Til Björns Þorsteinssonar cand. mag. til rann-

sókna á verzlunarsögu Íslands á 14. og 15. öld
17. Til Steins Dofra ættfræðings .

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að að
honum látnum verði ættfræðihandrit hans eign
Landsbókasafnsins.

18. Til Ara Arnalds, til ritstarfa .
19. Til dr. Jóns Dúasonar (vegna útgáfu rita hans)
20. Til útgáfu íslenzkra nýyrða .
21. Til samningar íslenzkrar orðabókar, gegn 75

þús. kr. framlagi frá Sáttmálasjóði .
22. Til Williams Craigie Í viðurkenningarskyni

fyrir störf hans í þágu íslenzkra bókmennta
23. Til Jóns Aðalsteins Jónssonar til mállýzku-

rannsókna .
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kr. kr.

4000

48950
50000

65000
10000

100000
9000

20000

15000
75000

12000

20000

25000
15000
15000

8000

8000

8000
18500

9000
30000
50000

125000

20000

8000

1128950

8000
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kr. kr.

15000
15000

10000

2000
5000

10000
10000

15000
15000
15000

20000

12000
817500
902608

24. Til útgáfu héraðssagnaríta, eftir tillögum heim-
spekideildar háskólans .

25. Til Norræna félagsins .
26. Til Stúdentaráðs Háskóla íslands, til stúdenta-

skipta og annarrar starfsemi .
27. Til íslenzkra stúdenta í Kaupmannahöfn til fé-

lagsstarfsemi .
28. Til Íslendingafélagsíns í Kaupmannahöfn .
29. Til ætt- og mannfræðifélagsins til útgáfu

manntalsins frá 1816 .
30. Til útgáfu á Ættum Austfirðinga .
31. Til Jóns Guðnasonar skjalavarðar til útgáfu

ritsins "Strandamenn" .
32. Til héraðsskjalasafna skv. 1. nr. 7/1947 .
33. Til endurskoðunar dansk-íslenzkrar orðabókar
34. Til greiðslu kostnaðar við norrænu menning-

armálanefndina .
35. Vegna þátttöku Íslands í útgáfu safnrita um

menningarsögu Norðurlanda til 1950 .

X. Til skálda, rithöfunda og listamanna .
Af fé þessu skal Gunnar skáld Gunnarsson

njóta 30200 kr. heiðurslauna.
Að öðru leyti skal 3 manna nefnd, kosin af

Alþingi, skipta fjárhæð þessari.
XI. Til rithöfundasjóðs Kelvins Lindemanns .

enda verði fénu varið til dvalarkostnaðar fyrir
skandinaviskan rithöfund hér á landi.

XII. Styrkur til Myndlistaskólans í Reykjavík .
XIII. Til Páls Hermannssonar, fyrrv. alþm., til rit starfa
XIV. Til Arnórs Sigurjónssonar til ritstarfa .
XV. Til Benedikts Gíslasonar frá Hofteigi til sögu- og

fræðiiðkana .
XVI. Til Magnúsar Guðnasonar til varðveizlu á tækj-

um, sem hann hefur fundið upp .
XVII. Til Jóhannesar Áskelssonar til rannsókna á ís-

lenzkum surtarbrandslögum, enda gangi þá stein-
gervingasafn hans og rit í sambandi við það til
náttúrugripasafnsins .

XVIII. Til Jens Pálssonar til mannfræðirannsókna .
XIX. Til Helga Jónssonar bónda til grasafræðirann-

sókna .
XX. Til Svanhildar Jónsdóttur til rannsókna á hraun-

gróðri .
XXI. Til Thoru Friðriksson tilritstarfa .

XXII. Til Þórarins Jónssonar tónskálds .
XXIII. Til Jónasar Tómassonar tónskálds .
XXIV. Til Jóns Leifs tónskálds .
XXV. Til Sigurðar Skagfield söngvara .

XXVI. Til Róberts A. Ottóssonar til rannsókna á Ís-
lenzkri kirkjutónlist á þjóðveldistímanum .....

45

2500

20000
10500
8000

5000

5000

8000
8000

8000

8000
8000

10000
10000
5000
5000

8000
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XXVII. Til vísindamanna og fræðimanna samkvæmt út-
hlutun menntamálaráðs .

XXVIII. Til leiklistarstarfsemi:
1. Til leikfélags Reykjavíkur, gegn að minnsta

kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði
Reykjavíkur .

2. Til leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta
kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Ak-
ureyrar .

3. Til Jóns Norðfjörð .
4. Til leikfélags Hafnarfjarðar, gegn að minnsta

kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Hafn-
arfjarðar .

5. Til leikfélags ísafjarðar, gegn að minnsta kosti
jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði ísafjarðar

6. Til leikfélags Neskaupstaðar, gegn að minnsta
kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Nes-
kaupstaðar .

7. Til leikfélags Sauðárkróks, gegn að minnsta
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að "

8. Til leikfélags Vestmannaeyja, gegn að minnsta
kosti jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Vest-
mannaeyja .

9. Til leikstarfsemi á Siglufirði, gegn að minnsta
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að ..

Bæjarstjórn Siglufjarðar skiptir upphæðinni
milli leikfélags Siglufjarðar og leikfélags
templara.

10. Til leikfélags Dalvíkur, gegn að minnsta kosti
jafnmiklu framlagi annars staðar að .

11. Til leikfélags Húsavíkur .
12. Til leikfélags Eyrarbakka, gegn að minnsta

kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að ..
13. Til leikfélags Akraness, gegn að minnsta kosti

jafnmiklu framlagi annars staðar að .
14. Til leikfélags Borgarness, gegn að minnsta

kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að ..
15. Til leikfélags Hveragerðis .
16. Til Bandalags íslenzkra leikfélaga .

XXIX. Til Sigurðar Skúlasonar til framsagnarkennslu "
XXX. Til tónlistarstarfsemi :

1. Til Tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti
jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur

2. Til Tónlistarskólans í Reykjavik, til söng-
kennslu .

3. Til tónlistarskóla á Akureyri, gegn að minnsta
kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að "

4. Til tónlistarfélags ísafjarðar .
5. Til tónlistarskóla Siglufjarðar .
6. Til tónlistarskóla Vestmannaeyja .
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50000

25000
8000

3000
3000

3090

30(,0

3000
3000

70000

70000

40000

20000
20000
15000
10000

5000

3000

3000

3000

4000

4000

135391

193000
8000



7. Til tónlistarskóla Hafnarfjarðar ....
8. Til lúðrasveitar Reykjavikur, gegn ja

framlagi annars staðar að .
9. Til lúðrasveitar Akureyrar, gegn ja

framlagi annars staðar að .
10. Til lúðrasveitar Vestmannaeyja, til hl

kaupa .
ll. Til lúðrasveitar Hafnarfjarðar, til hl

kaupa .
12. Til lúðrasveitar Stykkishólms, til hl

kaupa .
13. Til lúðrasveitar verkalýðsins í Reyk]

hljóðfærakaupa .
14. Tillúðrasveitar ísafjarðar, til hljóðfæ
15. Til lúðrasveitar Neskaupstaðar, til hl

kaupa .
16. Til Páls Ísólfssonar, til þess að starfa

listarmálum og efla skilning alþýðu
mennt .

17. Til þess að veita kirkjuorgelleikurum 0
kennurum utan Reykjavíkur ókeypis k
orgelleik, hljómfræði og söngstjórn í
og barnaskólum, með umsjá söngmá
þjóðkirkjunnar .

18. Til sambands íslenzkra karlakóra ..
19. Til landssambands blandaðra kóra og

kóra .
20. Til kirkjukórasambands Íslands til

kirkjusöngs i landinu .

XXXI. Til söngnáms erlendis eftir ákvörðun
málaráðs .

XXXII. Til Elsu Sigfúss söngkonu .
XXXIII. Til Gerðar Helgadóttur, til náms í höggm
XXXIV. Til Gerðar Helgadóttur, til að læra myn

ingu á gluggum í kirkjur og samkomuhú
XXXV. Til Guðmundar Jónssonar söngvara

XXXVI. Til Guðrúnar Á. Símonar söngkonu

XXXVI I. Til listasafns Einars Jónssonar:
1. Laun:

a. Grunnlaun .
b. Verðlagsuppbót .

2. Til eldiviðar og ljósa .
3. Ýmis gjöld .
4. Fyrning .
5. Til að gera girðingu um lóð safnsin

XXXVIII. Til eflingar menningarsambandi við V
lendinga .
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15. gr.

kr. kr.

5000
5000

1500

3500

10000

8000
200000

32000
25000

40000

5000
5000

25000

. . . 7140877

XXXIX. Til Egilsgarðs að Borg á Mýrum .
XL. Til trjágarðsins Skrúðs, Núpi í Dýrafirði .

XLI. Til Þorfinns Kristjánssonar prentara í Kaup-
mannahöfn, til að greiða fyrir heimsóknum
aldraðra Íslendinga í Danmörku til Íslands ....

XLH. Til Þorfinns Kristjánssonar, vegna útgáfu á árs-
fjórðungsritinu Heima og erlendis .

XLIII. Til Jóns Guðmundssonar, fyrrv. veitingamanns
á Þingvöllum .

XLIV. Kostnaður við friðun Þingvalla, sbr. lög nr. 59
1928 .

XLV. Til umbóta á Þingvöllum .
XLVI. Til Vesturheimsblaðanna Lögbergs og Heims-

kringIu .
XLVII. Til Skálholtsfélagsins, til umbóta í Skálholti .

XLVIII. Til Skálholtsfélagsins. til rannsóknar á kirkju-
grunninum í Skálholti .

XLIX. Til minningarlundar Jónasar Hallgrímssonar í
Öxnadal .

LX. Til minningarlundar Jóns Arasonar við Grýtu ..
LXI. Til minnismerkis Jóns Arasonar á Grýtu .

Samtals A....

B. Til ýmissa rannsókna í opinbera þágu o. fl.
I. Atvinnudeild háskólans:

1. Iðnaðardeild :
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót 489150
2. Verðlagsuppbót 362102

851252
b. Til hagnýtra jarðfræðirannsókna og

iðnaðarrannsókna .
e, Til Tómasar Tryggvasonar, til að sækja

alþjóðamót jarðfræðinga í Mexico .
d. Annar kostnaður .

60000

20000
400000

1331252
340000Tekjur af rannsóknum

2. Fiskideild :
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót
2. Verðlagsuppbót .

555500
415916

971416
b. Annar kostnaður ... . . . . . . . . . . . . . . . .. 300000
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3 Landbúnaðardeild:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót
2. Verðlagsuppbót .

15 !tr.

278800
204672

b. Annar kostnaður .
c. Kortlagning jarðvegs .

d. Fjárræktarbúið á Hesti:
1. Laun .
2. Til stofnkostnaðar .
3. Annar kostnaður .

148739
30000

185000

483472
300000
130000

363739
-;- Tekjur 290000

e. Tilraunabúið á Varmá:
1. Laun .
2. Stofnkostnaður .
3. Annar kostnaður .

72739
20000
25000

117739
-;- Tekjur 8000

4. Sameiginlegur kostnaður:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

101160
76991

b, Hiti, ljós og ræsting .
c. Til viðhalds húss .
d. Húsaleiga í leiguhúsnæði .
e. Annar kostnaður .

178151
170000
20000
82000
95000

545151
-;- Tekjur frá Happdrætti Háskóla Íslands

o. fl. 310000

II. Rannsóknarstofa háskólans:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót 542200
b. Verðlagsuppbót 389064

2. Annar kostnaður .

-;- Tekjur af rannsóknum

III. Til rannsóknaráðs :
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .
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913472

73739

109739

235151

931264
478000

1409264
675000

96984

3594769

734264



15. !!r.

kr. kr.

....... . 75000

....... . 1000'0'
í bergi 75000

256984

1317374
230000

268000

370'000
20'0000
185000
120'00
10000

100000
20000
120'0'0
90'000

2814374
318000

2496374

1585323
582004
184963
290000
160100
77000

618610

3498000
2496 374

........ 30000'0'
nist það
........ 160'00

54300'
30663

84963
a hluta
....... . 8000'0' I........ 300000

464963

2. Rannsóknakostnaður .
3. Til hafíssrannsókna .
4. Til segulmælingastöðvar og segulmælinga

IV. Veðurstofa Íslands:
1. Almenn veðurþjónusta:

a. Laun:
1. Grunnlaun með uppbót 758952
2. Verðlagsuppbót 558422

b. Aukavinna .
e. Laun veðurathugunarmanna utan

Reykjavíkur .
d. Til Landssímans og Ríkisútvarpsins

vegna sendinga veðurskeyta og út-
varps veðurfregna .

e. Áhöld, loftskeytatæki o. fl. .
f. Húsaleiga, ljós, hiti og akstur .
g. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum .
h. Úrkomumælingar á fjöllum .
i. Jarðskjálftamælingar .
j. Ferðakostnaður .
k. Vegna alþjóðlega jarðeðlisfræðiársins
I. Ýmis kostnaður .

-:- Endurgreitt vegna flugveðurþjónustu
-

2. Veðurþjónusta vegna millilandaflugs:
a. Laun:

1. Grunnlaun með uppbót. .. 904698
2. Verðlagsuppbót 680625

b. Aukavinna .
e, Veðurathugun á alþjóðastöðvum .
d. Veðurskeyti .
e. Húsaleiga o. fl. .
f. Áhöld .
g. Ýmis kostnaður .

Fært á 13. gr. D. XIII. 3 .

V. Til landmælinga .
VI. Til Jöklarannsóknarfélags Íslands, enda an

jöklamælingar .
VII. Til sjómælinga :

1. Laun:
a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

2. Vegna yfirtöku og heimflutnings íslenzk
danska sjókortasafnsins .

3. Annar kostnaður .

50



VIII. Til húsameistara ríkisins:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

2. Annar kostnaður .

-;- Tekjur af vinnu .

IX. Framlag til mótvirðissjóðs:
Vegna tæknilegrar aðstoðar

Samtal
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245520
173108

418628....... . 240000
658628
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458628

................ 200000
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16. gr.
Til atvinnumála er veitt:

A. Landbúnaðarmál.
1. Til Búnaðarfélags íslands, enda samþykki landbún-

aðarráðherra fjárhagsáætlun félagsins .
2. Til sama, til kynnisferða bænda .
3. Til sama, til eftirlits og leiðbeininga um eyðingu refa

og minka .
4. Til búreikninga skrifstofu á vegum Búnaðarfél. Íslands

5. Gjöld samkv. jarðræktarlögum:
A. Vegna I. kafla laganna:

Lögboðinn hluti af kaupi héraðsráðunauta
B. Vegna II. kafla laganna:

a. Jarðræktarframlög .
b. Til framræslu samkv. 11. gr. III .

C. Vegna III. kafla laganna:
a. Til stofnkostnaðar við varahlutakaup
b. Til stjórnar vélasjóðs, sbr. 19. gr. lag-

anna .
c. Til eftirlits með vélum ræktunarsam-

banda og dráttarvélanámskeiða .

kr. kr.

2150000
10000

15000
96000

........ 400000

10000000
7200000

17200000

200000

90000

135000
425000

18025000
6. Gjöld vegna laga um jarðræktar- og húsagerðarsam-

þykktir í sveitum:
a. Kostnaður við athuganir og mælingar samkv. 5. gr.

laganna .
b. Til kaupa á jarðræktarvélum _ .
c. Styrkir samkv. 21. gr. laganna, sbr. l. 29/1948 .

7. Til verkfæranefndar ríkisins, enda birti hún árlega
skýrslu um störf sín .

8. Til verðlagsnefndar landbúnaðarafurða samkv. 9. gr.
l. nr. 94 5. júní 1947 .

9. Til búfjárræktar samkv. lögum nr. 19/1948:
a. Nautgríparækt.

1. Almennur styrkur til nautgriparæktar-
félaga 275000

2. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi
annars staðar að 50000

b, Sauðfjárrækt:
1. Styrkur til sauðfjárkynbótabúa 27000
2. Styrkur til sauðfjárræktarfélaga 270000
3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi

annars staðar að 30000

C. Hrossarækt:
1. Fóður- og girðingastyrkur 10000
2. Styrkur til kaupa á kynbótahestum 9000
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16.gr.

kr. kr.
-

15000
15000 49000

....... . 80000
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s ...... 2500000 I
ðs 2500000 I..... 5000000........ 500000
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•••••• 10.
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........ 50000

135218

3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi
annars staðar að .

4. Til hrossaræktarsamhanda .
d. Styrkur til fóðurbirgðafélaga .
e. Til sæðingarstöðva, rekstrar styrkur .
f. Til héraðsráðunauta í búfjárrækt, % launa

10. Framlag til búfjártryggingar samkv. 1. nr. 20/1
11. Til tilraunaráðs búfjárræktar .
12. Til jarðræktartilrauna :

a. Rekstrarkostnaður .
b. Stofnkostnaður .

13. Til þess að koma upp sýningarreitum í jarð
námskeiðum í því sambandi .

14. Framlag samkv. lögum um landnám, nýbyg
endurbyggingar í sveitum:
a. Samkv. 4. gr. laga nr, 35/1946, til landnám
b. Samkv. 13. gr. sömu laga, til byggingarsjó

15. Til ræktunarsjóðs samkv. 1. nr. 66/1947 .....
16. Til samanburðartilrauna með heyverkunaraðfe
17. Til fyrirhleðslu í Þverá og Markarfljóti .....
18. Til fyrirhleðslu í Kaldaklifsá, Svaðbælisá og L
19. Til fyrirhleðslu, gegn framlagi ys kostnaðar

staðar að:
a. t Steinavötn í Suðursveit í Austur-Skaflaf
b. 1 Jökulsá í Lóni .
c. Í Kúðafljóti .
d. Í Laxá í Nesjahreppi í Austur-Skaftafellssý
e. Í Hólmsá á Mýrum, Austur-Skaftafellssýslu

20. Til sjóvarnargarðs fyrir landi Gerðahrepps ..
21. Til sjóvarnargarðs á Álftanesi .
22. Til landþurrkunar á Stokkseyri .
23. Til landþurrkunar í Austur-Landeyjum, gegn

ys kostnaðar annars staðar að .
24. Til landþurrkunar í Vestur-Landeyjum, gegn

ys kostnaðar annars staðar að .
25. Til landþurrkunar á Eyrarbakka .
26. Til sandgræðslu :

a. Laun:
1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Til sandgræðslustöðva .
c. Til nýrra sandgræðslugirðinga .
d. Skrifstofukostnaður .
e. Til sandgræðslutilrauna .
f. Til fræræktar í Gunnarsholti .
g. Til greiðslu skuldar við Framleiðsluráð lan

arins .
h. Ýmis gjöld .
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kr. kr.-----

.......... •. 75000

.............. •. 40000
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182385
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64800
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181184
. lögum

500000

27. Til hreinræktunar holdanautgripa .
28. Til raflýsingar í Gunnarsholti .
29. Til skógræktar:

a. Laun:
1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Skrifstofukostnaður .
c. Til skógræktarfélaga .
d. Til skóggræðslu .
e. Til plöntuuppeldis .
f. Til skóggræðslu á jörðum einstaklinga .
g. Vextir og afborganir af skuldum .

30. Til mjólkurbúa og smjörsamlaga .
31. Til garðyrkjufélags íslands .
32. Til klaksjóðs samkv. lögum nr. 36/1937
33. Veiðimálaskrifstofan :

a. Laun:
1. Grunnlaun með uppbót .
2. Verðlagsuppbót .

b. Annar kostnaður .

34. Kostnaður vegna eyðingar refa og minka samkv
nr. 56 1949 .

35. Til dýralækna:
a. Laun dýralækna:

1. Grunnlaun með uppbót 203220
2. Verðlagsuppbót 147390

b. Styrkir til tveggja manna til þess að stunda dýra-
lækningar samkv. 13. gr. dýralæknalaga frá 1947:
1. Grunnstyrkur 23400
2. Verðlagsuppbót. 17215

e, Styrkur til einstakra manna til að stunda dýra-
lækningar:
1. Grunnstyrkur 18000
2. Verðlagsuppbót 13140

d. Skrifstofukostnaður yfirdýralæknis .

36. Styrkur til dýralæknisfræðináms erlendis .
37. Til kláðalækninga .
38. Kostnaður við sauðfjársjúkdómavarnir :

a. Sauðfjársjúkdómanefnd .
b. Bætur vegna fjárförgunar, uppeldisstyrkur og aðrar

bætur og styrkir .
c. Kostnaður við vörzlu .
d. Nýjar girðingar " '"
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260000
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630000
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e. Viðhald girðinga og endurbætur .
f. Flutningskostnaður .
g. Til rannsókna .
h. Til niðurgreiðslu vaxta af viðreisnarlánum

garnaveiki á garnaveikisvæðunum milli Ló
og Öxarfjarðar .

39. Til Norræna búfræðifélagsins .
40. Til nautgriparæktarsambanda vegna stofnunar t

búa til afkvæmarannsókna, þó ekki yfir % k
41. Til Búnaðarfélags Íslands, til undirhúnings lan

arsýningar .
42. Til Búnaðarfélags íslands, andvirði lóðar (önnur

af þremur) .

Samtal

B. Sjávarútvegsmál.
1. Til Fiskifélags íslands, enda samþykki atvin

ráðuneytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins, og féla
um útgáfu fiskimannaalmanaks á sinn kostnað

2. Til alþjóðahafrannsókna .
3. Til reikningaskrifstofu sjávarútvegsins .
4. Til haf- og fiskirannsókna .
5. Til alþjóðahvalveiðiráðs .
6. Til eftirlits með hvalvinnslustöðvum .
7. Til að leita nýrra fiskimiða .
8. Til að gera tilraunir með nýjar síldveiðiaðfer
9. Til hlutatryggingasjóðs samkvæmt lögum (áæt

10. Vextir af bráðabirgðalánum síldveiðideildar
tryggingasjóðs .

11. Til varnar gegn skemmdum á reknetjum í Fax
völdum háhyrninga, skv. ráðstöfun Fiskifélags

12. Framlag til Fiskveiðasjóðs Íslands samkv. lö
40 frá 1955 .

Samtal

C. Iðnaðarmál.
1. Til Landssambands iðnaðarmanna .
2. Til íðnaðarmálastofnunar Íslands .
3. Þátttaka í kostnaði við leiðbeiningarstarfsemi a

á vegum E. P. A. og F. O. A .
4. Til iðnlánasjóðs .
5. Til iðnfræðsluráðs samkv. lögum .
6. Til iðnráða .
7. Til Halldóru Bjarnadóttur til þess að vinna að

heimilisiðnaðar .
8. Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til þess

uppi kennslu og námskeiðum í tréskurði og
iðnaði .
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9. Til tóvinnuskóla Halldóru Bjarnadóttur á Sv
eyri við Eyjafjörð .

Samtal

D. Raforkumál.
I. Stjórn raforkumála:

1. Laun:
a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

2. Skrifstofukostnaður .
3. Annar kostnaður .

II. Til undirbúnings rannsókna og áætlana um
virkjanir og raforkuframkvæmdir :
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

2. Skrifstofukostnaður .
3. Mælingar og aðstoð .
4. Annar kostnaður .

-;- Tekjur:
L Endurgreiðslur frá bæjarfélögum, ein-

staklingum og fyrirtækjum .
2. Úr raforkusjóði .

III. Rafmagnsveitur ríkisins:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót 1247160
b. Verðlagsuppbót 915054

2. Skrifstofukostnaður .
3. Annar kostnaður, hirgðavarzla, bifreiðar

og vélar, vextir, afskriftir og ýmis gjöld

Þar af greitt af veitum i rekstri .

4. Rekstrarkostnaður og raforkukaup veitna:
a. Rafmagnsveitur ríkisins .
b. Héraðsrafmagnsveitur ríkisins .

-;- Tekjur:
1. Rekstrartekjur veitna:

a. Rafmagnsveitur ríkisins .
b. Héraðsrafmagnsveitur ríkisins .

2. Greitt af nýbyggingum .
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16. gr.

-;- Tekjur:
1. Árgjöld rafveitna .
2. Aðflutningsgjöld o. a. . .

kr. I kr.

........ . 160000

....... . 5860000

........ 400000

........ 140000

227440
165303

392743
....... . 140000
....... . 240000
........ 300000

1 072 743

850000
222743

1072743

....... . 20000

1946 .. 5000000

140220
102650

242870
......... 75000
........... 400000
........ 100000
........ 65000

h8287U

iddur af....... . 632870
250000

....... . 100000
eimur .. 1250000
......... . 1000000

2600000
sókna á........ 450000
ðsströnd,....... . 150000
dir eftir-

ls D. .. . . . . 15099471

IV. Vatnamælingar .
V. Til nýrra raforkuframkvæmda .

VI. Til virkjunarrannsókna í stórám landsins
VII. Til leiðbeiningar bændum um raforkumál

VIII. Rafmagnseftirlit ríkisins:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

2. Skrifstofukostnaður .
3. Ferðakostnaður .
4. Annar kostnaður .

IX. Raforkuráð :
Þóknun og skrifstofukostnaður .

X. Raforkusjóður:
Tillag ríkissjóðs samkv. lögum nr. 12 2. apríl

XI. Jarðboranir og gufuvirkjunarrannsóknir:
1. Laun:

a. Grunnlaun með uppbót .
b. Verðlagsuppbót .

2. Skrifstofukostnaður .
3. Rekstrarkostnaður bora .
4. Annar rannsóknarkostnaður .
5. Annar kostnaður .

-;- Tekjur:
Bor- og rannsóknarkostnaður endur gre
einstaklingum og sveitarfélögum .

6. Til bortækjakaupa .
7. Til kaupa á jarðbor, fyrri greiðsla af tv
8. Rekstrarkostnaður jarðbors .

XII. Til brennisteinsrannsókna og annarra rann
hagnýtingu jarðhita til iðnaðar .

XIII. Til jarðborana vegna kolarannsókna á Skar
gegn jafnmiklu framlagi annars staðar að .

enda séu' borunarrannsóknirnar gerðar un
liti og í samráði við rannsóknaráð ríkisins.

Samta
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17. gr.
Til félagsmála er veitt:

1. Tillag til bjargráðasjóðs samkvæmt lögum .

2. Til almannatrygginga:
a. 1. Framlag skv. 116. gr. laga nr. 50/1946 36400000

2. Framlag samkv. 47. gr. III. kafla laga
nr. 104/1943 10000000

b. Endurgreiðsla samkv. 99. gr. laga nr. 50/1946 á fram-
lagi Lífeyrissjóðs Íslands til ellilauna og örorku-
bóta samkv. 78. gr. laga nr. 74/1937 .

3. Gjöld samkvæmt lögum nr. 87/1947, um afstöðu foreldra
til óskilgetinna barna .

4. Gjöld skv. 21., 22. og 23. gr. framfærslulaga, nr. 80/1947
5. Til styrktar- og sjúkrasjóða samkv. úthlutun félags-

málaráðuneytisins .

6. Gamalmennahæli :
a. Til elliheimilisins Grundar í Reykjavík:

Rekstrarstyrkur .
enda greiði vistmenn, sem framfærslusveit eiga

utan Reykjavíkur, ekki hærra daggjald en bæjar-
menn.

b. Til gamalmennahæla utan Reykjavíkur, 20 þús. kr.
til hvers .

7. Til sambands íslenzkra berklasjúklinga .
8. Til sambands íslenzkra berklasjúklinga, rekstrarstyrk-

ur vegna læknislauna .
9. Til sumardvalarheimila, dagheimila og vistheimila fyrir

börn úr bæjum og kauptúnum, gegn jöfnu framlagi
annars staðar að .

10. Til barnavinafélagsins Sumargjafar, gegn a. m. k. tvö-
földu framlagi frá Reykjavíkurbæ .

11. Til starfskvennaskóla Sumargjafar, gegn jafnmiklu
framlagi annars staðar að .

12. Til dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn og unglinga
13. Til athugunarstöðvar skv. 36. gr. l. nr. 29/1947

14. Til ýmiss konar líknar- og hjálparstarfsemi:
a. Til Rauðakross Íslands .
b. Til sambands íslenzkra berklasjúklinga .
c. Til félagsins "Heyrnarhjálpar" .
d. Til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra .
e. Til mæðrastyrksnefnda .

Þar af 35 þús. kr. til mæðrastyrksnefnda utan
Reykjavíkur. Ráðherra úthlutar fénu.
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kr.

46400000

20000
150000
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30000

180000
210000
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15. Til slysavarna :
a. Til almennra slysavarna .
b. Til umferðarslysavarna .
e. Til Slysavarnarfélags Íslands, til kaupa á b

16. Til flugbjörgunarsveitarinnar .
17. Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum erlendis
18. Til bindindisstarfsemi:

a. Til áfengisvarnaráðs (enda samþykki dómsm
neytið úthlutun fjárins) .

b. Til Stórstúku' Íslands .
c. Til Péturs Sigurðssonar erindreka:

1. Grunnlaun með uppbót 27000
2. Verðlagsuppbót 20344

3. Ferðakostnaður

19. Ungmennastarfsemi :
a. Til Ungmennafélags íslands .

Félagið gefi ríkisstjórninni skýrslu um það
ig fénu er varið.

b. Til Bandalags íslenzkra skáta .
c. Til Bandalags íslenzkra farfugla .

20. Til sambands íslenzkra sveitarfélaga .
21. Styrkur til starfsemi neytendasamtaka Reykjav
22. Til Kvenfélagasambands Íslands, til húsmæðra

heimilisiðnaðar og garðyrkju .
Þar af til heimilisiðnaðarfélaga 5 þús. kr.

23. Til heimilisiðnaðarfélags íslands, til leiðbeinin
semi í heimifisiðnaði .

24. Til kvennaheimilisins Hallveigarstaða, by
styrkur .

25. Til dvalarheimilis aldraðra sjómanna, bygginga
26. Til Kvenréttindaf'élags Íslands .
27. Til jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga .
28. Tillag til byggingarsjóðs kaupstaða og kauptú
29. Til greiðslu á kostnaði við húsnæðismálastjórn

nr. 55/1955 .
30. Framlag samkv. 13. gr. laga nr. 55 frá 1955, um

ingu heilsuspillandi íbúða .
31. Til Dýraverndunarfélags Íslands .
32. Til vatnsveitna samkvæmt lögum .
33. Kostnaður við framkvæmd orlofslaganna .
34. Greiðsla með börnum erlendra manna samkv.

birgðaákvæði framfærslulaga, nr. 80/1947, og 9
nr. 38/1953 .

35. Kostnaður við ráðstafanir vegna ófriðarhættu
36. Til hjálpar flóttafólki í Evrópu .
37. Til alþjóða-berklarannsókna .
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17. gr.

38. Tíl alþjóða-barnahjálparsjóðsins .
39. Tillag til International Labour Organization .
40. Tillag til sameinuðu þjóðanna (UN) .
41. Tillag til Food and Agricultural Organiazation (FAO)
42. Tillag til World Health Organization .
43. Tillag til Organization of the European Economic

Cooperation (OEEC) .
44. Tillag til Evrópuráðsins .
45. Tillag til alþjóðahveitiráðsins .
46. Tillag til alþjóðaveðurrannsóknarstofnunarinnar(WMO)
47. Tillag til Atlantshafsbandalagsins (NATO) .
48. Tillag til tollanefndaf Evrópu .
49. Tillag til tækniaðstoðar sameinuðu þjóðanna .
50. Tillag til alþjóðagjaldeyrisstofnunarinnar .
51. Til Kvenréttindafélags Íslands vegna landsfundar .

Samtals ...

kr. kr.

100000
135000
288588
42269
70340

51691
125000

800
14700

295913
1102

45700
180000
25000

---------
I 62273027
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18. gr.
Til styrktarfjár, lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna, biðlauna og heiðurs-

launa er veitt:

I. Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn .
b. Embættismannaekkjur .

Verðlagsuppbót ...
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3600.00
1764.00
3130.00-

22932.00
2340.00'
5217.0'0

12960.00
16182.00

1764.00
1764.00
3690'.00
2340.00
1764.00
6783.00
2880.00

34560.00
8348.00
1800.00

15652.00
11682.00

1764.00
2340.00
8348.00
1800.00
6261.00
9046.85

34560.00
1170.00
2340.00

5400.00
15120.00
3652.0'0

kr. kr.

223250
153920

377 170'
27533!

II. Eftirlaun auk lögboðinna eftirlauna og lffeyris, bið-
laun, beiðurslaun og styrktarfé:
a. Embættismenn og aðrir starfsmenn:

Aðalheiður Albertsdóttir. fyrrv. kennslu-
kona .

Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .
Ágúst Elíasson, fyrrv. yfirfiskmatsm. ..
Andrés Johnson, fornminjasafnari .....
Andrés Olafsson, fyrrv. fiskmatsmaður .
Anna Björnsdóttir, fyrrv. kennari .
Anna Þórhallsdóttir. fyrrv. aðstoðargjald-

keri '. . . . .. 5217.00
Ari Arnalds, fyrrv. bæjarfógeti 15937.41
Árni S. Bjarnason, fyrrv. húsvörður Al-

þingis .
Árni Thorsteinsson, tónskáld .
Arnleif Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .
Ásdís M. Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir
Ásgeir Ásgeirsson, fyrrv. sóknarprestur.
Ásgeir Jónsson, fyrrv. póstur .
Ásgeir Jónsson frá Gottorp .
Áskell Snorrason, fyrrv. söngkennari ..
Benedikt Benjamínsson, fyrrv. póstur ..
Bjarni Jónsson, vígslubiskup .
Bjarni Jósefsson, efnafræðingur .
Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .
Björgvin Guðmundsson, tónskáld .
Björn Einarsson .
Björn Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsm .
Björn Helgason, fyrrv. fiskmatsm. . .
Björn Jósefsson, fyrrv. héraðslæknir .
Björn Stefánsson, fyrrv. póstur .
Björn Stefánsson, fyrrv. sóknarprestur .
Bogi Brynjólfsson, fyrrv. sýslumaður .
Bogi Olafsson, fyrrv. yfirkennari .
Daníel Sveinsson, fyrrv. póstur .
Davíð Árnason, fyrrv. fiskmatsm .
Davíð Jóhannesson, fyrrv. símstjóri og

póstafgreiðslumaður .
Eggert Stefánsson, söngvari .
Egill Hallgrímsson, fyrrv. barnakennari .

65250'4



18. [fr.

Eiður Albertsson, fyrrv. barnaskólastjóri 3652.00
Eiríkur Albertsson, fyrrv. sóknarprestur 23139.00
Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. barna-

kennari .
Erlendur Erlendsson, fyrrv. fiskmatsm ..
Finnbogi Arndal, fyrrv. fulltrúi .
Friðleifur Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsm.
Friðrik Bjarnason, fyrrv. barnaskólastj.
Friðrik J. Rafnar, vígslubiskup .
Geir Sigurðsson, fyrrv. lögregluþjónn ..
Georgía Björnsson, fyrrv. forsetafrú ....
Gísli Eiríksson, fyrrv. póstafgreiðslum ..
Gísli Sveinsson, fyrrv. sendiherra .
Guðbjörg Þorleifsdóttir, Múlakoti .
Guðbrandur Björnsson, fyrrv. sóknar-

prestur .
Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur .
Guðjón Sigurðsson, fyrrv. póstur .
Guðlaugur Hansson, fyrrv. lýsismatsm. .
Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur .
Guðmundur B. Árnason, fyrrv. bréfberi
Guðmundur Eggerz, fyrrv. sýslumaður .
Guðmundur Einarsson, fyrrv. fiskmatsm.
Guðmundur Einarsson, fyrrv. póstafgr.m.
Guðmundur Gissurarson, fv. fískmatsm.
Guðmundur Guðmundsson, fv. héraðsl. .
Guðmundur Hannesson, fv. bæjarfógeti .
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur ....
Guðni Stígsson, fyrrv. starfsm. Löggild-

ingarstofunnar 12960.00
Guðrún Indriðadóttir, leikkona 4680.00
Gunnlaugur Björnsson, fyrrv. kennari .. 8348.00
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur 1764.00
Halldór Jónsson, fyrrv. yfirfiskmatsm.. 8348.00
Halldór Kr. Júlíusson, fyrrv. sýslumaður 4680.00
Halldór Steinsen, fyrrv. héraðslæknir ... 11682.00
Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fv. póstur 1170.00
Hallgrímur Jónsson, fyrrv. barnaskólastj. 13086.00

. Hannes Jónsson, fyrrv. póstur 4104.00
Haraldur Brynjólfsson, fyrrv. fiskmatsm. 2340.00
Haraldur Þórarinsson, fv. sóknarprestur 2603.00
Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 1800.00
Hólmgeir Jensson, fyrrv. dýralæknir '" 1764.00
Ingibjörg Jóhannsdóttir, fyrrv. kennari. 4174.00
Ingibjörg Loftsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 1764.00
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 1764.00
Ingibjörg Sigurðardóttir, fv. póstafgr.k.. 3510.00
Ingiríður Helgadóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 1764.00
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir,

biðlaun 36720.00
Ingunn Bergmann 2934.00
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3652.00
1764.00

15652.00
4174.00
5850.00

12522.00
7200.00

36140.00
5739.00
7715.00
2340.00

6261.00
1764.00
1463.00
2340.00
2934.00
1764.00

16230.00
1764.00
1774.00
2340.00

14787.00
12960.00
4104.00

kr. kr.



18. gr.

Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 1774.00
Jakob Kristinsson, fyrrv. fræðslumálastj. 23490.0(1
Jakob Möller, fyrrv. sendiherra 28000.00
Jakob J. Smári, fv. adjunkt, biðlaun '" 27112.00
Jes Á. Gíslason, fyrrv. sóknarprestur ..
Jóhann Briem, fyrrv. sóknarprestur ....
.J óhann H. Havsteen, fyrrv. f'iskmatsm, .
Jóhann Scheving, fyrrv. kennari .
Jóhanna Friðriksdóttir, fyrrv. ljósmóðir
Jóhannes Friðlaugsson, fv. barnakennari
Jóhannes Guðmundsson, fyrrv. póstur ..
Jóhannes Jónasson, fv. yfirfiskmatsm .
Jón Árnason, fyrrv. fiskmatsm .
Jón Bach, fyrrv. dyravörður .
Jón Benjamínsson, fyrrv. f'iskmatsm. '"
J ón Brandsson, fyrrv. sóknarprestur '"
Jón Guðmundsson, fyrrv. skrifstofustjóri,

biðlaun 40000.00
Jón Hallvarðsson, fyrrv. sýslumaður '" 14609.00
.Jón N. Jóhannesson, fv. sóknarprestur. 4446.00
.JÓn Jónsson, fyrrv. Iiskmatsm, 2087.00
.JÓn Jónsson, fyrrv. kennari, Höfnum .. 2609.00
Jón Sveinsson, fyrrv. skattdómari 4174.00'
Jón Sverrisson, fyrrv. fiskmatsm. 5850.00
Jóna Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 1764.00
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsm. 2340.00
Jónas Eyvindsson, fyrrv. símaverkstjóri 3130.00
Jónas Kristjánsson, fyrrv. héraðslæknir. 5850.00
Jónas Þorbergsson, fyrrv. útvarpsstjóri . 17280.00
Jórunn Þórðardóttir, fyrrv. handavinnu-

kennari .
Jósef Jónsson, fyrrv. sóknarprestur .
Kári Arngrímsson, fyrrv. póstur .
Karl H. Bjarnason, fyrrv. dyravörður ..
Karl Einarsson, fyrrv. bæjarfógeti .
Karl Steingrímsson, fyrrv. fiskmatsm .
Kjartan Olafsson, fyrrv. yfirfiskmatsm ..
Klemenz Samúelsson, fv. barnakennari ..
Kofoed-Hansen, fyrrv. skógræktarstjóri .
Kristín Bjarnadóttir, fv. starfsk. Alþingis
Kristín Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir '"
Kristinn Benediktsson, fyrrv. póstafgr.m.
Kristjana V. Hannesdóttir, fv. skólastjóri
Kristjana Jónsdóttir, fyrrv. ritari .
Kristján Jónsson, fyrrv. póstur .
Kristján Linnet, fyrrv. bæjarfógeti .
Kristján Sigurðsson, fyrrv. barnakennari
Kristján Steingrímsson, fyrrv. bæjarfógeti
Kristján Þorláksson, fyrrv. vitavörður ..
Lárus Bjarnason, fyrrv. skólastjóri .
Lárus Rist, fyrrv. kennari .
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2934.00
6261.00
2087.00
3600.00
3600.00
3600.00
1170.00
3652.00
2340.00
7200.0'0
1764.00
6261.00

7304.00
6261.00
2087.00

14504.0(}
17813.00
1764.00
8777.00
2087.00
9054.00
1764.00
1764.00
5500.00
3600.00

12960.00
1170.00

16377.00
3652.00

12522.00
2340.00

25330.00
3510.00

kr. kr.



Lárus Sigurjónsson, skáld .
Magnús Gíslason, fyrrv. skrifstofustj .
Magnús Jónsson, dr. theol. .
Magnús Pétursson, fyrrv. héraðslæknir .
Margrét Rasmus, fyrrv. skólastjóri .....
Sama, húsaleigukostn. (án verðl.uppb.) .
María Sigurðardóttir, fv. starfsk. Alþingis
Marsibil Sigurðardóttir, fv. fiskmatsk, .
Matthías Eggertsson, fyrrv. sóknarprestur
Matthías Þórðarson, fiskifræðingur ....
Matthías Þórðarson, fv. þjóðminjavörður
Nikólína Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .
Njáll Guðmundsson, fyrrv. póstur. " .
Oddur ívarsson, fv. póstafgreiðslumaður
Oddur Valentínusson, fv. leiðsögumaður
Ólafur Daníelsson, fyrrv. yfirkennari ..
Ólafur Finsen, fyrrv. héraðslæknir .
Ólafur Friðriksson, fyrrv. ritstjóri .
Ólafur Guðmundsson, fyrrv. póstur .
Ólafur Lárusson, prófessor .
Ólafur Th. Sveinsson, fyrrv. skipaskoð-

unarstjóri .
Ólafur Thorarensen, fyrrv. símstjóri .
oier Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .
Pétur Á. Jónsson, óperusöngvari .
Pétur Pétursson, fyrrv. póstur .
Pétur Thoroddsen, fyrrv. héraðslæknir .
Ragnheiður Pétursdóttir, fyrrv. ráðu-

neytisbókari .
Ragnheiður Þorsteinsdóttir, fyrrv. yfir-

röntgenkona .
Runólfur Magnússon, fyrrv. fiskmatsm ..
Sigdór V. Brekkan, fyrrv. kennari .
Sigríður Einarsdóttir, fyrrv. póst- og síma-

afgreiðslukona .
Sigríður Jónasdóttir, fv. ljósm., Miðhópi
Sigríður Jónasdóttir, fv. ljósm., Þórshöfn
Sigtryggur Guðlaugsson, fyrrv. sóknarpr.
Sigurður Benediktsson, fyrrv. póstur .. ,
Sigurður Fr. Einarsson, fv. fiskmatsm ..
Sigurður Heiðdal .
Sigurður Jónsson, fyrrv. Iiskmatsm. . ..
Sigurður Nordal, prófessor .
Sigurður Sigfússon, fyrrv. póstur .
Sigurður Sigurðsson, fv. barnakennari
Sigurður Sumarliðason, fyrrv. póstur ..
Sigurður Thoroddsen, fv. yfirkennari ..
Sigurjón Markússon, fv. sýslumaður ...
Sigurmundur Sigurðsson, fv. héraðslæknir
Snorri Sigfússon, fyrrv. námsstjóri .....
Stefán Hannesson, fyrrv. barnakennari .

18. {JT.

12522.00
6261.00

14609.00
12282.00
16182.00
1800.00
1764.00
1764.00
4482.00

10435.00
12273.00

1878.00
2340.00
2087.00
4320.00

12024.00
5850.00

10530.00
1440.00

14716.46

9183.00
2340.00
1878.00

12960.00
2880.00
5850.00

10814.00

10000.00
2340.00
6783.00

3130.00
1764.00
1764.00

16182.00
1764.00
1764.00
4696.00
1764.00

11682.00
1463.00
3600.00
1170.00

11682.00
16555.00
3960.00
5217.00
5217.00

64

kr. kr.



Stefán Þorvaldsson, fyrrv. póstur .
Svava Þorleifsdóttir, fyrrv. skólastjóri
Sveinn Árnason, fyrrv. fiskmatsstjóri ..
Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur ..
Thor Brand, fyrrv. umsjónarmaður .
Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .
Tómas Jónsson, fyrrv. fiskmatsm .
Trausti Á. Reykdal, fyrrv. fiskmatsm .
Valdimar Snævarr, fv. barnaskólastjóri .
Valdís Böðvarsdóttir, fyrrv. símstjóri og

póstafgreiðslukona .
Veruharður Þorsteinsson, fyrrv. mennta-

skólakennari .
Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur .
Vigfús Guttormsson, fyrrv. kennari .
Viktoría Kristjánsdóttir .
W. Thomas Möller, fyrrv. síma- og póst-

afgreiðslumaður .
Þóra Bjarnadóttir .
Þórarinn Bjarnason, fyrrv. Iiskmatsm ..
Þórarinn Grímsson, fyrrv. símstjóri og

vitavörður .
Þórarinn Stefánsson, fyrrv. fiskmatsm ..
Þorbjörn Þórðarson, fyrrv. héraðslæknir
Þórdís J. Carlquist, fyrrv. forstöðukona

ljósmæðraskólans .
Þorkell Þorkelsson, fv. veðurstofustjóri .
Þorlákur Þorláksson, fyrrv. póstur ....
Þorleifur Erlendsson, fv. barnakennari .
Þórný Friðriksdóttir, fyrrv. húsmæðra-

skólastjóri .: .
Þorsteinn Gíslason, fyrrv. fiskmatsm. ..
Þorsteinn Þorsteinsson, fv. hagstofustj. .
Þórunn Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .
Þorvaldur Þorvaldsson, fv. fiskmatsm.

18. gr.

2340.00
4174.00

10800.00
1043.00
5217.00
1440.00
2340.00
2338.00
9648.00

3600.00

7826.00
1170.00
3652.00
2880.00

4174.00
1799.60
2340.00

3652.00
1764.00
4104.00

3600.00
37300.00
2340.00
2160.00

6261.0'0
2340.00

13396.00
1774.00
2340.00

1450989.00
Verðlagsuppbót 1059221.00

b. Ekkjur:
Aðalbjörg Jakobsdóttir .
Aðalbjörg Sigurðardóttir .
Agnethe Kamban .
Anína Arinbjarnardóttir .
Anna Bjarnadóttir .
Anna Kl. Jónsson .
Anna Pálsdóttir .
Anna Sigurðardóttir .
Anna Stefánsdóttir .
Anna Þorgrímsdóttir .
Anna Þorkelsdóttir .
Arndís Sigurðardóttir .
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2934.00
7020.00
4320.00
1764.00
1764.00
2628.00
4320.00
8568.00
3510.00
4174.00
3635.00
1764.00

kr. kr.

2510210



Árný Stígsdóttir .
Ásdís Þorgrímsdóttir .
Áslaug Thorlacius .
Ásta Einarson .
Ásta Jónsdóttir, ekkja L. Norðdal .
Ásta Jaden .
Ásta Þorvalds dóttir .
Ástríður Eggertsdóttir .
Ástríður Magnúsdóttir .
Ástríður Petersen .
Auður Gísladóttir .
Auður Jónasdóttir .
Bentína Hallgrímsson .
Björg Guðmundsdóttir .
Björg Jónasdóttir .
Bryndís Þórarinsdóttir .
Camilla Hallgrímsson .
Davina Sigurðsson .
Dorothea Guðmundsson .
Eleanor Sveinbjörnsson .
Elín Guðbjörg Guðmundsdóttir .
Elínborg Vigfúsdóttir .
Elísabet Jónsdóttir, ekkja Péturs Guð-

mundssonar .
Elísabet Jónsdóttir, ekkja Ríkharðs Kríst-

mundssonar .
Elísabet Sigurðardóttir .
Ellen Einarsson .
Ellen Sveinsson .
Emelía P. Briem .
Ethel Arnórsson .
Fiunbjörg Kristófersdóttir .
Fríða Hlíðdal .
Geiriaug Stefánsdóttir .
Guðbjörg Hermannsdóttir .
Guðbjörg Kristjánsdóttir .
Guðbjörg Tómasdóttir .
Guðfinna Þórðardóttir .
Guðlaug Magnúsdóttir .
Guðríður Eiríksdóttir .
Guðríður Helgadóttir .
Guðríður Ólafsdóttir .
Guðrún Arinbjarnar .
Guðrún Egilson .
Guðrún Jónsdóttir Erlingsson .
Guðrún S. Guðmundsdóttir .
Guðrún Hálfdánardóttir .
Guðrún Hermannsdóttir .
Guðrún Jónsdóttir, ekkja Einars Þor-

steinssonar .
Guðrún Jónsdóttir .
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18. gr.

1764.00
1764.00
5400.00
3510.00
30QO.00
4800.00
1764.00
8000.00
1170.00
3510.00
2993.00

10800.00
9747.00
2340.00
4104.00
6261.00
4696.00

10000.00
4104.00
7020.00
3686.00
2340.00

1764.00

5217.00
3130.00

23652.00
5841.00

10800.00
5400.00
7304.00

19980.00
2934.00
3402.00
7020.00
3510.00
1755.00

11682.00
2934.00
3996.00
3294.00
5400.00

11682.00
5850.00
5217.00
2087.00
2340.00

1500.00
7020.00

kr. kr.



Guðrún P. Jónsdóttir .
Guðrún Oddgeirsdóttir .
Guðrún Oddsdóttir .
Guðrún Pétursdóttir, ekkja Benedikts

Sveinssonar .
Guðrún Pétursdóttir, ekkja Sigurgeirs

Sigurðssonar .
Guðrún Ragúels .
Guðrún Sveinsdóttir .
Guðrún Torfadóttir .
Guðrún Þorvarðsson .
Halldóra Ólafsdóttir .
Halldóra Þórðardóttir .
Hansína Pálsdóttir .
Harriet Jónsson .
Hedvig Blöndal .
Helga Finnsdóttir .
Helga Jónsdóttir .
Helga I. Stefánsdóttir .
Hildur Björnsdóttir .
Hlín Johnson .
Hrefna Ingimarsdóttir .
Hrefna Jóhannesdóttir .
Ingibjörg Björnsdóttir .
Ingibjörg Jakobsdóttir ., .
Ingibjörg Jónasdóttir .
Ingibjörg Magnúsdóttir .
Ingileif Aðils .
Ingveldur Einarsdóttir .
Ingveldur Ólafsdóttir .
Jakobína Sigr. Torfadóttir .
Jóhanna Kr. Eggertsdóttir Briem .
Jóhanna Gunnarsdóttir .
Jóhanna Jónsdóttir .
Jóhanna Magnúsdóttir .
Jóhanna Pálmadóttir .
Jóhanna Thorlacius .
Jónasína E. Hallgrímsdóttir .
Jóney Guðmundsdóttir .
Júlíana M. Jónsdóttir .
Katrín Sveinsdóttir .
Klara Helgadóttir .
Kristín Guðmundsdóttir .
Kristín Pálsdóttir .
Kristín Sigurðardóttir .
Kristín Thorberg .
Kristín Thoroddsen .
Kristín Þórarinsdóttir .
Kristólína Kragh .
Lára Bjarnadóttir, ekkja Gísla Lárus-

sonar .
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18. gr.

7020.00
4174.00
6783.00

19008.00

5217.00
1764.00

11254.93
4104.00
8870.00

10800.00
3510.00
1565.00
2628.00
1764.00

12522.00
4104.00
1764.00
4615.00

10530.00
7020.00
3510.00
3652.00
2160.00
4104.00
4104.00
2340.00
4104.00
1755.00
2500.00
3652.00
3960.00
5217.00
4104.00
7304.00
1764.00
5040.00
3510.00
4748.00
3652.00
4174.00
1755.00
2934.00
3130.00
2160.00
2160.00
5217.00
2340.00

4427.00

kr. kr.



Lára Bjarnadóttir, ekkja Skarphéðins
Þorkelssonar .

Lára Skúladóttir .
Laufey Vilhjálmsdóttir .
Lilja Haraldsdóttir .
Lovisa Sveinbjörnsson .
Magdalena Ásgeirsdóttir .
Magnea Magnúsdóttir .
Málfríður Jónsdóttir .
Margrét Árnadóttir .
Margrét Ásmundsdóttir .
Margrét Blöndal " .
Margrét Jónsdóttir frá Hrauni .
Margrét Jónsdóttir, vitavarðarekkja .
Margrét Lárusdóttir .
Margrét Kr. Lárusdóttir .
Margrét Þórðardóttir .
Margrethe Kaldalóns .
María Guðlaugsson .
María J. Klemenz .
María Tómasdóttir .
Nielsína Ólafsdóttir .
Oktavía Sigurðardóttir .
Ölafía Einarsdóttir .
Ólafía Finnbogadóttir .
Ólafía Valdimarsdóttir .
Olga E. Jónsson .
Ólína Snæbjömsdöttir .
Ólína Þorsteinsdóttir .
Ólöf Steingrímsdóttir .
Ragnheiður Bjarnadóttir .
Ragnheiður Jónasdóttir .
Ragnheiður Straumfjörð .
Ragnhildur Teitsdóttir .
Ragnhildur Thorlacius .
Rannveig Tómasdóttir .
Rigmor Ófeigsson .
Rósa Jónsdóttir .
Sesselja Eiríksdóttir .
Sigríður Arnljótsdóttir .
Sigríður Bjarnason .
Sigríður Einarsson .
Sigríður Finnbogadóttir .
Sigríður Fjeldsted .
Sigríður Gísladóttir .
Sigríður Guðmundsdóttir .
Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum '"
Sigríður Jónsdóttir frá Hvítadal .
Sigríður Kjartansdóttir .
Sigríður Pétursdóttir .
Sigríður Snæbjörnsdöttir .

68

18. gr.

3652.00
3130.00

13932.00
2880.00

18324.00
720.00

8870.00
4696.00
5075.00
2340.00
3652.00
3652.00
1764.00
5400.00
2340.00
3510.00

16561.00
4320.00
1764.00
2609.00
3510.00
4696.00
6261.0'0
1170.00
3130.0'0
5217.0'0
4104.00
5850.00
2934.00
5850.00

10800.00
1764.00
1670.00
6261.00
3510.00
4680.00
1170.00
1764.00
4680.0'0
9391.00'

18000.00
4680.00
4696.00
1764.00
1764.00
8820.00
2934.00
7020.00
5217.00
2934.00

kr. kr.
1---



18. gr.

Sigríður Snæbjörnssen .
Sigrún Auðuns .
Sigrún Bjarnason " .
Sigrún Guðbrandsdóttir .
Sigrún Kjartansdóttir .
Sigurbjörg Bogadóttir .
Sigurlaug G. Gröndal .
Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir .
Sólveig Árnadóttir .
Sólveig Eggerz .
Sólveig Pétursdóttir .
Stefanía Hjaltested .
Stefanía Stefánsdóttir .
Steinunn P. Eyjólfsson .
Steinunn Jóhannesdóttir .
Steinunn Oddsdóttir .
Steinunn E. Stephensen .
Súsanna Friðriksdóttir .
Sylvía N. Guðmundsdóttir .
Unnur Skúladóttir .
Valborg Einarsson .
Valgerður Halldórsdóttir .
Valgerður Ólafsdóttir .
Vigdís G. Blöndal .
Viktorfa Bjarnadóttir .
Vilborg Bjarnadóttir .
Vilborg Torfadóttir .
Vilhelmína Ingimundardóttir .
Þóra L. Björnsson .
Þóra Hjartar .
Þóra Sigurðardóttir .
Þóra Skaftason .
Þorbjörg Sigmundsdóttir .
Þórdís ívarsdóttir .
Þórunn Hafstein .
Þórunn Pálsdóttir .
Þórunn Sigurðardóttir .
Þórunn Þórðardóttir .
Þorvalda Hulda Sveinsdóttir .
Þrúður I. Jónsdóttir .
Þuríður Benediktsdóttir .
Þuríður Bjarnadóttir .
Þuríður Káradóttir .
Þuríður Nielsdóttir .

4696.00
4174.00
6261.00
4174.00
4104.00
4104.00
2340.00
5217.00
1764.00

15419.00
5217.00
2934.00
5739.00
3110.00
3510.00
2934.00
3510.00
5217.00
5530.00
5850.00
5850.00
8348.00
4174.00
2934.00
882.00

3339.00
1764.00
3809.00
6261.00
2087.00
1764.00
1764.00
5850.00
1170.00
2340.00
5850.00
1764.00
1080.00
3652.00
2880.00
5868.00
3000.00
6783.00
5000.00

981827.93
Verðlagsuppbót 715734.00

e, Barnastyrkir :
1. Barn Árna sál. Helgasonar, héraðs-

læknis, Jóhanna Margrét Árnadóttir,
f. 1% 1924, sjúklingur 1764.00

69

1697561

kr. kr.



18.gr.

Verðlagsuppbót

kr. kr.

1764.00

3528.00
2575.00

6103
4213874

g 8. gr.
....... . 8500000
kvenna,
....... . 115000
ra, skv......... 28500
töluupp-
....... . 2400000

tals ... I . . . 15909878

2. Barn Bergsveins sál. Haraldssonar,
kennara, Bergljót Bergsveinsdóttir, f.
o/í 1942 .

III. Framlag ríkissjóðs skv. 10. gr. 1. 101/1943 0
1. 102/1943 (áætlað) .

IV. Framlag ríkissjóðs til lífeyríssjóðs hjúkrunar
skv. 12. gr. l. 103/1943 .

V. Framlag ríkissjóðs til lifeyrissjóðs ljósmæð
1. gr. 1. 114/1940 .

VI. Framlag ríkissjóðs til grunnlauna- og vísi
bóta á lífeyri .

Sam

70



19. gr.
Til óvissra útgjalda o. fl. er veitt:

1. Til dýrUðarráðstafana .
2. Til aukinnar löggæzlu og tollgæzlu samkv. ráðstöfun

dómsmálaráðuneytis og fjármálaráðuneytis .
3. Til óvissra útgjalda .

Samtals ...

1__ k_r.__ 1 kr.

157000000

1000000
2500000

60500000

71



III. KAFLI

Eignahreyfingar.

20. gr.

Inn:
I. Fyrningar .

II. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum .
III. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .

Út:
I. Afborganir lána ríkissjóðs og ríkisstofnan

1. Ríkissjóðslán :
a. Innlend lán .
b. Lán í dönskum bönkum .
c. Lán í Bandaríkjunum .

2. Lán ríkisstofnana:
Landssíminn (3. gr. A. 2)

II. Útlagðir vextir og afborganir af ýmsum
með ríkisábyrgð, sem eru í vanskilum (áæ

III. Til eignaaukningar landssímans (3. gr. A
IV. Til bygginga á jörðum ríkisins .
V. Til ræktunar á jörðum ríkisins .

VI. Til byggingar björgunar- og varðskips fyr
url and, enda samþykki dómsmálaráðuney
skipsins .

VII. Til sementsverksmiðju .
VIII. 1. Til viðbótarhúsnæðis við ríkisspítalana

Þar af 250 þús. kr. til byggingar hjú
kvennaskóla.

2. Til byggingar fávitahælis .

IX. Til byggingar nýrra vita og vitavarðabúst
X. Til byggingar radiomiðunarstöðvar á Gal'

fyrsta greiðsla af þremur .
XI. Til flugvallagerða .

XII. 1. Til byggingar heimavistarhúss við Men
ann á Akureyri .

2. Til byggingar sjómannaskólans .
3. Til byggingar kennarabústaðar á Hólum
4. Til byggingar menntaskólahúss í Reykj
5. Til byggingar menntaskólahúss á Laug

72

kr. kr.

....... . 1850000

........ 100000

........ 500000

tals ... . . . 2450000

a:

9695284
1255027

81600
II 031911

........ 950000
11 981 911

lánum
tlað) .. 12000000
. 2) ... 8650000
...... . I 1 050000
...... . 150000

ir Norð-
tið gerð...... . 500000
...... . 1000000
...... 3600000

krunar-

...... . 500000
4 100000

aða ... 1 700000
ðskaga,
...... . 120000
...... . 2500000

ntaskól-
...... . 250000
...... . 440000

..... 75000
avík .. 1600000
arvatni 500000

Sam



20. gr.

6. Til byggingar Kennaraskóla Íslands .
7. Til bygginga vegna Íþróttakennaraskólans á

Laugarvatni .
8. Til byggingar húsmæðrakennaraskóla .

XIII. Til bygginga á prestssetrum .
XIV. Til útihúsa á prestssetrum .
XV. Til byggingar embættisbústaða héraðsdómara .

XVI. Til byggingar lögreglustöðvar í Reykjavík .
XVII. Til byggingar lögreglustöðvar á Keflavíkurflugvelli

XVIII. Til byggingar beitarhúsa á Hólum .
XIX. Til fjósbyggingar að Eiðum .
XX. Til að lána til kaupa á dieselrafstöðvum að fengn-

um tillögum raforkuráðs .
XXI. Til byggingar dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn

og unglinga .
XXII. Til byggingar tilraunagróðurhúss að Reykjum ..

XXIII. Til að lána Sölufélagi garðyrkjumanna til bygg-
ingar söluskála .

XXIV. Til þess að bæta úr atvinnuörðugleikum í landinu
á þann hátt, er ríkisstjórnin telur heppilegast, og
má setja þau skilyrði fyrir aðstoð þessari um mót-
framlög og annað, sem ríkisstjórnin telur nauð-
synlegt .

XXV. Til byggingar stjórnarráðshúss .
XXVI. Lán vegna framkvæmda á Rjúpnahæð .

XXVII. Til byggingar tollstöðvar í Reykjavík .

Samtals ...

750000

kr. kr.

300000
200000

4315000
1800000

700000
600000
850000
600000

40000
230000

650000

400000
100000

100000

5000000
2000000

600000
850000

162586911
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21. gr.
I. Rekstrar-

2. gr.
3. gr. A.

B.
4. gr.
5. gr.

Tekjur:
Skattar og tollar .
Tekjur af rekstri ríkisstofnana .
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs .
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur .
Óvissar tekjur .

kr. kr.

449700000
121492988

10000
198300e
4100000

Samtals ... 57728598B

II. Sjóðs-

2.-5. gr.

20. gr. I.
II.

III.

I Inn,
Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti .
Aðrar innborganir og fyrningar:
Fyrningar .
Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum o. fl. .
Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .

Samtals ...

kr.

577285988

1850000
100000
500000

579735988

74



Yf i r Ii t.
yfirlit. 21. gr.

kr. I kr.

I 2672505
877 740

5902797
17928233

34738826
2607326

14682903
675000 52704055

41064628
49733017
13280000
13593657
3958483 80565157

10736127
78843448 89579575
7 140877
8521982 15662859

42632943
10181552
1459720

15099471 69373686
62273027
15909878
60500000
62271848

. .. 577 285 988

7. gr.
8. gr.
9. gr.

10. gr.
11. gr. A.
- B.
- C.
- D.

12. gr.
13. gr. A.
- B.
- C.
- D.

14. gr. A.
- B.

15. gr. A.
- B.

16. gr. A.
- B.
- C.
- D.

17. gr.
18. gr.
19. gr.

I Gjöld:I Vextir .
Kostnaður við æðstu stjórn landsins .
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis-

reikninga .
Til ríkisstjórnarinnar .
Dómgæzla og lögreglustjórn .
Opinbert eftirlit .
Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta .
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur ..
Til læknaskipunar og heilbrigðismála .
Vegamál .
Samgöngur .
Vitamál og hafnargerðir .
Flugmál I
Kirkjumál .
Kennslumál .
Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi
Til rannsókna í opinbera þágu o. fl. .
Landbúnaðarmál .
Sjávarútvegsmál .
Iðnaðarmál .
Raforkumál .
Til félagsmála .
Til eftirlauna og styrktarfjár .
Óviss útgjöld .
Rekstrarafgangur .

Samtals .

;firlit.

Út:
7.-19. gr. Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstrarreikningi .

Aðrar útborganir:
20. gr. Afborganir lána, greiðslur vegna ríkisáb. og til eignaaukningar

Greiðslujöfnuður

Samtals 579735988

kr.

515014140

62586911
2134937
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22. gr.
Ríkisstj órninni er heimilt:

I. Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé því, sem aflað er með samkomum
og rennur til eflingar slysavörnum hér við land.

II. Að gera ráðstafanir til að flytja brott svo fljótt sem verða má hús þau,
er standa á lóðinni Kirkjustræti 12, og láta Alþingi lóðina í té til stækk-
unar þinghúsgarðinum eða til annarra afnota.

III. Að láta Blindravinafélag íslands fá að láni allt að 10 útvarpstæki til
afnota fyrir blinda menn, og sé kostnaður, er af þessu leiðir, færður á
fjárhagsáætlun Viðtækjaverzlunar ríkisins. Enn fremur að lána allt að
þremur tækjum til sjúklinga, sem liggja rúmfastir árum saman í heima-
húsum.

IV. Að verja allt að 25 þús. kr. í samráði við símamálastjórnina til þess
að tryggja, að notendur talstöðva á af'skekktum stöðum þurfi eigi að
bera meiri útgjöld af slíkum tækjum en talsímanotendur, sem hafa
notendasíma landssímans í sveitum.

V. Að verja allt að helmingi af lóða- og jarðaleigum úr Vestmannaeyjum
árið 1955 til varnar gegn landbroti og uppblæstri í eyjunum, enda sé allt,
er að því lýtur, gert í samráði við Búnaðarfélag Íslands.

VI. Að greiða læknisvitjanastyrki til þeirra læknishéraða, sem eru læknislaus
þrjá mánuði af árinu eða lengur, og nemi þeir allt að læknislaunum
þann tíma, sem héraðið er læknislaust.

VII. Að greiða 5 þús. kr. til húsmæðraskólans á Hallormsstað fyrir að kenna
kennslukonum vefnað.

VIII. Að greiða halla á rekstri Þjóðleikhússins allt að 250 þús. kr.
IX. Að greiða menningarsjóði það, sem á kann að vanta, að tekjur sjóðsins

árið 1955 nái 550 þús. kr.
X. Að greiða h/f Skallagrhni í Borgarnesi allt að 100 þús, kr. viðbótar-

rekstrarstyrk, ef óhjákvæmilegt reynist.
XI. Að ábyrgjast fyrir Skallagrím h/f í Borgarnesi allt að 3.6 millj. kr. inn-

lent eða erlent lán, er félagið kann að taka til smíða á nýju skipi fyrir
Reykjavíkur-Akranes-Borgarnesferðir, gegn tryggingum, er ríkis-
stjórnin metur gildar, þó eigi yfir 60% af kostnaðarverði skipsins.
(Endurveiting.)

XII. Að ábyrgjast allt að 8 millj. kr. lán til byggingar hraðfrystihúsa og
fiskimjölsverksmiðja, þó ekki yfir 60% af kostnaðarverðsmati hverrar
framkvæmdar.

XIII. Að ábyrgjast fyrir sameignarfélagið Íslenzkir aðalverktakar allt að 1.5
millj. kr. lán vegna þátttöku ríkissjóðs í félaginu. (Endurveiting.)

XIV. Að gefa eftir aðflutningsgjöld af snjóbifreiðum.
XV. Að endurgreiða aðflutningsgjöld af brennsluolíum til veðurathugunar-

skipa í Norðurhöfum.
XVI. Að endurgreiða toll af maniókamjöli, sem flutt verður inn á árinu til

skepnufóðurs.
XVII. Að ákveða, að ef rekstur flugmálanna verður hagkvæmari en gert er

ráð fyrir á 13. gr. D, sé heimilt að nota þann mismun til flugvallagerðar
á árinu 1957.

XVIII. Að taka allt að 800 þús. kr. lán til stækkunar sjálfvirku símastöðvar-
innar í Reykjavík. (Endurveiting.)

XIX. Að taka allt að 5 millj. kr. lán til að auka húsnæði ríkisspítalanna.
(Endurveiting.)

XX. Að leyfa stjórn landhelgisgæzlunnar að greiða úr landhelgissjóði hluta
af byggingarkostnaði björgunar- og varðskips fyrir Norðurland.
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XXI. Að leyfa Tóbakseinkasölu ríkisins að setja merki Landgræðslusjóðs á
tilteknar vindlingategundir og greiða sjóðnum allt að 20 aurum af hverj-
um vindlingapakka, er hún selur með merki sjóðsins.

XXII. Að ákveða, að fjölgun starfsmanna ríkis og ríkisstofnana skuli vera
háð samþykki fjármálaráðherra, þar til sett verða lög um ráðstafanir
til þess að draga úr kostnaði við opinberan rekstur.

XXIII. Að afhenda Tónlistarfélaginu húseignina Þrúðvang við Laufásveg í
Reykjavík.

XXIV. Að greiða að fullu úr ríkissjóði kostnað við tilraun samkvæmt XVI. lið
22. greinar fjárlaga fyrir árið 1951.

23. gr.
Heimilt er á árinu 1956 að greiða á laun starfsmanna ríkisins 20% grunnlauna-

uppbót, enda skallágmarksvinnutími samkvæmt 1. gr. I. reglugerðar nr. 45/1946
og 2. gr. d. reglugerðar nr. 136/1945 vera á sama tíma 381;2 klukkustund á viku.

Á árinu 1956 skal greiða 20% uppbót á lífeyri og eftirlaun, þó aldrei á hærri
fjárhæð en 20 þús. kr. hverjum einstökum lífeyris- og eftirlaunaþega.

Nú koma ný launalög í gildi á árinu 1956 og fellur þá niður heimild sú, er felst
í 1. málsgr, þessarar greinar. Halda skulu þó gildi sínu ákvæði málsgreinarinnar
um vinnutíma.

24. gr.
Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1955 og hafa í för með

sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og gjaldamegin sam-
kvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, til-
skipunum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda aðeins fyrir
fjárhagstímabilið.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Ákveða þarf í júnímánuði ár hvert með hvaða vísitölu reikna skuli launa-
greiðslur ríkisins í fjárlagafrumvarpi næsta árs á eftir.

Í maímánuði s. l. óskaði ráðuneytið eftir því við hagstofu st jóra, að hann
léti í ljós álit sitt um það, við hvaða vísitölu rétt mundi að miða fjárlagafrum-
varpið fyrir árið 1956. Álitsgerð hagstof'ustjórans var að efni til á þessa leið:

Hinir nýju kjarasamningar fela í sér 13.6% kauphækkanir frá sjónarmiði
atvinnurekenda. Rétt er að gera ráð fyrir að vísitalan hækki um 81;2-9 stig
fyrir áramót vegna þessara kauphækkana og má gera ráð fyrir, að sú hækkun
verði öll komin inn í vísitöluna fyrir 1. nóvember í haust. Kaupgjald hækkar
þá tilsvarandi frá 1. desember. Þá ber að gera ráð fyrir, að af þessari hækkun
leiði aftur aðra hækkun sem nemur 4--41;2 stigum. Heildarhækkun á vísitölunni
vegna kauphækkananna verði því 12.5--13.5 stig. En með því að hin afleidda
hækkun vísitölunnar orkar ekki á kaupgjaldsvísitöluna fyrr en frá 1. marz 1956,
þykir rétt að reikna ekki með meiri meðalhækkun á vísitölunni en 12 stigum fyrir
árið 1956. Leiðir sú niðurstaða til þess, að fjárlagafrumvarpið beri að miða við
vísitölu 173.

Nú liggur nokkuð ljósar fyrir en í maí, hvaða áhrif kauphækkanirnar hafa á
innanlandsverðlagið og kemur þá í ljós, að áætlanir hagstofustjóra standast alveg,
að því er þetta atriði snertir, og verða hækkanir á vísitölunni í haust vegna hækk-
unar á verði innlendra vara í framhaldi af kauphækkuninni 8-9 stig. Á hinn
bóginn hefur vísitalan hækkað um 1 stig vegna hækkunar á verði erlendra vara
og annara liða í vísítölunnt, en fyrir því var ekki gert í áætlun hagstofustjóra.
Er þess vegna rétt að gera ráð fyrir, að vísitala næsta árs verði jafnvel eitthvað
hærri en gert er ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu.

77



Við samningu frumvarps þessa, hefur um útreikning launa verið fylgt ákvæð-
um gildandi laga nr. 111/1954 um greiðslu verðlagsuppbótar á laun opinberra
starfsmanna með breytingu í I. nr. 46/1955 um það efni. Er þar ákveðið að á
grunnlaun, sem eigi eru hærri en kr. 34560.00 á ári, að meðtalinni grunnlauna-
uppbót, greiðist verðlagsuppbót samkv. kaupgjaldsvísitölu að viðbættum 10 stig-
um, en á þann hluta grunnlauna, sem umfram er fyrrgreinda fjárhæð skuli verð-
lagsuppbótin nema 23 af hundraði. Enn fremur er ákveðið að nái hækkun hei1dar-
launa vegna ákvæða þessara ekki 5 af hundraði, miðað við það, sem þau hefðu
verið eftir ákvæðum þeim um greiðslu verðlagsuppbótar, er voru í gildi fyrir
1. júlí 1955, skuli greiða hlutaðeigandi starfsmanni launauppbót til bráðabirgða,
þannig að hækkun heildarlauna hans verði 5 af hundraði.

Í 23. gr. fjárlaga 1955 var ákveðið að greiða skyldi 20% grunnlaunauppbót á
laun starfsmanna ríkisins á árinu 1955, en við undirbúning fjárlaganna 1955 var
miðað við að þær uppbætur væru 10--17 % eins og lögákveðið var á þeim tíma,
er frumvarpið var samið. Misræmi það, er skv. þessu varð milli áætlaðra launa-
greiðslna skv. fjárlögum og raunverulegra greiðslna 1955 var lagfært með sér-
stökum lið á 19. grein fjárlaga. 1 frumvarpi því, er hér liggur fyrir er grunn-
launauppbótin 20 % í öllum flokkum. Kemur því á einstökum liðum og stofnunum
fram grunnlaunamismunur milli frumvarpsins og gildandi fjárlaga. 1 athuga-
semdum þessum er ekki getið sérstaklega um grunnlaunahækkun, er af þessu
leiðir, heldur aðeins þá grunnlaunahækkun, er stafar af auknu starfsmannahaldi
og því um líku.

Samkv. framansögðu er því hér um allmikla hækkun að ræða á launum frá
því sem þau voru talin í gildandi fjárlögum, og teljst fjármálaráðuneytinu svo til,
að hækkun af þessum ástæðum nemi um 29 millj. kr.

Gjaldabálkur þessa frumvarps er 59.3 millj. kr. hærri en fjárlög nú og eru
höfuðorsakir hækkunarinnar þessar:
1. Launagreiðslur hækka um 29 millj. kr., sem fyrr segir.
2. Hækkun, er. stafar af lögum, er sett voru á síðasta Alþingi nemur um 12

millj. kr. Fjárhæð þessi sundurliða st þannig: Til útrýmingar heilsuspillandi
íbúða 3 millj. kr. Til húsnæðismálastjórnar 200 þús. kr. Framlag til Fisk-
veiðasjóðs íslands 2 millj. kr. Til jarðræktar og framræslu 3.3 millj. kr. Til
iðnfræðslu 1 millj. kr. Til bókasafna 800 þús. kr. Til heilsuverndastöðva 500
þús. kr. Vegna læknaskipunarlaga 400 þús. kr. Laun héraðsráðunauta 200
þús. kr. Til kaupa á jarðræktarvélum 400 þús. kr.

3. Framlag samkv. 116. gr. I. nr. 50/1946 um almannatryggingar hækkar um
4 millj. kr.

4. Til dýrtíðarráðstafana hækkar um 7.9 millj. kl.
5. Kaup og rekstur jarðhers 2.2 millj. kr.

Í frumvarpinu er að sjálfsögðu samkvæmt venju gert ráð fyrir lögboðnum
útgjöldum, en ekki settar fjárhæðir til þess að standast kostnað, sem ekki er enn-
þá lögboðinn, þótt ríkisstjórnin hafi heitið að beita sér fyrir nýrri lagasetningu,
sem hefur útgjöld í för með sér. Er sérstök ástæða til þess að taka þetta fram. þar
sem ríkisstjórnin hefur heitið að beita sér fyrir setningu laga um atvinnuleysis-
tryggingar, sem hlýtur að hafa verulegan kostnað í för með sér fyrir ríkissjóð, senni-
lega ekki langt frá 14 millj. kr., og enn fremur setningu nýrra launalaga. er sam-
kvæmt frumvarpi því til nýrra launalaga. sem samið hefur verið, mundi kosta
ríkissjóð rúmI. 20 millj. kr. árlega.

Um 2. gr.
1. og 2. Tekju- og eignarskattur svo og stríðsgróðaskattur eru áætlaðir

95.8 millj. króna, er það 30.1 millj. kr. hærra en í núgildandi fjárlögum. Höfð er
hliðsjóð af álögðum sköttum á yfirstandandi ári, svo og því að víst er, að skatt-
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skyldar tekjur verða að krónutölu hærri í ár en undanfarið sökum þeirra kaup-
og verðhækkana, sem orðið hafa.

3. Vörumagnstollur er áætlaður 27 millj. kr. eða 1 millj. kr. hærra en í fjárlög-
um nú.

4. Verðtollur varð á s. l. ári 152.3 millj. króna. Líkur eru til, að hann reynist
eitthvað hærri á þessu ári. Með hliðsjón af þVÍ er hann áætlaður í frv. 155 millj.
kr. eða 8 millj. kr. hærri en í fjárlögum þessa árs.

5. Innflutningsgjald af benzíni er áætlað 10 millj. kr., en það er 0.5 millj.
kr. hærra en Í fjárlögum nú.

6. Gjald af innlendum tollvörutegundum er áætlað 9.5 millj. kr. Hækkar um
1.5 millj. frá fjárlögum þessa árs.

7. Lestagjald af skipum er áætlað 0.3 millj. kr., en það er óbreytt frá gildandi
fjárlögum.

8. Bifreiðaskattur er áætlaður 5.5 millj. kr. eða 1.5 millj. kr. hærra en í fjár-
lögum nú, þar eð skattskyldum bifreiðum hefur fjölgað talsvert í landinu á þessu ári.

9. Aukatekjur eru áætlaðar 8.4 millj. kr. eða 1.2 millj. kr. hærra en Í fjárlögum
nú. Er þá höfð hliðsjón af reynslu á s. l. ári og því sem af er þessu ári.

10. Stimpilgjald er áætlað 13 millj. kr. eins og í fjárlögum nú.
11. Vitagjald er áætlað 1.7 millj. kr. eða 0.7 millj. kr. hærra en í fjárlögum

nú með hliðsjón af reynslu undanfarið.
12. Leyfisbréfagjald er áætlað 0.5 millj. kr. Hækkar um 0.1 millj. kr. frá fjár-

lögum.
13. Útflutningleyfagjöld eru áætluð óbreytt eða 0.5 millj. kr.
14. Söluskattur er áætlaður 118 millj. kr. í stað 112 millj. kr. í fjárlögum

nú. Er þá stuðzt við reynslu á s. l. ári og það, sem af er þessu ári.
15. Leyfisgjöld eru áætluð 4.5 millj. kr. í stað 2.5 millj. Í gildandi fjárlögum.

Er þá höfð hliðsjón af því að á s. l. ári reyndust gjöld þessi 5.2 millj. kr.

Um 3. gr. A.
1. Póslsjóður. Rekstrarhalli póstsjóðs er áætlaður 1434 þús. kr. og er það

825 þús. kr. hærra en í fjárlögum þessa árs. Launagreiðslur eru mjög stór liður
í útgjöldum póstsjóðs og hafa gjöldin hækkað um 2545 þús. kr. frá því, sem þau
eru áætluð Í fjárlögum nú, en tekjur hækka um 1720 þús. kr. þrátt fyrir óbreytta
gjaldskrá. Verður þvi ekki hjá því komizt að gera ráð fyrir auknum rekstrarhalla
póstsjóðs á næsta ári, enda þótt ráðuneytið telji sem fyrr nauðsynlegt að stefna
að því að póstþjónustan standi undir sér sjálf.

2. Landssíminn. Hér er gert ráð fyrir því, að greiðsluhalli Landssímans
á næsta ári verði 5822 þús. kr. og er það 2772 þús. kr. hærra en í fjárlögum nú.
Í áætlun póst- og símamál ast jóra er gert ráð fyrir 8932 þús. kr. greiðsluhaUa og
er þar farið fram á, að 4.5 millj. kr. verði á árinu varið til stækkunar sjálfvirku
stöðvarinnar í Reykjavík. Með því að lækka þessa fjárhæð í 2.7 millj. kr. svo sem
er í fjárlögum nú og með lækkunum á nokkrum rekstrar- og fjárfestingarliðum
öðrum, hefu rráðuneytið fært greiðsluhallann niður í 5822 þús. kr. sem fyrr segir.
Mjög verulegur hluti kostnaðar við Landssímann eru launagreiðslur, sem að sjálf-
sögðu hækka með hækkuðum grunnlauna- og verðlagsuppbótum. Gjaldskrá lands-
símans er hins vegar óbreytt, og verður því að gera ráð fyrir auknum greiðslu-
halla á næsta ári.

3. Áfengisverzlun ríkisins. Á starfsliði áfengisverzlunarinnar hafa orðið þær
breytingar, að bætt hefur verið við einum aðstoðarmanni, þremur aðstoðarkonum
og einum sendisveini, og hækka grunnlaun af þessum ástæðum. Kostnaður við
áfengisútsölur hækkar um 145 þús. kr. og annar rekstrarkostnaður hækkar um
200 þús. kr. Rekstrarhagnaður er áætlaður 76 millj. kr. og er það 13 millj. kr.
hærra en i fjárlögum þessa árs, enda verð á áfengi verið hækkað.
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4. Tóbakseinkasala ríkisins. Kostnaður annar en laun hækkar um 200 þús.
kr. Ráðgert er, að hluti af rekstrarhagnaði tókbakseinkasölunnar verði á næsta ári
notaður til greiðslu útflutningsuppbóta á síld er veiðist við Suð-Vesturland á þessu
ári, o. fl. Rekstrarhagnaður, er færist á 3. gr. A. 3. er áætlaður 42.7 millj. kr. og
er það 1.7 milj. kr. hærra en í gildandi fjárlögum, er þá búið að draga frá þann
hluta hagnaðarins, er til uppbótanna er ætlaður.

5. Ríkisútvarpið. Afnotagjöld eru miðuð við 38000 útvarpsnotendur, eða einu
þúsundi fleiri en í fyrra, og hækka því um 200 þús. kr. frá fjárlögum þessa árs.
Aðrar tekjur, sem fyrst og fremst eru tekjur af auglýsingum, hækka um 1100
þús. kr. Gert er ráð fyrir sama starfsmannafjölda og er á launaskrá gildandi fjár-
laga að öðru leyti en því, að samþykkt hefur verið að bæta við einum manni i
magnarasal vegna aukinnar vinnu þar. Alls hækka grunnlaunin um 103938 kr.
Liðurinn: Til hleðslustöðva, viðgerðarferða o. fl. hækkar um 200 þús. kr. enda er
gert ráð fyrir því, að kostnaður við upptöku dagskrárefnis úti um land verði
greiddur af þessum lið, en fyrirhugað er að auka þá starfsemi.

Greiðslur vegna höfundalaganna hækka um 200 þús. kr., að nokkru leyti
vegna þess, að liðurinn hefur reynzt of lágt áætlaður, en einnig kemur til að
útvarpstími hefur lengzt. Bifreiðakostnaður er hækkaður um 40 þús. kr. með hlið-
sjón af reikningi s. I. árs. Rekstrarhagnaður er áætlaður 227 þús. kr. hærri en í
fjárlögum þessa árs eða 2001 þús. kr., þar af rennur 1 millj. kr. í framkvæmdasjóð
útvarpsins en afgangurinn, 1001 þús. kr., er færður sem aukið rekstrarfé ríkis-
útvarpsins. Er það í samræmi við, að útvarpið hefur undanfarin ár eigi verið látið
greiða tekjuafgang sinn í ríkissjóð, heldur fengið hann sem aukið rekstrarfé, sbr.
2. gr. laga nr. 68/1934 um útvarpsrekstur ríkisins.

6. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. Fylgt hefur verið tillögum forstjórans. Tekju-
afgangur er áætlaður 400 þús. kr. og er það 50 þús. kr. hærra en í gildandi fjár-
lögum.

7. og 8. Áburðarsala og Grænmetisoerzlun ríkisins. Gert er ráð fyrir jöfnum
tekjum og gjöldum af þessum fyrirtækjum, svo sem verið hefur. Fylgt hefur verið
tillögum forstjórans.

9. Landssmiðjan. Grunnlaun hækka nokkuð, þar eð starfsliði fjölgar um einn
gjaldkera og einn ritara, en verkfræðingum fækkar um einn. Vextir hækka um
30 þús. kr., fyrning um 150 þús. kr. og annar rekstrarkostnaður um 237 þús. kr.
Rekstrarhagnaður er áætlaður 290 þús. kr. og er færður sem aukið rekstrarfé
Landssmiðjuunar. Er það í samræmi við að Landssmiðjan- hefur undanfarin ár
eigi verið látin greiða tekjuafgang sinn í ríkissjóð heldur fengið hann sem aukið
rekstrarfé.

10. Tunnuverksmiðjur ríkisins. Áætlun Síldarútvegsnefndar hefur verið
tekin óbreytt, er hún miðuð við smíði á 100000 tunnum, eða 25000 fleiri en á
þessu ári. Tekjur og gjöld eru áætluð jöfn, svo sem verið hefur.

11. Innkaupastofnun ríkisins. Tekjur eru áætlaðar jafnar gjöldum, eins og
að undanförnu.

12.Rikisbú. Tekjuafgangur ríkisbúanna er áætlaður svipaður og i fjárlögum
nú, og hefur tillögum forstöðumanna þeirra verið fylgt að mestu.

Um 3. gr. B.
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru áætlaðar jafnháar og i þessa árs fjár-

lögum.
Um 4. gr.

Óbreytt frá gildandi fjárlögum.

Um 5. gr.
Óvissar tekjur eru áætlaðar jafnháar og þessa árs fjárlögum.
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Um 7. gr.
Vextir af lánum ríkissjóðs er taldir:

1. Innlend lán .
-7- endurgreiddir vextir frá öðrum .

kr. 3446275
919385

kr. 2526890
1199122. Lán í dönskum krónum .

3. Lán í L (L 48.506-0-0) kr. 2216724
-7- endurgreiddir vextir frá öðrum 2216 724

4. Lán í $ ($ 108022) 1 762.919
-7- endurgreiddir vextir frá öðrum 1 737216

25703
5. Lán hjá Alþjóðabanka (L 54 109 og $ 37 169) .

-7- endurgreiddir vextir frá öðrum .
kr. 3079379
-- 3079379

Kr. 2672505
Vextir og afborganir af föstum lánum sundurliðast þannig:

I. Innlend lán.
Vextir: Afborganir:
7. gr. 1. 20. gr. út, I, 1,a.

kr. kr.
11688 42500
23285 70450

198000 400000
52500 150000

250 1000
4666 8483

3600 10000
63607 374160

750000 984052
750000 984052

2309 2905

3163 913

286000 400000

28875 75000

14025 13750

150000 1000000

336486 1503175

8910 162000

2400 30000

16800 84000

138993 2316550

Innanríkislán 1938.
Innanríkislán 1940.
Innanríkislán 1941.
Innanríkislán 1944.
Lán vegna kaupa á Skálholti í Biskupstungum.
Lán vegna kaupa á fasteignum á Eyrarbakka og
Stokkseyri.
Lán vegna byggingar Þjóðminjasafnshúss.
Lán vegna eignakönnunar .
Happdrættislán 1948 (A-flokkur).
Happdrættislán 1949 (B-flokkur).
Lán hjá Sparisjóði Reykjavíkur og nágrennis vegna
Drápuhlíðar 4.
Lán hjá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins vegna saka-
dómarabústaðar.
Lán hjá Landsbanka íslands vegna Skipaútgerðar rík-
isins.
Lán hjá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins vegna Þjóð-
leikhússins.
Lán hjá Útvegsbanka Íslands h/f vegna jarðarinnar
Drangsness.
Lán vegna framlags til Alþjóðabanka og gjaldeyris-
sjóðs.
Lán hjá Landsbanka Íslands til greiðslu yfirdráttar-
skulda í téðum banka, er stofnaðar voru vegna kaupa
á nýsköpunartogurum og nokkrum Svíþjóðarbátum.
Lán hjá Landsbanka Íslands vegna kaupa á togaran-
umGarðari Þorsteinssyni.
Lán hjá Helga Tryggvasyni vegna kaupa á blaðasafni
o. fl.
Lán vegna afurðatjóns bænda milli Héraðsvatna og
Blöndu 1950.
Lán vegna afurðatjónsbóta til' bænda 1951.
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Lán vegna afurðatjónsbóta til bænda 1952.
Lán vegna afurðatjónsbóta til bænda 1953.

10000 Lán vegna eignarnáms í Egilsstaðalandi.
44000 Lán vegna kaupa á Pólgötu 2, Ísaf. (Bæjarf.skrifst.)
30 000 Lán hjá Fiskimálasjóði vegna Pólgötu 2, ísafirði.
37500 Lán hjá Sjóvátryggingarfélagi Íslands vegna togarans

Garðars Þorsteinssonar.
115000 Handhafaskuldabréfalán vegna togarans Garðars Þor-

steinssonar.
480000 Lán hjá Landsbanka Íslands vegna Skuldaskilasjóðs

útvegsmanna.
1 247 Lán hjá veðdeild Landsbanka íslands vegna Syðsta-

bæjarjarðar í Hrísey.
3 333 Lán hjá Búnaðarbanka íslands vegna Syðstabæjar-

jarðar í Hrísey.
58 000 Handhafaskuldabréfalán vegna kaupa á Syðstabæjar-

eigninni Hrísey.
14000 Lán hjá Brunabótafélagi íslands vegna Byggingarsam-

vinnufélags Seyðisfjarðar.
23 333 Lán hjá Tryggingastofnun ríkisins vegna Byggingar-

samvinnufélags Seyðisfjarðar.
Lán vegna afurðatjónsbóta til bænda 1954.

114368 Lán vegna kaupa á jörðinni Gröf í Hrunamannahreppi.
182513 Lán vegna kaupa á jörðinni Kirkjubæ í Rangárvalla-

hreppi.------------------------

Vextir:
7. gr. 1.

kr.
118588
130707
11000
2640

13500

40800

184800

776

3000

23200

14630

12467

44610

3446275
-;- 919 385

Afborganir:
20. gr. út, I, 1,a.

kr.

9726284
31000

2526890 9695284

Til frádráttar þessari vaxatupphæð koma (á móti skuld við Landsbankann upp-
haflega kr. 24565000.00 vegna togara og Svíþjóðarbáta) : 1) Vextir af stofnlána-
hréfum vegna togara kr. 217 138; 2) Vextir af þeim skuldum, sem ríkissjóður hefur
lánað vegna byggingarkostnaðar togara kr. 150000.00 og 3) Vextir af 8.7 millj. kr.
stofnlánadeildarbréfum í eign ríkissjóðs, en Landsbankinn hefur þau að handveði
vegna Svíþjóðarbáta kr. 126889.00, samtals kr. 494027.00.

Auk þess eiga að koma til frádráttar vextir, innborgaðir af Siglufjarðarkaup-
stað vegna togarans Garðars Þorsteinssonar, kr. 199200.00 og endurgreiddir
vextir vegna láns skuldaskilasjóðs 1950 kr. 196398.00.

Enn fremur koma til frádráttar afborganir og vextir af lánum veittum vegna
sölu byggingarsamvinnufélagshúsa á Seyðisfirði, afborganir kr. 31000 og vextir kr.
29760. Frádráttur verður því samtals: Vextir kr. 919385 og afborganir kr. 31000.

Vextir:
7. gr. 2.

kr.
1539

6375

ll. Erlend lán.
1. Lán í Danmörku.

Afborganir:
20. gr. út, I, 1,a.

kr.
5 798 Forsörgelsesíoreningen Bicuben, Kbh., 1909 til Vífils-

staðahælis.
170000 Köbenhavns Handelsbank, vegna smíði varðskips.
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Vextir:
7. gr. 2.

kr.
2867

1605

19180

19180

Afborganir:
20. gr. út, I, 1,a.

kr.
103147 StatsanstaIten for Livsforsikring, Kbh., 1926 (til veð-

deildarbréfakaupa ).
31 703 Det Forenede Danske Livsforsikringsaktieselskab

Hafnia 1926 (til veðdeildarbréfakaupa).
110234 Det Forenede Danske Livsforsikríngs Aktieselskah

Hafnia 1927 (til veðdeildarhréfakaupa).
110234 Dansk FolkeforsikringsanstaIt, Kbh., 1927 (til veð-

deildarbréfakaupa).

531116 danskar krónur, eða
1 255 027 islenzkar krónur.

50746
119912

i:48 506
-T- i:48 506

2. Lán í Bretlandi.
i: 57 485 Togaralán 1949 (i: 1 250 000.0.0).

-T- i: 57 485 Sömu upphæðir til frádráttar (innb. af togurunum) .

3. Lán í U. S. A.
$ 82142 Lán hjá Export Import Bank, Washington 1948, til

kaupa á síldarvinnslutækjum o. fl. $ 2 300 000.00.
-T- $ 82142 Sama upphæð til frádráttar, innb. af skuldunautum.

$ 72 000 Lán 1949-1950 vegna Laxár- og Sogsvirkjana
$ 2 000 000.00.

-T- $ 72 000 Sama upphæð til frádráttar, innb. af virkjununum.
$ 5 000 Handhafaskuldabréfalán vegna kaupa á sendiráðshúsi

i Washington $ 50 000.00.------------------------
$ 5 000 bandarískir dollarar, eða
$ 81 600 íslenzkar krónur.

$ 56 897

-T- $ 56 897
$ 49 550

-T- $ 49 550
$ 1575

$ 1575
$ 25703

i: 37 909

-T- 1: 37 909
1: 16200
$ 37169

-T- $ 37169

4. Lán hjá Alþjóðabankanum.
1:34 000 Lán vegna Laxár- og Sogsvírkjana 1950 f: 875 000.0.0.

(Laxárvirkjun i: 151 800.0.0).
(Sogsvirkjun i: 723 200.0.0).

-T- f: 34 000 Sömu upphæðir til frádráttar, innb. af virkjununum.
1: 7000 Landbúnaðarlán 1951.
$ 43 000 Lán vegna Áburðarverksmiðjunnar 1952.

-T- $ 43000 Sömu upphæðir til frádráttar, innborgaðar af Áburð-
arverksmiðjunni.

Um 10. gr. I.
2. Einn fulltrúi í varnarmála deild befur verið gerður að deildarstjóra. Starfs-

mannafjöldi er óbreyttur frá gildandi fjárlögum.
Annar kostnaður ráðuneytanna hækkar um 750 þús. kr., þar eð liðurinn

hefur verið allt of lágt áætlaður í fjárlögum undanfarið.
3. Ríkisféhirzla og ríkisbókhald. Hjá ríkisbókara hefur verið fjölgað um einn

bókara. Annar kostnaður hækkar um 50 þús. kr.
4. Ýmiss kostnaður hækkar um 89 þús. kr. aðallega vegna hækkaðs útgáfu-

kostnaðar Stjórnartíðinda.
II. Hagstofan. Aukaaðstoð hækkar um 8300 kr. vegna hækkunar á verðlags-

uppbót, prentun eyðublaða hækkar um 6 þús. kr. og húsaleiga, ljós og hiti um 16
þús. kr., en annar kostnaður lækkar um 25 þús. kr.
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III. Utanríkismál.
1. Sendiráðið í Kaupmannahöfn. Launagreiðslur eru óbreyttar að öðru leyti

en því, að Gunnari Björnssyni, ræðismanni eru reiknuð laun nú, og hækkar því
liðurinn: Laun starfsfólks utan launalaga, um 24 þús. kr.

2. Sendiráðið í Stokkhólmi. Utanríkisráðuneytið hefur talið óhjákvæmilegt
að hækka laun sendiherra og starfsfólks nokkuð til samræmis við launahækkanir
ríkisstarfsmanna í Svíþjóð. Nema launahækkanir af þessum ástæðum 17556 kr.
Annar kostnaður lækkar um 3 þús. kr.

3. Sendiráðið i London. Utanríkisráðuneytið hefur talið óhjákvæmilegt að
hækka laun sendiherra og starfsfólks nokkuð, og er því gert ráð fyrir launa-
hækkun er nemur 21 939 kr. Annar kostnaður hækkar um 5 þús. kr.

4. Sendiráðið i Washington. Kostnaður lækkar um 9300 kr.
6. Sendiráðið í Oslo. Kostnaður hækkar um 10 þús. kr.
7. Sendiráðið í Vestur-Þýzkalandi. Sendiráðið í Vestur-Þýzkalandi flytur nú

aðsetur sitt frá Hamborg til Bonn og eykst starfsliðið nokkuð frá því, sem verið
hefur. Laun sendiherra og starfsfólks eru áætluð svipuð launum við sendiráðin
í Stokkhólmi og London, enda er verðlag mjög líkt í þessum þremur löndum, sam-
kvæmt upplýsingum utanríkisráðuneytisins. Laun samkv. launalögum hækka um
183625 kr. en laun annara starfsmanna eru 30 þús. kr. lægri en í gildandi fjár-
lögum, þar eð lausráðnu starfsfólki fækkar. Annar kostnaður hækkar um 220 þús.,
m. a. vegna þess, að gera verður ráð fyrir því, að kaupa þurfi svo til allan hús-
búnað fyrir sendiráðið.

9. Aðalræðismannsskrifstofan i New-York. Kostnaður hækkar um 17920 kr.,
þar eð skrifstofan flytur í nýtt og betra húsnæði.

10. Skrifstofa fulltrúa Islands hjá Nato. Kostnaður hækkar um 15 þús. kr.
vegna kaupa á skrifstofuhúsgögnum.

13. Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum á vegum utanríkisráðu-
neytisins hefur reynzt of lágt áætlaður undanfarið, og er því lagt til, að liður-
inn hækki um 100 þús. kr.

17. Kostnaður við alþjóðaráðstefnur á vegum annara en utanríkisráðuneyt-
isins og annar utanfararkostnaður. Liðurinn hefur reynzt of lágt áætlaður und-
anfarið og því hækkaður um 100 þús. kr.

Um 11. gr. A.
1. Hæstiréttur. Útgáfa hæstaréttardóma hækkar um 10 þús. kr. og annar

kostnaður um 15 þús. kr. Til viðgerða á dómhúsi er ætlað 35 þús. kr. meira en i
fjárlögum yfirstandandi árs.

2. Borgardómaraembættið í Reykjavík. Bætt hefur verið við einum fulltrúa
við embættið, en laun annara fulltrúa lækka nokkuð vegna mannaskipta.

Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting hækkar um 60 þús. kr. vegna flutnings í stærra
og dýrara húsnæði. Annar kostnaður hækkar um 5 þús. kr.

3.Borgarfógeiaembæltið í Reykjavík. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting hækkar
um 4 þús. kr. og annar kostnaður um 10 þús. kr. Liðurinn: Til kaupa á bifreið,
96 þús. kr., fellur niður.

4. Sakadómaraembættið í Reykjavík. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting hækkar
um 15 þús. kr. og annar kostnaður um 20 þús. kr., þar eð reikningar sýna, að
liðirnir hafa verið of lágt áætlaðir undanfarið. Óhjákvæmilegt hefur verið talið,
að embættið fengi að kaupa eina nýja bifreið, og eru í því skyni ætlaðar 80 þús. kr.

5. Lögreglustjóraembættið í Reykjavík. Aukavinna hækkar um 30 þús. kr.,
að mestu vegna hækkaðs grunnkaups og verðlagsuppbóta. Ljós, hiti, ræsting og
húskostnaður hækkar um 5 þús. kr. og annar kostnaður um 15 þús. kr.

6. Lögreglustjóraembættið á Keflavíkurflugvelli. Grunnlaun hækka, þar eð
ritari bætist við starfslið embættisins. Hiti, ljós og ræsting hækkar um 20 þús.
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kr. og annar kostnaður um 50 þús. kr. Er áætlun um fjárveitingu á fjárlögum
1955 var gerð, var embættið nýlega tekið til starfa og nokkur óvissa um kostnað
við það. Hér er kostnaðurinn áætlaður með hliðsjón af fenginni reynslu.

7. Embætti sýslumanna, bæjarfógeta og lögreglustjóra utan Reykjavíkur og
Keflavíkurflugvallar.

a. Laun: Áætlunin er miðuð við 23 bæjarfógeta og sýslumenn og 1 lögreglu-
stjóra. Er það einum bæjarfógeta fleira en í fjárlögum þessa árs, þar eð bæjar-
fógetaembætti í Kópavogskaupstað bætist við, sbr. l. nr. 30/1955, 2. gr.

b. Skrifstofukostnaður : Grunnlaun starfsfólks hækka m. a. vegna þess, að gert
er ráð fyrir bókara og ritara við bæjarfógetaembættið í Kópavogi. Annar kostnaður
hækkar um 325 þús. kr. vegna þess, að liðurinn hefur reynzt of lágt áætlaður, nýtt
embætti stofnað o. fl.

Til endurgreiðslu frá Tryggingastofnun ríkisins koma 700 þús. kr.
8. Laun hreppstjóra. Hækkun í samræmi við grunnlaunahækkun og hækkun

verðlagsuppbótar .
9. a. Rikislögreglan i Reykjavik. Áætlunin er eins og í gildandi fjárlögum miðuð

við 35 ríkislögregluþjóna. A yfirstandandi ári var samið við lögregluþjóna um
að þeir fengju 33% álag á þann hluta launa, sem greiddur er fyrir næturvaktir,
og er gert ráð fyrir því hér, að sú skipan haldist. Kostnaður af þessu er áætl-
aður 220 þús. kr.

Einkennisfatnaður og tryggingar hækkar um 29 300 kr., bifreiðakostnaður
um 20 þús. kr. og kostnaður vegna kvenlögreglu um 3 þús. kr.

b. Ríkislögreglan á Keflavíkurflugvelli. A síðasta alþingi var heimilað að
fjölga tollgæzlumönnum á varnarliðssvæðunum um 6 og var kostnaður af því
talinn undir liðnum: Tollgæzla á Keflavíkurflugvelli. Menn þessir voru ráðnir
sem lögreglumenn og eru laun þeirra nú talin á þessum lið. Auk þess er lagt til,
að ráðnir verði 2 nýir lögreglumenn, og er áætlunin því miðuð við 29 lögreglu-
þjóna auk þriggja aukamanna í sumarleyfum. Greiðsla næturálags er nýr liður,
162 þús. kr. Einkennisfatnaður lögreglumanna hækkar um 51500 kr. og fæðis-
styrkur um 92400 kr. vegna mannafjölgunarinnar. Bifreiðakostnaður hækkar um
125 þús. kr. og annar kostnaður er áætlaður 50 þús. kr. Um lögreglukostnað á Kefla-
víkurflugvelli er sama að segja og um embætti lögreglustjórans þar, að reynsla
hefur sýnt, að áætlun sú, er gerð var á s. l. ári, hefur reynzt of lág.

c. Til rekstrar vinnuhælis að Kvíabryggju. Lagt er til, að framlagið hækki
um 100 þús. kr. Þar eð gert er ráð fyrir því, að hælið taki til starfa á þessu ári,
þykir ekki varlegt að reikna hluta ríkissjóðs í rekstrarkostnaði þess lægri en
hér er gert.

e. Ríkislögreglan á Akureyri, Hafnarfirði og Siglufirði. Álag á næturvinnu
er áætlað 22 þús. kr.

k. Hluti ríkissjóðs af lögreglukostnaði í Reykjavík. Ríkissjóði ber að greiða
ys hluta af lögreglukostnaði í kaupstöðum. Áætlað er að hluti ríkissjóðs af þess-
um kostnaði í Reykjavík muni verða 1660 þús. kr. og er þar um 510 þús. kr.
hækkun að ræða frá gildandi fjárlögum.

10. Til kostnaðar við landhelgisgæzlu er nú ætlað 505 þús. kr. hærri fjárhæð
en í gildandi fjárlögum og stafar sú hækkun af grunnlaunahækkunum og hækkun
verðlagsuppbótar .

11. a. Hegningarhúsið í Reykjavík. Grunnlaun hækka lítið eitt vegna flokks-
hækkunar fangavarða, er samþykkt var á s.L ári. Annar kostnaður hækkar um
60 þús. kr. með hliðsjón af reikningi s.l. árs.

b. Vinnuhælið á Litla-Hrauni. Grunnlaun hækka vegna flokkshækkunar
fangavarða. Annar kostnaður hækkar um 50 þús. kr. og tekjur um 41 þús. kr.

13. Kostnaður við sakamál og lögreglumál. Eins og í fjárlögum s. 1. árs er
hér lagt til, að endurgreiddur málskostnaður verði látinn koma til frádráttar á
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liðnum. Að niðurstöðu hækkar liðurinn um 100 þús. kr. með tilliti til reynslu
s. l. ára.

14. Til fangahjálpar hækkar um 100 þús. kr. samkvæmt tillögum dómsmála-
ráðuneytisins.

15. Kostnaður við siglingadóm hækkar um 20 þús. kr. aðallega vegna launa-
hækkunar dómenda, til samræmis við laun dómenda i félagsdómi.

18. Kostnaður við félagsdóm hækkar um 4 þús.
20. Kostnaður við útgáfu lagasafns er nýr liður. Á.kveðið er að gefa laga-

safn út á næsta ári og er kostnaður við það talinn nema 400 þús. kr.

Um 11. gr. B.
1. Skipaskoðun ríkisins. Þóknun til skipaskoðunarmanna, sem ekki eru á

föstum launum, hækkar um 13 þús. kr. Ferðakostnaður hækkar um 11 þús. kr.
og annar kostnaður um 5 þús. kr. hvort tveggja með tilliti til reynslu undanfarið.
Tekjur eru áætlaðar 30 þús. kr. hærri en í fjárlögum þessa árs. Liðurinn: Til
kaupa á röntgentæki fyrir skipaskoðunina, 263 þús. kr. fellur niður.

2. Öryggiseftirlit ríkisins. Þóknun til skoðunarmanna hækkar um 15 þús.
kr. og annar kostnaður hækkar um 20 þús. kr. Tekjur eru áætlaðar jafnar gjöldum.

3. Bifreiðaeftirlit ríkisins. Kostnaður hækkar um 30 þús. kr. vegna aukinna
verkefna. Tekjur eru sem að undanförnu áætlaðar jafnar gjöldum.

4. Löggildingarstofan. Annar kostnaður hækkar um 20 þús. kr. vegna flutn-
ings stofnunarinnar í dýrara og stærra húsnæði. Áætlaðar tekjur lækka um
5 þús. kr.

5. Eftirlit með skipulagi bæja- og sjávarþorpa. Ferðakostnaður við eftirlit
hækkar um 10 þús. kr. Mælingakostnaður. helmingsþátttaka ríkissjóðs, hækkar
um 8 þús. kr. Tekjur eru áætlaðar jafnar gjöldum, er það 110 183 kr. hærra en
á síðustu fjárlögum, þar eð ástæða er til að ætla að mun meiri skipulagsgjöld
innheimtist á næsta ári en undanfarið, vegna mikilla byggingarframkvæmda í
landinu.

6. Matvælaeftirlitið. Grunnlaun hækka vegna þess, að bætt hefur verið við
einum ritara. Annar kostnaður hækkar um 80 þús. kr., þar eð i ljós hefur komið
að allt of lág fjárhæð hefur undanfarið verið ætluð til greiðslu kostnaðar af mat-
vælarannsóknurn, en þær rannsóknir vaxa stöðugt

7. Kostnaður við mat á afurðum. Ferðakostnaður yfirfiskmatsmanna hækkar
um 50 þús. kr., þar eð liðurinn hefur undanfarið verið of lágt áætlaður. Skrifstofu-
kostnaður hækkar um 12 þús. kr. og kostnaður við námskeið fiskmatsmanna
hækkar um 10 þús. kr. Kostnaður við síldarmat hefur undanfarið reynzt allt of
lágt áætlaður og hækkar nú um 134 þús. kr., en tekjur eru áætlaðar 20 þús. kr.
hærri en í gildandi fjárlögum. Ferðakostnaður matsmanna hækkar um 75 þús.
kr. Af þessum lið er greiddur ferðakostnaður allra matsmanna nema yfirfisk-
matsmanna. Liðurinn hefur í fjárlögum undanfarinna ára verið 25 þús. kr., en
það hefur reynzt allt of lágt.

8. Kostnaður við vörumerkjaskráningu hækkar um 4 þús. kr.
12. Húsaleigueftirlit. Vegna þess, hve störf yfirhúsaleigunefndar hafa dregizt

saman, er lagt til að liðurinn lækki um 52 þús. kr.

Um 11. gr. C.
1. a. Tollstjóraembættið í Reykjavík. Húsaleiga, ljós og hiti hækkar um 5

þús. kr. og annar kostnaður um 185 þús. kr., en símakostnaður og burðargjöld
lækka um 25 þús. kr.

Lausavinnuliðurinn er sem áður miðaður við laun tveggja lögtaksfulltrúa,
sem starfa við embættið til bráðabirgða.

b. Tollgæzlan í Reykjavík. Bætt er við einum tollverði, sem annast á út-
reikning aðflutningsgjalda af vörum, sem fluttar eru til landsins með flugvélum.
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Húsaleiga, ljós og hiti hækkar um 30 þús. kr. og annar kostnaður um 100 þús. kr.,
m. a. vegna hækkunar á tímakaupi.

2. Tollgæzlan á Keflavíkurflugvelli. 1 gildandi fjárlögum var gert ráð fyrir
6 nýjum tollgæzlumönnum, en niðurstaðan varð sú, að þeir voru ráðnir sem lög-
reglumenn. Lækka því launagreiðslur á liðnum verulega.

Áætlunin er nú miðuð við 9 tollgæzlumenn. Annar kostnaður hækkar hins
vegar um 72 þús. kr., þar eð hann reyndist of lágt áætlaður. Kostnaðurinn er
mest bifreiðakostnaður, en útilokað er að halda uppi tollgæzlu á Keflavíkur-
flugvelli án bifreiða, auk þess sem tollverðir af flugvellinum gegna einnig toll-
gæzlustörfum í Keflavík.

II. a. Ríkisskattanefnd. Kostnaður hækkar um 8 þús. kr.
b. Skattstofan í Reykjavík. Grunnlaun hækka, þar eð starfsmönnum fjölgar

um einn bókara, en auk þess hafa 4 bókarar verið gerðir að fulltrúum. Húsaleiga,
ljós, hiti og ræsting hækkar um 60 þús. kr., einkum sökum þess, að skattstofan
hefur orðið að bæta við sig húsnæði. Tímavinna hækkar um 150 þús. kr. og
annar kostnaður um 80 þús. kr. Hluti bæjarsjóðs Reykjavíkur hækkar nokkuð
í samræmi við fólksfjölgun þar.

c. Skattstofur utan Reykjavíkur. Liðurinn hækkar um 155 þús. kr., þar eð
hann hefur reynzt of lágt áætlaður undanfarið.

d. Undirskattanefndir. Liðurinn hækkar um 115 þús. kr., þar eð hann hefur
reynzt og lágt áætlaður undanfarið.

f. Míllimatskostnaður. Með lögum nr. 33 frá síðasta Alþingi um samræm-
ingu á mati fasteigna er ákveðið að fara skuli fram endurskoðun fasteigna-
matsins frá 1942 svo og aukafasteignamatsins, sem gert hefur verið síðan. Endur-
skoðun þessi hefur talsverðan kostnað í för með sér, og hækkar liðurinn því um
530 þús. kr. frá fjárlögum nú.

Um 12. grein.
I. Landlæknisembættið. Kostnaður hækkar um 5 þús. kr.
II. Héraðslæknar. Laun héraðslækna eru áætluð í samræmi við lög nr. 16

frá síðasta Alþingi. Er þar gert ráð fyrir 55 héraðslæknum og 6 aðstoðarlæknum,
en einn héraðslæknir, borgarlæknirinn í Reykjavík, tekur ekki laun úr ríkissjóði.

Samkv. hinum nýju læknaskipunarlögum eru því greidd laun til 5 lækna um-
fram það, sem áður var.

IV. Ríkisspítalar. Rekstrarhalli allra ríkisspítalanna .hækkar um 4032 þús. kr.
frá gildandi fjárlögum. Launagreiðslur eru enn sem fyrr stærsti útgjaldaliðurinn.
Kostnaður við ríkisspítalana hækkar alls um 7146 þús. kr., en þrátt fyrir ört
fækkandi legudaga á berklahælunum hækka tekjurnar alls um 3114 þús. Veldur
því hækkun á daggjöldum, sem stjórnarnefnd ríkisspítalanna hefur ákveðið, og
síðar verður greint frá nánar.

A. Londss piiali. Á næsta ári er gert ráð fyrir að á efstu hæð spítalans, sem
losnar við flutning Hjúkrunarkvennaskólans, verði komið fyrir tveim sjúkra-
deildum, er taki til starfa 1. júní 1956. Er þar um að ræða barnadeild með 30
rúmum og viðbótardeild við handlækningadeild með 10-12 rúmum. Af aukn-
ingu þessari leiðir fjölgun starfsfólks og leggur ráðuneytið til að bætt verði
við þessum starfsmönnum: deildarlækni, harnalækni, námskandidat, rannsóknar-
konu, 2 deildarhjúkrunarkonum, 5 aðstoðarhjúkrunarkonum, 2 hjúkrunarkonum
við framhaldsnám, svo og símastúlku.

Lagt er til, að því starfsfólki, sem ráðið er á nýju deildirnar, séu reiknaðir
V12 hlutar launa, og er þá miðað við að það taki til starfa 1. júní 1956, svo sem
fyrr greinir.

Matvörur hækka um 250 þús. kr. og annar kostnaður um 1955 þús. kr., sem
hvort tveggja stafar að mestu af fjölgun legudaga.

Sakir aukins rekstrarkostanaðar á næsta ári, hefur þótt óhjákvæmilegt að
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hækka daggjaldið frá þvi sem nú er. Leggur stjórnarnefndin til að daggjöldin
á Landsspítalanum hækki úr 75 kr. í 100 kr. Þá fjölgar legudögum og eru tekjur
spítalans nú áætlaðar 2280 þús. kr. hærri en í fjárlögum nú.

Rekstrahalli landsspítalans hækkar samkv. þessu um 2438 þús. kr.
B. Fæðingardeild Landsspítalans. Grunnlaun hækka vegna þess, að starfsliði

fjölgar um eina hjúkrunarkonu, Fæðiskostnaður hækkar um 73600 kr. og annar
kostnaður um 90 þús. kr., en vegna hækkunar á daggjöldum, sem er sú sama og
á Landsspítala, lækkar hluti ríkissjóðs í rekstrarhallanum um 132 þús. kr.

C. Hjúkrunarkvennaskóli islands. Kostnaður við skólann var áður talinn
með í kostnaði við Landsspítalann, en snemma á næsta ári er gert ráð fyrir að
skólinn flytji í nýtt skólahús og er hann því hér talinn sem sérstök stofnun.

Þar eð húsnæðisskortur hefur undanfarið mjög háð starfsemi skólans mun
hann nú færa verulega út kvíarnar og er óhjákvæmilegt af þeim sökum að fjölga
starfsfólki um einn kennara, umsjónarkonu, dyravörð, þvotta- og saumakonu og
þrjár vinnustúlkur.

Kostnaður við skólann hækkar því um 729 þús. kr. frá fjárlögum nú.
D. Heilsuhælið á Vífilsstöðum. Árið 1953 voru legudagar 67447, árið 1954

voru þeir 63014 og áætlaður legudagafjöldi 1956 er 43800. Legudögum fækkar
stöðugt og fullvíst er talið að svo verði framvegis.

Matvörur lækka um 450 þús. kr. og annar kostnaður lækkar um 85 þús. kr.
Daggjöld á hælinu hækka um 10 kr., úr 55 í 65 kr., þrátt fyrir það og lækkun út-
gjalda hækkar rekstrarhalli hælisins um 795 þús. kr.

E. Heilsuhælið á Kristnesi. Þar er um sama samdrátt að ræða og á Vífils-
staðahæli. Starfsfólki fækkar um eina hjúkrunarkonu og eina starfsstúlku, mat-
væli lækka um 50 þús. kr. og daggjöld hækka úr 55 kr. í 65 kr., en þrátt fyrir
þetta hækkar rekstrarhalli hælisins um 478 þús. kr. vegna fækkandi legudaga.

F. Geðveikarhælið á Kleppi, Starfsfólki fjölgar um eina rannsóknarkonu.
Matvörur hækka um 100 þús. kr. og annar kostnaður um 200 þús. kr. Daggjöld
hækka um 10 kr., en legudagar eru áætlaðir 2 þús. færri en á yfirstandandi ári.
Rekstrahalli hælisins hækkar um 387 þús. kr.

G. Holdsveikraspítalinn í Kópavogi. Gert er ráð fyrir fullum launum yfir-
hjúkrunarkonu, en hún tók áður hálf laun hjá holdsveikraspítalanum og hálf hjá
Fávitahælinu í Kópavogi, sem hún hafði jafnframt umsjón með. Matvörur lækka
um 5 þús. kr., en annar kostnaður hækkar um 20 þús. kr. Rekstrarhalli hækkar
um 70 þús. kr.

H. Fávitahælið í Kópavogi. Hér er gert ráð fyrir þvi, að hælisbygging sú, sem
nú er í smíðum, verði tekin til afnota 1. júní næsta ár. Húsrými verður þá tvö-
falt á við það sem nú er og sjúklingafjöldi einnig. Þessari útþenslu fylgir að
sjálfsögðu aukið starfslið og hefur tillaga stjórnarnefndarinnar um það verið
tekin upp svo til óbreytt.

Hinu nýja starfsfólki hafa verið áætlaðir %2 hlutar launa á næsta ári. Mat-
vörur hækka um 103 þús. kr. og annar kostnaður um 95 þús. kr. Tekjur hækka
um 575 þús. kr. og rekstrahalli hælisins hækkar um 214 þús. kr.

I. Fávitahælið á Kleppjárnsreykjum. Rekstrahalli hækkar um 36 þús. kr.
J. Blóðbankinn. Gert er ráð fyrir óbreyttu starfsmannahaldi. Kostnaður

hækkar um 16 þús. kr. og tekjur um 28 þús. kr.
Í þessu sambandi er rétt er geta þess, að nokkur hluti tekjuaukningar spítal-

anna kemur fram sem aukin gjöld á 12. gr. VI (ríkisframfærsla sjúkra manna og
örkumla).

V. Til berklavarna. Styrkur til berklasjúklinga er óbreyttur frá fyrra ári,
þar eð fækkun legudaga vegur á móti hækkun á daggjöldum sjúkrahúsanna.
Legudagar eru áætlaðir 98 300 nú, en voru í gildandi fjárlögum áætlaðir 126 700
og horfur eru á að þeim fari enn fækkandi. Annar kostnaður við. berklavarnir
lækkar um 10 bús. kr.
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VI. Rikisframfærsla sjúkra manna og örkumla. Þessi liður hækkar um 2910
þús. kr. aðallega fyrir hækkuð daggjöld á sjúkrahúsum. Vistdagar geðveiki-
sjúklinga eru nú áætlaðir 128500, svo sem greitt var á árinu 1954, en í gildandi
fjárlögum var miðað við 123500 vistdaga. Ekkert útlit er fyrir að geðveiki-
sjúklingum fækki á næsta ári, og þykir ekki ráðlegt að áætla vistdaga færri en hér
er gert. Vistdögum fávita er talið að muni fjölga um 10 þús. Veldur þar mestu
stækkun fávitahælis í Kópavogi. Greiðslur vegna langvarandi sjúkdóma hækka
um 460 þús. kr. vegna daggjaldahækkunarinnar og greiðslur vegna langvarandi
ellisjúkdóma hækka um 304 þús. kr. af sömu ástæðu.

VII. Rekstrarsiyrkur til sjúkrahúsa samkvæmt lögum hækkar um 750 þús.
kr. Miðað við ört vaxandi legudagafjölda styrkhæfra sjúkrahúsa m. a. fyrir til-
komu nýrra sjúkrahúsa þykir óvarlegt að áætla liðinn lægra en hér er gert.

VIII. Styrkur til heilsunerndarstððua, Hækkun 500 þús. kr. Liðnum er nú
skipt í tvennt, og eru 500 þús. kr. ætlaðar til heilsuverndarstöðvarinnar í Reykja-
vík, sem nú er tekin til starfa.

Hinn hluta fjárveitingarinnar er ætlunin að nota til styrktar aukinni heilsu-
verndarstarfsemi utan Reykjavíkur, sbr. lög um heilsuvernd nr. 44/1955, sem sett
voru á síðasta Alþingi.

XII. Til héraðshjúkrunarkvenna. Liðurinn er nýr, 75 þús. kr., og leiðir af
ákvæðum læknaskipunarlaga, er sett voru á síðasta Alþingi'.

XIV. Til ónæmisaðgerða hækkar um 200 þús. kr., þar eð gert er ráð fyrir
kostnaði vegna mænusóttarbólusetningar á næsta ári.

XVII. Tillækningaferða sérfræðinga. Liðurinn hækkar um 18 þús. kr. og var
áður aðeins notaður til greiðslu styrkja vegna augnlækningaferða. En í lögum
nr. 21 frá síðasta Alþingi er gert ráð fyrir styrkjum vegna ferða háls-, nef- og
eyrnalækna og tannlækna um landið jafnframt lækningaferðum augulækna og er
liðurinn ætlaður til styrktar öllum slíkum lælmingaferðum.

XVIII. Laun kynsjúkdómalæknis. Við liðinn hefur verið bætt 5 þús. kr. til
greiðslu annars kostnaðar. Er þar aðallega um að ræða greiðslu á aukavinnu vegna
sumarleyfis kynsjúkdómalæknis.

XXVI. Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra lækkar um 40 þús. kr.
Þessir fjárlagaliðir gildandi fjárlaga falli niður:
Til endurbóta á sjúkraskýli Rauðakrossins í Sandgerði, 75 þús. kr. Til hrepps-

nefndar Hveragerðishrepps til stofnkostnaðar vegna leirbaða, 50 þús. kr., og styrkur
til Valtýs Bjarnasonar læknis til sérnáms í Bandaríkjunum í svæfingum, 15 þús. kr.

Um 13. gr. A.
I. Stjórn og undirbúningur ueqaqerða. Laun og annar kostnaður hækkar

um 505 þús. kr.
XI. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu handa ferðamönnum hækkar

um 18 þús. kr., m. a. sökum þess, að 10 þús. kr. eru nú ætlaðar til styrktar
byggð í Skíðaskálanum í Hveradölum. Höfuðnauðsyn er að haldið sé uppi gist-
ingu og þjónustu fyrir ferðafólk á þessari fjölförnu leið, en stofnunin á í vök að
verjast fjárhagslega og er því lagt til að henni sé veittur styrkur sá, er fyrr greinir.

XIV. Iðgjald til slysatryggingar hækkar um 60 þús. kr.
XV. Gjöld samkv. lögum um greiðslu orlofs hækka um 250 þús. kr., að mestu

vegna hækkunar á orlofsfé úr 5% í 6%.

Um 13. gr. B.
I. Skipaútgerð ríkisins. Rekstrarhalli strandferðanna er í frumvarpinu áætl-

aður 11.5 millj. kr. Er það 4.5 milj. kr. hærra en í fjárlögum þessa árs en nokkru
lægra en í áætlun forstjórans. Samkvæmt reikningi var rekstrarhalli strandferð-
anna á árinu 1954 9086 þús. kr. og er vafalaust, að fjárveitingin er allt of lágt
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áætluð á þessu ári. Óhjákvæmilegt er að framkvæma á næsta ári flokkunarvið-
gerðir á tveim skipum, er munu kosta um 750 þús. kr. auk venjulegs viðhalds-
kostnaður skipanna. Síðan undirbúningur núgildandi fjárlaga fór fram, hafa margir
nýir kjarasamningar verið gerðir. Hafa allir þessir samningar haft í för með sér
verulega hækkun á kaupi áhafna á skipunum, svo og ýmis aukin fríðindi þeim
til handa, sem valda útgerðinni auknum útgjöldum. Þá er og vitað, að ýmsir út-
gjaldaliðir aðrir munu hækka, svo sem fæði skipshafna.

Hins vegar hefur af ýmsum ástæðum ekki þótt fært að hækka farmgjöld og
fargjöld með skipunum til að vega að nokkru á móti þeim hækkunum, sem sam-
kvæmt framansögðu verða ekki umflúnar.

III. Ferðaskrifstofa rlkisins, Húsaleiga, ljós og hiti lækkar um 4 þús. kr.
vegna flutnings í ódýrara húsnæði. Annar kostnaður hækkar um 10 þús. kr.
Framlag til landkynningar hækkar um 50 þús. kr. þar eð nú er á nýjan leik gert
ráð fyrir þátttöku í kostnaði af upplýsingaskrifstofu í London, en sú fjárveiting
var ekki tekin upp í gildandi fjárlög. Kostnaður á Keflavíkurflugvelli hækkar um
5 þús. kr. og hótel eftirlit hækkar um sömu fjárhæð. Til áhaldakaupa er ætlað 15
þús. kr. lægri fjárhæð en í fjárlögum þessa árs. Tekjur eru áætlaðar 650 þús. kr.,
eins og í fjárlögum nú, og verður rekstrarhalli þá 109 þús. kr. hærri en í gildandi
fjárlögum og greiðist hann úr sérleyfissjóði sem að undanförnu.

Um 13. gr. C.
I. Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála. Grunnlaun hækka vegna

þess, að teiknari, sem unnið hefur við stofnunina, er gerður að áhaldaverði en
nýr teiknari ráðinn í hans stað. Af launum verkfræðinga o. fl. eru 320 þús.
kr. færðar á hafnir. Annar skrifstofukostnaður hækkar um 10 þús. kr. vegna hækk-
unar á ræstingu o. fl.

II. Laun vitavarða hækka vegna fjölgunar vita. Nemur hækkunin 10 þús. kr.
Aukagæzla og aðstoð hækkar um 5 þús. kr. vegna hækkunar á tímakaupi.

III. Rekstrarkostnaður vitanna. Kostnaður við vitaskipið hækkar um 150
þús. kr. vegna launahækkunar áhafnarinnar og með hliðsjón af útkomu s.l: árs
Annar rekstrarkostnaður hækkar um 50 þús. kr. vegna fjölgunar vitanna.

IV. Viðhald og endurbætur hækkar um 50 þús. kr.
V. Sjómerki og viðhald sæluhúsa hækkar um 50 þús. kr.

Um 13. gr. D.
I. Stjórn flugmála. Grunnlaun hækka vegna þess, að laun flugráðsmanna

hafa verið hækkuð um 50 %, en þau hafa verið óbreytt frá árinu 1947 að flugráð
var sett á stofn. Enn fremur hefur verið bætt við einum nýjum bókara. Annar
kostnaður hækkar um 35 þús. kr. Endurgreiðsla vegna alþjóðaflugþjónustu
hækkar um 10 þús. kr.

II. Resjk jouikurfluquöllnr,
1. Lendingarstjórn. Gert er ráð fyrir óbreyttu starfsliði og annar kostnaður

er einnig óbreyttur.
2. Slökkviliðsdeild. Óbreytt starfslið. Aukavinna hækkar um 20 þús. kr. en

annar kostnaður lækkar um 10 þús. kr.
4. Vélaverkstæði. Óbreytt starfslið. Laun vélvirkja og tímakaupsmanna

hækka um 100 þús. kr. Benzín og olíur hækka um 25 þús. kr. og annar kostnaður
hækkar um 20 þús. kr.

6. Viðhald og varðveizla mannvirkja. Laun verkamanna hækka um 100 þús.
kr., en efni, aðkeypt vinna o. fl. lækkar um sömu fjárhæð. Malbikun flugbrauta
hækkar um 150 þús. kr. Hér er um að ræða verk, sem hafið var á árinu 1954, og er
enn ekki lokið. Hefur verk þetta orðið stórum kostnaðarsamara en upphaflega var
ráðgert. Er talið að kostnaður við verkið á næsta ári nemi 400 þús. kr. Ohjá-
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kvæntilegt er að ljúka viðgerð flugbrautanna þar eða ella er hætta á að þær eyði-
leggist.

7. Rafmagnsdeild. Hér er gert ráð fyrir nýrri deild og er áætlað að kostnaður
við hana nemi 106 þús. kr. á næsta ári. Ekki er þó um nýja kostnaðarliði að
ræða, þar eð þessi kostnaður hefur áður verið talinn með viðhaldi og varðveizlu
mannvirkja. Er hér því aðeins um formbreytingu að ræða, maður sá, er að þess-
um málum hefur starfað, verður nú fastráðinn.

III. Keflavikurflugvöllur.
1. Skrifslofukoslnaður. Kostnaður annar en laun hækkar um 45 þús. kr. með

hliðsjón af reikningi s.Lárs.
2. Lendingarstjórn. Með samningi, dags. 13. júní s.L, milli flugmálastjórnar-

innar og bandaríska flughersins, tók flugmálastjórnin algerlega við rekstri flug-
turnsins á Keflavíkurflugvelli hinn 15. ágúst s.L Til þess að hægt sé að annast þann
rekstur er nauðsynlegt að bæta við 10 starfsmönnum, þ. e. 4 flugumferðarstjór-
um, 4 aðstoðarmönnum og 2 viðgerðarmönnum og verða þá 15 menn starfandi við
flugumferðarstjórn á Keflavíkurflugvelli. Rekstrarkostnaður þessarar deildar er
á næsta ári talinn nema 1054 þús. kr., en til endurgreiðslu koma 1018 þús. kr.,
þannig að rekstrarhalli verður 36 þús. kr., er það 279 þús. kr. lægra en í fjárlög-
um þessa árs. .

3. Flugumsjón. Grunnlaun hækka vegna þess að aðstoðarmönnum fjölgar
um einn. Annar kostnaður hækkar um 50 þús. kr., m. a. með hliðsjón af reikningi
s.L árs.

4. Flugvélaafgreiðsla. Grunnlaun hækka þar eða fimm afgreiðslumenn eru
ráðnir til viðbótar. Á s. 1. hausti tók flugmálastjórnin skv. samningi við allri
afgreiðslu flutningaflugvéla flughersins og krefst þessi þjónusta stóraukins starfs-
mannahalds frá því, sem áður var. Laun afgreiðslumanna hækka um 90 þús. kr., er
stafar af kaupgjaldshækkunum. Annar kostnaður hækkar um 170 þús. kr. Til
endurgreiðslu samkv. fyrrgreindum samningi koma 840 þús. kr. þannig, að liður-
inn lækkar um 209 þús. kr.

5. Flugvélaviðgerðardeild. Ráðgert er að koma á fót nýrri deild, flugvéla-
viðgerðardeild, og er kostnaður við hana á næsta ári talinn nema 600 þús. kr.
Kostnaður þessi mun allur fást endurgreiddur frá erlendum flugfélögum og flug-
her Bandaríkjanna, og er því ekki gert ráð fyrir neinum rekstrarhalla hér.

7. Viðhald húsa og rekstur rafstöðva hækkar um 50 þús. kr.
8. Annar kostnaður er nýr liður, 50 þús. kr.
IV. Aðrir flugvellir og sjóhafnir hækka um 20 þús. kr.
V. Innnnlandsfluqst jðrn.
1. Suðursvæði. Kostnaður annar en laun hækkar um 10 þús. kr.
2. Norðursvæði. Aðstoðarflugumferðarstjórum fjölgar um einn og hækka

grunnlaun af þeim sökum. Annar kostnaður hækkar um 15 þús. kr.
IX. Kostnaður við alþjóðaflugmálaslofnunina og flugmálaráðstefnur. Lið-

urinn lækkar um 20 þús. kr.
XIII. A lþjóðaflug Þ[ðnustan,
1. Flugumferðarsljórn hækkar um 171 þús. kr., aðallega vegna hækkaðra

grunnlaunauppbóta og verðlagsuppbóta.
2. Fjarskiptaþjónustan hækkar um 873 þús. kr. skv. áætlun póst- og síma-

málastjórnarinnar, sem hefur verið tekin upp óbreytt.
3. Veðurþjónustan. Hækkar um 638 þús. kr. samkvæmt áætlun veðurstof-

unnar, sem tekin hefur verið upp óbreytt.
Til endurgreiðslu kemur alþjóðatillag, er nemur 88% og er það sami hundraðs-

hluti og í fjárlögum nú. Tekjur af flugvöllum er áætlaður 7.2 millj. kr. og er það
1025 þús. kr. hærra en í gildandi fjárlögum. Tekjur af Keflavíkurflugvelli hækka
um 1 millj. kr., eru nú áætlaðar 6 millj. kr., og tekjur af öðrum flugvöllum um
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25 þús. kr. Tekjur af Keflavíkurflugvelli urðu 7.2 millj. kr. árið 1953 og 7.6 millj.
kr. árið 1954 og virðist ekki ástæða til að áætla þær lægri á næsta ári en hér er gert.

Um 14. gr. A.
I. Biskupsembættið. Útgjöld eru áætluð hin sömu og í fjárlögum nú.
II. Embætti sóknarpresta og prófasta.
Prestaköllin eru 116, og eru 100 prestar á fullum launum en 16 á byrjunar-

launum. Vegna prestlausra prestakalla, sem þjónað er af nágrannaprestum eru
greidd hálf byrjunarlaun fyrir þjónustuna, en hinn helmingurinn greiðist presta-
kallasjóði samkvæmt lögum. Prófastar eru 21 og eru laun þeirra hvers um sig
2160 kr. auk verðlagsuppbótar. Embættiskostnaður presta hækkar um kr. 100000.00.
Kirkjumálaráðuneytið leggur áherzlu á að liðurinn Preshnötuandvirði o. fl. verði
hækkaður, þar eð fjárveiting hefur undanfarið reynzt of lág. Er því lagt til, að
liðurinn hækki um 45 þús. kr. Í 24. gr. laga nr. 38/1954 um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins er svo fyrir mælt, að leggja skuli starfsmönnum til einkennis-
búning að kostnaðarlausu, þegar þess sé krafizt eða hæfa þyki að starfsmaðurinn
beri slíkan búning. Með skírskotun til þessa hefur eigi þótt verða hjá því komizt,
að leggja prestum til hempur og kraga og eru áætlaðar í þessu skyni 100 þús. kr.

IV. Til eflingar kirkjusöngs samkvæmt ráðstöfun söngmálastjóra hækkar
um 2500 kr.

V. Húsaleiga vegna söngskóla þjóðkirkjunnar hækkar um 2 þús. kr.
X. Argjöld þjóðkirkjunnar til alþjóðakirkjllsambanda er nýr liður, 25 þús.

kr. Slík árgjöld hafa undanfarið verið greidd af 19. gr. fjárlaga, en réttara þykir
að taka upp sérstaka fjárveitingu í því skyni.

XI. Til framkvæmda í Skálholti eru ætlaðar 2 millj. kr. og er það sama fjár-
hæð og í fjárlögum nú.

XII. Kostnaður vegna Skálholtshátiðar 1956 er nýr liður, 150 þús. kr.

Um 14. gr. B.
I. a. Háskólinn. Grunnlaun hækka vegna þess, að gert er ráð fyrir nyju

prófessorsembætti í lífeðlisfræði og lífefnafræði samkvæmt lögum frá síðasta Al-
þingi. Enn fremur er gert ráð fyrir smávægilegum tilfærslum á launum auka-
kennara, er valda nokkurri hækkun. Húsaleigustyrkur háskólarektors, 24 þús. kr.,
er nýr liður. Hiti, ljós og ræsting hækkar um 35 þús. kr., m. a. vegna hækkunar
á rafmagni og kaupi ræstingarkvenna. Til tannlækningarstofu hækkar um 2 þús.
kr. Til stundakennslu og landmælinga hækkar um 50 þús. kr. vegna hækkaðs kaups
stundakennara. Kostnaður vegna námskeiðs í uppeldis- og kennslufræðum hækkar
um 5 þús. kr. einnig vegna hækkaðs stundakennslukaups.

Liðirnir: Fasteignagjöld og tryggingar, 40 þús. kr., Prófkostnaður, 150 þús.
kr., og Íþróttakennsla, 30 þús. kr., eru allir áætlaðir með hliðsjón af reikningi
síðast liðins árs, svo og með tilliti til almennra kauphækkana. Liðirnir hafa áður
verið taldir undir liðnum: "Ýmis útgjöld", en réttar þykir að áætla þá sérstaklega
hvern fyrir sig, svo sem hér er gert.

b. Tilraunastofa háskólans að Keldum. Fylgt hefur verið að mestu tillögum
forstöðumanns stofnunarinnar. Gjöldin hækka um 203225 kr., en tekjur um 200
þús. kr., þannig, að hallinn eykst um 3225 kr. frá fjárlögum yfirstandandi árs.

III. Fræðslumálastjóraembættið. Grunnlaun lækka nokkuð, þar eð gert er ráð
fyrir, að Kennslukvikmyndasjóður greiði laun eins starfsmanns, er áður var á
launaskrá hjá fræðslumálastjóraembættinu. Annar kostnaður hækkar um 16
þús. kr.

IV. Menntaskólinn í Reykjavík. Í samræmi við tillögur Menntamálaráðuneyt-
isins er hér reiknað með 4 nýjum kennaraemhættum, og stafar grunnlauna-
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hækkunin af því, en kennslustundum stundakennara fækkar sem þessu nemur.
Hiti, ljós og ræsting hækkar um 25 þús. kr. Laun prófdómara hækka um 10 þús.
kr. vegna vísitöluhækkunar og annar kostnaður hækkar um 15 þús. kr.

V. Menntaskólinn á Akureyri. Stundakennsla hækkar um 110 þús. kr. Stafar
hækkunin bæði af því, að laun stundakennara hækka, og eins af hinu, að bekkjar-
deildum fjölgar um eina vegna aukinnar aðsóknar að skólanum. Er áætlað að
stundakennsla nemi 206 stundum á viku. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting hækkar
um 45 þús. kr. vegna þess, að verð á kolum og rafmagni hefur hækkað, svo
og kaup ræstingarkvenna. Liðurinn: Til kaupa á handriti að sögu Möðruvalla-
skóla er nýr, og er lagt til að 20 þús. kr. verði varið í því skyni.

VI. Menntaskólinn á Laugarvatni. Föstum kennurum fjölgar um einn, og
hækka því grunnlaun sem því nemur, en stundakennsla lækkar. Húsaleiga, ljós,
hiti og ræsting hækkar um 18 þús. kr. og prófkostnaður um 2 þús. kr.

VII. Kennaraskólinn. Stundakennsla hækkar um 54 þús. kr., hiti, ljós og
ræsting um 5 þús. kr. og annar kostnaður um 15 þús. kr., en kostnaður við
handíðadeild hækkar samtals um 10 þús. kr.

VIII. Stýrimannaskólinn. Stundakennsla hækkar um 45 þús. kr., hiti, ljós og
ræsting um 23 þús. kr. og annar kostnaður um 3 þús. kr.

IX. Vélsfjóraskólinn. Hiti, ljós og ræsting hækkar um 20 þús. kr. og annar
kostnaður um 20 þús. kr.

X. Sjómannaskólahúsið. Kostnaður hækkar um 54 þús. kr. og opinber gjöld
um 7 þús. kr. en tekjur af húsinu hækka um 40 þús. kr.

XI. Búnaðarkennsla.
1. Bændaskólinn á Hólum. Stundakennsla hækkar um 5 þús. kr., hiti, ljós

og ræsting um 5 þús. kr. og annar kostnaður um 5 þús. kr.
2. Bændaskólinn á Hvanneyri. Stundakennsla hækkar um 10 þús. kr. og hiti,

ljós og ræsting um 25 þús. kr. Til viðhalds bygginga er áætlað 150 þús. kr. og er
það 65 þús. kr. hærra en í gildandi fjárlögum. Er talið, að eigi verði með neinu
móti slegið á frest aðkallandi viðgerðum á húsum skólans. Tillag til framhalds-
deildar hækkar um 10 þús. kr.

3. Garðyrkju.~kólann á Reykjum. Hiti, ljós og ræsting hækkar um 2 þús. kr.,
viðhald skólahúsa um 10 þús. kr. og til garðyrkjutilrauna um 5 þús. kr. Til jarð-
borana vegna upphitunar er nýr liður, 40 þús. kr.

XII. Iðnfræðsla. Á síðasta Alþingi voru samþykkt lög (nr. 45/1955), er gera
ráð fyrir því, að ríkissjóður greiði kostnað við iðnskólahald á sama hátt og gert
er ráð fyrir að greitt verði til héraðs- og gagnfræðaskóla. Liðurinn er nú áætlaður
1572 þús. kr., er það 1062 þús. kr. hærra en í fjárlögum nú.

XIII. Verzlunarskólar o. fl. Tillag til Verzlunarskóla íslands hækkar um 33
þús. kr. og tillag til Samvinnuskólans um 52 þús. kr.

XIV. Almenn barnafræðsla. Grunnlaun kennara í föstum skólum hækka um 540
þús. kr. vegna þess, að kennurum fjölgar um 25, er stafar af eðlilegri nemenda-
fjölgun. Ekki er gert ráð fyrir neinum breytingum á fjölda farkennara. Til auka-
kennara og stundakennslu hækkar um 65 þús. kr. og er þá talið. að lög nr. 41/1955
hafi í för með sér einhverja hækkun á liðnum. Annar kostnaður námsstjóra barna-
fræðslustigs hækkar um 10 þús. kr. Til framkvæmda sund skyldu í barnaskól-
um er áætlað 126 þús. kr. hærri fjárhæð en gert er í gildandi fjárlögum. Þetta
eru lögbundnar greiðslur, sem undanfarið hafa reynzt of lágt áætlaðar. Endur-
greiðsla á ~ hluta rekstrarkostnaðar hækkar um 650 þús. kr. til samræmis við
reikninga s. I. árs, og vegna aukinnar þátttöku ríkissjóðs íviðhaldskostnaði
skólanna. Styrkur til tímaritisins "Menntamál" hækkar um 7 þús. kr. vegna stækk-
unar á tímaritinu.

Tryggingagjöld hækka um 110 þús. kr. að mestu vegna hækkunar iðgjalds,
en liður þessi hefur einnig verið of lágt áætlaður undanfarið.
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XV. Gagnfræðamenntun:
1. Til alþýðuskólans á Eiðum. Framlag til verklegs náms og aukakennslu

hækkar um 5 þús. kr., hiti, ljós og ræsting hækkar um 5 þús. kr. og annar kostn-
aður um 10 þús. kr. Tekinn er upp nýr liður: Til viðhalds á íbúðum kennara,
7500 kr.

2. Til héraðs- og gagnfræðaskóla. Grunnlaun hækka, þar eð gert er ráð fyrir
að kennurum fjölgi um 5 vegna ákvæða laga nr. 41 frá síðasta Alþingi, en auk þess
munu 6 kennarar aðrir bætast í hópinn vegna nemendaaukningar og fjölgunar á
skólum. Hluti ríkissjóðs af rekstrarkostnaði hækkar um 350 þús. kr. Kostnaður
við fjármálaeftirlit hækkar um 96 þús. kr. Störf þessarar skrifstofu hafa aukizt
mjög upp á síðkastið, þar eð henni hefur nú einnig verið fengið í hendur eftirlit
með barnafræðslunni. Innifalið í fjárhæðinni eru laun eins manns, 45 þús. kr., er
mun starfa á skrifstofunni um eins árs skeið við endurskoðun ástofnkostnaði
barnaskólanna.

XVII. Húsmæðrafræðsla. Hluti ríkissjóðs í rekstrarkostnaði hækkar um 300
þús. kr. í ljós hefur komið, eftir upplýsingum frá fjármálaeftirliti skólanna, að
þessi liður er mikils til of lágt áætlaður í fjárlögum yfirstandandi árs og er því
ekki talið varlegt að áætla kostnaðinn lægra en hér er gert. Ferðakostnaður náms-
stjóra hækkar um 7500 kr.

XVIII. Íþrðttamál.
1. Íþrðttalcennaraskðli Islands. Stundakennsla hækkar um 5 þús. kr. Til

námskeiða fyrir íþróttakennara hækkar um 5 þús. kr., en framlag til kaupa á
íþróttatækjum lækkar um 5 þús. kr. Húsnæði skólans hefur aukizt á þessu ári og
fellur því niður greiðsla húsaleigu, en sakir stofnunar heimavistar við skólann
verður að gera ráð fyrir nokkrum aukakostnaði á næsta ári, og er ætlað til þess
45 þús. kr. Annar kostnaður hækkar um 35 þús. kr.

2. Framlag til íþrótfasjóðs hækkar um 200 þús. kr.
7. Til iþrðilaskðla Sigurðar Greipssonar hækkar um 5 þús. kr.
8. Til ferðakennslu í iþrðttum hækkar um 5 þús. kr.
XIX. Málleysingjaskólinn. Fæðiskostnaður hækkar um 15 þús. kr. og kaup

starfsstúlkna um 22 þús. kr. Byggingu nýja skólahússins er nú lokið og gamla
húsinu hefur verið komið í allgott horf og fellur niður fjárveiting til viðhalds þess,
25 þús. kr., en fjárveiting til áhaldakaupa lækkar um 42 þús. kr. Annar kostnaður
hækkar um 40 þús. kr.

XX. Matsveina- og veitingaþjónaskóli. Fjárveiting hækkar um 75 þús. kr.
Skólinn mun starfa allt næsta ár og þykir ekki varlegt að áætla rekstrarhalla
skóla og mötuneytis lægri en hér er gert.

XXI. Kostnaður við barnaverndarráð hækkar um 6 þús. kr.
XXIX. Til rannsókna á þroskastigi skólabarna. Liðurinn hækkar um 62 þús.

kr. mest af því, að gert er ráð fyrir kostnaði af útgáfu á niðurstöðum þeirra rann-
sókna er þegar eru fengnar. Var farið fram á 77 þús. kr. fjárveitingu í þessu
skyni en ráðuneytið leggur til að 50 þús. kr. verði veittar á næsta ári.

Um 15. gr. A.
I. Landsbókasafnið. Framlag til bóka-, tímarita- og handritakaupa og bók-

bands hækkar um 30 þús. kr., að miklu leyti vegna aukins kostnaðar við bókband.
II. Þjóðskjalasafnið. Tillag til bókbands o. fl. hækkar um 3 þús. kr.
III. Þjóðminjasafnið. Til aðstoðar, tímavinnu o. fl. hækkar um 50 þús. kr.

Veldur því í fyrsta lagi, að laun gæzlukvenna hækkuðu á þessu ári til samræmis
við laun verkafólks og í öðru lagi verða gæzlukonurnar einni fleiri á næsta ári,
sökum þess að fyrirhugað er að opna eina sýningarstofu til viðbótar. Til viðhalds
gamalla bygginga hækkar um 5 þús. kr. Til rekstrar hússins hækkar um 15 þús.
kr. Tillag til uppsetningar safnsíns lækkar um 65 þús. kr. og er nú síðasta greiðsla.
Liðurinn: Til kaupa á bifreið, fellur niður.
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V. Náttúrugripasafnið. Til kaupa á bókum hækkar um 2 þús. kr. Til kaupa
á safnhirzlum og tækjum um 5 þús. kr. og annar kostnaður um 5 þús. kr.

VII. Safnahúsið. Til hita, ljósa og opinberra gjalda hækkar um 10 þús. kr. og
ýmis gjöld um 7 þús. kr.

VIII. Framlög til bókasafna eru nú áætluð samkvæmt lögum nr. 42 frá síðasta
Alþingi um almenningsbókasöfn. Gjöld skv. 7. gr. laganna um bæjar- og héraðs-
bókasöfn eru áætluð 560 þús. kr., gjöld skv. 13. gr. um sveitabókasöfn og lestrar-
félög eru áætluð 400 þús. kr. og gjöld skv. 23. og 24. gr., þ. e.: Til bókasafna,
skóla og annarra opinberra stofnana eru áætluð 70 þús. kr. Styrkir til einstakra
bókasafna, er lögin ná til, falla niður, en í bAið eru taldir styrkir til þeirra bóka-
safna og lesstofa, sem ekki eiga rétt á styrk samkv. lögunum. Nema þessir styrkir
48950 kr. í c.-lið eru ætlaðar 50 þús. kr. til bygginga bókasafna og lesstofa, er
það 20 þús. kr. hærri fjárhæð en í gildandi fjárlögum.

Heildarhækkun á liðnum vegna ákvæða hinna nýju laga nemur því 782 þús. kr.
X. Styrkir til skálda, rithöfunda og listamanna hækka um 102608 kr. vegna

hækkaðrar vísitölu.
XXV. Til Sigurðar Skagfield söngvara er nýr liður, 5 þús. kr.
XXVII. Til vísindamanna og fræðimanna hækkar um 15391 kr. með hliðsjón

af hækkun launa.
XLVI. Til Vesturheimsblaðanna Lðqberqs og Heimskringlu hækkar um 12

þús. kr.

Um 15. gr. B.
I. Atvinnudeild háskólans.
1. Iðnaðardeild. Starfsmannahald óbreytt. Til hagnýtra jarðfræðirannsókna

og iðnaðarrannsókna hækkar um 30 þús. kr., m. a. vegna þess, að nauðsyn ber til,
að ljúka rannsókn, sem hófst á þessu ári, á neyzluvatni og vatni til iðnaðarþarfa.
Þá er tekinn upp nýr liður, 20 þús. kr., til Tómasar Tryggvasonar jarðfræðings,
til að sækja alþjóðamót jarðfræðinga, er haldið verður haustið 1956 í Mexico.

Tekjur af rannsóknum deildarinnar eru áætlaðar 40 þús. kr. hærri en í fjár-
lögum 1955.

2. Fiskideild. Grunnlaun hækka um 122911 kr. að mestu leyti vegna þess,
að starfsfólki fjölgar um tvo aðstoðarmenn og eina aðstoðarstúlku. Einnig er gert
ráð fyrir nýjum sérfræðingi, er taki laun hálft árið. Undanfarin ár hefur verið
lögð áherzla á að auka haf- og fiskirannsólmir, fiskveiðatilraunir og fiskileit.
Til viðbótar rannsóknarskipinu María Júlía hefur varðskipið Ægir verið útbúið
sem rannsóknarskip, með fullkomnasta asdictæki og á næsta vetri verður komið
fyrir í því fullkominni togvindu. Rannsóknir þessara skipa eru skipulagðar og
stjórnað af sérfræðingum fiskideildar. Margháttuð rannsóknarefni skapast í þess-
um ferðum, sem nauðsyn ber til að kryfja til mergjar, en það verður því aðeins
gert, að nægilegur fjöldi sérfræðinga og aðstoðarfólks sé fyrir hendi. Með þeim
aukningum á starfsliði fiski deildar, sem samþykktar voru á s.L Alþingi, svo
og þeim viðbótum, sem hér eru lagðar til, er deildinni séð fyrir nægilegum fjölda
starfsmanna til að geta leyst úr þeim verkefnum, er með þarf. Annar kostnaður
hækkar um 10 þús. kr.

3. Landbúnaðardeild. Grunnlaun hækka um 56620 kr., m. a. vegna þess, að
ein ný aðstoðarstúlka bætist við. Annar kostnaður hækkar um 100 þús. kr.
Nauðsynlegt er talið, að deildin auki almenna þjónustu við bændur með rannsókn-
um á aðsendum jarðvegssýnishornum og er hinni nýju aðstoðarstúlku einkum ætlað
að starfa að rannsókn slíkra sýnishorna. Þá er fyrirhugað að deildin færi út
starfsemi sína einnig á öðrum sviðum og leiðir að sjálfsögðu af því nokkurn
kostnaðarauka.

Halli á fjárræktarbúinu á Hesti og tilraunabúinu á Varmá er áætlaður mjög
svipaður og í gildandi fjárlögum.
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4. Sameiginlegur kostnaður. Hiti, ljós og ræsting hækkar um 15 þús. kr. og
annar kostnaður um 20 þús. kr. Til frádráttar koma tekjur frá Happdrætti Há-
skóla íslands, er hækka um 60 þús. kr.

II. Rannsóknarstofa háskólans. Kostnaður, annar en laun, hækkar um 78
þús. kr. og tekjur af rannsóknum hækka um 90 þús. kr.

III. Til rannsóknarráðs. Rannsóknarkostnaður hækkar um 15 þús. kr. Lið-
urinn: Til jarðsegulmælinga heitir nú: Til segulmælíngastöðvar og segulmælinga
í bergi og hækkar um 25 þús. kr.

IV. Veðurstofa islands.
1. Almenn veðurþjónusta. Grunnlaun hækka um 42126 kr., m. a. vegna þess,

að veðurfræðingum fjölgar um einn. Einn veðurfræðingur hefur fengið orlof frá
störfum eitt ár og er nauðsynlegt að annar komi í hans stað, auk þess, sem starf-
semin almennt hefur aukizt, Laun veðurathugunarmanna utan Reykjavíkur hækka
um 23 þús. kr. Liðurinn áhöld, loftskeytatæki o.fl. hækkar um 70 þús. kr., þar
eð hann hefur reynzt of lágt áætlaður undanfarið. Húsaleiga, ljós, hiti og akstur
hækkar um 30 þús. kr. Framlag til jarðskjálftamælinga hækkar um 85 þús. kr.,
að mestu sökum þess, að í ráði er að kaupa nýjan jarðskjálftamæli. Annar kostn-
aður hækkar um 40 þús. kr. Til endurgreiðslu vegna flugveðurþjónustu koma
316 þús. kr. Er það 56 þús. kr. hækkun.

2. Veðurþjónusta vegna millilandailuqs, Laun eins aðstoðarmanns á Reykja-
víkurflugvelli eru eins og að undanförnu talin undir þessum lið. Ráðuneytið hefur
tekið áætlun veðurstofustjóra óbreytta í frumvarpið, þar eð hún er í samræmi við
áætlun þá, sem send er ICAO.

Um 16. gr. A.
1. Til Búnaðarfélags islands. Liðurinn hækkar um 150 þús. kr. og er sú

hækkun öll fólgin í auknum grunnlauna- og verðlagsuppbótum á laun starfsfólks.
3. Til eftirlits og leiðbeininga um eyðingu refa og minka hækkar um 5 þús.

kr. Þessi liður var áður nefndur: Til eftirlits með loðdýrum, en fyrirsögn er nú
breytt samkvæmt tillögu Búnaðarfélags íslands.

4. Til búreikningaskrifstofu hækkar um 26 þús. kr. Er það áætlað með hlið-
sjón af reynslu undanfarið.

5. Gjöld samkvæmt jarðræktarlögum: Lögboðinn hluti af kaupi héraðsráðu-
nauta hækkar um 220 þús. kr. 1 breytingum á jarðræktarlögum frá síðasta Al-
þingi (lög nr. 29/1955) er gert ráð fyrir því, að héraðsráðunautum sé fjölgað úr
10 í 15 og jafnframt ákveðið, að ríkissjóður greiði helming launa þeirra í stað
% áður. Af þessum sökum hækkar liðurinn svo sem fyrr segir.

Vegna ákvæða í fyrrgreindum lögum um breytingar á framlögum til jarð-
ræktar og framræslu hækkar framlag ríkissjóðs til jarðræktar og framræslu um
3.3 millj. kr. og er þá gert ráð fyrir svipuðum framkvæmdum og 1954. Með jarð-
ræktarframlagi 1956 á að greiða út á framkvæmdir á árinu 1955 og er talið líklegt,
að þær verði álíka miklar og 1954. Auk þess hefur liðurinn reynzt of lágt áætl-
aður undanfarið og þykir ekki annað varlegt en að hækka hann alls um 4.8 millj.
kr. frá fjárlögum nú.

Framlag til vélasjóðs hækkar um 25 þús. kr.
6. Gjöld vegna laga um jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir i sveitum. Fram-

lag til kaupa á jarðræktarvélum er nú 1 millj. kr. samkvæmt ákvæðum 1. gr. laga
nr. 26 frá síðasta Alþingi. Er þar um að ræða 400 þús. kr. hækkun frá fjárlögum nú.

7. Til verkfæranefndar ríkisins hækkar um 10 þús. kr.
9. Til búfjárræktar samkvæmt lögum nr. 19/1948 hækkar um 247 þús. kr.

Stafar hækkunin fyrst og fremst af aukinni þátttöku í nautgripa- og sauðfjár-
ræktarfélögum, en einnig að nokkru af launahækkun og fjölgun héraðsráðunauta
í búfjárrækt.

11. Til tilraunaráðs búfjárræktar hækkar um 10 þús. kr.
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12. Til [arðrækíartilraunn, Rekstrarkostnaður tilraunastöðvanna hækkar um
30 þús. kr., en stofnkostnaður er óbreyttur frá fjárlögum nú.

18. Til fYl'il'hleðslú í Kaldaklijsá, Svaðbælisá og Lauqará hækkar um 110 þús.
kr. Ár þessar hafa brotið niður varnargarða í vatnavöxtum undanfarið, og er þörf
allmikils fjár til að lagfæra þær skemmdir. Auk þess er nauðsynlegt að ljúka á næsta
ári við að veita Svaðbælisá í Bakkakotsá og hindra landbrot af völdum Laugarár.

19. Ftjrirhletislur, a. Steinavötn í Suðursveit. Framlag hækkar um 5 þús. kr.
c. Kúðafljót. Framlag hækkar um 100 þús. kr. Vegamála skrifstofan telur

nauðsynlegt að byggja grjótvarinll varnargarð frá austurbakka Kúðafljóts í Leið-
vallahólma, þar eð austurhluti Meðallandsbyggðar sé í yfirvofandi hættu sökum
þess, að Kúðafljót leitar æ meir austur á bóginn vegna framburðar úr Skálm og
Hólmsá. Er áætlað, að slíkur varnargarður kosti um 650 þús. kr. Til þess að
hægt sé að ljúka verki þessu á næstu tveimur árum er nauðsynlegt að veita til
þess 200 þús. kr. á ári næstu tvö árin, en y4 hluti framlags mundi þá koma
annars staðar frá.

d. Laxá í Nesjahreppi, 85 þús. kr. Fjárveiting til þessarar framkvæmdar féll
niður af fjárlögum þessa árs, en hér er lagt til, að hún sé tekin upp af nýju, þar
eð verkinu er enn ekki lokið. Fjárveitingar til fyrirhleðslna í Ðyrhólaós og i
Þjórsá við Selspart falla niður.

e. Hólmsá á Mýrum, 150 þús. kr., er nýr liður. Áin er eitt þeirra jökulvatna,
sem hefur mjög ótryggan farveg, og eru nú yfirvofandi alvarleg spjöll á engjum
margra bæja, ef ekki verður að gert.

26. Sandgræðslan. Fjárveiting til sandgræðslustöðva hækkar um 100 þús. kr.
mest megnis sakir aukins kostnaðar við viðhald sandgræðslugirðinga. Nauðsynlegt
er að gera á þessum lið ráð fyrir greiðslu á skuld sandgræðslunnar við Fram-
leiðsluráð landbúnaðarins fyrir leigu á jarðhúsum á árunum 1948--1952.

29. Skðqræktin, Skrifstofukostnaður hækkar um 15 þús. kr. Framlag til
skóggræðslu hækkar um 100 þús. kr. og til plöntuuppeldis um 50 þús. kr., og er
þá miðað við, að sú hækkun samsvari þeim hækkunum, er orðið hafa af völdum
launabreytinga. Vextir og afborganir skulda lækka um 31 þús. kr. Þess má geta
hér, að í frumvarpi þessu er gert ráð fyrir því, að áfram gildi heimild Tóbaks-
einkasölu ríkisins til að setja merki Landgræðslusjóðs á tilteknar vindlingateg-
undir og greiða sjóðnum allt að 20 aurum af hverjum vindlingapakka. er hún
selur með merki sjóðsins.

34. Kostnaður vegna eyðingar refa og minka hefur undanfarið reynzt allt of
lágt áætlaður og er nú lagt til, að liðurinn verði áætlaður 500 þús. kr., en það er
180 þús. kr. hærra en í fjárlögum nú.

36. Styrkur til dýralæknisfræðináms erlendis hækkar um 6 þús. kr. sam-
kvæmt tillögu landbúnaðarráðuneytisins.

38. Sauðfjársjúkdómavarnir. Heildarkostnaður á þessum lið lækkar um 1333
þús. kr. Bætur vegna reglulegra fjárskipta falla nú niður, en í þeirra stað verður
nú að gera ráð fyrir greiðslum vegna niðurskurðar fjár á nokkrum bæjum, þar
sem talið er að mæðiveiki hafi orðið vart.

Áætlað er, að bótagreiðslur muni lækka um 1573 þús. kr. frá fjárlögum nú.
Aðrir liðir hækka nokkuð, svo sem framlag til nýrra girðinga, er hækkar um 80
þús. kr., og liðurinn: Til rannsókna, er hækkar um 125 þús. kr. Framlag til rann-
sókna á garnaveiki, er undanfarið hefur verið sérstakur liður á fjárlögum, er nú
talið með í framlagi til rannsókna á vegum sauðfjársjúkdómanefndar, enda hefur
sú nefnd jafnan haft umsjón með garnaveikirannsóknunum.

Um 16. gr. B.
1. Til Fiskifélags Islands. Lagt er til, að fjárveitingin hækki um 186 þús. kr.,

og er sú hækkun öll fólgin í auknum grunnlauna- og verðlagsuppbótum á laun
starfsfólks.
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4. Til haf- og fiskirannsókna hækkar um 200 þús. kr. Fjárveiting þessi hefur
verið óbreytt frá 1950 og er nú orðin of lág til að standa undir kostnaði við rann-
sóknir þessar, sem hafa aukizt verulega.

8. Til að gera tilraunir með nýjar síldveiðiaðferðir. Liðurinn hækkar um 650
þús. kr. Meginþorri þessarar fjárveitingar verður notaður til þess að gera út varð-
skipið Ægi til síldarleitar og fiski- og síldarrannsókna, og er ráðgert að svo verði
gert í 7 mánuði á næsta ári. Auk þess þarf að búa skipið rannsóknartækjum meira
en gert hefur verið til þessa. Loks er af þessari fjárveitingu greiddur kostnaður
við tilraunir til að veiða síld með nýjum aðferðum. Þykir ekki verða hjá því
komizt að áætla þennan lið svo sem hér er gert, ef unnt á að verða að halda áfram
því starfi, sem þegar er hafið á þessu sviði.

12. Framlag til Fiskveiðasjóðs Islands. Í 2. gr. laga nr. 40 frá síðasta Al-
Þingi er gert ráð fyrir því, að ríkissjóður leggi Fiskveiðasjóði til 2 millj. kr. á ári,
í fyrsta sinn árið 1956.

Um 16. gr. C.
3. Nýr liður, 150 þús. kr., sem ætlaður er til greiðslu á þátttöku kostnaði

við leiðbeiningarstarfsemi á Islandi á vegum E. P. A. og F. O. A.

Um 16. gr. D.
Launum á aðalskrifstofu er skipt niður á hinar ýmsu deildir stofnunarinnar

eftir sömu reglum og undanfarið. 18 starfsmenn, sem hafa undanfarið starfað
hjá rafmagnsveitum ríkisins, hafa nú verið ráðnir fastir starfsmenn. Að öðru leyti
er ekki um breytingar á starfsmannahaldi að ræða á þessari fjárlagagrein.

II. Aætlana- og mælingadeild. Skrifstofukostnaður hækkar um kr. 15 þús. kr.,
mælingar og aðstoð hækka um 55 þús. kr. og annar kostnaður um 15 þús. kr.
Jafnframt hækka tekjurnar, endurgreiðslur hækka um 173 þús. kr. og tillag úr
raforkusjóði um 100 þús. kr., þannig að liðurinn allur hækkar um 5 þús. kr. frá
fjárlögum nú.

III. Rafmagnsveitur ríkisins. Gjöldin hækka um 4772 þús. kr. Tekjur hækka
einnig um sömu fjárhæð, þannig að áætlað er, að veiturnar standi sjálfar undir
rekstri sínum eins og á þessu ári.

VIII. Rafmagnseftirlit ríkisins. Skrifstofukostnaður hækkar um 5 þús. kr. og
ferðakostnaður um 70 þús. kr. Tekjur hækka um 75 þús. kr., þannig að tekjur
og gjöld standast á.

XI. Jarðboranir og qufunirkjunarmnnsoknir. Skrifstofukostnaður hækkar um
5 þús. kr., en tekjur hækka um 169 þús. kr. og launagreiðslur hækka um 76 þús.
kr., þannig að halli á liðnum verður 250 þús. kr. meiri en í fjárlögum nú.

Til kaupa á jarðbor 1250 þús. kr. og til rekstrar 1 millj. kr. eru nýir liðir.
Jarðbor þessi er miklu stærri og afkastameiri en borar þeir, sem til eru í

landinu, og er verð hans áætlað um 2.5 millj. kr. Bor þessi er einkum ætlaður til
gufuborana, þ. e. a. s. borana á svæðum, þar sem hitastigið er hærra en 1000 og
gufa kemur upp úr holunum. Borar þeir, sem til eru, koma að takmörkuðum
notum á slíkum svæðum vegna þess, að með þeim er yfirleitt ekki hægt að bora
eftir að holan tekur að gjósa. Af þessum sökum hefur venjulega orðið að hætta
við borun í um það bil 200 m dýpi á álitlegustu jarðhitasvæðunum. Þessi bor er
hins vegar til þess gerður að bora á móti þrýstingi, og með honum ættu engin
vandkvæði að vera á því að komast niður í 1000 m dýpi eða meira.

Jarðboranir á íslenzkum jarðhitasvæðum hafa sýnt, að hitastigið vex ört með
dýpinu og ef vatn fæst á 1000 m dýpi má búast við, að sú hola gefi miklu heitari
og þá um leið miklu verðmætari gufu en 200 m djúp hola. Auk þess borar þessi
bor miklu viðari holur en hér hafa tíðkast, en víðar holur eru nauðsynlegar til
þess að hægt sé að fá upp úr þeim mikið magn af gufu.
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Kaupverð borsins mun samsvara þeirri upphæð, sem jarðhitaveitur landsins
spara þjóðinni í erlendum gjaldeyri á rúmum mánuði. Séð í því ljósi virðist til-
kostnaðurinn við að rannsaka, hvað hin dýpri jarðlög jarðhitasvæðanna hafa
upp á að bjóða, ekki vera tilfinnanlegur. Búast má við, að borunarkostnaður með
hinum nýja bor verði svipaður eins og með eldri borunum fyrir hvern boraðan
metra, en með honum fást víðari og dýpri holur.

Sé horft nokkur ár fram í tímann virðist því hinn nýi jarðbor hafa augljósa
kosti fram yfir þær gerðir, sem hér hafa verið notaðar hingað til, og ef undirbúa
á notkun jarðgufu í stórum stíl til iðnaðar, er bor sem þessi óhjákvæmileg nauðsyn.

Um 17. gr.
1. Tillag til bjargráðasjóðs er með lögum ákveðið 2 kr. á hvern íbúa landsins

og hækkar því nokkuð á hverju ári.
2. a.l. Framlag samkvæmt 116. gr. laga nr. 50/1946, um almannatryggingar,

hækkar um 4150 þús. kr. Stafar sú hækkun af vísitöluhækkun og er jafnframt
gert ráð fyrir, að 5 % hækkun lífeyris, sem ákveðin Var með bráðabirgðaákvæð-
um 1955, haldist 1956.

2. a.2. Framlag til sjúkrasamlaga samkv. 47. gr. IIr. kafla laga nr. 104/1943,
hækkar um 500 þús. kr.

2.b. Endurgreiðsla samkvæmt 99. gr. laga nr. 50/1946 og 78. gr. laga nr.
74/1937, fjárhæð sú sama og í gildandi fjárlögum, lokagreiðsla.

6. Gamalmennahæli. Byggingarstyrkur til elliheimilisins í Skjaldarvík fellur
niður og lækkar liðurinn því um 50 þús. kr.

14. Til ýmiss konar líknar- og hjálparstarfsemi lækkar um 96 þús. kr., þar
eð styrkur til Rauða Kross íslands og sjúkrahúss Keflavíkur til kaupa á sjúkra-
bifreiðum fellur niður.

15. Til slysa varna hækkar um 100 þús. kr., þar eð gert er ráð fyrir 100 þús,
kr. fjárveitingu til Slysavarnafélags íslands til kaupa á bifreiðum.

18. Til bindindisstarfsemi hækkar um 47 þús. kr. Þar af hækkar tillag til
Stórstúku Íslands um 40 þús. kr.

27. Til jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga hækkar um 75 þús. kr.
29. Húsnæðismálastjórn. Samkvæmt lögum frá síðasta Alþingi (nr. 55/Hl55)

hefur verið sett á stofn húsnæðismálastjórn, skipuð 5 mönnum, sem inna af
höndum margvísleg störf, er miða að umbótum í byggingamál um og hafi, ásamt
veðdeild Landsbanka íslands, yfirstjórn á almennu veðlánakerfi til íbúðabygginga.
Kostnaður við húsnæðismálastjórn á næsta ári er áætlaður 200 þús. kr.

30. Framlag til útrýmingar heilsuspillandi ibúða. Samkvæmt 13. gr. fyrr-
nefndra laga, nr. 55 frá síðasta Alþingi, er svo ákveðið að leggi sveitarfélag fram
fé til íbúðabygginga í því skyni að útrýma heilsuspillandi íbúðum, skuli ríkis-
sjóður leggja fram jafnháa fjárhæð á móti, allt að 3 millj. kr. á ári næstu 5 árin.
Samkvæmt þessu verður að gera ráð fyrir 3 millj. kr. fjárveitingu í þessu skyni
á næsta ári.

32. Kosinaður við framkvæmd orlofs laga hækkar um 50 þús. kr. Kostnaður
þessi er þóknun til póst- og símamálastjórnarinnar fyrir framkvæmd laganna og
hefur liðurinn verið of lágt áætlaður undanfarið.

33. Greiðsla með börnum erlendra manna samkvæmt 3. bráðabirgðaákvæði
framfærslulaga nr. 80/1947 og 9. gr. laga nr. 38/1953. Liðurinn hækkar um 293
þús. kr. samkvæmt útreikningi félagsmálaráðuneytisins.

41. Tillag til World Health Organization hækkar um 13726 þús. kr.
43. Tillag til Evrópuráðsins hækkar um 25 þús. kr.
49. Tillag til alþjóðagjaldeyrisstofnunarinnar er nýr liður, 180 þús. kr.
50. Til Kvenréttindafélags Islands vegna landsfundar er nýr liður, 25 þús. kr.
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Um 18. gr.
Greinin hækkar um 2538 þús. kr. og stafar sú hækkun öll af breyttum grunn-

launa- og visitöluútreikningi.
I. Greiðslur samkvæmt eftirlaunalögum lækka um 65 þús. kr.

II. Eftirlaun auk lögboðinna eftirlauna og lífeyris, biðlaun, heiðurslaun og
styrktarfé hækkar um 1246 þús. kr.

III. Framlag ríkissjóðs til Lifeyrissjóðs starfsmanna ríkisins samkvæmt 10. gr. laga
nr. 101/1943 og 8. gr. laga nr. 102/1943 er áætlað 1800 þús. kr. hærra en í
fjárlögunum nú.

IV. Framlag ríkissjóðs til Lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna samkvæmt 12. gr. laga
nr. 103/1943 lækkar um 45 þús. kr.

V. Framlag ríkissjóðs til Lifeyrissjóðs ljósmæðra samkvæmt 1. gr. laga nr.
114/1940 hækkar um 5 þús. kr.

VI. Framlag ríkissjóðs til grunnlauna- og vísitöluuppbóta á lífeyri hækkar um
250 þús. kr.

Um 19. gr.
1. Til dý1'liðarráðstafana. Lagt er til, að liðurinn hækki um 7900 þús. kr.

Gert er ráð fyrir óbreyttum niðurgreiðslum á næsta ári frá því, sem nú er, en
sakir þess, að áætlun um niðurgreiðslu á mjólk hefur undanfarið reynzt mikils
til of lág og að sala neyzlumjólkur fer vaxandi, þykir ekki varlegt að áætla liðinn
lægra en hér er gert. Jafnframt er þess að gæta, að niðurgreiðslur allar aukast
jafnhliða fólksfjölgun í landinu.

2. Til aukningar löggæzlu og tollgæzlu er nýr liður, 1 millj. kr. Kvartað er
mjög um ófullnægjandi löggæzlu með vaxandi þéttbýli í landinu og aukinni um-
ferð. Brýn þörf er aukinnar tollgæzlu. Þessi mál eru í athugun hjá fjármálaráðu-
neytinu og dómsmálaráðuneytinu. Er þeim athugunum ekki svo langt komið nú,
þegar gengið er frá fjárlagafrumvarpinu, að leitað verði sundurliðaðra fjárveitinga
til úrbóta í þessum málum, m. a.. ekki ljóst, að hve miklu leyti aukinn mannafli
gæti unnið bæði að löggæslu og tollgæzlu. A hinn bóginn er augljóst að leggja
verður í aukinn kostnað vegna þessara mála. Er því það ráð tekið nú að setja
nýjan lið á fjárlögin til aukinnar löggæzlu og tollgæzlu og gert ráð fyrir því, að
þeirri fjárveitingu varið varið til þessara mála með samkomulagi hinna tveggja
ráðuneyta, sem mál þessi heyra undir.

3. Til ðoissra útgjalda. Með tilliti til reynslu er lagt til, að liðurinn hækki
um 500 þús. kr.

Um 20. gr.
Inn: Óbreytt frá gildandi fjárlögum.
Út:
I. Afborganir af lánum ríkissjóðs hækka um 509080 kr. og eru taldar verða

11 981911 kr. Þessi fjárhæð er sundurliðuð á bls. 81-83.
Afborganir af lánum landssímans hækka um 40 þús. kr.
III. Til eignaaukningar landssímans eru áætlaðar 8650 þús. kr. Er það 1 millj.

kr. hærra en í fjárlögum þessa árs.
IV. Til bygginga á jörðum ríkisins. Lagt er til, að fjárveitingin hækki um

250 þús. kr.
XI. Til flugvallagerða. Lagt er til, að liðurinn hækki um 700 þús. kr.
XIII. Til bygginga á prestssetrum hækkar um 250 þús. kr.
XIV. Til útihúsa á prestssetrum hækkar um 350 þús. kr.
XIX. Til fjós byggingar að Eiðum hækkar um 130 þús. kr.
XXIII. Til að lána Sölufélagi garðyrkjumanna til byggingar söluskála lækkar

um 50 þús. kr.
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Starfsmannaskrá ríkisins 1956.
3. gr. fjárlaga.

1. Pósturinn.
Póstmálaskrifstofan :

Póst- og símamálastjóri (72 laun) kr.
Skrifstofustjóri .
Póstmálafulltrúi .
Aðalbókari .
Fulltrúar (3) .
Bókarar (3) .
Ritarar (2) 39236, 2942.7 .

Samtals kr.

39636
62446
29894
59789

168156
146217
68 663

574801

Póststofan í Reykjavík:
Póstmeistari kr. 62446
Póstfulltrúar (11) 5X56 052, 6X52315 594 150
Póstafgreiðslumenn (45) 42X48739, 44219, 43907, 42039 - 2177 203
Ritarar (2) 37 275, 31 389 68664
Bréfberar (34) 23X41913, llX39236 -- 1395595
Húsvörður 38 527
Bifreiðastjórar (2) 47924, 49326 97250
Sendlar 42 852------

Samtals kr. 4 476 687

Póststofan á Akureyri:
Póstmeistari , .
Fulltrúar (2) .
Póstafgreiðslumenn (3) 2X48739, 41912 .
Bréfberi .
Póstsendlar (2) .------

kr. 59788
104630
139390
41912
30081

Samtals kr. 375801

Póstafgreiðslan á ísafirði:
Fulltrúi ;.... kr.
Póstafgreiðslumenn (2) 48739, 29427 .
Bréfberi .

52315
78166
38364

Samtals kr. 168845

Póstafgreiðslan á Seyðisfirði:
Póstafgreiðslumaður (Tekur einnig laun sem stöðvarstjóri símans) kr.
Afgreiðslumaður .
Aðstoðarmaður .
Bréfberi .

9342
39236
16955
16348

Samtals kr. 81881
Póstafgreiðslan ii Siglufirði:

Fulltrúi kr.
Póstafgreiðslumenn (2) 48 739, 44770 .
Bréfberi .

52315
93509
35312

Samtals kr. 181136
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Póstafgreiðslan í Vestmannaeyjum:
Póstafgreiðslumaður kr. 44294
Afgreiðslumenn (2) 58854
Aðstoðannaður 35312
Bréfberi 36 620

------
Samtals kr. 175080

2. Landssíminn.
Aðalskrifstofan:

Póst- og símamálastjóri (Yz laun) kr. 39636
Skrifstofustjóri 62446
Aðalgjaldkeri 59 789
Aðalbókari 59 789
Yfirverkfræðingur 62446
Verkfræðingar (5) 298944
Yfirteiknari 52315
Teiknarar (2) 97478
Fulltrúar (14) 59789, 7X56 052, 6X52315 766043
Bókarar (6) 2X48739, 2X43818, 45723, 47345 278182
Einkaritarar (2) 48739, 47 :345 96084
Ritarar (3) 43818, 2X39236 122290
Sendlar _._.. 39_2_3_6

Samtals kr. 2 034678
Ritsímastöðin í Reykjavík:

Ritsímastjóri .
Varðstjórar (9) 3X52315, 2X56 052, 2X48739, 2X39236 .
Fulltrúar (3) 2X52315, 56052 .
Símritarar (11) .
Bókarar (9) .
Aðstoðarmenn (4) 3X45723, 40008 .
Ritarar (6) 3X37929, 2X41913, 36621 .
Talsímakonur (49) 30X35313, 4X34 005, 2X32697, 2X31389,

2X31 062, 2X29 754, 2>~30408, 32043, 30081, 34986, 31 716,
30 735 - 1 665591

Sendimenn (7) 274652
Sendisveinar (9) 117709
Aðstoðarnæturvörður 17002
Eftirlitsstúlkur (2) 45723, 39236 .:..=-:. 8~4~9_5~9

kr. 62446
444999
160682
536129
411507
177177
234234

Samtals kr.4 187087
Bæjarsími Reykjavíkur og Hafnarfjarðar:

Bæjarsímastjóri .
Innheimtugjaldkeri .
Umsjónarmaður sjálfvirku stöðvarinnar .
Símafræðingur .
Símstjóri i Hafnarfirði .
Fulltrúar (7) 5X56 052, 2X52315 .
Verkstjórar (3) .
Símvirkjar (7) .
Bókarar (6) 5X45723, 48739 .
Efnisvörður .
Iðnaðarmenn (4) 3X48 739, 41913 .
Næturverðir (3) .

kr. 62446
56052
59789
56052
56052

384890
156945
348325
277354
52315

188130
129548
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Teiknari kr. 41913
Línuverkstjórar (2) 97478
Línumenn (21) 880173
Innheimtumaður 48 739
Ritarar (3) 2X35313, 37929 :....... 108555
Talsímakonur (5) 2X35313, 28773, 30735, 29100 159234
Símvirkjanemar (10) 394290
Sendi sveinar (2) 29894--------

Samtals kr. 3 588 174

Loftskeytastöðin í Reykjavík:
Varðstjóri kr. 48739
Loftskeytamenn (4) 194956
Ritarar (2) 33 024, 34 659 67 683-------

Samtals kr. 311 378

Stuttbylgjustöðin :
Fulltrúi (Tekur auk þess lh laun hjá radíófiugþjónustu) kr. 28026
Varðstjórar (2) 104630
Símvirkjar (5) 3X48739, 45723, 24370 216310
Loftskeytamenn (3) 146217
Ritari __ ~39 236

Samtals kr. 534419

Radíóverkstæðið :
Verkstjóri kr. 56052
Símvirkjar (14) 2X52315, 6X48739, 4X47345, 2X46533 679510
Iðnaðarmenn (4) 2X41913, 48739, 47345 179910
Fulltrúar (2) 104630
Bókari 48 739-------

Samtals kr. 1 068 841

Radíóeftirlit Landssímans:
Eftirlitsmenn (2) 56052, 52315 kr. 108367

Samtals kr. 108367

Birgðahúsið :
Birgðastjóri kr.
Efnisvörður .
Bókari " .
Aðstoðannenn (4) .
Iðnaðarmaður '.' .._-----

56052
52315
48739

167652
48739

Samtals kr. 373 497

Viðhald símanna:
Fulltrúar (2) kr. 112104
Unuverkstjórar (10) 487390
Bifreiðaeftirlitsmaður 48 739
Línumenn (12) 502956
Bifreiðarstjóri 41 913
Símritari 48 739~----=--~

Samtals kr. 1 241 841
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Viðbót og viðhald stöðva:
Stöðvarviðgerðarmaður kr. 52315
Símvírki 47345~---~--=-:-

Samtals kr. 991160

Radíóflugþjónustan :
Fulltrúi (Tekur einnig 1;2 laun hjá Stuttbylgjustöðinni) kr. 28026
Varðstjórar (6) 313R90
Loftskeytamenn (16) 12X48739, 41913, 42865, 39236, 40008 .. , 748R90
Stöðvargæzlumenn (9) 4381151
Iðnaðarmenn (3) 2X48739, 41913 139il91
Símritarar (9) 7X48739, 47 M5, 45723 434241
Ritarar (5) 2X28773, :33024, 34986, 29427 154983
Sírnvirkjanemi 24 369~--------'-----=-:'

Samtals kr.2 282441

Aðrar deildir:
Fulltrúar (2) kr. 112104
Iðnaðarmenn (6) 4X41913, 2X48739 265130
Símvirkjar (4) 52315, 51618, 2X39429 182791
Húsvörður 39236
Lyftuverðir (2) 57547~---~-=--=-=-

Samtals kr. 656808

Loranstöðin í Vík:
Stöðvarstjóri kr. 52315
Loftskeytamenn (4) 194956
Tímaverðir (4) 1671152
Vélgæzlumaður ;...c.---'.,. 48739

Samtals kr. 463662

Símastöðin á Akureyri:
Umdæmisstjóri kr.
Varðstjórar (3) 52315, 2X392:36 .
Fulltrúi .
Línuverkstjóri .
Símvirki .
Símritari .
Loftskeytamaður .
Talsímakonur (20) 9X35313, 5X27465, 2X30 081, 28774, 29427,

29754, 34986 '.' , , 638245
Næturvörður 41913
Sendisveinar (4) 48739~---

59789
130787
52315
48739
39429
48739
48739

Samtals kr. 1157434

Símastöðin í Hrútafirði:
Umdæmisstjóri kr. 59789
Varðstjóri 52 il15
Iðnaðarmaður 48 739
Talsimakonur (4) 29427, 35313, 31389, 32370 128499:...:..------

Samtals kr. 289342
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Ísafjörður:
Umdæmisstjóri kr.
Símritari .
Varðstjóri .
Talsímakonur (11) 3X35313, 2X27465, 2X28773, 28446, 30081,

34986, 33351 .
Næturvörður .
Sendisveinar .------

59789
48739
52315

345279
41913
27465

Samtals kr. 575500
Símastöðin á Seyðisfirði:

Umdæmisstjóri kr. 50447
Varðstjórar (2) 104630
Loftskeytamaður 48 739
Símritarar (2) 97478
Talsímakonur (4) 32697, 35313, 30081, 33678 131769
Sendisveinar 16349
Ritari ,'........................................................ 35313------

Samtals kr. 484 725
Símastöðin á Siglufirði:

Umdæmisstjóri , .
Fulltrúi , .
Símritari , " .
Varðstjóri .
Næturverðir (2) .
Talsímakonur (8) 30735, 28446, 35313, 31389, 34877, 28119,

35 204, 27465 .
Símaverkstjóri .
Sendisveinar .------

Samtals

kr. 59789
52315
48739
52315
78473

251548
41913
37275

kr. 622367

kr. 59789
48739
52315

321411
37929
31389

kr. 551572

Vestmannaeyjar:
Stöðvarstjóri .
Símritari , " .
Varðstjóri .
Talsímakonur (10) 2X30 081, 2X35313, 32370, 31 716, 33024,

30408, 33351, 29754 .
Næturvörður .
Sendisveinar .------

Samtals

3. Áfengisverzlun rikisins.
Skrifstofan:

Forstjóri .
Lyfsölustjóri .
Skrifstofustjóri .
Aðalbókari .
Gjaldkeri .
Sölumenn (3) 2X45732, 52315 .
Bókarar (5) 54183, 48793, 3X45723 .
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Innheimtumaður .
Ritarar (5) .
Sendisveinar (2) .

Nýborg, áfengisdeild:
Verkstjóri .
Birgðavörður .
Aðstoðarverkstjóri .
Bifreiðarstjórar (2) .
Atapparí .
Blöndunannaður .
Aðstoðarmenn (13) 43818, 45724, 7X40 008, 4X39236 .
Iðnkonur (14) 23542, 2X25504, 2X19618, 9X27465 .

Nýborg, iðnaðardeild :
Lyfjafræðingar (3) 75995, 66697, 62977 205669
Verkstjóri 56052
Bifreiðarstjóri 45 723
Afgreiðslumenn (3) 146218
Iðnkonur (20) 9X27466, 7X23541, 2X25504, 19619, 21673 504281
Aðstoðarmenn (5) 3X3923{j, 2X40 008 :.-;..~.__ ---=-19~7_7=-::2=-::4

kr. 3 354 798

kr. 45723
171393
43160

56052
52315
52315
91446
43818
43818

526542
360971

Vínbúðir í Reykjavík:
Nýborg:

Sölustjóri .
Afgreiðslumenn (2) .

Snorra braut 56:
Sölustjóri 62446
Afgreiðslumenn 97478~---~~

62446
97478

Samtals kr. 3 674646

4. Tóbakseinkasala ríkisins.
Skrifstofan:

Forstjóri .
Skrifstofustjóri .
Aðalgjaldkeri .
Aðalbókari .
Birgðavörður .
Aðstoðargjaldkeri .
Sölumenn (3) .
Ritarar (2) 45723, 39231) .
Innheimtumaður .
Afgreiðslumaður .
Bifreiðastj órar (4) .
Aðstoðarbókari .
Símastúlka .
Sendi sveinar .

Tóbaksgerð ríkisins:
Verkstjóri 48739
Aðstoðarmenn (2) 45723, 40642 86365
Iðnkonur (3) .;.~. 8~3~7.-:6~3

Samtals kr. 1 155 953

kr. 66431
62446
59789
59789
56052
45723

137169
84959
41912
41912

167651
45722
27465
40066
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5. Ríkisútvarpið.
Yfirstjórn:

Útvarpsstjóri .
Formaður útvarpsráðs .
Útvarpsráð (4) .
Verkfræðingur (Tekur einnig laun hjá Landssímanum) .

Aðalskrifstofa:
Skrifstofustjóri .
Aðalgjaldkeri .
Fulltrúi .
Sendisveinn .

Innheimtuskrifstofa :
Innheimtustjóri .
Bókari , " .
Ritarar (3) .
Innheimtumenn (5) 4X39236, 37928 .

Auglýsingaskrifstofa :
Auglýsingastjóri .
Ritari .
Innheimtumenn (2) .

Fréttastofa:
Fréttastjóri .
Fréttaritarar (7) 6X52315, 31389 .

Skrifstofa dagskrár:
Skrifstofustjóri útvarpsráðs .
Skrifstofustjóri .
Fulltrúi " .
Leikstjóri .
Bókari .
Ritari .
Ráðunautar (2) .

Tónlistardeild :
Tónlistarstjóri .
Ráðunautar (2) .
Hljómplötuverðir (2) .
Ritari .
Píanóleikari .

Þulir:
Þulir (3) 2X52315, 40642 .

Magnarasalur :
Fulltrúi " , .
Magnaraverðir (5) 4X48739, 41912 .
Aðstoðarmaður .

Akureyrarstöðin :
Stöðvarstjóri .
Stöðvarvörður .

Hornafjarðarstöðin:
Stöðvarstjóri .
Stöðvarvörður .

Vatnsendastöðin :
Stöðvarstjóri .
Fulltrúi ............................•..........................
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kr. 70416
17712
47232
23542

62445
52315
52315
23542

52 R15
45723

117708
194872

48739
43818
78472

59789
345279

59789
59789
52315
52 R15
45722
39236
23616

31389
104630

83R24
39236
52315

145272

52315
2368ö8
41912

52315
47344

52315
48739

52315
52315



Stöðvarverðir (4) kr. 194956
Vélstjóri 48739

Eiðastöðin :
Stöðvarstjóri 52315

Aðrir starfsmenn:
Dyravörður 35 313
Umsjónarmaður 39236
Aðstoðarmaður ~..:....:.. 3~5:....:.3:....:.1~3

Samtals kr. 3 167 992
Viðtækjaverzlun ríkisins:

Forstjóri kr. 62446
Skrifstofustjóri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56052
Sölumaður 52 315
Bókari 45 723
Birgðavörður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 739
Afgreiðslumaður 45 72'3
Ritarar (2) 39237, 35313 74550._-----

Samtals kr. 385548
Viðgerðarstofa útvarpsins í Reykjavík og á Akureyri:

Forstöðumenn (2) kr. 104630
Bókari 45 723
Afgreiðslumaður 41 913
Útvarpsvirkjar (5) 3X48739, 2X41913 230043
Aðstoðarmenn (3) 41913, 31 389, 21580 94 882------

Samtals kr. 517191

6. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
Forstjóri kr. 66431
Skrifstofustjóri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 446
Bókari 45 723
Ritari 34 659
Bifreiðarstjóri 56847
Afgreiðslumaður 53 630
Sendisveinn 15518------

Samtals kr. 335254

7. og 8. Áburðarsala ríkisins og grænmetisverzlun ríkisins.
Framkvæmdastjóri kr. 62445
Skrifstofustjóri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62445
Gjaldkeri 56 052
Sölumaður 52 315
Bókari . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 723
Ritari 36 620
Ræstingarkona 12 870
Sendisveinn 16 608
Verkstjóri 48739
Bifreiðarstjóri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45723
Aðstoðarmenn (2) 65394:...:..:.--_::=-.:::.::..:

Samtals kr. 504 934
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9. Landssmiðjan.
Forstjóri kr. 66 430
Skrifstofustjóri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 100
Aðalbókari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 100
Gjaldkerar (2) 124890
Bókarar (4) 59789, 40482, 54184, 26060 180515
Ritari 43182
Innheimtumaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 722
Símastúlka 39 236
Sendi sveinar 20851
Lögfræðingur 8719------

Samtals kr. 659745

11. Innkaupastofnun ríkisins.
Forstjóri kr. 74844
Fulltrúi 56 052
Ritari 30 081------

Samtals kr. 160977

10. gr. fjárlaga.
I. Stjórnarráðið.

Atvinnumálaráðuneytið :
Skrifstofustjóri .
Fulltrúar (3) .
Bókari .------

kr. 70416
179364
48739

Samtals kr. 298519

Dóms- og kirkjumálaráðneytið :
Skrifstofustjóri .
Fulltrúar (8) 5X59788, 2X56052, 45722 .
Ritarar (4) 3X 39 236, 32 043 .
Húsvörður .------

kr. 70416
456766
149751
41912

Samtals kr. 718845

Félagsmálaráðuneytið:
Skrifstofustjóri .
Deildarstjóri .
Fulltrúar (6) 3X59788, 29894, 10627, 56052 .
Bókari .
Ritarar (2) 39236, 28773 .------

kr. 70416
62445

275937
48739
68009

Samtals kr. 525546

Fjármálaráðuneytið:
Skrifstofustjóri ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. kr. 70416
Fulltrúar (5) 4X59788, 39858 279010
Bókarar (3) 2X48739, 28026 125 504
Ritari 29 100
Aðstoðardyravörður 41 912------

Samtals kr. 545942
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Endurskoðunardeild fjármálaráðuneytisins:
Aðalendurskoðandi .
Fulltrúar (16) 14X59788, 51 719, 56052 .
Bókari .
Ritarar (4) 32914, 31389, 32043, 31498 .-----~

kr. 70416
944R03
48739

127 R44
Samtals kr. 1191802

Forsætis- og menntamálaráðuneytið:
Skrifstofustjóri .
Fulltrúar (3) 2X59788, 29894 .
Ritarar (2) 39236, 30408 .

kr. 70416
149470
69644

Samtals kr. 289530
Samgöngumálaráðuneytið :

Skrifstofustjóri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. kr. 70416
Fulltrúi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 788

Samtals kr. 130204
Utanríkisráðuneytið :

Skrifstofustjóri .
Deildarstjórar (2) 62446, 35208 .
Fulltrúar (3) .
Blaðafulltrúi .
Ritarar (2) 39236, 34986 .
Sendisveinn .
Bókarar (2) 48739, 39237 .------

kr. 70416
97654

179~66
42331
74222
20400
87976

Samtals kr. 572365
Utanríkisráðuneytið, varnarmáladeild :

Deildarstjóri .
Fulltrúar (2) .
Ritarar (2) 30299, 35313 .
Aðstoðarmenn (4) 60000, ss 400, 56052, 38400 .------

kr. 62445
119M8
65612

206 R52
Samtals kr. 458487

Viðskiptamálaráðuneytið :
Skrifstofustjóri kr.
Fulltrúi , " ..
Bókari .
Ritari " ..

70416
59788
48739
39236

Samtals kr. 218179
Aðrir starfsmenn:

Dyravörður kr. 41 912
Símastúlkur (2) 78472

Samtals kr. 120384
3. Ríkisféhirzla og ríkisbókhald.

a. Ríkisféhirzla:
Ríkisféhirðir kr.
Skiptimyntargjaldkeri .
Fulltrúi " , " ..
Ritari .
Bókari .
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66431
48739
56052
31171
39943



b. Ríkisbókhald:
Ríkisbókari kr. 66431
Fulltrúar (8) 5X59789, 2X56 052, 54495 465544
Bókarar (4) 3X48739, 44136 190353------

Samtals kr. 964 664

II. Hagstofan:
Hagstofustjóri .
Fulltrúar (6) 3X59789, 56052, 54806, 48739 .
Bókarar (5) 3X48739, 47693, 44135 .
Ritarar (5) 2X39622, 38474, 35313, 34005 .

------

kr. 70416
338964
238045
187036

Samtals kr. 834461

11. gr. fjárlaga.
A.

1. Hæstiréttur:
Dómsforseti .
Dómarar (4) .
Hæstaréttarritari .
Dómvörður .
Ritari .------

kr. 83700
334800
59788
48739
39236

Samtals kr. 566 263

2. Borgardómaraembættið í Reykjavík:
Borgardómari kr. 70416
Fulltrúar (6) 2X62446, 59789, 54806, 49932, 45723 355142
Dómritari 45 723
Ritarar (5) 2X39236, 35313, 31280, 33896 178961
Aðstoðarmaður 23 541------

Samtals kr. 653783

3. Borgarfðæetaembættíð í Reykjavík:
Borgarfógeti kr. 70416
Fulltrúar (4) 249783
Aðstoðarmaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 723
Gjaldkeri 45 723
Ritarar (3) 2X39236, 5400 83872
Bifreiðarstjóri 48739-----

Samtals kr. 544256

4. Sakadómaraembættið í Reykjavík:
Sakadómari kr. 70416
Fulltrúar (7) 437 l15
Bókari 48 739
Ritarar (7) 3X39236, 31389, 31 716, 29972, 30953 ~._. 2_4_1_73_8

Samtals kr. 798 008

5. Lögreglustjóraembættið í Reykjavík:
Lögreglustjóri .
Fulltrúar (4) 2X59789, 46710, 56052 .
Bókarar (2) .
Eftirlitsmenn (2) 52315, 48740 .
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kr. 70416
222MO
97478

101055



Ritarar (2) 39236, 30518 kr.
Aðstoðarmaður .
Húsvörður .

69754
24102
39236

Samtals kr. 624381

6. Lögreglustjóraembættið á Keflavíkurflugvelli:
Lögreglustjóri kr. 62445
Fulltrúi 59 126
Ritari 32 S05-----

Samtals kr. 154 376

7. Embætti sýslumanna, bæjarfógeta og lögreglustjóra utan Reykjavíkur:
a. Bæjarfógetar og sýslumann (23) kr. 1436235

Lögreglustjóri 52315

Samtals kr. 1488 fi50

b. Fulltrúar (29) .
Sýsluskrifarar (18) .
Ritarar (20) .
Bókarar (7) .
Innheimtumenn (3) .------

kr. 1 710 M3
825648
570248
341173
139072

Samtals kr. 3 586585

9. Ríkislögregla :
Lögregluþjónar (40) 22X48739, 6X47100, 3X47644, 4X42973,

47022, 46789, 45932, 45153, 45308 kr. 1899 886

Samtals kr. 1 899 886

Ríkislögreglan á Keflavíkurflugvelli:
Yfirvarðstjóri .
Varðstjórar (3) .
Yfirlögregluþjónn .
Lögregluþjónar (25) 11X 48 739, 5X 45 722, 2X 46803, 44452, 45993,

45 858, 45 246, 45 564, 45 632, 43 348 .

kr. 59788
168156
59788
59788

- 1174438

Samtals kr.1462170

11. Hegningarhús og vinnuhæli:
a. Hegningarhúsið f Reykjavík:

Yfirfangavörður " " " , , kr. 52316
Fangaverðir (3) 146217

Samtals kr. 198533

b. VinnuhæIið á Litla-Hrauni:
Forstjóri kr.
Gæzlumenn (3) : .
Verkstjórar (2) .
Bifreiðarstjóri .
Fjósamaður .
Bryti .

------

52314
146218
97478
48740
48739
48740

Samtals kr. 442229
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d. Fangaklefi lögreglustöðvarinnar í Reykjavík:
Fangavörður kr. 48739

Samtals kr. 48 739

B.
Opinbert eftirlit.

1. Skipaskoðun ríkisins:
Skipaskoðunarstjóri kr. 70416
Skoðunarmenn (3) 146217
Gjaldkeri 41 912
Eftirlitsmenn (6) 48739, 4X35312, 9188 :.......:.-:.__ --=-19::..:9:.....1::..:7~5

Samtals kr. 457720
2. Eftirlit með verksmiðjum og vélum:

Öryggismálastjóri kr. 62446
Eftirlitsmenn (2) 119578
Ritari ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 236
Skoðunarmenn (2) _.._. 1_0_4_6~3_0

Samtals kr. 325 890
3. Bifreiðaeftirlit ríkisins:

Fulltrúi kr. 59789
Eftirlitsmenn (16) 15X48739, 16197 ~.:.......~ __ ---=7-=4:-=-7282

Samtals kr. 807071

4. Löggildingarstofan:
Forstjóri kr. 48 739
Ritari 39 236
Að stoðarm enn (5) .:...,.:.......~ __ ---=1::.:9-=6-=1-=8:...::.0

Samtals kr. 284155

5. Eftirlit með skipulagi bæja og sjávarþorpa:
Nefndarmenn (3) kr. 11 070
Skipulagsstjóri 62445
Arkítektar (3) 2X59788, 62445 182021
Verkfræðingur .:...,.:....... ~_ 66240

Samtals kr. 321 776

6. MatvælaeftirIitið:
Eftirlitsmenn (2) 59789, 11 512 kr. 71301
Ritari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28119

Samtals kr. 99 420

7. a. Fiskmat:
Fiskmatsstjóri .
Yfirmatsmenn (9) .
Bókari .
Ritari .

Samtals

kr. 66431
470837
50739
39236

kr. 627243

b. Síldarmat:
Síldarmatsstjóri ............................................. ---=k=r:-=-._.::..:52:.....il_1....:.,5

Samtals kr. 52315
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e. Kjötmat:
Kjötmatsformaður .
Yfirkjötmatsmenn (3) .

Samtals

d. Ullarmat:
Ullarmatsformaður
Ullarmatsmenn (4)

Samtals

kr. 11210
16815

kr. 28025

kr. 8719
33008

kr. 41727

kr . 11070
kr. 11070

kr . 48739

kr. 48739

kr . 41912
kr. 41912

e. Lýsismat:
Lýsismatsmaður ........................................... .

---

Samtals

10. Eftirlit á vegum:
Eftirlitsmaður

Samtals

................................................ .
------

11. Eftirlit með sparisjóðum:
Eftirlitsmaður ................................................ .------

Samtals

11. gr. C. Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta:
I. a. Tollstjóraembættið í Reykjavík:

Tollstjóri .
Fulltrúar (16) 12X52 315, 4X59789 .
Dómarafulltrúar (2) .
Deildarstjóri .
Aðalgjaldkeri .
Aðstoðargjaldkeri .
Lögskráningarfulltrúi .
Toll- og skattritarar (24) .
Innheimtumenn (10) 6>(45723, 41913, 43977, 24369, 24370 ..
Ritarar (10) 5X39237, 2X36697, 36621, 37928, 22861 .
Sendi II .
Bókari

kr. 70416
866938
124891
56052
59789
52315
52315

- 1189335
408967
366989
23978
52315............... , .------

Samtals kr. 3 324300

b. 1. Tollgæzlan í Reykjavík:
Fulltrúi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. kr. 59789
Yfirtollverðir (6) 313891
Tollverðir (33) - 1 780087
Tækni- og efnafræðiráðunautar (2.) 24912
Ræstingarkonur (3) 56770------

Samtals kr. 2 235449

b. 2. Tollgæzlan á Keflavíkurflugvelli:
Yfirtollvörður kr. 52315
Tollverðir (9) 4X48739, 46803, 48506, 48274, 43817, 24370 .. 406726

Samtals kr. 459041
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b. 3. Tollgæzlan utan Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar:
Yfirtollverðir (5) .
Tollverðir (6) 4X48739, 44929, 28026 .

kr. 261575
267911

Samtals kr. 529486
II. a. Ríkisskattanefnd:

Nefndarmenn (3) kr. 60000
Skrifstofustjóri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59789
Fulltrúar (2) 119578
Ritari ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 772-------

Samtals kr. 268 139
b. Skattstofan í Reykjavík:

Skattstjóri .
Skrifstofustjóri .
Fulltrúar (12) llX52315, 49824 .
Bókarar (12) 6X48739, 3X47345, 2X45723, 43818 .
Ritarar (5) 4X35313, 39237 .-------

kr. 66431
62446

625289
569733
180489

Samtals kr. 1504388
c. Skattstofur utan Reykjavíkur:

Skattstjórar (8) 6X62445, 2X52315
Samtals kr. 479300

kr. 479300

12. gr. fjárlaga.
I. Landlæknisembættið:

Landlæknir kr. 74844
Landlæknisritari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 739------

Samtals kr. 123583
II. Héraðslæknar:

kr. 3615775Héraðslæknar (61)
Samtals kr. 3 615 775

Skrifstofa ríkisspítalanna:
Framkvæmdastjóri .
Stjórnarnefnd .
Fulltrúar (2) .
Féhirðir .
Bókarar (3) .
Ritarar (4) .
Síma stúlka .
Sendisveinn .------

kr. 62445
10380

104791
56052

131453
141251
31389
27466

Samtals kr. 565227
IV. A. Landsspítalinn:

Yfirlæknar (3) .
Aðstoðaryfirlæknir .
Aðstoðarlæknar (6) .
Svæfingarlæknir (lh laun) .
Sérfræðingar (2) .
Kandidatar (5) .
Yfirhjúkrunarkona (Y3 hluti launa) .
Barnalæknir .
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kr. 140157
62445

407693
24575
43596

262658
18630
56052



Læknaritari kr. 37274
Símaþjónusta 52 969
Aðstoðaryfirhjúkrunarkona 48 739
Deildarhjúkrunarkonur (8) 361179
Sknrðstofuhjúkrunarkona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 723
Röntgenhjúkrunarkonur (6) 274337
Aðstoðarhjúkrunarkonur (26) 863971
Hjúkrunarnemar (50) 199296
Nuddkona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 723
Rannsóknarkonur (3) 136715
Röntgenkonur (11) 433 158
Vinnu stúlkur (36) - 1098619
Ráðskona 52315
Aðstoðarráðskonur (3) 125738
Vélamenn (2) 12'1928
Umsjónarmaður 48739
Viðgerðarmaður 48 739
Kennari. .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . 48739
Sumarleyfi og forfaUavinna 650247
Aðalskrifstofan, kostnaðarhluti 168420------

kr. 5 878368
-+254250Frá dregst 0/12 hlutar launa vegna nýju deildanna

Samtals kr. 5 624124

B. Hjúkrunarkvennaskóli Íslands.
Skólastýra .
Kennarar (2) + aukakennarar .
Hjúkrunarnemar (20) .
Umsjónarkona .
Vinnukonur (4) .
Húsvörður .
Sumarleyfi og forfallavinna .
Aðalskrifstofan, kostnaðarhluti .------

kr. 52315
153726
74736
37275

120823
32697
43411
4800

Samtals kr. 519783

C. Ljósmæðraskóli Íslands.
Forstöðumaður (deildarlæknir á fæðingardeild) kr. 13000

Samtals kr. 13000

D. Fæðingardeild Landsspítalans:
Deildarlæknir .
Aðstoðarlæknar (2) .
Yfirljósmóðir .
Aðstoðarljósmæður (12) .
Deildarhjúkrunarkonur (2) .
Skurðstofuhjúkrunarkonur (2) .
Kandidat .
Yfirhjúkrunarkona (1/3 hluti launa) .
Aðstoðarhjúkrunarkonur (11) .
Fóstra " .
Hjúkrunarnemar (12) .
Vinnumaður .
Vinnu stúlkur (10) .
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kr. 67846
130104
52315

439629
91446
91446
52531
17438

410916
36622
44842
45723

303926



Vélgæzla kr.
Rannsóknarkona .
Umsjónarmaður .------

60964
48739
16296

Samtals kr. 1 910 733

E. Vífilsstaðahælið:
Yfirlæknir .
Aðstoðarlæknar (2) 62446, 56052 .
Háls-, nef- og eyrnalæknir .
Yfirhjúkrunarkona .
Deildarhjúkrunarkonur (7) .
Aðstoðarhjúkrunarkonur (5) .
Hjúkrunarnemar (5) .
Vinnustúlkur (40) .
Þvotta- og saumakonur (3) , .
Ráðskona .
Aðstoðarráðskona .
Vélgæzlumenn (3) .
Vinnumenn (3) .
Viðgerðarmaður .
Bifreiðarstjóri .
Sumarleyfi og forfallavinna .
Aðalskrifstofan, kostnaðarhluti .------

kr. 66431
118498

4152
52315

32.0 060
189764

18684
-- 1220688

93420
52315
41913

137169
125738
48739
45723

319842
91869

Samtals kr. 2 947 320

F. Heilsuhælið í Kristnesi:
Yfirlæknir kr. 66431
Aðstoðarlæknir 62446
Ráðsmaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 315
Yfirhjúkrunarkona 52 315
Ráðskona 52 315
Deildarhjúkrunarkona 48 578
Bifreiðarstjóri 45 567
Kyndari , , . . .. .. .. . . .. .. . . . . . . 45567
Vinnumaður 42 2'26
Aðstoðarráðskona 37 368
Starfsstúlkur (15) 461 807
Sumarleyfi og forfallavinna 136670-------

Samtals kr. 1103605

G. KleppsspítaUnn:
Yfirlæknir kr.
Aðstoðarlæknar (3) .
Sérfræðingar (4) .
Kandidat .
Læknanemar (3) .
Rannsóknarkonur (2) .
Yfirhjúkrunarkona .
Aðstoðaryfirhjúkrunarkonur (2) .
Deildarhjúkrunarkonur (11) .
Aðstoðarhjúkrunarkonur (13) .
Nuddkona .
Hjúkrunarnemar (9) .
Sjúkrakennarar (2) .

117

66431
143098
62446
52532
68897
87635
52315
97479

486055
495626

29427
50447
82997



Hjúkrunarmenn (8) kr. 335301
Vökukonur (8) 265728
Vinnustúlkur (40) 1220688
Ráðskona 52315
Aðstoðarráðskona 41 913
Þvotta- og saumakonur (5) 158 503
Vélgæzlumenn (3) 137169
Viðgerðarmaður 48 739
Bifreiðarstjóri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 739
Sumarleyfi og forfallavinna 548629
Aðalskrifstofan, kostnaðarhluti _.._. 1_3_7_R_0_5

Samtals kr.4 770 914
H. Fávitahælið í Kópavogi:

Læknir kr. 66 431
Yfirhjúkrunarkona 52315
Deildarhjúkrunarkonur (4) 165995
Aðstoðarhjúkrunarkonur (2) 74549
Hjúkrunarmenn (2) 83825
Vökukonur (6) 199296
Ráðskona 41 912
Vinnu stúlkur (l5) 457135
Saumakonur (2) 64148
Vélgæzlumaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 722
Kennarar (2) 97478
Sumarleyfi og forfallavinna 166080
Aðalskrifstofan, kostnaðarhluti 25 000-------

kr. 1539886
- -7-271460Frá dregst %2 hlutar launa vegna nýrrar deildar

Samtals kr. 1 268 426

I. Fávitahælið á Kleppjárnsreykjum:
Yfirhjúkrunarkona .
Aðstoðarhjúkrunarkona .
Vinnustúlkur (7) .
Ráðskona .
Kennari .
Sumarleyfi og forfallavinna .
Aðalskrifstofan, kostnaðarhluti .

Samtals

kr. 48739
41913

215177
37275
45723
46173
12000

kr. 447000

J. Blóðbankinn.
Forstöðumaður kr. 66431
Hjúkrunarkona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 723
Aðstoðarstúlka 35 313
Vinnukona 31140
Ritari '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 313
Sumarleyfi og forfallavinna 25 380
Aðalskrifstofan, kostnaðarhluti 6000------

Samtals kr. 245300

K. Holdsveikraspítalinn í Kópavogi:
Læknir kr.
Hjúkrunarkona .

28773
48739
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Vinnustúlkur (4) .
Prestsþjónusta .
Sumarleyfi og forfallavinna .
Aðalskrifstofan, kostnaðarhluti .-------

kr. 122893
3633

24462
4800

Samtals kr. 233300

13. gr. fjárlaga.

Vegamálastjóri .
Yfirverkfræðingur .
Mælingamenn (2) .
Verkfræðingar (6) 4X92209, 2X77 815 .
Teiknari .

Skrifstofa:
Skrifstofustjóri .
Gjaldkeri .
Bókarar (5) 4X48739, 41912 .
Ritarar (2) .

Birgðavarzla og verkstjórn:
Birgðaverðir (2) .
Aðalverkstjórar (3) .-------

A. Vegamál.
Verkfræðideild:

kr. 74844
62445

119576
524466
48739

62445
52315

236868
78472

104630
146217

Samtals kr. 1511 017

B. I. Skipaútgerð ríkisins:
Forstjóri kr.
Skrifstofustjóri .
Aðalbókari .
Lögfræðingur .
Eftirlitsmenn (2) .
Gjaldkeri .
Afgreiðslustjórar (2) .
Innkaupastjóri .
Bókarar (10) 3X45723, 2X52315, 2X48740, 2X30 081, 43817 ..
Ritari , , .
Sendisveinar (2) .
Símastúlka .------

74844
62446
56052
56052

101775
56052

104630
52315

443258
37275
38198
31389

Samtals kr. 1114286

III. Ferðaskrifstofa ríkisins:
Forstjóri .
Afgreiðslumenn (3) .
Ritarar (3) 48739, 35312, 37275 .
Verzlunarstjóri .-----

kr. 70416
168156
121326
59789

Samtals kr. 419687

C. Vitamál:
Vita- og hafnarmálastjóri .
Verkfræðingar (5) 3X92209, 100201, 77815 .
Skrifstofustjóri .
Gjaldkeri .
Bókarar (3) 41912, 45722, 35312 .
Ritari " .
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kr .. 74844
454643
62446
52315

122946
32697



Teiknari .
Ahaldavöröur .
Efnisverðir (2) .
Kafari .
Viðgerðarmaður .

kr. 41910
59789

104 ö30
45722
52:H5

Samtals kr. 1104257

D. Flugmál.
Flugráo:

Formaður .
Flugráðsmenn (4) .

Skrifstofa:
Flugvallastjóri (tekur einnig laun sem formaður flugráðs) .
Fulltrúar (2) .
Aðalgjaldkeri .
Aðalbókari .
Deildarstjóri .
Bókarar (3) 56052, 52315, 47345 .
Ritari " , .
Bifreiðarstjóri .
Húsvörður .

Flugumferðarstjérn r
Yfirflugumferðarstjóri .
Flugumferðarstjórar (4) .
Aðstoðarflugumferðarstjórar (5) 2X56 052, 55429,53249,49037

Reykjavíkurflugvöllur :
Lendingarstjórn :

Aðstoðarflugumferðarstjórar (4) 2X 56052, 48 739, 41 913 .
Slökkvistöð :

Slökkviliðsstjóri .
Varðstjóri .
Slökkviliðsmenn (4) .

Sjóflughöfn:
Formaður .
Aðstoðarmenn (2) 52315, 48739 .

Véla verkstæði:
Birgðavörður .
Vinnuvélastjóri .
Rafvirki .

Verkstjórn:
Yfirverkstjóri .

Keflavíkurflugvöllur :
Skrifstofa:

Fulltrúar (2) 66431, 56052 .
Gjaldkeri .

Lendingarstjórn :
Yfirflugumsjónarmaður .
Flugumferðarstjórar (4) 2X56 052, 2X53249 .
Varðstjórar (4) .
Aðstoðarflugumferðarstjórar (4) .
Viðgerðarmenn (2) .
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kr. 25R30
36000

74844
132 R62
59 7~9
59 7~9
62446

155712
41913
4R739
45723

66431
239156
269819

202756

56052
52315

194956

56052
101054

56052
52315
56052

59789

122483
56052

62446
218602
239156
186368
97478



Flugumsjón:
Yfirflugumsjónarmaður .
Flugumsjónarmenn (4) 3X56 052, 55741 .
Varðstjórar (4) 2X59789, 58543, 58232 .
Aðstoðarmaður .

Flugvélaafgreiðsla :
Afgreiðslustjóri .
Varðstjórar (4) .
Afgreiðslumenn (8) 4X48313, 51070, 49824, 49152, 47636 .
Umsjónarstúlkur (5) 52315, 51692, 48481, 46592, 46245 .
Umsjónarmaður .

Loftferðaeftirlit :
Eftirlitsmaður .
Fulltrúi ,
Bókari .

Innanlands flugstjórn:
Varðstjóri .
Flugumferðarstjórar (6) 4X56052, 53249, 48739 .
Ratsjármenn (4) 2X44770, 55118, 44453 .

Fjarskiptistöðvar :
Verkstjóri .
Útvarpsvirki .

Vestmannaeyjaflugvöllur:
Flugumferðarstjóri 56052
Aðstoðarmaður ;...:..-.:. 4=-:.7482

kr. 62446
223897
236353
46940

62446
224208
390 934
245325
56052

56052
66431
45723

59789
326196
189111

56052
56052

Samtals kr. 5 696576

14. gr. fjárlaga.
A. Kirkjumál.

I. Biskupsembættið:
Biskup kr.
Biskupsritari .
Ritari .

Samtals kr.

74844
56052
30081

160977

II. Embætti sóknarpresta og prófasta:
Vígslubiskup kr. 56052
Prófastar (20) - 1121040
Prestsembætti (95) - 4764 606

Samtals kr. 5 941698

III. Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar:
Söngmálastjóri kr. 56052.:..-:...~==-~---

Samtals kr. 56 052

B. Kennslumál.
I. a. Háskólinn:

Rektor .
Prófessorar (3) yfirlæknar jafnframt .
Prófessorar (21) ..........•...................................
Háskólabókavörður .
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kr. 66430
237816

- 1395030
66430



124890
66430

Dósentar (2) kr.
Efnafræðingur .
Aukakennarar (12) 2X12751, 2X12841, 2X16728, 13078, 5231,

8634, 19450, 24575, 14760 .
íþróttakennari .
Tannsmiður .
Tannlæknir .
Háskólaritari .
Lektorar (5) 4X15 000, 24576 .
Húsvörður .------

170368
59788
41912
32387
59788
84576
39236

Samtals kr. 2 445081

b. Tilraunastöð háskólans að Keldum:
Forstöðumaður .
Efnafræðingar (2) .
Dýralæknir .
Aðstoðarmenn (3) 48739, 39237, 47925 .
Aðstoðarkonur (2) 48 739, 35 945 .
Ráðsmaður .
Ritari .------

kr. 66431
124891
62446

135901
84684
48739
43183

Samtals kr. 566275

III. Fræðslumálaskrifstofan :
Fræðslumálastjóri kr. 70416
Íþróttafulltrúi 59788
Fulltrúar (3) 59788, 56674, 56052 172514
Ritarar (3) 34658, 32043, 39236 105937
Bókarfulltrúi 59 788----

Samtals kr. 468443

IV. Menntaskólinn í Reykjavík:
Rektor .
Kennarar (19) .
Dyravörður .
Bókari .-------

kr. 66431
-- 1135987

39236
48739

Samtals kr. 1 290393

V. Menntaskólinn á Akureyri:
Skólameistari kr.
Kennarar (13) llX59789, 52315, 29894 .
Dyravörður .

Samtals kr.

66431
739888
39236

845555

VI. Menntaskólinn á Laugarvatni.
Skólastjóri kr. 66431
Kennarar (5) 298943-----

Samtals kr. 365374

VII. 1. Kennaraskólinn :
Skólastjóri kr. 62445
Kennarar (10) 8X56 052, 2X28 026 50'4468

Samtals kr. 566913
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2. Handíðadeild :
Kennarar (3) kr. 168156

Samtals kr. 168 156

VIII. Stýrimannaskólinn:
Skólastjóri kr. 62445
Kennarar (4) 224 208

Samtals kr. 286 653

IX. Vélstjóraskólinn:
Skólastjóri kr. 62445
Kennarar (5) 280 260

Samtals Iu. 342 705

X. Sjómannaskólahúsið :
Húsvörður kr. 49824

Samtals kr. 49 824

XI. 1. Bændaskólinn á Hólum:
Skólastjóri kr. 62445
Kennarar (3) 160843

Samtals kr. 223 288

2. Bændaskólinn á Hvanneyri:
Skólastjóri kr. 62445
Kennarar (4) 224 208---_.

Samtals kr. 286653

3. Garðyrkjuskólinn á Reykjum:
Skólastjóri kr. 59788
Kennari og aukakennsla 52315, 78472 130787

Samtals kr. 190575

XIV. Almenn barnafræðsla:
Skólastjórar og kennarar í Reykjavík (200) Iu.
Skólastjórar og kennarar í kaupstöðum utan Reykjavíkur (135) .
Skólastjórar og kennarar utan kaupstaða (227) .
Farkennarar (88) .------

8425020
5516185
8834795
2180000

Samtals kr. 24 956 000
4. Kennslueftirlit:

Námsstjórar (4) kr. 239152

Samtals kr. 239152
XV. Gagnfræðamenntun.

1. Eiðaskóli :
Skólastjóri kr. 62446
Kennarar (5) 4X49824, 47809 247105-----

Samtals kr. 309551
2. Héraðs- og gagnfræðaskólar :

Skólastjórar (23) kr. 1338432
Kennarar (188) 9075779

Samtals kr. 10414211
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4. Námsstjórar við framhaldsskóla:
Námsstjórar (3) 66432, 2X29894 ............................. .------kr . 126220

Samtals kr. 126 220

9. HandíðaskóIinn
Skólastjóri . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... ..... kr. 62425------

62425Samtals kr.

XVI. Húsmæðrafræðsla.
1. Húsmæðraskólar:

Skólastjórar (11) kr. 575467
Kennarar (28) - 1 Hm 206

Samtals kr. 1 741 673

3. Húsmæðrakennaraskólinn:
Skólastjóri kr. 59 788
Kennarar (2) 52315, 48480 100 795

Samtals kr. 160583

4. Námsstjóri við húsmæðraskóla:
Námsstjóri kr. 59788

Samtals kr. 59 788

XVII. 1. Íþröttakennaraskðlínm
Skólastjóri kr. 62445
Kennari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 654

Samtals kr. 113099

XVIII. MálleysingjaskóIinn:
Forstöðumaður .
Kennarar (3) 2X52315, 50654 .

kr. 59788
155284

Samtals kr. 215 072

XXVIII. Barnaverndarráð Íslands.
Ráðsformaður kr. 12 000
Ráðsmenn (2) 18000
Ráðunautur "........................................... 140-00
Eftirlitsmaður 13 500---

Samtals kr. 57500

XXIX. Til rannsókna á þroskastigi íslenskra skólabarna:
Forstöðumaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. kr. 62445

Samtals kr. 62445

15. gr. fjárlaga.
A. I. Landsbókasafnið:

Landsbókavörður. . . . . .. . . .. . . .. .... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . . .. kr. 66430
Bókaverðir (8) 6X59788, 51123, 39236 409851
Ritari ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 236------

Samtals kr. 515517
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II. Þjóðskjalasafnið:
Þjóðskjalavörður kr. 66430
Skjalaverðir (4) 3X 59 789, 49435 228 802

Samtals kr. 295 232

III. Þjóðminjasafnið:
Þjóðminjavörður kr. 66431
Safnverðir (2) 119578
Ritari 31 389
Húsvörður 39236
Bæjarvörður í Glaumbæ ;........ 10000~---=-=--~

Samtals kr. 266 634
IV. Listasafn ríkisins:

Safnvörður .. , " . . .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. . . kr. 59788

Samtals kr. 59 788

V. Náttúrugripasafnið:
Forstöðumaður " .. . . .. . . . . .. .. . . .. .. kr. 66430
Dýrafræðingur 62 445
Grasafræðingur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 445
Jarðfræðingur , .. . . .. .. . . . . 59788
Ritari ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 947------

Samtals kr. 288 055

VII. Safnahúsið:
Dyravörður kr. 39 236

Samtals kr. 39 236

B. I. Atvinnudeild háskólans.
1. Iðnaðardeild :

Deildarstjóri kr. 62446
Efnafræðingar (5) 3X59789, 92209, 77 814 349390
Gerlafræðingar (2) 117 086
Jarðfræðingur " , .. . . .. . . .. . . 59789
Aðstoðarmaður 43818
Aðstoðarstúlkur (5) 2X39236, 48 739, 47694, 43818 ..:...z;__ -=2~18=---:...::72=3

2. Fiskideild :
Deildarstjóri kr. 62446
Sérfræðingar (7) 92209, 4X59789, 29894, 31222 392481
Aðstoðarmenn (7) 2X45723, 2X43818, 48739, 48042, 45405 321268
Aðstoðarstúlkur (5) 195221~---~:..:=..-

Samtals kr. 851 252

Samtals kr. 971416

3. Landbúnaðardeild :
Deildarstjóri (Tekur einnig laun hjá Búnaðarfélagi Islands) kr. 41630
Sérfræðingar (6) 92209, 71241, 4X59789 402606
Aðstoðarstúlka ...:..,.;... 3:.,:9,.;..2...:.3:...:.6

Samtals kr. 483 472
4. Kortlagning jarðvegs:

Aðstoða' menn (2) kr. 97479
Samtals kr. 97479
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5. Sameiginlegur kostnaður:
Skrifstofustjóri kr.
Ritarar (2) .
Viðgerðarmaður .------

59789
66048
52 il14

Samtals kr. 178151

II. Rannsóknarstofa háskólans:
Forstöðumaður (tekur einnig laun frá Háskólanum) .
Læknar (3) .
Aðstoðarmenn (4) .
Aðstoðarstúlkur (6) .
Vinnustúlkur (3) .
Sendisveinn .
Bókavörður .
Ritarar (2) .
Sumarleyfi og forfallavinna .
Aðalskrifstofan, kostnaðarhluti .

kr. 33215
203537
194957
234058
62280
27466
7200

66702
77849
24000

III. Rannsóknaráð ríkisins:

Samtals kr. 931264

Framkvæmdastjóri
Ráðsmeðlimir (3)

62446
... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34538------

96984Samtals kr.

kr.

IV. Veðurstofan.
A. Innanlandsþjónusta.

Skrifstofa:
Forstjóri , .
Skrifstofustjóri .
Ritari .
Bókari .
Símastúlka .

Veðurspá-deild:
Fulltrúar (2) .
Veðurfræðingar (2) .
Aðstoðarmenn (6) 3X48739, 44612, 48391, 41913 .

Loftskeytadeild :
Yfirvarðstjóri .
Varðstj órar (4) .
Loftskeytamenn (10) 6X48739, 46128, 48391, 48042, 39236 .,

Veðurfarsdeild:
Veðurfræðingur .
Aðstoðarmenn (2) 40801, 43659 .

JarðeðIisfræðideild:
Veðurfræðingur

Áhaldadeild :

kr. 66431
56052
41913
47809
31389

124 R92
119578
281133

56052
209260
474231

59789
84460

59789

Viðgerðarmaður 43500
Veðurfræðingur 53561
+ 60% launa loftskeytamanna + 48739 492465------

Samtals kr. 1317 374
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B. Flugveðurþjónusta.
Flugveðurstofan í Keflavík:

Fulltrúi , .
Veðurfræðingar (6) 4X59789, 52930, 54495 .
Aðstoðarmenn (9) 2X40 008, 43818, 41436, 5X39237 .

Háloftsstöðin í Keflavík:
Varðstjóri .

Háloftsathugunarmenn (6) 48739, 2X45405, 45247, 45720, 46129+ 60% launa loftskeytamanna + 48739 .-------

kr. 62446
346589
361455

45723
276645
492465

Samtals kr. 1 585 323

VII. Sjómælingar.
Forstjóri (Y4 hluti launa) kr. 18711
Skólastjóri 10200
Sjókortateiknari 56 052------

Samtals kr. 84 963

VIII. Húsameistari ríkisins:
Húsameistari .
Arkítektar (3) 2X59788, 56052 .
Teiknari .
Byggingameistari .
Gjaldkeri .

kr. 74844
175628
56052
56052
56052

Samtals kr. 418628

16. gr. fjárlaga.
A. Sandgræðslan:

Sandgræðslustjóri kr.
Ráðsmaður .
Sandgræðsluverðir (8) .

~-----

59789
48738
20034

Samtals kr. 128561

Skógræktin:
Skógræktarstjóri .
Skógfræðingur .
Skógarverðir (8) 3X 48739, 47809, 45088, 24370, 23672, 20719 ..~-----

kr. 62446
59789

307875
Samtals kr. 430110

Dýralæknar:
Yfirdýralæknir .
Dýralæknar (6) 4X48739, 40950, 48274 .------

kr. 66430
284180

Samtals kr. 350610

D. Raforkumál.
Skrifstofa raforkumálastjóra :

Raforkumálastjóri .
Fulltrúi , .
Aðalbókari .
Gjaldkeri .
Bókarar (3) 2X48739, 45723 .
Ritarar (3) 2X35313, 39236 .
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kr. 74844
56052
56052
56052

143201
109862



Símastúlka kr.
Sendisveinn .-----~

31389
17438

Samtals kr. 544 890

Áætlunar- og mælingadei1d:
Yfirverkfræðingur kr. 107052
Fulltrúi . . . . . . . . 59 789
Verkfræðingar (3) 83628, 77815, 71 241 232684
Hagfræðingur 59 789
Teiknarar (2) 97478
Vatnamælingamaður 59789------

Samtals kr. 616581

Rafmagnseftirlit ríkisins:
Rafmagnseftirlitsstjóri kr. 66431
Verkstjóri 52315
Skoðunarmenn (3) 156945
Bókari 48 739
Ritari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35313----_.

Samtals kr. 359 743

Jarðboranir:
Yfirverkfræðingur kr. 107052
Verkfræðingur 88 818

Samtals kr. 195870

Rafmagnsveitur ríkisins:
Rafmagnsveitustjóri kr. 70416
Birgðavörður 52 315
Verkfræðingar (4) 92209, 2X77 815, 71241 319080
Rekstrarstjóri 62445
Raffræðingar (4) 224208
Verkstjórar (7) 59789, 56052, 52315, 4X48739 363112
Bifreiðarstjóri 41913
Byggingafræðingur 56 052
Rafstöðvarstjórar (2) 119m8
Bókarar (2) 48 739, 43818 92557
Áhaldavörður 52315
Rafveituvirkjar (4) 1949fi6
Rafveitustjórar (3) 179367-----

Samtals kr. 1828314
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